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A sípályák már készülnek a nyitásra

Több mint felére csökkent
a székelyföldi turizmus forgalma
Folytatják a Bözöd
és Hargita megye
közötti út aszfaltozását

A megyei tanács legutóbbi ülésén jóváhagyták a 136-os megyei út Bözödtől Hargita megye határáig tartó
szakaszának aszfaltozására szánt
műszaki-pénzügyi dokumentációt.

A turizmus a koronavírus-járvány egyik legnagyobb vesztese, az ágazatnak az idei év kizárólag a túlélésről szólt. A
járványhelyzet szülte korlátozások sajnos a hazai turizmust
is térdre kényszerítették, a statisztikák szerint idén, a január–szeptember időszakban 55 százalékkal csökkent a Székelyföldre látogató turisták száma. A visszaesés leginkább a
nagy kapacitású szálláshelyeket érinti, nekik több mint hatvanszázalékos forgalomcsökkenéssel kellett számolniuk, miközben a kis kapacitású szálláshelyek közel 37 százalékos
visszaesésről számolnak be. A mindennapok tapasztalata
tehát egyértelműen arra utal, hogy a turisták igyekeznek ke-

Fotó: Nagy Tibor

rülni a kontaktust mind a személyzettel, mind pedig más turistákkal, ezért népszerűek a kisebb kulcsosházak, apartmanok.
A
székelyföldi
turizmus
terén
tapasztalt
forgalomvisszaesésről, valamint a közelgő síszezonról László
Endrével, a Székelyföldi Turisztikai Desztináció Menedzsment
Klaszter elnökével, a Kovászna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara alelnökével beszélgettünk.

Menyhárt Borbála

(Folytatás a 4. oldalon)

____________2.
Megoldásokat kínálnak a klímaváltozás kihívásaira

Három éve zajlik a Változtasd meg a
jövőt! (Change the future) nevű projekt
a marosvásárhelyi Fókusz Öko Központ (FÖK) és az Európai Klímaszövetség együttműködésében. Utolsó
tevékenységként a projektben partnerintézményekkel, iskolákkal együtt
húsz diófacsemetét ültetnek el a napokban.

____________5.

Az elnöki ellenszenv rejtelmei
Benedek István

Ha valakinek olyan ellenségei vannak, mint a szociáldemokratáknak
az államelnök, barátokra már nincs is szüksége a boldogsághoz. Az
elnök már egy jó ideje minden megszólalásában támadja a szocdemeket, de öt év leforgása alatt immár harmadszor készül megmenteni a
bőrüket. Nem felejti el, hogy kitől is kapott ő meghívót a nagypolitika
színpadára.
Az első segítő jobb a Colectiv-tragédia után érkezett, amikor az épp
kormányon levő szocdemek népszerűsége már igencsak leszálló ágban
volt. Kapóra jött nekik, hogy ellenzékbe vonulhattak, és kényelmesen
kritizálhatták a kormányrúdhoz valójában áldozati báránynak odaállított technokrata kormányt. Meg is erősödtek, alig egy évvel később
már taroltak a következő parlamenti választásokon. Eltelt az új ciklusból is három év, a bajszos báró regnálása alatt a pártnak sikerült megfeleznie a saját népszerűségét a tavalyi európai parlamenti
választásokkor. Ráadásul az addigi gazdasági ámokfutásuk már jól
megágyazott egy igazán látványos bukásnak. És ekkor jött a második
segítő jobb. A frissen újraválasztott elnök kinyitotta a csapdát, kiengedte belőle a szorult helyzetben levő szocikat, és beültette a helyükre
a „saját” liberálisait. Akiknek ebben a helyzetben még akkor is megkopott volna a népszerűségük, ha amúgy kiváló munkát végeztek volna
a magunk mögött hagyott évnyi időben, de már csak a vírushelyzet kezelésében is követtek el annyi hibát, hogy csoda, hogy csak ennyit csökkent a támogatottságuk. No, de közben a szociáldemokratáknak egyebet
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
7 óra 55 perckor,
lenyugszik
16 óra 35 perckor.
Az év 344. napja,
hátravan 22 nap.

Ma NATÁLIA,
holnap JUDIT napja.
JUDIT: héber eredetű női név.
Jelentése: Júdeából való nő, zsidó
nő.

IDŐJÁRÁS

VALUTAÁRFOLYAM

BNR – 2020. december 8.

Változó idő
Hőmérséklet:
max. 8 0C
min. 4 0C

1 EUR

1 USD
100 HUF
1 g ARANY

4,8735

4,0212
1,3523
240,8446

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

Május 1. – strandtörténeti állandó
kiállítás

A marosvásárhelyi Artecotur Egyesület a Maros Sportklubbal közösen gyűjtést szervez fotókiállításhoz. Azokat a digitális felvételeket és/vagy papírképeket várják, amelyek az
egykori marosvásárhelyi Május 1. strandon készültek. A felvételek tükrözhetik a fürdő hangulatát, vagy valamilyen
sporteseményen készülhettek (úszás, vízilabda), illetve
olyan sportolókat, csapatot ábrázolhatnak, akiknek/amelyeknek a karrierje az egykori strandhoz kötődik. A fényképekből előválogatás után állandó kiállítást állítanak össze,
amelynek anyagát az új uszoda falaira helyezik ki. A digitális
képeket a gyvajda67@gmail.com email-címre várják, míg
a papírképeket a Népújság Dózsa György utca 9. szám
alatti, II. emeleti apróhirdetéseket fogadó irodájába lehet
borítékban eljuttatni. Szkennelés után visszaszolgáltatjuk a
tulajdonosnak. A beküldők lehetőség szerint mind a digitális,
mind a papírképekhez mellékeljenek leírást a következő információkkal: a fénykép szerzőjének neve, elérhetősége, a
készítésének időpontja, az ábrázolt személyek, sportolók,
csapatok neve(i), esetleg a sportesemény megnevezése
(helyi, megyei bajnokság, emlékverseny stb.). Bővebb tájékoztatás a 0744-604-244-es telefonszámon.

Megjelent a Mörfi naplója

A szerző kiadásában megjelent a Mörfi naplója című könyv.
A 360 oldalas kötet első részében a Népújságban közölt
cikksorozat olvasható. A második részbe a naplóból kimaradt újabb írásokat sorolta a szerző. A harmadik részben a
Mörfi-kötetek kritikái és a szerzővel készült interjúk találhatók. A kötet nem kerül könyvkereskedésekbe, kizárólag a
szerzőnél kapható. Tekintettel a közelgő karácsonyra, a
kötet a Bernády Ház udvarán (Horea u. 6 sz.) is megvásárolható holnap, december 10-én, csütörtökön 14 és 17 óra
között (ára 30 lej). Az érdeklődők vásárlási szándékukat telefonon közöljék a szerzővel, naponta 18–20 óra között (Kuszálik Péter, 0770-186-675).

Meleg ételt biztosító utalványok
Marosvásárhelyen

A juttatást a Marosvásárhelyi Szociális Igazgatóság nyilvántartásaiban szereplő, 75. életévüket betöltött személyek igényelhetik, akiknek jövedelme nem haladja meg a szociális
juttatás értékét, és akikre a 115/2020. számú sürgősségi
kormányrendelet előírásai vonatkoznak, amelyek értelmében 4 hónapon keresztül biztosítanak meleg ételt a hátrányos helyzetű személyeknek. A szociális utalványban
hajléktalan személyek vagy családok, kilakoltatott személyek, családok és állandó lakhellyel nem rendelkező gyerekes családok, egyedülálló szülők is részesülnek. A kártyákat
havonta 180 lejjel töltik fel. Bővebb információkért a 0365430-851-es telefonszámot lehet hívni, vagy személyesen a
Marosvásárhelyi Szociális Igazgatóságot a Dózsa György
út 9. szám alatti székhelyen, hétfőtől péntekig 8-12 óra között, az egészségbiztonsági intézkedések betartásával.

Segítség karanténban lévőknek

A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal a szociális igazgatóságon keresztül, a 725/2020-as számú rendelet előírásainak megfelelően élelmet biztosít a házi elkülönítésben
levő és a Maros Megyei Közegészségügyi Igazgatóság nyilvántartásában szereplő, kiszolgáltatott személyek számára
(a 18/2017-es sürgősségi kormányrendelet 7. cikkelyének
2. bekezdése szerint), a házi elkülönítés/karantén 14 napos
időtartamára, a SARS-COV 2-vírus terjedésének korlátozása érdekében. Bővebb tájékoztatás a szociális igazgatóságon, a 0365-430-859-es telefonszám 103-as
mellékállomásán kérhető.
Hírszerkesztő: Kaáli Nagy Botond
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Legendárium rajzfilmek Mikulásra

Legendárium rajzfilmekkel ajándékozta
meg Vincze Loránt RMDSZ-es EP-képviselő a marosvásárhelyi magyar elemi osztályokat Mikulásra. A rajzfilmet a
tanórákon fogják megnézni a kisiskolások,
eljuttatásukról pedig a Romániai Magyar
Pedagógusszövetség (RMPSZ) és a Maros
Megyei Tanfelügyelőség gondoskodik. A
Magyar nyelvünk, székely hagyományaink, Európa gyöngyszemei című rajzfilmeket tartalmazó adathordozókat Vincze
Loránt a marosvásárhelyi képviselői irodában adta át Illés Ildikó főtanfelügyelő-helyettesnek, Fejes Réka magyar elemi
oktatásért felelős szaktanfelügyelőnek és
Horváth Gabriellának, az RMDSZ Maros
megyei elnökének. Az átadáson jelen volt
Fazakas Szabolcs, a székely legendákat és
mondákat bemutató Legendárium megalkotója, aki hasznos oktatási segédanyagnak
nevezte a Legendáriumot, és beszámolt új
terveiről. (közlemény)

Fotó: Bereczky Sándor

Folytatják a Bözöd és Hargita megye közötti
út aszfaltozását

A megyei tanács legutóbbi ülésén jóváhagyták a
136-os megyei út Bözödtől Hargita megye határáig tartó szakaszának aszfaltozására szánt műszaki-pénzügyi dokumentációt. Mint ismeretes,
ugyancsak a megyei tanács beruházásával készült el az Erdőszentgyörgyről Kőrispatak felé
tartó út eltérőjétől az említett falu felső határáig
terjedő szakasz, amelyet az idén szeptemberben
adtak át.

Vajda György

A szóban forgó út Erdőszentgyörgyöt Bözödön keresztül a Hargita megyei Gaggyal köti össze, innen egyik
irányba Székelykeresztúr felé lehet majd haladni jóval rövidebb úton, mint a most meglévőn, a Kőrispatakon áthaladón. Az 5 km-es út teljes felújításának dokumentációját
az One Cad Studio Kft. készítette el. Teljesen rehabilitálják az úttestet, esővíz-elvezetőt készítenek, kihelyezik az
útjelző táblákat, és ahol szükséges, ott a mellékutcák be-

járatát is leaszfaltozzák. Helyenként szélesíteni is kell a
meglévő földutat. A cég két változatot nyújtott be a megyei
tanácshoz, az egyik megvalósítása mintegy 16,5 millió, a
másik 17,1 millió lej. A két terv között különbséget az aszfaltszőnyeg minősége jelenti. A kivitelezést nehezítheti az
is, hogy a kanyargós út dombon halad át, erdős szakasza
is van, ahol a jelenlegi állapota szerint több helyen is
szélesíteni kell. A tervek szerint kétsávos, 6 méter széles út lesz, amelyhez kétoldalt egy méter széles betonelvezető árkot alakítanak ki, több helyen korlátot is
kell majd felszerelni. A dokumentáció alapján a tervezők az első változat kivitelezését javasolják. A tanácsi
határozat után a megyei tanács műszaki osztálya választja ki a megfelelő változatot. Ezt követően kell
meghirdetni a versenytárgyalást a kivitelezőre. A folyamatot tekintve a munkálatok csak valamikor tavasszal
kezdődhetnek el.
Tudomásunk szerint Hargita megyében Gagyig van aszfaltos út, innen kell a szomszéd megye is leaszfaltozza a
megyehatárig tartó, mintegy 4 km-es utat, amelyet összekötnek az említett úttal.

Nem lesz ivóvíz Marosvásárhelyen

A marosvásárhelyi Aquaserv Rt. értesíti a fogyasztókat, hogy hálózatfejlesztési munkálatok
miatt nem lesz vezetékes ivóvíz december 10-én 9 és 17 óra között a következő marosvásárhelyi zónákban:

az Állomás téren, a Liviu Rebreanu utcában az 50. szám és a vasútállomás, valamint a 31. és 41. szám közötti
ingatlanokban, a Dózsa György utcában a 45. és a 119., valamint az 50–72. szám között, a Lugas (Foişor), Keskeny
(Ingustă), Széchenyi István utcában a 70–72. és a 61–65. szám között.
A marosvásárhelyi ivóvíz- és csatornahálózat-bővítést, valamint a szivattyúállomások és a szennyvíztelep,
illetve a rendszer követésének a korszerűsítését az EU kohéziós alapjából támogatott Maros megyei ivóvíz- és
csatornahálózat-fejlesztési projekt keretében végzik.
A hálózat használatba helyezése után a víz rövid időre lerakódásokat tartalmazhat, ezért kitisztulásáig háztáji
használatra ajánljuk.
Elnézést kérünk az így okozott kellemetlenségért.
Köszönjük a megértést!
Az Aquaserv Rt. vezetősége

RENDEZVÉNYEK

Karácsonyi vásár – online

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

Adventi erkélykoncert

Népzenei koncertsorozattal készül a karácsonyra a Hagyományok Háza. Advent vasárnapjain román idő szerint 18 órától a budapesti Budai Vigadó Corvin téri

teraszán a Bazseva zenekar, a Fonó zenekar, a Babra
zenekar és a Magos együttes dallamai csendülnek fel.
A koncertek élőben követhetők a szervezők Facebookoldalán és YouTube-csatornáján.

Zsebre szabott karácsonyi
raktárvásár

Zsebre szabott karácsonyi raktárvásárt szervez holnaptól a Mentor Könyvek Kiadó. December 10-én és
11-én, azaz csütörtökön és pénteken 10-től 18 óráig
Marosvásárhelyen, a Moldova utcai könyvraktárban a
könyvek 10-70 százalékos kedvezménnyel vásárolhatók meg. Az érdeklődők hívják a 0749-467-547-es vagy
a 0742-043-494-es telefonszámot, és jelentkezzenek
be.
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Ciucă: Az oltási kampány előkészítésére és az
államháztartásra összpontosít az ügyvivő kormány

A koronavírus-járvánnyal kapcsolatos intézkedésekre, az oltási kampány előkészítésére, valamint az
idei pénzügyi év lezárására és a jövő évi állami költségvetés előkészítésére összpontosít az ügyvivő
kormány – közölte kedden Nicolae Ciucă védelmi
miniszter, ügyvivő miniszterelnök.

