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A Csergedi-tetőn is
gőzerővel dolgoznak

Újjáépítik a Nyárádtő–Dicsőszentmárton megyei utat

Szer Pálosy Piroska

A kivitelező a Beszterce megyei Dimex 2000 Company Kft., cégtársulás, az építők hozzáállásával az érintett települések polgármesterei
igencsak elégedettek. A régi útburkolatot teljesen eltávolították, a műszaki követelményeknek megfelelő szilárdságot és teherbíró képességet
pedig teljesen új alapozással biztosítják. Az eltelt két hónap alatt a 26 kmből 12 km-t felújítottak, így valószínűleg határidő előtt sikerül befejezni
a munkálatot, annál is inkább, mert ilyen összehangolt munkaritmust
(Folytatás a 2. oldalon)

Az utóbbi napon 7661 újabb fertőzést
diagnosztizáltak, ami alig haladja meg
az utóbbi két hét átlagát. A napi esetszám csaknem egy hete kisebb a gyógyultnak nyilvánított fertőzöttekénél,
de a statisztikákban megfigyelhető
enyhe javulás még nem érezteti hatását a kórházakra nehezedő nyomás
szintjén.

____________3.

Vicces számháború

Benedek István

(Fizetett hirdetés)

A téliesre váltó időjárás ellenére látványosan haladnak a
munkálatokkal a Nyárádtő–Mikefalva–Vámosgálfalva–Dicsőszentmárton közötti megyei úton. Maros megye egyik legfontosabb és régóta várt uniós finanszírozású projektjének
kivitelezését kezdték el szeptemberben, amely eddig a
megye legrosszabb állapotban lévő, kátyúkkal tarkított, helyenként toldott-foldott útszakasza volt.

Fotó: Nagy Tibor

Százezer alá
csökkent az ismert
fertőzöttek száma

Hajrájához ért a kampány, és ilyenkor menetrendszerűen a közvélemény-kutatók is előállnak a legfrissebb jelentéseikkel. Amelyekben
elvileg a pártok támogatottságát kellene mérjék, de a gyakorlatban
inkább a megrendelők preferenciáit szokták számokba önteni. A kozmetikázás mértéke majd a voksszámlálás után látszik meg, amikor a
méregetők rendszerint sűrűn magyarázkodnak.
A csütörtökön kiadott jelentésben, amely a hírportálokon is megjelent, a közvélemény-kutatóknak sikerült csodát tenniük. Láthattunk
már néhány érdekességet ebben a műfajban, de azért egy nem is létező
pártot 3,3 százalékos támogatottságra mérni már igazi szakértelmet
és kemény erőfeszítést feltételez.
Mi van a csoda mögött? A felmérést a kutatók szerint november 627. között készítették, ám közben november 8-án a szocik és a liberálisok szakadár kispártjai egyesültek, és azóta az ollódoktor lobogója
alatt menetelnek tovább. Ez az esemény a jelek szerint nem érte el a
közvélemény-kutatók ingerküszöbét, mert a fúzió nyomán megszűnt
ALDE népszerűségét továbbra is mérték, s ha már mérték, közölték is.
Szóval párt nincs, de támogatottsága van, sőt, még növekszik is, mert
októberben még csak 2,5 százalékon álltak, onnan katapultáltak 3,3ra. A megszűnés hatására szinte egy százalékot nőtt a népszerűségük
a választók körében, ami abban a viszonyítási közegben hatalmas előrelépés. Még egy-kétszer megszűnnek, s rögvest megugorják a parlamenti bejutási küszöböt, programmal és kampányolással már
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
7 óra 49 perckor,
lenyugszik
16 óra 36 perckor.
Az év 339. napja,
hátravan 27 nap.

IDŐJÁRÁS

Ma BORBÁLA, BARBARA
és BORÓKA,
holnap VILMA napja.
VILMA: német eredetű,
a Vilmos latinos női párja. Jelentése: erős akaratú védelmező.
VALUTAÁRFOLYAM

BNR – 2020. december 3.

Változó idő
Hőmérséklet:
max. 10 0C
min. -4 0C

1 EUR

1 USD

100 HUF

1 g ARANY

4,8736

4,0226

1,3594

237,9570

A csütörtöki lottóhúzás nyerőszámai

33, 25, 44, 17, 28 + 1

NOROC PLUS: 1 0 0 3 4 9

3, 24, 4, 37, 44, 9

NOROC: 9 4 9 7 3 4 1

8, 14, 21, 39, 20, 36

SUPER NOROC: 2 9 8 3 3 1

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő
hónapra a Népújság szerkesztőségében:
Marosvásárhely, Dózsa György utca 9. szám,
2. emelet, 57-es iroda. Borbély Ernő,
naponta 9-14 óra között, szombat – vasárnap zárva.

Tel. 0742-828-647

Megyei hírek

Kárpát-medencei imanap
– online istentisztelet

Az Erdélyi Református Egyházkerület Nőszövetsége szervezésében idén is megrendezik a Kárpát-medencei imanapot, a járványhelyzetre való tekintettel ezúttal a virtuális
térben. Az imanap háttéranyagát a Kárpátaljai Református
Egyház Nőszövetsége állította össze. Alapigéje a Zsidókhoz írt levél 6,1-12. verseiben olvasható. A cserealji református egyházközség online istentisztelete december 6-án,
vasárnap 18 órakor kezdődik.

Karácsonyi vásár – online

A marosvásárhelyi Philothea Klub a járványhelyzetre való
tekintettel idén a virtuális térben tartja meg hagyományos
karácsonyi vásárát. Az ajándéktárgyakat december 2–15.
között a Philothea Klub Facebook-oldalán lehet megtekinteni, hozzászólásban le lehet foglalni, és a helyszínen (Kossuth/Călăraşilor utca 2. szám) személyesen vehetők át.

Online Egyetemi Nyílt Napok

A Marosvásárhelyi Magyar Diákszövetség szervezésében
(MMDSZ) december 5-6-án kerül megrendezésre a XVII.
Egyetemi Nyílt Napok rendezvénysorozat, melynek célközönségét azon romániai magyar középiskolások alkotják,
akik az elkövetkezendő években Marosvásárhelyen képzelik el tanulmányaikat, vagy egyszerűen csak érdeklődnek
a vásárhelyi oktatás és diákélet iránt. Négy egyetemet mutatnak be: a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemet, a Marosvásárhelyi Orvosi, Gyógyszerészeti,
Tudomány- és Technológiai Egyetemet (MOGYTTE), a
Babeş–Bolyai Tudományegyetem kihelyezett Pedagógiai
Karát, illetve a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetemet. A
program az online térben a YouTube-on és a Google Meet
platformon zajlik. A résztvevők egy videót tekinthetnek meg
az adott egyetemről, majd csatlakozhatnak egy közös beszélgetéshez, ahol tanárok és hallgatók egészítik ki a videóban elhangzottakat, válaszolnak a középiskolások
kérdéseire, és betekintést nyújtanak nemcsak az egyetemi
felvételi rendszerbe és a képzésekbe, hanem a különböző
pályázati, önkéntes és kutatási lehetőségekbe is.

Űrkiállítás a Shopping Cityben

A marosvásárhelyi Shopping Cityben megnyílt a Space in
The City című űrkiállítás, amely a különleges látnivalók
mellett arra is lehetőséget nyújt, hogy a látogatók kipróbálják a NASA űrhajósainak hivatalos edzőprogramját. A kiállítás január 3-ig tekinthető meg.
Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

A Csergedi-tetőn is gőzerővel dolgoznak

(Folytatás az 1. oldalról)
rég nem tapasztaltunk. A beruházás értéke több mint 141,9 millió lej, és
nemcsak az övezet lakói számára fontos, hanem az átutazóknak is, mivel ez
jelentős tranzitútvonal. A kiscsergedi
megszélesített szakasz új aszfaltburkolatának látványa a jövőre nézve a gázpedált taposó autósok száguldozását is
előrevetíti. A balesetek elkerülése érdekében közlekedésbiztonsági intézkedésekkel remélhetőleg ezt is sikerül
majd megelőzni a hatóságoknak.
Az útépítő cég képviselője, Daniel
Scurtu mérnök szeptemberben, a munkálatok megkezdése előtt ígéretet tett
arra, hogy a legjobb műszaki megoldásokat használják fel arra, hogy megerősítsék azokat a szakaszokat, ahol
állandó gondot jelentett a földcsuszamlás. A Csergedi-tetőn november
utolsó hetében is szakszerű megoldásokat alkalmazva végezték a betonalapra helyezett támfal kialakítását. A
kivitelező projektmenedzsere szerint a
munkálatokat úgy ütemezték be, hogy
egy 16 km-es szakaszon már idén leterítik az első aszfaltréteget, és a jelek
szerint az ígéretet sikerül is betartani.
A projekt magába foglalta a tervezést, az útszakasz teljes felújítását, a
műszaki ellenőrzést, két új híd építését, ugyanakkor 60 átereszt építenek
újjá, 123 útkereszteződést korszerűsí-

tenek, 780 lakóház bejáratát is felújítják, több mint 4000 négyzetméter járdát építenek, és 29 autóbusz-megállót
alakítanak ki a távolsági járatok számára.
Kamionok számára forgalomelterelés
A Maros Megyei Tanács sajtóosztálya megkeresésünkre alátámasztotta,
hogy valóban gyors ütemben haladnak
a munkálatok a Nyárádtő és Dicsőszentmárton közötti megyei úton. A
Nyárádtő–Mikefalva–Dicsőszentmárton közötti 151B és 142 jelzésű megyei utak korszerűsítését uniós
alapokból valósítja meg a Maros Megyei Tanács a 2014–2020 közötti regionális operatív program keretében
nyert támogatásból. Jelenleg nagy erővel dolgoznak az út Csergedi-tetőn áthaladó szakaszának megerősítésén.
Ezen a földcsuszamlásos szakaszon
egy 500 m hosszú tartófalat építettek,
és mintegy 120-130 oszloppal is megerősítették a talajt. A kivitelező azt
ígérte, hogy a tél beállta előtt már az
első aszfaltréteget is lefektetik ezen a
szakaszon. A Nyárádtő és Dicsőszentmárton közötti megyei út korszerűsítése szeptember elején kezdődött el.
Mostanáig egy 12 km-es szakaszon
fektettek le új aszfaltszőnyeget.
A munkálatok miatt csupán a 3,5
tonnánál nagyobb teherbírású járművek számára vezettek be forgalomelte-

relést, az ennél kisebb járművek közlekedhetnek, természetesen sebességkorlátozások vannak, de azok
megfelelően ki vannak jelölve, mivel
forgalmas az útszakasz. Ottjártunkkor
helyenként a munkáltató forgalomirányítói biztosították a zavartalan közlekedést.
A finanszírozási szerződés szerint a
munkálatokat 2022. december 31-ig
kell befejezni, de a munkamenet grafikonja szerint – amit a kivitelező cég
nyújtott be – 2022 augusztusáig tartanának a munkálatok. A kivitelező cégnek szándékában áll befejezni és
átadni az útszakaszt 2021 végéig. Az
uniós finanszírozási szerződést már
2018-ban aláírták, a munkálatok sajnos csak idén szeptemberben kezdődhettek el, mivel a beruházásra kiírt
versenytárgyalás eredményét megóvta
az egyik pályázó cég, és a per miatt
több hónapot késett a projekt kivitelezése. A munkálatok kivitelezője a
Dimex 2000 Company cég által vezetett cégtársulás, amelynek további tagjai az OPR Asfalt Kft., az Oblas
Publicas Y Regadios Rt. és az Explan
Kft. A felújítási projekt összértéke
141.984.801,06 lej, ebből a vissza nem
térítendő uniós támogatás 135.470.899
lej, a megyei tanács hozzájárulása
pedig 6.513.901 lej – tájékoztatott
Bálint Erika, a Maros Megyei Tanács
sajtóosztályának munkatársa.

