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Mobil oltóközpont a vásárhelyi
lakónegyedekben

Előjegyzés nélkül igényelhető a Johnson&Johnson vakcina

Mandátumának
első évét értékelte
Soós Zoltán

Soós Zoltán, Marosvásárhely polgármestere tavaly október 26-án tette le a
hivatali esküt. A városvezető a beiktatását követő egy év mérlegét vonta
meg a tegnap tartott sajtótájékoztatón,
ahol beszámolt megkezdett mandátumának megvalósításairól.

Miután vasárnap, a megyeközpont főterén mobil oltóközpontban közel négyszáz személy kapta meg a koronavírus elleni védőoltást, a kampány a héten, valamint november első
hetében is folytatódik, keddtől a mentőkocsiban kialakított
mobil oltópont a marosvásárhelyi lakónegyedeket járja
végig, és a megadott helyszínen és időintervallumban bárki
előjegyzés nélkül megkaphatja a Johnson&Johnson egyadagos védőoltást.

Menyhárt Borbála

Fotó: Nagy Tibor

A Maros Megyei Prefektúra, a Maros Megyei Mentőszolgálat, valamint a Közegészségügyi Igazgatóság közös kezdeményezéseként a
héten, valamint jövő héten egy mobil oltóközpont lesz jelen Marosvásárhely lakónegyedeiben: kedden a Kövesdombon, a Maros Művészegyüttes terme előtt várták az oltakozókat, szerdán (ma) a Tudor
negyedben a Gyémánt parkban lesznek jelen 12–16 óra között, csütörtökön pedig szintén 12–16 óra között a Pandúrok úton a Kék park melletti parkolóban, az E-ON gázvállalat épülete mellett.
(Folytatás a 4. oldalon)

____________4.
Megkésett a kukorica
betakarítása, még
karácsonykor is
szedik
Október utolsó harmadában járunk, s
Maros megyében a kukoricának még
a felét sem takarították be a gazdák.
Az őszi betakarítás menetéről Guşatu
Ileanát, a Maros Megyei Mezőgazdasági Igazgatóság helyettes ügyvezető
igazgatóját kérdeztük.

____________6.

Álom a valóság idején

Kaáli Nagy Botond

Hatvanöt év. Két hét. Hatvanöt évvel ezelőtt, éppen ezt a két hetet
élték azok, akik részesei lehettek az ötvenes évekbeli, tiszavirágéletű, független Magyarország röpke történelmének. Röpke, de igen
fontos, hatásaiban négy évtizeddel később is jelentős két hét volt az
az időszak, amelyben a sztálinista rémuralmat, a fegyvertelen tömegre irányított sortüzeket, a halottak fölötti gyászt fokozatosan átvette a reménykedés, majd a tettek ideje, végül a hit és az eufória:
mégis sikerült, mindennek ellenére megvalósítottuk a lehetetlent,
győztünk a világ legerősebb, legnagyobb, leggonoszabb országa
ellen, mégis van igazság a Földön! Hatvanöt évvel ezelőtt, éppen
ma, október 27-én a reformkommunista Nagy Imre átalakította a
kormányát, amely elhatározta az azonnali tűzszünet kihirdetését és
az utcákon harcoló tömegek követeléseinek megfelelő politikai
irányváltást. Hétköznapi, ám átlagosnak semmiképp sem mondható
magyar emberek az utcákon legyőzték a szovjet csapatokat, megsemmisítették tankjaikat, október 28-án pedig bekövetkezett a fordulat napja, megalakult és ülésezett az új kormány, elfogadták a
felkelők követeléseit, majd bevezették a többpártrendszert, elkezdték
a szabad választások előkészítését, visszaállították a Kossuth-címert, tárgyalásokat folytattak a Varsói Szerződésből való kilépésről,
a magyarországi szovjet csapatok kivonásáról, kiengedték a politikai foglyokat. Minden adott volt ahhoz, hogy valós eufóriában
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
7 óra 56 perckor,
lenyugszik
18 óra 16 perckor.
Az év 300. napja,
hátravan 65 nap.

Ma SZABINA,
holnap SIMON napja.
SIMON: héber eredetű név,
amely görög és latin közvetítéssel érkezett hozzánk. Görög jelentése: pisze.

IDŐJÁRÁS

Felhőátvonulások
Hőmérséklet:
max. 12 0C
min. -2 0C

VALUTAÁRFOLYAM

BNR – 2021. október 26.
1 EUR
4,9476

1 USD
100 HUF
1 g ARANY

4,2587
1,3533
246,8735

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!

Elfogadunkelőfizetéstlapunkraakövetkező
hónapraaNépújságszerkesztőségében:
Marosvásárhely,DózsaGyörgyutca9.szám,
2.emelet,57-esiroda.BorbélyErnő,naponta9-14óra
között,szombat–vasárnapzárva.

A megyei oltópontok új programja

Tekintettel arra, hogy egyre többen szeretnék beoltatni magukat a
koronavírus ellen, a prefektúra és az
oltási kampányban részt vevő partnerek meghosszabbították a megyében
levő oltópontok programját: ezentúl
8 és 20 óra között tartanak nyitva.
Marosvásárhelyen a M. Eminescu
Művelődési Házban, a Tudor Vladimirescu iskola sporttermében és a
polgármesteri hivatal Víkendtelepen
levő vendégházában naponta 8 és 20

óra között lehet oltásra jelentkezni.
Segesváron a Z. Boiu iskola sporttermében, Dicsőszentmártonban a Victoria teremben ugyanez a program. A
radnóti városi sportteremben egész
héten fel lehet venni az oltást, Sármáson és Szászrégenben a sportcsarnokban vasárnap nem oltanak.
Nyárádszeredában a kultúrotthonban
és Marosludason a sportcsarnokban
kizárólag hétköznapokon lehet az oltásra jelentkezni, Görgényszentimrén

a művelődési otthonban vasárnap
nincs fogadónap, Dédán a sportteremben kedden és vasárnap, Marosszentgyörgyön a sportcsarnokban
pénteken és vasárnap nem fogadják
az oltásra feliratkozottakat, a marosszentkirályi művelődési otthonban
hétfő kivételével mindennap, Szovátán a sportteremben csak hétfőn és
szombaton, míg Erdőszentgyörgyön
az óvodában hétfőn, szerdán és pénteken oltanak.

Felújítanák Nyárádmagyaróson a
polgármesteri hivatal épületét. Az önkormányzat a Környezetvédelmi
Alaphoz (AFM) nyújtott be ez év augusztus 30-án egy pályázatot a középület energetikai hatékonyságának

növelésére, aminek értéke 2,5 millió
lej. Az összegből felújítják az épület
fűtésrendszerét, szigetelik a falakat, és
minden olyan beavatkozást elvégeznek, amely növeli az épület hőháztartását. A pályázat önrésze az érték

10%-a, ebből szeretnék a felújítási
munkálatokat is finanszírozni. Ha eljutnak a kivitelezésig, akkor ez idő
alatt saját pénzből a hivatal mellett
egy parkolót is kialakítanának.
(v.gy.)

Felújítanák a polgármesteri hivatal épületét

Tel.0742-828-647

Megyei hírek

Metamorfózis

A 3g HUB kulturális társulás Metamorfózis 3. projektjeként
Marosvásárhely több helyszínén a város magyar és román
személyiségeiről készült graffitit készítettek. Eddig 10-ből
nyolc munka készült el, többek között Bolyai János és Bolyai Farkas, Bernády György, illetve Ion Fiscuteanu, Romulus Guga, Sorina Bota portréja, hamarosan Teleki Sámuel
és Tompa Miklós portréja is falra kerül. Egy kulturális pályázat alapján az akciót a polgármesteri hivatal is támogatja.

Rendbe teszik a hidakat
Nyárádmagyaróson

Az országos vidékfejlesztési program kiírására pályázna
Nyárádmagyarós polgármesteri hivatala. A támogatásból
átépítenék a községben levő három hidat, amelyeket eddig
önerőből tartottak karban, ezek közül kettő Nyárádmagyaróson, egy Selyében van. Itt egy új hidat, hét gyaloghidat
(pallót) építenének. Továbbá a pályázatból leaszfaltoznának
a községben nyolc utcát is. Míg a hidak 4, addig az aszfaltozás – a számítások szerint – 4,2 millió lejbe kerülne. A kivitelezés attól függ, hogy a projekt melyik komponensét
fogadják el.

Mezőgazdasági tanfolyamok

A Pro Agricultura Hargitae Universitas Alapítvány és a Székely Gazdaszervezetek Egyesülete mezőgazdasági tanfolyamokat szervez. Az egyik az ökológiai szemléletű
állattenyésztésbe és a szántóföldi, illetve a kertészeti növénytermesztésbe vezeti be a gazdákat kétlépcsős tanfolyamon. A másik kurzuson a mezőgazdasági munkák
elvégzéshez szükséges elméleti és gyakorlati tudással, a
vállalkozói tevékenység alapismereteivel gazdagodhatnak
a résztvevők. Továbbá azok számára is szerveznek felkészítőt, akik a mezőgazdálkodás mellett agroturizmussal is
foglalkoznának. A tanfolyam a jelentkezők létszámától függően az idén lesz. Az órákat személyes részvétellel tartják,
a helyszínről külön értesítik az érdeklődőket a jelentkezési
határidő lejárta után. A részvételi szándékot Bajkó Aliz falugazdásznál a 0756-726-302-es telefonszámon vagy az
office@szekelygazda.ro e-mail-címen lehet jelezni. Jelentkezési határidő: november 12., péntek, 16 óra.

Véradó rendőrök

A megyei rendőr-felügyelőség és a marosvásárhelyi vérközpont közös akciójaként hétfőn, önkéntes alapon 40
rendőrtől vettek vért és plazmát, az utóbbi készítmény szükséges a SARS CoV 2-vírusjárvány leküzdéséhez. Ezzel a
gesztussal szeretnék ösztönözni a más intézményekben
dolgozókat, illetve az önkéntes véradókat, hogy ezáltal is
járuljanak hozzá a járvány megfékezéséhez – tájékoztattak
a rendőrségről.
Hírszerkesztő: Vajda György

A natúr olaj csodatevése –
az Erdély TV műsorában

Vannak olyan pillanatok, amikor nem is sejtjük, hogy
megváltozik az életünk. Nem gondolunk arra, hogy a legnehezebb helyzet is valami jót hozhat a mindennapjainkba.
Az ETV olyan emberhez látogatott el, aki mindezt megélte, akinek egy komoly megpróbáltatás nem várt sikert,
elismerést hozott. Történetének sikere másokhoz is eljutott, és ma már saját dióolaj-vállalkozásának tulajdonosaként mesélt arról, hogy miként jutott el zenészként a natúr

RENDEZVÉNYEK

Nem történt semmi – bemutató

Október 31-én, vasárnap 19.30-tól a Yorick Stúdió és
Tompa Miklós Társulat közös produkciójaként a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Kistermében bemutatják
Dálnoky Réka–Székely Csaba–Elise Wilk Nem történt
semmi című, a metoo mozgalom témájára írt balladát.
Rendező: Sebestyén Aba. Szerepelnek: B. Fülöp Erzsébet | Nagy Dorottya, Korpos András, Bálint Örs,
Henn János, Gecse Ramóna és Berekméri Katalin. Jelmeztervező: Oláh Réka, díszlettervező: Sós Beáta, zeneszerző: Cári Tibor, rendezőasszisztens: Talán Vanda.
Az előadás 16 éven felülieknek ajánlott. Az előadáson
a járványügyi szabályozások miatt korlátozott a férőhelyek száma, és a járványügyi intézkedéseket szigorúan
betartják.

Fotó: Nagy Tibor

olajok világába. Berze Albert rézfúvós zenész, zenetanár
egy balesetet követően hidegen sajtolt, natúr dióolajjal is
segítette regenálódását, és próbálkozása jelentős eredményeket hozott. Az ő történetét ismerhetik meg az Erdélyi
Magyar Televízió Jó napot! Megjöttem… című műsorában. Meglepő és tanulságos történet! A műsor szerda este
9 órától az Erdély TV képernyőjén és YouTube-csatornáján látható.

„Ideje az építésnek” – vándorkiállítás

Erdélyi műemlékek restaurálási folyamatait mutatja be
a Teleki László Alapítvány kiállítása a Maros Megyei
Múzeum Történeti és Régészeti Részlegének várbeli
épületében. Az épületekről készült művészi fotók és ismeretterjesztő leírások mellett több eredeti tárgy, kordokumentum, műtárgymásolat, hang- és filmfelvétel is
segíti, hogy a látottak az érdeklődők és a hozzáértők
számára egyaránt emlékezetesek legyenek. A bemutató mindezeken túl számos interaktív elemet is tartalmaz, így a látogatók maguk is megtapasztalhatják a
restaurátori munka nehézségeit és szépségeit. A kedden megnyílt tárlat december 5-ig a Maros Megyei Múzeum Történeti osztályának székhelyén, keddtől
péntekig, naponta 9–16 óra között, illetve hétvégi napokon 9–13 óra között látogatható. A belépés díjtalan,
a járványügyi helyzettől függően a résztvevők száma
korlátozott. A kiállítás anyagát más erdélyi városokban
is bemutatják.
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A szálláshelyeknek és bevásárlóközpontoknak
védettségi igazolást kell kérniük ügyfeleiktől

Ezentúl a szálláshelyeknek és a bevásárlóközpontoknak is a koronavírus elleni
teljes beoltottságot vagy a fertőzésből
legfeljebb fél éve történt kigyógyulást tanúsító védettségi igazolást kell kérniük
ügyfeleiktől – az erről szóló pontosítást
hétfői ülésén fogadta el a kormány.
A járvány negyedik hulláma miatt
egészségügyi válsághelyzetbe került Romániában hétfőtől léptek hatályba az
újabb járványügyi szigorítások, az ezeket tartalmazó, jogászok által véglegesített múlt heti kormányhatározat azonban
– Raed Arafat katasztrófavédelmi államtitkár szerint – nem mindenben tükrözte
a járványügyi szakemberek szándékát,
ezért hétfőn újabbakkal egészítették ki.
Hétfőtől csakis védettségi igazolványnyal szabad ügyfélként belépni a nyilvános zárt terekbe, az élelmiszerboltok és
gyógyszertárak kivételével. A megkötést
az alkalmazottakra egyelőre nem lehet
érvényesíteni, mert a munkavállalók jogait csak a parlament korlátozhatja törvénnyel.

Már nem tekintik védetteknek a friss
negatív teszttel rendelkezőket, mert sokkal könnyebben megfertőződhetnek,
szervezetük még „nem tanult meg” védekezni a vírus ellen. Mindazonáltal a
hivatalokban és magáncégek ügyfélszolgálatain elfogadják a friss negatív
teszt alapján kiállított zöldigazolványt
is.
A hétfői pontosítás szerint a bevásárlóközpontoknak ellenőrizniük kell, hogy
csakis oltottak, vagy a betegségből kigyógyultak léphessenek be. Amennyiben egy plázában (lakosság-nyilvántartó,
járműnyilvántartó) hivatalok vagy oltási
központok működnek, akkor oda – elhatárolt útvonalon – negatív teszttel is bemehetnek az ügyfelek.
A kormányhatározat lehetővé teszi,
hogy a beoltatlanok teszt nélkül is felvehessék járandóságukat a szociális intézményekben, és részt vehessenek
eljárásokban.
igazságszolgáltatási
Egyébként a hivatalokba nem lehet védettségi igazolás nélkül bemenni.