Ciucă kinevezését Klaus Iohannis államfő írta alá hétfő este,
azt követően, hogy Ludovic Orban, a kisebbségben kormányzó jobbközép Nemzeti Liberális Párt (PNL) elnöke lemondott miniszterelnöki tisztségéről, amiért győzelemre
számító pártja alulmaradt a vasárnapi parlamenti választásokon az ellenzéki Szociáldemokrata Párttal (PSD) szemben.
Az ügyvivő miniszterelnök azt ígérte: folytatódni fog a járvány miatt nehéz helyzetbe került cégek és munkavállalók támogatása, ugyanakkor köszönetet mondott a távozó
kormányfőnek, amiért „sikerült egyensúlyban tartania” a koronavírus-járvány megfékezését és a gazdaság működtetését
célzó intézkedéseket.
Ciucă 53 éves tartalékos tábornagy, Románia volt vezérkari
főnöke (2015–2019) pártonkívüliként kapott védelmi miniszteri megbízást a tavaly novemberben alakult Ludovic Orban
vezette kisebbségi PNL-kormányban, majd a mostani választásokon a PNL jelöltlistáján jutott be a szenátusba. A média
értesülései szerint Ciucă az egyik lehetséges kormányfőjelölt
annak a jobbközép koalíciós kabinetnek az élén, amelynek
„körvonalazódásáról” Klaus Iohannis beszélt hétfőn, amikor
a parlamenti választások eredményét értékelte.
A Központi Választási Iroda által legutóbb közzétett (96,4
százalékos feldolgozottságú) szenátusi részeredmények szerint

a választásokat a PSD nyerte 30,1 százalékkal, de szövetségesek híján nem tud parlamenti többséget kialakítani. A Iohannis
által említett jobbközép kormányt a 25,6 százalékon álló PNL,
a 15,2 százalékos USR-PLUS és a voksok 6,1 százalékát öszszesítő RMDSZ alakítaná. Rajtuk kívül egy új, nacionalista
meglepetéspárt, a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR)
került be a parlamentbe 8,8 százalékkal.
A média azt is tudni véli, hogy a háttérben zajló koalíciós
egyeztetések során a PNL-nek nyolc, az USR-PLUS-nak öt,
az RMDSZ-nek pedig három miniszteri tárca juthat.
A vasárnap megválasztott új parlament tagjai leghamarabb
december 21-én tehetik le a hivatali esküt, tehát alig egy-két
nap áll majd rendelkezésükre, ha a karácsonyi ünnepek előtt
be akarják iktatni az új kormányt.

Ciolacu: a PSD-nek kell adnia a miniszterelnököt

A Szociáldemokrata Pártnak (PSD) kell adnia a miniszterelnököt – jelentette ki kedden Marcel Ciolacu, a PSD elnöke,
hozzátéve, az alkotmány napja alkalmából küldött az államfőnek egy példányt az alaptörvényből, „eligazításul, hogy teljesítse a románok akaratát”.
A Szociáldemokrata Párt (PSD) megnyerte a december
6-ai parlamenti választásokat, miután szenátorjelöltjeire a választásra jogosultak 30,13%-a, képviselőjelöltjeire 29,69%-a
szavazott, míg a Nemzeti Liberális Párt (PNL) 25,58%-ot ért
el a szenátusban és 25,18%-ot a képviselőházban – közölte a
Központi Választási Iroda (BEC) a szavazókörzetek 96,43%ából beérkezett jegyzőkönyvek adatainak összesítése után.
(hírösszefoglaló)

Nagy erőkkel dolgoznak a kórházak bővítésén

Nagy erőkkel dolgoznak a kórházak
bővítésén – nyilatkozta kedden Klaus Iohannis államfő, ugyanakkor bejelentette,
hogy a következő napokban leszállítanak mintegy háromszáz lélegeztetőgépet
és az első adag gyorstesztet.
„Van néhány jó hír ezen a területen.
Például körülbelül háromszáz lélegeztetőgép érkezik a következő napokban, így
növekedik az intenzív osztályok kapacitása. Egy héten belül érkezik a már megrendelt mintegy hárommillió gyorsteszt
első része, és a betegség súlyosabb formájában szenvedő páciensek érdekében
folyamatban van már körülbelül ötszáz
oxigénkoncentrátor telepítése. Gyors a
munka a kórházak kapacitásának bővítése érdekében” – mondta az államfő a
Cotroceni-palotában.

Iohannis hangsúlyozta: maximálisan
koncentrálni kell a járvány kezelésére.
„Még akkor is, ha választások voltak,
még akkor is, ha néhány napra másra terelődött a figyelem, a járvány nem múlt
el, és bár viszonylag kevesebb az új fertőzés, mégis (...), sajnos ma is például,
több mint kétszáz halálesetet regisztráltak. Az intenzív osztályok, általában a
kórházak nagy nyomás alatt vannak, és
eltökéltek vagyunk abban, hogy mindezeket a kérdéseket továbbra is jól kezeljük, amíg meg nem alakul egy új
kormány, amely átveszi és tovább irányítja ezt a munkát” – mondta Iohannis.
Az államfő rámutatott az egészségügyi intézkedések betartásának szükségességére is.
„Nekünk, a többieknek, továbbra is az

a feladatunk, hogy megvédjük magunkat, megvédjünk másokat, hogy esélyt
adjunk az orvosoknak és az egészségügyi személyzetnek a súlyos betegek ellátására. Továbbra is kapcsolatban
maradok ezzel a területtel, és már fontos
lépéseket tettünk az oltási kampány előkészítésére, de erről az elkövetkező napokban mondok majd többet” – zárta
szavait az államfő.
Klaus Iohannis államfő munkamegbeszélést tartott a COVID–19-járvány kezeléséről és az oltási kampányról
Nicolae Ciucă ügyvivő miniszterelnökkel, Nelu Tătaru egészségügyi miniszterrel, Raed Arafattal, a katasztrófavédelmi
főigazgatóság vezetőjével és Valeriu
Gheorghiţával, az oltási kampány koordinátorával. (Agerpres)

Megkezdődött az oltási kampány
az Egyesült Királyságban

Megkezdődött kedden az új típusú koronavírus el- hivatalosan a kampányt, kijelentette: az oltások beadásának
leni tömeges oltási kampány az Egyesült Királyság- megkezdése határozott fordulópont a járvány elleni küzdelemben.
ban.

A brit gyógyszerfelügyeleti hatóság (MHRA) a múlt héten
jelentette be, hogy engedélyezte a Pfizer és a BioNTech vállalatok által közösen kifejlesztett oltóanyag forgalmazását. Az
Egyesült Királyság a világon elsőként adott hatósági jóváhagyást egy koronavírus-vakcina alkalmazására.
A kedden kezdődő oltási kampányhoz az első menetben
800 ezer adag vakcina áll rendelkezésre, de a Pfizer/BioNTech-oltóanyagból London eddig 40 millió dózist rendelt.
Az első szállítmány pénteken érkezett Belgiumból kamionnal Angliába.
A vakcinákat egy elosztóközpontba vitték, amelynek helyszínét a brit kormány nem hozta nyilvánosságra, de hétfő estére országszerte az összes kijelölt oltási helyszínre
megérkeztek az oltóanyagok.
Az első oltási fordulóra hetven kórházban alakítottak ki oltóhelyeket, de később a körzeti orvosi rendelőkben, majd a
patikákban is be lehet adni a vakcinát.
Matt Hancock egészségügyi miniszter az oltási kampány
kezdetének előestéjén kiadott nyilatkozatában hangsúlyozta,
hogy most már látszik a fény az alagút végén.
„Erre a napra, a győzelem napjára az e rettenetes betegség
elleni küzdelem kulcsfontosságú pillanataként fogunk visszaemlékezni” – fogalmazott.
Hancock a második világháború végét jelképező, az angol
nyelvben mélyen meggyökeresedett „V-Day” (Victory Day)
kifejezést használta, amikor a győzelem napját
említette.
Sir Simon Stevens, a brit állami egészségügyi szolgálat
(NHS) angliai tagozatának vezérigazgatója, aki az egyik londoni oltási központban, a Royal Free kórházban indította el

Sir Simon hangsúlyozta, hogy ez lesz az ország történetének legnagyobb kiterjedésű oltási kampánya, amely olyan sikerekre alapozódik, mint a gyermekbénulás, az
agyhártyagyulladás és a tbc elleni korábbi oltási kampányok.
A brit gyógyszerfelügyeleti hatóság az AstraZeneca brit–
svéd gyógyszeripari csoport és az Oxfordi Egyetem közös fejlesztésű koronavírus-oltóanyagának engedélyezési eljárását
is megkezdte.
Ebből a vakcinából a brit kormány 100 millió adagot rendelt.
Jonathan Van-Tam angol tisztifőorvos-helyettes a BBC televíziónak adott minapi nyilatkozatában elmondta: reméli,
hogy a brit gyógyszerfelügyelet még karácsony előtt engedélyezi ennek az oltóanyagnak a forgalmazását is.
Van-Tam professzor hozzátette: ha a lakosság különösen
veszélyeztetett csoportjai nagyon nagy számban megkapják
a vakcinákat, és ha az oltóanyagok valóban nagyon hatékonynak bizonyulnak, akkor a Covid–19 betegség okozta halálozások és a kórházi kezelésre szoruló koronavírusos betegek
száma akár 99 százalékkal is csökkenthető.
A brit kormány egyesített oltásügyi bizottsága (Joint Committee on Vaccination and Immunisation, JCVI) elsőbbségi
listát állított össze arról, hogy az egyes lakossági csoportok
milyen sorrendben juthatnak hozzá a vakcinához.
A 25 oldalas útmutatás szerint a lista élén az idősotthonok
lakói és gondozóik állnak. Utánuk a 80 éven felüliek, valamint
az egészségügyi ellátás és a gondozói szolgálatok első vonalában dolgozók, majd időrendi sorendben a 75, a 70,
a 65, a 60, az 55, végül az 50 éven felüliek következnek.
(MTI)

Ország – világ
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Csökkent az aktív fertőzöttek,
rekordot döntött a halálesetek
száma

Tovább csökkent kedden a nyilvántartott aktív koronavírus-fertőzöttek száma, de minden korábbinál
több, 213 halálesetet jelentettek, a járvány áldozatainak száma így 12.660-ra emelkedett. Az országban
csaknem két hete csökkenőben van az újonnan diagnosztizált fertőzések átlaga, és a november 27-i
120 ezerről keddig 95.218-ra csökkent az ismert aktív
fertőzöttek száma. A fertőzések ütemének csökkenése azonban egyelőre nem sokat enyhített a túlzsúfolt Covid-kórházakra nehezedő nyomáson: alig több
mint ötszázzal, 12.571-re csökkent a kórházakban
kezelt fertőzöttek száma, az intenzív terápián ápolt
súlyos eseteké pedig kedden is még 1276 volt,
vagyis alig 13-mal maradt el a két napja regisztrált
rekordtól. Kedden 7439-cel nőtt, és így az 525 ezret
közelíti a beazonosított fertőzöttek száma. Az új fertőzések előző kéthetes átlaga 6573-ra csökkent. Két
héttel korábban még a napi 8400 új eset számított átlagosnak. (MTI)

Felmelegedés várható
a következő napokban

A megszokottnál melegebb időre kell számítani a
héten az ország legnagyobb részében, december
9-e és 15-e között nagy a valószínűsége a csapadéknak – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat
(ANM) december 7-e és 20-a közötti időszakra vonatkozó előrejelzéséből. Erdélyben az első hét elején
az időszak átlaghőmérsékletét megközelítő értékek
várhatók, 4 Celsius-fokos maximumokkal és mínusz
3 – mínusz 1 Celsius-fokos minimumokkal. Ezt követően felmelegszik az idő, a nappali csúcshőmérséklet
8 Celsius-fok körül alakul december 10. és 13. között,
az éjszakai hőmérséklet pedig 2-3 Celsius-fokig
csökken. Utána ismét lehűlés várható, így december
17-e és 20-a között ismét az időszaknak megfelelően
alakul a hőmérséklet. Csapadékra inkább 9-e és 15e között kell számítani, 10-én nagyobb mennyiségű
csapadék is lehetséges. A hegyekben december 13áig 2-3 fok körüli nappali csúcsértékekre kell számítani, majd fokozatosan mínusz 2 fokig csökken a
nappali átlagos csúcshőmérséklet. Éjszaka az első
időszakban mínusz 2 fokig hűl a levegő, 14-e után
pedig mínusz 7, mínusz 6 Celsius-fokig is süllyedhet
a hőmérséklet. Csapadék 9-e és 15-e között valószínű, 10-e és 13-a körül jelentősebb mennyiségű
csapadék hullhat. (Agerpres)

Kifosztottak egy „ítéletnapi”
parancsnoki repülőgépet

Ismeretlen tettesek kilopták a rádióberendezéseket
egy Il-80-as orosz katonai repülőgépből, amelyet arra
fejlesztettek ki, hogy atomháború esetén a fedélzetéről irányítsák a fegyveres erőket. A bűncselekmény,
amelyről az első jelentések hétfő este jelentek meg
az orosz médiában, Taganrogban történt. Sajtójelentések szerint a gépből 39 rádióállomás-blokkot és további öt blokk tartozékait vitték el. A repülőgépben a
nyomozók ujj- és cipőlenyomatokat találtak. Az „ítéletnapi” gépet még a Szovjetunió fennállása idején
építették meg, az ország legfelső vezetésének totális
atomháború idején való mentésére és hadvezetésre.
Az Il-80-ast, amelynek szűzrepülése 1985-ben volt,
1992-ben állították hadrendbe. A repülőt az Il-86-os
utasszállító alapján építették meg, összesen négy
példány van belőle. Az RBK szerint Oroszországon
kívül ilyen rendeltetésű repülőgépei csak az Egyesült
Államoknak vannak, Boeing E-4-es típusjelzéssel.
(MTI)

Az elnöki ellenszenv
rejtelmei

(Folytatás az 1. oldalról)
sem kellett tenniük, mint a civil jóindulatból is botladozó liberális legényeken köszörülni a nyelvüket, alig
egy év alatt a felét visszaszerezték az elvesztett támogatottságuknak, és ismét megnyerték a választásokat.
Ebben kicsit segíthetett nekik az is, hogy csendben a
parlamenti listáikra toborozták a vezető vírusszakértőket, ha már a gazdaságpolitikához nem, a politikai marketinghez legalább értenek.
Most meg, noha a szocdemek nyertek, az elnök fejében meg sem fordul, hogy talán őket kéne megbízni a
kormányalakítással. Nem, ő megint a „saját” liberálisait akarja helyzetbe hozni, és az áldozati bárány, aki a
tükörben megint vezérkosnak látja magát, már be is jelentkezett a kormányfői szerepre. Most még szép az élet,
de nem kell sok az ébredésig, mert a következő kormánynak elkerülhetetlenül népszerűtlen intézkedéseket
kell majd hoznia, és ez az osztogatáshoz szoktatott választók előtt nagyon hamar lejáratja majd őket. A szociknak meg egyebet sem kell tenni, mint páholyból
nézni, amint a kormány hősiesen a saját kardjába dől.
Hacsak valami csoda nem esik, 2024-ben ismét agyonnyerik magukat. És nem lepne meg, ha utána fikuszra
cserélnék a rózsát a pártcímerben.
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Több mint felére csökkent a székelyföldi turizmus forgalma

(Folytatás az 1. oldalról)

