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Nagy nyomás nehezedik
a mentőszolgálatokra

A hívások túlnyomó többsége koronavírus-fertőzéssel kapcsolatos

Az örmény kultúra
napjai

Marosvásárhelyen november 5. és 7.
között szervezik meg az örmény kultúra napjait.

____________2.
A csodateremtő
helye

Rangos és hiánypótló kiállításnak ad
otthont szombattól a marosvásárhelyi
Bernády Ház. A hétvégi délelőttön, a
házat működtető Dr. Bernády György
Közművelődési Alapítvány által szervezett Bernády Napok keretében, kettős eseményként a hazai
színháztörténet egyik legjelentősebb,
az egyetemes színjátszás történetében is mérföldkőként értékelhető rendezőjére, Harag Györgyre emlékeztek.

Az utóbbi időben a Maros Megyei Mentőszolgálathoz érkező
hívások mintegy 85-90 százaléka koronavírus-fertőzéssel
kapcsolatos, a mentősök ebben az időszakban az alaptevékenységeiken kívül tesztelni járnak a betegek otthonába, illetve kórházba szállítják a pácienseket. Mindemellett a mobil
oltóközpontban, amely a napokban a marosvásárhelyi lakónegyedekben állomásozik, szintén ők teljesítenek szolgálatot.

Menyhárt Borbála

Fotó: Nagy Tibor

A járvány kitörése óta óriási nyomás nehezedik a mentőszolgálatokra,
hiszen az alkalmazottaik az első vonalban teljesítenek szolgálatot, oroszlánrészt vállalnak a koronavírusfertőzés-gyanús, valamint a bizonyítottan fertőzött páciensek ellátásában. Mintavétel végett ők szállnak ki a
fertőzésgyanús páciensek otthonába, emellett ők szállítják kórházba,
szükség esetén egyik egészségügyi intézményből a másikba, illetve
onnan haza a betegeket.
(Folytatás a 4. oldalon)

____________5.
Ügyfélbarát
fejlesztések

A román bankpiacon 2004 óta jelen
levő OTP fokozatosan növelte piaci
részesedését, de cégcsoport szintjén
még ennél is gyorsabb fejlődés tapasztalható, ugyanis Európa 30 legnagyobb bankja között tartják számon.

____________6.

Találkozás
a véges végtelenben

Kaáli Nagy Botond

Két olyan évfordulót is ünnepelnénk a mai napon – ha tudnánk róluk
–, amelyek fontossága megkérdőjelezhetetlen, és noha az akkor történtek nem álltak közvetlen összefüggésben egymással, mai, összefonódó szerepük mind a mindennapi, mind a tudományos életben
meghatározza mindennapjainkat. Ha tudnánk róluk... Az egyik évforduló ismertebb, a másik kevésbé. Mindkettő kiemelkedően fontos,
mindkettő magyar vonatkozású, mindkettő örömhírként szolgált egykoron, és míg az egyiket egy intézmény sikertörténete, a másikat egy
zseni tragédiája követte.
Ma van a magyar tudomány ünnepe, amelyet hivatalosan 2003 óta
ünnepelünk annak emlékére, hogy 1825-ben gróf Széchenyi István ezen
a napon ajánlotta fel birtokainak egyéves jövedelmét a Magyar Tudós
Társaság megalapítására, amelyet ma Magyar Tudományos Akadémia
néven ismerünk – és amely létrejöttét e felajánlásnak köszönheti. Széchenyi a pozsonyi országgyűlésen tette e nagyvonalú gesztust: a gróf
birtokainak egyéves jövedelme abban az évben 60.000 forintot tett ki,
első körben ebből az összegből jöhetett létre „a hazai nyelv művelésére
fölállítandó tudós társaság vagy magyar akadémia”. Egy, a neten talált, 1754-től az árak és devizák alapján, az 1900 előtti szorzószámokat
az angol font Magyarországon érvényes (Bécsben jegyzett) deviza
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
7 óra 6 perckor,
lenyugszik
17 óra 5 perckor.
Az év 307. napja,
hátravan 58 nap.

IDŐJÁRÁS

Ma GYŐZŐ,
holnap KÁROLY napja.
KÁROLY: lehet régi magyar
személynév a Karulyból, amely
turulmadarat jelent, vagy a latin
Carolus rövidülése, amely fiút
jelöl.

Az örmény kultúra napjai

Fizikai jelenléttel és online is

A rendezvényre való belépéshez elengedhetetlen a zöldigazolvány, de a Marosvásárhelyi Örmény-Magyar Kulturális Egyesület Facebook-oldalán online is követhetők
lesznek a beszélgetések. A részletekről dr. Puskás Attilát,
az egyesület elnökét kérdeztük.
– Miről szól az örmény kultúra napjai esemény?
– Az örmény kultúra napjai rendezvény minden évben
egy éppen aktuális témát szeretne bemutatni az erdélyi,
marosvásárhelyi magyar-örmény közösség életéből. Az
idei évben Csiky Gergely drámaíróra emlékezünk halálának 130. évfordulója alkalmából.
– Milyen programokra lehet számítani?
– A rendezvény pénteken 4 órakor kezdődik a Bolyai
téren, az unitárius egyházközség Dersi János termében,
ahol egy tudományos ülésszakon lehet megismerni a marosvásárhelyi magyar-örmény közösség történetét és ha-

gyományait. Kutatók fognak előadásokat tartani egyházi,
történelmi és néprajzi témákban. Szombaton lesz a rendezvény kiemelkedő eseménye, amely reggel 10 órakor
kezdődik a Kultúrpalota kistermében. Ez az Erdélyi irodalmi kaleidoszkóp címet viseli, amely Csiky Gergelyt
helyezi előtérbe. Viszont az is a szándékunk, hogy az Erdélyben élő nemzetek irodalmi sajátosságait, az irodalmi
kölcsönhatásokat is vizsgáljuk, és ezáltal mutassuk meg
azt, hogy az irodalom révén is megvalósul egyfajta együttélés itt, Erdélyben. Dr. Nagy Attila előadásában szó lesz
az erdélyi örmény irodalomról, Spielmann Mihály a zsidó
irodalomról fog értekezni, román-magyar irodalmi kölcsönhatásokról Demény Péter, Csiky Gergely személyéről
Székely Emese, illetve a közösség irodalmi sajátosságairól, néprajzáról Kilyén Ilka fog előadást tartani. Az irodalmi program keretében az érdeklődők szemelvényeket
is hallhatnak a különböző erdélyi nemzetiségek irodalmi
alkotásaiból, és mindezt a marosvásárhelyi Aurora Borealis zenei együttes előadása teszi még hangulatosabbá.
Szintén szombaton, délben, a Toldalagi-palotában, a Néprajzi és Népművészeti Múzeumban nyílik meg az erdélyi
nemzetiségek viseletkiállítása, itt nyolc nemzetiség viseletét fogjuk bemutatni. Ez a kiállítás két hétig lesz látogatható. Aki részt vesz ezen az eseményen, az örmény
édességet, marlenkát, dalauzit kóstolhat, illetve igazi autentikus örmény kávét is fogyaszthat. Ilyen jellegű programmal
egyesületünk
még
nem
jelentkezett
Marosvásárhelyen. A gyermekeknek szánt tevékenység a
járványügyi előírások betartása miatt sajnos átkerült az
online térbe. A programot vezető kerámiaművész egy videót készít a gyermekek számára, akik egy kis csomagot
fognak kapni – amelyet a múzeumnál vehetnek át –, és
otthon a videó alapján elkészíthetik azokat a tárgyakat,
amelyeket a fizikai jelenléttel történő foglalkozás során
készíthettek volna. Az örmény kultúra napjai harmadik nagyon fontos pontja vasárnap kezdődik, amikor is a Csiky
családra emlékezünk, hiszen a 18. században nagymértékben hozzájárultak a város fejlődéséhez. Erre szeretnénk
emlékezni azon a városnéző körúton, ami 12 órakor fog
indulni a polgármesteri hivataltól, és végig fogjuk járni a
főtéren azokat az épületeket, amelyek valamilyen módon
kapcsolódnak a Csiky családhoz, eközben a résztvevők
megismerhetik a család történetét is.
– A részvételhez szükség van-e zöldigazolványra?
– Nagyon szigorúan betartjuk a teljes esemény ideje
alatt a járványügyi szabályzásokat; a beltérben történő
programpontokra csak azokat tudjuk beengedni, akik be
vannak oltva, és fel tudják mutatni a zöldigazolványt. A
kültéri rendezvényen erre nincs szükség. Azok, akik nincsenek beoltva, az egyesület Facebook-oldalán online követhetik az eseményt.

Célozd meg a holdat! Még ha elhibázod is, a csillagok
közt landolsz – sok sikeres ember ezzel a gondolattal vágott neki tervei megvalósításának. Olyan emberek, akik
mertek nagyot álmodni, és elég bátrak voltak ahhoz,
hogy tegyenek, dolgozzanak azért, hogy elképzeléseik
életre keljenek. A Jó napot! Megjöttem… műsor legújabb részében egy ilyen fiatalembert mutat be a nézők-

nek. A csíkszeredai Burján Zsolt, az egyre ismertebb
Choco Projekt egyik megálmodója és tulajdonosa mesél
vállalkozásáról, nehézségeiről és még megannyi projektjéről. Érdemes megállni egy pillanatra, megnézni, hogy
így is lehet élni!
A műsor szerda este 9 órától az Erdély TV képernyőjén
és YouTube-csatornáján látható.

VALUTAÁRFOLYAM

BNR – 2021. november 2.

Változó idő
Hőmérséklet:
max. 14 0C
min. 5 0C

1 EUR

1 USD
100 HUF
1 g ARANY

4,9487

4,2650
1,3741
245,8282

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!

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

Tel. 0742-828-647

Megyei hírek

Folyamatban a hulladékgazdálkodási
cégek elbírálása

Folyamatban van a megyei hulladékgazdálkodási rendszer
kiépítése keretében a marosvásárhelyi 2-es számú zóna
köztisztasági szolgáltatásának működtetésére leadott pályázatok elbírálása. Öt cég nyújtotta be pályázatát. Mintegy
három hónapba telik, ameddig az ajánlatokat ellenőrzik, és
véglegesítik a pályáztatást, illetve eredményt hirdetnek.
Ennek alapján a megye legnagyobb hulladéktermelő övezetet kiszolgáló cégét választják ki, amely többek között Marosvásárhelyről is elszállítja majd a szemetet. A megyei
tanács az ECOLECT Egyesületen keresztül a megye öt különböző régiójából kiválasztott öt községben szervezett
Komposztálj otthon! címmel szelektív hulladékgazdálkodást
népszerűsítő programot, helyenként közel 50 résztvevővel.
Az elmúlt 9 hónapban 1441,18 tonna, 2020-ban (egész
évben) 1399,95 tonna hulladékot szelektáltak.

Meghirdették a korcsolyapálya
befejezését célzó versenytárgyalást

Az Országos Befektetési Alap meghirdette a versenytárgyalást a kivitelező kiválasztására a marosvásárhelyi fedett korcsolyapálya befejezésére. A szerződés értéke mintegy 28
millió lej (23.526.563,87 lej + héa), 10 millió lejjel kevesebb
a korábban aláírt miniszteri rendeletben feltüntetett összegnél. A nyertes pályázónak három hónap alatt kell elkészítenie a tervet, és 15 hónap alatt befejeznie a munkálatokat,
amelyekre legkevesebb három év garanciát kell vállalni, így,
ha minden rendben lesz, 2023-ra végre megnyithatja kapuit
a Ligetben levő korcsolyapálya is. Az ajánlatokat november
15-ig kell benyújtani a befektetési alaphoz.

Nosztalgiaízek

Ezzel a jelszóval szerveznek november 11-étől 14-ig, naponta 9 és 22 óra között a marosvásárhelyi Rózsák terén
kézművesvásárt, amelyen helyi termelők vesznek részt hagyományos kézműves alkotásokkal. Ékszerekkel, natúr
kozmetikumokkal, levendulatermékekkel, virágokkal, italokkal, finomságokkal (palacsinta, méz, pálinka, házi kalács,
szörpök, friss, ropogós kenyér, baklava, török édességek,
italok) várják a vásárlókat. A résztvevők előzetes jelentkezés
alapján állíthatják ki termékeiket. Jelentkezni Gyarmati Izabella szervezőnél lehet a 0748-912-460-as telefonszámon.