Kihívások járvány idején – az Erdély TV műsorában

Rengeteg nő van abban a helyzetben, hogy háztartást
vezet, gyermeket nevel és otthonról dolgozik. A háztartásvezetés és a gyermeknevelés sokáig társadalmilag is elfogadott női szerep volt. Ma azonban egyre több a lehetőség,
hogy szakmailag is kiteljesedjenek a nők, akár otthoni környezetben is. De vajon kevesebbet ér az otthoni munka,
mint a hagyományos, intézményi keretek közötti? És mi-

lyen plusznehézségekkel jár ez a feladat? Kurta Kinga szerkesztő-műsorvezető ennek jár utána pénteken este 8 órától
az Erdélyi Magyar Televízió Nőszemközt című műsorában. Vendégei Balázs Panna vállalkozó, Tiboli Bea, a Csíki
Anyák Egyesületének elnöke és Vitus-Bulbuk Emese pszichológus, családterapeuta lesznek. Követhető a műsor az
Erdély TV képernyőjén és Facebook-oldalán.

A december 6-i parlamenti választásokat élőben közvetíti
az Erdélyi Magyar Televízió.
A parlament összetételéről dönt december 6-án az ország,
a járványhelyzet pedig különlegessé teszi az idei vokscsatát,
amelynek eredménye dönti el azt is, hogy ki lesz a kormánypalota ura. Az Erdélyi Magyar Televízió vasárnap választási
napot tart, 13, 15, 17 és 19 órától a legfrissebb híreket kö-

vethetik a nézők, hogy semmiről se maradjanak le. Este 8
órától élő választási vitaműsort sugároznak, melyben nemcsak összefoglalják, hanem meghívottakkal közösen elemzik
is a nap eseményeit. A pártok sajtótájékoztatói mellett politikusokat is megkérdeznek a választás eredményeiről. Valós
időben megtudhatja az Erdélyi Magyar Televízió képernyőjén és Facebook-oldalán, mi történik december 6-án.

December 4., péntek:
* 17.15 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1: FC Voluntari
– Academica Clinceni (1. liga, 12. forduló)
* 20.30 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1: FC Argeş Piteşti – Bukaresti Dinamo (1. liga, 12. forduló)
* 21.15 óra, M4 Sport: Budafoki MTE – Újpest FC (NB
I, 13. forduló)
December 5., szombat:
* 12.00 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1: Unirea Slobozia – Petrolul Ploieşti (2. liga, 15. forduló)
* 14.30 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1: Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK – FC Botoşani (1. liga, 12. forduló)
* 15.30 óra, M4 Sport+: Zalaegerszegi TE FC – Mezőkövesd Zsóry FC (NB I, 13. forduló)
* 17.45 óra, M4 Sport+: Diósgyőri VTK – Ferencvárosi
TC (NB I, 13. forduló)
* 20.15 óra, M4 Sport+: Puskás Akadémia FC – Kisvárda Master Good (NB I, 13. forduló)
* 21.30 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1: Bukaresti
FCSB – Aradi UTA (1. liga, 12. forduló)

December 6., vasárnap:
* 11.00 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1: CS Mioveni
– Zsilvásárhelyi Viitorul Pandurii (2. liga, 15. forduló)
* 13.30 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1: Temesvári
ASU Politehnica – Bukaresti Rapid (2. liga, 15. forduló)
* 16.15 óra, M4 Sport: Budapest Honvéd FC – MTK Budapest (NB I, 13. forduló)
* 18.00 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1: Konstancai
Viitorul – Nagyszebeni Hermannstadt (1. liga, 12. forduló)
* 18.15 óra, M4 Sport+: Paksi FC – MOL Fehérvár FC
(NB I, 13. forduló)
* 20.25 óra, M4 Sport+: Budaörs – Debreceni VSC (NB
II, 20. forduló)
* 20.45 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1: Jászvásári
CSM Politehnica – Kolozsvári CFR (1. liga, 12. forduló)
December 7., hétfő:
* 16.45 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1: Gyurgyevói
Astra – Chindia Tîrgovişte (1. liga, 12. forduló)
* 19.00 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1: CSU Craiova
– Medgyesi Gaz Metan (1. liga, 12. forduló)

Parlamenti választások élőben
az Erdélyi Magyar Televízióban

Román és magyar labdarúgó-mérkőzések
a televízióban
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Dr. Zsigmond Barna-Pál:

Történelmi esély előtt állunk

Szerdán villámlátogatást tett megyénkben Szijjártó Péter, Magyarország
külgazdasági
és
külügyminisztere.
Kíséretében
volt a marosvásárhelyi születésű
dr. Zsigmond Barna-Pál parlamenti
képviselő, miniszteri biztos, korábbi csíkszeredai főkonzul, aki
továbbra is azért dolgozik a magyar parlamentben, hogy a két
ország közötti – különös tekintettel megyénkre és szülővárosára – kapcsolatokat szorosabbra
fűzze. Ő beszélt a közelgő
parlamenti választások fontosságáról.

– Nem túlzás, ha azt mondjuk, hogy
történelmi választások lesznek, és ennek
különös hangsúlya van Maros megye és
Marosvásárhely tekintetében, ugyanis a
szeptember 27-i helyhatósági választásokon sikerült megőrizni a megyei tanács elnöki mandátumát, és 20 év után a
városnak újra magyar polgármestere lehetett. A marosvásárhelyiek emlékezhetnek arra, hogy mit jelentett felébredni a
helyhatósági választások másnapján.
Sportkifejezéssel élve, az első félidő jól
sikerült, de ez még nem a mérkőzés
vége, most következik a második félidő,
ahol szintén kiválóan kell szerepelni.
Akkor lehet igazán tenni a marosvásárhelyi magyarokért, románokért, a városlakókért, ha az RMDSZ jó eredményt ér
el a parlamenti választásokon. Fontos a
magyar ügyek képviselete, amelyek rendezését csak magyar képviselőkre lehet
bízni. Parlamenti képviselőként tudom,
hogy jelen kell lenni Bukarestben min-

den szinten, mert sok minden ott dől el.
Többek között a nagy infrastrukturális
beruházások akár a most oly fontos
egészségügy-fejlesztésben, az úthálózatok kiépítésében és sorolhatnám a példákat. De ott lehet igazán kiállni a
jogainkért, ha sérelem ér minket a szimbólumaink vagy akár az anyanyelvhasználat terén. Vannak akik a járvány miatt
távol akarnak maradni a parlamenti választásoktól. Állítom, hogy a szavazás
kevesebb veszélyt jelent, mint elmenni a
boltba. 10–15 perces jelenlét a négyéves
időszakhoz viszonyítva semmi, de ezáltal befolyásolhatjuk saját sorsunk alakulását. Csak erős parlamenti, kormányzati
és helyhatósági pozícióból lehet építkezni, és ennek részese kell legyen mindenki a maga terén, ki-ki a maga

munkájával, vagy legalább azáltal, hogy
megbízzuk közképviseleti feladattal azokat, akik erre vállalkoztak. Emiatt is a
megye és Marosvásárhely is nagyon
sokat fejlődhet az elkövetkezendő négy
évben, és ezt nem szabad kihagyni. Marosvásárhelyiként azért tartottam fontosnak, hogy a miniszter úr kíséretében
hazalátogassak, hogy meggyőződjek
arról, milyen eredményt ért el a határon
átnyúló együttműködés, és azt se rejtem
véka alá, hogy beszélgettem barátaimmal, ismerőseimmel, rokonaimmal a választások fontosságáról, arról, hogy
miért kell elmenni szavazni. Képviselőként elmondhatom, hogy Magyarország,
a FIDESZ–KDNP-kormány intenzíven
támogatja az erdélyi magyarokat, és kiáll
mellettük. Hogy csak néhány példát említsek: a marosvásárhelyi Sapientia egyetem magyar kormányzati beruházással
valósult meg, a kerelőszentpáli takarmánymalom jelentős magyar tőkével jött
létre, a Pro Economica Alapítvány által
több ezer Maros megyei vállalkozó, mezőgazdász fejleszthette gazdaságát, kisipari egységét, legújabban pedig épül
Marosvásárhely határában a szintén a
magyar kormány által támogatott sportbázis, ahol műjégpálya és labdarúgópálya lesz. Ezt a munkát, az építkezést
szeretnénk közösen folytatni, és csak
úgy lehet, ha megvan erre a megfelelő
politikai infrastruktúra, ami esetünkben
az RMDSZ helyi és parlamenti vagy
akár kormányzati képviselete. Azért kérjük a választókat, hogy szavazataikkal
segítsék a mi közös munkánkat – nyilatkozta dr. Zsigmond Barna-Pál.

Nehéz év következik az igazságszolgáltatás számára

Az igazságszolgáltatási rendszerben történt esetleges bűncselekményeket kivizsgáló speciális ügyészi osztály (SIIJ) jelenlegi formájában nem hatékony – jelentette ki a Legfelsőbb
Igazságszolgáltatási Tanács (CSM) frissen megválasztott elnöke. Bogdan Mateescu bírót arról kérdezték az újságírók,
hogy továbbra is támogatja-e a SIIJ felszámolását, és erre
mondta, hogy annak jelenlegi formája nem hatékony. Azt
azonban nem mondta, hogy fel kellene számolni, hanem azt
szeretné, ha az igazságügyi rendszerrel karöltve, megfelelő javaslatokat kidolgozva megoldást találnának arra, hogy ne is
sérüljön a bírói jog, szabadság és függetlenség, de ugyanakkor
hatékonyan lehessen büntetőjogilag felelősségre vonni azokat
a bírákat és ügyészeket, akik vétkeznek.

Mateescu szerint nehéz év vár az igazságszolgáltatásra, de
a bírók és ügyészek továbbra is számíthatnak a CSM támogatására függetlenségük védelmében. „Ugyanakkor szeretnék
biztosítani mindenkit, az egész társadalmat is beleértve, hogy
az igazságszolgáltatás függetlensége nem zárja ki a felelősség
elvét” – szögezte le a CSM ülését követően. Bogdan Mateescut a Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanács (CSM) csütörtöki plenáris ülésén választották meg a testület új elnökének.
Mateescu 13 támogató és három ellenszavazatot kapott, két
szavazat érvénytelen volt. A CSM-re vonatkozó törvény értelmében a testületet egy elnök és egy alelnök vezeti, egyikük
bíró, a másikuk ügyész. Mandátumuk egy évre szól és nem
újítható meg. (Agerpres)

Százezer alá csökkent az ismert fertőzöttek száma

Százezer alá csökkent csütörtökön a nyilvántartott így fűtetlen sátrakban várakoznak órákon keresztül a tesztelésre
aktív koronavírusos fertőzöttek száma, több város- váró, vagy már igazolt koronavírus-fertőzöttek. A Hotnews.ro
hírportál szerint Nagyszebenben mentőautóval szállítják a kórban feloldották a vesztegzárat.