Hétfőtől a lakáson kívül mindenütt
kötelezővé vált a védőmaszk használata,
ez alól csak a nehéz fizikai munkát végzők, a sportolók, és a televízióműsorok
szereplői kapnak felmentést, ha közben
betartják a biztonságos távolságot. Országszerte korlátozták az éjszakai kijárást: csak védettségi igazolvánnyal,
munkaügyben vagy halaszthatatlan
gyógykezelés miatt szabad este 22 és
hajnali 5 óra között kimenni az utcára,
az üzleteknek pedig legkésőbb 21 órakor
be kell zárniuk. A magánrendezvényeket, koncerteket, tanfolyamokat 30 napra
betiltották, a szórakozóhelyeknek be kellett zárniuk.
Hétfőtől a közoktatásban kéthetes
rendkívüli szünet kezdődött, a magániskoláknak is – ha nem adnak ki szünetet
– át kellett térniük a távoktatásra.
A katasztrófavédelmi államtitkár szerint az egyedüli jó hír az, hogy fellendült
az oltási hajlandóság: az utóbbi napokban több mint negyedmillió ember kérte
a vakcina első adagját. (MTI)

Kató Béla szerint a püspökök elleni bűnvádi eljárással
a román állam azt üzeni: tegyenek le a restitúcióról

Kató Béla szerint a két romániai református püspök elleni
bűnvádi eljárással a román állam azt üzeni, hogy az egyházak
tegyenek le az államosított ingatlanaik restitúciójáról. Az Erdélyi Református Egyházkerület (EREK) püspökének nyilatkozatát a Maszol.ro portál közölte péntek este.
A portál abból az alkalomból kérdezte a püspököt, hogy ezen
a héten tanúk kihallgatásával folytatódott a zilahi Wesselényi
Kollégium visszaszolgáltatásával kapcsolatos bűnvádi eljárás,
amelynek keretében az ügyészek korábban gyanúsítottként
idézték be a Királyhágómelléki Református Egyházkerület
(KREK) és az EREK püspökét, Csűry Istvánt és Kató Bélát is.
Az ügy előzményeiről a püspök elmondta: a zilahi Wesselényi Kollégiumot a KREK igényelte vissza, az ingatlan tulajdonjogát alátámasztó dokumentumokat azonban az erdélyi
egyházkerület levéltára őrzi, és a restitúciós per során a bíróság elkérte ezeket az iratokat.
„A levéltárosunk négy iratról készített másolatot, én intézményvezetőként az aláírásommal szavatoltam a hitelességüket. Ezek voltaképpen az államosításkor készült leltározási
jegyzőkönyvek” – részletezte Kató Béla. Az EREK püspökével augusztus 16-án közölte az ügyész, hogy okirat-hamisítással gyanúsítják.
„Nem elég, hogy a Mikó-ügyben (az egyháznak visszaszolgáltatott, majd visszaállamosított sepsiszentgyörgyi Székely
Mikó Kollégium ügyében) hazugnak, tolvajnak neveztek,
most csalók és hamisítók is vagyunk. Hogyan hamisíthattam
meg levéltári dokumentumokat? Hosszú órákig dörzsöltem a
papírt, hogy sárga legyen és korabelinek tűnjön?” – fogalmazott Kató Béla.
A püspök beszámolója szerint ezen a héten Bogdán Andreát, az evangélikus egyház hivatalos fordítói engedéllyel rendelkező jogtanácsosát is kihallgatták, mert ő fordította le
románra az egyház tulajdonjogát alátámasztó iratokat.
Kató Béla abbeli meggyőződését hangoztatta, hogy az
ügyészek is tudják: nincs alapja a vádaknak. Emlékeztetett
arra, hogy a legfelsőbb bíróság visszaküldte alapfokra a Wes-

selényi Kollégium restitúciós perének tárgyalását, ám mivel
időközben az ingatlan visszaszolgáltatásával kapcsolatban
büntetőeljárás is indult, a restitúciós pert a törvény értelmében
felfüggeszthetik.
„A büntetőeljárás így elhúzódhat, akár még két-három évet,
addig a kollégium épületét sem tudjuk felújítani. Ez a legegyszerűbb módja a restitúció leállításának. Nem tudom, hogy
így van-e, csak spekulálok” – mondta Kató Béla. Hozzátette
azonban, hogy a Mikó-ügy után már nem mondhatja, hogy
nem történhet baj. Megemlítette: az EREK korábbi jogtanácsosa azért mondott fel, mert féltette a szabadságát, miután
elődjét, Marosán Tamást a Mikó-ügyben ártatlanul elítélték.
Úgy vélte: a Mikó-ügyben elítélt személyek meghurcoltatásának az volt az üzenete, hogy „aki a magyar egyházakat segíti
az ingatlanjai visszaszolgáltatásában, az megütheti a lábát”.
Kató Béla azt is megemlítette, hogy az utóbbi években lényeges vagyoni elemet nem szolgáltattak vissza a református
egyháznak. A restitúciós bizottság „futószalagon gyártja az elutasító határozatokat”, a leggyakrabban arra hivatkozva, hogy
az adott ingatlan telekkönyvi nyilvántartásában szereplő név
nem azonos az épületet visszaigénylő intézmény – vagyis a
református egyház – nevével. Elmagyarázta: a korabeli telekkönyvezési gyakorlat szerint ugyanis nem a református egyházat jegyezték be tulajdonosként, hanem csak azt írták be
például, hogy kántori lakás. Az egyház a bíróságon próbálja
bizonyítani az igazát, de az igazságszolgáltatás a restitúciós
bizottságéval azonos érvekre hivatkozva szintén elutasító ítéleteket hoz.
A püspök megemlítette: Erdély elcsatolása után az egyházi
iskoláknak magániskolákként kellett működniük, a magánoktatásról szóló 1925-ös román törvény pedig rögzítette, hogy
ha a magániskoláknak nincsen az alapítótól elkülönülő jogi
személyisége, akkor az alapító jogi személyisége szerint kell
ezeket újra regisztrálni. A püspök sajnálatosnak tartotta, hogy
a román bíróságok ma már a román állam korábbi törvényeit
sem veszik figyelembe. (MTI)

Az EMA minden nagykorúnak ajánlja az emlékeztető
oltás beadását a Moderna vakcinájából

Az Európai Gyógyszerügynökség
(EMA) megfontolásra ajánlja az emlékeztető oltás beadását a Moderna gyógyszercég Spikevax nevű koronavírus
elleni vakcinájából minden 18 évesnél
idősebb ember esetében.
Az Európai Unió gyógyszerfelügyeleti hatóságának szerepét betöltő, amszterdami székhelyű uniós ügynökség
hétfői közleménye szerint a vizsgálati
eredmények azt mutatják, hogy a Spikevax harmadik adagja, amelyet 6-8 hónappal a második adag beadása után
adtak, az antitestek szintjének növekedéséhez vezetett azoknál a felnőtteknél,
akiknél az antitestek száma korábban
csökkent.
A jelenleg rendelkezésre álló adatok
azt mutatják, hogy az emlékeztető oltás
után fellépő mellékhatások hasonlóak a
második adag után észlelt mellékhatá-

sokhoz. Az emlékeztető oltás az elsődleges oltásoknál alkalmazott adag feléből
áll – közölték.
A Spikevax emlékeztető oltására vonatkozó ajánlás a frissített termékinformációkban lesz elérhető – írták.
Az uniós ügynökség emlékeztetett: a
Moderna vakcinájából, valamint a
BioNTech/Pfizer gyógyszergyárak Comirnaty nevű koronavírus elleni oltóanyagából október elején javasolta
emlékeztető oltás beadását, akkor a súlyosan legyengült immunrendszerű embereknek legalább 28 nappal a második
adag beadását követően.
Az uniós gyógyszerügynökség továbbra is figyelemmel kíséri a koronavírus ellen az Európai Unióban használatra
engedélyezett oltóanyagok hatékonyságára vonatkozó vizsgálatok adatait – tették hozzá.

Az amszterdami székhelyű uniós
gyógyszerügynökség ez idáig a
Pfizer/BioNTech Comirnaty, az AstraZeneca Vaxzevira, a Moderna Spikevax,
valamint a Johnson & Johnson vállalatok koronavírus elleni vakcinájának
használatát javasolta használatra, amit az
Európai Bizottság engedélyezett. Az
ügynökség emellett vizsgálja a Szputnyik V-t, a Sanofi vállalat Vidprevtyn
nevű oltóanyagát, a Sinovac, valamint a
Novavax gyógyszergyárak vakcináját.
Az EMA október közepén abbahagyta
a CureVac német gyógyszervállalat vakcinájának folyamatos felülvizsgálatát
(rolling review), miután a cég visszavonta a koronavírus ellen kifejlesztett
CVnCoV nevű oltóanyagának ideiglenes
forgalomba hozatali engedély iránti kérelmét. (MTI)

Ország – világ
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Ismét több mint félezer áldozat

A legutóbbi tájékoztatás óta 16.765 új koronavírusos
megbetegedést igazoltak Romániában, több mint
78.706 teszt eredményének feldolgozása nyomán –
közölte kedden a stratégiai kommunikációs törzs
(GCS). Az új esetekkel 1.587.880-ra nőtt a járvány
eleje óta diagnosztizált fertőzöttek száma. Az elmúlt
24 órában 523 koronavírussal diagnosztizált személy
haláláról érkezett jelentés, ezek közül 12 haláleset
korábban következett be. Az áldozatok közül 469-en
nem voltak beoltva, ugyanakkor 481-nek volt valamilyen társbetegsége. Az 54 beoltott áldozat az 50 és
59 éves korosztályhoz tartozott, illetve 80 éven felüli
volt, és egy kivételével valamennyien más betegségekben is szenvedtek. Ezzel 45.503-ra emelkedett a
koronavírussal összefüggésbe hozható halálesetek
száma Romániában. (Agerpres)

A vakáció miatt kiesett napokat
január elején kell pótolni

Sorin Cîmpeanu ügyvivő oktatási miniszter az Educatieprivata.ro szerint bejelentette, hogy az október
25-étől elkezdődött, a koronavírus-járvány miatti új
korlátozó intézkedések részeként bevezetett kéthetes vakációt januárban, fizikai jelenléttel pótolják az
iskolások. Az 5-8. és 9-12. osztályosok január 3–14.
között fogják bepótolni a kimaradt heteket, az elemisták és óvodások pedig január 10–14. között pótolják
az egy hetet (nekik, az óvodásokkal együtt, az október 25–29. időszakra amúgy is vakációjuk lett volna).
Az ügyvivő miniszter az Educaţieprivată.ro-nak azt
nyilatkozta, a januári, jelenléti oktatásra való visszatérés előtti időszakban sem kizárt, hogy a járványügyi
helyzettől függően fizikai jelenléttel folytatódjon az iskola. Ami biztos, hogy november 5-én fogják bejelenteni a döntést, hogy november 8-ától, azaz a vakáció
lejárta utáni hétfőn hogyan és milyen formában kezdődhet újra az oktatás. Erről miniszteri rendeletet bocsátanak majd ki.

Megalakult az új német
szövetségi parlament

Megalakult kedden Berlinben az új német szövetségi
parlament (Bundestag). A második világháború utáni
20. Bundestagban hét párt rendelkezik képviselettel,
és hat frakció működik. Minden korábbinál több, 736
tagja van – 27-tel több az előző ciklusban 709 fővel
felállított rekordnál –, így továbbra is a világ második
legnagyobb törvényhozó testülete a kínai Országos
Népi Gyűlés után. Át is kellett építeni a székhely, a
Reichstag épület üléstermét, hogy elférjenek. (MTI)

Álom a valóság idején

(Folytatás az 1. oldalról)
teljenek óráról órára a napok, hiszen Magyarország valóban kiharcolta függetlenségét, új korszak kezdődik,
egy boldog, új, szép és gazdag jövő, szinte túl szép is
ahhoz, hogy igaz legyen…
Szegények. Ha tudták volna, hogy éppen október
31-én, akkor, amikor a korabeli média közzétette a
várva várt hírt, miszerint a szovjet kormány úgy döntött,
hogy végleg kivonja csapatait – és ezzel de facto valóban függetlenné válik az ország –, valójában ugyanazon
a napon határoztak Moszkvában a végső katonai invázióról. Ha tudták volna, hogy miközben a szovjet legfelsőbb vezetés különböző küldöttek és diplomaták útján
látszattárgyalásokat folytat a Nagy Imre-kormánnyal,
folyamatosan csempészi be csapatait Magyarországra… Ha tudták volna, hogy az október 23-án kezdődött, két hét alatt radikális változásokat elért
forradalom leginkább hétköznapi hősökből és kiskatonákból álló csapatai ellen november negyedikén a
Vörös Hadsereg és annak élén személyesen Konyev
marsall indít földi és légitámadást… Ha tudták volna,
hogy november 11-én minden véget ér… Ha tudták
volna, hogy mindazokat, akik részt vettek az eseményekben (vagy sem) milyen meghurcoltatások érik, hogy hányat közülük kivégeznek, tönkretesznek, agyonvernek,
börtönbe zárnak, deportálnak… Ha tudták volna, hogy
azon az őszön kétszázezren menekülnek külföldre… De
nem tudták. Nem volt közösségi média, nem létezett leellenőrizhető információ, csupán légből kapott vagy
szándékosan félregyártott hírek az áhított álmok és naiv
remények mellett. Nem tudták, és hősökké váltak. Nem
akarták elfogadni a nemzetközi reálpolitikai valóságot,
és mártírokká váltak. De akár sejtették, akár nem, hogy
milyen következményekkel nézhetnek majd szembe, volt
merszük cselekedni. Bátorságuk kiállni. Fegyvert ragadni. Lőni. Meghalni. És ők voltak azok, akiknek 1989
valóságát, a szörnyszülött, tömeggyilkos rendszer bukását végső soron köszönhetjük. Ők voltak az elsők, akik
a világba kiálthatták, hogy sok nyugati, neves baloldali
gondolkodó álomvilágával ellentétben mennyire véres
a kommunista, korrupt, totalitárius diktatúra valósága.
Ma már szinte senki sem él közülük. Emlékezzünk
rájuk!
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Mobil oltóközpont a vásárhelyi lakónegyedekben

száma. Október 25-én Romániában
egy nap alatt 127 ezer személyt oltottak be, közülük 93 ezren az első
adag vakcinát kapták meg – derül ki
a koronavírus elleni oltási kampányt
koordináló országos testület adataiból. Maros megyére is jellemző a
növekedési tendencia, Damian Samoilă, a prefektúra sajtószóvivője a
napokban lapunknak elmondta: a
megyék sorában Maros a 8., a megyeközpontok között Marosvásárhely pedig a 7. helyet foglalja el
országos viszonylatban a beoltottsági arány tekintetében. A múlt heti
adatok szerint Marosvásárhelyen az
oltható lakosság 37,5 százaléka
kapta meg legalább az első dózis
vakcinát, Maros megyében pedig a
lakosság 36,7 százaléka vette fel
legalább az első adagot. A megyében közel 18 ezren kapták már meg
a harmadik adag védőoltást. Az
utóbbi hetekben ugyanakkor egyre
többen döntenek úgy, hogy beoltatEgyre nő az oltakozási kedv
ják magukat, mintegy 35 százalékAz utóbbi időben országszerte lé- kal nőtt az első dózis vakcináért
nyegesen megnőtt az oltást igénylők jelentkezők száma.

(Folytatás az 1. oldalról)
Pénteken, október 29-én az Egyesülés negyedben, a Palas üzlet parkolójában 12–16 óra között, 31-én,
vasárnap 10.30–13 óra között pedig
a Tudor negyedben, a Fortunánál
lévő katedrális előtt lehet igényelni
a vakcinát. A mobil oltóközpontban
a Johnson&Johnson egydózisos oltóanyagot kaphatják meg az oltakozni vágyók, és nem szükséges
előjegyzés, csupán a személyazonossági igazolvány. A város többi
lakónegyedébe november 1–7. között látogat el a mobil oltóközpont,
a pontos helyszíneket és időpontokat az elkövetkező napokban közlik
majd a hatóságok.
Október 24-én, vasárnap első alkalommal Marosvásárhely főterén,
az ortodox katedrális előtt felállított
mobil oltóközpontban néhány óra
alatt 371 személyt oltottak be a megyei mentőszolgálat munkatársai.

Mandátumának első évét értékelte Soós Zoltán
Soós Zoltán, Marosvásárhely
polgármestere tavaly október
26-án tette le a hivatali esküt.
A városvezető a beiktatását
követő egy év mérlegét vonta
meg a tegnap tartott sajtótájékoztatón, ahol beszámolt
megkezdett mandátumának
megvalósításairól.