Közúti baleset Kibéden

Tegnap reggel 6 órakor értesítették a rendőröket, hogy baleset történt Kibéden a 13-as számú országúton. A helyszínen megállapították, hogy egy 49 éves gyergyószentmiklósi
gépkocsivezető által vezetett és Szováta irányába tartó személygépkocsi összeütközött az ellentétes irányból jövő – 50
éves székelyudvarhelyi sofőr által vezetett – haszonjárművel.
Az egyik utast, egy 45 éves gyergyószentmiklósi nőt sérülésekkel a kórházba szállítottak. A gépkocsivezetők nem fogyasztottak alkoholt, a baleset körülményeit tovább vizsgálják
a rendőrök. A helyszíneléskor egy időre leállították a forgalmat.

Fokozott közúti ellenőrzés

Október 29. és 31. között a közlekedési rendőrök fokozott
ellenőrzést tartottak a közutakon. Gyorshajtásért, ittas vezetésért, illetve a biztonsági öv fel nem csatolásáért büntettek a legtöbb esetben. 84 jogosítványt vontak vissza, 15
forgalmi engedélyt függesztettek fel és 960 bírságot róttak
ki. 14 esetben bűntényt állapítottak meg.
Hírszerkesztő: Vajda György

Dr. Puskás Attila, a Marosvásárhelyi Örmény-Magyar Kulturális Egyesület
elnöke

Marosvásárhelyen november 5. és 7. között szervezik meg az örmény kultúra napjait. Az esemény pénteken 16 órától a Bolyai téri unitárius
egyházközség Dersi János termében kezdődik,
ahol Csiky Gergely drámaíróra emlékeznek, míg
szombaton reggel 10 órától a Kultúrpalota kistermében sor kerül az Erdélyi irodalmi kaleidoszkóp című előadásra, továbbá a Néprajzi
Múzeumban szombaton 12.30-tól az örmény
népviselet tekinthető meg, a múzeumi kiállítás
két hétig látogatható lesz. A résztvevők hagyományos örmény süteményeket és kávét is megkóstolhatnak.

Nagy-Bodó Szilárd

A csokoládék világában – az Erdély TV műsorában

RENDEZVÉNYEK

Kodály-epigrammák költői világa

Fedezzük fel együtt! címmel tartanak nyilvános zeneórát november 8-án 17 órától a marosvásárhelyi Bernády Házban. A Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem
szervezésében Makkai Gyöngyvér tanárnő és nyolc
zene szakos hallgatója Kodály Zoltán 9 epigrammájának költői világába vezeti be az érdeklődőket. Fellépnek: Abodi-Nagy Blanka (III. év), Bordi Panna-Adrienn,
Sövér-Benedek Tímea (mesteri II. év) – ének; András
Zsolt (I. év), Tókos Roland (III. év), György Andrea,
Bordi Panna-Adrienn, László Attila, Molnár Endre (mesteri II. év) – hangszer. Műsorvezető: Bordi Panna-Adrienn (mesteri II. év). Zongorán kísér Makkai Gyöngyvér
tanárnő. A belépés díjtalan, a résztvevők száma a járványügyi helyzet függvényében alakul.

Művészetek és eltörléskultúra

Ezzel a címmel szervez nemzetközi színháztudományi
konferenciát a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem
december 16–17-én. A XXII. konferencia többek között
arra a kérdésre keres választ, hogy van-e az eltörlés-

kultúrának történelme vagy a posztigazság társadalmának „terméke”, az eltörléskultúrával szembesülve a művészetek meg tudnak-e felelni az emberi szolidaritás
követelményeinek, vagy inkább egy elszigetelődési folyamatba illeszkednek; milyen következményei vannak
az eltörléskultúrának az esztétika és a művészet területén, hol vannak a szólásszabadság azon határai,
amelyekre az eltörléskultúra védőinek „túlkapásait” számonkérve hivatkoznak egyesek; létezik-e az önvédelem joga azok számára, akiket megvádolnak, hogy
vélhetően a mások létét vagy jogait sértő szavakat
(mondatokat) „mondtak ki”, vagy ilyen módon sértő műalkotásokat javasoltak? A konferenciára oktatók, egyetemi hallgatók, művészek, antropológusok és mindazok
jelentkezését várják, akiket érdekel a témával kapcsolatos párbeszéd. A benevezők az előadásuk maximum
400 szavas kivonatát küldjék el román, magyar, angol
vagy francia nyelven a szerzők intézményi hovatartozásának leírásával együtt e-mailben (Microsoft Word
kompatibilis formában) a következő kapcsolattartókhoz:
Sorin Crişan, e-mail: si_crisan@yahoo.com és Balási
András, e-mail: balasi.andras1@gmail.com, december
3-ig. A tudományos bizottság december 10. előtt közli
a részvételre vonatkozó döntéseit.
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Tovább lassult a járvány, de rekordot döntött
a halálozások száma

Több mint egy hete csökken az újonnan azonosított
koronavírus-fertőzések üteme, de továbbra is növekszik a járvánnyal összefüggő elhalálozások mozgóátlaga, kedden pedig ismét rekordot döntött a 24
óra alatt regisztrált Covid-halálesetek száma.

A stratégiai kommunikációs törzs (GCS) keddi jelentése
szerint az utóbbi napon minden korábbinál több, 586 nyilvántartott koronavírusos beteg vesztette életét, ami csaknem 40
százalékkal haladja meg az utóbbi két hét átlagát. Romániában
október 19-én ugrott először ötszáz fölé az áldozatok száma.
Ez a negyedik olyan nap, amikor több mint ötszáz halálesetet
jelentettek.
Az egészségügyi rendszerre nehezedő nyomás egyelőre
nem csökkent: továbbra is közel húszezer koronavírusos beteget kezelnek kórházban, a Covid-részlegek intenzív terápiás
helyei mindenütt telítettek, ezekben kedden 1876 súlyos betegnek jutott hely.
Horaţiu Moldovan, a bukaresti Floreasca sürgősségi kórház
érgyógyászati és szívsebészeti klinikájának vezetője „egész-

ségügyi humanitárius katasztrófaként” jellemezte a romániai
kórházakban kialakult helyzetet.
„Több mint ötszáz Covid-haláleset van az országban naponta, a páciensek kórházi folyosókon, a sürgősségi ügyeleten
vagy éppenséggel a mentőautóban halnak meg. Maximális
válságban vagyunk. Még a Covid-tüdőgyulladásos eseteket
sem tudjuk mind kezelni, nyilvánvaló, hogy ez a krízis a többi
páciensre is erősen kihat. A járványügyi operatív törzs elrendelte, hogy minden halasztható műtétet át kell ütemezni, hogy
a rendszer csak a legsürgősebb esetekre összpontosíthassa erőforrásait” – idézte a Hotnews.ro hírportál a volt egészségügyi
államtitkárt.
Az egészségügyi szakemberek a fertőzési adatokból
arra következtetnek, hogy október 20. környékén tetőzhetett a járvány negyedik hulláma Romániában, amikor az
újonnan regisztrált fertőzések heti mozgóátlaga elérte a
15 ezret. Azóta mintegy 25 százalékkal csökkent a heti
mozgóátlag. Kedden 11 073 új fertőzést diagnosztizáltak.
(MTI)

Visszaadta kormányalakítási megbízását
Nicolae Ciucă

Visszaadja kormányalakítási megbízását Nicolae
Ciucă ügyvivő védelmi miniszter, a PNL miniszterelnök-jelöltje, mivel nem sikerült parlamenti többséget szereznie a PNL és az RMDSZ által alakítandó
kisebbségi kormány parlamenti jóváhagyásához –
jelentette be Florin Cîţu pártelnök hétfőn, a PNL
végrehajtó bizottsági ülése után.

Közös sajtónyilatkozatukon Ciucă megerősítette: eleget
tesz a testület felkérésének. A PNL végrehajtó bizottsága
ugyanakkor azt javasolta a kedden összeülő országos tanácsnak: hatalmazza fel a párt miniszterelnök-jelöltjét, hogy ne
egy kisebbségi, hanem egy parlamenti többséggel rendelkező
koalíciós kormány megalakítása érdekében kezdjen tárgyalásokat „valamennyi demokratikus párttal”.
A PNL tehát továbbra is kizárja, hogy az AUR-ral tárgyaljon, de „rugalmasabb” lesz a másik két parlamenti párttal, az
USR-vel, illetve a legnagyobb frakcióval rendelkező, két éve
ellenzékben lévő PSD-vel folytatandó tárgyalásokon.
Cîţu elhárította azt az újságírói kérdést, hogy továbbra is
Ciucă marad-e a PNL kormányfőjelöltje. A pártelnök szerint
erről a párt vezetősége a koalíciós tárgyalások függvényében
később dönt. A PNL–USR–RMDSZ-koalíció esetleges helyreállítását most már az is nehezítheti, hogy időközben Ludovic

Orban, a szeptemberben leváltott volt PNL-elnök és több mint
tíz híve kilépett a PNL parlamenti frakcióiból, így kérdéses,
hogy megvan-e még a jobboldalon a tavaly decemberi választások után kialakított parlamenti többség. A román média ezért
inkább azt valószínűsíti, hogy a PNL a PSD-vel próbál nagykoalíciót létrehozni. Egyes, politikai forrásokra hivatkozó
keddi médiaértesülések azt valószínűsítik, hogy a szociáldemokraták a kormányfő kijelölésére és több fontos miniszteri
tárcára is igényt tarthatnak.
Nicolae Ciucă védelmi minisztert az első kormányalakítási
kísérlet meghiúsulása után, október 21-én bízta meg kormányalakítással Klaus Iohannis államfő. Ciucă szombaton, a rendelkezésére álló határidő utolsó napján terjesztette a parlament
elé az általa javasolt PNL–RMDSZ kormány névsorát és
programját. Az egyesített házbizottság szerdára tűzte ki a bizalmi szavazást, amire a hétfő esti fejlemények nyomán már
nem kerül sor.
A kormányalakítási megbízás visszaadása után Iohannis
várhatóan csak akkor rendez újabb kormányalakítási egyeztetést a pártokkal, ha sikerül kormánytöbbséget kialakítaniuk
a parlamentben. Addig az október ötödikén megbuktatott
Cîţu-kabinet ügyvivőként kormányozza az országot.
(hírösszefoglaló)

Beismerő vallomást tett az aradi gyermekgyilkos

Beismerte tettét az aradi gyermekgyilkosság elkövetője. A férfi bevallotta a nyomozó hatóságoknak,
hogy élettársa 4 éves kislányát a falhoz ütötte, majd
egy bőröndben vitte el a holttestet a temető közelébe, egy bozótos helyre, és otthagyta.

A férfi eredetileg azt mondta a rendőröknek, hogy a kislány
fürdés közben szenvedett balesetet, ő pedig megijedt, ezért szabadult meg a holttesttől.
Az ügyészségi kihallgatáson módosított vallomásán. Elmondása szerint a gyermek felbosszantotta, mert nem hagyta nyugton, játszani akart, ezért a falhoz ütötte a fejét.
Amikor észrevette, hogy a kislánynak nincs pulzusa, megijedt, és meg akart szabadulni a holttesttől, amit aztán egy bőröndbe csomagolt. Taxival elvitette magát a Buzsák negyed
közelében lévő temetőhöz, és egy bozótos helyen hagyta a

holttestet. A kislány anyja eközben kórházban volt, néhány
napja adott életet újszülöttjének, és csak hétfőn tért haza. Élettársa azt mondta neki, hogy a 4 éves lánya a szomszédoknál
van.
A rendőrségi feljelentést tevő személy elmondása alapján a
tettes kábítószer-fogyasztó – nyilatkozta egy televíziócsatornának Ruxandra Tarcea, az Arad megyei törvényszéki ügyészség szóvivője.
A férfit kedden helyszíni kihallgatásra vitték a nyomozók.
Az aradi törvényszéki ügyészség közleménye értelmében
előbb egy részben szénné égett emberi láb darabjára bukkantak
rá Arad Buzsák nevű lakónegyedének temetője közelében, egy
félreeső földúton. Innen körülbelül 50 méterre találták meg az
alsó végtagok nélküli, részben megégett holttestet és a tűz nyomait. (Agerpres)

Több mint száz ország megállapodott
az erdőirtás leállításáról

Száznál több ország részvételével megállapodás táján szerepel mások mellett Brazília, Oroszország, az Egyeszületett kedden, az ENSZ éghajlatváltozási keret- sült Államok, Kanada és Kína.
Az Európai Unió nevében aláírta az egyezményt az Európai
egyezményének Glasgow-ban zajló 26. ülésén
(COP26) a világ erdőségeinek megóvásáról és a fe- Bizottság is.
A megállapodáshoz kapcsolódva többtucatnyi globális
lelős termőföldhasználat előmozdításáról.