Az utóbbi napon 7661 újabb fertőzést diagnosztizáltak, ami
alig haladja meg az utóbbi két hét átlagát. A napi esetszám
csaknem egy hete kisebb a gyógyultnak nyilvánított fertőzöttekénél, de a statisztikákban megfigyelhető enyhe javulás
még nem érezteti hatását a kórházakra nehezedő nyomás
szintjén. A Covid-kórházak intenzív terápiáin továbbra is
1252 súlyos esetet ápolnak, és az enyhe csökkenés leginkább
az utóbbi napon elhunytak újabb rekordot döntő számával áll
összefüggésben, szerdán ugyanis újabb 211 halálesetet jelentettek.
Médiabeszámolók szerint a hideg idő és a berendezések túlterhelése miatt több helyen csődöt mondtak a konténerekben
és sátrakban kialakított mobilkórházak fűtőberendezései, és

ház udvarán a több száz méternyire található másik épületbe a
CT-vizsgálatra küldött koronavírusos betegeket.
Csütörtöktől több erdélyi városban feloldották a két vagy
három hete bevezetett vesztegzárat. Szatmárnémetiben 7,4-ről
6,5 ezrelékre, Besztercén 9-ről 5 ezrelék alá, Nagybányán 6,5ről 3,97 ezrelékre csökkent az utolsó 14 napon diagnosztizált
fertőzötteknek a város lakosságához viszonyított aránya. A
helyi hatóságok Szamosújváron, Zilahon, Szilágycsehen sem
hosszabbították meg a karantént.
Románia 41 megyéje közül Hargita megyében sikerült a
legjobban lefékezni a járvány terjedését: az utóbbi két hétben
diagnosztizált újabb esetek száma a lakosság 1,17 ezrelékét
teszi ki. (MTI)

Átadták a Szászsebes–Gyulafehérvár
autópálya-szakaszt

Lucian Bode szállításügyi miniszter jelenlétében át- ítélték meg, hogy a munka hátralévő része a forgalom mellett
adták csütörtökön a Szászsebest Tordával össze- is elvégezhető.
Lucian Bode szállításügyi miniszter az avatóünnepségen
kötő A10-es autópálya Szászsebes és Gyulafehérvár
felidézte: a most megnyitott szakasznak 2016 végére kellett
közötti csaknem 15 kilométeres szakaszát.

A 70 kilométeresre tervezett A10-es pálya az A1-es dél-erdélyi és az A3-as észak-erdélyi autópályát köti össze. A most
átadott szakasz a dél-erdélyi autópályától kanyarodik észak
felé, de nem ér össze az észak-erdélyi autópályától dél felé kanyarodó – 2018 júniusában átadott –, Tordától Nagyenyedig
vezető pályával. A Nagyenyed és Gyulafehérvár közötti több
mint 25 kilométeres közbeeső szakasz átadása ugyanis csak
2021-ben várható.
Az autópálya-szakaszt úgy nyitják meg három nappal a parlamenti választások előtt, hogy a munkálatoknak csak a 92,6
százalékát végezte el a kivitelező. A kormány képviselői úgy

volna megépülnie. A tárcavezető szerint elsősorban az állami intézmények koordinációjának hiánya vezetett a négyéves késéshez. Megemlítette: ez az a szakasz, ahol például négy évet tartott
a magasfeszültségű villanyvezeték négy oszlopának elköltöztetése a pálya nyomvonaláról. Úgy vélte azonban, hogy a botladozások a múlt jellemzői voltak. Ludovic Orban kormánya
ugyanis alapjaiban változtatta meg az állami intézmények koordinációját. A most átadott szakaszt az olasz Impresa Pizzarotti
és a román Pomponio Construcţii társaságok konzorciuma építette. A teljes 17 kilométeres szakasz (amelyből most 15,8-at
adtak át) héa nélkül 541,73 millió lejbe kerül. (MTI)
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Jóváhagyták az oltási stratégiát

Elfogadta az oltási stratégiát a Legfelsőbb Védelmi
Tanács (CSAT) – közölte csütörtökön Klaus Iohannis. „A CSAT rendkívüli ülésén jóváhagyták az új koronavírus elleni oltási stratégiát” – mondta az
államfő, miután meglátogatta a fővárosi Romexpónál
kialakított oltási központot. Iohannis azt is elmondta,
nagy a valószínűsége annak, hogy Románia már
jövő év elején megkapja az első adag vakcinát,
amely körülbelül egymillió dózist fog tartalmazni.
(Agerpres)

Több mint tizennyolcmillió
szavazó a választási névjegyzékben

18.191.396 szavazati joggal rendelkező állampolgár
szerepelt az állandó választási névjegyzékben december 2-án – közölte csütörtökön az Állandó Választási Hatóság (AEP). A listákat a lakossági
nyilvántartó és a polgármesteri hivataloktól kapott információk alapján aktualizálták. Az AEP közleménye
szerint 19.604 személy szavazati jogát felfüggesztették. A külföldi lakhellyel rendelkező román szavazópolgárok száma 740.367. Ezek közül 35.808
személy kérte, hogy levélben élhessen szavazati jogával, 3078-an az erre a célra létrehozott külföldi
szavazókörzetekben kívánják leadni voksukat. Az
AEP szerint 34.192 olyan romániai lakhellyel rendelkező állampolgár van, aki kérte, hogy külföldön szavazhasson, ezeket törölték a hazai állandó
választási névjegyzékből. (Agerpres)

25 tagország is létrehozhatja
a helyreállítási alapot

Az Európai Unió valamennyi tagállamának összefogása helyett akár 25 tagország együttműködésével
is létre lehet hozni a koronavírus-világjárvány utáni
helyreállítást szolgáló 750 milliárd eurós alapot –
mondta Manfred Weber, az Európai Néppárt (EPP)
európai parlamenti (EP-) frakcióvezetője csütörtökön. A német politikus egy Berlinben szervezett online sajtóbeszélgetésen kiemelte: „mindenkinek
tudnia kell”, hogy a megerősített együttműködés
nevű eljárás révén nincs jogi és technikai akadálya
annak, hogy 25 tagország hozza létre a hitelekből
és vissza nem térítendő támogatásokból álló, NextGenerationEU (NGEU) nevű alapot. Ez ugyan „politikailag nem kívánatos”, de természetesen már
elindult a gondolkodás arról, hogy mit lehet tenni, ha
a december 10-én kezdődő EU-csúcson „az ideológia a realizmus fölé kerekedik”, és így nem sikerül a
huszonheteknek együtt megteremteni az NGEU-t.
(MTI)

Az OECD-országokban lassult
az infláció októberben

A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) tagállamaiban októberben 1,2 százalék
volt a fogyasztói árak éves növekedési üteme a
szeptemberi 1,3 százalék után. Októberben az energiaárak csökkenése 7,7 százalékra gyorsult a szeptemberi 6,5 százalékról, míg az élelmiszerárak
emelkedése a szeptemberivel megegyező, 3,6 százalék volt. Az OECD-tagországokban az élelmiszerés energiaárak nélkül számolt októberi infláció 1,6
százalék volt a szeptemberi 1,7 százalékot követően. Az OECD honlapjára felkerült adatok szerint a
19 legnagyobb gazdaságú országot és az Európai
Uniót tömörítő G20-csoportban, amely a világ gazdasági termelésének csaknem 85 százalékát adja,
éves összevetésben 2,2 százalékkal nőttek a fogyasztói árak a szeptemberi 2,4 százalék után.
(MTI)

Vicces számháború

(Folytatás az 1. oldalról)
fáradniuk sem kell. Az őket átvevő dokinak már nem tett
ilyen jót a fúzió, mert a garantált krízisjövedelmet és
egyéb finomságokat ígérgető pártjának, amely igencsak
aktív az online térben, az októberi 8,9-ről 9,5 százalékosra nőtt a támogatottsága. Lehet, hogy azoknak a liberális
jövevényeknek
a
révén,
akik
a
közvélemény-kutatókkal ellentétben már tudták, hogy a
pártocskájuk új gazdatestbe vándorolt?
Az már csak egy kisebb csoda, hogy egy kilenc számjegyet tartalmazó, egytizedes pontossággal százalékokat
számláló felmérést nem sikerül úgy összefércelni, hogy
a végeredmény kerek száz legyen. Ha a pártok támogatottságát összeadjuk, novemberre 99,9 százalékot kapunk, ugyanez októberben 100,1 volt. Legalább kéthavi
átlagolásban kijön a fránya százas, az is valami. Kérdésnek már csak annyi marad, hogy az ilyen „alapos”
felmérés mire jó? A választók pártpreferenciáinak felvázolására semmiképp, a népszerűségi trendek változásának sugallása arra viszont jó lehet, hogy a bizonytalan
szavazókat befolyásolja, összezavarja, és távolmaradásra késztesse. Ne üljünk fel nekik!
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Szijjártó Péter: minél erősebb az RMDSZ szerepe Bukarestben,
annál sikeresebb lehet a román–magyar kapcsolat

Fotó: Nagy Tibor

Zahoránszki Brigitta

– Amikor a román–magyar kapcsolatokról beszélünk, azt szokták
mondani, hogy az RMDSZ-nek a
híd szerepét kell betöltenie Románia és Magyarország között. Ön
külügyminiszterként mit gondol
erről? Egy erős képviselet hogyan
tudná előmozdítani a következő
években Románia és Magyarország
viszonyát?
– Mi, magyarok a jó román–magyar együttműködésben vagyunk
érdekeltek. Ez érdeke az itt élő magyaroknak és a Magyarországon élő
románoknak is. A román–magyar
együttműködés szempontjából az itt
élő magyar nemzeti közösségre mi

egy komoly erőforrásként tekintünk. Ezért is gondolom azt, hogy
Magyarország és Románia jövőbeni
együttműködésének sikerességéhez
nagyon nagy szükség van arra,
hogy az RMDSZ hangsúlyosan legyen jelen Bukarestben, a román
törvényhozásban. Minél erősebb ott
az RMDSZ, annál nagyobb esélye
van annak, hogy a magyar–román
kapcsolatok sikeresek legyenek az
elkövetkező időszakban.
– Mit üzen a magyar politikai öszszefogás, miért kell összefogniuk a
magyar embereknek most vasárnap?
– Megnézhetjük a magyar, etnikai alapon szerveződő pártokat a
Kárpát-medencében, hogy melyik
mennyire sikeres. A legjobb példa a