– 365 nap telt el azóta, hogy elkezdtem a munkát Marosvásárhely
polgármestereként. Úgy érzem,
hogy 365 napja felelősségtudattal és
alázattal látom el a feladatot, amelyet önök rám bíztak. A célom
ugyanaz: állítsuk Marosvásárhelyt
a tisztességes politika útjára és a fejlődés pályájára. Bátran és kellő nyitottsággal mondom ma is, hogy
ajtóm nyitva áll azok előtt, akik
építő javaslattal érkeznek a város
fejlesztése érdekében. Kollégáimmal együtt folyamatosan keressük a
megoldásokat városunk szebbé, élhetővé tételére. Az élettapasztalat
mindannyiunknak megtanította,
hogy eredményeket nem lehet
egyik napról a másikra elérni. Maradandót nem lehet keddről szerdára alkotni. Lassan, de biztosan
haladunk, és 365 nap után úgy
érzem, szép eredményeket tudunk
felmutatni – mondta felvezetőjében
Soós Zoltán polgármester.

Fontos előrelépések az intézmény és a városlakók között

A polgármester beszámolt arról,
hogy elkezdték a hivatali ügyintézés digitalizációját, megnyitották az
egységes ügyintéző irodát, és alkalmazzák az intézményi kétnyelvűséget. Fontos, hogy tisztázták és
pontra tették a szemételhordás hátterét, kiszámítható, működőképes
és hatékony szolgáltatást valósítottak meg. A szemételszállítókkal kötött új szerződés révén évi 15 millió
lejt spórolnak meg a városnak, továbbá elindították az elektromos
hulladékok begyűjtését, idén már
két ilyen kampányt bonyolítottak le.
Újdonság, hogy idéntől a városi
kertészet nemcsak összegyűjti a
zöld hulladékot a lakóktól, de újra
is hasznosítja azt.
A város sok év után rendezte az
ösztöndíjakat, folyósította a fogyatékkal élők és hátrányos helyzetűek
támogatásait, amelyek kifizetését
korábban visszatartották.

A cél: a fejlődés pályájára állítani a várost

Átszervezték a helyi rendőrséget,
az állatkertet és a városi kertészetet,
hasonlóan jártak el a Víkendtelep
esetében is. Létrejött a Marosvásárhelyi Kulturális Központ. A hivatal
lehetővé tette, hogy az előadóművészek birtokba vegyék a köztereket.
A jogi személyek számára megkönnyítették a hozzáférését a helyi
hatóság pénzügyi szolgáltatásaihoz
egy kizárólag számukra létrehozott
helyiségben. A legalább 250.000
euró értékű munkahelyteremtő ingatlant építő vállalkozások számára
törölték az épület- és telekadót. Az
építkezési engedélyek kiváltását bonyolító adóügyi igazolás beszerzését
kiiktatták
az
igénylés
procedúrájából.
A város versenyt hirdetett a városközpontban kialakítandó közösségi
terek
és
sétálóutcák
átalakításának megtervezésére a
város építészeti örökségének érvényesítése érdekében. Látványos
Bethlen Gábor erdélyi fejedelem
szobra a városközpontban, és felgyorsították az Erdélyi Iskola szoborcsoport felállításának eljárását
is. Fogadj örökbe egy zöldövezetet!
címmel ösztönző programot indítottak.
Fontos, hogy a marosvásárhelyi
várban ezentúl kulturális, művészeti, ifjúsági és szórakoztató rendezvényeket lehet szervezni, így a
vár a helyszínhez méltó kulturális
központként működhet. Ugyanitt
megnyitották a Várgalériát.

sátortetős uszodát, feloldottunk egy
13 éve ellehetetlenített beruházást,
a jégpályáét, átadva a területet az
Országos Beruházási Hatóságnak.
A következő két évben szinte teljesen lecseréljük a buszparkot, az első
21 jármű még ebben az évben megérkezik. Elektromos töltőállomások
építését indítottuk el mind a telephelyen, mint pedig a vonalvégeken,
ezzel együtt a városi buszmegállók
újjáépítését és a korszerű jegyértékesítési rendszer bevezetését is felgyorsítottuk,
és
digitális
technológiákat fogunk alkalmazni a
vállalat minden szolgáltatásában.
Idén tavasszal hét vonalon indítottunk autóbuszt a tanulók számára.
Még ebben az évben elkezdjük egy
4 hektáros természeti park kiépítését a Tudor negyedben, növelve ezáltal a város zöldövezetét –
tájékoztatott Soós Zoltán polgármester.

Folyamatban az
infrastrukturális fejlesztések

Az infrastrukturális fejlesztésekről és nagyberuházásokról a polgármester elmondta, hogy készül a
városi körgyűrű megvalósíthatósági
tanulmánya mind a hét szakaszra.
Két szakasz esetében a finanszírozási szerződést is aláírták. Három
éven belül megvalósul az észak-erdélyi autópálya lehajtójától a Bo-

doni útig tartó szakasz, ami 2,5 km
hosszú, illetve az Ernye–Koronka
terelőúttól az E60-as útig (Segesvári út) tartó szakasz, ami 1,6 km
hosszú. Dolgoznak egy projekten,
hogy a Dózsa György utcában
külön sávot alakítsanak ki a közszállítási járműveknek, a projektben
biciklisáv is szerepel. Ehhez szorosan kapcsolódik a városközpont és
a Dózsa György utca közötti kereszteződés átrendezése, hogy a létesülő biciklisávot folytonossá
tehessék a Tudor negyed és a város
kereskedelmi, ipari része felé. Kiírták a közbeszerzést egy híd építésére a Maros felett az északnyugati
terelőút részeként.
– Mostanig 33 tömbház hőszigetelésére nyertünk finanszírozást, további 29 tömbház esetében
igényeltünk pénzalapot, várjuk a
választ. A folyamatos útjavítások
mellett teljesen felújítottuk a Március 8., a Ialomiţa, a Bucsecs, a
Beszterce, a December 22. utcákat,
a Hadsereg teret és részlegesen a
Radnai utcát. Év végén nekifogunk
a meggyesfalvi út újjáépítésének.
Kilenc parkolóház megvalósíthatósága körvonalazódik, köztük a Park
Szálló mögötti, a Nemzeti Színház
mögötti parkolóházé, illetve az Állomás téri föld alatti parkolóházé és
alagúté, ez utóbbinak is készül már
a terve – mondta Soós Zoltán.

Javult az oktatási
intézmények felszereltsége

Az oktatási intézmények korszerűsítése sem maradt el, hiszen az elmúlt évben egy iskolaépületet
teljesen felújítottak, 18 oktatási
egység új bútort kapott, 13 óvodában játszótereket rendeztek be, iskolaudvarokat aszfaltoztak és tettek
pontra, korszerű fogorvosi rendelőt
alakítottak ki a Liviu Rebreanu Általános Iskolában, 14 interaktív táblát, új hangszereket vásároltak, és
bővítették az internethálózatot.
Négy oktatási intézményt sikerült
akadálymentesíteni. Uniós és kormánypénzből bölcsődék építését indították el.
– Egy éve vagyok polgármester.
Ma is tartom magam az egy évvel
ezelőtt mondottakhoz, amikor munkát ígértem – nem a csodát. A sikert
ugyanis nem adják könnyen. Meg
kell dolgozni érte. Ha nagy dolgot
akarunk véghez vinni, nagyban kell
gondolkodnunk. A nagy dolgok sok
kis részecskéből állnak össze. Aki
követi a polgármesteri hivatal tevékenységét, minden bizonnyal látja,
hogy sokasodnak ezek a részecskék. Meggyőződésem, hogy rövid
és középtávon képesek leszünk
megváltoztatni a várost – zárta beszámolóját Soós Zoltán, Marosvásárhely polgármestere. (mezey)

Kifizették a város adósságait,
több éve halogatott ügyeket
oldottak meg

A városi tanács hat hónappal ezelőtt fogadta el az idei költségvetést, ezt követően érzékeny, de
nagyon fontos és sürgős kérdésekben kellett döntést hozni.
– Elsősorban kifizettük a város
adósságait, ami igencsak megterhelte a költségvetést, egy húszéves
telekvitát oldottunk meg, miután lezártuk a Gheorghe Marinescu utca
50. szám alatt található kórház területével kapcsolatos rendezetlen kérdéseket. Ennek eredményeként
elhárult minden ilyen jellegű akadály az égési sérültek kezelésére
szakosodott klinika felépítése elől.
Továbbá helyreállítottuk és megnyitottuk a sportolók számára a víkendtelepi
olimpiai
méretű,

Fotó: Borsos Csaba
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Hat éve működik a mezőbodoni néptáncegyüttes

Fénysugár-gyermekek tánca

A mezőbodoni Fénysugár néptáncegyüttes 2015-ben alakult, és
azóta is megszakítás nélkül működik. Igaz, a kezdeti lelkesedés idővel csökkent, 40 fölötti létszámmal
indultak, jelenleg pedig 27 fős a
csapat. Az 5–8. osztályosokból álló
nagycsoportba 16, az elemisták
kiscsoportjába
11
gyermek
jár – tudtuk meg a Fénysugarat irányító Pál Emese tanítónőtől.
– Heti egy-két alkalommal tartjuk a táncpróbákat, a gyermekeket
Fazakas János néptáncos, néptáncpedagógus oktatja. A repertoárban
többek között mezőségi és vajdaszentiványi táncok szerepelnek –

A

mesélte Pál Emese, majd azt is
hozzátette, hogy az egyház, a polgármesteri hivatal és a szülők is támogatják a néptánccsoportot.
Magyarországi pályázattal, a
Csoóri Sándor Alapon keresztül
mezőségi és vajdaszentiványi népviseletet varrattak a gyermekeknek, ugyanebből a forrásból a
nyáron a Gyimesekbe kirándult a
Fénysugár.
– Meglátogattuk az ezeréves határt, Székelyudvarhelyen a Mini
Erdély Parkot, és természetesen a
gyimesfelsőloki bobpályát is ki
kellett próbálni, majd Farkaslakán
pihentünk egyet – idézte fel a még
friss élményeket a tánccsoport irá-

főút mellett, hatalmas, sárga hajú
faóriások védelmében szívják magukba a lakótelepi estét a környék
hajléktalanjai. Nincsenek sokan, háromnégy arc maradt mindössze a padokon sorakozó nyári „brigádból”. Két állandó figura
– sötétbarna, zömök, középkorú férfiak, akik
a szemközti, éjjel-nappal nyitva tartó kisbolt
bejáratánál „szórakoztatták” a melegebb
hónapokban a késői vásárlókat –, és még
egy-két fiatalabb fazon, szemmel láthatóan
kevesebb utcán szerzett tapasztalattal, a túléléshez nélkülözhetetlen önbizalomban sem
bővelkedve. Időnként egy furcsa pár is letelepedik a kint lakók körzetébe: madárcsontú,
fekete szemű asszony, néha gyanúsan feldagadt ajkakkal, karján pár hónapos gyerekkel, és egy hasonlóan sovány férfi egy
viharvert, sok mindennel megpakolt biciklivel. Nekik talán van hol álomra hajtani a fejüket, a kisgyerek táplálékát és a sajátjukét
azonban minden bizonnyal a kukákból szerzik. Biztos vagyok benne, hogy az ő történetük sem szokványos, vagy legalábbis van
benne pár, betondzsungelünk nyugalmából
kizökkentő mozzanat, de ezúttal nem őket
szeretném olvasóközelbe hozni. (Talán egyszer lesz alkalmam beszélgetni velük, bár tapasztalatból
tudom,
hogy
a
legreménytelenebb helyzetekben kitárulkozó
folyamatos biztonságot keres aztán hallgatójában, sőt akár függővé is válhat az ideiglenesen feléje irányuló figyelemtől.) A nyílt
téren várakozó élettanulságok helyett egy ötvenes évei elején járó ismerősömről írnék –
kívánsága szerint nevezzük Evelinnek –, aki
sohasem mulaszt el ennivalót és némi aprópénzt hagyni a nincstelenek (járda)szigetén.
– Én pontosan tudom, mit éreznek ezek az

nyítója, aztán a Fénysugár szerepléseiről is beszámolt.
– Falunapokon és más rendezvényeken is fel szoktunk lépni,
más településeken – Mezőbándon,
Erdőcsinádon, nem sokkal a megalakulás után Marosludason – is
megmutatkoztunk. Idén bekapcsolódtunk a Székelyföld Napok keretében szervezett Táncoló és zenélő
Székelyföld programsorozatba,
október 16-án a szatmári Szamoshát néptáncegyüttes és a mezőmadarasi Árvalányhaj néptánccsoport
mutatta be nálunk a műsorát, és
természetesen a Fénysugár-gyermekek is közönség elé léptek.
(nszi)

Csapdák, cipők

emberek – adott egyszer magyarázatot az alkalmi nagylelkűséget messze meghaladó
gesztusokra –, jártam a cipőjükben.
Tudta, hogy nem szabadulhat részletesebb
felvilágosításomtól, és miután megígértem,
hogy nem árulom el az igazi nevét, mesélni
is kezdett.
– A gyerekkoromról „kicsit s jót”, de inkább semmit. Apám is, anyám is többre tartotta a vodkát a családi békénél. Ezzel, azt
hiszem, mindent elmondtam.
– Bántalmaztak? –
kockáztattam meg a
kérdést.
– Fizikai agresszióban nem volt részem, a legjobb barátnőmtől
eltérően, aki gyakran kapott a nadrágszíjjal
az amúgy tisztességes életmódot folytató apjától. Az én szüleimet nem izgatta, hogy milyen osztályzattal jövök haza az iskolából,
elkészítettem-e a másnapi leckéimet, vagy
ettem-e valamit a nap folyamán. Legtöbbször egymásba roskadva hevertek a konyhaasztalnál, amíg egészen el nem fogyott
körülöttük a levegő. Tizennyolc éves voltam,
amikor anyám kilépett a kilencedik emeleti
lakásunk ablakán. Az akkori barátomnál töltöttem az éjszakát – az volt az első alkalom,
hogy nála aludtam –, és amikor hajnalban
hazamentem, szinte minden szomszédot ott
találtam a tömbházunk előtt. Nem sokkal azelőtt történt a tragédia, annak hírére sereglettek össze, mint egy csapat holdkóros.
Ennél több nem is maradt meg az egészből,
a sokkhatástól egyszerűen megsemmisültek
az emlékeim. Azt viszont fel tudom idézni,
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Önkénteskonferencia zajlott
a Sapientián