A megállapodás – amelyet 105 ország képviselői írtak alá –
célként tűzi ki, hogy 2030-ig meg kell állítani, sőt vissza kell
fordítani a nagyipari méretű erdőirtást és a vele járó talajerózió
folyamatát.
Az aláíró országokban van a világ egybefüggő természetes
erdőterületeinek 85 százaléka.
Az egyezményhez csatlakozó országok kedden közzétett lis-

nagyvállalat kötelezettséget vállalt arra, hogy a jövőben nem
finanszíroz olyan beruházásokat és ipari tevékenységeket,
amelyek közvetlenül kötődnek az erdőségek kiirtásához.
Boris Johnson brit miniszterelnök a megállapodást hivatalosan bejelentő keddi felszólalásában úgy fogalmazott: véget
kell vetni annak a felfogásnak, amely szerint „az emberiség
feladata a természet leigázása”. (MTI)

Ország – világ
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Sorin Grindeanu a képviselőház
ügyvivő elnöke

Sorin Grindeanu szociáldemokrata (PSD) képviselő
veszi át keddtől a képviselőház ügyvivő elnöki tisztségét – döntötte el az alsóház házbizottsága. Miután
Ludovic Orban két héttel ezelőtt lemondott a házelnöki tisztségről, a liberális Florin Roman vette át a helyét. Az ő megbízatása azonban csak két hétre szólt,
így új ügyvivő elnököt kellett választani. Sorin Grindeanu szerint rajta kívül egy jelölt volt még az
USR-s Cristina Prună személyében, mivel azonban
jómaga szerezte meg a többség támogatását, Prună
jelölését már nem bocsátották szavazásra.
Grindeanu nemmel válaszolt arra az újságírói felvetésre, miszerint megválasztása a PSD és a PNL közötti esetleges jövendőbeli együttműködés felé tett
első lépésnek tekinthető-e. Állítása szerint szavazattöbbsége volt ugyan a házbizottságban, de a liberálisok nem támogatták a megválasztását. (Agerpres)

Újabb betegeket szállítottak
kedden Németországba

Újabb hat, súlyos állapotban levő koronavírusos beteget szállítottak kedden Romániából Németországba. A védelmi minisztérium tájékoztatása szerint
a román légierő betegszállítás céljára átalakított és
felszerelt C-130 Hercules típusú gépe a bukaresti repülőtérről szállt fel, és Hamburgba szállított hat pácienst. A betegek egészségi állapotát a repülőúton a
bukaresti rohammentő szolgálat (SMURD) szakembereiből álló orvoscsapat felügyelte. (Agerpres)

Jelentősen nőtt
a vendégéjszakák száma

Romániában 41,8 százalékkal, 17,122 millióra nőtt a
kereskedelmi szálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák száma az idei első háromnegyed évben a tavalyi
év azonos időszakához mérten – közölte kedden a
statisztikai intézet. Ennek jelentős részét, 15,787 milliót a román vendégek töltötték el, ami 40,7 százalékos bővülés tavalyhoz képest. A külföldi vendégek
által eltöltött vendégéjszakák száma is 56,5 százalékkal 1,335 millióra nőtt. A kereskedelmi szálláshelyekre érkezett vendégek száma 45,5 százalékkal
7,510 millióra bővült. Ebből a belföldi turisták száma
44,5 százalékkal 6,892 millióra nőtt, a külföldi vendégeké 57,1 százalékkal 618 ezerre emelkedett a vizsgált időszakban. (MTI)

Találkozás
a véges végtelenben

(Folytatás az 1. oldalról)
(váltó) árfolyamaiból és a font történelmi inflációs adataiból kiszámoló magyar pénzértékindex szerint egy
1825-ös konverziós forint 2020-ban 3513 magyar forintot érne – így a Széchenyi által a nemzete művelésére
felajánlott összeg a tavalyi évben 210.780.000 forintot,
azaz 585.807 eurót tett volna ki. Mecénási adományként
még ma is hatalmas összeg az, amiről a gróf 196 esztendővel ezelőtt a magyar nép javára lemondott. A Magyar Tudományos Akadémia, mint az közismert,
mindmáig létezik, fontossága – úgy, ahogyan a magyar
tudósok méltán szerzett világhírneve is – megkérdőjelezhetetlen.
Széchenyi felajánlása és az akadémia létrejötte előtt
két évvel, 1823. november 3-án a fiatal katonatiszt, Bolyai János egy levelet küld Temesvárról édesapjának,
amelyben azt írja, hogy „a semmiből egy új, más világot
teremtettem”. Ez az egyszerű levél azóta legendássá
vált, hiszen ebben tájékoztatta a nemeuklideszi geometria felfedezéséről Bolyai Farkast egyetlen fia: Bolyai
János, a polihisztor zseni, akinek korszakalkotó és tabudöntögető életműve szinte teljesen feledésbe merült,
akinek kudarcokkal, rossz döntésekkel terhelt, választási
lehetőségekben sem dúskáló élete belesüppedt a flekkenfalvi mindennapokba. Aki nélkülözhetetlen alapot teremtett a huszadik század fizikai elméletei számára, és
majdnem egy évszázaddal korábban megfogalmazta
Einstein gravitációértelmezésének célkitűzését. Akit 57
éves korában jeltelen sírba temettek, és akinek sírja 34
éven át jelöletlen is maradt. Miért mellőzték Bolyait?
Miért mellőzte a Széchenyi adományából létrejött akadémia? Számos tanulmány és könyv született a témában,
de tény, hogy tudtak róla, hiszen Döbrentei Gábor költő,
királyi tanácsos, a MTA tagja, a történelem szó megalkotója 1833-ban levelet írt Bolyai Farkasnak, amelyben
az áll, hogy „…fiadra a Kapitányra nézve is az a barátságos észrevételem van, hogy ha magyarul adja ki
munkáját, lehet új helybeli tag is…” Csakhogy Bolyai
latin és német nyelven írt, a frissen megalakult Magyar
Tudós Társaság pedig akkoriban a magyar nyelv kiművelését tekintette fő feladatának.
Pár év eltérés, egyazon nap, két történet, amely kétszáz
évvel ezelőtt kezdődött, és amely mára összetalálkozott a
véges és végtelen egyenesen. Egy pénzadomány és egy
levél. Halála után Bolyai János világhírűvé vált. Hagyatékának egyik legféltőbb őrzője pedig – a Teleki Téka
mellett – ma már a Magyar Tudományos Akadémia.
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Nagy nyomás nehezedik
a mentőszolgálatokra

(Folytatás az 1. oldalról)
Dr. Ioan Ivanici, a Maros Megyei Mentőszolgálat igazgatója lapunk érdeklődésére
elmondta: megnőtt a riasztások száma, az
utóbbi időben a hozzájuk befutó hívások
mintegy 85-90 százaléka koronavírus-fertőzéssel kapcsolatos, ugyanis a megszokott
munkájuk mellett a Covid-gyanús páciensek tesztelését, valamint a betegek szállítását is ők végzik. Ugyanakkor nehezíti a
helyzetüket, hogy a koronavírusos betegek
szállítása után a procedúra alapján negyven
percig fertőtleníteniük kell a mentőkocsikat. Dr. Ivanici hozzátette, sajnos ők is tapasztalják, hogy a betegek félnek segítséget
kérni, kórházba menni, gyakori, hogy 8-10
napig ülnek otthon, annak ellenére, hogy a
tüneteik egyre súlyosbodnak, és csak végső
esetben riasztják a mentőt.
Vagy bevetésen vannak,
vagy fertőtlenítenek
Magyary Árpád, a Maros Megyei Mentőszolgálat szakszervezeti vezetője csütörtökön, beszélgetésünkkor elmondta: abban
a pillanatban is üres volt a mentőszolgálat
udvara, a csapatok vagy riasztás nyomán
terepen vannak, vagy pedig fertőtlenítik a
mentőkocsit. Nagyon sok a hívás, sorra veszik mindeniket, de sajnos előfordul, hogy
a nem sürgősségi hívásoknál van némi
késés.
Bár a mentőszolgálatnál felfüggesztették
a szabadságokat, szabadnapokat, nehezíti a
mentősök munkáját, hogy akadnak kollégák, akik kiesnek amiatt, hogy betegszabadságra kényszerülnek, vagy pozitív lesz
a koronavírus-tesztjük, és karanténba kerülnek. A szakszervezeti vezető szerint a mentőszolgálatnál az ott dolgozók mintegy 80
százaléka van beoltva koronavírus ellen,
mint mondta, az ő csapatában a 25 személyből egy nem vette még fel a vakcinát.
Eddig mindig volt két-három-négy kolléga, aki éppen pihenőszabadságát töltötte,

ellenben most a betegszabadságon lévőket
kivéve mindenki dolgozik, ugyanis legalább húsz-harminc százalékkal több a
hívás. Marosvásárhelyen általában naponta
11 mentőkocsi áll rendelkezésre, két autó
orvossal, hét asszisztenssel, plusz két szállítókocsi, és a fertőtlenítési procedúrát leszámítva ezek szinte állandóan úton
vannak.
A koronavírus-gyanús pácienseket általában egy csapat teszteli, de mivel a kérések
száma magas, előfordul, hogy két csapatot
kell bevetni. Magyary Árpád hozzátette: a
bukaresti mentőszolgálatnál sajnos a jelenlegi helyzetben a várakozási idő akár három
napig is elhúzódhat, és bár Maros megyében is van némi várakozási idő, messze
nem ekkora, például a szerdai tesztelési igényeket csütörtökön vették sorra, viszont
mivel nagyon sok a hívás, előfordul, hogy
az éjszakai órákban érnek el egy-egy adott
címre.
Több mint félezer személyt oltottak be
a hét első felében
Dr. Ioan Ivanici lapunknak elmondta: a
fent említett teendők mellett a mentőszolgálat alkalmazottai bekapcsolódtak az oltási kampányba, amelynek keretében egy
mobil oltóközpont veszi sorra Marosvásárhely lakónegyedeit. A hét első felében a
Kövesdombon és két Tudor negyedbeli
helyszínen várták az oltakozókat, és 560
személyt sikerült beoltani előjegyzés nélkül
a Johnson & Johnson egyadagos oltóanyaggal. Magyary Árpád, aki maga is részt vett
szerdán az oltási karavánon, hozzátette:
sokan éltek a lehetőséggel, az összes előkészített dózis elfogyott, és még lett volna
igény rá. Mint mondta, a vakcinát igénylők
közül sokan jegyezték meg, hogy a korlátozások miatt oltatják be magukat, mert be
szeretnének menni a bevásárlóközpontokba, ahová jelenleg csak oltott személyek
léphetnek be.