Vajdaság, ahol a Vajdasági Magyar
Szövetség (VMSZ) – a magyarság
egyértelmű és egyedüli képviselője
– rendkívül erős pozíciót képvisel,
tagja a szerb kormánynak, és be
tudja tölteni a híd szerepét Magyarország és Szerbia között. De ott van
az ellenpélda Felvidéken, ahol a magyar párt most már a harmadik ciklusban sem jutott be a szlovák
parlamentbe, mert legalább három
párt versengett a magyarok szavazataiért. És ott van Kárpátalja esete is.
Amikor világossá vált, hogy a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) a képviselője az ottani
magyarságnak, a kárpátaljai tanácsban meg tudták növelni a részvételüket. Tehát ha egységes a magyar
érdekképviselet, akkor olyan eredmény születhet, amely az eddiginél is
erősebb érdekképviselethez vezethet
Bukarestben. Ahol egy pártban indultak a magyarok, ott sikert tudtunk elérni, ahol szerteszét ziláltuk
magunkat, ott elmaradt a siker.
– Miniszter úr, ön átesett a koronavírus-fertőzésen, és új lendülettel
járja a világot. Mit üzenne azoknak,
akik félnek elmenni szavazni a mostani járványhelyzetben?
– Meg kell értenünk, hogy félnek
az emberek, hiszen világjárvány
idején ki az, aki ne félne egy olyan
vírustól, amellyel kapcsolatban még
mindig több a kérdés, mint a válasz.
Ugyanakkor azt is pontosan tudjuk,
hogyan tehetünk meg mindent, hogy
minimálisra csökkentsük a fertőzés
lehetőségét. Hogyha az emberek betartják a szabályokat, nyugodtan elmehetnek szavazni, tehát a maszk
használata, a távolságtartás nagymértékben csökkentik a fertőzés lehetőségét. Ha tehát betartják a
biztonsági előírásokat, akkor jó lelkiismerettel kérhetem az embereket,
hogy menjenek szavazni.
– Térjünk vissza a román–magyar kapcsolatokhoz. Az RMDSZ a
mezőgazdaság támogatását is kiemelt célként fogalmazta meg, erre
rímel a magyar kormány gazdaságfejlesztési programja. A Pro Economica
Alapítványon
keresztül
Székelyföldön több száz gazda jutott
jelentős támogatáshoz. A programot a Partiumra is ki akarták terjeszteni, de ez a román fél miatt
megakadt. Lesz ebben előrelépés?
– Az erdélyi gazdaságfejlesztési
program egyértelmű sikertörténet.
2016-ban kezdtük, és azóta 6045 erdélyi kis-, közepes és nagyvállalkozást segítettünk ahhoz, hogy
összesen 135 milliárd forintnyi fejlesztést hajtsanak vége. Ezekhez a
magyar kormány 70 milliárd forintnyi támogatással járult hozzá. Sok
száz új munkahely jött létre. A
program sikeres, ezért folytatjuk,
megnyitottunk egy újabb 6 és fél
milliárd forintos támogatási keretet.
Én mindig arról biztosítottam a kollégákat, hogy ez a program a
román, az európai és a nemzetközi
joggal is teljes mértékben harmóniában van. Ugyanakkor fontos, hogy
konszenzus övezze ezt a programot,
ezért várom, hogy a következő külügyminiszterrel
egyeztethessek
arról, hogyan tudjuk földrajzilag kiterjeszteni. Ezek a beruházások Románia területén valósulnak meg, a
román költségvetést gazdagítják, itt
származnak belőlük adóbevételek.
Ugyanakkor a gazdák megerősödnek, új gyárak épülnek, megújulnak
ingatlanok, például Szatmárnémetiben folytatni fogjuk a Pannónia
szálló felújítását. Én külgazdasági
és külügyminiszterként mindig örülök, ha egy másik ország gazdasági
szereplője vagy az állam Magyarországon fektet be. Jó lenne, ha a
román barátaink is ezen a szemüvegen keresztül néznék ezt az ügyet.
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Nem óriások építették

Érdeklődéssel olvastam Veress László
gyógyszerész franciaországi útirajzát,
és amikor a carnac-i megalitokról és a
nyugat-európai dolmenekről mesélt,
leperegtek előttem egy észak-hollandiai múzeum vetítőtermében látott
dokumentumfilm képei. Skandináviából a jégkorszak idején gördültek alá
Északnyugat-Európába ezek a gigászi,
40 tonnát is elérő tömbök, amelyekből aztán ötezer évvel ezelőtt a vadászokból lassan földművelőkké váló
emberek sírkamrákat (dolmeneket)
építettek. A német és holland elnevezés arra utal, hogy az emberek egykor
úgy hitték, óriások emelték ezeket a
kőépítményeket, a mai Hollandia legrégebbi történelmi emlékeit.

Horváth Éva

Valaha több mint száz dolmen (hollandul
hunebed, hunebedden) lehetett az ország
északi és középső területein. Egy részüket benőtte a tőzeg, másokat a középkorban templomok alapjának vagy falainak építéséhez is
felhasználtak, hiszen a kő értékes anyag volt.
Groningen tartományban két, Drenthe
tartományban 52 dolmen maradt fenn, ez
utóbbiak ugyanúgy készültek: két álló kőoszlopra keresztbe fektettek egy harmadikat, egy
fedőkövet, s több ilyen kőtömbből kamrát
alakítottak ki, amelynek oldalt volt a bejárata.
A kövek lapos oldalát, melyet valószínűleg a
jég csiszolt ilyenné, befelé fordították. A
kamra alját egy méterrel a talaj alatt tört gránittal szórták be. A sírt gyakorta kövekkel vegyes földdomb borította, ezeket kisebb
sziklakövek szegélyezték. A legnagyobb közülük, ami holland területen megmaradt, a
borgeri Hunebed D 27 jelű: 22,5 m hosszú.
Időszámításunk
előtt 3400 körül
épülhetett, 28 tartókőből, kilenc fedőkőből
áll,
a
legnagyobb kőtömb
20 tonnás. Mára
csak az óriási
kövek
állnak,
ugyanis az agyag
(ami a sírkamrát a
beázástól is védte)
és a kisebb kövek,
amelyekkel a réseket betömték, illetve a tetejéről a
föld az évszázadok
során eltűnt, jórészt
elhordták. Hogy
miként mozgathattak az akkori emberek ilyen súlyos
köveket, és hogyan
építhettek belőlük,
arról ma úgy gondolják, hogy ezeket
a köveket több
tízen vagy tán százan is húzták, kötelek és vonórámpák
segítségével görgethető farönkökre
helyezték, s ezeken
a kívánt helyre vonszolták őket.
Titia
Brongersma
költőnő
1685-ben bukkant

rá a borgeri dolmenre, ahonnan aztán vezetésével cserépedényeket, csontokat ástak ki.
Akkor dőlt meg az óriásokról szóló elképzelés, hiszen a csontok középtermetű emberekéi
voltak.
Az 1730-as évek elején puskaporral robbantották szét a dolmenek sziklaköveit, hogy
felhasználják őket a meggyengült vagy tönkrement gátak helyett az újak építéséhez.
1734–35-ben a drenthei hatóság megtiltotta a
dolmenek lebontását (komoly pénzbírság járt
érte), így az utókorra is maradt belőlük. 1912ig szinte mind felnyitották ezeket a sírkamrákat, további leletfeltárásra alig van
lehetőség.
Az eddigi kutatások alapján úgy tűnik,
hogy kiválasztott embereket (nőket, férfiakat
és gyermekeket is) temettek ezekbe a kamrákba, a sírokat kb. i.e. 3000-ig használták,
utána más szokások alakultak ki. Azonban a
vidékre jellemző savanyú talajban a sírkamrákban levő szinte minden szerves anyag (el
nem égetett csontvázak, fa, kötél, ruhanemű,
bőr) megsemmisült, csak cserépedények, kőés kovaszerszámok, nyilak és íjak, borostyángyöngyök maradtak meg.
A Hollandiában található legnagyobb dolmen mellett felépült a Hunebedcenter látogatóközpont. Nem csupán egy múzeum
tárlókkal, amelyekben az i.e. 3400–3000 közötti időszakból fennmaradt leletek tekinthetők meg, hanem a körülötte levő területen
elszórtan a múlt egy-egy darabjának mását is
szemügyre lehet venni. A múzeum tájékoztatója szerint az akkori házak 10-20 m hoszszúak, 4-7 m szélesek voltak, gerendából
ácsolták őket, a tetőt náddal fedték be. A fa-

A szerző felvételei

lakat vesszőből fonták, sárral, agyaggal tapasztották. Több helyiségből álltak, tűzhelyük nyitott volt.
A múzeumépület bejáratától jobbra a kávézóban egy mamut hökkenti meg a látogatót, a kiállítóteremben több életkép tárul
elénk. A legelső, ami szembetűnik, egy embercsoport: íjat tartó férfiak, kisgyermekét
magához szorító fiatalasszony néz velünk
szembe. Ruhájuk, lábbelijük bőrből, prémből
készült. Elődeik még vadászó, gyűjtögető
életmódot folytattak, ők már letelepedett
földművesek voltak. Tönkebúzát, alakort
(egyszemű búza), árpát, hüvelyeseket is termesztettek, a betakarított termést a lakóházukhoz
közeli,
cölöpökre
épített
gabonatárolókban tartották. Növényi rostokból, pl. lenből már szőttek maguknak, de
gyapjúszálat még nem használtak, jóllehet
voltak háziállataik (disznó, juh, kecske, szarvasmarha), ezeket a közeli erdőszéleken legeltették.
Jellegzetes, széles szájú, díszített kerámiaedényeket készítettek, az ún. tölcséres szájú
edények kultúrájának megteremtői voltak.
Ezekből a cserépedényekből a sírokban is
maradt fenn, de hogy pontosan miért kerültek
oda, csak feltételezni lehet. Vagy a halotti lakoma kellékei voltak, vagy a túlvilági életben
szükséges eszközként tették az elhunytak
mellé. Amint a tölcséredényes kultúra leáldozásával egyidejűleg a temetkezési szokások
is változtak, alacsony halomsírba hantolták el
halottaikat. A dolmenek viszont használaton
kívül is fennmaradtak, gondoskodott róluk a
kétféle természet: az anyatermészet, valamint
egy emberi, a kíváncsiság.
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A természet kalendáriuma (CDXXXIX.)

Kiss Székely Zoltán

Jobb volna most az erdőn kóborolni,
hol titokzatos csend vár és varázs,
halkan füttyentő hangra válaszolni,
amelyet küld az ág, a zúzmarás.

Ha szellő indul, ékszer hull a fáról,
mélyébe hív a dermedt hegyvidék,
s akkor rezzennél, ha a fátyolából
egy néma őz utadba ugranék...

– Nagyvárosi ködben írta volt 1966 telén
Áprily Lajos –
De itt a nyüzsgő nagyváros ködében,
híd döng s agyat zsibbasztva nő a zaj
s a távolból átdong a félsötéten
a túlról érkező városmoraj.

Az átkelőknél, mint a styxi tájon,
tömeg tolong, s a jelzőfény se véd,
autók száguldnak át a vak homályon
s csörömpölő vas-szörny rohan feléd...

A nagyvárosi füstköd fél évszázad
távlatából egyrészt a kombinát sújtotta
városom ködét s egy távoli rémködöt idéz.
A nagyvárosi levegőszennyezés első
mérhető áldozata London lakossága volt. A
köd és eső országának fővárosa felett 68
évvel ezelőtt, 1952. december 4-én egy hideg
anticiklon ült meg, és a szélcsend miatt
napokig ott is maradt. A várost másnapra
sűrű, kéményfüsttel és kipufogógázokkal
kevert, 100%-os páratartalmú köd takarta be,
amely sárgás-feketés színűre változott a
koromrészecskék miatt. A londoniak fekete
humorral borsólevesnek nevezték el a
különös színű levegőt. Angliát már a szigetet
meghódító rómaiak is a pára, a köd és az eső
országának tartották. Londonban mindehhez
hozzáadódott már a középkorban is a szén
égetésekor keletkező korom, az így kialakuló
füstködöt nevezték el az angol smoke (füst)
és fog (köd) szavak összevonásával szmognak. I. Edward király már a XIV. század elején rövid időre betiltotta a szénnel történő
fűtést, nem sok sikerrel. A brit fővárosban
nem is olyan régen még kapható volt a Londoni szmog címkével ellátott színes konzervdoboz, amelyet a turisták szuvenírként
vihettek haza. A tragikus 1952-es füstköd
azonban nem turistalátványosság volt. A szúrós szag csípte az orrot és a szemet, a korom
fanyar ízt hagyott a szájban; a metró kivételével megállt a közlekedés, az autók sem jártak, hiszen a látótávolság még nappal is
méterekre csökkent. A betegek nem jutottak
el a kórházakba. Mint később kiderült, e nap
ezrek számára jelentett halált.
A köd természetes velejárója novembernek, a belőle kicsapódó víz tiszavirág-életű
szépségek létrehozója.
Fehér virág a fákon: zúzmara.