Ravasz Viktória

Az október 4-én megtartott önkéntesség témájú konferenciának a
Sapientia EMTE Marosvásárhelyi
Kara adott otthont. Az esemény
egy nyertes felsőoktatási Erasmus+
pályázat keretében jöhetett létre,
célja az önkéntesség népszerűsítése, támogatása, elismertetése és
munkaerőpiaci hasznosításának
szemléltetése a fiatalok körében.
Olyan helyi, regionális, országos
és nemzetközi szervezetek mutatták be az önkéntességre irányuló
programjaikat, mint a Salvatore
Egyesület (Sepsiszentgyörgy), az
Outward Bound Románia, a Szent
Balázs Alapítvány, a Gyulafehérvári Caritas, a Marosszéki Közösségi Alapítvány. Az eseményen a
Debreceni Egyetem Egészségügyi
Karának oktatói, továbbá a Sapientia egyetem közegészségügyi szolgáltatások és politikák szakának
hallgatói és tanáraik is részt vettek.
A diákok olyan tevékenységeket
gyakorolhattak, mint az elsősegélynyújtás, defibrillálás, újjáélesztés.
A program két részre oszlott. Az
első felében a köszöntéseket követte a Salvatore egyesület által
nyújtott elsősegély-bemutató, amelyen a résztvevők mentőtisztektől
tanulhatták meg, hogyan nyújtsanak
elsősegélyt, hogyan defibrilláljanak, és mi a teendő, ha valaki fuldoklik vagy elveszíti eszméletét. Az
elsősegélynyújtás célja nem elsősorban a gyógyítás, hanem a baleset
vagy rosszullét következményeinek
csökkentése és a további állapotromlás megakadályozása. A folytatásban a fiatalok információkat
kaptak arról, hogyan lehet önkéntes
munkát végezni Európában, melyek
az EU által támogatott nemzetközi
önkénteskedés lehetőségei. Később
az Outward Bound Romania pro-

milyen fárasztó, kínos időszak következett azután. Apám saját magát hibáztatta a történtekért, és az állandó lelkiismeret-furdalás
miatt egyfolytában a kedvemben próbált
járni. Hol az idegesítően gondoskodó családfőt játszotta, hol olyan mézes-mázos lett,
mint egy levakarhatatlan udvarló. Nem sokáig bírtam ezt az állapotot. Szerencsémre
nemsokára bekövetkezett a rendszerváltás,
megnyíltak a határok, és a barátom, akivel
akkor már több mint két éve együtt voltunk,
azzal az ötlettel állt
elő, hogy mi lenne, ha
lelépnénk az országból. Gondolkozás nélkül belementem. Titokban csináltattam meg
az útlevelemet, aztán szép csendben összepakoltam a legfontosabbakat, és hagytam
apámnak egy levelet a konyhaasztalon. Most
már tudom, hogy nem bántam vele túl emberségesen, de akkor úgy éreztem, ez az
egyetlen kiút az otthoni csapdahelyzetből.
– Kicsit sem féltél attól, hogy mi vár rád
odaát? – szóltam közbe.
– A barátom azt mondta, a pesti rokonai
már várnak, nincs miért aggódnom. Elhittem
neki. Alkalmi járatokkal jutottunk el a határig, ott találtunk egy kisbuszt Szolnokig,
aztán folytattuk a stoppolást. Az éjszakai
órákban érkeztünk meg a régi bérházba,
ahol a rokonok laktak. Hát, mit mondjak,
nem fogadtak virágesővel. Hamar kiderült,
hogy nem is tudtak az érkezésünkről. Ettől
függetlenül volt bennük némi szánalom, így
nem tettek ki azonnal az utcára, csak egy hét
után. Ott álltunk tehetetlenül, két ágrólsza-

jektmenedzserével és három külföldi önkéntessel lehetett beszélők
elmondták
a
getni,
tapasztalataikat, és bemutattak egy
weboldalt, amelynek segítségével
különböző országokba lehet önkéntes munkára jelentkezni. A délelőtt
utolsó előadásával a Szent Balázs
Alapítvány mindennapjaiba nyerhettünk betekintést.
A program második részét a Caritas önkénteskoordinátorai nyitották meg, akik a Szent Balázs
Alapítványhoz hasonlóan önkéntes
lehetőségekről és szervezetük működéséről tájékoztatták a hallgatóságot. A bemutatókat követően a
Marosszéki Közösségi Alapítvány
projektmenedzsere megosztotta tapasztalatait arról, hogyan lett önmunkavállaló.
kéntesből
Zárásképpen a Sapientia két hallgatója, Imets Dorottya és Székely Johanna bemutatott egy általuk
végzett kutatást, melyben az önkénteskedés jellemzőit vizsgálták a középiskolások körében. Nem ez volt
az első eset, hogy a Sapientia ilyen
jellegű tevékenységeknek biztosított színteret. Közel egy évtizede
Légy te is önkéntes! címmel toboroztak diákokat arra, hogy vegyenek
részt
különböző
civil
szervezetek önkéntesprogramjaiban. Akkor az egyetem honlapján a
következők jelentek meg:
„Karunk célja felhívni a figyelmet az önkéntesség fontosságára,
erősíteni a civil elkötelezettséget,
bevonni a hallgatókat, oktatókat és
személyzetet a közért végzett értékes munkába. A Sapientia kezdettől
fogva része volt Marosvásárhely
közösségi életének. Volt és jelenlegi
diákjaink közül sokan tevékenyek
valamely civil szervezetben.”
Végezetül elmondható, hogy a
tanárok és a diákok véleménye is
egybehangzó volt abban a tekintetben, hogy a konferencia sikerrel zárult.

kadt fiatal, mindenféle, legális munkavállaláshoz szükséges engedély nélkül, pár napra
sem elegendő forinttal a zsebünkben. Hát ez
volt az az időszak, amikor belekóstolhattam
a hajléktalanok mindennapjaiba. A Deák Ferenc téri metróállomás aluljárójában vertünk tanyát – most is tökéletesen fel tudom
idézni az ottani hajnalok bűzét és a félálmomban egymásnak ütköző hangokat –, nappal alkalmi meló és némi harapnivaló után
szaglásztunk, éjszaka igyekeztünk láthatatlanná válni és túlélni. Egy hónapig bírtam
ezt a normál társadalom számára irreálisnak
tűnő létformát, aztán bejelentettem, hogy hazamegyek. A barátom minden erejével próbált meggyőzni, hogy tartsak ki még egy
kicsit, de nem volt maradásom. Kimentem a
pályaudvarra, és úgy, ahogy voltam, koszosan, szakadtan, felkapaszkodtam az első hazafele induló vonatra. Pénzem persze nem
volt, de valami csodával határos módon sikerült végigpotyáznom az utat Nagyváradig.
Onnan stoppoltam. Hullafáradtan értem
haza, és apámat ugyanabban az állapotban
találtam, mint az anyámmal együtt töltött
évek alatt. A különbség csak annyi volt, hogy
egy másik nőszemély borult rá a vodkaillatban. Ez a látvány tudatosította bennem, hogy
ha meg akarok maradni, muszáj a saját lábamra állnom. Rövid időn belül munkát találtam egy kocsmában mint kiszolgálónő, és
pár hónap alatt sikerült annyi pénzt megtakarítanom, hogy albérletbe költözhessem.
Számomra ez volt az igazi szabadulás.
Nekem megadatott az ehhez szükséges erő,
de azt hiszem, sokan hasonló helyzetben ott
maradnak a csapdában. Ezért sem tudok úgy
elhaladni mellettük, mintha egy adott ponton
nem találkozott volna a történetünk.
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Jó mezőgazdasági év volt az idei

Megkésett a kukorica betakarítása, még karácsonykor is szedik
més 7690 kg hektáronként, ami jónak
számít. Tekintettel arra, hogy sok kistermelőnk van, akik nem tartják be pontosan az előírt technológiát, az átlagtermés
kisebb. Vannak viszont olyan gazdák,
akik 10-12-14 tonnát is elérnek hektáronként, a megye vidékeitől függetlenül.
Ha betartják a technológiákat, akkor
magas termés érhető el – fogalmazott
Guşatu Ileana, és az értékesítésre kitért.

Október utolsó harmadában járunk, s
Maros megyében a kukoricának még
a felét sem takarították be a gazdák.
A munkálatokkal most sem haladnak
megfelelő ütemben, tekintettel arra,
hogy magas a levegő páratartalma,
gyakori a dér, s a kukorica sok helyen
nem érett be, a kukoricaszemek nedvességtartalma nem csökkent a kellő
szintre. Az őszi betakarítás menetéről
Guşatu Ileanát (fotó), a Maros Megyei
Mezőgazdasági Igazgatóság helyettes ügyvezető igazgatóját kérdeztük.

Mezey Sarolta

Az átlagtermés 7700 kg

– Maros megyében több mint 76 ezer hektáron termesztenek kukoricát. Ez a kultúra a
legelterjedtebb, több mint háromszor akkora
területen termesztik a gazdák, mint például a
búzát. Október 20-ig a kukorica 48 százalékát
sikerült betakarítani a megyében, valamennyi
övezetben ez az arány. A késés oka, hogy tavasszal nagyon későre tudták elvetni a kukoricát, még júniusban is vetettek, emiatt a

kukorica nem érett meg időben. A másik
gond, hogy az időjárás sem segített, a levegő
nedvességtartalma nagyon magas, hajnalban,
reggel párás a levegő, sok helyen nagy volt a
dér. Ezért nem is látható előre, mikor fejezik
be a betakarítást. Szerintem még karácsonykor is lesz még, amit begyűjteni. Az átlagter-

15 ezer hektáron vetették el az őszi
búzát

Egy másik halaszthatatlan mezőgazdasági
munka az őszi búza vetése. Az igazgató elmondta:
– Eddig a gazdák több mint 15 ezer hektáron vetették el a búzát, a tervezett terület több
mint felében földbe került a mag. A talaj nedvességtartalma elég alacsony, de elegendő a
munkálat elvégzéséhez. Láttam egy tudósíA konstancai kikötőben 3 lej,
tást Galac megyéből, ahol annyira száraz a
nálunk olcsóbb a kukorica
talaj, hogy nem lehetett vetni. Ehhez képest
Azok a farmok, amelyek megenged- Maros megye nagyon jól áll!
hetik maguknak, szárítóval rendelkez15-20 tonna alma hektáronként
nek, szárítják a kukoricát, s ezt követően
Az alma betakarítása is folyamatban van a
értékesítik a termést. De van olyan
gazda, aki egyenesen a mezőről adja el szászrégeni nagy farmokon, összesen 1400
a kukoricát, aminek az ára nagyon fel- hektáron. A termés jó, 15-20 tonna körül alament. Például a konstancai kikötőben kul hektáronként. Egy részét tárolják, más rékilónként 3 lejért értékesítik a szemes kuko- szét feldolgozzák.
Összegzésképpen az igazgató elmondta,
ricát, ami azzal magyarázható, hogy a déli
megyékben az idei aszály miatt kevés kuko- hogy jó mezőgazdasági év volt az idei, persze
rica termett. Nálunk ennél jóval kevesebbért voltak aszályos, majd esős időszakok is, de a
kel el, Nagysármáson például egy gazda 1,1 gazdák elégedettek lehetnek az elért terméslejért értékesítette a mezőről.
hozamokkal.

Integrált húshasznú szarvasmarhafarmot létesítettek Nyárádmagyaróson

December végéig felavatják Nyárádmagyarós határában, a nyárádselyei
út mellett azt az integrált aberdeen
angus húshasznú szarvasmarhát nevelő farmot, ahol zárt rendszerben
követhető lesz – az állat születésétől
a hústermék forgalmazásáig – mind a
tenyésztési, mind a húsfeldolgozási
folyamat. A megye legkorszerűbb
élelmiszeripari egysége kizárólag prémium kategóriájú bioterméket forgalmaz majd. A beruházást pályázati
támogatásból és saját hozzájárulással
valósította meg a cserefalvi Aberdeen
Angus cég vezetője, dr. Nagy Péter
Tamás állatorvos, aki bemutatta lapunknak az új mezőgazdasági egységet.

Vajda György

Vállalni kell a gazdasági kockázatot

Dr. Nagy Péter Tamás 2008-ban cserefalvi
családi gazdaságukban fogott hozzá a szarvasmarha-tenyésztéshez. 2012-ben tizenkét
aberdeen angus húshasznú szarvasmarhával
hozta létre a fajtáról elnevezett farmot. Egy
év múlva megduplázódott az állomány. 2014ben farmfejlesztésre pályáztak, majd a jelentősebb beruházást követően folyamatosan
bővítették az állományt, korszerűsítették a
farmot. Időközben, az országban egyre többen kezdték el a húsmarhatenyésztést. Létrejött a tenyésztőket tömörítő országos
szervezet, amelynek dr. Nagy Péter Tamás alelnöke lett. Az egyesület égisze alatt 2019 novemberében a Gyulakuta községhez tartozó
Csöbön felavatták az ország első, aberdeen
angus húshasznú szarvasmarhát nemesítő
központját. Közben szűkössé vált a cserefalvi
farm, így, miután a közismert marosvásárhelyi Fazakas-húsfeldolgozó vállalat lemondott
a nyárádmagyarósi farm fenntartásáról, ahol
korábban charolais fajtákat tenyésztettek,
2016-ban dr. Nagy Péter Tamás megvásárolta
a létesítményt. 2017-ben átszervezték a farmot, lemondtak a charolais fajták tartásáról,
áttértek a fekete aberdeen angus fajták tenyésztésére. Ugyanabban az évben önerőből
üzemképessé és jövedelmezővé tették a farmot. 2018-ban született meg az egységes integrált rendszer kialakításának az ötlete, ahol
a legeltetéstől a tenyésztésen, hizlaláson át a
feldolgozásig és az értékesítésig mindent
megoldanak, a takarmányfeldolgozást és a
környezetkímélő energiaellátást is. 2018-ban
készültek a tervek, amelyekkel 2019-ben
elnyerték a hegyvidéki vidékfejlesztési program (AFIR) 4.1-es pályázati kiírása alapján
megpályázott támogatást. A finanszírozás
összege a hozzáadottérték-adó nélkül 2,6 millió euró volt. Ehhez még mintegy hétszázezer
euróval járultak hozzá, amelyet bankkölcsön-

ből fedeztek. A gazda elmondta: annak ellenére, hogy a pályázati kiírás szerint az unió
90%-ban támogatja a beruházás kivitelezését,
az időközben megdrágult építőanyagok, valamint az építőipari dolgozók bérének emelkedése miatt ez az arány 70-30% lett, így a
cégnek jóval többet kellett befektetnie.
„Mindezek ellenére az uniós támogatás és
bankkölcsön nélkül nem lehet korszerűsíteni
a gazdaságot. Vállalni kell a beruházás kockázatát, másként nincs előrelépés” – tette
hozzá dr. Nagy Péter Tamás, így az összberuházása meghaladja a 3 millió eurót.
A pályázati támogatás megnyerését követően 2020 novemberében kezdték el az építkezést, az átalakítási munkálatokat,
amelyeket a feldolgozóüzem felszerelésével
együtt reményeik szerint az idén decemberig
befejeznek. A farm különlegessége, hogy a
rendszeren belül nyert bioenergiával is működtetik majd.

Kizárólag biofarm lesz

A nyárádmagyarósi farmhoz tartozik még
mintegy 120 hektár legelő a Bekecsen, amelyet az önkormányzattól bérelnek, így gyakorlatilag nyáron több mint fél évig az állatok
szabad tartásban a hegyoldalban, majd ezután
a farmhoz közelebb levő területen legelnek.
– Ökogazdálkodást folytatunk, bár nem
könnyű, mivel a gabonát máshonnan kell ideszállítanunk, mert a környéken nem terem a
takarmányhoz szükséges megfelelő mennyiség, ezért létesítettünk a farmon belül egy takarmányfeldolgozó részleget is, mert
garantálnunk kell a tápszer minőségét. Nem
használunk adalékokat, tápszereket – hangsúlyozta az állatorvos, miközben körbevezetett a farmon.
– A zárt rendszerű húsfarmon belül az állat

születésétől a címkézett hústermékig mindent
egy helyen, illetve a környékbeli legelőkön
követünk és állítunk elő. A farm teljes befogadóképessége, hízóállatokkal együtt mintegy 350–400 fő. Kizárólag fekete aberdeen
angus fajtát tenyésztünk. Az anyaállomány
Skóciából származik. A cserefalvi farmon
szelektált tenyészbikákkal szaporítunk, mert
a cél az állatok és így a marhahús minőségének folyamatos javítása – magyarázza az állatorvos.
A tervek szerint a nyárádmagyarósi farm
húsfeldolgozó üzemében a többi között érlelt
húst, steaket, többféle ízesítésben hamburgerhez szükséges alapanyagot, száraz szalámit,
grillkolbászt készítenek, élelmiszer-adalékok
és tartósítószerek nélkül. A helyszínen egy kisebb képviseleti üzletben minden termék
kapható lesz.