Szélyes Ferencet vitézzé avatták
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Erről jut eszembe

Látott-e ön „ölelőfüggönyt”, kedves olvasó? Én Budapesten a Magyar Nemzeti Múzeumban október 31-én zárult World Press
Photo 2021 kiállításon találkoztam vele. Új
találmány, egy brazíliai idősotthon dolgozója
készítette Sao Paulóban. Az ott garázdálkodó,
könyörtelen Covid–19 és mindaz, ami vele
járt, adta az ötletet a gondozottjai fájdalmát
és szomorúságát szívvel-lélekkel enyhíteni
próbáló nővérnek. Egy köpenyszerű felöltőt
készített magának jól szigetelő tusolófüggönyanyagból, ami a karját, kezét is fedi. A közvetlen érintkezést elszigeteli, azt viszont lehetővé
teszi, hogy aki hordja, átöleljen valakit. Ha viselője arcát maszk fedi, elhárul a fertőzés veszélye. Az ápolónő élt az eséllyel, a szeretet
legtermészetesebb megnyilatkozásaként, öleléssel próbálta vigasztalni az otthon lakóit. A
dán fotóriporter, Mads Nissen egy ilyen megható, bensőséges pillanatot rögzített, és az
Első ölelés című felvételével elnyerte a világhírű pályázat nagydíját. Angyalszárnyszerű
képzetet kelt a képen a látvány, az év sajtófotójává nyilvánította az igényes nemzetközi
zsűri. Brazíliát borzasztóan megviselte a világjárvány, az öregotthonokban hónapokon
át tilos volt a látogatás, a rokonokat se láthatták az idős emberek, a gondozóknak is kerülniük kellett a fizikai kontaktust velük. Ez
az egészségeseket is nagyon megviselte.
Innen az nővér indítéka. Ez is találmány? –
mondhatnák egyesek. Igen! Egyszerű, de nagyon is emberi. A 85 éves Rosa néni számára,
akinek öt hónap teltével ez volt az első ölelése,
felbecsülhetetlen értéke lehetett ennek a „találmánynak”. Ezt a fotó nagyszerűen érzékelteti.
A kiállítás egyébként, amelyet a földgolyó
120 helyszínén rendeztek meg, 151 díjazott
felvételen tükrözi hitelesen, megrázóan az
előző esztendő világeseményeit, történéseit.
130 ország 4315 fotóriporterének 74470 képéből válogatták ki a látottakat. Ha tehetem,
minden évben megnézem ezt a rangos és rendkívül beszédes fotós seregszemlét. Rengetegen
teszik ugyanezt, és akárcsak én, biztos a
maguk valóságára is gondolnak, amikor ezzel
a provokatív, értelemre, érzelemre egyaránt
ható, lehangoló, de humort is felmutató kép-

anyaggal szembesülnek. A 2020-as évet mindenütt a koronavírus-járvány uralta. Nálunk
is ez határozta meg tavaly az életünket. Anynyira nem, hogy a Romániában készült fotókból bekerülhetett volna valamelyik az idei
válogatásba. Jövőre talán már nem így lesz.
A 4. hullám döbbenetes áldozati adatai, a kórháztüzek, amelyek covidos kezeltek halálát is
okozták, biztos elérik a válogatók ingerküszöbét. Elkeserítő, hogy ide jutottunk. De van,
amit egy kis ijedtséggel megúsztunk. A sok
megrendítő esemény között, amikkel az egyedi
fotók és a sorozatok, fotóriportok foglalkoztak
2020-ban, nagy hangsúlyt kapott a bejrúti kikötőben bekövetkezett robbanás. Borzalom,
amit az ammónium-nitrát okozta baleset kiváltott. 190 halott, 6000 épület, 300000 családi
otthon van az áldozati listáján. A helyszíni fotókat szinte jobb lenne nem látni. Különösen
azoknak, akik, mint mi, vásárhelyiek egy ilyen
„puskaporos hordó” közvetlen közelében
élünk.
Persze ennél sokkal gazdagabb a bajok forrása. Társadalmi problémák mindenütt adódnak, világszerte dühöngnek a regionális
konfliktusok, egymást érik a természeti katasztrófák, csődöt mond a környezetvédelem,
mélyül a menekültválság, kifogyóban az üzemanyag-tartalék, teljében a faji gyűlölködés és
így tovább. Sorolni sem lehet minden tragédiát, komédiát, amiben a sajtófotósok dúskálhatnak. A pandémia mellett a tavalyi fotózni
valók között ott szerepelt a klímaváltozás, az
erdőtüzek, a vulkánkitörések, az állat- és növényvilág pusztulása, az azeri–örmény háború, a Black Lives Matter mozgalom, faji
zavargások a George Floyd-ügy miatt, közelkeleti vérengzések, sáskajárás és még megannyi rettenet. Nyilván üdítően ható, jó
dolgokról is készültek felvételek, de ezek részaránya elenyésző a WPP-tárlaton. Attól tartok, hogy ez a jövő évi rendezvényen sem lesz
másképp. Csak remélni lehet, hogy Románia
2021-es fotós tükörképe sem fér majd bele a
nagy tragédiák, társadalmi drámák búskomor
tömkelegébe. Bár ha belegondolok, kicsi vagy
nagy, a tragédia mégiscsak tragédia marad.
Akár láttatják, akár nem, rátelepedhet mindannyiunk életére. (N.M.K.)

Elismerték kultúrateremtő és értékmegőrző tevékenységét

Október 24-én Londonban az
1956-os megemlékező események sorozatában a Vitézi
Rend nagy-britanniai főkapitánysága nyolc kitüntetettel
együtt vitézzé avatta Szélyes
Ferenc színművészt a londoni
All Saints Hatcham Community
központhoz
tartozó
templomban. Az oklevél és a
kitüntetés átadásakor elhangzott, hogy ezzel a szimbolikus
kitüntetéssel
elismerték a Csűrszínház létrehozásával és fenntartásával
a színművész kultúrateremtő
és értékmegőrző tevékenységét a kisebbségi létben.

Szélyes Ferenc lapunknak elmondta: másfél hónappal ezelőtt
vették fel vele a kapcsolatot a londoni főkapitányság nevében, és tudtára adták, hogy az 1956-os
megemlékezéseknek szánt ünnepségen vitézzé avatnák. Eleinte azt
hitte, valamelyik kollégája megviccelte, de a második telefonhívásnál
kiderült, hogy nem volt tréfa a felkérés, majd elmondták, bár katonai
rendről van szó, az alapítástól eltelt
évtizedek óta kulturális és jótékonysági rendezvényeket is felkarolnak,
így elsősorban a csűrszínházi tevékenységét szeretnék elismerni.
Mintegy négy évvel ezelőtt a Csűrszínházban színpadra vitt Rejtélyes
viszonyok című Ray Cooney-művet
az angliai magyar közösség meg
szerette volna hívni Londonba,
utána pedig a soproni Petőfi Sándor
Színházban színre vitt Márai-drámát, A gyertyák csonkig égnek
című regényből készült előadást is
szerették volna látni az angol fővárosban, de anyagiak hiánya miatt
egyiket sem sikerült megvalósítani.

A vitézi avatáson kiderült, hogy az
interneten követik a csűrszínházi
mozgalmat, amelyet nagyon értékelnek. Úgy ítélték meg, hogy
mindez erősíti a megmaradást, az
anyanyelv ápolását és a kultúra terjesztését vidéken. A vitézi tagság
kulturális ágazata nem jár különösebb kötelezettségekkel, csupán
folytatnia kell eddigi kultúrateremtő
tevékenységét – mondta a kitüntetett.
Az avatás egy külvárosi katolikus templomban volt, ahol magyar
nyelven tartott mise után röviden

megemlékeztek az 1956-os magyarországi eseményekről, majd a
vitézjelöltek letették az esküt.
Vitéz dr. Zsigmond András, a Vitézi Rend határon túli területekért
felelős helyettes főkapitánya hagyományosan vitézzé ütötte a felesküdteket, majd az esemény a
közelben levő magyar vendéglőben díszvacsorával zárult. A négynapos londoni tartózkodás alatt a
vendégeknek alkalmuk volt néhány nevezetességet is felkeresni,
többek között a Buckingham-palota előtti teret, a British Múzeu-

mot, a Nemzeti Galériát és a Globe
Színházat.
A Csűrszínház a járvány alatt takaréklángon működött. Mint ismeretes, elmaradtak ugyan a
Csűrszínházi Napok, de a hagyományos rendezvények közül sikerült a
római fesztivált megszervezni, továbbá a Hagyományok Háza megtarthatta nyári akadémiáját, és
voltak előadások is. Hiánypótlásként született meg Székely János
drámája, a Caligula helytartója,
amelyet bemutattak a Csűrszínházban is, de a továbbiakban a Spect-

rum Színházban játszanak. Egyelőre az előadásokat itt is felfüggesztették a járványügyi korlátozások
miatt. Abban a reményben, hogy jövőre enyhül a járvány, és végre zavartalanul lehet majd művelődési
rendezvényeket szervezni, azt tervezik, hogy azon társulatok közreműködésével, amelyeket 2020-ban
meghívtak a Csűrszínházi Napokra,
de le kellett mondani a rendezvényt
– újra megtarthatók lesznek a Csűrszínházi Napok. Ezenkívül – Pataki
András, a soproni színház igazgatója, rendezője kezdeményezésére –
Tamási-napokat tartanának, ugyanis
jövőben lesz a nagy székely író születésének 125. évfordulója. És természetesen szeretnék, ha a
hagyományos rendezvényeket is
megszerveznék a Csűrszínház állandó partnerei (Maros Megyei Múzeum, Maros Művészegyüttes,
Spectrum Színház, Bekecs Néptáncszínház stb.).
Időközben a Csűrszínházi Egyesület pályázati forrásoknak köszönhetően az épületben is végzett
karbantartási, átalakítási munkálatokat. Kicserélik a színpad mögötti
nyitott sétálót és korlátot, ami fölé
tető kerül, megsüllyedt az öltözők
előtti folyosó, amelyet kijavítottak,
és elkészült a színpadzsebben egy
kelléktár, az emeleten pedig egy ruhatár. Pályázat alapján egy emelvényrendszert is vásárolhatnak,
amellyel a nézőtéren két sort megemelhetnek, így a Csűrszínház és
működtetői készen állnak az új
évadra, amennyiben sikerül visszaszorítani a járványt, és újra megtelhetnek a színházak nézőterei
közönséggel – mondta többek között a Népújságnak Szélyes Ferenc.
(vajda)
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Vándortárlat és könyvbemutató Harag György emlékére

A csodateremtő helye

Rangos és hiánypótló kiállításnak ad
otthont szombattól a marosvásárhelyi
Bernády Ház. A hétvégi délelőttön, a
házat működtető Dr. Bernády György
Közművelődési Alapítvány által szervezett Bernády Napok keretében, keteseményként
a
hazai
tős
színháztörténet egyik legjelentősebb,
az egyetemes színjátszás történetében is mérföldkőként értékelhető rendezőjére,
Harag
Györgyre
emlékeztek. Az 1925. június 4-én született és 1985-ben elhunyt Harag
György tiszteletére a tavaly, születésének 25. évfordulóján emlékévet
szervezett a Magyar Művészeti Akadémia, ennek keretében jött létre az
a több mint negyven tablót és kétszáz
fotót tartalmazó emlékkiállítás, amelyet a hét végén Marosvásárhelyen is
bemutattak. A vándortárlat Margitta,
Szatmárnémeti és Bukarest után érkezett Marosvásárhelyre, a városba,
amely Harag György életének és
munkásságának egyik legfontosabb
helyszíne és igazi otthona.