– ezzel a képpel kezdi egész életét végigkísérő csodakék madaráról szóló versét Áprily Lajos –
S gyermekkorom azúrkék madara
a fehérségből sűrűn látogat:
viszi a száradt szilvaroncsokat.
Nesztelenül száll, alattomosan,
s ha csent, visszavitorláz okosan.
Most szajkó úrral nincsen is vitám
– hadd tisztogassa alvó kerti fám –,
de ősszel volt. Mert vitte a diót
s fumigált minden kérő szót, szidót.
Azután lopni kezdte gesztenyém
s hiába érveltem: „Hohó: enyém!”
Ha nappal űztem, hajnalban rabolt
és mindennap mohóbb étvágya volt.
„Ez mégis sok! – gondoltam ֪ meglesem,
estefelé, mikor a nap hanyatló.”
Jött, meglapult. És én erélyesen
így feddettem meg: „Te gyönyörű rabló!”

Rabló. Ez versének címe is. Az őszt kiraboló november első napjaiban tartották a rómaiak Bona Dea, más nevén Fauna
földistennő ünnepét.
E kirabolt, ködtől és zúzmarától vemhes
tájban indulok első novemberi sétámra, kedves Olvasóm. Ha kedved szottyan, tarts
velem.
December 5-én lesz 174 éve, hogy 1846ban a galíciai Borszczowban megszületet Fialowski Lajos botanikus és nyelvész, a
magyar gyorsírás egyik kifejlesztője. 1851ben került szüleivel Magyarországra. A bécsi
egyetemen természetrajzi, földrajzi és nyelvészeti tanulmányokat folytatott. 1870-ben
Sopronban kezdte meg tanári pályáját, és az
akkor még németül érző és beszélő városban
jelentős magyarosító tevékenységet fejtett ki.
1877-ben bölcsészdoktori oklevelet szerzett,
majd 1884-ben Budapestre került tanárnak.
Sokoldalú tudományos munkásságának fő
iránya a természetrajzi és különösen a botanikai szaknyelv megtisztítása, de jelentős érdemei vannak a botanika történetének
kutatása, a magyar gyorsírás terjesztése és
rendszerének tökéletesítése terén is.
396 évvel ezelőtt, 1624. december 5-én
halt meg Bauhin Gaspard bázeli orvos, anatómus és botanikus. Az elsők között írta le a
vékony- és vastagbél határán levő ileocoecalis (Bauhin-) billentyűt. A 16. századi itáliai
botanikus, Andrea Cesalpino botanikai osztályozásának alapelveit továbbfejlesztve ő
volt az első, aki világosan körülhatárolta a
növényfajokat és nemzetségeket (fajcsoportokat). Hírneves munkája, a Pinax theatri botanica (Növények képes bemutatása)
1623-ban jelent meg – a legsikeresebb korai
kísérlet az összes ismert növényfaj elnevezésére és rendszerezésére. Kb. 6000 növényfajt
sorol fel és ír le, bevezetve a nemzetség- és
fajnév alkalmazásával történő elnevezés gyakorlatát (binominális nómenklatúra), ami később a két neves botanikus, John Ray és
Linné Károly munkásságával teljesedett ki.

„A völgyünket köd ülte meg tömötten, belőle hűvös pára-por pereg”

Hatodika, Szent Miklós napja után folytatom e heti tudománytörténeti sétámat.
December 7-én, 1850-ben született
Schwarz Dávid. A keszthelyi fafeldolgozó
üzem tulajdonosa 40 éves is elmúlt, mire –
1895-től – elkezdett foglalkozni a repüléssel.
Léghajóját fémből akarta felépíteni. Terve
egy alumíniumból készült, rácsszerkezetű
léghajó megvalósítása volt. Üzemeit eladva,
egész vagyonát feláldozta célja elérése érdekében. Mivel a bécsi hadügyminisztériumtól
nem kapott támogatást, Szentpéterváron,
Oroszországban két évig dolgozott tervein.
De mert az orosz kincstár is megvonta támogatását, Berlinben egy alumínium-feldolgozó
üzem tulajdonosa, Berg Károly nyújtott támogatást a további kísérletekhez. Az 1896.

október 9-én tartott első próbarepülés sikertelen volt a rossz minőségű hidrogéntöltet
miatt. A feltaláló a megfeszített munka és a
sorozatos balsikerek következtében testileglelkileg összeomlott, és 1897 januárjában
meghalt. A sikeres felszállásra 1897. november 3-án került sor. Özvegye a léghajó terveit
eladta Zeppelin Ferdinándnak. Így lett a
kormányozható léghajó neve Zeppelin.
December 9. az 1866-ban e napon létrejött
Országos Erdészeti Egyesület napja. Az
egyesület megalakítása Bedő Albert, Divald
Adolf és Wagner Károly nevéhez fűződik,
a szervezet a Magyar Erdészegylet helyébe
lépett, a mintegy 40 alapító kezdeményezésére. Az egyesület az 1848-ban megalapított
Magyarhoni Földtani Társulat után Magyarország második, jelenleg is működő műszaki-gazdasági jellegű szervezete. Az
alakuló ülésre az Országos Magyar Gazdasági Egyesület Üllői úti székházában, az ún.
Köztelken került sor. Hamarosan, a kiegyezést követően az addig Magyarországon működő, osztrák szervezésű Ungarischer
Forstverein jogosultságait megörökölve
három-négy évtizedre a honi erdészetpolitika
meghatározó szervezete lett. Az egyesületi
lap folyamatosan működött 1950-ig Erdészeti lapok címen, majd kétéves betiltás után
1952-ben Az Erdő címen alakult újjá. Mindmáig a Természettudományi Közlöny – mai
nevén A Természet Világa – mellett a legfontosabb tudománynépszerűsítő folyóirat egyben.
December 10. az ENSZ emberi jogok világnapja, egyben a Nobel-díjak átadásának
napja.
Mai, köd kísérte sétánk végén újólag a Visegrád alatti Szentgyörgypuszta remetéjének,
Áprily Lajosnak a gondolatához térek meg.
A Ne keressetek négy sora így tűnik el a zúzmarás völgy ködében:
A völgyünket köd ülte meg tömötten,
belőle hűvös pára-por pereg.
Ne is keressetek már, emberek,
köddé foszoltam itt a téli ködben.

Zúzmaravirág a fákon, ha szellő indul, ékszerük földre hull

Maradok kiváló tisztelettel.
Kelt 2020-ban, Szent Borbála, a bányászok
védőszentjének napján
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Buksa Éva-Mária ny. tanár

„A kultúr-magyarság lelkiismeretének hiszem magam…”

(Folytatás múlt pénteki lapszámunkból)
Marosvásárhely illusztris vendége;
„Be szégyellem, hogy csak most ismerkedünk…” – írta Ady Endre Erdélyről
a Világ 1915. júl. 26-i számában
Személyvonattal, a székely körvasúttal
utaztak. A hosszú és kimerítő úton Ady rosszkedvű és szótlan volt. A Csíki- és Gyergyóimedence tájainak, bérceinek gyönyörű
látványa sem derítette jobb kedvre. Csak a
kopár hegyoldalak láttán tett bíráló megjegyzést az idegen hatalom profitorientált rablógazdálkodásának jeleire és Erdély osztrák
gyarmatként kezelésére. De érdeklődéssel figyelte az utazó székelyek beszédét, öltözetét.
1915. július 23-án, pénteken délután érkeztek Marosvásárhelyre. Az illusztris vendéget a nagyállomáson nagy tömeg, főleg a
Kemény Zsigmond Társaság tagjai, szimpatizánsai és a helyi hatalom képviselői tapssal
fogadták. Egy pillanat alatt hangulata megváltozott! Talán életében először volt alkalma
ebben a szép erdélyi városkában élvezni a kor
legnagyobb költőjének kijáró dicsfény jótékony ragyogását. A rájuk váró kocsival a főtéri Transzilvánia szállóba (ma: Hotel Plaza)
hajtattak. Este a költő és kísérete tiszteletére
Bernády György főispán bankettet adott a
Domokos szálló elegáns éttermében (ma: Bolyai utca 18. szám). A meghívottak a város
előkelőségei és az irodalmi kör képviselői
voltak. A sok köszöntőbeszéd után a KZST
felkérésére Ady Endre megtartotta székfoglaló beszédét Az erdélyi magyar lélek címmel, amelyben a nemzetféltő próféta
jajkiáltása, a rá jellemző látnoki jóslat fogalmazódott meg: „Csak ez a háború nehogy a
mi széthullásunkhoz vezessen!” Beszédét kitörő lelkesedéssel fogadták. A pohárköszöntők érdemeit, korszakalkotó irodalmi
munkásságát dicsőítették. Majd ismerkedések, beszélgetések következtek sűrű koccintások közepette.
Az éjfélbe hajló vacsora végén Bernády
György főispán, látva a flekkenvacsora sikerét, meghívta másnapra trébelyi villájába
(Trébely utca 7.) flekkenpartira.
Szombaton délelőtt Bernády vendégeinek
személyesen mutatta be a két éve felépített
Közművelődési Házat. Elragadtatással állapították meg, hogy ehhez hasonló közművelődési palotával egyetlen magyar város sem
dicsekedhet. Végül a könyvtárba is bementek, ahol Ady örömtől sugárzó arccal, nagy
megelégedéssel vette tudomásul, hogy kötetei a legolvasottabbak között szerepelnek.
Ezt követően a főispán, hivatali kötelességét teljesítve, a Városháza előtti téren a
frontra induló újabb menetszázad búcsúzta-

tásán vett részt, amit Adyék a palota erkélyéről figyeltek. Megható, tragikus jelenet! Az
aggódó Ady könnyekre fakadt, látva a sok
búcsúzó asszony és síró gyermek fájdalmát.
A költő a Nyugat augusztusi számában erről
az emlékezetes látogatásról így írt: „Egy fontos erdélyi város egy különösen nagyszerű
ember jóvoltából kultúrpalotát csinált, különöset és nagyszerűt. – Ez lesz, ha a Sors
úgy akarja, a magyar menedék, dús és takaró.
Itt fogjuk őrizni magunkat mi, magyarok, kik
egymás ellen annyit vétettünk. Ide fogunk
verssel, zenével, beszéddel összevonulni, ha
baj lesz…” Ezen publicisztikai írása nyomán
kezdték városunkban Kultúrpalotának nevezni az új Közművelődési Házat. Mi büszkék lehetünk, hogy Ő volt e csodálatos
szecessziós épület „keresztapja”!
A szombat délelőtti program után már a
rendkívül patinás, reneszánsz és barokk stíluselemekkel díszített Európa szállodában
(ma a Bernády téren a saroképület) pihenhettek. Innen mentek ebédre a gazdagon díszített
szecessziós Bernády-villába. Ünnepi beszédek, pohárköszöntők követték egymást.
Csinszka boldogan fogadta a férjének szóló
csodálatot és hódolatot. A vacsorát hajnalig
tartó mulatozás követte.
A harmadik napon, július 25-én az Európa