A szakember Hargita, Kovászna és Maros
megyei turisztikai egységekre vonatkozó statisztikát is ismertetett, amely arról nyújt
képet, miként alakult ezeknek az egységeknek a forgalma az idei év első felében. Mint
mondta, különbséget kell tenni a kereskedelmi szálláshelyek, a vendéglátás és az utazási irodák között. A kereskedelmi
szálláshelyek forgalma átlagosan 36,8 százalékkal csökkent, és az adatokból egyértelműen kiderül, hogy a nagy kapacitású
szálláshelyeket jóval nagyobb mértékben
érintette a visszaesés.
– Ez gyakorlatilag előre vetíthető volt, már
márciusban megfogalmaztuk, hogy ilyen körülmények között helyzetelőnyben lesznek a
kis kapacitású szálláshelyek, villák, kulcsosházak, panziók. Míg a nagy kapacitású szállodák esetében a visszaesés 64,8 százalékos,
a közepes kapacitásúaknál 48,4 százalékos, a
kis kapacitásúaknál 36,8 százalékos, tehát
utóbbiakat vették igénybe elsősorban a turisták. Ezen számok alakulását nagymértékben
befolyásolta a márciusi, áprilisi kisesés, de
még a májusi is. Júniusban kezdett fellendülni a turizmus, kevesebb volt az utazási
korlátozás – mutatott rá a klaszter elnöke.
Mint mondta, a kereskedelmi szálláshelyek
kapcsán fontos megemlíteni, hogy egyetlen
kormányrendelet sem tiltotta ezek működését, gyakorlatilag egy-két hónapig azért voltak bezárva, mert nem voltak turisták. Ezzel
szemben a vendéglátásban tiltások korlátozták a tevékenységet. A vendéglátóegységek
házhoz szállítással, teraszok üzemeltetésével,
most pedig ezeknek a téliesítésével próbálják
túlélni ezt a nehéz időszakot, azonban ezek
véges lehetőségek. A Székelyföldet érintő
statisztika szerint a vendéglátásban az év első
felében átlagosan 33 százalék körüli visszaesést jegyeztek.
– Itt is a nagyobb egységek számolnak nagyobb forgalomcsökkenéssel (átlagosan 40,5
százalékossal), a közepesek 32,2 százalékossal, míg a kisvállalkozásoknak 27,8 százalékkal esett vissza a forgalma. Viszont ami
rendkívül drámai, az az utazási irodáknak a
helyzete, hiszen esetükben átlagosan 60,5
százalékos visszaesésről beszélünk, a nagy
irodáknál ez a szám 70,4, a közepeseknél
62,8, a kis irodáknak pedig szintén több mint
ötvenszázalékos forgalomcsökkenéssel kellett számolniuk – ismertette a nemrég napvi-

lágot látott adatokat László Endre. Az első fél
évet, illetve a harmadik negyedévet is felölelő statisztika alapján idén a Székelyföldre
érkező turisták száma 55,3 százalékkal csökkent az előző évhez viszonyítva. Míg 2019ben 753 ezer turista látogatott a
Székelyföldre, idén január 1. – szeptember
30. között ez a szám 336 ezerre csökkent.

Minden támogatási lehetőséggel élni
kell

Érdeklődésünkre, hogy a nagymértékű forgalom-visszaesés következtében mentek-e
csődbe vendéglátásra, turizmusra szakosodott vállalkozások, illetve történtek-e tömeges elbocsátások, az elnök rámutatott: ebben
a nehéz időszakban voltak bizonyos kedvező
intézkedések, és azok a szálloda-, panziótulajdonosok vagy akár utazási irodák menedzserei, akik kihasználták a kormány által jóváhagyott támogatásokat, tudtak élni ezekkel
a lehetőséggel, kissé könnyebben vészelik át
ezt az időszakot. Azok, akik nem használták
ki ezeket a lehetőségeket, bizony komoly
gondokkal küszködnek. Mint mondta, fontos
lépés volt – de sajnos nem mindenki vette komolyan – a forgalomkiesési bizonylatoknak
a kiváltása, amit általában mind az uniós,
mind pedig a kormányalapokból finanszírozott támogatások igénylésekor fel kell mutatni. A kiváltásnak véges határideje volt,
először június, majd meghosszabbították
szeptember15-ig, ellenben ezt követően is jelezték vállalkozók, hogy elmulasztották.
– A Kereskedelmi Kamaránál azt a következtetést vontuk le, hogy nem mindenki bízott ezekben a támogatásokban, holott azt
tapasztaltuk, hogy ezek működtek – tette
hozzá.
A klaszter elnöke szerint nem tudnak arról,
hogy a három megyében csődbe mentek
volna turisztikai vállalkozások, úgy tűnik, ha
nehezen is, de igyekeznek túlélni.
Mint mondta, német mintára októbertől be
lehetett vezetni az úgynevezett rövidített
munkaidőt, ezáltal a munkaadók, akiknek a
tevékenysége visszaesett a járvány miatt, racionalizálni tudják az alkalmazottak munkaidejét, a fizetésbeli különbözetnek a 75
százalékát pedig az állam fedezi. Például egy
nagy kapacitású szálloda esetében, ahol
nyolcvan-száz alkalmazottat foglalkoztatnak,
amennyiben ezt a lehetőséget kihasználva racionalizálják a munkaidőt, meg tudják tartani
a személyzetet. A szakember ugyanakkor fel-

Hulladékgazdálkodási
partnerkapcsolat

A Maros Megyei Tanács legutóbbi
ülésén a képviselőtestület jóváhagyta az ADI Ecolect Maros és a
Környezetvédelmi Alap igazgatósága közötti társulást. Ennek
célja újabb pályázatok alapján
hazai és uniós pénzösszegek lehívása a hulladékgazdálkodási
rendszer korszerűsítésére.

Mint ismeretes, a megyei integrált
hulladékgazdálkodási rendszert a községek közötti ADI Ecolect Maros társulás
kezeli. Az uniós elvárásoknak megfelelően a rendszert EU-s pályázati támogatásból építették ki és működtetik. A
Maros Megyei Tanács, illetve az ADI
Ecolectet igazgatók többször tárgyaltak
a Környezetvédelmi Minisztérium és a
hozzá tartozó alapot igazgató hatóság illetékeseivel. Kifejtették, hogy a program további finanszírozásáért szükség
van egy ilyen társulásra, mert csak
ebben a formában lehet majd az EU következő költségvetési időszakában meghirdetett – a rendszer fejlődésére szánt –
pénzösszegekre pályázni, illetve jelenleg a 2014–2020-as kiírás szerint lehet
pénzeket lehívni. A szerződésben természetesen azt is rögzítik, hogy az említett
partnereknek milyen kötelezettsége és
felelőssége van a tervek előkészítésében
és kivitelezésében. A 2014–2020-as regionális operatív program kiírása szerint

elsősorban az illegális hulladéklerakók
felszámolására és az újrahasznosítás
ösztönzésére lehet pályázni. A megyei
hulladékgazdálkodási terv alapján a
rendszer fejlesztésére még mintegy
41.050.000 euróra van szüksége a megyének.
A partnerszerződés alapján a megkötést követően három hónapon belül a
megyei tanácsnak, illetve az Adi Ecolect
Mures közösségi egyesületnek a Környezetvédelmi Alapot kezelők rendelkezésre kell bocsássanak minden olyan
információt, aminek alapján a központi
hatóság elkészíti a pályázati dokumentációt, a különböző szolgáltatásokra vonatkozó tenderfüzeteteket, amelyeket
természetesen átad majd a partnernek
(megyei tanács) kivitelezésre.
Tóth Andrea, az Adi Ecolect Maros
igazgatója lapunknak elmondta: ezzel a
lépéssel a megyei tanács felkészülten
várja majd a hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztésére szánt uniós pályázati
kiírásokat, és ez akár előnyt is jelenthet
más megyékhez viszonyítva. Van még
teendő, főleg az újrahasznosítás terén,
így valószínű, hogy a projektek is erre
összpontosítanak majd, amelyeket az
Európai Alapok Minisztériuma által jóváhagyott útmutató alapján készítenek
el. Ez a minisztérium összesíti, kezeli az
ország többi ilyen pályázatát is. (vagy)

hívta a figyelmet, sajnos félő, hogy a vendéglátásban dolgozó kiváló szakemberek, pincérek, tapasztalt szakácsok megelégelik ezt a
helyzetet, és átprofilálódnak, majd amikor az
élet visszatér a normális kerékvágásba, nem
lesz, akivel dolgozniuk a vendéglátóegységeknek.
– Mindenkinek azt tudom tanácsolni, hogy
minden támogatási formát vegyen igénybe,
hiszen a következő hat hónap is igen nehéz
lesz – tanácsolta a klaszter elnöke.

Helyi szinten döntsenek a sípályák
üzemeltetéséről

Lassan beköszönt a síszezon, a jelenlegi
járványhelyzetben milyen körülmények között üzemelhetnek majd a sípályák, számíthatnak-e korlátozásokra a téli sportok
szerelmesei? – kérdeztük a turisztikai klaszter elnökét.
– November 26-án turisztikai desztinációs
menedzsment vezetőtanácsi ülésre került sor
a Madarasi Hargitán, ahová a Hargita térségében működő sípálya-üzemeltetőket, szállásadókat hívtuk össze tanácskozásra. Sajnos
még nincsen kidolgozva egy központi utasí-

tás a sípályák működésére. Egyelőre a romániai felvonósok szövetsége kidolgozott egy
ajánlást, és eljuttatta a minisztériumhoz. Azt
szeretnénk elérni, hogy a működési szabályok ne központosítottak legyenek, hanem régiós szinten, a megyei testületek döntsenek,
azaz Maros megyében szülessen döntés arról,
hogy a szovátai sípálya miként fog működni,
illetve Hargita megyében arról, hogy a Madarasi Hargitán vagy Borszéken milyen körülmények között fogadják majd a sízőket,
ugyanis ezek a helyszínek nem hasonlíthatók
össze például a Prahova völgyével, sokkal kisebb tömeget vonzanak. Egyelőre tehát nincsen korlátozás, a hétvégén teszt
üzemmódban működtek a Madarasi Hargitán
a kisebb felvonók, a Kis Mihály és a Súgó
pálya, működött a homoródfürdői Lobogó
pályája. Bizonyára lesznek előírások, amelyeket be kell majd tartani, ellenben a sípályák esetében egyszerűbb a helyzet, hiszen
mindenkin kesztyű van, általában legtöbben
símaszkot hordanak, illetve a távolságot is
lehet tartani, hiszen a felvonóknál eleve távol
vannak egymástól a húzóeszközök – fejtette
ki a szakember.

MAROS MEGYEI TANÁCS
MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG
MUNKÁLATKÖVETÉSI OSZTÁLY
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A MAROS MEGYEI TANÁCS, mint a „DJ152A, DJ151A és DJ151 modernizálása, Marosvásárhely (DN15E) – Mezőbánd – Mezősályi – Nagysármás –
Beszterce-Naszód megye határa, Maros megye” projektnek a tulajdonosa, értesíti az érdekelteket a Maros Megyei Környezetvédelmi Ügynökség besorolási szakaszra vonatkozó döntésének a meghozataláról: a
„DJ152A, DJ151A és DJ151 modernizálása, Marosvásárhely (DN15E) – Mezőbánd – Mezősályi – Nagysármás – Beszterce-Naszód megye határa, Maros
megye” projekt, amelyet kivitelezésre javasoltak Nagysármás város, Mezőgerebenes, Mezőbánd, Marosszentkirály, Mezőpanit, Mezősályi, Mezőméhes községek területén, Maros megyében, megvalósulhat a
környezetre gyakorolt hatást értékelő tanulmány nélkül, a környezetre
való hatásának az értékelési folyamata keretében.
A besorolási döntéstervezet és annak a megalapozó okai tanulmányozhatók a következő internetes oldalon: http://apmms.anpm.ro.
Az érdekelt személyek a besorolási döntéstervezettel kapcsolatos megjegyzéseiket/észrevételeiket elküldhetik: postán a Marosvásárhely municípium, Hídvég utca 10. sz., elektronikus levélben az
office@apmms.anpm.ro címre vagy faxon a 0265-314-985 számra, a
Maros Megyei Környezetvédelmi Ügynökségnek az internetes oldalán való
közléstől számított 10 napos határidőn belül.
Az ELNÖK nevében
Szász Zoltán Tibor
megyemenedzser
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Paul Cosma
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Zárul a három éves projekt

Megoldásokat kínálnak a klímaváltozás kihívásaira

Három éve zajlik a Változtasd
meg a jövőt! (Change the future)
nevű projekt a marosvásárhelyi
Fókusz Öko Központ (FÖK) és az
Európai Klímaszövetség együttműködésében. Utolsó tevékenységként a projektben partnerintézményekkel, iskolákkal
együtt húsz diófacsemetét ültetnek el a napokban.

Gligor Róbert László

Kísérleti állomásról beszerzett oltott
csemetéket ültetnek el különböző helyeken a megyében, kedden a csíkfalvi
óvoda, a nyárádgálfalvi önkormányzat
és a kisadorjáni Természet Háza udvarán került a talajba egy-egy darab.
Ezzel is azt remélik, hogy hozzájárulhatnak egy fenntarthatóbb jövő kialakításához a térségben – tudtuk meg dr.
Hajdu Zoltántól, a FÖK elnökétől.

Példát mutatnak

ilyen talaj pedig többé nem tud ökológiai szolgáltatásokat nyújtani: nem
vesz részt a víz körforgásában, nem
terem. Ezért egyre fontosabb minél
több olyan fát ültetni, amely alkalmazkodik az éghajlatváltozáshoz, mint például a nagy koronájú tölgy vagy dió,
amely nagy lombfelületet nevel, ezáltal
szerepe lesz a mikroklíma alakításában
és a biológiai sokszínűség megőrzésében, élőhelyet és táplálékot is biztosít
egyes élőlényeknek.
Hasonló tevékenységben már részt
vett az idén a szervezet, a Pando egyesülettel közösen a székelyhodosi legelőn ültettek fákat.
A Klímaszövetség egyik célkitűzése
– és természetesen a FÖK-é is a jövőben –, hogy természetközeli megoldásokat
ajánljanak
az
önkormányzatoknak, iskoláknak, projektpartnereknek, hogy egy konkrét lépést
is tegyenek a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás irányába, de példát is mutassanak a következő nemzedéknek.

lokat. A koronavírus megjelenése előtt
ezeket a tevékenységeket a kisadorjáni
Természet Házánál tartották, idén viszont az iskolák közelében lévő természetes területeken. Három fontos
szempont megismertetésére törekedtek, amelyek közül az első a jó célok
kitűzése. Jelen esetben a legfontosabb
cél az ökológiai katasztrófa megakadályozása, a szén-dioxid-kibocsátás és a
klímaváltozás, a globális felmelegedés
ellenőrzés alatt tartása. Az is fontos,
hogy a gyerekek megismerjék a természet sokféleségét, összetettségét, de
mindennél fontosabb cél az egymásban
való bizalom és az együttműködés erősítése. Jelenleg a hatodik tömeges fajpusztulás zajlik a Földön: az előzőeket
a bolygónk túlélte, jelenleg pedig az a
kérdés, hogy képesek vagyunk-e a
mostani szintre fejlesztett civilizációnkat megtartani, mert csak együttműködve tudunk közös célokat elérni. Az
ENSZ jelenlegi tizenhét fenntartható
fejlesztési célja között már hat kimondottan a természet- és környezetvédelemre összpontosít.