Növekszik a marhahúsfogyasztók
tábora

Egy korábbi beszélgetésen arról érdeklődtem: érdemes-e húshasznú szarvasmarhát tenyészteni és feldolgozni Romániában, mivel
nálunk akkor nem volt népszerű a marhahús.
Ezt a kérdést megismételtem, hiszen akkor
dr. Nagy Péter Tamás visszafogottabban nyilatkozott. Most viszont – mintegy öt évvel a
cserefalvi farm beindítása után – a tapasztalatokra hivatkozva elmondta, hogy azóta
megváltozott a piac. Egyre nagyobb a marhahúsfogyasztók tábora, bukaresti, nagyszebeni, brassói vendéglátóipari egységek több
terméket rendelnek. Némiképpen a vírusjárvány is fellendítette a keresletet. Egyre többen gyorsfutárokon keresztül rendelnek készés félkész ételeket (hamburgert) a gyorséttermekből, amelyeknek alapanyaga marhahús
vagy az ebből készült őrlemény. Ezenkívül

Fotó: Nagy Tibor

érezhetően növekszik azoknak az egyéni vásárlóknak a száma, akik rendszeresen minőségi, vegytiszta, tápértékben gazdag
marhahúst fogyasztanak.
– A statisztikák szerint nemcsak Romániában, hanem Európa több országában is megnőtt a marhahúsfogyasztás. Nem azon kell
gondolkodjunk, hogy miként fogjuk eladni a
hústermékeket. Leginkább arra a kérdésre
kell megtaláljuk a választ, hogy miként biztosíthatjuk a folyamatos ellátást, és hogyan
maradjanak meg ugyanolyan jó minőségűek
a piacra szánt termékeink. Egyelőre csak a
hazai piacot céloztuk meg, de felkerestek
olyan vállalkozók, kereskedők is, akik nálunk
szeretnének bizonyos terméket legyártatni,
majd Svájcban, Németországban és Franciaországban forgalmaznák ezeket. Volt olyan
külföldi barátom is, aki itt Erdélyben megkóstolta az angussteaket, és azt mondta, hogy
sokkal jobb a minősége, mint bárhol máshol
a világon, ahol alkalma volt hasonlót fogyasztani. Érezte a hús ízén, hogy az állatokat
szabadon, hegyi legelőn tartottuk, a hús nem
hormonokkal és szójával felfújt termék – magyarázta dr. Nagy Péter Tamás.

Biztos jövő a környékbeli
állattenyésztőknek is

Megtudtuk, hogy a húsfeldolgozó egység
maximális kapacitása naponta három tonna.
Amint elhangzott, december végéig kulcsrakész lesz a farm, a pályázati kiírás szerinti
szerződésnek eleget téve jövő év elején beindul a próbaüzemeltetés, majd várhatóan fél
év után fog zökkenőmentesen termelni a húsfeldolgozó. A csúcsteljesítmény elérése több
tényezőtől függ. Hosszú távon az a cél, hogy
a saját farmon tenyésztett állatok feldolgozása mellett más gazdáktól is felvásároljanak
hasonló fajtájú húshasznú szarvasmarhákat,
és ezek feldolgozásával mezőgazdasági integrátorként működjenek a megyében. A Pro
Economica Alapítvány támogatásának köszönhetően a környéken többen is hozzáfogtak az aberdeen angus tenyésztéséhez, így
számukra is lehetőséget teremtenek az állatok
értékesítésére. Továbbá arra is törekednek,
hogy az üzemben helyi munkaerőt alkalmazzanak. Az sem mellékes, hogy majd jelentős
pénzösszeggel egészítik ki a helyi önkormányzat költségvetését, így hozzájárulhatnak
a községben lakók életszínvonalának a növeléséhez – mondta az állatorvos, majd hozzátette: számításai szerint öt év kell a
befektetett érték amortizálásáig, és mintegy
hét év után lesz igazán jól jövedelmező a vállalkozás, ha stabil gazdasági helyzet elé nézünk. Ami viszont ennél is fontosabb, hogy a
farm és a feldolgozóüzem működtetésével
több helybéli állattenyésztőnek kínálnak lehetőséget arra, hogy itthon értékesítsék állatállományukat, és itthon tervezzék jövőjüket.
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„Piszkos” a dízel, ezért
megölik a legtisztábbakat
Szerkeszti: Nagy-Bodó Szilárd

Nagy-Bodó Szilárd

Manapság már senkinek nem újdonság, hogy a dízelautók sokkal
szennyezőbbek, mint a benzinesek,
hogy ne is említsük a tisztán elektromosakat. Természetesen lehetne
boncolgatni azt a kérdéskört is,
hogy mekkora terhet jelent a környezetre egy elektromos autó, de az
egy másik téma. Egyelőre az a felállás, hogy a dízeleket mindenhonnan tiltják ki, és a gyártók sorra
jelentik be, hogy hamarosan elengedik ennek a motortípusnak a „kezét”.
Marad tehát a benzinen, a hibrid, a
tisztán elektromos és a hidrogénhajtású – már ha elérjük, hogy utóbbi
kettőhöz megfelelő infrastruktúra
épüljön ki. Azonban a dízeleket
most egy másik veszély is fenyegeti. Ez pedig nem más, mint az
AdBlue-hiány. Az AdBlue a modern dízelek legfontosabb adalékanyaga, ettől lehetnek tisztábbak, ez
lényegében egy egyszerű karbamidoldat, amelyet a dízelmotorok kipufogógáz-tisztító rendszerei a
nitrogén-oxidok semlegesítésére
használnak redukciós katalizátorukban. Ezzel még semmi baj nem
lenne, csakhogy ebből az adalékból
lett mostanra hiánycikk, amiben
nagy szerepe van annak, hogy a
földgáz ára az egekbe szökött. Így
nemes egyszerűséggel már nem éri
meg gyártani. Több európai gyár
már leállt, mások pedig már nem
vesznek fel megrendeléseket, ami
azt jelenti, hogy még eleget tesznek
a kötelezettségeiknek, és nem tudni,
hogy utána mit fognak lépni. A baj
pedig az, hogy a modern autók számítógépes rendszere úgy van kialakítva, hogy miután kifogy az
AdBlue, először drasztikusan viszszaveszik a teljesítményt, majd egy
idő után – ami jellemzően nem sok
– az indítást is letiltják, és az autó
egyszerűen ott marad, ahol megállt,
egészen addig, ameddig nem töltenek bele egy adag adalékot.
A hiány azt eredményezi, hogy a
legújabb, legkorszerűbb és egyben
legtisztább dízelautók képtelenek
lesznek a működésre. Ami egyrészt
fájó pont a tulajdonosoknak, hiszen
még mindig a dízel a legjobb alternatíva azok számára, akik napi több
száz kilométert kell megtegyenek,
arról nem is beszélve, hogy lehetséges az, hogy éppen azért vettek
AdBlue tartállyal szerelt autót, mert
akartak valamit tenni a környezetük
védelme érdekében. Most pedig
azzal kell szembenézzenek, hogy
nem fogják tudni használni az autójukat.
A problémának azonban van egy
másik része is, ami sokkal nagyobb
gondot jelenthet mindenki számára.
Az áruszállítók – gondoljunk a kisteherautókra – dízelmotorral működnek, és nem egy már teljesíti az
új, jobb kibocsátási normákat, va-

gyis szükségük van az AdBlue-ra,
mert ha nem, egyszerűen azok is
működésképtelenek lesznek, ami az
áruszállítás válságát vonná maga
után, azaz a létszükséglet szempontjából elengedhetetlen termékek
nem jutnának el a fogyasztókhoz.
Az ellátási lánc megszakadása
pedig felmérhetetlen anyagi károkat
okozna, ami hosszú távon komoly
gazdasági válságot eredményzene,
s az a tavalyi után egy óriási pofon
lenne mindenki számára.

Porsche Taycan vs Porsche 911

Jelenleg csak reménykedni lehet
abban, hogy az európai döntéshozók észlelik a probléma súlyát, és
idejében lépnek.

tékesíteni. Persze még mindig nem
vezet az összesítésben az elektromos Taycan, ott továbbra is a nagy
terepjáró, a Cayenne viszi a prímet,
de így is szép teljesítmény, hogy
egy elektromos autó megelőzte a
911-est.
Ez számok tekintetében úgy néz
ki, hogy Taycanból 28.640, a 911esből pedig 27.972 fogyott. Nem
nagy a különbség, de arra éppen
elég, hogy igazolja: az elektromos
autóval is lehet versenyezni, gyor-

san közlekedni, és bizonyos típusok
alkalmasak az élményautózásra is.
A sors furcsa játéka, hogy ezeket az
adatokat egy olyan gyártónál látjuk,
amelyik mindig a sportos modelljeSportos az elektromos?
iről volt híres. Persze a Porsche reHa a hétköznapi modellekre gon- akciója sem maradt el a számok
dolunk, akkor elmondható, hogy láttán. Ismételten elmondták, hogy
még mindig a belső égésű motorral a cég további elektromos modelleszerelt változatok teszik ki az eladások túlnyomó részét, vagyis ezekből az autókból élnek meg a gyárak.
Azonban a sportmodellek esetében
2021-ben fordult a kocka, legalábbis a Porschénál.
A 911-est, a Porsche kultikus
sportautóját nem kell senkinek bemutatni. Az előző évtizedekben
rendre ebből fogyott a legtöbb,
most azonban az elektromos Taycan
átvette a vezetést a vállalaton belül.
A nagy sportautógyártót pedig
ebben ez a modell húzta ki a csávából.
2019 szeptembere és 2020 szeptembere között 5%-kal csökkentek
az eladások – természetesen ehhez
a koronavírus-világjárvány is hozzájárult. Viszont idén az első kilenc
hónapban 13%-os növekedéssel
tudtak zárni, amihez elsősorban a
Taycan, illetve a kis szabadidőautó,
a Macan járult hozzá, utóbbiból 61
ezer darab talált gazdára, összesen
pedig 217.198 Porschét sikerült ér- Tesla Model Y

AdBlue-tartály töltőnyílása

ket fog bemutatni 2023-ig, amelyek
közül várhatóan a villanyhajtású
Macan fog majd a legnagyobbat
szólni, ami nem is lenne meglepő,
hiszen ez a modelljük a dobogó második fokán áll.
Természetesen lehetséges, hogy
egy elektromos Cayenne még nagyobbat szólna, viszont a nagy
SUV-k nem a takarékosság és a környezetvédelem, valamint a zöld
életfelfogás jelképei. Ennek ellenére nem teljesen kizárt, hogy lesz
majd elektromos Cayenne is, de nagyon úgy néz ki, hogy most a
Macan elektromos változatán van a
hangsúly.

Forrás: autoexpert.ro

Nyereséges volt a Tesla

Két héttel korábban beszámoltunk arról, hogy ismételten rekordeladásokat tudott produkálni a Tesla.
Akkor azonban még nem lehetett
tudni, hogy ez mire is volt elég.
Most viszont az is napvilágra került,
hogy nyereséges volt a vállalat a
harmadik negyedévben. Méghozzá

7

Forrás: agroforum.hu

ilyen tekintetben is rekordszámokat
tudtak elérni. Ha a tavalyi harmadik
negyedév számait is figyelembe
vesszük, akkor azt mondhatjuk,
hogy a Tesla forgalma 57%-kal,
azaz 13,8 milliárd dollárral nőtt.
2021 harmadik negyedévében
nyereségük 1,62 milliárd dollár lett,
de ezt most főként az autókból
szedték össze, bár 279 millió dollár
továbbra is abból jött be, hogy eladták a tisztaságukat más gyártóknak.
De ha ezt le is vonjuk, akkor is elmondható, hogy több mint 1,3 milliárd dollár hasznot húztak az
autógyártásból, ami nem kis teljesítmény egy mindössze 10 éve a piacon levő cégtől, amelyik egypár
évvel ezelőtt még nagymértékben
veszteséges volt.
Azonban az érdekességek sorának még nincs vége. A rekordprofitot átlagosan 6%-kal alacsonyabb
eladási áron tudták elérni. Tehát itt
is beigazolódni látszik a mondás,
hogy a kevesebb néha több. A Tesla
nem találta fel – ilyen tekintetben –
a spanyolviaszt, mindössze alkalmazta azt a technikát, amelyik értelmében
egy
autóra
kisebb
haszonkulcsot számol, abban a reményben, hogy többet fog eladni
belőle. Elmondható, hogy bejött a
számítása. Továbbá arról sem szabad megfeledkezni, hogy két típus
felújításon esett át, ami egyrészt azt
jelentette, hogy ez egy pluszkiadás
volt a Teslának, másrészt egy ideig
a harmadik negyedévben sem tudta
forgalmazni a Model S és Model X
típusokat. Tehát a cégnél joggal reménykedhetnek abban, hogy a későbbiekben még nagy profitot
tudnak majd realizálni. Arról nem is
beszélve, hogy a hamarosan elkezdi
a munkát a texasi és a németországi
Tesla üzem is, ami még tovább növelheti a számokat. És ha így halad,
nem kizárt, hogy egy bő évtized
múlva a világ legnagyobb három
autógyártója között fogjuk találni,
persze ehhez a konkurenciának is
lesz egy-két szava.

Forrás: tesla.com
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A bűnügyi felügyelet megsértése

Egyelőre harminc napig korlátozások

Szerkeszti: Szer Pálosy Piroska

A szabályok betartását ellenőrzik

A Maros Megyei Rendőrség tájékoztatása értelmében csendőrökből, rendőrökből álló vegyes csapatok továbbra is
ellenőrzik a járványügyi óvintézkedések
betartását, az előírások megszegése
esetén bírságolnak.

Védettségi igazolvány kell
a mozgásszabadsághoz

Múlt héten, pénteken az országos járványügyi operatív testület (CNSU) és a kormány is elfogadta a járványhelyzet súlyosbodása miatt hozott korlátozó
intézkedéseket, melyek hétfőtől, október 25-étől
életbe is léptek.
Ennek nyomán minden közterületen, kül- és beltéren egyaránt kötelezővé vált a maszkviselés, akárcsak
a munkahelyen és a tömegközlekedési eszközökön.
Betiltották a magánrendezvények szervezését, oltási
védettségi igazolványhoz kötik a plázák, éttermek,
szállodák látogatását, 30 napra éjszakai kijárási tilalmat vezettek be országszerte, a fertőzési aránytól függetlenül este 10 és hajnali 5 óra között. A kijárási
tilalom nem vonatkozik azokra, akik:
– legalább tíz napja megkapták a koronavírus elleni
oltás második adagját is;
– átestek a fertőzésen (legalább 15 napja és legfeljebb 180 napja lett pozitív a koronavírustesztjük);
– igazolni tudják, hogy nyomós okkal hagyják el a
lakhelyüket (munkaügyben, sürgős orvosi ellátás
miatt, átutazóban vannak, gyermeküket kísérik, idős,
beteg, sérült hozzátartozóiknak segítenek, vagy egy
családtag halála miatt intézkednek).

Változtak a büntető törvénykönyv házi őrizetre vonatkozó
szabályai. Ha a bűnügyi felügyelet alatt álló vádlott a
kényszerintézkedés szabályainak megszegésével más
helységbe távozik, emiatt azt
megszökésként kezelik, elrendelhetik a letartóztatását,
ugyanakkor a bűnügyi felügyeletre vonatkozó magatartási
szabályok
megsértésével is számolnia
kell.

Amennyiben egy házi őrizetben
lévő megszegi a lakhelyelhagyási
tilalmat, vagy átlépi azt az útvonalat, illetve megszegi azokat a feltételeket, amelyeket bírósági úton
megszabtak számára, az szökésnek
minősül, és a bűncselekményt akként kezelik. Amint a felügyelésével megbízott hatóság úgy ítéli
meg, hogy rosszhiszeműen szegte
meg a szabályokat az elítélt, a felügyeletével megbízott hatóságnak
joga van az ügyészség vagy bíróság
elé állítani. A házi őrizet nem a büntetés egy fajtája, hanem kényszerintézkedés. Ez a bűnügyi felügyelet
egyik típusa, és a házi őrizet mellett
a lakhelyelhagyási tilalom, a bűnügyi eltiltás és a jelentkezési kötelezettség is ide tartozik.
A cél kiküszöbölni a bűnismétlés
és a bizonyítás megakadályozásá-

Szer Pálosy Piroska

Múlt hét végén 24 óra alatt több mint száz
rendőr bevetésével 80 kereskedelmi egységben,
1720 helyszínen és 125 tömegközlekedési eszközön ellenőrizték a 2020. évi 55-ös számú törvény betartását, ugyanakkor több mint 3.695
személyt igazoltattak. 31 esetben bírságoltak
összesen 2.500 lej értékben. 29 személyt a védőmaszk használatának hiánya miatt, egy személyt
a lakhelyi karanténra vonatkozó szabályok megsértése, egy kereskedelmi egységet amiatt, hogy
magánrendezvény megtartását engedélyezte. A
koronavírus-járvány terjedésének a megakadályozását célzó ellenőrző és felvilágosító akciókra
az elkövetkezőkben is számítani lehet, mindenekelőtt azokon a településeken, ahol az ezer
főre számított megbetegedések száma meghaladta a hat esetszámot. A rendőrség továbbra is
a törvények betartására figyelmeztet, az orrot és
szájat elfedő védőmaszk viselését, a személyek
közti fizikai távolság betartását, az éjszakai kijárási tilalom előírásait, illetve a lakhelyelhagyási tilalom betartását kéri – áll a közleményben.