Kaáli Nagy Botond

A tárlatnyitón a házigazda alapítvány részéről elsőként Nagy Miklós Kund üdvözölte
a megjelenteket a Bernády Ház emeleti galériájában, a Bernády Napok egyik legfontosabb eseményén.
– Marosvásárhely a színházak városa is.
Nagy örömünkre szolgál, hogy a Magyar
Művészeti Akadémia felajánlotta és elhozta
nekünk az emlékév keretében létrehozott kiváló és különleges vándorkiállítást, amely az
emeleti galériában látható, míg lent, a nagyteremben a Harag-emlékév keretében létrehozott két nagyszerű kiadványt mutatjuk be.
Amikor ebbe a terembe beléptem, úgy éreztem, hogy megelevenedett a marosvásárhelyi
színházi élet, hogy a színháztörténet olyan
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ok ezer világ él együtt a marosvásárhelyi Arató utca 6. szám alatt,
valós és fantázia szülte történetek jótékony félhomályában. Aki a kapuban olvasható „Könyvek ingyen elvihetők” felirat
csábítására a szűk térbe belép, úgy hagyja
maga mögött a külvilágot, mint régivágású,
illemtudó vendégek előszobában a lábbelit.
Nem is lenne itt helye egy maroknyi utcazajnak, kabátzsebből kilógó sietségnek sem, az
óriáskönyvespolcok lakói és a polcok között
„nőtt” könyvösvények egymáshoz simuló
időtlenségét ugyanis nem szabad és nem is
lehet megzavarni. A különböző életkorú –
harminc-, negyven-, ötvenéves, netán évszázados vagy a „matuzsálemek” között éppenséggel még fiatalnak számító – kötetek
szabadok a mai világ eseményeitől, egymásra, egymásba zsúfolódva tagadják a távolságtartás parancsát és mindazt, amitől
sokszor olyan erőtlennek, színét és ízét vesztettnek érezzük a hétköz- és ünnepnapokat.
A Góbé Antikváriumként ismert könyvesbolt tulajdonosa, Molnár József kicsit olyan,
mint a körülötte lélegző megannyi kiadvány:
titokzatos, gazdag tudásával kicsit sem hivalkodó. Röviden válaszol kérdéseimre, szavai csendesek, lényegretörőek. Csak néha
csillan a szemében játékos fény, ha pártfogoltjairól, a sokat megélt, értékes könyvekről
mondhat valami személyeset.
– 1963-ban születtem itt, ebben a városban. A szüleim mindig rengeteget olvastak,
a könyvek szeretetében neveltek minket is a
húgommal. Így gyerekként én is faltam az ifjúsági regényeket.
– Emlékszik valamilyen meghatározó olvasmányélményre abból az időből? – szólok
közbe.
– Mindig fel akartam szabadítani az indiánokat – mosolyodik el a könyvhegyek ura.
– Aztán rájöttem, hogy mi sem vagyunk szabadok.
Molnár József útja az iskolapadból a kolozsvári egyetem biológia szakára vezetett.

mozzanatai kerülnek körénk, amelyeket sok
marosvásárhelyi megélt és élményként őriz
magában – mondta Nagy Miklós Kund, majd
saját Harag-előadásélményeit idézte fel.
Soós Zoltán polgármester hozzátette: ez a
kiállítás is bizonyítja a Bernády Alapítvány
értékmentő és kulturálisörökség-ápoló munkásságát.
– Harag György neve már a nyolcvanas
években legendává vált, a szüleimtől rengeteget hallottam róla, családi kapcsolat is volt
közöttük. Az erdélyi magyar színházzal és a
marosvásárhelyi színházzal is szorosan öszszefonódik az élete, munkássága, a mai színjátszásnak azon elődje volt, akitől mindmáig
lehet tanulni.
Kovács Levente rendező elmondta: 1974
januárjától 1975 júniusáig szoros kapcsolatban állt Harag Györggyel, ekkor volt a segédrendezője, majd felügyelője Az ember
tragédiája című előadásnak.
– Júniusig több mint negyvenszer játsztuk,
zsúfolt házakkal. Haragnak volt egyfajta varázslata, hatalmas pedagógiai érzékkel rendelkezett. A színpad a csodateremtés helye,
és ő csodateremtő volt. Művészetének legkiemelkedőbb csúcsai itt születtek Marosvásárhelyen: az Özönvíz előtt, a Szerelem és Az
ember tragédiája. Három óriási előadás, a
színjátszás megújításának különleges pontjai
– mondta a számos érdekes, Harag
Györggyel kapcsolatos személyes történetet,
tapasztalatot is tartalmazó beszédében Kovács Levente.
Huszár Orsolya művészettörténész a Magyar Művészeti Akadémia elnökének üdvözletét olvasta fel, majd Harag György
özvegye, Harag Ilona szólalt fel.
– Tovább él bennem az összes emlék, és
nagyon hálás vagyok, hogy most újraélhetem
őket. Ameddig élek, addig fogom ápolni a
Gyuri örökségét, és ehhez nagyon sok segítséget kapok. 1970-ben ismertem meg őt a
marosszentgyörgyi strandon, ahova rongyos

szalmakalappal, hófehéren érkezett. Azóta
együtt voltunk. 1974-ben házasodtunk össze,
Az ember tragédiájának nagyszünetében. Nagyon hálás vagyok a sorsnak és a Jóistennek,
hogy egy ilyen csodálatos emberrel élhettem
15 és fél évig. Ez volt számomra az élet ajándéka.
– Át akarta ölelni az egész világot – ez a
címe a Haragról szóló könyvnek, és úgy
érzem, hogy ő most itt van velünk, átölel
minket, és arra buzdít, hogy folytassuk azt,
amit elkezdett. Azt kívánom, hogy legyen
még sok ilyen napunk, amikor a múltba nézünk, de a jövőbe is tekintünk – tette hozzá
Borbély László, a Bernády Alapítvány elnöke.
A szombat délelőtti eseménysorozat második felvonásaként a Harag-évre kiadott, alaposan dokumentált, látványosan illusztrált
két kötetet, az Át akarta ölelni az egész világot. Harag György színháza és az Egy európai Kolozsváron című, Harag György írásait,
vallomásait, beszélgetéseit tartalmazó, az
MMA Kiadó gondozásában megjelent könyveket mutatták be a Bernády Ház nagytermében. Nagy Miklós Kund Kovács Örsöt,
az MMA által kiadott könyvek egyik szerkesztőjét és az anyag válogatóját kérte fel a
könyvek és a tárlat ismertetésére.
– A „felbujtó” Harag Ilona volt, aki évekkel ezelőtt Ablonczy László révén kereste
meg az akadémiát. Azelőtt a saját erejéből
két kiállítást is szervezett szinte egyedül. A
mostani kiállítás anyagát felajánlotta az akadémiának, mintegy ihletadóként. Amikor elkezdtük újrarendezni a hagyatékot,
megdöbbenéssel tapasztaltuk, hogy itt valójában egy szinte professzionális módon rendszerezett és gyűjtött anyagról van szó.
Elindult egy majdnem kétéves gyűjtögető,
rendszerező, feltáró munka, amelynek oszlopos tagja volt Harag Ilona, valamint Ablonczy László, Szakolczay Lajos és Baráth
Ferenc akadémikus urak, olyan emberek,

Óriások kincsei

Tanulmányai befejeztével rövid ideig tanárként dolgozott.
– A marosvásárhelyi 4-es számú, a mai
Európa Általános Iskolában és Jedden is oktattam biológiát. Akkoriban még gyengébben
fizették a pedagógusokat, mint bármikor az
elkövetkező időszakokban. A rendszerváltás
után kiléptem a tanügyből, és a magánszférában
próbáltam
szerencsét. Sok mindennel foglalkoztam, mint mindenki azokban az
években. A könyvesbolt gondolata a későbbiekben fogalmazódott meg bennem. 2009ben nyitottam meg a Góbé Antikváriumot. A
19. század végétől hosszú vita folyt arról,
hogy csak a kizárólag használt könyveket értékesítő vállalkozások számítanak-e antikváriumnak, így én inkább vegyesboltnak
mondanám a könyvkereskedésemet.
– Mennyi kötet van itt? – jártatom körbe
sokadjára a tekintetemet.
– Mintegy 30 ezer. Régebb másfélszer
több volt.
– Hogy sikerült ennyit összegyűjteni? – kíváncsiskodom tovább.
– Annak idején meghirdettem, hogy veszek
át könyveket, és az emberek elkezdtek jönni
a megunt, kidobásra ítélt kötetekkel. Vásárhely sajátos helyzetben van a könyvek terén.
Sok olyan idős ember élt, él itt, aki hatalmas
könyvtárat alakított ki az otthonában a rendszerváltás előtti időszakban, amikor az olvasás szinte az egyetlen szórakozásnak
számított. Az utódok sokszor nem tudnak mit
kezdeni ezzel az örökséggel, így bőven volt
és bizonyára ma is van menteni való, értékes
könyv. Persze, a könyvkiadás aranykorának
is számító 70-es, 80-as években számos,
nagy példányszámban forgalmazott kötet is
született, amelyeknek nincs könyvészeti ér-

téke. Az igazán sokat érő könyveket fel kell
kutatni. A magyar könyvészetben az 1711
előtti kiadványok számítanak régieknek,
ugyanakkor egy-egy ismert szépirodalmi
műnél az első kiadásoknak és a dedikált példányoknak is megvan az értéke.
– Önnek vannak
ilyen különlegességei?
– Például a Micimackó első kiadása a
szerző dedikálásával –
ragyog fel beszélgetőtársam arca. – Vagy a Damjanich özvegyének ajánlott kötet.
– Mint minden „könyves embernek”, bizonyára önnek is vannak kedvenc írói –
kockáztatok meg egy személyesebb kérdést.
– Márquezt nagyon szeretem. És Jókait is
– mondja lélegzetvételnyi csend után a könyvesbolt tulajdonosa. – A mostani, divatos kiadványok viszont nem érdekelnek.
– Kukucsi, jó napot! – lép be a pár lépésnyi könyvbirodalomba egy derűs hangú
hölgy. Otthonos mozdulataiból látszik, hogy
nem először jár itt. Latin szótárt keres.
– Román–latin van. 7 lej – világosítja fel
József. A hölgy távozása után továbbfűzöm
a kérdések sorát. Arról faggatom, van-e
olyan kötete, amitől nem válna meg szívesen,
és az is érdekel, tudja-e mennyi könyvet olvasott el eddigi életében. Beszélgetőtársam
az Erdélyi Szépmíves Céh kiadványait említi
kedvencként.
– Száz élet nem elég ahhoz, hogy mindent
elolvassak, amit szeretnék – válaszolja a kérdésem második felére. Aztán régi marosvásárhelyi könyvgyűjtőkre terelődik a szó. A
legidősebbjüket, Sárosi bácsit személyesen
ismerte, nemrég hunyt el – mondja a könyvesboltos. Adja magát az újabb kérdés:
– A fiatalabb korosztályban vannak gyűjtők?
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akik korábban egész életükben követték
Harag György rendezői pályafutását, mondhatjuk azt is, hogy rajongói voltak a művészetének. Nekik és még nagyon sok
együttműködőnek köszönhető az, hogy véleményem szerint a jelenleg legteljesebb és
legrendezettebb Harag-gyűjtemény állt
össze. Az eredeti cél egy, a korábbiakon
alapuló, de a mai kornak megfelelő informatív kiállítás létrehozása volt, és azzal
szembesültünk, hogy egy akkora anyagot
birtoklunk, amelyből bűn lenne nem megjelentetni könyvet, nem létrehozni dokumentumfilmet.
Eredetileg
egy
tanulmánykötetet terveztünk, amely kiegészítette volna a kiállítás anyagát, de a hatalmas anyagot még két kötetre is nehéz volt
leszűkíteni. A kötetek és főleg az album, az
emlékkönyv elsődleges célja, hogy egy kiegészítettebb formában magát a tárlat anyagát mutassa be. Gyönyörű illusztrációk
vannak benne a korabeli rendezések fotói
alapján, nagyon szép idézetek szerepelnek
benne a kritikákból, visszaemlékezésekből,
a tanulmánykötet pedig talán a legteljesebb
módon mutatja be azt a kritikai recenziót
és azokat az életműre reflektáló különböző
interjúkat, írásokat, amelyek a rendezői
életművet mutatják be. Ez így teljes, de
nem végleges, tervezzük, hogy tovább gondoljuk a kutatást. A nyár folyamán többórányi film született, amelyeket 52 percbe
sűrített az akadémia a dokumentumfilmhez,
ám ezek az interjúk is megjelentetésre várnak.
A kötetek a tavaly ősszel, illetve az év
végén jelentek meg. Nagyon örvendünk,
hogy népszerűek, Erdélyben a Gutenberg
Kiadó terjeszti őket. Mindkét kötetet Ablonczy Lászlóval közösen szerkesztettük. A
dokumentumfilm bemutatása előkészületben van, bízunk benne, hogy jövő év első felében már megtekinthető lesz – mondta
Kovács Örs, majd az eseménysorozat sorrendben utolsó felvonásaként az említett,
Harag Györgyről szóló dokumentumfilm ötperces előzetesét tekintették meg a jelenlévők.
– Kevesen, de vannak. Egyeseket az első
kiadások vagy a dedikált példányok érdekelnek, másokat az útleírások vagy a művészeti
albumok.
– Akkor visszatérő vásárlókban sincs
hiány – vonom le a következtetést.
– A törzsvásárlók közé tartozik többek között egy 80 éves néni és egy kislány, aki, amikor először itt járt, még olvasni sem tudott –
meséli József. Beszélgetőtársam az elmúlt
években, évtizedekben több könyves rendezvényt szervezett, némelyikről lapunkban is
hírt adtunk. Ilyenek voltak a Mureş Mall bevásárlóközpontban tartott könyvvásárok, a
könyvritkaságok cseréje és az olcsó könyvek
vására. A tervek között egy könyvklub is szerepelt, de ezt végül nem sikerült megvalósítani.
– A város román lakosait szerettem volna
megismertetni a magyar írókkal. Erre azonban nem ért még meg az idő. Fiatalabb éveimben a román anyanyelvű vásárhelyiek
folyékonyan beszéltek magyarul. Ma már
más a helyzet – jegyzi meg József. Végül a
találkozás indítóokára, a bolt kapujában hirdetett ingyenkönyvekre terelődik a szó.
– A bejáratnál van egy könyvespolc, azt
naponta feltöltöm különféle műfajú és tematikájú kötetekkel, szépirodalommal, orvosi,
matematikai és egyéb szakkönyvekkel, idegen nyelvű kiadványokkal. Ezekért a kötetekért nem kell fizetni, és mindig el is fogynak.
Abból, ami idebent van, a földön lévő kiadványok egy lejért vihetők el. A többi könyv
átlagára 5 lej. Az értékesebb szakkönyveké
viszont pár száz lejnél is kezdődhet – világosít fel a könyvek birtokosa. Beszélgetésünk
alatt arra is fény derül, hogy Józsefnek
egészségi okok miatt szándékában áll lassan
felszámolni az írott szó kincses szigetét.
Ezért is örül minden olvasni szerető látogatónak. Hétköznaponként délelőtt 10 órától
11-ig, majd délután 4-től este 7-ig, szombaton 10 órától 11-ig áll nyitva a bolt ajtaja,
ahol megpihen és ajándékká változik az idő.
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Növelte piaci részesedését Romániában az OTP Bank