A mozgalom egyik célja a favágás
megszüntetése, mert a klímaváltozás Fejlesztési célokat
Különleges díjat kaphat
közepette egyre több zöldfelületre népszerűsítenek
A FÖK oktatási programjainak a telefonos alkalmazás
lenne szükség, de jelenleg azt tapasztaljuk, hogy egyre nagyobb területeket egyik célja az, hogy megismertesse a
A FÖK legtöbb partnere Maros meépít be, aszfaltoz le az emberiség. Az fiatalokkal a fenntartható fejlesztési cé- gyei volt ebben a projektben, de például a Változtasd meg a jövőt! nevű
mobiltelefon-applikációs programjába
az egész országból bekapcsolódtak, és
a főváros mellett számos vidéki város
is gyűjtötte a jövőváltoztató pontokat.
A legjobban Marosvásárhely teljesített,
a benevezett 1700 európai település
között jelenleg is az első helyen van,
ami nem kis dolog. Ez azt is jelenti,
hogy a középiskolások és egyetemisták
is fogékonyak az ilyen programokra, és
a város vezetőinek is érdemes volna
odafigyelniük erre az igényre – fejtette
ki dr. Hajdu Zoltán.
Az Európai Klímaszövetség minden
évben kiosztja a Klímasztár díjat, amelyet tavaly Nyárádgálfalva kapott meg,
élőhely-rehabilitációs projektjei és a
Természet Háza fenntartásának elismeréseként. Idén egy különleges Klímasztár díjat hirdettek meg, arre a FÖK is
pályázatot nyújtott be az általa kidolgozott mobiltelefonos alkalmazással.
Az eredményhirdetés jövő áprilisban
Húsz csemetét ültetnek el, a lényeg a példamutatás és a nevelés
Fotó: Gligor Róbert László várható.

Ú

gy tudtak egymás társaságában
hallgatni, ahogy csak a tökéletesen összecsiszolódott párok képesek. Valósággal elmerültek a másik
csendjében, és ez a mozdulatlan harmónia a
környezetükben lévőket is megérintette, megnyugtatta. Sokat sétáltak, ha pedig úgy tartotta kedvük, autóbuszra ültek, és bejárták a
várost. Az utóbbi években, mióta mindketten
nyugdíjasok lettek, ez lett a legkedvesebb
időtöltésük. Korábban a kertészkedés is az
volt, de egy ideje mintha abba belefáradtak
volna. Idén nyáron határozottan így érezték,
főleg mivel első alkalommal nem volt kit felcsomagolni a nagy udvar ajándékaival, eltenni való eperrel, meggyel, barackkal.
– A koronavírus-járvány miatt szó sem lehetett arról, hogy a lányomék hazajöjjenek
Németországból, és persze mi sem kerekedhettünk fel, bármennyire is szerettünk volna
– magyarázta a haját apró, szürkésfehér csigákban viselő, derűs tekintetű asszony.
– Persze, mi amúgy sem voltunk soha
nagy világjárók, Tündikém – nézett rá simogatón az alacsony, bajuszos ferfi. – Fiatal
házasokként sem szórtuk a pénzt utazgatásra, itthon is jól elszórakoztunk. A nyolcvanas években, amikor még kicsi volt a
gyerek, rendszeresen jártunk moziba – látott
is annyi indiános filmet a kislányunk, hogy
mást sem akart játszani a barátnőivel, mint
,,színes tollas háborúsat” –, és ha csak tehettük, a színházi előadásokat is mind megnéztük. Akkoriban külön rituáléja volt annak,
ahogy egy ilyen alkalomra elkészültünk.
– Az én Józsikám például majdnem tíz percet fésülködött indulás előtt. Pedig már ak-

Angyalvárók

koriban sem volt túl sok haja – ölelte át mosolyával Tünde az idős kedvest. – Én közben
sokadjára próbáltam megértetni a lányunkkal, miért nem cserélhetünk cipőt erre az egy
estére. Még óvodás korában is az volt a mániája, hogy az én magas sarkúimban tipegjen a házban, és ha lehet, házon kívül is. Ez
utóbbit persze nem engedhettük meg neki.
Aztán, ahogy telt az idő, én is alászálltam a
,,magasságokból,” jobban éreztem magam
egy kényelmes tornacipőben, ami a kinti munkához,
ültetéshez,
gyomláláshoz, öntözéshez is tökéletesen megfelel.
– A lányunkat is arra próbáltuk nevelni,
hogy itthon találja meg a számításait – vette
át újra a szót József. – De tudja milyenek a
mostani fiatalok, jobb nekik minél messzebb
az otthoni világtól. A mi ,,fiókánk ” is rögtön
az egyetem után átrepült a határon. Először
Magyarországon próbált szerencsét, utána
következett Németország. Jól fizető állása
van, és boldog párkapcsolatban él, panaszra
így nincs okunk, csak persze hiányzik, főleg
most, hogy lassan egy éve nem láttuk. Tavaly
karácsonykor jöttek haza legutóbb a párjával, idén a járványhelyzet miatt nem merték
megkockáztatni az utazást. Nemcsak a tiltások miatt maradtak odahaza, hanem azért is,
mert közben a lányunk várandós lett, így
még jobban vigyáznia kellett magára. Pár
hónap múlva születik meg Isten segítségével

Erről jut eszembe
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Nem mind arany, ami fénylik. A neve kezdőbetűiből „aur
(arany)” szót formáló új parlamenti alakulat, a Románok
Egyesüléséért Szövetség aligha tűnik annak. Legalábbis számunkra. Vannak, akik örülnek neki. Közel félmillió szavazó
voksolt rá. Pedig nagyon sokan nem is tudtak róla eddig.
Mintha a semmiből bukkant volna fel. A szeptemberi helyhatósági választásokon már indított jelölteket, de mindössze
egy kisváros és két község polgármesteri tisztségét nyerték
el a Bărăganban. A párt egyik társelnöke, George Simion
korábban pályázott az egyik europarlamenti székre, de akkor
csúnyán leszerepelt. Annál meglepőbb, hogy a diaszpóraként
élő románoknak tudomásuk volt erről az itthon ismeretlen
szövetségről. A külföldön szavazók egynegyede őket választotta. El is indult a szóbeszéd, hogy nem véletlenül, intézményes támogatással zajlott ott a népszerűsítésük. Állítólag
közel állnak hozzájuk a híres „kékszemű” fiúk. Talán inkább
a hírhedt jelzőt kellene használnom. Az aurosok esetében
mindenképp. Nem titkoltan szélsőségesek, bevallottan radikálisok, nacionalisták, másság- és idegenellenesek, járványtagadók, maszkellenzők, konzervatívok, nem szeretik a
magyarokat (és akkor még finoman fogalmaztam), felszámolnák az RMDSZ-t és így tovább. Folytatódhatna a felsorolás, majd meglátjuk a későbbiekben, hogy még mi jellemző
rájuk. Az említett vezető az úzvölgyi uszító kirohanások vezéreként került a közvélemény előterébe. A pártban szintén
hangadó, a folyton perlekedő Dan Tanasă a székelyföldi magyar feliratok és az anyanyelv használatának ügyeletes feljelentője. Innen ismerős a neve. A többiekét is kénytelenek
leszünk megjegyezni a majdani politikai csatározások során.
Tény, hogy van még néhány nagyszájú szóvivőjük, „cácák”
is nyilván, például az, aki a Szent András-napi konstancai
ortodox egyházi felvonulás mellett kardoskodott, meg többen
mások, akik a közösségi médiának köszönhetően hallatnak
magukról. Felmérések szerint sok az ifjú szimpatizánsuk, az
átlagos AUR-os prototípus középiskolát végzett fiatalember.
Maguk mellett tudhatják a focidrukkerek kemény magját, az
úgynevezett futballhuligánokat. Ezzel sokat elmondtam
róluk. Persze így most ez egy kicsit félelmetesebb, mint amilyen a várható politizálásuk lesz, vagy ki tudja. Megtörténhet, hogy parlamenti szélsőjobbként káros hatással lesznek
a mérsékeltebb pártok hangvételére, nemzetiségi politikájára
is. Bár ilyen téren eddig sem kellett félteni egyiket sem, a magyar kártya mindig kéznél volt. De, hogy jóval nem kecsegtet
a Corneliu Vadim Tudor és a Funar-féle indulatkeltő politizálás, az biztos. Elképzelhető, hogy közelebbi környezetünkben is elkötelezett hívekre lel majd az új párt. Az ilyen
balhékra mindig akad vevő. Ők siettek kijelenteni, hogy más
parlamenti alakulatokkal nem kötnek szövetséget, a rendszerellenesség is az erősségük. Még jó. Mintha nem lenne
elég az, amivel Băsescuék, Paşcanék ártanak a békés együttélés szellemének! Szóval itt tartunk. De szerencsére továbbra is lesznek reprezentánsaink, akik a szenátusban és a
képviselőházban kiálljanak a magyarság ügyei mellett. Talán
többen is lehetnének, ha több magyar vállalta volna a szavazással járó hercehurcát, járványügyi kockázatot. Vagy ha
többen lépték volna át a saját szkepticizmusukat. Ez mindannyiunk tanulsága lehet, de még inkább megszívlelendő közösségünk politikai vezetői számára. Ennek jegyében kellene
dolgozniuk a következő négy esztendőben. (N.M.K.)

az unokánk. A lányomnak ez az első gyermeke, és mivel már elmúlt negyvenéves, fokozottan elővigyázatosnak kell lennie.
– A virtuális térben azért szoktak találkozni? – kérdeztem, majd a házaspár elbizonytalanodását látva pontosítottam: – Az
interneten látják, hallják egymást?
– Mi ilyesmivel nem foglalkozunk, nem értünk hozzá – szögezte le az idős férfi. – A lányomék legutóbb hoztak nekünk ajándékba
egy táblagépet, de
azóta is ott ül a nagyszobában, a fiókos
szekrényben. Pedig a
vejem lépésről lépésre
elmagyarázta a használatát, még le is írta, mit kell tenni, hogy
működjön, de minket valahogy nem izgatott
ez a dolog. Telefonon tartjuk a kapcsolatot a
lányomékkal, rendszeresen hívjuk őket, és ők
is minket. Ez valahogy természetesebb.
– Én a levélírásról és az üdvözlőlapküldésről sem mondtam le, bármennyire is kiment divatból – szólalt meg újra Tünde. –
Így, ünnep előtt ajándék- és könyvesboltokba
cipelem magammal Józsefet, amíg meg nem
találom az igazán személyre szóló képeslapot, mindig az alkalomhoz illőt. Igaz, mostanában egyre többet kell kutakodnom, de
előbb-utóbb úgyis megvan, amit keresek.
Nemcsak a lányoméknak, hanem távolabbi
rokonoknak, volt kolléganőknek és pár közelebbi barátnőmnek is küldök így jókívánságot. Tudom, milyen rohanó világot élünk, és

azt is, hogy az idősebb ismerőseim közül is
sokan is elfoglaltak – van, aki unokázik, van,
aki dolgozik, vagy éppen mindkét feladatnak
eleget tesz –, így nem is várom el, hogy válaszoljanak. Tulajdonképpen elsősorban magamért küldöm a képeslapokat, mert jólesik
a gondolat, hogy talán egy kicsit sikerül vele
megszépíteni mások napját. A lányom erről
mindig biztosít is, igaz, hogy csak telefonon,
de én a hívásának is nagyon örülök.
– Gondolnak-e már az idei karácsonyra,
tudják, hogyan töltik majd a szentestét? –
kérdeztem, mielőtt elköszöntünk volna.
– Csendesebb lesz az ünnep így kettesben,
de szép lesz – mondta József a rejtett tudást
birtoklók bizonyosságával. – Istentiszteletre
megyünk, aztán még sétálunk egyet a városban. A főtéri fenyőfa addigra biztosan fel
lesz díszítve, azt is megnézzük. Pár napja az
autóbuszból láttuk, még ünnepi ,,ruha” nélkül. Így is szép volt, talán még szebb is, mint
azzal a sok cicomával. A sétából hazatérve
megkóstoljuk Tündike utánozhatatlan töltött
káposztáját, aztán meggyújtjuk a karácsonyfán a gyertyákat, és felköszöntjük egymást
egy kis figyelmességgel. Hogy mivel, azt
most nem árulhatom el, mert a feleségem
szorgalmas újságolvasó – nevette el magát
beszélgetőtársam, aztán játékosan megpaskolta Tünde kezét. Az idős asszony viszonozta a mozdulatot. Olyanoknak tűntek
ebben a pillanatban, mint az életet végtelen
őszinteséggel és tisztelettel tanulgató, szép,
komoly gyermekek, akikhez minden körülmények között pontos időben érkezik majd meg
az örömhírt hozó angyal.
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Gazdasági kilátások
a világjárvány kontextusában

Szerkeszti: Benedek István

Konferenciasorozatot szervez az
RMKT

Gazdaságok helyzetképe
a válság alatt

A Romániai Magyar Közgazdász Társaság kelet-, illetve közép-európai közgazdásztársaságok képviselőivel szervez online gazdasági
konferenciasorozatot. Az élő közvetítéseket bárki követheti
az RMKT Facebook-oldalán a következő linken: https://www.facebook.com/rmkt.ro
December 15-én romániai idő szerint 18 órakor tartja az első online
beszélgetést a Romániai Magyar Közgazdász Társaság ,,Élet a válság
alatt... hogyan alakultak a gazdaságok?” címmel, több neves közgazdász részvételével. A beszélgetés központi témája a jelenlegi válság
köré körvonalazódik Erdély, Magyarország, Vajdaság, Felvidék és Kárpátalja szemszögéből. A meghívottak között jelen lesz dr. Balog Ádám,
a Magyar Közgazdász Társaság kelet-közép-európai szakosztályának
elnöke, illetve a Magyar Központi Bank vezérigazgatója, Pleschinger
Gyula, a Magyar Közgazdász Társaság elnöke, Hervay Rozália, a Szlovákiai Magyar Közgazdász Társaság elnöke, Juhász Bálint, a Vajdasági
Magyar Közgazdász Társaság elnökségi tagja, és dr. Bacsó Róbert, a
II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola egyetemi docense és
tanszékvezetője.
Az est házigazdája a Romániai Magyar Közgazdász Társaság elnöke,
Gyerkó László lesz, aki a Romániai Versenytanács elnökségének is
tagja. Az érdeklődők feltehetik kérdéseiket is az előadások végén az
RMKT Facebook-oldalán, az élő közvetítés alatti hozzászólásokban.
(közlemény)

A kolozsvári Babeş–Bolyai
Tudományegyetem Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Karának egy hattagú
kutatócsoportja rövid és középtávú előrejelzéseket készít
Románia
gazdasági
teljesítményének
várható
alakulásáról a koronavírusjárvány összefüggésében.