Szabadságvesztéssel büntetik

Fotó: Maros Megyei Rendőrség

Csak oltási igazolvánnyal vagy a koronavírus-fertőzésen való átesést bizonyító (legkevesebb 15, legtöbb 180 nap régiségű) igazolvánnyal lehet:
– belépni a kereskedelmi központok nem közélelmezést szolgáló részeibe, szállodákba, vendéglőkbe,
kávézókba, mozikba, kulturális intézményekbe, játszóházakba, sport- és fitnesztermekbe, uszodákba,
gyógykezelési központokba, vásárokba, ócskapiacokra;
– részt venni színházi vagy más kulturális előadásokon, koncerteken, rendezvényeken, szabadtéri
sporttevékenységeken, nyilvános gyülekezési eseményen, tüntetésen.
A helyi és országos közintézmények, köztulajdonban levő cégek, szolgáltatók által működtetett helyszínekre, valamint az 50 személynél nagyobb számmal
működő irodaházakba a fenti kategóriák mellett az érvényes negatív koronavírusteszttel (48 óránál nem régebbi gyorsteszttel vagy 72 óránál nem régebbi
PCR-teszttel) rendelkező személyek is beléphetnek.
Kivételt képeznek a 12 éves vagy 12 éven aluli
gyerekek, ha zöldigazolvánnyal rendelkező felnőtt kíséri őket.
Az alkalmazottak esetében el lehet tekinteni a fenti
korlátozásoktól.
30 napra országszerte korlátozzák az üzletek, éttermek, mallok, fitnesztermek, mozik és
előadótermek működését, így azok
este 9 és hajnali 5 óra között zárva tartanak.
Az oltási igazolvánnyal vagy negatív koronavírusteszttel nem rendelkező személyek számára a sürgősségi
ügyintézést online vagy szabadtéri
ügyfélfogadó irodákon keresztül kell
biztosítaniuk a közhivataloknak.
Tüntetéseket legtöbb 100 személy
részvételével lehet tartani, és csak az
oltottak vagy a betegségen átesettek
demonstrálhatnak.
Az alkalmazottak legalább 50 százalékának távmunkában kell dolgoznia.
A magántulajdonban levő cégek
irodáiba csak oltottság, a betegségen
való átesés igazolásával, vagy negatív
teszt felmutatásával léphetnek be
külső személyek, amennyiben a munkaközösség több mint 50 fős.
Zöldigazolvány nélkül azonban be
lehet lépni:
– a templomokba, vallási rendezvényekre
– olyan élelmiszerboltokba, amelyek nem kereskedelmi központokban, mallokban vannak, valamint a
vásárokba is.

nak a lehetőségét, illetve a szökéselrejtőzés veszélyét. Lényeges,
hogy a bűnügyi felügyeletet el lehet
rendelni egy lakásra, adott területre,
illetve meghatározhatók a mozgási
zónák is.
A bűnügyi felügyelet keretében
meghatározható, hogy hetente egyszer a házi őrizetben lévő személy
jelentkezzen a felügyeletével megbízott rendőrnél, akinek jogában áll
ellenőrizni a bűncselekménnyel
kapcsolatos ügyiratot, hozzáférhet
a hatóság, a jogi vagy magánszemély, valamint a közintézmény felvételeihez.
A módosításokat a 2021. évi 146os számú törvénnyel fogadták el, és
az elektronikus nyomkövetés megszervezését, annak működését, riasztás esetén a követendő
akciótervet szabályozza – tájékoztatott a Maros Megyei Rendőr-felügyelőség.
A bűnügyi felügyelet célja, hogy
a letartóztatás valós alternatívájává
váljon, elrendelése több mindentől
függ, például a cselekmény jellegétől, illetve a terhelt személyi körülményeitől. Emellett az is fontos,
hogy a bíró milyen indokkal rendelte el a kényszerintézkedést,
mivel nem mindegy, hogy szökés,
elrejtőzés, a bizonyítás meghiúsításának vagy a bűnismétlésnek a veszélye áll fenn. (Pálosy Piroska)

Pályázati kiírás diákoknak
és pedagógusoknak

Szabadtéri oktatási
tevékenységekre

Az Európai Befektetések és
Pályázatok Minisztériuma nevelésre és képességfejlesztésre írt ki pályázatot, melyre
október 27-étől, szerdától
lehet pályázni szabadtéri nem
formális oktatási tevékenységekre.

Az „Educaţie nonformală în sistem outdoor” címmel meghirdetett
pályázat céljai között szerepel a
korai iskolaelhagyás jelenségének
csökkentése a szociálisan hátrányos
helyzetű csoportok körében, valamint a vidéki iskolai közösségekben. Ugyanakkor a közoktatásban
részt vevő pedagógusok továbbképzése is annak érdekében, hogy a diákok szükségleteire összpontosító
oktatási módszereket sajátítsanak el
és alkalmazzanak, megfelelően befogadó iskolai légkört szolgáltatva
a diákok számára.
A célcsoport: a közoktatásban
részt vevő 0–X. osztályosok, a
hangsúlyt a roma közösséghez tartozó, valamint vidéki, esetleg fogyatékkal élő, illetve szociálisan
hátrányos közösségekhez tartozó
diákokra helyezve. Ugyancsak célcsoportként pályázhatnak a pedagó-

Fotó: Nagy Tibor

gusok és az iskolai kisegítő személyzet. „A tanulás lehet szórakoztató, lehet mozgalmas, kreatív,
ezzel a programmal mi pont ezt támogatjuk: olyan tanórákat, amelyeket a szabadban tartanak és
amelyekhez különböző alternatív
módszereket használnak a tanárok:
a sportot, a művészetet, a zenét,
bármit, ami érdekessé teszi a tanulást, ami megakadályozza az iskolaelhagyást! A projekt összértéke 15
millió euró, erre megyei tanfelügyelőségek, iskolák, az oktatási minisztérium alá tartozó ügynökségek,
iskolai tanácsadó szolgáltatók, vallási intézmények vagy egyesületek,
a társadalmi befogadásért felelős
kormányzati intézmények, civil
szervezetek pályázhatnak” – tájékoztatott Csép Éva Andrea parlamenti képviselő.
A pályázatokat a MySMIS 2014
informatikai rendszeren október 27én 16 órától fogadják, a beküldési
határidő: december 27-én 16 óra.
A pályázattal kapcsolatos részletek és formanyomtatványok a
https://mfe.gov.ro/pocu-lanseazaapelul-competitiv.../ honlapon találhatók. (pálosy)
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Bálint Zsombor

Csúcsra járatott pragmatizmus

Nem játszott jobban – legalábbis
hagyományos értelemben – a Kolozsvári CFR 1907 a Sepsi OSKnál, azonban csúcsra járatott
pragmatizmusával kétgólos győzelmet aratott. A sepsiszentgyörgyi
edző, Cristiano Bergodi a Voluntari
elleni hazai vereség után azt
mondta: mást kell játsszon a csapata. Nos, ezen a meccsen ez csak
az első 24 percben valósult meg.
Mintha saját pályán játszott
volna, úgy kezdte a Sepsi OSK a
kolozsvári mérkőzését. Labdabirtoklását az tette fölényessé, hogy játékosai folyamatosan elsőként
csaptak rá a játékszerre. Ráadásul
megpróbáltak a szokásosnál jobban
gyorsítani az ellenfél tizenhatosánál, azonban a Petrescu-féle védelmi szervezettség ellen csak
amolyan helyzetecskéket tudtak kialakítani, mint BărbuZ lecsúszó lövése, vagy Aganović egyenesen
Bălgrădean ölébe küldött labdája.
Eközben a CFR higgadtan kivárta a
sorát, és az első szögletét gólra váltotta. (Néhány perccel korábban a
játékvezetők elnéztek egy szögletet,
amely az OSK-nak járt volna.
Semmi lényeges, csak egy szöglet –
mondták a kommentátorok. Nos,
egy „nem lényeges” szöglet kellett
a CFR-nek ahhoz, hogy teljesen
megváltoztassa a meccs képét, és
végtére a kimenetelét.) Bouhenna
az OSK edzésén képzelhette egy
ideig magát, hiszen egy éve még
együtt gyakorolták Tincuval a szög-

letek utáni játékhelyzeteket, most
viszont a CFR mezében fejelte jól
helyezve a labdát az alsó sarokba,
még úgy is, hogy Tincu megpróbálta gyötörni és rángatni (1-0).
A gól után láthatóan elillant a
szentgyörgyi játékosok motivációja,
a folytatásban szinte semmi sem sikerült nekik. Eközben a CFR sem
erőltette, hagyta a steril birtoklást az
ellenfélnek. Aztán a második félidő
elején egy Mitrea-belépő után büntetőt ítélt a játékvezető. Niczuly remekül érezte, hogy hová rúgja
Culio, azonban óriási balszerencséjére a labda az ellenkező sarokba
csavarodott vissza, ahol Culio még
egyszer beleért a gólvonalon (2-0).
Technikailag akciógól, noha egy tizenegyes eredménye volt.
Bergodi csak ekkor próbált cse-

Jegyzőkönyv

Fotó: a Sepsi OSK közösségi oldala

rékkel változtatni (vajon miért nem
a szünetben? – hisz öt cserére van
lehetőség!), ám a társaik általános
leforrázott hangulatába nem tudtak
frisseséget vinni, még azután sem,
hogy Bordeanu kiállítását követően
létszámfölénybe kerültek. Miután a
szentgyörgyi védelem megnyílt, a
CFR-nek adódott még két nagy lehetősége, gyakorlatilag az első
helyzetei a meccsen, amelyeket
Omrani (Niczuly védés) és Alibec
(kapu mellé) hagytak ki.
A győzelemnek köszönhetően a
CFR nyolc pontra növelte az előnyét a tabella élén, míg a Sepsi
OSK a számára igen szerény, kiesés
elleni osztályozót jelentő 14. helyen
áll, alig tíz ponttal.
A Voluntari elleni hazai vereséget
követően Diószegi László azt

Egy korszak vége

Az utolsó pillanatban derült ki,
hogy a Marosvásárhelyi CSU Medicina női röplabdacsapata mégis beiratkozott a másodosztályba, a
habozásra pedig megkaptuk a választ
a bajnokság első fordulójában.
Szinte két évtized után, amikor a megyeszékhelyi csapat végig vagy az
élvonalban játszott, vagy önszántából lépett vissza a másodosztályba,
ahol viszont mindenkit simán vert,
az idén csak a tavalyról megörökölt
mezek emlékeztettek az egykori
eredményes csapatra.
Az első fordulóban a Medicina
Máramarosszigetre látogatott, annak
a klubnak az otthonába, amely rend-

1. CFR 1907
2. CSU Craiova
3. FCSB
4. Botosán
5. Voluntari
6. UTA
7. Rapid 1923
8. FC Argeş
9. Farul
10. Chindia
11. Universitatea 1948
12. Mioveni
13. Medgyes
14. Sepsi OSK
15. Dinamo 1948
16. Clinceni

Eredményjelző

szerint a mezőny második felében
végzett az előző bajnokságokban. A
kislányokból álló marosvásárhelyi
együttes azonban a színvonalas röplabdához szokott szem számára nézhetetlen játékot, amolyan igazi
gyerek- és ifjúsági szintű produkciót
mutatott be, amelynek nem lehetett
más a vége, mint háromjátszmás vereség.

A második és harmadik játszmában rövid ideig sikerült vezetni
is, azonban egészen elementáris játékelemekben mutattak súlyos hiányosságokat a CSU Medicina
játékosai .
A marosvásárhelyi csapat első
hazai mérkőzését az Aradi Pro Volei
ellen játssza, szombaton, zárt kapuk
mögött. (B.Zs.)

Ismét versenyeztek a fogyatékkal élők

Czimbalmos Ferenc Attila

Idén a korábbi évekhez képest több fogyatékkal élő
mutatkozhatott be a közönség előtt az Olympikuskupán, valamint az ez alkalommal tartott művelődési
esten.
Az Olympikus Sportklub, valamint a Maros megyei,
Fogyatékkal Élők
Társadalmi Beilleszkedését Segítő Egyesület immár XV.
alkalommal rendezett sportvetélkedőt
hátrányos helyzetűeknek, akik dartsban, asztaliteniszben, sakkban és tábléban versenyezhettek a sportcsarnokban, majd a ligeti
parkban kerekesszékes
gyorsaságiügyességi és célba
dobó versenyeket
tartottak.
A
művelődési
estet kilencedik alkalommal tartották
meg. A már megszo-

kott módon a színpadon láthatták Máté Dalmát és az
Olympikus Mixtet, illetve Nyikó Anett mellett egy gyerektánccsapatot is. A magyarországi vendégek
a járványhelyzet miatt nem vállalták az utazást és a fellépést. A résztvevők a sportrendezvény záróünnepségén
a Kék Gyöngy étteremben fogyasztották el az ünnepi vacsorát.

Fotó: Soós Zsigmond közösségi oldala
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Labdarúgó 1. liga, 13. forduló:
Kolozsvári CFR 1907 – Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK 2-0 (1-0)
Kolozsvár, Dr. Constantin Rădulescu stadion. Vezette: Andrei
Chivulete (Bukarest) – George
Neacșu (Câmpulung Muscel),
Andrei Constantinescu (Bukarest). Tartalék: Mircea Ardelean
(Arad). Ellenőr: Aron Huzu
(Nagyszeben).
Gólszerzők: Buhenna (24.), Culio
(53.). Sárga lap: Boateng (45+1.),

mondta: azokat a játékosokat, akik nem teljesítenek, a téli szünetben
lecserélik. Ennek alapján
pedig igen nagy huzatra
számíthatunk a télen a
klubajtó
nyitogatása
miatt…

Női röplabda A2 osztály, Nyugati csoport, 1. forduló: Máramarosszigeti
CSM – Marosvásárhelyi CSU Medicina 3:0 (25:15, 25:19, 25:16), Temesvári Politehnica – Temesvári CSM 3:1, Nagyváradi CSU – Aradi Pro
Volei 3:0.

Az 1. liga állása
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Bordeanu (78.), illetve Fofana
(59.). Kiállítva: Bordeanu (80.).
Kolozsvári CFR 1907: Bălgrădean – Sušić, Bouhenna, Burcă,
Camora, Culio (89. Cestor), Boateng (46. Bordeanu), Deac (82. A.
Păun), Omrani, Alibec (82. Debeljuh), Petrila.
Sepsi OSK: Niczuly – Dimitrov,
Tincu, Mitrea, Ispas, Aganović
(74. Bojić), N. Păun, Fofana (61.
Eder), BărbuZ (61. Askovszki),
Golofca (62. Ștefănescu), Csuncsukov (74. Luckassen).

Eredményjelző

* 1. liga, 13. forduló: Academica Clinceni
– Aradi UTA 0-3, Kolozsvári CFR 1907 –
Sepsi OSK 2-0.
* 2. liga, 11. forduló: Concordia Chiajna –
Brassói FC 2-1.