Alaposan visszaestek
az autóeladások októberben
Szerkesztette: Benedek István

Idén októberben 9608 új gépjárművet helyeztek forgalomba Romániában, ami 23,3 százalékkal kevesebb a tavaly októberben jegyzett
12 523-nál – derül ki a Gépkocsigyártók és Importőrök Egyesülete
(APIA) által hétfőn közzétett adatokból. Az októberben forgalomba íratott új és használt autók száma 11 363-ra tehető, ami 19,3 százalékos
visszaesést jelent a múlt év tizedik hónapjához képest.
A januártól októberig tartó időszakot tekintve a forgalomba helyezett
új autók száma 0,8 százalékkal nőtt 2020 ugyanezen periódusához mérten. Használt autóból 8 százalékkal többet (338 241-et) helyeztek forgalomba idén, mint egy évvel ezelőtt.
Az autómárkák listáját továbbra is a Dacia vezeti, amelyből 26 474-et
helyeztek forgalomba az idei első tíz hónapban (ebből 2704-et októberben), azaz 12,3 százalékkal kevesebbet, mint a tavalyi év első tíz hónapjában (30 195). A második helyen a Hyundai áll (7478 autó, 30,3
százalékos növekedés), majd a Toyota következik a sorban (7421 autó,
+41 százalék). (Agerpres)

Írországban és Romániában
a legkisebb az adóbevételek
GDP-hez viszonyított aránya

A múlt évben 41,3 százalékos volt az adóbevételek GDP-hez viszonyított átlagos aránya az Európai Unió tagállamaiban, enyhén magasabb
a 2019-ben jegyzett 41,1 százalékos aránynál – derül ki az EU statisztikai hivatala, az Eurostat pénteken közölt adataiból.
A társadalombiztosítási járulékokat is magukba foglaló adóbevételek
GDP-hez viszonyított aránya jelentősen eltér az uniós tagállamokban.
Tavaly ez a mutató Írországban (20,8 százalék) és Romániában (27,2)
volt a legkisebb, Dániában (47,6), Franciaországban (47,5) és Belgiumban (46,2) pedig a legmagasabb. 2020-ban összesen 215 milliárd euróval (5531 milliárd euróra) csökkent az uniós tagállamoknak az
adóbevételekből és társadalombiztosítási járulékokból származó jövedelme. Ez volt az első év 2009 óta, amikor ez az összeg uniós szinten
csökkent. (Agerpres)

Mélyponton az euróövezeti
feldolgozóipar BMI-indexe

A szűk ellátási keresztmetszetek egyre súlyosabb gondot okoznak az
euróövezet feldolgozóiparának, amelynek beszerzésimenedzser-indexe
8 havi mélypontra gyengült októberben, de még mindig a teljesítmény
növekedését jelzi, bár a dinamika lassul.
Az IHS Markit londoni székhelyű pénzügyi-gazdasági adatszolgáltató kedden azt közölte végleges adatként, hogy az euróövezet feldolgozóipari beszerzésimenedzser-indexe (BMI) 58,3 pontra süllyedt
októberben, ami gyengébb adat a hóközi 58,5 pontnál és a szeptemberi
58,6 pontnál is.
A gyárak továbbra is logisztikai problémákkal, valamint termék- és
munkaerőhiánnyal küzdenek, ami jórészt a koronavírus-világjárvány
által okozott zavarokra vezethető vissza.
Októberben tavaly július óta a legkisebb ütemben nőtt a termelés és
mérséklődött az új megrendelések állományának a bővülése – mutatott
rá Chris Williamson, az IHS Markit vezető közgazdásza. A szakértő felhívta a figyelmet arra is, hogy az üzleti bizalom egy éve legalacsonyabb
szintre süllyedt, a feldolgozóiparban egyre többen növekvő aggodalommal tekintenek az ellátási láncokban keletkezett fennakadásokra, a költségek és az árak emelkedésére. Chris Williamson úgy vélte, hogy az
ágazat cégeinek további kihívásokkal kell szembenézniük a következő
hónapokban. (MTI)

A szakadék szélére sodorja
az emberiséget a fosszilis
üzemanyagoktól való függés

A szakadék szélére sodorja az emberiséget a a fosszilis üzemanyagoktól való függés – mondta António Guterres, az ENSZ főtitkára hétfőn a skóciai Glasgow-ban, az ENSZ éghajlatváltozási
keretegyezményének 26. ülését (Conference of the Parties, COP26) hivatalosan is megnyitó beszédében. A 12 napos, informális rendezvényekkel már vasárnap óta zajló konferencián – amelyet a
koronavírus-járvány miatt tavaly novemberről halasztottak az idei évre
– csaknem kétszáz ország képviselői vannak vagy lesznek jelen.
Guterres a hivatalos megnyitón kijelentette: ideje kimondani, hogy
elég volt a Föld biológiai sokszínűsége elleni brutalitásból, elég abból,
hogy „magunkat gyilkoljuk” fosszilis üzemanyagokkal, és elég abból
is, „hogy a természetet mellékhelyiségnek használjuk”.
Az ENSZ-főtitkár szerint az emberiség a saját sírját ássa, amikor
mind mélyebbre ás ásványi kincsek után kutatva. (MTI)

Ügyfélbarát fejlesztések

A román bankpiacon 2004 óta
jelen levő OTP fokozatosan
növelte piaci részesedését, de
cégcsoport szintjén még
ennél is gyorsabb fejlődés tapasztalható, ugyanis Európa
30 legnagyobb bankja között
tartják számon. Tőkehozam
szempontjából régiószinten
nagyobb, mint az Erste Csoport vagy a Raiffeisen Bank.
Nemrégiben Fatér Gyula, az
OTP Románia vezérigazgatója
online sajtótájékoztatón ismertette a pénzintézet eredményeit és célkitűzéseit.

Karácsonyi Zsigmond

Az idei év első félévében, összhangban a várakozásokkal, 27 millió lejes eredményt értek el.
Fontosabb volt számukra a hitelportfólió 16 százalékos növekedése.
Az OTP Apolló növekedési programjának (amely a holdra szállásról
kapta a nevét) célkitűzése, hogy
ötéves távlatban 5%-os piaci részesedést érjenek el. Két év után nagy
örömükre szolgál, hogy piaci részesedésük elérte már a 4 százalékot.
Nagyon jól teljesítettek a jelzáloghitelek, nincsenek rosszul teljesítő
hitelek. Az elzártság miatt sok minden megváltozott, sok mindenhez
kellett alkalmazkodni, de azt tapasztalták, hogy az ügyfeleiknek
nincsenek fizetési problémáik, ez a
távmunkával megváltozott elvárásoknak is köszönhető. Másfelől azt
látjuk, hogy van bizalom a vállalkozókban is. Mernek és akarnak beruházni.
– Arra törekszünk, hogy az állami programokból nagy részt hasítsunk ki magunknak, ez így van az
IMM Invest programmal is –
mondta Fatér Gyula. – Igyekszünk
az ügyfeleinknek biztonságos, alacsony kamatozású és hosszú távra
biztos hitelezési formát alakítani.
Ezért a mikro- és közepes vállalkozások üzletágunk is nagyon sikeres
időszakon van túl. A növekedést
alátámasztotta a 250 millió lejes tőkeemelés az év első felében. Ami
azt mutatja, hogy hosszú távra gondolkodunk, abban bízva, hogy befektetéseink
meghozzák
az
eredményüket: a nagyobb ügyfélszám, az ügyféllojalitás a nagyobb
nyereségben mérhető le.
Kihívás az emberi oldal
A vezérigazgató kiemelte, hogy a
félelmek ellenére a gazdaság jól teljesít. Igazi kihívást az emberi oldal
jelent mindannyiunknak. Az OTP is
arra kényszerült, hogy átalakítsa
működését. A bankfiókok biztonságos körülmények között továbbra is
nyitva vannak, korlátozások nélkül
fogadják ügyfeleiket. Egyáltalán
nem mindegy, hogy a működés
mennyire stabil, mennyire bízhatnak bennük az ügyfelek. Természetesen a tulajdonosnak is vannak
elvárásai.
– A központban nagyon sokan
otthonról dolgoznak – mondta Fatér
Gyula. – Hibrid munkát vezettünk
be, sokkal rugalmasabban, mint
eddig elképzeltük. Az első eredmények már látszanak is. Nem titok,
hogy vannak nehézségek, de a kol-

Fatér Gyula

légáknak a rendelkezésére áll egy
pszichológus. A feszültség menedzselése közben rájöttünk, hogy nagyon sok meeting van, amelyeket
nagyon egyszerű megszervezni, de
túlterheli az embereket. Ezért hetente bevezettünk egy online-tanácskozás-mentes napot. Úgy is
próbálunk segíteni a humán oldalon, hogy nagyon komoly, háromszáz fős létszámbővülésen mentünk
át. Az OTP Románia most invesztál. Nem arra fókuszálunk, hogy milyen magas nyereséget érünk el, a
humán erőforrás mellett az infrastruktúránkat fejlesztjük annak érdekében,
hogy
növeljük
az
ügyfélszámot. Ez egy sikeres folyamat.
Digitalizálás
és személyes kontaktus
– Az értékesítési csatornák esetében például nem gondoljuk azt,
hogy a 21. században kizárólag digitális oldalról egy széles körű
banki szolgáltatást sikerre lehetne
vinni – mondta a vezérigazgató. –
Mi a fiókjainkat nem bezárni akarjuk, hanem fejleszteni, és óvatosan
növelni akarjuk a számukat, miközben a román piacon az tapasztalható, hogy az utóbbi egy évben a
bankszektorban foglalkoztatottak
száma csökkent. Az ügyfeleink
igénylik a személyes kontaktust, a
tanácsadást. Emellett természetesen
a digitális megoldásokkal is előrukkoltunk. Párhuzamosan kell fejleszteni. Egyre több ilyen digitális
szolgáltatást állítunk csatasorba.
Tízmillió lejeket invesztálunk a digitális képességeink fejlesztésébe.
Magánszemélyek otthonról teljesen
online folyószámlát nyithatnak. De
most már személyi kölcsönt is folyósítunk ilyen módon. Kisvállalkozók számára lehet vonzó a OTP
POSibil szolgáltatás. Gyakorlatilag
az androidos telefonunkat átalakítja
egy kártyafizetést elfogadó POSszá.
Magyarlakta területen korábban
voltak problémák azzal kapcsolatban, hogy telefonon nem mindig jutott az ügyfél magyarul jól beszélő
intézőhöz. Ezen változtattak. Fokozatosan fejlesztik a netbank szolgáltatást, hogy magyarul is el lehessen
mindent érni.