szállóban nem pihenhettek sokáig, mert a marosvásárhelyi irodalombarátok, Ady-rajongók, azaz költészetének szerelmesei és
barátai mind-mind tiszteletüket óhajtották
tenni a legnagyobb nemzeti költőnk előtt.
Régi ismerősük, Vásárhely neves költőnője,
Szász Piroska (akit Bölöniék is ismertek) és
férje, Bucher Lajos bankár Adyékat ebédre
invitálták, amit el is fogadtak. Bucherék háza
a Széchenyi téren (ma: Rózsák tere) volt. Itt,
Vásárhelyen mindenhol személyében az új
hangú költő zsenit ünnepelték. Hosszú hónapok óta boldognak, elégedettnek és nyugodtnak látta Őt Csinszka és Bölöniék.
Vásárhelyen jó hangulatban volt, sőt tréfálkozott barátaival.
Amikor az ebédről a szálloda felé tartottak, a költő összetalálkozott a budapesti Galilei Kör volt elnökével, Turnowsky
Sándorral, és szívélyesen meghívta, hogy vacsorázzanak együtt, ugyanis utolsó vásárhelyi napjukon a KZST elnöke, Tóthfalusi
József házigazdaként a híres Súrlott Grádics
kocsmába hívta meg Adyékat egy csendes,
kellemes búcsúbeszélgetésre és flekkenezésre. A kellemes beszélgetéssel, csendesen
indult vacsorát váratlanul megzavarta a már
ittas városi főügyész és Tóthfalusi megérkezése, így nagy mulatozásba csapott a kie-
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gyensúlyozott beszélgetés. Ezek egymás
után erőltették Adyba, barátságuk igazolására („pajtikám” dicsfényében ragyogni
óhajtván), a búcsúpoharak sokaságát. Ezért
Ady, tervükkel ellenkezően, a harmadik este
is nagyon boros állapotban került ágyba, bár
szovátai kirándulásuk érdekében korai indulást terveztek.
„Rajongó csodálattal Erdély és a Székelyföld
iránt” – levél Ady Lajosnak, július 29-én
A főispáni hintóval hétfőn (július 26-án)
kora reggel a Székelyföldön, a Kis-Küküllő
mentén utazva érkeztek Szovátára. Illyés
Lajos fürdőtulajdonos fogadta a neves vendégeket, és Bernády felkérésére a Bernádyvillában szállásolta el őket. A Fővárosi
étteremben elfogyasztott ebéd után siettek a
Medve-tó jótékony hatását megtapasztalni.
Ady rendkívül jól érezte magát, óriási élményt jelentett számára a szovátai fürdőzés.
Erről évekkel később Bölöni így számol be:
„A hírneves Medve-tó pompás sós vizében
fürdőző Ady boldog volt, gyerekes örömmel
lubickolt… Később barátai előtt sokat emlegette… és éveken át készült vissza a tüneményes Szovátára megegészségesedni.”
Szovátán, szinte estig tartó fürdő után,
cigányzenés, pompás halvacsora következett.
1915. július 27-én, kedden hajnalban a főispáni hintóval visszaindultak Marosvásárhelyre, ahol újra a főispán és Tóthfalusi
József búcsúebéden vendégelte meg Adyékat,
a már említett Domokos szálló elegáns éttermében.
Hétfőn délután vonattal utaztak vissza
Csucsára. A költő két nap múlva, július 29én öccséhez, Ady Lajoshoz címzett levelében
ezt írta: „Tegnapelőtt érkeztünk holtfáradtan
haza erdélyi utunkról, kevés pénzzel, de tele
rajongó csodálattal Erdély és a Székelyföld
iránt. Brassó, Vásárhely, Szováta voltak stációink.…”
A helyi sajtó, a Székely Ellenzék és a Székely Napló naponta beszámolt a nemzet nagy
költőjének programjáról, és még távozása
után is méltatták látogatását. A Rakéta című
humorlap is megemlékezett a kiváló költő látogatásáról.
Később Lenn, Erdély földjén című írásában így vall: „Erdélyben, én, a Részekből támadott hű fia sohse jártam Kolozsváron még
túl.… Szép és drága föld!... S le kellett gyűrnöm minden porokkal (gyógyszerek) lázamat
és magamat, hogy lássam: gyönyörűek és
örökök a hegyek, völgyek, folyók, erdők, voltak és leendők, és minden, ami ott van, ami
történik…” (Életem nyitott könyve,
475. old.)
(Folytatjuk)

PÁLYÁZATI
SZELVÉNY
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Szováta, Virág negyed



M

Pálffy Gyöngyi,
Marosvásárhely, Rebreanu u.
A pályázati rejtvény megfejtése:
KŐSZEGI; CZEGLÉDI; PETŐFI; WODIANER; PERÉNYI;
ÁBRÁNYI; ERBEN; BRENNAN
Kérjük a nyerteseket,
vegyék fel a kapcsolatot Borbély Ernővel
a 0742-828-647-es telefonszámon.
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VÍZSZINTES: 1. Német zeneszerző, 250 éve született (Ludwig van). 10. Nincsenek
szülei. 11. Vietnam fővárosa. 12. Szász királybíró, 450 éve hunyt el (Péter). 17.
Zeneszerző (Ferenc). 19. Üres tér! 20. Vakfegyelem (német). 21. …dant vitia (Tétlenség
VERSKELLÉK
szüli a bűnt). 22. Mézelő fa. 24. Életem apadó … (Ady). 25. Újság. 27. … Diavolo (Auber
operája). 29. Angolul kérdezni. 30. Gyártott (angol). 32. Előtag: tíz. 34. Ilyen hamar? 36.
 Székely is. 37. Új-zélandi őslakó. 39. Indiai költő (Rabindranáth). 41. Összeg. 42. Becézett
Ferenc. 43. Tojás (német). 44. Becézett Zsófia. 46. Ómega és alfa. 47. Megszólításféle.
48. Kalózital. 49. Medret tisztít. 51. Az Elba cseh neve. 52. Név (angol. 53. Röntgenológus, egyetemi tanár, szakíró, 150 éve született (Béla). 54. Oroszlánnév. 55. Római katolikus püspök, egyetemi tanár, 200 éve született (János).
FÜGGŐLEGES: 1. Mulatóhely. 2. Német személynévmás. 3. Mókus (rég). 4. Díjszabás. 5. Az oxigén és a hélium vegyjele. 6. Volt (rég). 7. …gros (nagyban). 8. … kedvű
NUKLEON 
volt az apám (nóta). 9. Német humanista író, 550 éve született (Willibald). 13. Francia
PENNÁVAL
város. 14. Német műdal. 15. Elek! 16. Szül az állat. 18. Felső végtag. 20. Matematikus,
DOLGOZIK
egyetemi tanár, 100 éve hunyt el (Mihály). 21. Zenedráma. 23. Szőlőtámasz. 26. Anek
dota. 28. Keserű gyógyszerek orvosi neve. 31. Ausztráliai futómadár. 33. Mely személy?
35. Becézett Ágnes. 38. Olasz szerelem. 39. Nyíltartó. 40. Gyulladásos ízületi betegség.
41. Budapesti orvosi egyetem. 42. Zenetörténész, októberben 100 éve halt meg (Bertalan).
45. Több mint elég. 47. … West (színésznő). 48. Tesz, helyez. 50. Állatlakás. 51. Félig
hall! 52. Hollandiai gépkocsijel.
L.N.J.
OLASZ 
GK-JEL
A megjelölt sorokban, oszlopokban szereplő helyes megfejtéseket december 17-ig a
INDIAI VALNépújság címére (Dózsa György u. 9. szám) beküldők – két személy – egy-egy könyvet
LÁSI TANÍTÓ
nyerhetnek. A pályázati szelvényt – a pályázat címével együtt – kérjük kivágni és a

borítékra ráragasztani. (Egy borítékban csak egy pályázati szelvény szerepelhet.)


A két rejtvény azonos számú meghatározásait keverve közöljük. A megjelölt
négyzetekbe kerülő betűket folyamatosan összeolvasva Francisco Goya spanyol
festő egyik művének a címét kapjuk. Könnyítésül egy betűt előre beírtunk.
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Megfejtések
a november 27-i számból:

Ikrek:
Atomium

Skandi:
Edwin Powel Hubble. Amerikai csillagász. Űrteleszkóp.
Az univerzum tágulását

VÍZSZINTES: 1. Talpnyaló, hízelgő – Nobel találmánya. 7. Szintén – Kicsinyítő
képző. 8. Japán szórakoztató hölgy – Pépes étel. 9. Polka része! – Beszédelem. 11. Páratlan
rezeda! – A kén és a kripton vegyjele. 12. Patikai asztal – Magyarországi megye. 14. Ürügy
– A szabadba. 15. Atmoszféra – Tabletta, orvosság. 18. Formátlan, otromba – Gyűjtőér.
19. Rendőr, argóban – Halkan a zenében. 22. Mely személy – Sorvégek! 23.
Kolostorvezető szerzetes – Szándékozik. 25. Panasz szava – Olasz, svéd és osztrák gépkocsijelzés. 27. Vonatkoztató névmás – Előtag, jelentése valamit megelőző. 28. Lábfej
alsó felülete – Ebben az évben. 30. Kutrica – Csendben tol! 31. Bármelyik helyen –
Ösztökél, biztat.
FÜGGŐLEGES: 1. Ék, cicoma – Fukar nép. 2. Lel – Üledék, hordalék. 3. Lángol –
A, a, …! 4. Fizetség – Eltérő. 5. Tanintézet – Kellék, szerszám. 6. Törlőgumi – Színes.
10. Görögországi sziget – Olajbogyó. 13. Küzdőtér – Régi görög piactér. 16. Nagyszülő
kedvence – Torokgyulladás. 17. Ókori nomád nép – Templomfő, szentély végződése. 20.
Katonai fejfedő – Hivatali helyiség. 21. Sütőrostély – Korallzátony. 24. Karám – Kárt
okozó, romboló. 26. Le – Igényel, óhajt. 29. Közönségkapcsolatok angol rövidítése – A
nitrogén és a kálium vegyjele.
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Légy TE Az, AKI öSzTöNöz éS véD máSOKAT!

17

A víruS öL. Légy óvATOS!

TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt páciensek!