Románia-kupa és
Magyar Kupa a televízióban

Október 27., szerda:
* 14.30 óra, M4 Sport: VKS Tököl (megyei, I.) – Ferencvárosi
TC (Magyar Kupa, tizenhatoddöntő)
* 18.00 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1, Look Sport +: Nagybányai Minaur (3. liga) – CSU Craiova (Románia-kupa, nyolcaddöntő)
* 20.30 óra, M4 Sport: Zalaegerszegi TE FC – Budapesti Honvéd
FC (Magyar Kupa, tizenhatoddöntő)
Október 28., csütörtök:
* 15.00 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1, Look Sport: Bodzavásári FC (2. liga) – Dunărea 2005 Călăraşi (2. liga) (Romániakupa, nyolcaddöntő)
* 18.00 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1, Look Sport +: Universitatea 1948 Craiova – Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK (Romániakupa, nyolcaddöntő)
* 20.30 óra, M4 Sport: Kolorcity Kazincbarcika SC (NB III.) –
Diósgyőri VTK (Magyar Kupa, tizenhatoddöntő)
* 21.00 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1, Look Sport +: Temesvári Politehnica (2. liga) – Bukaresti Rapid 1923 (Románia-kupa,
nyolcaddöntő)

U19-ben indult a Partizan

Jövőre már a felnőttek mezőnyében is megméretkezne a Partizan
Marosvásárhely vízilabdacsapata, amely idén az U19-es ifjúságiaknál igyekszik minél több tapasztalatra szert tenni.
Elsőként a Marosvásárhelyen tartott tornán mérhették fel az erőviszonyokat, és az Északi csoportban a Partizan négy mérkőzést
nyert meg, csak a Nagyváradi Crișultól szenvedett vereséget.
Ezeket az eredményeket tekintve biztatóak az előjelek. Sok
múlik azonban azon, hogy milyen hátteret tudnak biztosítani az élvonalbeli szerepléshez – értesüléseink szerint a városi sportklubbal
partnerségben valósítanák meg az elképzelést.
Fiú U19 országos bajnokság, Északi csoport, első torna (Marosvásárhely): Nagyváradi Crișul – Brassói Corona 15-6, Marosvásárhelyi Partizan – Kolozsvári CSM 7-3, Kolozsvári Viitorul –
Nagyváradi CSM 8-15, Marosvásárhelyi Partizan – Brassói Corona
11-7, Nagyváradi CSM – Kolozsvári CSM 17-10, Nagyváradi
Crișul – Kolozsvári Viitorul 23-3, Nagyváradi CSM – Nagyváradi
Crișul 6-15, Marosvásárhelyi Partizan – Kolozsvári Viitorul 26-8,
Kolozsvári CSM – Brassói Corona 10-11, Kolozsvári CSM – Kolozsvári Viitorul 14-10, Nagyváradi CSM – Brassói Corona 11-7,
Nagyváradi Crișul – Marosvásárhelyi Partizan 10-5, Marosvásárhelyi Partizan – Nagyváradi CSM 7-6, Brassói Corona – Kolozsvári Viitorul 15-7, Nagyváradi Crișul – Kolozsvári CSM 13-5.
Rangsor: 1. Crișul 15 pont, 2. Partizan 12, 3. Nagyváradi CSM
9, 4. Brassói Corona 6, 5. Kolozsvári CSM 3, 5. Viitorul 0.
(bálint)
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Új biztosítási szabályok
Kreml: Putyin és Johnson
egyetértett, hogy országaiknak Az országúti balesetet szenvedők védelmére
traktorokra vagy elektromos rolleegyütt kell működnie
rekre) és a kifejezetten versenyzésre épített gépekre sem.

Vlagyimir Putyin orosz elnök
és Boris Johnson brit miniszterelnök egyetértett abban,
hogy Moszkvának és Londonnak a fennálló problémák ellenére együttműködést kell
kialakítania számos területen
– közölte a Kreml sajtószolgálata a két vezető telefonbeszélgetését követően.

Moszkvai tájékoztatás szerint a
két vezető megállapodott abban,
hogy a tárgyalás során felvetett kérdésekben a felek „fenntartják a
szükséges kapcsolatokat egymással”.
Afganisztánnal kapcsolatban Putyin tájékoztatta Johnsont a „kibővített trojka” és a „moszkvai
formátum” keretében múlt héten
Moszkvában megtartott konzultációk eredményeiről.
A „kibővített trojka” Oroszországból, az Egyesült Államokból,
Kína–Pakisztánból áll, de az amerikai fél ezúttal nem képviseltette
magát. A „moszkvai formátum”
2017-ben jött létre a különmegbízotti szintű hatoldalú – orosz-afgán–
kínai-pakisztáni-iráni-indiai
konzultációs mechanizmus alapján.
Az orosz fővárosban szerdán megtartott harmadik fordulón Oroszország, a tálibok vezette Afganisztán,
India, Irán, Kazahsztán, Kirgizisztán, Kína, Pakisztán, Tádzsikisztán,
Türkmenisztán és Üzbegisztán képviselteti magát.
Putyin és Johnson a telefonos
eszmecsere során egyaránt az iráni
nukleáris programra vonatkozó

közös átfogó cselekvési terv fenntartása mellett érvelt, amely a közlemény szerint fontos tényező a
biztonság garantálásában, valamint
a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozását célzó rendszer fenntartásában.
A közelgő, november elején
megtartandó glasgow-i éghajlatvédelmi csúcstalálkozóval kapcsolatban Putyin biztosította a brit
miniszterelnököt arról, hogy Oroszország elkötelezett nemzetközi kötelezettségvállalásai mellett és
következetesen csökkenteni szándékozik gazdaságának szén-dioxidkibocsátását. A moszkvai elnöki
hivatal sajtószolgálata szerint Johnson üdvözölte Oroszország törekvését, hogy legkésőbb 2060-ig elérje
a szén-dioxid-semlegességet.
Putyin, aki nem vesz részt a csúcson, biztosította tárgyalópartnerét,
hogy a Glasgow-ba utazó orosz delegáció hozzá fog járulni a fontos
nemzetközi fórum sikeréhez.
Vlagyimir Putyin és Boris Johnson legutóbb 2020. május 8-án betelefonon
egymással.
szélt
Mindkét fél kifejezte akkor készségét a párbeszéd és az együttműködés kialakítására az orosz–brit
kapcsolatok napirendjén szereplő
kérdések, valamint a sürgető nemzetközi problémák kezelése ügyében. A két vezető a TASZSZ
szerint eddig egyetlen alkalommal,
2020 januárjában, Berlinben, a líbiai rendezésről szóló nemzetközi
konferencián találkozott személyesen. (MTI)

Kennedy hozzátartozói
az elnökgyilkosság
tisztázását sürgetik

Az 1963-ban meggyilkolt
John Fitzgerald Kennedy
amerikai elnök hozzátartozói
sürgették Joe Biden amerikai
elnököt, hogy hozza nyilvánosságra a merénylet még titkosított dokumentumait –
számolt be hétfőn a Newsmax
konzervatív amerikai hírportál és a Politico című lap.

A dokumentumokat eredetileg
kedden hozták volna nyilvánosságra, ám a Fehér Ház pénteken közölte, hogy a lépést legalább
december 15-ig elhalasztja, vagy
akár tovább is, amennyiben az
elnök úgy dönt, hogy az ország érdekei a további titkosítást kívánják
meg.
„Gyalázat. Gyalázat az amerikai
demokráciára nézve” – reagált a Politicónak nyilatkozva ifjabb Robert
F. Kennedy, a szintén meggyilkolt
Robert Kennedy egykori igazságügyi miniszter fia a Politicónak.
„Hogy’ az ördögbe lehetséges ez 58
évvel a történtek után, és mégis, mi
igazolhatja, hogy nem hozzák nyilvánosságra ezeket a dokumentumokat?” – fogalmazott.
Unokatestvére, Patrick Kennedy,
korábbi Rhode Island-i demokrata
párti kongresszusi képviselő úgy
vélekedett: az iratokat nem kifejezetten a család miatt, hanem azért is

kellene nyilvánosságra hozni, mert
„az amerikai állampolgároknak
joguk van tudni olyan dologról,
amely ilyen sebet ejtett e nemzet
lelkén, amely nemcsak egy elnököt
veszített el, hanem egy szebb jövő
reményét is”.
„Az ország érdekét tartom szem
előtt, mindennek ki kell derülnie,
hogy még jobban megérthessük történelmünket” – fogalmazott.
A dokumentumokat 2017-ben
hozták volna nyilvánosságra, ám
Donald Trump előző amerikai
elnök ezt négy évvel elhalasztotta.
A Politico szerint Biden döntése
meglepetésként érte a gyilkossággal
foglalkozó történészeket és szakértőket, tekintve, hogy az elnök a szenátus tagja volt, amikor az amerikai
kongresszus 1992-ben egyhangúlag
felhatalmazást adott arra, hogy 25
éven belül közzétegyék a titkosított
iratokat.
John Fitzgerald Kennedy elnököt
1963. november 22-én gyilkolták
meg a texasi Dallasban. A gyilkossággal a magányos elkövetőnek minősített Lee Harvey Oswaldot
vádolták meg, akit azonban letartóztatásakor Jack Ruby bártulajdonos agyonlőtt. Ruby később a
börtönben betegségben meghalt.
(MTI)

A gépjármű-felelősségbiztosításra vonatkozó új szabályok garantálják, hogy az
utazók egyenlő elbírálásban
részesüljenek Európa-szerte.

Mózes Edith

A jogszabály védelmet biztosít a
balesetek áldozatainak, függetlenül
attól, hogy Európán belül hol szenvednek balesetet.

Védelem a baleset áldozatainak akkor is, ha a biztosító
csődbe megy

Az EP plénumában múlt csütörtökön 689 szavazattal, három ellenszavazat és négy tartózkodás
mellett elfogadott szabályok célja,
hogy a jelenlegi gépjármű-felelősségbiztosítási irányelv kiskapuit
bezárja.
A jogszabály garantálja, hogy a
balesetet szenvedők akkor is hozzájussanak a nekik járó összeghez,
ha a biztosítócég időközben csődbe
megy. A kártörténeti igazolások
harmonizációjának köszönhetően a
biztosított ezentúl nem kerül hátrányos helyzetbe, ha más tagállamba
költözik. A biztosítást keresők
pedig új, ingyenesen használható
és független felek által működtetett
ár-összehasonlító eszközök segítségével vethetik majd össze a kü-

Dita Charanzová (Renew, Csehország, fotó) jelentéstevő kijelentette: „Szép nap ez a mai minden
európai járműhasználónak, és
azoknak is, akik sajnos balesetben
sérültek meg. Ezentúl akkor is fizet
a biztosító, ha csődbe ment. A kártörténeti igazolások harmonizálásával többé nem fordulhat elő, hogy
a biztosítási díjjal még a jó vezetők
is rosszul járjanak, ha másik tagálForrás: YouTube
lamba költöznek. Vigyáztunk arra,
lönböző díjakat és biztosításo- hogy az elektromos kerékpárok terjedését ne akadályozzuk azzal,
kat.
hogy kötelezővé tesszük az európai
Harmonizált kártörténeti igazo- biztosításukat. És nem hagytuk
lások, ár-összehasonlító esz- kétségek között a motorsportban
közök az egységes elbírálásért versenyzőket sem, akik teljesíthetetlen biztosítási feltételek nélkül
A jogszabály a tagállamokban űzhetik tovább a sportot.”
egységesíti a biztosítási fedezet kötelező legalacsonyabb mértékét, Mi történik a továbbiakban?
hogy az áldozatok mindenhol legA június 22-én kötött ideiglenes
alább egy bizonyos összeghez hoz- megállapodást az Európai Parlazájussanak. Ha a tagállamok más, ment után az Európai Tanácsnak is
magasabb szintű fedezetet írnak hivatalosan jóvá kell hagynia, majd
az irányelvnek meg kell jelennie az
elő, akkor az érvényesül.
Unió Hivatalos Lapjában.
Elektromos kerékpárokra és a Európai
A tagállamoknak 24 hónapjuk van
motorsportra nem vonatkozik arra, hogy azt átültessék saját jogA túlszabályzás elkerülése érde- rendjükbe.
Forrás: az Európai Parlament
kében a szabályok nem vonatkoznak a 14 km/h-nál lassabban Magyarországi Kapcsolattartó Irohaladó járművekre (például kerti dája

A Twitter felfüggesztette
egy kongresszusi képviselő fiókját

A Twitter amerikai közösségi mikroblog-szolgáltató felfüggesztette Jim Banks, Indiana állam republikánus kongresszusi képviselője hivatalos fiókját,
miután bejegyzésében férfiként utalt Rachel Levinere, az ország első, transznemű négycsillagos katonatisztjére – számolt be hétfőn az amerikai sajtó.
„Az első női négycsillagos katonatiszt címet egy
férfi vette át” – olvasható Banks bejegyzésében, amelyet azután írt, hogy a múlt héten Levine-t az Egyesült
Államok közegészségügyi szolgálata hivatalos hadteste
négycsillagos admirálissá neveztek ki. „Ha valakit, aki
férfinak született és 54 évig férfiként élt, az első női
négycsillagos tisztnek nevezünk, az sértés minden kislány számára, aki arról álmodik, hogy egy napon áttöri
a láthatatlan akadályokat” – fogalmazott a republikánus
politikus egy következő bejegyzésében.
Rachel Levine a Joe Biden vezette adminisztráció
egészségügyi miniszterhelyettese. Az első transznemű, aki az Egyesült Államok szövetségi kormányában magas tisztséget kapott. Az 1957-ben született
gyermekgyógyász az élete nagy részét Richard L. Levine néven, férfiként élte le. Két gyermeke is született, majd úgy döntött, hogy nevet és nemet változtat.

Országosan akkor híresült el, amikor 2020-ban, a koronavírus-járvány csúcspontja idején, Pennsylvania
állam egészségügyi vezetőjeként elrendelte, hogy az
idősotthonokban helyezzék el a kórházból elbocsátott,
de még meg nem gyógyult koronavírusos betegeket.
Előtte azonban a saját édesanyját kivette az egyik
idősotthonból.
A Twitter indoklása szerint a republikánus Banks
képviselő bejegyzése gyűlöletkeltő volt, ezért a fiókját felfüggesztették. A közösségi mikroblog-szolgáltató azzal érvelt: szabályzata szerint senki nem
népszerűsíthet erőszakot, nem fenyegethet, vagy zaklathat más felhasználókat a nemi identitásuk miatt.
„A bejegyzésem ténymegállapítás volt” – írta a politikus a személyes Twitter-oldalán. „A nagy technológiai vállalatoknak nem kell egyetérteniük velem, de
nem kellene kitörölniük sem. Ha elnémítanak engem,
elhallgattatják majd önöket is. Nem engedhetjük meg,
hogy a nagy techcégek megakadályozzák, hogy kimondjuk az igazságot” – tette hozzá Banks. A republikánus képviselő kijelentette: nem hátrál meg. „A
nagy technológiai vállalatokat elszámoltathatóvá kell
tenni” – fogalmazott. (MTI)

Gazdasági és kereskedelmi kérdésekről egyeztetett
Liu Ho kínai miniszterelnök-helyettes és Janet Yellen
amerikai pénzügyminiszter videókapcsolaton keresztül kedden reggel – adta hírül a kínai sajtó.
A két fél „gyakorlatias, őszinte és építő jellegű” tanácskozást folytatott a makrogazdasági helyzetről,
valamint a két- és többoldalú együttműködésről – számolt be CGTN pekingi székhelyű, nemzetközi hírcsatorna.
A felek egyaránt fontosnak tartották, hogy Kína és
az Egyesült Államok erősítsék gazdaságpolitikájuk
összehangolását, mivel a világgazdaság helyreállása
kritikus ponthoz ért.
Liu Ho, aki Kína kereskedelmi főtárgyalójának
szerepét tölti be az amerikai–kínai kereskedelmi tárgyalásokon, aggályát fejezte ki az amerikai pótvámok
és szankciók feloldását, valamint a kínai vállalatokkal
szembeni bánásmódot illetően.
Az amerikai pénzügyminisztérium közleménye
szerint Yellen a beszélgetés során „nyíltan felvetett
aggályos kérdéseket”, ám erről további részleteket
nem közöltek.
Liu Ho még a hónap elején Katherine Taijal, az