közösség. Nagyon sok kezdeményezést támogatnak. A társadalmi
felelősségvállalás céljából 2014ben létrehozott alapítványuk névváltoztatása – Oktatáshoz való jog
– azt is kifejezi, hogy nemcsak a
gazdasági ismeretek területén vannak terveik. Felismerve, hogy az erdélyi fiatalok románnyelv-tudása
hiányos, Megy ez! címmel román
nyelvlecke-videósorozatot hoztak
létre. Ezzel szeretnének segíteni a
közoktatás hiányosságai, a román
nyelvi kompetenciák fejlesztésében
tapasztalható gondok miatt a versenyhelyzetben hátrányba kerülő fiatalokon. Szociológiai kutatások is
kimutatták, hogy a hiányos nyelvismeret miatt javadalmazási különbségek is tapasztalhatók. Az OTP
alapítványa támogatta a kolozsvári
Musafir nyelviskolát, hogy online
román nyelvleckesorozatot hozzon
létre 5-8. osztályos tanulók számára. A 16 részre tervezett sorozat
első 5 része már elérhető a YouTube-csatornán. Hamarosan új honlapot
is
létrehoznak,
ahol
tesztfeladatok is elérhetők lesznek.
A regisztrált diákok játékos módon
fejleszthetik románnyelv-tudásukat.
Kiválósági díjat kapott
a bankcsoport

Az eredmények értékelésekor
nem mellékes, hogy az OTP romániai leányvállalata olyan bankcsoportnak a tagja, amely a napokban
nyerte el a 2020 legjobb kkv-bankjának járó díjat. A múlt héten megjelent hír szerint a New York-i
székhelyű Global Finance gazdasági lap a 2020. április 1. és 2021.
március 31. közötti teljesítményt
vette alapul, amikor az OTP bankcsoportnak adományozta a kitüntető
címet. Joseph Giarraputo, a Global
Finance főszerkesztője méltatásában hangsúlyozta:
„A pandémiának a kis- és középvállalkozókra volt a legnagyobb hatása, így éppen a kkv-knak lesz a
legnagyobb szerepük az országok
gazdasági fellendülésében is. A
Global Finance ennek elismeréseként indította el új díjprogramját,
amely ezt a szegmenst helyezi előtérbe. Egyedülálló és fontos pillanat, amikor a kkv-kat legjobban
kiszolgáló pénzintézeteket részesítAktívan a közösségért
jük elismerésben az általuk nyújtott
Az OTP számára az üzleti kap- minőségi szolgáltatásokért és támocsolatokon kívül is fontos a magyar gatásért.”
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Változások a Facebooknál
Szerkeszti: Nagy-Bodó Szilárd

Madárhangok felismerése okostelefonnal

A Facebookot működtető vállalat új neve a Meta

Sok mindent lehet hallani a
világ legnagyobb közösségi
médiás felületéről. Van, aki
szereti, van, aki utálja, azonban egy dolog biztos: szinte
minden ember hallott róla, és
a felhasználóinak a száma óriási. Mostanság lehet olyanokat hallani, hogy már csak az
idősebbeknek szól. A fiatalabb generáció már nem használja, helyette áttért az
Instagramra vagy a TikTokra.
Viszont a gyakorlat azt mutatja, hogy a tinédzserek is aktívan használják a Facebookot,
ha nem mást, a chatelés funkciót. Ettől függetlenül nem kizárt,
hogy
a
népszerű
közösségi oldal napjai meg
vannak számlálva. Sok forrásból lehet azt hallani, hogy 510 év múlva már nem is fog
létezni. Jelenlegi formájában
biztosan nem, de az átalakulás lehetősége adott, sőt már
el is kezdődött. A Facebook
nevet változtatott.

Nagy-Bodó Szilárd

Természetesen magán az oldalon
és az alkalmazásokon belül nem fog
megváltozni a név, ott marad a Facebook. Banalitás is lenne lecserélni, hiszen a világ egyik
legnagyobb és legismertebb márkájáról van szó. A névváltozás a Facebook mögötti, a közösségi oldalt

működtető vállalatra vonatkozik, az
új név pedig a Meta. Ezt Mark Zuckerberg csütörtök este 8 órakor jelentette be a Facebook Connect
eseményen. A cégvezető ugyanakkor beszámolt arról, hogy terveik
arra is kitérnek, hogy idővel a közösségi térből egy „élő-lélegző” világot alkossanak. Ebben nagy
szerepe lesz a mesterséges intelligenciának, a tanulásra is képes
programoknak, a kiterjesztett valóság szoftvereknek és eszközöknek,
valamint a ma még csak elméleti
síkon létező technológiáknak, illetve eszközöknek. Erre az összetett
feladatra csak Európában 10 ezer új
alkalmazottat vesz fel a vállalat.
Az ötlet első hallásra érdekesen
hangzik, mindössze egy félelmetes
rész van benne. A társadalom elég
nagy része már most is függő, nem
tud elszakadni az internettől, az
okostelefonjától, illetve a közösségi
médiás fiókjaitól. Lehet, hogy ez fel
sem tűnik az embereknek. Azonban
egy próba során nem kizárt a fájdalmas eredmény. Amennyiben pedig
évek múltán elindul az új, kiterjesztett valóság alapokon működő Facebook – vagy bárhogyan is fogják
hívni –, az csak tovább növeli a függőséget. Természetesen ez a vállalatnak jó, hiszen az emberek száma
és a felületen töltött idejük, valamint a reklámbevételek között
egyenes arányú kapcsolat áll fenn.
Tehát, ha több ember még több időt
fog a Facebookon tölteni, akkor

Eltűnik a like jel

Forrás: Meta-sajtóanyag

abból nagyobb profit fog származni. Csak eközben teljesen kihalnak a személyes kapcsolatok, a
baráti beszélgetések és a társasági
élet. Minden átköltözik az online
térbe, ez pedig mai ésszel egyrészt
elképzelhetetlen, másrészt nagyon
fájdalmas.
De más újdonság is történt a Facebook háza táján. Eltűnt a like jel.
Természetesen ez sem a felületről
tűnik el, hanem a cégtábláról. Azonban még így is különös, hogy az
egész világon ismert embléma már
nem létezik, és hamarosan már csak
virtuális formában fogunk vele találkozni. Többé nem lesz rajta a hivatalos
közleményeken,
a
sajtóanyagokon, a képeken és a logókon, de szerencsére vagy nem
szerencsére lájkolni továbbra is lesz
lehetőségünk a Facebookon.
Shazam madárhangokra
A Shazam egy kimondottan népszerű alkalmazás, amely segítségével megtudhatjuk egy zeneszám
címét és az előadó nevét. Az alkalmazás teljesen ingyenes, mindössze
internet-hozzáférésre van szükségünk. Elindítjuk, és utána pillanatok
alatt kiírja az adatokat.
A működési elve egy kicsivel
összetettebb, hiszen nem a zene
szövegét ismeri fel, és az alapján
keresi meg a címet és az előadót,
hanem a ritmusra és a zene egyéb
ismertetőjeleire koncentrál, ezek
alapján keresi meg a világhálón.
Most viszont valami másra hasz-

Forrás: Meta-sajtóanyag

nálta fel ezt az algoritmust. A madárhangok felismerésére.
Aki szeret túrázni, és gyakran
megy ki az erdőbe, vagy mászik hegyet, az már lehet, hogy ismeri a
hangjuk alapján is a madarakat.
Azonban mások, akik csak most ismerkednek a természetjárással,
lehet, hogy még nem tudják hangjuk alapján felismerni az adott fajt.
Ebben segít a Merlin Bird ID ingyenes mobilalkalmazás, amelyet a
Cornell ornitológiai laboratóriumában fejlesztettek ki.
Letöltés után egyszerűen csak regisztrálnunk kell az e-mail-címünkkel, és utána már bent is vagyunk az
alkalmazásban, amely egyaránt elérhető IOS-re és androidra is. Miután már bent vagyunk, le kell
töltsünk egy úgynevezett madárhang-csomagot, de az alkalmazás,
amennyiben engedélyezzük neki a
hozzáférést a helyzetünkhöz, ajánl
nekünk ilyen csomagokat, amelyek
szintén ingyenesen letölthetők. Ezt
követően már csak egy lépés van
hátra, a madárhangok azonosításához még le kell tölteni a Sound ID

Nincs töltő az Apple-termékekhez

fájlt is, és engedélyt kell neki adni,
hogy az alkalmazás hangfelvételeket készítsen. Ha ez is megvan,
akkor utána, ha madarat hallunk,
egyszerűen megnyomjuk a gombot,
és az alkalmazás egyből kiírja, hogy
milyen faj hangját halljuk éppen, de
ezen túlmenően egypár jellemzőt is
leír a madárról, mint például az élőhelyét vagy a táplálékait.
Az alkalmazás mögött egy mesterséges intelligencián alapuló szoftver bújik meg, amely nem csupán a
hangjuk alapján, hanem fénykép
alapján is felismeri a madarakat. Az
alkalmazásnak van más funkciója is,
ez pedig nem más, mint az Explore
Birds, ami azokat a madarakat mutatja meg, amelyek az adott napon a
közelünkben lehetnek, ezáltal célzottan tudunk keresni egy-egy fajt.
Kínai fiatalok beperelték az Apple-t
Tavaly az Iphone gyártója úgy
döntött, hogy kiveszi a dobozból a
fülhallgatót és a töltőfejet, így mindössze csak egy adatkábelt kapunk az
amúgy nagyon drága telefon mellé.
Ezt a kérdést több szemszögből
lehet megközelíteni: egyrészt, akinek van annyi pénze egy telefonra,
annak nem okoz nagy anyagi nehézséget, hogy vegyen egy töltőfejet és
egy fülhallgatót, másrészt az sem kizárt, hogy már van neki otthon
éppen elég az előző telefonjaitól. De
ugyanakkor, ha kiad annyi pénzt,
akkor joggal várhatná el, hogy az is
legyen a dobozban, és ne kelljen

Forrás: Cornell

külön fizetnie érte. Az Apple magyarázata akkor az volt, hogy otthon
már van mindenkinek, másrészt elsősorban a környezettudatosságra
hivatkoztak, vagyis, hogy így nincs
szükség annyi műanyagra, és a telefon dobozai is kisebbek lesznek, így
egyszerre többet tudnak szállítani,
ami azt eredményezi, hogy eközben
sem kerül annyi káros anyag a levegőbe. Ez jól is hangzik, csak közben
arról elfelejtettek beszélni, hogy a
töltőfejeket le kell gyártani, azoknak
külön csomagolás kell, és a két
doboz egyszerre sokkal több helyet
foglal, mint egy nagyobb doboz. Itt
a valós ok a profitnövelés lehetett,
illetve az éppen tavaly debütáló
MagSafe töltő vásárlására való ösztönzés. Az Apple marketingesei
nyilván arra gondoltak, hogyha a
vásárlók kell valamit vegyenek,
akkor már nagyobb valószínűséggel
fogják választani az újabb megoldást, már pusztán kíváncsiságból is.
Ez pedig még nagyobb bevételt jelent a gyártónak.
A töltőfej és a fülhallgató kivevése a dobozból okozott is elég nagy