Az Országos Statisztikai Hivatal
adatai szerint az év második negyedévét érintette a legsúlyosabban a
járvány, ekkor rekordméretű,
12,2%-os gazdasági visszaesést (felülvizsgált adatok) tapasztalhattunk
az első negyedévhez képest. Ez egy,
a romániai gazdaságban a forradalom óta eltelt időszakban soha nem
tapasztalt negyedéves GDP-csökkenés, amely felülmúlja még a 2008–
2009-es gazdasági-pénzügyi válság
negatív negyedéves rekordjait is.
E rekordcsökkenés után a BBTE
kutatóinak DFM-modellje erőteljes
fellendülést jósolt a harmadik negyedévre (+8,1%), azonban az első
hivatalos statisztikai becslések szerint ez a fellendülés sokkal mérsékeltebb volt: a romániai gazdaság
növekedése „csak” +5,6% ebben az
időszakban az előző negyedévhez
képest. Így éves viszonylatban Románia GDP-je 6,0%-os csökkenést
halmozott fel 2019 harmadik negyedévéhez képest, ami egyben az
uniós országok átlagához (-4,3%)
képest is alacsony. Bár az ágazati
szintű statisztikai adatokat körülbelül 2 hét múlva teszik közzé, a
BBTE-KGTK csapata által elemzett információk azt mutatják, hogy
a harmadik negyedév kellemetlen
meglepetése elsősorban annak tu-

modellje szerint 2020 utolsó negyedéve nagy valószínűséggel újabb
gazdasági visszaesést hoz. Ez a
csökkenés azonban sokkal mérsékeltebb lesz a második negyedév
negatív rekordjához képest, a kutatók körülbelül 1%-os negyedéves
csökkenéssel számoltak. Ez az előrejelzés összhangban van a járvány
második hullámának az összes EUországot érintő gazdasági hatásaival, ahol a legtöbb elemző 2% és
3% közötti csökkenésre számít (a
Reuters elemzése). Ez a visszaesés
jelentős akadályt képez a romániai
gazdaság elmúlt hónapokban tapasztalt növekedése útjában, és
jelzi, hogy a V alakú visszarendeződés várakozásai már nem tarthatók,
a forgatókönyv valószínűleg egy
aszimmetrikus W alakhoz fog hasonlítani (azaz egy kevésbé meregazdasági
visszaesés
dek
következik a világjárvány második
hullámában).
A BBTE kutatóinak számításai
szerint tehát a teljes 2020-as év
szintjén a GDP körülbelül 5%-os
csökkenést mutat.
A hosszabb távú gazdasági kilátásokkal kapcsolatban a BBTE kutatóinak előrejelzései szerint a
gazdasági teljesítmény teljes visszaállása a válságot megelőző szintre

hatását, illetve elemzéseket és előrejelzéseket dolgoznak ki az ország
gazdasági kilátásairól (econ.ubbcluj.ro/coronavirus).
A járvány gazdasági hatása 2020
első három negyedévében
A 2020-as év első két hónapjában
tapasztalt erőteljes gazdasági teljesítmény után Románia GDP-je már
márciusban megérezte a világjárvány hatását a hatóságok által bevezetett
szükségállapot
következtében, ezzel mintegy lenullázva a gazdaságilag erős januári és
februári évkezdést. Ennek következtében az év első negyede gazdasági stagnálást hozott (-0,04%,
felülvizsgált adatok) 2019 utolsó
negyedévi GDP-szintjéhez képest.

lajdonítható, hogy a mezőgazdasági
ágazat az idei év kedvezőtlen időjárási viszonyai miatt gyengén fejlődött. Ugyanakkor meg kell
jegyezni, hogy a mezőgazdaság részesedése a harmadik negyedév
GDP-jében meglehetősen magas
(több mint 9%), és így a mezőgazdaság 20-30%-os csökkenése a
GDP 2-3 százalékpontos csökkenéséhez vezethet a teljes gazdaság
szintjén ebben a negyedévben.
A napi koronavírus-fertőzéses
esetek számának alakulása, amely
novemberben átlépte a 10.000-es
esetküszöböt is, azt mutatja, hogy
Románia jelenleg a világjárvány
második hullámával küzd, amely a
gazdaságban is érezhető lesz. A
BBTE-KGTK kutatóinak DFM-

körülbelül 2,5 évig tart. A jelenlegi
legvalószínűbb forgatókönyv szerint Románia GDP-je 2022 folyamán térhet vissza a világjárvány
előtti szintre, ennek azonban feltétele a COVID-19 elleni védőoltás
hatékony előállítása és eljuttatása az
egész ország területére, valamint a
jelentős mértékű uniós gazdasági
támogatási alapok észszerű felhasználása.
A kutatási projekt naponta frissülő eredményeit a COVID-19
RoEIM online platformon lehet követni (econ.ubbcluj.ro/coronavirus),
míg a részletesebb elemzéseket a
kutatócsoport
a
projekt
Facebook-oldalán
(www.facebook.com/covid19.roeim) rendszeresen közzéteszi.

A projekt legfrissebb, dinamikus
faktormodellen (DFM – Dynamic
Factor Model) alapuló eredményei
azt mutatják, hogy a bruttó hazai
termék (GDP) a 2020 második negyedévében bekövetkezett rekordcsökkenés, illetve a harmadik
negyedévbeli lassúbb visszaállást
követően a V alakú gazdasági fellendülés már nem egy reális forgatókönyv, az előrejelzések inkább
egy aszimmetrikus W alakú tendenciát mutatnak, ami az idei utolsó negyedévben egy további csökkenést
jelent. Ezen számítások alapján a
2020-as év egészére a romániai
GDP várhatóan egy körülbelül 5%os csökkenést fog elkönyvelni.
A kutatás a COVID-19: Romanian Economic Impact Monitor
nevű projekt keretében zajlik: az
egyetem kutatói valós időben kísérik figyelemmel a koronavírus-járvány román gazdaságra gyakorolt

Nagyot nőtt az euróövezet
GDP-je

Az első becslésnél kevésbé, de így is a valaha regisztrált
legnagyobb mértékben nőtt az euróövezet bruttó hazai terméke a harmadik negyedévben az előző negyedévihez képest az Európai Unió statisztikai hivatala, az Eurostat keddi
jelentése alapján.

A harmadik negyedévben szezonális kiigazítással 12,5 százalékkal
nőtt az euróövezet bruttó hazai terméke (GDP) az előző negyedévihez
képest, a nyilvántartások 1995-ös kezdete óta a legnagyobb mértékben.
Az Eurostat első becslésében kissé magasabb, 12,6 százalékos negyedéves GDP-növekedést mutatott ki a harmadik negyedévre. A második
negyedévben a GDP 11,7 százalékkal csökkent az euróövezetben negyedéves bázison.
Az egy évvel korábbival összevetve a harmadik negyedévben 4,3
százalékkal csökkent az euróövezeti GDP, kevésbé az első becslésben
jelzett 4,4 százaléknál. A második negyedévi euróövezeti GDP 14,7
százalékkal maradt el az egy évvel korábbitól.
Az Európai Unióban szezonális kiigazítással 11,5 százalékkal nőtt a
GDP negyedéves bázison a harmadik negyedévben a 11,3 százalékos
második negyedévi csökkenés után. A harmadik negyedévi GDP az
EU-ban 4,2 százalékkal volt alacsonyabb az egy évvel korábbinál, a
második negyedévi pedig 13,9 százalékkal maradt el a 2019 második
negyedévitől.
Az euróövezet és az EU bruttó hazai terméke egyaránt 4,4 százalékkal marad el a 2019 végitől, és csak kismértékben haladja meg a 2017
első negyedévit. Az Egyesült Államok ennél kissé jobban áll, a harmadik negyedévi bruttó hazai terméke 3,5 százalékkal marad el a 2019
negyedik negyedévitől, és nagyjából a 2018 első negyedévi szintnek
felel meg.
A legnagyobb negyedéves GDP-növekedést Franciaország érte el a
harmadik negyedévben, 18,7 százalékosat. A spanyol GDP 16,7 százalékkal, az olasz 15,9 százalékkal nőtt. Ezekben az országokban esett
vissza a bruttó hazai termék a legnagyobb mértékben a második negyedévben.
Magyarországon az uniós átlaggal közel megegyező 11,4 százalékkal
nőtt a GDP a harmadik negyedévben az előző negyedévhez képest.
A legkevésbé Görögországban nőtt a GDP a harmadik negyedévben,
2,3 százalékkal az előző negyedévhez képest. Észtországban és Finnországban 3,3 százalékos, Litvániában 3,8 százalékos volt a negyedéves
GDP-növekedés.
A lakossági fogyasztás növekedése az euróövezetben 7,3 százalékponttal, az EU-ban 6,9 százalékponttal járult hozzá a harmadik negyedévi GDP-növekedéshez. (MTI)

2020. december 9., szerda ______________________________________________ KÖZÉLET _____________________________________________________ NÉPÚJSÁG

Szeretetet adni és kapni

Egy „nagylány” nyomában

Nagyon sokan szeretik azt
hangoztatni, hogy régebben
minden jobb volt, sokszor
emlegetik azt is, hogy a mostani világ tele van gondokkal
és nehézségekkel, és hogy ez
csak rosszabb lesz. Lehet, van
benne igazság, de nem szabad elmenni a mostani világ
szép dolgai és példaképei
mellett. Meg kell találni a szépet és a jót, és érdemes megismerni azokat az embereket,
akikre érdemes felnézni, mert
olyan dolgokat csinálnak,
amit csak kevesen. Meggyőződéssel állítom, hogy ezek az
emberek csodálatra méltóak,
és vannak napjainkban is
olyanok, akik önzetlenül dolgoznak, kitartanak a szívügyük mellett. Ezzel pedig
nagyon sok embernek segítenek.

Nagy-Bodó Szilárd

Forrás: Wikipédia

Egyértelműen a példaképek közé
tartozik Forgács-Fábián Sára, az
Amigos alapítvány életre hívója és
vezetője. Az alapítvány célkitűzése,
hogy minden kórházban gyógyuló
gyermek mellett legyen valaki, aki
támogatja, tanítja és akit a barátjának tekinthet. Jelenleg az alapítvány négy magyarországi városban
van jelen: Budapesten, Debrecenben, Szegeden és Szombathelyen. A
tervük az, hogy elsősorban minden
gyermekonkológiai központban
jelen legyenek, a következő lépcső-

fok minden gyermekkórház, ezután
pedig a határokon túl is el szeretnének indulni. Egy ilyen alapítványra
valóban mindenhol szükség van, hiszen egyrészt segítenek a gyermekeknek lépést tartani a tananyaggal,
illetve – ami talán még ennél is fontosabb – ott vannak a gyermekek
mellett, hiszen minden magányos,
kórházban gyógyuló beteg gyermeknek szüksége van barátokra,
szeretetre és törődésre. A koronavírus azonban megnehezítette a segítők dolgát is, hiszen nem mehetnek
be a kórházakba, hogy támaszt
nyújtsanak a beteg gyermekeknek.
Ennek ellenére most sem adták fel,
ők is átköltöztek az online térbe.
Természetesen ez nem olyan, mint
élőben, de csodálatra méltó, hogy
még ebben a nehéz helyzetben is kiállnak ügyük mellett. Az alapítvány
önkéntesei a kórházakban játszanak
a gyermekekkel, közösséget építenek közöttük, és nyelvekre tanítják
őket. Amikor belépnek egy új
helyre, ahol még nem ismerik őket,
ki kell érdemeljék a gyermekek bizalmát, de ez mindig sikerül nekik,
ahol pedig már ismerik őket, alig
várják, hogy megérkezzenek, és
folytatódjon a játék, az igazi
játék.
De mi is ez az igazi játék? Sára
elmondása szerint az ő gyermekkorát ez határozta meg: a szülei mindenben támogatták, és a játéknak is
volt egy valóságos íze. Visszaemlékszik arra a pillanatra, amikor kitalálta
gyermekként,
hogy
limonádét fog árulni az utcában, a
szülei támogatták elképzelését,
együtt megtervezték a logót, és kidolgozták közösen a tervet is. Valamivel később Sára elhatározta,
hogy újságíró lesz, a szülei ebben is
támogatták, csináltattak egy táblát,
amelyen az állt, hogy A Lilly Magazin főszerkesztője, illetve csináltattak sajtóskártyát is neki. Persze
ez mind játék volt, de mégis valamelyest igazi volt, innen ered tehát
az igazi játék kifejezés, ami Sára
életében máskor is megmutatkozott.
Kilencévesen egy évet töltött
kórházban, akkor elhatározta, hogy
orvos lesz, a szüleitől pedig kapott

Kelep Elek kelepelte mese

Egy könyvismertetést magával a művel ildomos kezdeni,
mégis bevezetőként egy kis
eszmefuttatást tartok szerencsésnek.

Dr. Csermák Zoltán

A muravidéki Népújság példás
szeretettel foglalkozik a gyerekekkel, az ifjúsággal. Ennek fontos
eleme, hogy havi rendszerességgel
küldi a szülőknek és a kisdedeknek
a Kelepelő című mellékletet. A tízoldalas képes újságot unokáim
ugyancsak várják, s élvezettel lapozzák, tépkedik az új példányokat.
A Bölcs Bagoly rovat a kicsik elméjét csiszolja, a fifikás írástudó kérdésekkel is bombázza kis olvasóit,
hogy jól megjegyezték-e a leírtakat.
A Kukta rész a kislányokat a konyhába vezeti. Természetesen a periodikából nem hiányozhat a mese
sem, ami annyira népszerű, hogy a
gyerekek rajzokkal illusztrálják az
olvasottakat, a kis grafikusok munkáit pedig a következő szám teszi
közkinccsé.
Egy gyereklapot létrehozni nem
könnyű, állítják a bennfentesek,
pedig szerintem az anyagiakon
kívül csak három dolog kell hozzá:

egy játék mikroszkópot, egy sztetoszkópot és egy latin orvosi szakkönyvet, hogy el tudja kezdeni a
felkészülést a medikus tanulmányaihoz. Azért akarta az orvosi hivatást
választani, hogy ő is tudjon segíteni
a beteg gyermekeken, ahogy rajta is
segített az ő orvosa, Péter bácsi.
Sára hozzáteszi azt is, hogy amikor
ő volt kórházban, egyszer hozzá is
ellátogatott egy nagylány, aki már
átesett a betegségen. Akkor elhatározta, hogy ő is szeretne olyan
lenni, mint az a bizonyos és rejtélyes nagylány.
20 évesen Sára közgazdászhallgató volt a budapesti Corvinus
Egyetemen, de már akkor érezte,
hogy nem ez a neki való hivatás.
Folyamatosan gondolkodott, hogy
hogyan tudna változtatni. Aztán egy
családi vacsorán szóba került ez a
nagylány, ekkor fogant meg az
Amigos alapítvány gondolata. Ő és
tíz közeli barátja indult el ezen az
úton, kórházakba jártak és foglalkoztak a beteg gyermekekkel.
Aztán egyre többen akartak csatlakozni hozzájuk, ezért felépítettek
egy vizsgarendszert, hogy tényleg
csak az lehessen tag, aki ezt a feladatot komolyan gondolja. Ezt a
vizsgát ma is alkalmazzák. Erre
azért van szükség, mert fontosnak
tartják, hogy komoly, felelősségteljes önkéntesek legyenek a csapatban, hiszen az ígéreteket be kell
tartani, másképp nagy csalódást
okoznának a gyermekeknek, és
meginogna az eddig komoly munka
árán felépített bizalom.
Összesen 11-en indultak útnak,
ma pedig már több mint 170 önkéntes vallja magát a beteg gyermekek
barátjának. Ők együtt mind barátok,
ahogyan ezt az alapítvány neve, az
Amigos is jelöli, ami spanyolul barátot jelent. Két fő jellemzőjük van:
zöld pólóban vagy zöld melegítőben járnak, ilyen zöld ruhája pedig
csak egy igazi Amigónak lehet, a
másik jellemzőjük pedig, hogy mindenhol mosolyt csalnak a gyermekek arcára, azaz szeretetet
adnak. Ez pedig egy olyan dolog,
amit kevesen, sőt sajnos egyre kevesebben végeznek. Hiánypótló és