Egyesült Államok külkereskedelmi képviselőjével
folytatott egyeztetést videókapcsolaton keresztül
egyebek mellett a tavaly januárban aláírt kínai–amerikai gazdasági és kereskedelmi megállapodás gyakorlati alkalmazásáról, valamint a felek kölcsönös
aggályairól.
A kínai kereskedelmi minisztérium a múlt héten
közölte, hogy Kína üdvözölné egyes, kínai termékekre kivetett amerikai büntetővámok feloldását.
Hozzátették: a két félnek együtt kellene dolgoznia
annak érdekében, hogy megteremtsék a kereskedelmi
megállapodás első szakaszának alkalmazásához szükséges feltételeket.
Kína a megállapodásban vállaltak szerint egyebek
mellett 16 milliárd dollárral növeli az amerikai agrártermékek importját. A CGTN rámutatott: a kínai hivatalos adatok alapján a megállapodásban foglalt,
amerikai mezőgazdasági termékek importját illetően
augusztusig Kína 92 százalékban teljesítette az aktuális
év addig eltelt időszakára kitűzött célt. A Peterson Nemzetközi Közgazdasági Intézet adatait idézve hozzátették: az amerikai exportadatok alapján ugyanebben az
időszakban a kitűzött cél 89 százaléka teljesült. (MTI)

Gazdasági és kereskedelmi kérdésekről
egyeztettek Peking és Washington képviselői
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A Dicsőszentmártoni Adó- és Pénzügyi Osztály

2021. november 10-én 12 órai kezdettel az intézmény Köztársaság
utca 30. szám alatti székhelyén nyilvános árverést szervez az alábbi
javak értékesítésére:
1. 2003-as gyártású Opel Zafira személygépkocsi, kikiáltási ár 2.101
lej, nem tartalmazza a héát;
2. Liebherr A 902 1989-es gyártású gumikerekes kotrógép, kikiáltási ár
35.620 lej;
3. 1994-es gyártású Zambello RP2 típusú présgép, kikiáltási ár 36.357
lej
4. 37 köbméteres fémkonténer, 6 db, kikiáltási ár 54.534 lej
5. 1995-ös évjáratú Volkswagen 70XOD, kikiáltási ár 2.865 lej, az ár
nem tartalmazza a héát;
6. Szalagcsiszoló, kikiáltási ár 5.300 lej;
7. Vastagoló gyalugép, kikiáltási ár 7.900 lej;
8. Rex típusú egyengetőgép, kikiáltási ár 6.200 lej;
9. Asztali körfűrész, kikiáltási ár 5.700 lej;
10. Fűrészgép, kikiáltási ár 3.120 lej;
11. Lamináltüveg-gyártó vonal, kikiáltási ár 2.541.880 lej;
12. 6360 négyzetméteres kültelek, telekkönyvvszáma 50187 Mikefalva,
kikiáltási ár 55.854 lej.
Az árak nem tartalmazzák a héát.
A pénzügyi eljárási törvénykönyvre vonatkozó 2015. évi 207-es törvény
250. cikkelye 4. bekezdésének i) pontjánál szereplő előírások értelmében felkérjük mindazokat, akik valamilyen címen jogot formálnak a fenti
ingatlanra, hogy értesítsék erről a végrehajtót az árverés időpontja előtt.
A fent említett jogszabály 250. cikkelye 4. bekezdésének j) pontja, valamint 7. bekezdése értelmében a liciten való részvételhez az ajánlattevők legalább egy nappal az árverést megelőzően nyújtsák be a
következő iratokat: a vásárlási ajánlatukat, a kikiáltási ár 10%-át kitevő
részvételi díj kifizetését igazoló iratot – a pénzt a Marosvásárhelyi
Kincstárba az IBAN RO62TREZ4765067XXX014298 számlára kell átutalni, címzett a Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal, adószám
4322637 – vagy banki garancialevelet a kikiáltási ár 10%-át kitevő öszszegről, az ajánlattevőt képviselő személy meghatalmazását, romániai
jogi személyek a Cégbíróság által kibocsátott bejegyzési okirat másolatát, külföldi jogi személyek a bejegyzési okirat román nyelvű fordítását,
romániai magánszemélyek a személyazonossági igazolvány másolatát, ahhoz, hogy a megszabott helyen és időben részt vehessenek az
árverésen.
Az árverésről szóló közlemény kifüggesztésének időpontja: október
27. A közleményt kifüggesztik a Dicsőszentmártoni Adó- és Pénzügyi
Osztály, a Mikefalvi, az Ádámosi, a Kóródszentmártoni Polgármesteri
Hivatal, az adós cégek székhelyén, és megjelenik a Közpénzügyi Minisztérium weboldalán is.
Bővebb felvilágosítás a székhelyen, az adóbegyűjtő és végrehajtói irodában (Tetcu Alina ellenőr) vagy a 0265/443-312-es telefonszámon.
Sim Anuţa osztályvezető

A Plasmaterm Rt.

kerámiaforma-készítő műhelyébe három váltásban
dolgozó munkást alkalmaz, valamint hőkezelő műhelybemérnököt keresünk.
Ahelyszínenabetanítástvállaljuk.
Amit kínálunk:
•teljesítményszerintidinamikusbérezés
•szállításipénz
•étkezésijegy
•egészségügyimagánbiztosítás
•barátságos,segítőkészmunkaközösség.

Érdeklődnia0730-708-011telefonszámon,illetveazönéletrajzokatelküldhetikasecretariat@plasmaterm.roe-mail-címre,vagy
benyújthatjákszemélyesenMarosvásárhelyen,aBodoniutca66/A
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A hirdetési rovatban
megjelent közlemények,
reklámok tartalmáért
a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

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. (65949-I)

MINDENFÉLE

MEGEMLÉKEZÉS

VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFŰTÉS-szerelést vállalok. Tel. 0746-638-960.
(13362-I)

Soha el nem múló fájdalommal
emlékezünk október 27-én, halálának 4. évfordulóján
BÁTHORY ISTVÁN LEVENTÉRE.
Nagyon hiányzol. Emléked legyen áldott, nyugalmad csendes!
Gyászoló családod. (13608-I)

VÁLLALUNK tetőkészítést lemezből, cserépből; ácsmunkát, teraszkészítést,
garázsfelújítást,
csatornajavítást, bármilyen kisebb javítást és mindenféle más munkát, kerítéskészítést is. Tel. 0721-443-518.
(13508-I)
VÁLLALJUK házak felújítását, fa-, ács-,
bádogosmunkát,
cserépforgatást,
tetőkészítést.
Tel.
0741-662-191.
(13434)
VÁLLALUNK bármilyen típusú tetőfedést, kisebb tetőjavítást, külső,
belső munkát 10% kedvezménnyel.
Tel. 0720-313-818. (13530-I)
VÁLLALUNK tetőkészítést lemezből, cserépből; ácsmunkát, teraszkészítést, garázsfelújítást, külső-belső
szigetelést, meszelést, bármilyen kisebb javítást és mindenféle más
munkát. Tel. 0747-508-707, Misi.
(13452-I)
ALKALMAZUNK lakatost és hegesztőt.
Tel.
0744-572-889.
(22815-I)
KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag redőnyöket, szalagfüggönyöket,
harmonikaajtókat.
Tel.
0744-121-714, 0265/218-321, 0766214-586. (13415)
VÁLLALUNK
építkezési
munkát,
kerítéskészítést,
tetőkészítést,
ereszcsatorna-készítést stb. Tel. 0755672-446. (13637)
BEGYŰJTÜNK rossz kábeleket, ócskavasat, kalorifert. Kitakarítunk udvart,
garázst,
pincét.
Tel.
0747-816-052. (13597)
VÁLLALUNK tetőkészítést, tetőjavítást, bármilyen szigetelést, csatornakészítést, csatornajavítást, festést,
bármilyen lemezmunkát, kerítéskészítést, kerítésjavítást. Tel. 0767-837782. (13611)

ELHALÁLOZÁS
Mély fájdalommal és megrendült

szívvel tudatjuk, hogy a szeretett

gyermek, testvér, férj, apa, sógor,

vő,

nagybácsi,

unokatestvér,

rokon, barát, kolléga és jó szomszéd,

NAGY CSABA

életének 44. évében hirtelen eltávozott szerettei köréből.

Drága halottunk temetése 2021.
október 28-án, csütörtökön 13

órakor lesz a marosvásárhelyi remeteszegi temetőben.

Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!

A gyászoló család. (13648-I)

Egy pillanat és mindennek vége,
olyan gyorsan távoztál a végte-
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Mély fájdalommal és megrendült

szívvel tudatjuk, hogy a szeretett

férj, édesapa, nagyapa, dédnagyapa, após, rokon és ismerős,
NAGY MIHÁLY

életének 86. évében, türelemmel

viselt szenvedés után csendesen

megpihent.

Drága halottunk temetése 2021.
október 27-én, szerdán 11 órakor

lesz a Jeddi úti temetőben. Em-

léke legyen áldott, nyugalma

csendes!

A gyászoló család: felesége,

Klára, fia, Gyula és menye,
Ágnes. (13650-I)

Mély fájdalommal, de Isten aka-

ratában megnyugodva tudatjuk,

hogy

NAGY MIHÁLY

2021. október 25-én, életének 86.

évében, hosszú, de türelemmel

viselt szenvedés után csendesen

megpihent.

Drága halottunk földi maradvá-

nyait 2021. október 27-én, szerdán

11

órakor

helyezzük

nyugalomra a Jeddi úti temető-

ben, unitárius szertartás szerint.

Emlékét soha el nem múló szere-

lenségbe. Maradt a bánat és egy

tettel megőrzi unokája, Kinga és

vemben az örök fájdalom. A

„Én vagyok a feltámadás és az

csendes sírhalom, szerető szí-

búcsú nélküli elválás szívszorító

emlékével gondolunk rád.

Fájó szívvel és soha el nem múló
szeretettel búcsúzunk drága fér-

jemtől, apukánktól,

NAGY CSABÁTÓL.

Szomorú özvegyed, Kinga és

gyermekeid, Dórika és Krisztián.

(13648-I)

Ott pihensz, ahol már nem fáj

semmi, s a nyugalmadat nem za-

varja senki. Életed elszállt, mint

a virágillat, de emléked ragyog,

mint a fényes csillag.

Megrendült szívvel búcsúzunk

tőled,

CSABI (nekünk BUBI).

Testvéred, Andi és unokaöcséid:

Lehel és Csabika. (13648-I)

dédunokája, Tamás.

élet, aki bennem hisz, még ha

meghalt is, élni fog.” (13650-I)

Szomorú szívvel tudatjuk mind-

azokkal, akik ismerték és szeret-

ték,

hogy

Isten

akaratában

megnyugodva, szeretett édes-

anyánk,
mánk,

testvérem,

nagyma-

SZÉKELY ANNA

egy őszi reggelen, 2021. október

25-én elhunyt.

Végső nyughelyére október 28-

án, csütörtökön 14 órakor he-

lyezzük a székelykáli katolikus
temetőben.

Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!

A gyászoló család. (-I)

Szolgáltatás–Üzletiajánlat

A TIMKO PÉKSÉG alkalmaz SOFŐRT és üzleteibe ELADÓT. Tel. 0756-128-300, 0756-128-310.
(66002-I)

AMUREŞMEXRT.a nyárádtői ipari parkba alkalmaz CSOMAGKEZELŐKET és MUNKÁSOKAT FAIPARBA. Nettó bér: 2250 lejtől. Munkaidő: hétfőtől péntekig 7-15.30 óra között. Ingyenes szállítás Marosvásárhelyről és támogatás a más helységbelieknek. Az önéletrajzokat a mihai.molnar@mobexpert.ro
e-mail-címre várjuk. Érdeklődni a 0727-333-194-es telefonszámon. (22813-I)

AmarosszentgyörgyiGASTROMETALMAGÁNCÉGLEMEZHAJLÍTÓGÉP-KEZELŐT alkalmaz.
Érdeklődni a következő telefonszámon lehet: 0728-328-881, az önéletrajzokat a jobs@gastrometal.ro
e-mail-címre várják. (66012)

AGYULAFEHÉRVÁRICARITASSZOCIÁLIS GONDOZÁSI ÁGAZATA KÖNYVELŐT alkalmaz
Marosvásárhelyre. Részletek a www.caritas-ab.ro/hu/allashirdetesek honlapon, érdeklődni a 0741-131-025ös telefonszámon lehet. (sz.)
VÁLLALJUKIDŐS és BETEG személyek ápolását a saját otthonukban. Tel. 0756-680-226. (13645)

ELÁRUSÍTÓNŐKET alkalmazunk ÉLELMISZERÜZLETBE Marosvásárhelyen. Tel. 0722-404-679.
(22821-I)
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Árverési közlemény

Újdonságok a Garabontziánál

AzErdélyi rovásemlékek világának
elkészültamásodik,javítottkiadása.
Ezútoniskívánunkerőt,egészséget
RádulyJánostanárúrnak,akima
ünnepli84.születésnapját.
Akötethamarosanmegvásárolható
akönyvesboltokban.
*
Újrarendelhető,megvásárolhatóa
Román műelemzések magyarul című
összeállítás(románérettségitételek
magyarfordítása).
www.garabontzia.eu
Marosvásárhely,
Forradalom utca 4. szám.
Tel: 0365-131-119

Szászrégenben, az Adó- és Pénzügyi Osztály Mihai Viteazu 2. szám
alatti székhelyén 2021. november 11-én 11 órakor nyilvános árverésen értékesítik az alábbi ingó javakat:
– fehér-szürke Citroen Jumper haszonjármű, 2010-es évjárat, rendszáma MS-04-KAT, kikiáltási ára 19.514 lej, az adós RDP AVANTAJ
KFT. tulajdona. A kikiáltási ár a becsérték 75%-a, és nem tartalmazza
a héát (második árverés).
– szürkeToyota RAV4, 2004-es évjárat, rendszáma MS-01-MLI, kikiáltási ára 12.196 lej, az adós TELE REGHIN KFT. tulajdona. A kikiáltási
ár a becsérték 75%-a, és nem tartalmazza a héát (második árverés).
– lánctaplas kotró-rakodó gép, Backhoe Loader 428E2, kikiáltási ára
59.900 lej; II Hangan Bianca Cristina adós tulajdona.
– D5K lánctalpas buldózer, kikiáltási ára 121.800 lej, II Hangan Bianca
Cristina adós tulajdona. A kikiáltási ár a becsérték 50%-a, és nem tartalmazza a héát (harmadik árverés).
A 2005. évi 207-es, pénzügyi eljárásra vonatkozó törvény 250. cikkelye
4. bekezdésének i pontja előírásai alapján felkérjük mindazokat, akik
valamilyen címen jogot formálnak a fenti javakra, hogy értesítsék erről
a végrehajtót legkésőbb egy nappal az árverés időpontja elõtt.
Akik érdekeltek a vásárlásban, jelenjenek meg az árverésen a megszabott helyen és időben, és legkésőbb egy nappal az árverést megelőzően nyújtsák be a következő iratokat: vásárlási ajánlatukat, a
kikiáltási ár 10%-át kitevő részvételi díj kifizetését igazoló iratot – a
pénzt
a
Szászrégeni
Kincstárba
az
IBAN
RO64TREZ477506701XXXXXXX számlára kell átutalni, adószám
4322653, címzett a Szászrégeni Adó- és Pénzügyi Osztály –, vagy
mutassanak be garancialevelet a kikiáltási ár 10%-áról; az ajánlattevőt
képviselő személy meghatalmazását, romániai jogi személyek a Cégbíróság által kibocsátott bejegyzési okirat másolatát, külföldi jogi személyek a bejegyzési okirat román nyelvű fordítását, romániai
magánszemélyek a személyazonossági igazolvány másolatát, ahhoz,
hogy a megszabott helyen és időben részt vehessenek az árverésen.
Jelen hirdetés kifüggesztésének időpontja: 2021. október 27. Jelen hirdetést kifüggesztik a Szászrégeni Adó- és Pénzügyi Osztály székhelyén, a Palotailvai és a Szászrégeni Polgármesteri Hivatalban, az adós
cégek székhelyén, valamint megjelenik a pénzügyminisztérium honlapján.
Bővebb felvilágosítás a 0265/512-592-es telefonszámon (adóbegyűjtő
és végrehajtó iroda).