Az MCA Health Care orvosi laboratórium folyamatosan a betegek rendelkezésére áll, és a fokozott biztonsági előírásokat betartva, a COVID–19-járvány idején is elvégzi az egészségügyi
biztosítópénztár által megtérített laboratóriumi vizsgálatokat.
Laboratóriumi mintavételre hétfőtől péntekig 7–11 óra között
várjuk önöket.
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MAROS MEGYEI TANÁCS
ELNÖK

2020. december 3-án kelt
485. számú rendelet
a Maros Megyei Tanács nyilvános,
rendkívüli ülésének összehívásáról

A Maros Megyei Tanács elnöke,
tekintettel a jelenlegi járványügyi helyzetre, valamint a 55/2020. sz. törvény
előírásaira, amelyek a COVID–19-világjárvány hatásainak megelőzését és leküzdését célzó intézkedésekről rendelkeznek, továbbá a 394/2020. sz. kormányhatározattal bevezetett veszélyhelyzetre, amelyet a 967/2020. sz.
kormányhatározattal meghosszabbítottak november 14-től, és amely a veszélyhelyzet idején alkalmazandó intézkedésekről rendelkezik, amelyek a COVID–19világjárvány hatásainak a megelőzését és leküzdését célozzák,
mivel a hatóságok felelőssége olyan intézkedéseket bevezetni, amelyek biztosítják, hogy az intézmény tevékenysége optimális körülmények között folyjon, az
előírt egészségügyi szabályok betartásával,

figyelembe véve a Maros Megyei Tanács szervezeti és működési szabályzatának
681. cikkelyében említett körülményeket, amit a Maros Megyei Tanács 115/2019.
számú határozatával hagyott jóvá, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel,
az állami szociális szolgáltatások sürgős pénzügyi gondjainak a megoldása, valamint működésének biztosítása érdekében,

az utólag módosított és kiegészített, a közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó
57/2019. sz. sürgősségi kormányrendelet 178. cikkelye (2) bekezdése, 179. cikkelye, alátámasztva a 134. cikkely (1) bekezdésének a) pontjával, (4) bekezdése,
(5) bekezdésének a), a^1) és a^2) pontjai, valamint a 135. cikkely, a 196. cikkely
(1) bekezdése b) pontjának előírásai alapján

elrendeli:

1. cikkely: (1) Azonnali hatállyal összehívja a Maros Megyei Tanács plénumát nyilvános, rendkívüli ülésre 2020. december 4-én 12.00 órára, amely videókonferencia keretében lesz megtartva.
(2) A soros ülés napirendjének tervezete a jelen rendelet szerves részét képező
mellékletben található.
2. cikkely: A megyei tanács ülésének nyilvános jellegét a gyűlés élő közvetítésével
biztosítják, amelyet az intézmény Facebook-oldalán lehet követni.
3. cikkely: Jelen rendeletet közzéteszik a helyi sajtóban és a hatóság weboldalán,
és elküldik a megye főjegyzőjének, a megyei tanácsosoknak, a Maros Megyei Tanács
szakapparátusához tartozó igazgatóságoknak, szolgálatoknak és osztályoknak.

Péter Ferenc
ELNÖK

Ellenjegyzi
Paul Cosma
FŐJEGYZŐ

A Maros Megyei Tanács elnöke 2020.12.03-i 485. sz. rendeletének melléklete

A Maros Megyei Tanács azonnali hatállyal összehívott, december 4-i rendkívüli
ülésének

NAPIRENDTERVEZETE

1. Határozattervezet Maros megye 2020. évi költségvetésének kiigazításáról.
Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
2. Kérdések, interpellációk, válaszok, vélemények.

Péter Ferenc
ELNÖK

A fiataloknak szánt
ANL-lakásokat kérelmezők
figyelmébe

Marosvásárhely megyei jogú város értesíti a fiataloknak szánt
lakást (ANL) igénylőket, akik a kérvény iktatásakor nem töltötték
be a 35. életévüket, hogy a 2020. december 7–31. közötti időszakban
lehet jelentkezni annak érdekében, hogy felkerüljenek a lakásigénylők 2021-re érvényes jegyzékére.
A lakások odaítélésének feltételei, valamint a szükséges okiratok
jegyzékét is tartalmazó típusnyomtatvány megtalálható az intézmény www.tirgumures.ro honlapján a Lakások gombra kattintva,
vagy az intézmény 10-es irodájában.
Az iratcsomókat a 13-as irodában (lakossági tájékoztatási
központ) lehet benyújtani, illetve elektronikusan az
infopublic@tirgumures.ro vagy primaria@tirgumures.ro e-mailcímekre lehet elküldeni.
Bővebb információk a kulturális, sport- és ifjúsági tevékenységek, valamint lakásügyi osztálynál igényelhetők
a 0265-268-330-as telefonszám 137-es mellékén, vagy e-mailben
a locativ@tirgumures.ro elérhetőségen.
Soós Zoltán polgármester

A MUREş INSOLVENCY
SPRL – Marosvásárhely, Ghe.
Avramescu u. 4. szám –, az újraszerveződés alatt álló adós
FOrAj sONDE rT. csődbiztosa nyilvános árverést szervez
egy 9.723 négyzetméteres kissármási beltelek értékesítésére.
A kikiáltási ár 174.555 lej.
A nyilvános árverésre december 11-én 13 órától kerül
sor a csődbiztos székházában,
és hetente péntekenként megismétlik ugyanabban az időpontban, az értékesítésig. Az
árverésen részt vehetnek azok
a magán- és jogi személyek,
akik/amelyek megvásárolják a
feladatfüzetet, kifizetik a kikiáltási ár 10%-át képező garanciát és a részvételi díjat 24
órával az árverés kezdete előtt.
Bővebb felvilágosítás a csődbiztos 0265/269-700, 0745-146096
vagy
az
adós
0736-444-657-es telefonszámán.

A MAESTRO SPRL bukaresti fiókja (a volt SMDA Insolvency
SPRL) a MUREş INSOLVENCY SPRL által – székhely: Marosvásárhely, Gen. Avramescu u. 4. szám, Maros megye –, a csődbe
jutott CONTrANsCOM BENţA rT. cégfelszámolójaként nyilvános árverésen szállítóeszközöket (16 darab), technológiai felszereléseket (28 db), konténer típusú barakkokat értékesít. A kikiáltási
ár 60.500,40 lej + héa. Az állóeszközöket külön-külön feltüntető
lista a www.unipr.ro és a www.smdamures.ro weboldalakon, illetve
a cégfelszámoló székhelyén tanulmányozható. Az árverésre december 11-én 13 órakor kerül sor a cégfelszámoló székhelyén, és
megismétlik minden pénteken ugyanabban az időpontban, a javak
eladásáig. Az árverésen részt vehetnek azok a magán- és jogi személyek, akik/amelyek kifizetik a kikiáltási ár 10%-át kitevő részvételi garanciát, a részvételi díjat és megvásárolják a feladatfüzetet
legkésőbb 24 órával a licit kezdete előtt. Bővebb tájékoztatással a
cégfelszámoló szolgál a 0265/269-700, 0745-146-096, illetve az adós
a 0745-624-214-es telefonszámon.
A MUREş INSOLVENCY SPRL – Marosvásárhely, G-ral Avramescu utca 4. szám –, az újraszerveződés alatt álló
FA&HA IMPOrT ExPOrT KFT. csődbiztosa, nyilvános árverésen eladja az adós cég következő ingóságait:
– szállítóeszközök, mezőgazdasági gépek, építkezésben, illetve
fafeldolgozásban használatos berendezések, felszerelések. Kikiáltási ár 304.048 lej + héa. A javak teljes listája a www.licitatiiinsolventa.ro, a www.smdamures.ro és a www.olx.ro weboldalakon,
valamint a csődbiztos székhelyén tanulmányozható.
Az árverés december 11-én 12 órától lesz a csődbiztos székhelyén
– Marosvásárhely, G-ral Avramescu utca 4. szám –, és hetente
péntekenként megismétlik ugyanabban az időpontban, a javak értékesítéséig.
Az árverésen részt vehetnek azon jogi és/vagy magánszemélyek,
akik/amelyek 24 órával az árverés előtt garanciaként kifizetik a
megvásárolandó ingóság kikiáltási árának 10%-át, a részvételi
díjat és megvásárolják a feladatfüzetet.
Bővebb felvilágosítás a 0265/269-700-as és a 0745-146-096-os telefonszámon.
A MUREş INSOLVENCY SPRL – Marosvásárhely, Ghe. Avramescu u. 4. szám –, az újraszerveződés alatt álló adós FOrAj
sONDE rT. csődbiztosa nyilvános árverést szervez a következő
ingatlan értékesítésére:
– 12.902 négyzetméteres üres beltelek Sáromberkén (Maros
megye). Kikiáltási ár: 280.271 lej.
A nyilvános árverésre december 11-én 13 órától kerül sor a csődbiztos székházában, és hetente péntekenként megismétlik, ugyanabban az időpontban, az értékesítésig. Az árverésen részt vehetnek
azok a magán- és jogi személyek, akik/amelyek megvásárolják a
feladatfüzetet, kifizetik a kikiáltási ár 10%-át képező garanciát és
a részvételi díjat 24 órával az árverés kezdete előtt.
Bővebb felvilágosítás a csődbiztos 0265/269-700, 0745-146-096
vagy az adós 0736-444-657-es telefonszámán.
A MUREş INSOLVENCY SPRL (Marosvásárhely, Ghe. Avramescu u. 4. szám), az újraszerveződés alatt álló FOrAj sONDE
rT. csődbiztosa, nyilvános árverést szervez az adós cég tulajdonában levő 84 szállítóeszköz értékesítésére. Kikiáltási ár 2.908.741,25
lej + héa.
A javak részletes ismertetése a https://www.licitatiiinsolventa.ro, a www.smdamures.ro, a www.olx.ro weboldalon
vagy a csődbiztos székhelyén.
Ezenkívül elárvereznek hat, légkondicionáló berendezéssel ellátott konténert is. Kikiáltási ár 8.207 lej + héa.
A nyilvános árverésre december 11-én 13 órától kerül sor a csődbiztos székházában, és hetente péntekenként megismétlik ugyanabban az időpontban, az értékesítésig. Az árverésen azok a magánés jogi személyek vehetnek részt, akik/amelyek megvásárolják a
feladatfüzetet, kifizetik a kikiáltási ár 10%-át képező garanciát és
a részvételi díjat 24 órával az árverés kezdete előtt.
Bővebb felvilágosítás a csődbiztos 0265/269-700, 0745-146-096
vagy az adós cég 0736-444-657-es telefonszámán.
A híres KLÁRA javasasszony segíteni tud Önnek abban,
hogy élete jóra forduljon.
Kötéseket, átkokat old fel, kibékíti a szétesett családokat,
cégeket ment meg a csődtől, sikert visz a házhoz és
nyereségessé teszi a vállalkozást, segít epilepszia,
impotencia, alkoholizmus, fej- és csontfájás, psoriazis,
depresszió, álmatlanság esetén, továbbá segít, ha
megmagyarázhatatlan dolgok történnek az emberrel vagy
álmatlanság gyötri.
Köszönetnyilvánítások:
Mihaela Marosvásárhelyről hálás Klara asszonynak, mert
segített gyermekének kigyógyulni az epilepsziából. Márton
Dicsőszentmártonból köszöni, hogy újra fellendült az
üzlete; Ana Marosvásárhelyről köszöni, hogy kigyógyította
férjét az alkoholizmusból, Constantin köszöni, hogy visszakaphatta barátnőjét.
Levente Szovátáról köszöni, hogy kigyógyult a depresszióból. Agneta Régenből
hálás az átok feloldásáért. József Ernyéből köszöni, hogy megkerült elveszettnek
hitt gyermeke.
Ha azt akarja, hogy megoldódjanak problémái, hívja bizalommal KLARA asszonyt,
aki 100%-osan garantálja a sikert.
Tel. 0755-270-381. (Fizetett hirdetés: mp.)
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MISSISSIPPI SZŐNYEGMOSÓ
Szőnyegmosás, -szárítás professzionális módon.
Rögzített padlószőnyeg mosása helyszíni kiszállással.
Kanapé-, ülőgarnitúra-tisztítás.
Rendelésért és egyéb információkért hívja bizalommal a 0799-998-899-es
telefonszámot. (sz.-I)

A hirdetési rovatban
megjelent közlemények,
reklámok tartalmáért
a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

ADÁSVÉTEL

MINDENFÉLE

BÚzáT vásárolunk. Tel. 0722-396107. (9671-I)
ELADóK malacok és kövér disznó. Tel.
0740-463-935, 0265/320-382. (9752)

FuvArT, bútorhordást vállalunk személyzettel, külföldre is, valamint törmelékszállítást. Tel. 0749-543-104.
(8318-I)

ELADó hidegen sajtolt tökmagolaj,

héjatlan tökmag. Tel. 0747-480-255.
(9654-I)

vESzEK régi festményeket, képkere-

teket, paraszttárgyakat, antik bútorokat stb. Tel. 0731-309-733. (9187-I)

ELADóK 100-250 kg közötti disznók. Tel.
0365/410-075, 0754-895-544. (9869)

ELADó 200 kg-os disznó. Tel. 0740ELADó alkudható áron tízéves,

váLLALuNK cserépforgatást, tetőfelújítást, udvartakarítást és bármilyen más munkát. Tel. 0756-796-531,
Jani. (9785-I)

használt Linkx 24 kazán központi fű-

tésre. Érdeklődni a 0265/222-556-os

telefonszámon 15-17 óra között.