Forgács-Fábián Sára

egyedi a tevékenységük, amire viszont mindenhol szükség van.
Sára azt is őszintén elmesélte,
hogy sokan voltak olyanok, akik
nem hittek a munka sikerében, és
nem láttak igazi lehetőséget az
Amigos alapítványban. Ilyen volt
Sára családorvosa is, aki nem tudta
elhinni, hogy valaki egy hollandiai
mesterképzés után egy ilyen utat
választ magának. Azonban már rég
belátta, hogy tévedett, és ma már ő
is tagja az Amigos Familiának. Így
nevezték el ugyanis az adakozók
csoportját, akik minden hónapban
támogatják az alapítványt, bár kis
összegekkel, de ezt rendszeresen teszik, és ebből kifolyólag lehet rájuk
számítani. És miért éppen Amigos
Familia? Azért, mert mindenki mögött ott van a támogató család úgy,
ahogy Sárát is mindenben támogatták a szülei, és ahogy az összes
szülő
támogatja
a
saját
gyermekét.
Sára élete során szeretett volna
újságíró lenni, szeretett volna orvos
lenni, a színészi pályával is szemezett, diplomája szerint pedig közgazdász. Azonban, ha csak a
felsőoktatási oklevél alapján ítélnénk meg Forgács-Fábián Sárát, az
olyan lenne, mintha egy könyvről
pusztán a borítója alapján mondanánk véleményt. Hiszen Sára egyszerre minden, a gyermekekkel
foglalkozik, játszik velük, beszél
hozzájuk, tanítja őket, illetve leveleket ír az önkénteseknek is, ezért
nyugodt szívvel mondhatjuk rá,
hogy egyszerre színésznő és újság-

A muravidéki Népújság új mesekönyve

szív, szülői tapasztalat és kreatív
szakértelem. Szív, hogy a legjobbat
szánjuk utódainknak, szülői tapasztalat, hogy tudjuk, mire van szüksége a gyermekeknek, mi köti le
őket, s szakértelem, hogy az előbbi
tudást szóba és rajzokba öntsük.
A muravidéki Népújságnál, a
legkisebb magyar közösség hetilapjánál, Király M. Jutka főszerkesztő
és Ábrahám Klaudia főmunkatárs,
a Kelepelő megálmodója, egyikben
sem szűkölködik.
Klaudiával 2013-ban a hódosi
karácsonyi ünnepségen ismerkedtem meg. A délután egyik szervezőjeként
és
megálmodójaként
maradandó emlékkel kedveskedett
az egybegyűlteknek. Az ünnepi tárlat igényes és tiszteletreméltó volt;
adventi koszorúk, feldíszített karácsonyfák, mézeskalácsdíszek, kukoricacsuhéból
készített
betlehemek mutatták a helybeliek
alkotókedvét.
Az Árgyélus gyermektánccsoport karácsonyi műsora tette fel az
ünnepségre a koronát.
Az újságíróval később egy továbbképzésen találkoztam. A jó
tollú kolléga írásaiban kötelességtudóan számolt be a kisközösség
eseményeiről, a tűzoltók felelősség-

teljes munkájáról, a lélekterapeutáról, a fejszámolóművészről, de gondolatban már nevezetes figurája,
Kelep Elek, a gólya kalandjai foglalkoztatták. Az említett Kelepelő
kiadvány teljes egészében az ő
kezét dicséri: a szövegek írásában
újságírói vénája segítette, a színvonalas illusztrációkhoz gyermekkorában kibontakozó rajztehetségét, s
festő hobbiját hívta segítségül.
A Kelep Elek meséi a Kelepelőben láttak először napvilágot. A válogatásba húsz történet került be.
Mindegyik fabula egy kis igazgyöngy, örkényi egyperces novella.
A szerző nem dagasztja a történetet,
röviden is kerek egészet ajándékoz
nekünk, ráadásul Muravidéket is
bemutatja a sorok között. A történetek átszövik életünket, például sportolhatunk az oldalakon lélekben,
orvosi vizsgálatra készítik fel az
apró olvasót, s karácsony felé is kacsint ünnepi sztorijában Kelep Elek.
Samu, a cipész sün, József Attila
Csoszogi, az öreg suszter című meséjének szellemét idézi, a páva narcisztikus figurája és Helga, a béka
ábrándjai már a tinédzserekhez is
szólnak.
Elégedetten csuktam be a mesekönyvet, mai világunkban, amikor

a mesék is a politika határmezsgyéjére s lassan sűrűjébe kerülnek, a
Kelep Elek történetei a tiszta gyermeki gondolkodást fejlesztik, a hagyományvilágot követik, tanítanak.
A nyelvezete jól érthető és olvasmányos, az illusztrációk a gyermeki
klasszikus képi világot formálják. A

7

író is. Másrészt pedig orvos, hiszen
gyógyítja is a beteg gyermekeket,
nem orvosággal, hanem valamivel,
ami annál sokkal erősebb: szeretettel. Illetve természetesen közgazdász is, hiszen egy civil szervezet
vezetője. Ha pedig ez mind nem
lenne elég, akkor tanár is, tanítja a
beteg gyermekeket, és tanít a Corvinus Egyetemen is, social startup
menedzsmentet, hogy az évek során
megszerzett tudását tudja átadni.
Sára elmondta, hogy az elmúlt évek
egyik legmeghatóbb pillanata az
volt, amikor egy anyuka üzenetben
megköszönte az Amigók segítségét,
és elmondta, hogy évek óta az önkéntesek az egyetlen barátai a gyermekének. Sára azt mondta,
hogy ezért az egyetlen üzenetért
hajlandó lenne egész életében dolgozni. Ezt jelenti az Amigos munkája.
Idén pedig 5000 gyermek számára varázsolják szebbé a karácsonyt. A Lego, illetve más cégek,
valamint az Amigos Familia segítségével 5000 nehéz helyzetben élő
gyermek kap idén ajándékot, olyan
ajándékot, amit lehet, hogy soha
nem tudtak volna maguknak megengedni.
Aki szeretné támogatni az Amigos alapítványt, az Erdélyből, illetve a világ bármelyik részéről
megteheti, bankkártyás fizetéssel.
Reméljük, hogy minél hamarabb
felbukkannak nálunk is, hiszen szerintem senki számára nem kérdéses,
hogy valóban mindenhol szükség
van rájuk.

mesekönyvet bátran ajánlhatom
minden karácsonyfa alá Muravidéken és a Kárpát-medencében!
A kiadvány a Magyar Nemzeti
Művelődési Intézet és a Magyar
Nemzeti Tájékoztatási Intézet,
Lendva gondozásában jelent meg.
Információ: info@mnmi-zkmn.si
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Műszaki ellenőrzés szakszervizben

A tél közeledtével a behavazott, jeges, csúszós országutak, a zimankós reggelek
miatt a járműveket is fel kell
készíteni az időjárási körülményeknek megfelelően. A
téli gumiabroncs hiányáért
tetemes bírságot szabnak ki,
a szakemberek szerint azonban a téli gumi mellett több
mindenre kell még figyelni. A
marosvásárhelyi Total Service
Kft. autójavító műhely vezetőjét, Gáspár Andrást a téli felkészüléssel
kapcsolatos
teendőkről kérdeztük.

Szer Pálosy Piroska

relés nincs időponthoz kötve,
hanem az úttest állapota a meghatározó. Amennyiben havas, jeges,
nedves úttesten téli gumiabroncs
nélkül közlekednek téli hónapokban, és a közúti rendőr úgy ítéli
meg, IV. kategóriába sorolható bírságra lehet számítani. A kiszabható
közúti bírságok 9–20 büntetőpontig
terjednek és 1.305–2.900 lej közötti
összegek lehetnek. A közúti ellenőrzés során a rendőrök a büntetéssel
egy időben a gépjármű forgalmiját
is visszatarthatják, adnak ugyan helyettesítő igazolást, azonban az nem
jogosít fel a közúti közlekedésben
való részvételre.
– A téli gumik cseréjén kívül milyen műszaki ellenőrzéseket érdemes szakszervizben elvégeztetniük a
járművezetőknek? – kérdeztük
Gáspár Andrást, a Total Service autójavító műhely vezetőjét.
– Egyetlen műszaki probléma
sem kellemes, de a mínusz fokokban bármilyen műszaki gond rendkívül kellemetlenül érintheti a
jármű vezetőjét, ezért mindenképp
érdemes felkészíteni az autót a téli
időszak kihívásaira. Tanácsos időben ellenőrizni többek között a hűtőfolyadék
fagyáspontját,
a
szélvédőmosó folyadékot, az ablaktörlőket, a fényszórókat, akárcsak
az akkumulátort – mondta elöljáróban a szakember.

A télies időjárás beköszöntével
egyidejűleg a forgalmi fennakadások
megelőzése érdekében a rendőrség
fokozott közúti ellenőrzéseket tart,
amelyek során a teher- és tömegszállításban részt vevő járműveknek a
téli útviszonyokhoz igazodó felszereltségét vizsgálják, és a hiányosságok miatt bírságolnak. A 2002. évi
195-ös számú közúti törvény előírásai szerint tilos a hóval, jégréteggel
borított közutakon téli gumiabroncs
nélkül közlekedni.
A Maros Megyei Rendőr-felügyelőség közleménye szerint
ahhoz, hogy egy ellenőrzés során ne
lehessen kétségbe vonni a gumiabroncs kategóriáját, az alábbi szim- Hűtőfolyadék, szélvédőmosó,
bólumok kell a gumiabroncson ablaktörlő…
legyenek: M+S, M.S, MS vagy
A hűtőfolyadék fagyáspontját
M&S (magyarán sár- és hótűrő). A
még
a hideg beállta előtt érdemes
jelenlegi jogszabály értelmében a
ellenőriztetni,
azt megelőzendő,
téli gumiabroncsokkal való felsze-

hogy az éjszakai nagy hidegben
szétfagyjon a motor. Az autók hűtőfolyadéka gyárilag fagyálló, ám
előfordulhat, hogy a nyáron elvégzett utántöltéskor desztillált víz került a rendszerbe, ami ronthatja a
hűtőközeg faggyal szembeni ellenállóságát. A szélvédő tökéletes tisztításához elengedhetetlen a fagyálló
szélvédőmosó folyadék használata,
mivel télen a közúti közlekedésben
részt vevő járművek felcsapják a
sáros sólevet, ami akadályozza a kilátást. Esős, havas időben tisztán
lehet tartani az ablakot, de ha épp
nem esik, és az út nedves, akkor
hamar kifogyhat az ablakmosó folyadék tartálya, ezért érdemes rendszeresen ellenőrizni a szintjét, hogy
ne menet közben érje kellemetlenség az autóvezetőt. A csíkosan törlő,
megrongálódott ablaktörlő, ha nem
takarít makulátlanul, az nem csak
kellemetlen, de balesetveszélyes is
lehet, mivel a kilátást korlátozza,
ezért érdemes újakkal helyettesíteni
őket, ha a feladatukat már nem látják el maradéktalanul.

Akkumulátor és fényszórók

Az akkumulátor élettartama általában 3–5 év, de a jobb minőségű
ennél hosszabb időtartamú is lehet.
Az akkumulátor gyengélkedésének
első jelei általában a hideg idő beköszöntével jelentkeznek. Ilyenkor
az autó nehezebben vagy egyáltalán
nem indul. Ezért is, a bajt megelőzendő, érdemes még a mínusz
fokok beállta előtt szakszervizben
ellenőriztetni az akku állapotát, és
ha szükséges, mielőbb újra cserélni.

Amennyiben az akkumulátor lemerült, és az autó nem indítható,
akkor egy másik autóról indítókábellel lehet áramot kölcsönözni.
Ennek megvan a pontos menete, az
úgynevezett bikakábelt csatlakoztató személynek azonban körültekintően kell eljárnia, nehogy
rövidzárlatot okozzon, ezért az ellentétes pólusokra oda kell figyelni.
Először az autók akkumulátorainak
pozitív pólusait kell csatlakoztatni a
piros kábellel, majd ezt követően
lehet a fekete kábellel a lemerült akkumulátor negatív saruját a másik
autón letestelni. Az indítózást megelőzően be kell indítani a segítő
jármű motorját is.
A járművek gyári világítóberendezéseinek mindig tökéletesen kell
működniük, így van ez a télen is,
amikor a kiégett izzók hangsúlyosan fognak problémát okozni,
ugyanis a nappalok rövidülése miatt
hosszabb ideig kell fényszórók mellett vezetni. Minden autó tulajdonosának és üzemben tartójának
gondoskodnia kell a lámpák tökéletes működéséről annak érdekében,
hogy a járművet időben észrevegyék a közúti közlekedésben részt
vevő sofőrök, és a vezető is tökéletesen lásson.

Téli gumik

A gumik állapotának rendszeres
ellenőrzése minden időben fontos,
de kiemelt időszaknak számít a tél.
Szándékosan hagytam a felsorolás
végére, mivel a rendőrségi közlemények rendszeresen ismertetik a

Fotó: Szer Pálosy Piroska

bírságokat, ezért a sofőrök erre jobban odafigyelnek. Érdemes még az
első havazás előtt lecserélni a nyári
gumikat téliekre, mert a meleg évszakra tervezett gumival hóban közlekedni balesetveszélyes. Nem kell
megfeledkezni azonban a pótkerék
állapotának az ellenőrzéséről sem,
amely nem kell feltétlenül téli gumi
legyen, de legalább annyi nyomás
legyen benne, hogy fel lehessen
szerelni és néhány kilométert autózni vele. Ugyanakkor az sem árt,
ha a kerékcseréhez szükséges szerszámok (pl. emelő vagy kerékkulcs)
szintén rendelkezésre állnak.

Hasznos eszközök

Hasznos lehet a személyautók
csomagtartójában kesztyűt, kis seprűt tartani a hó letakarításához, jégkaparót, elemlámpát, de akár
bikakábelt is, aki pedig hosszabb
útra indul, annak jó szolgálatot tehet
a hólánc, melynek hiányában egyegy útszakasz használatát korlátozhatják az autós számára. Érdemes
továbbá ivóvizet, takarót és telefontöltőt is a fedélzeten tartani, egy
esetleges elakadással is számolva.
Havazáskor nem érdemes spórolni
az üzemanyaggal, mert egy tele
tankkal hosszabb ideig lehet járatni
a motort, meleget csinálni az autóban. A Segesvári úti szervizünkben
rendszeres ügyfeleink számára ingyenesen végezzük el a hűtőfolyadék fagyáspontjának az ellenőrzését – tájékoztatott Gáspár
András, az autójavító műhely vezetője.