LAKÁS

éPíTŐCég 15%-os kedvezménnyel
vállal háztetőkészítést, tetőfedést Lindab cserépből, cserépforgatást, külső
és belső munkálatokat, javítást, kerítés- és kapukészítést, bontást is. Tel.
0770-621-920. (9571-I)

ELADó ház csendes környéken. Tel.
0733-491-379. (9755-I)

ELADó garzonlakás a Kövesdom-

váLLALOK minőségi építkezési munkát,
fali- és padlócsempe-lerakást, külsőbelső szigetelést, ház kulcsrakész
befejezését. Tel. 0752-317-466. (9513)

bon. Tel. 0365/434-427. (9859-I)

KIADó egy-két szobás lakást kere-

sek Marosvásárhelyen. Tel. 0753-

504-375. (9872-I)

KIADó egyszobás, 43 m2-es lakás új
tömbházban,

saját

parkolóval,

a

Tudorban. Bére: 210 euró + garancia. Tel.
0744-615-172. (9891)

AuTOmATA mOSógéPEK, mOSOgATógéPEK, ruhaszárítók, hűtők,
porszívók, gáz- és villanykályhák javítását vállaljuk az ügyfél lakásán,
bárhol Maros megyében. Kelemen
szerviz. Tel. 0265/243-294, 0745-560092. (9633-I)
TErmOPáN ajtók, ablakok javítása. Tel.
0771-383-725. (9788)

124-154. (9876-I)

(9904-I)

FémSzErKEzETI muNKáT vállalok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (22144-I)

TETŐT szeretne javíttatni? Bármilyen
tetőjavítást vállalunk: lemezzel, cseréppel; víkendházat fából, teraszt,
festést, javítást, vakolást, mindenféle
munkát vállalunk. Tel. 0742-344-119.
(9739-I)

A MUREş INSOLVENCY SPRL (Marosvásárhely, Ghe. Avramescu u. 4. szám), az újraszerveződés alatt álló FOrAj sONDE
rT. csődbiztosa újabb nyilvános árverést szervez az adós cég tulajdonában levő javak eladására:
– 139.394 négyzetméter területű kültelek Szovátán, kikiáltási ár
327.204 lej.
A parcellák listája megtekinthető a www.unpir.ro, a
www.smdamures.ro és a www.olx.ro weboldalakon, valamint a
csődbiztos székhelyén.
A nyilvános árverésre december 11-én 13 órától kerül sor a csődbiztos székházában, és hetente péntekenként megismétlik ugyanabban az időpontban, az értékesítésig. Az árverésen részt vehetnek
azok a magán- és jogi személyek, akik/amelyek megvásárolják a
feladatfüzetet, kifizetik a kikiáltási ár 10%-át képező garanciát és
a részvételi díjat 24 órával az árverés kezdete előtt.
Bővebb felvilágosítás a csődbiztos 0265/269-700, 0745-146-096
vagy az adós 0736-444-657-es telefonszámán.

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, GARÁZSKAPUK és
egyéb árnyékolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy választékban. Tel. 0745-379-638. (sz.-I)

TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német
REHAU profilokból. Tel. 0745-379-638. (sz.-I)

A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes körű
ellátást biztosít a segélyből (koporsó, szállítás, balzsamozás, temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534.
(20875-I)

MAROSVÁSÁRHELYI CÉG alkalmaz ÉPÍTKEZÉSBE VILLANYSZERELŐT és SZAKKÉPZETLEN MUNKÁST. Amit ajánlunk: vonzó jövedelem. Tel: 0365/430-240, 0785-210-682, 9-17 óra
között. Jelentkezésüket az alábbi e-mail-címre várjuk:
office@consuselectric.ro (sz.-I)
ÉPÍTKEZÉSI munkát vállalunk. Tel. 0747-634-747. (9571-I)

SzŰCSmuNKáT vállalunk, eladók
női,
férfiszőrmesapkák.
Tel.
0365/409-634, 0743-870-554, 0740892-267. (9886-I)

áPOLóNŐ segít egyedülálló időst
hetente kétszer. Tel. 0758-790-085.
(9890)

váLLALuNK garázsjavítást vastag
lemezzel és készítünk bármilyen háztetőt.
Tel. 0747-816-052. (9898)

váSárOLuNK ócskavasat, kábelt,
autóakkumulátort. Tel. 0743-512-168.
(9898)

MEGEMLÉKEZÉS

Kegyelettel emlékezünk a vajdaszentiványi születésű BArABáS
BáLINT (Balázs) volt marosvásárhelyi lakosra halálának 20. évfordulóján. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! Szerettei.
(65165-I)

Fájó szívvel emlékezünk december 4-én, halálának 20. évfordulóján drága édesanyánkra, CSAPó
márIárA, aki pótolhatatlan űrt
hagyva maga után a mennybe távozott.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! megemlékeznek: lánya,
manyi, férje, Sándor, unokái:
manyika, Edit és azok családtagjai. Nyugodj békében, mama!
(9758)

„Elment tőlünk, mint a lenyugvó
nap, de szívünkben él, és örökké
itt marad.”
(reményik Sándor)
Szomorú szívvel és kegyelettel
emlékezünk december 4-én a
drága, dolgos, családjáért élő,
erdőszentgyörgyi
születésű
HuSzár ANDráSrA halálának
5. évfordulóján. örök álmát őrizze
béke és nyugalom! Szerettei.
(9832-I)

Az idő múlik, a fájdalom megmarad, de a szívünk mélyén mindig
velünk vagy.
Fájó szívvel emlékezünk a drága
jó édesanyára, a nyárádmagyarósi FórIKA KáLmáNNérA szül.
KACSó rózA halálának 50. évfordulóján. Leányai: rozália és
margit
családjukkal
együtt.
(9861-I)

„Szeressétek egymást, ahogy én
szerettelek, ne sírjatok, én már
nem szenvedek, a fájdalom az,
hogy már nem lehetek veletek.”
Fájó
szívvel
emlékezünk
FErENCz TIBOr mezőzáhi fogorvosra, aki már 5 éve távozott
közülünk. Felesége, fiai, menye
és kisunokája, Tiborka. (9862)
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Hirtelen távoztál, egy perc alatt, számomra csak a döbbenet és a fájdalom maradt. De te a szívemben
továbbra is élsz, megmaradsz. Hiányod örökös fájdalom, földi jóságodért kísérjen mennyei jutalom.
Drága emlékeddel szívemben maradtál. Halálod, míg élek, fájó emlék
maradt. életed elszállt, mint a virágillat, jóságos szíved pihen a föld
alatt. Kicsordul a könnyem, állva a
sírodnál. mélységes fájdalom, hogy örökre távoztál, mosolyod
még most is látom, idézem szavaid, tetteid, és hogy belépj az
ajtón, még most is várom. érzem, vigyázol rám fentről, lelkemhez szólsz a végtelenből. Nem múlik el nap anélkül, hogy ne
mondjak egy imát érted. örök az arcod, nem száll el szavad,
minden mosolyod a szívemben maradt. Az élet csendesen
megy tovább, fájó emléked elkísér engem egy életen át.
Kegyelettel emlékezem december 5-én SzAKáCS LáSzLórA
halálának 2. évfordulóján.
Szerető felesége, Baba. (9870)

Maradt a nagy bánat, egy csendes sírhalom,
szerető szívekben örök gyász,
fájdalom.
Szomorú szívvel emlékezünk
december 6-án a szeretett édesanyára, DOCzI vILmárA halálának
második
évfordulóján,
valamint a kedves édesapára,
DOCzI györgyrE december 22én, halálának 23. évfordulóján.
Emlékük legyen áldott, nyugalmuk csendes! Fiuk, róbert.
(9866)

megrendült szívvel, mély fájda-

lommal tudatjuk, hogy a hőn szeretett, drága jó férj, édesapa,
nagytata, testvér, após és apatárs,

KóNyA ruDOLF

december 2-án eltávozott közülünk. Drága halottunk temetése

december 4-én, pénteken 13 óra-

kor lesz a marosvásárhelyi római

katolikus temető felső kápolnájából, református szertartás sze-

rint. Akik ismerték, gondoljanak

rá szeretettel. Nyugodj békében,

áldott lélek!
Fájó szívvel emlékezünk jó édesanyámra, a jobbágyfalvi születésű BALOgH KárOLyNérA
szül. KOCSIS ILONA, aki két éve
ment el közülünk. Emlékezik rá
leánya, Irma és családja. (9884)

Fájó
szívvel
emlékezünk
BErECzKI KárOLyrA, a 27 éve
elhunyt édesapára, férjre. Nyugodj békében! Felesége és gyermekei. (9888)

Fájó szívvel, de örök hálával és
szép emlékekkel emlékezünk
a
nagyadorjáni
CSALóKA
SáNDOrNérA szül. áBrAHám
LILLA halálának 6. évfordulóján.
Példakép marad számunkra
mindörökké. Pihenése legyen
csendes, emléke áldott! Szerettei.
(9897)

ELHALÁLOZÁS
mély fájdalommal tudatjuk, hogy
HAmzA CSABA-ANDráS
a mobex volt dolgozója
2020. december 1-jén, 73 éves
korában elhunyt. Temetése 2020.
december 4-én, pénteken 13 órakor lesz a református temetőben.
Nyugodjon békében!
Búcsúztatása közvetlen a sírnál
lesz. Emlékét szívébe zárja felesége, fia és neje, unokája és barátnője. (9877-I)

A gyászoló család. (9882-I)

mély fájdalommal tudatjuk, hogy
INCzE ISTváN

folyó év december 2-án hajnal-

ban elhunyt. Temetése 2020. de-

cember 4-én, pénteken 14 órakor

lesz a marosvásárhelyi reformá-

tus temetőben.

Emlékét örökre szívébe zárja

neje és fia, Loránd. (9901-I)

Isten akaratát elfogadva tudatjuk,
hogy

özv. máJAI IDA
szül. Nagy

életének 79 évében csendesen
megpihent.

Testét unitárius egyházi szertar-

tás szerint fogadja be az anya-

föld december 5-én, szombaton

13 órakor a jobbágyfalvi temető-

ben.

Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!

A gyászoló család. (-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
Szomorú szívvel búcsúzunk a

szeretett testvértől, sógortól,

nagybácsitól,

KóNyA

ruDOLFTóL. Emléke legyen

áldott, nyugalma csendes!

Őszinte részvétünk a gyászoló családnak. Kónya Tibor

és családja. (9894-I)

(Fizetett hirdetés)
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