Adókedvezmény a kereskedelmi tevékenységet folytató épülettulajdonosoknak és -bérlőknek
a járvány idején

Támogatás magán- és jogi személyek számára

Adókedvezményt nyújtanak az éves épületadók és illetékek befizetésénél a 2020. évi szükségállapot, illetve veszélyhelyzet idején. Ezt a marosvásárhelyi tanács november 26-i
soros ülésén elfogadott határozattervezete értelmében ültetik
gyakorlatba. A kedvezményben való részesülésért az épülettulajdonosoknak kérvényt és egyéni felelősségvállalási nyilatkozatot kell benyújtaniuk 2020. december 21-ig a
városháza helyi adó- és illetékkezelő igazgatóságára.
A Soós Zoltán polgármester által kezdeményezett tervezet értelmében 50%-ig terjedő mértékben csökkentik az
éves épületadót a magán- vagy jogi személyek tulajdoná-

ban levő, nem lakhatási rendeltetésű ingatlanokra vonatkozóan.
Kedvezményben részesülhetnek:
– Azok az épülettulajdonosok, akik saját kereskedelmi tevékenységet folytatnak az ingatlanban, vagy bérleti, használati vagy egyéb szerződés alapján kiadták azokat más
vállalkozóknak, a szükségállapot, illetve veszélyhelyzet idejére pedig a törvény kötelezte őket arra, hogy teljes mértékben felfüggesszék a gazdasági tevékenységüket. Illetve azok
is, akik rendelkeznek a gazdasági, energiaügyi és üzleti környezeti minisztérium által kibocsátott vészhelyzeti bizonyít-

vánnyal, amely igazolja a gazdasági tevékenység részleges
megszakítását.
– Azok az ingatlanhasználók, bérlők, akiknek a törvény értelmében kötelező módon fel kellett függeszteniük a kereskedelmi tevékenységüket a járvány idejére, mentesülnek a
havi épületadó befizetése alól.
Ahhoz, hogy ezekben a kedvezményekben részesüljenek,
az épülettulajdonosoknak kérvényt és egyéni felelősségvállalási nyilatkozatot kell benyújtaniuk 2020. december 21-ig
a városháza helyi adó- és illetékkezelő igazgatóságára.
(szer)
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Az angolok és a lengyelek is a magyarok vb-selejtezőcsoportjában

Az első két kalapból Angliát és
Lengyelországot kapta a magyar
labdarúgó-válogatott csoportellenfélnek a 2022-es katari világbajnokság európai selejtezősorozatának
hétfői zürichi sorsolásán. Marco
Rossi együttese az I csoportba került, ahol még Albánia, Andorra és
San Marino legjobbjaival találkozik
majd. Romániát a J csoportba sorolták, Németország, Izland, ÉszakMacedónia, Örményország és
Liechtenstein társaságában.
„Ezúttal is bebizonyosodott,
hogy a sorsolásoknál általában
nincs szerencsém, bár tény, hogy
kerülhettünk volna nehezebb csoportba is – idézte Marco Rossi szövetségi kapitányt a magyar
szövetség (MLSZ) honlapja. – Szerintem közepesen nehéz hatos tagjai lettünk. A csoportnak egyébként
érdekessége, hogy három olasz szövetségi kapitány által irányított válogatott is szerepel benne. Bár
mindkét nálunk erősebb csoportellenfelünk csak a harmadik lett
Nemzetek Ligája csoportjában, ez
nem szabad, hogy megtévesszen
minket, hiszen a legutóbbi vb-n elődöntős angolok jelenleg negyedikek a világranglistán, míg a lengyelek a 19. helyen állnak, ráadásul
náluk játszik Robert Lewandowski,
aki az egy vb-selejtezősorozatban
szerzett legtöbb gól csúcstartója 16

találattal” – fűzte hozzá az olasz
szakember.
Rossi hozzátette, a negyedik kalapos válogatottak közül Albániát a
legerősebb csapatok között tartja
számon, és ugyan Andorra vagy
San Marino is hátul szerepel a világranglistán, előbbi kapcsán a magyarok is emlékezhetnek, hogy a
kiscsapatok milyen veszélyesek
tudnak lenni, ha nem veszik komolyan őket. A kapitány ezzel a 2018as vb selejtezőjében elszenvedett
1-0-s idegenbeli vereségre utalt.
Ezen az emlékezetes kudarcon
kívül a magyarok háromszor ját-
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szottak Andorrával, és mindháromszor nyertek.
A magyarok történetük során
eddig 22 mérkőzést vívtak az angolokkal, az egymás elleni örökmérlegben a rivális vezet, hiszen 15
győzelem és két döntetlen mellett
csak ötször kapott ki. Legutóbb tíz
évvel ezelőtt találkoztak egymással
a csapatok, akkor, Egervári Sándor
bemutatkozó mérkőzésén a Wembley Stadionban 2-1-re nyertek a hazaiak.

pont, 2. Sahtar Donyeck 7, 3. Real Madrid 7,
4. Internazionale 5.
* C csoport: Olimpiakosz (görög) – FC
Porto (portugál) (22.00), Manchester City
(angol) – Olympique Marseille (francia)
(22.00).
A csoport állása: 1. (már továbbjutott)
Manchester City 13 pont, 2. (már továbbjutott) FC Porto 10, 3. Olimpiakosz 3, 4. Olympique Marseille 3.
* D csoport: Ajax Amsterdam (holland) –
Atalanta (olasz) (19.55, DigiSport 1, Telekom Sport 3, Look Sport), Midtjylland (dán)
– FC Liverpool (angol) (19.55, DigiSport 2,
Telekom Sport 2, Look Sport+).
A csoport állása: 1. (már továbbjutott) Liverpool 12 pont, 2. Atalanta 8, 3. Ajax 7, 4.
Midtjylland 1.
Pontazonosságnál az egymás elleni eredmények rangsorolnak.

és három góllal elhúztak. A románok 8-8-ra egyenlítettek, de következett egy újabb norvég sorozat,
amelyre ismételten érkezett válasz,
így 13-13-ra zárult az első félidő.
A második félidőben kezdetben
fej-fej mellett haladt a két csapat,
két ízben (16-15-re, majd 17-16-ra)
Romániának sikerült átvennie a vezetést. Azonban a csapat egyre fáradtabb lett, kihagyott két hetest és
eladott néhány labdát, amit a norvégok könyörtelenül kihasználtak, és
a 45 percnyi játék alapján súlyosnak
tűnő, 20-28-as vereség lett a vége.

* A csoport: Portugália, Szerbia,
Írország, Luxemburg, Azerbajdzsán
* B csoport: Spanyolország,
Svédország, Görögország, Georgia, Koszovó
* C csoport: Olaszország, Svájc,
Észak-Írország, Bulgária, Litvánia
* D csoport: Franciaország, Ukrajna, Finnország, Bosznia-Hercegovina, Kazahsztán
* E csoport: Belgium, Wales,
Csehország, Fehéroroszország,
Észtország
* F csoport: Dánia, Ausztria, Skócia, Izrael, Feröer szigetek, Moldova
* G csoport: Hollandia, Törökország, Norvégia, Montenegró,
Lettország, Gibraltár
* H csoport: Horvátország, Szlovákia, Oroszország, Szlovénia,
Ciprus, Málta
* I csoport: Anglia, Lengyelország, MAGYARORSZÁG, Albánia, Andorra, San Marino
* J csoport: Németország, ROMÁNIA, Izland, Észak-Macedónia, Örményország, Liechtenstein

A román szövetség szakmai igazgatója szerint nem
került könnyű csoportba a válogatottjuk, de lehetett
volna rosszabb is a sorsolás eredménye, és egy kis
odafigyeléssel megszerezhetik a pótselejtezőre feljogosító második helyet. „Rajtunk múlik a továbbjutás
– értékelte az ellenfeleket Aurel Yicleanu. – Ha a játékosok többet szerepelnek a klubjukban, ha az ifjúsági válogatott játékosaink sikeresek lesznek az
Európa-bajnokságon, akkor van esélyünk. Németország ellen kicsi a valószínűsége, hogy pontokat szerezhetünk, mert nem fekszik nekünk a játékuk. De
megfelelő formaidőzítéssel nagyon közel kerülhetünk a maximális potenciálunkhoz, és összegyűjthetjük a szükséges pontokat, hogy pótselejtezőre
mehessünk. Hiszek az esélyünkben, hiszek ebben a
generációban, amely olyan szép szerepléssel örvendeztetett meg bennünket az olaszországi Eb-n (elődöntőig
jutottak – a szerk.). Bízom benne, hogy azt a történetet meg tudjuk toldani egy újabb fejezettel, és akkor ott
lehetünk majd Katarban, ahol mesésnek ígérkezik a 2022-es világbajnokság!”

Megvédte
serdülő csapatbajnoki címét az ISK

Konstancán rendezték az országos U23as birkózó országos bajnokság, valamint a
serdülő csapatbajnokság döntőjét, amelyen
az ország legjobb birkózói vettek részt az
adott korosztályokban. A Marosvásárhelyi
Iskolás Sportlub birkózói a legjobbak közé
tartoztak ezek a viadalon is.
Gyarmati Ferenc, Fazakas Csaba és
Dragoș Vlad tanítványai egyéniben kilenc
dobogós helyet szereztek. Aranyéremmel
gazdagították a klubot: Georgiana Lircă a
serdülők 57 kg-os súlycsoportjában, Csíki
Ervin a serdülők 65 kg-os kategóriájában,
illetve Biró Krisztián, aki magabiztosan
nyerte az U23-ban a 74 kg-os súlycsoportot.
Hat ezüstérmet is begyűjtöttek a marosvásárhelyi birkózók: Lifschitz Andrea (ser-

Vereség Norvégiától a női kézilabda Eb-n

Románia 28-20-ra kikapott Norvégiától a Dániában zajló női kézilabda Európa-bajnokság csoportkörének utolsó fordulójában, hétfőn.
A válogatott háromnegyed óráig
bírta cérnával a jóval erősebb skandináv csapattal szemben, aztán Neaguék gyors egymásutánban két
büntetőt is kihagytak, a kispad rövidsége miatt egyre jobban kifáradó
alakulatot pedig végül beőrölték a
rutinos és gyors norvég játékosok.
A meccset bátran kezdték a románok, 2-1-re, 3-2-re, 4-3-ra is vezettek, ám a norvégok fordítottak,

A csoportok összetétele

Țicleanu: „Rajtunk múlik a továbbjutás”

Bajnokok Ligája: a szerdai műsor

Az A, a B, a C és a D csoport utolsó fordulós mérkőzéseivel véget ér szerdán a labdarúgó Bajnokok Ligája csoportköre.
A program:
* A csoport: Bayern München (német) –
Lokomotiv Moszkva (orosz) (22.00 óra, TV:
Telekom Sport 4, Look Sport 3), Salzburg
(osztrák) – Atlético Madrid (spanyol) (22.00,
M4 Sport, Look Sport 2).
A csoport állása: 1. (már továbbjutott)
Bayern München 13 pont, 2. Atlético Madrid 6, 3. Salzburg 4, 4. Lokomotiv Moszkva
3.
* B csoport: Internazionale (olasz) – Sahtar Donyeck (ukrán) (22.00, DigiSport 2, Telekom Sport 2, Look Sport), Real Madrid
(spanyol) – Borussia Mönchengladbach
(német) (22.00, Telekom Sport 1, Look
Sport+).
A csoport állása: 1. Mönchengladbach 8

A lengyelekkel szemben pozitív
a mérlege a magyar válogatottnak,
32 mérkőzésből 20-at nyert meg 8
vereség és 4 döntetlen mellett. Legutóbb 2011 novemberében csaptak
össze a felek, Poznanban 2-1-es
lengyel győzelem született.
Albániával hatszor játszott a
nemzeti csapat, és egy 1948-as döntetlent leszámítva ötször diadalmaskodott. Legutóbb 2014-ben Priskin
Tamás gólja döntött Budapesten.
San Marinóval szemben százszázalékos a magyarok mérlege, az eddigi négy összecsapás gólkülönbsége pedig 19-0.
A jövő márciustól novemberig
tartó kvalifikációból – amelyben öt
hatos és öt ötös csoportban zajlanak
majd a küzdelmek – a győztesek
jutnak ki automatikusan a világbajnokságra.
A csoportmásodikokhoz csatlakozik majd két olyan együttes,
amely a Nemzetek Ligájában megnyerte csoportját, de a vb-selejtezők
során nem végez az első két helyen – ilyen lehet akár a magyar válogatott is. A playoffban ez a 12 válogatott küzd majd a fennmaradó
három európai helyért, három ágon,
két egymeccses párharcban 2022
márciusában.
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dülők, 57 kg), Gombos Roland (serdülők,
45 kg), Rareș Popescu (kettős leigazolás a
marosvásárhelyi VSK-val, U23, 92 kg),
Gombos Erik (U23, 57 kg), Alexandru
Matea (U23, 65 kg), Nyulas Előd (U23, 70
kg).
Az egyéni eredmények alapján a klubok
sorrendjében a Marosvásárhelyi Iskolás
Sportklub végzett az élen, ami azért is
rendkívüli eredménynek számít, mert Popescu kivételével valamennyien még ifjúságiak.
A serdülők csapatversenyében (serdülőliga) a marosvásárhelyi klub megvédte a
Székelyudvarhelyi ISK-val alkotott közös
csapattal tavaly megszerzett országos bajnoki címet. (bálint)

Eredményjelző

Női kézilabda Európa-bajnokság,
3. forduló:
* B csoport: Spanyolország –
Csehország 27-24, Oroszország –
Svédország 30-26. A csoport végeredménye: 1. Oroszország 6
pont, 2. Svédország 3, 3. Spanyolország 3, 4. Csehország 0.
* D csoport: Németország – Lengyelország 21-21, Románia –
Norvégia 20-28. A csoport végeredménye: 1. Norvégia 6 pont, 2.
Németország 3, 3. Románia 2, 4.
Lengyelország 1.

Fotó: Pro Sport
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Clément Beaune francia Európa-ügyi miniszter:

Kihagyhatják a vétózókat

A nyárádmagyarósi idősotthon a következő állások
betöltésére hirdet versenyvizsgát:
1. KÖNYVELŐ (fél norma)

A francia Európa-ügyi miniszter szerint ha Magyarország
és Lengyelország továbbra is
meg akarja vétózni az EU
hosszú távú költségvetését és
a helyreállítási alapot, akkor
azt nélkülük kell megvalósítania a többi 25 tagállamnak.

2. EGÉSZSÉGÜGYI ASSZISZTENS (fél norma)

A személyi iratokat december 29-én 13 óráig kell benyújtani
az intézmény igazgatóságán.
Aki teljes dossziét adott le, versenyvizsgára jelentkezhet január 5-én 10 órától, valamint személyes interjún is megjelenhet
aznap 12.30 órától.
Eredményhirdetés: január 5-én 14 óra után.
További információk a 0265-587-014, valamint a 0787-605832 telefonszámokon vagy a cpv.magherani@gmail.com
e-mail-címen.

Mózes Edith

Clément Beaune a Journal du Dimanche című lapnak azt mondta,
hogy ez a radikális lépés jogilag
nehéz, de meg lehet valósítani. Úgy
fogalmazott, hogy világos az álláspontjuk: sem a világjárvány miatti
gazdasági mentőcsomagot, sem a
jogállamiságot nem szabad feláldozni.
Magyarország és Lengyelország
azért fenyegetett azzal, hogy nemet
mond az uniós költségvetésre és a
750 milliárd eurós mentőcsomag elfogadására, mert annak része egy
olyan mechanizmus is, amellyel a
jogállami alapelveket megsértő országok támogatásait fel lehetne függeszteni.
Van forgatókönyv a magyar–lengyel
tandem sarokba szorítására
A megerősített együttműködés
nevű eljárás jelentheti a kiutat az
EU azon 25 tagállamának, amelyek
szeretnék elfogadni a hétéves költségvetést, illetve a koronavírus-járvány miatt válságba került gazdaság
újraindítására szánt Új Generáció
Alapot. Erről Manfred Weber, az
Európai Néppárt elnöke beszélt egy
online sajtóbeszélgetésen Berlinben. A német politikus szerint jogi
és technikai akadálya nincs annak,
hogy 25 tagállam hozza létre az alapot, bár ez politikailag nem lenne
kívánatos.
A Politico forrásai szerint erről
beszélt az EP elnökének, David
Sassolinak Ursula von der Leyen, a
Bizottság elnöke is. Ez még mindig
uniós és nem államközi megoldás
lenne, ahogy Orbán Viktor magyar
miniszterelnök javasolta korábban.
Nem veszne el az az előny, hogy az
unió megbízhatóbb adósnak számít,
mint sok tagállam, amelynek most
pénzre van szüksége, ezért alacsonyabb kamatokat kell a hitel után fizetni. Másrészt az így felvett hitel
nem növeli a tagállamok államadósságát sem.
Elapadhat az uniós pénz, de Magyarország egy ideig pótolhatja hitelből
Orbán Viktor magyar miniszterelnök többször kifejtette, hogy ellenzi a közös hitelfelvételt, és csak
a bajba került déli tagállamok kedvéért támogatta Magyarország a
kezdeményezést. Ezzel szemben az
igazság az, hogy Magyarország a
piacról vett fel több milliárd euró
értékben devizahitelt, amely az államadósságot is növeli, és a kamatai is magasabbak. Ráadásul az Új
Generáció Alappal több milliárd
euró értékben jutna vissza nem térítendő forráshoz is Magyarország,
aminek az elköltésére a legtöbb tagállamnál gyorsabb előkészületeket
tett a magyar kormány.
Azonban Magyarország és Lengyelország nemcsak a helyreállítási
alapot, hanem a hétéves uniós költségvetést is blokkolja, itt nincsen
kerülőútja a többi tagállamnak,
vagyis ha nincs megegyezés, január
elsején nem lesz elfogadott költségvetés sem. Ez azt jelenti, hogy bizonyos források megérkeznek ugyan
– például a földalapú támogatások
– de csak a régi költségvetés főszámai alapján, időarányosan. Sok
program, amelynek nincs megfelelője az előző hétéves költségvetésben, vagy nem születtek meg az
elindításához szükséges jogszabályok, nem lép működésbe.
Önmagában a hétéves költségvetés hiánya és az Új Generáció Alap
lebonyolítása talán jobban fáj más
uniós tagállamoknak, mert nem tud-

Mateusz Morawiecki lengyel kormányfő és Orbán Viktor

ják gyorsan felpörgetni a járvány
miatt leült gazdaságukat, és nem
tudják megkezdeni a zöldprogramjaikat, csakhogy ebben az esetben a
jogállami mechanizmus életbe léphet a lengyel és a magyar vétó ellenére is – vagyis ezek az országok ad
abszurdum még annyi uniós forráshoz sem fognak jutni, mint a többi
tagállam.
Merkel: minden félnek kompromiszszumkészséget kell mutatnia
Angela Merkel a múlt héten azt
hangsúlyozta, hogy igyekeznek
kompromisszumos megoldást találni, azonban ehhez mindkét félnek
engednie kell. A magyar kormány
azonban eddig azt jelezte, hogy
semmiképpen nem enged az álláspontjából. Bár Orbán Viktor korábban tett egy javaslatot, az teljesen
megcsonkította volna a jogállamisági mechanizmust, így sem az EP,
sem a mechanizmust elengedhetetlennek tartó tagállamok számára
nem elfogadható. Ha ebből nem tud
engedni a magyar kormány, akkor
Merkel nem tud kompromisszumot
kötni, hiszen a másik oldalon nem
tudja azt eladni.
Angela Merkel úgy fogalmazott,
hogy minden félnek kompromiszszumkészséget kell mutatnia, hogy
fel lehessen oldani a költségvetést
blokkoló patthelyzetet.
Weber és von Der Leyen viszont
azt érzékeltetik, hogy az uniós intézmények erőből is meg tudják ezt a
helyzetet oldani úgy, hogy ez végül
Magyarországnak és Lengyelországnak fog fájni. A magyar kormány szavakban rendíthetetlennek
tűnik: Gulyás Gergely azt mondta,
arra is felkészültek, hogy évekig az
úgynevezett „vészhelyzeti költségvetés” szabályai szerint érkeznek
uniós források Magyarországra.
A lengyel álláspont kevésbé
radikális a magyarnál
Lengyelország és Magyarország
ugyan szorosan összezárt, de a lengyel álláspont kevésbé radikális a
magyarnál, és az Új Generáció
Alapra nagyobb szükség lenne. A
lengyel koalíciós kormányban vannak belső feszültségek is, és a lengyel szenátus is szűk többséggel
leszavazta a vétót, még ha ennek a
gyakorlatban nincs is komoly jelentősége. Ugyanakkor ha a Bizottság
és a többi tagállam hajthatatlan lesz,
míg a másik oldalon vállalható
kompromisszumot kínál Merkel, az
gondolkodóba ejtheti Morawiecki
kormányát. Ugyanakkor a két ország elszigeteltsége mindenképpen
abba az irányba hat, hogy erősen
kapaszkodjanak egymásba.
A költségvetés elfogadását megalpozó alkunak legkésőbb a december 10-én kezdődő uniós csúcson
meg kellene születnie ahhoz, hogy
2021-re legyen keretköltségvetés.
A soros elnökség javaslatára vár
Lengyelország és Magyarország
Lengyelország és Magyarország
az Európai Unió német soros elnökségének új javaslataira vár az uniós
költségvetési csomagot illetően,
mondta a lengyel kormányszóvivő,
Piotr Müller hétfőn, Orbán Viktor

Fotó:blacknews.ro

magyar és Mateusz Morawiecki miniszterelnök varsói egyeztetése
után. A találkozó estéjén tüntetők
egy csoportja Orbán-ellenes táblákkal tiltakozott Varsóban.
A költségvetési csomagról a lengyel kormányfő kedden videókonferencia formájában az Európai
Tanács elnökével, Charles Michellel, valamint egyes uniós tagállamok
miniszterelnökeivel
egyeztetett.
Von der Leyen szerint a feltételrendszer „megfelelő, arányos és
szükséges”
Az Európai Bizottság elnöke ragaszkodik a jogállamisági mechanizmus alkalmazásához. Ursula von
der Leyen azt mondta, hogy a feltételrendszert júliusban elfogadták a
tagállamok vezetői, ennek alkalmazása „megfelelő, arányos és szükséges”.
Nehéz elképzelni, hogy bárki is
ellenkezhetne, mondta Ursula von
der Leyen, és azt is hozzátette, hogy
ha valakinek jogi kétségei vannak,
akkor az Európai Bírósághoz fordulhat.
Az Európai Bizottság elnöke szerint a jogi nézeteltéréseket a bíróságon kell rendezni, és nem szabad
azt kihasználni, hogy európaiak
milliói várják kétségbeesve a segítséget a járvány okozta mély válságban.
Varsó az EU szétesésével riogat
Varsó továbbra is az EU szétesésének veszélyét emlegeti: a lengyel
vezetés próbálja meggyőzni uniós
partnereit arról, hogy „a jogállamiság önkényes értékelése” minden
tagállamra veszélyes, és a jövőben
„lényegében az EU dezintegrációjához vezethet” – mondta Piotr
Müller kormányszóvivő.
Budapesti nyilatkozatban Orbán
Viktor és Mateusz Morawiecki kilátásba helyezték, hogy szükség
esetén készek megvétózni az EU
következő, hétéves költségvetését,
ha a támogatások folyósítását
Brüsszel a jogállamisági mechanizmushoz köti. Írásban rögzítették azt
is, hogy nem fogadnak el olyan javaslatot az EU részéről ebben az
ügyben, amit a másik (lengyel vagy
magyar) fél nem tart elfogadhatónak.
A lengyel kormányszóvivő hétfőn bizakodó volt az EU-val történő
megegyezést illetően, mert az uniós
partnerek érdekeltek a költségvetési
csomag gyors elfogadásában, így
lát esélyt arra, hogy eltekintenek
majd a jogállamisági mechanizmus
és a költségvetési eljárás összekötésétől.
Megoldás lehetne Varsó szerint,
ha a korrupció és a visszaélések
meggátolása érdekében a pénzügyi
eszközök törvényes kiadásának ellenőrzéséről szóló „jogszerű mechanizmust” alkalmaznának.
„Az így felfogott javaslatokat
Lengyelország támogatná” – erősítette meg a szóvivő. Mateusz Morawiecki
kormányfő
korábban
hasonló értelemben nyilatkozott.
(Forrás: euronews)

Karácsonyi könyvajánló

Kovács Levente négy
regényét lehet megvásárolni a Gutenberg könyvesüzletekben. Az És jött az
aranykorban a kommunizmus idején zajló, a kultúrába, a családi életbe, akár a
szexuális kapcsolatokba is
befurakodó manipulációk
gyakran tragikus fejlemélehet
követni.
nyeit
A megoldás című regény a
terrorizmus bizonyos torzulásaiból, a maffia és a
prostitúció összefonódásából kikerekedő izgalmas és
kalandos történet, A nimfa
mosolya a fantasy világába
visz, egy lehetséges párhuzamos dimenzió és a földi
életünk közötti kapcsolat
felvételének eshetőségeit
vizsgáló izgalmas kalandregény. A Trinidad messze
van tabutémákat feszeget
egy olyan korban, amely korlátozta a szabadságot, ahonnan a menekülés
célja csakis egy messzi világ lehet. A bűnbeesés és bűn elkerülésének
története is e regény.
Gutenberg könyvesbolt:
Marosvásárhely, Rózsák tere 57. szám, telefon: 0752-032-950
www.gutenbergkonyvesboltmarosvasarhely.ro

Közlemény a környezetvédelmi engedély
kibocsátására
vonatkozó határozatról

MAROSVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS Műszaki Igazgatósága tájékoztatja a lakosságot, hogy kérvényezte a környezetvédelmi engedély kibocsátását a „Szociális jellegű tömbházak
építése, F+3E” elnevezésű projektre vonatkozóan, amelynek javasolt helyszíne Maros megyében, Marosvásárhelyen, a Március 8. utca
53. szám alatt található.
A javasolt projektre vonatkozó információk tanulmányozhatók
a Maros Megyei Környezetvédelmi Ügynökség honlapján, a
http://apmms.anpm.ro internetes elérhetőségen.
A lakosság észrevételeit naponta fogadják a Maros Megyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén (Marosvásárhely, Hídvég
utca 10. szám) postai úton vagy az office@apmms.anpm.ro e-mailcímen.
Soós Zoltán polgármester

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

ELADÓ 200 kg-os disznó. Tel. 0740-

124-154. (9876-I)

MINDENFÉLE

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT válla-

lok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.

Tel. 0744-966-747. (22144-I)

VÁLLALUNK cserépforgatást, tetőfelújítást, udvartakarítást és bármi-

lyen más munkát. Tel. 0756-796-531,
Jani. (9785-I)

MEGEMLÉKEZÉS
Szeretettel

emlékezünk

BERECZKI SÁNDORRA, férjre,

édesapára, rokonra, aki tavaly

decemberben adta vissza lelkét
az Úrnak. Nyugalma legyen csendes! Szerettei. (9947-I)

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal és megtört
szívvel tudatjuk, hogy a szeretett
feleség, édesanya, anyós, testvér, rokon, barát és jó szomszéd,
KIS ANNA
szül. Füzesi
életének 61. évében, házassága
35. évében tragikus hirtelenséggel elhunyt. Drága halottunk temetése 2020. december 9-én 13
órakor lesz a remeteszegi temetőben, református szertartás szerint. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! Szívünkben
örökké élni fogsz!
Búcsúzik tőle férje, András, gyermekei: Andriska és Beáta,
menye, Csenge és Norbi. (-I)
Mély fájdalommal búcsúzunk
kedves sógornőnktől és keresztanyánktól,
KIS ANNÁTÓL
aki élete 61. évében tragikus hirtelenséggel itthagyott bennünket.
Noémi, János, Nóka és Boti. (-I)
Fájó szívvel búcsúzunk szeretett testvéremtől,
SIMÓ FERENC ALBERTTŐL.
Emléke
örökre
szívünkben
marad.
Anikó, férje, István, lányuk, Lencsike és családja. (9940-I)

Megrendült szívvel, mély fájdalommal tudatjuk, hogy a hőn szeretett, drága férj, édesapa, após,
nagytata, dédnagytata, rokon,
barát, szomszéd, a szőkefalvi állami gazdaság nyugalmazott
technikus mestere, a dicsőszentmártoni
id. MIHÁLY ALBERT
házasságának 63. évében, életének 90. évében elhunyt. Temetése
december
10-én,
csütörtökön 14 órakor lesz, református szertartás szerint, a dicsőszentmártoni
ravatalozóból.
Emlékét mindörökké szívébe
zárva búcsúzik felesége, két fia,
menyei, öt unokája és három
dédunokája.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!
A gyászoló család. (-I)

Megrendüléssel és mély fájdalommal veszünk búcsút a szeretett és tisztelt tanár kollégától,
KATONA JÁNOSTÓL.
Eltávozása hatalmas veszteség,
emlékét szívünkben örökre megőrizzük. A Szentiváni Mihály Általános Iskola közössége. (-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
Őszinte részvétünket fejezzük
ki kolléganőnknek, Katona
Margitnak
szeretett
férje,
KATONA
JÁNOS
elhunyta
alkalmából.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!
A Mihai Eminescu Pedagógiai
Főgimnázium
munkaközössége. (65212-I)
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„Ami bennem lélek, veletek megy, ott fog köztetek lenni mindig. Megtalálsz virágaid között, mikor elhervadnak; megta-

lálsz a falevélben, mikor lehull; megtalálsz az esti

harangszóban, mikor elenyészik, s mikor megemlékezel

rólam, mindig arccal szemközt fogok veled állani.”

(Jókai Mór)

Megrendülve és mérhetetlen fájdalommal a szívünkben tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy drága

szerettünk, a háromszéki bölöni származású, marosvásárhelyi lakos,

id. KOZMA SÁNDOR

tájépítő virágkertész-technikus

a várost hosszú éveken át szépítő szakember, hosszas be-

tegség után feladta a harcot életéért, és lelkét visszaadta Te-

remtőjének.

Szerető szíve utolsót dobbant 2020. december 3-án. Élt 76
évet.

Virrasztása szűk családi körben, az Alkony Kft. ravatolozó-

jában december 7-én este 6 órakor volt. Temetéséről egy ké-

sőbbi

időpontban

gondoskodunk.

csendes! Nyugodjon békében!

Legyen

pihenése

Gyászoló szerettei. (9921-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

A KOVÁCS PÉKSÉG alkalmaz RAKTÁROSOKAT, ÁRUKIRAKODÓT, GÉPKOCSIVEZETŐT, PÉKET és TAKARÍTÓNŐT. További információért hívja a 0744-403-114-es telefonszámot. (65204-I)

A marosvásárhelyi ALFACONSTRUCT KFT. ÉPÍTŐIPARI VILLANYSZERELŐKET alkalmaz. Érdeklődni a 0365/430-455-ös telefonszámon
8-16
óra
között,
vagy
e-mailben:
office@alfa-construct.ro (22375)
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LÉGY TE AZ, AKI öSZTöNöZ ÉS VÉD MÁSOKAT!

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.