Forrás: ICentrum.hu

negatív visszhangot, azonban az
Iphone-eladások sem tavaly, sem az
idén nem csökkentek. Sőt idén elég
hosszas várakozás után lehet csak új
Iphone-hoz jutni, mondjuk, ebben
szerepe lehet a félvezetőhiánynak is.
Külön érdekesség a témában, hogy
például Franciaországban az Apple-t
kötelezték arra, hogy adjon töltőfejet és fülhallgatót is a telefon mellé.
A jogszabálynak pedig az amerikai
techóriás sem tudott nemet mondani, így ott minden kiegészítő megtalálható a dobozban.
A hiányosnak nevezhető kiegészítőtár másoknál is kiverte a biztosítékot. Öt kínai diák szerint az
Apple spórolni akart, és még egy
bőrt lehúzni a vásárlókról, ezért beperelték a gyártót. A beadványukban, amelyet egy jogi verseny
részeként készítettek, azt állítják,
hogy az Apple arra sarkallja a fogyasztókat, hogy még több pénzt
költsenek az amúgy is nagyon drága
telefon megvásárlásán túl. Mivel
egy versenyről van szó, a diákok
mindössze 16 dollárt követelnek az
Apple-től, és azt, hogy az egyikük
számára biztosítsa a fali adaptert.
Kíváncsian várjuk, hogy mi lesz az
ügy kimenetele. Viszont egy hasonló ügy miatt az év elején az
Apple 2 millió dollár bírságot kellett kifizessen, amit egy brazil szabályozó hatóság rótt ki a vállalatra.
Ennek fényében kijelenthető, hogy
nem lehetetlen az Apple-t jogi úton
megszorongatni.
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A lejáró okmányok érvényessége meghosszabbodik

Belépési korlátozás közintézményeknél

A járványügyi korlátozások alól
mentesülnek

A sürgősségi
és szociális esetek

Az országos járványügyi
operatív
testület
94-es
számú, járványügyi korlátozásokat szabályozó határozatával
kiegészítette
a
Hivatalos Közlönyben megjelent 1161-es számú kormányhatározatot, amelyben
pontosították a sürgősségi
ügyintézéseket és a szociális
szolgáltatásokra vonatkozó
engedményeket is.

Pálosy Piroska

A kormány, azt követően,
hogy elrendelte a veszélyhelyzetet Románia területén, a Covid–19-járvány
terjedésének megfékezése
érdekében korlátozó intézkedéseket vezetett be. Többek között arról határozott,
hogy bevásárlóközpontokba,
közintézményekbe csak védettségi igazolvány felmutatásával, annak hiányában 72
óránál nem régebbi RT-PCRteszt vagy antigénteszt negatív eredményével lehet
belépni.

Szer Pálosy Piroska

A Marosvásárhelyi Lakosságnyilvántartó Hivatalnál az október
25-étől alkalmazott, egyelőre egy
hónapig elrendelt korlátozások
vannak érvényben, míg a szociális
és a sürgősségi ügyintézésekre lehetőséget nyújt az utólag elfogadott határozat, amit országszerte
minden önkormányzat egyedi
módon kivitelez.
– A Marosvásárhelyi Lakosságnyilvántartó Hivatalnál a lejárt érvényességű személyazonossági
igazolványok megújítása vagy első
személyi igénylése esetén is alkalmazzák az oltási védettségi igazolványhoz kötött belépést? –
kérdeztük Claudia Trifet, a lakosság-nyilvántartó hivatal igazgatóját.
– A lakosság-nyilvántartó hivatalba is, akárcsak az önkormányzat
főépületébe való belépés során betartjuk a járványügyi óvintézkedé-

sek keretében elrendelt korlátozásokat. Tekintettel a Covid–19-világjárvány
okozta
jelenlegi
helyzetre, a hivatal épületébe csak
azok a személyek léphetnek be,
akik igazolni tudják, hogy megkapták a koronavírus elleni védőoltást,
orvos által kiállított igazolással
tudják bizonyítani, hogy átestek a
betegségen, esetleg a SARS-CoV2-vírusfertőzésre vonatkozó, 72
óránál nem régebbi RT-PCR-teszt
vagy a SARS-CoV-2-vírusfertőzésre vonatkozó, 48 óránál nem régebbi gyors antigénteszt negatív
eredményével rendelkeznek.
– A szociális ügyintézések nyújtotta engedményekből kiindulva,
vagy a vidéki példákhoz hasonlóan, nincs lehetőség a főbejáratnál benyújtani az okiratokat és
átvenni az új okmányokat?
– Az elektronikus személyazonosító kártyák igényléséhez elengedhetetlen a fizikai jelenlét, mivel
felvétel készül az igénylőről. Hasonló a helyzet az útlevél vagy a
hajtási jogosítvány készítésénél is.
Azt nem engedhetjük meg magunknak, hogy külön személyzetet
foglalkoztassunk azokért, akik nem
tesznek eleget az országos járványügyi operatív testület és a kormány
által elfogadott, október 25-étől
életbe lépett korlátozó intézkedések előírásainak.
– Mit tehet az, aki nincs beoltva,
nem akar, vagy anyagilag nem áll
módjában gyorstesztet végeztetni?
– A törvény értelmében a veszélyhelyzet ideje alatt és annak
felszámolását követő kilencven

Fotó: Nagy Tibor (archív)

napig érvényesek maradnak a meg
nem újított okmányok. Mivel ezúttal is veszélyhelyzet van meghirdetve, a személyazonosságot
igazoló okmány érvényessége automatikusan meghosszabbodik
mindaddig, míg a veszélyhelyzet
hivatalosan is megszűnik, és az azt
követő három hónapig érvényes
marad.
– Az a felnőtt, aki 14. életévét
betöltő gyerekét vagy a gyámsága
alatti kiskorút kísérné el személyazonosságit készíteni, de nem rendelkezik
sem
védettségi
igazolással, sem az előírt tesztekkel, lehetősége nyílik-e a beleegyező nyilatkozatot aláírnia?
– Mivel új személyihez a lakcím
igazolásához szükséges a lakástulajdonos beleegyező nyilatkozata,
a hivatalba való belépéshez szükséges feltételeket teljesíteni kell.
Ezt a rendeletet a járvány terjedésének megfékezése érdekében hozták, ezért csakis indokoltan, sürgős
esetekben lehet kivételeket alkalmazni.
– Mi a helyzet az elhalálozást,
születést bejelentőkkel?
– Az elhalálozás bejelentése sürgősségi esetnek számít, ugyanis
anélkül nem lehet eltemetni az elhunytat, a születési anyakönyvezés
ugyancsak sürgősségi intézkedésnek minősül, ezekben az esetekben
az önkormányzat személyzete védettségi igazolás és teszteredmény
felmutatása nélkül is kiszolgálja az
ügyfeleket, a kormányhatározatba
a szociális ügyintézéseket sürgősségi kategóriaként foglalták bele.

Ennek értelmében az alkalmazottaknak nyújtott engedmény és
az igazságügyi intézményekbe
való belépés lehetősége mellett a
szociális szolgáltatásokat igénybe
vevők is mentesülnek a korlátozások alól. A nyugdíjasok oltási igazolás felmutatása nélkül is
beléphetnek a postahivatalokba a
nyugdíj átvétele végett, a szülők
felvehetik a gyermekpótlékot,
ugyanakkor az önkormányzatok
szociális osztályain is kiszolgálják
az ügyfeleket.
A Marosvásárhelyi Szociális
Igazgatóság vezetője kérdésünkre
hangsúlyozta, hogy a november
elsejétől benyújtható fűtéspótlékra jogosultaknak is lehetőségük van védettségi igazolás és
gyorstesztek felmutatása nélkül is
igényelni a támogatást. A kormányhatározatban kivételként
említik a szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés lehetőségét,
akár támogatást igényelnek, akár

dokumentumokra van szükségük
az ügyfeleknek. Amint Andreia
Moraru, a szociális igazgatóság
igazgatója kifejtette, az önkormányzat lehetővé teszi a biztonságos
körülmények
között
nyújtott szolgáltatásokhoz való
teljes körű hozzáférést, a SARSCoV-2-fertőzés terjedésének korlátozására
irányuló
új
intézkedések keretében is. Minden ügyfél ügyintézés végett beléphet az intézmény helyiségeibe
anélkül, hogy felmutatná a
SARS-CoV-2 vírus elleni védőoltást, tesztelést vagy fertőzés utáni
gyógyulást igazoló tanúsítványt,
azonban mindenkit az óvintézkedések betartására kérnek. A legfontosabb,
hogy
viseljék
megfelelően a szájat és az orrot
eltakaró védőmaszkot. Használják a kézfertőtlenítőt mind az intézménybe való belépésnél, mind
a kilépésnél. Ugyanakkor a várakozás ideje alatt tartsák be a legalább 2 m-es távolságot. A
www.tirgumures.ro honlap „Social” menüpontjában minden
szükséges információ megtalálható az intézmény által kínált szolgáltatásokkal
kapcsolatban.
Munkanapokon
8–15
óra
között
a
0365/430-859-es
telefonszámon vagy a registratura.das@tirgumures.ro e-mailcímen bármilyen információval
rendelkezésre állnak – tájékoztatott a Marosvásárhelyi Szociális
Igazgatóság vezetője.

A Maros Megyei Munkaerő-közvetítő Hivatalnál

Elektronikus postai ügyintézés

A Maros Megyei Munkaerő-közvetítő Hivatal tájékoztatása szerint november elsejétől a munkanélküli-segély igényléséhez szükséges dokumentumokat
elektronikai úton fogadják a gazdasági egységek, vállalkozások vezetőitől.
A koronavírus-járvány terjedésének megfékezése
érdekében hozott sürgősségi kormányrendelet intéz-

kedései egyes gazdasági tevékenységek felfüggesztését, ideiglenes munkanélküliséget eredményeznek.
Az
érintett
gazdasági
egységek
a
mures@anofm.gov.ro e-mail-címre küldhetik el a dokumentumokat az ügynökséghez. Bővebb felvilágosítással a www.anofm.ro honlapon szolgálnak.
(szer)

Fotó: Nagy Tibor
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A Dinamo Bukarest hazai pályán
31-29-re legyőzte a Telekom Veszprémet a Bajnokok Ligája csoportkörének hatodik fordulójában.
Jorge Maqueda vezérletével jól
kezdett a Veszprém, hatékonyan védekezett, ám 6-4-es vezetése után a
Dinamo egy 4-1-es sorozattal fordított. Erre reagálva Momir Ilic vezetőedző időt kért, majd kapust
cserélt. A románok játéka fokozatosan javult, a veszprémiek teljesítménye viszont visszaesett, ráadásul
utóbbiak a 26. percben azonnali
piros lap miatt elveszítették védelmük alapemberét, Sipos Adriánt.
Egy újabb 5-1-es széria végén már
négy gól volt a Dinamo előnye, ám
a vendégek egy 4-0-s sorozattal zárták az első félidőt, így a szünetben
csak 14-13-ra vezetett a bukaresti
együttes.
Petar Nenadic irányításával a
Veszprém a második felvonás elején visszaszerezte az előnyt, ám
ekkor sem tudott ellépni ellenfelétől, ráadásul bokasérülés miatt Rasmus Lauge Schmidt is kivált a
csapatból. Vladimir Cupara védései
ellenére a Dinamo ismét fordított,
majd Kalifa Gedban bravúros hárításaira alapozva néggyel elhúzott,
ekkor Ilic megint időt kért (23-19).
Csapata a folytatásban is erőlködött, de a rendkívül sok játékmegszakítással tarkított meccsen sokáig
nem tudott lendületbe kerülni, ami a

A Dinamo legyőzte a Veszprémet a BL-ben

támadás mellett védekezésben is rányomta a bélyegét a teljesítményére.
A játék képén egy ideig az sem változatott, hogy a románok piros lap
miatt elveszítették Robert Militarut,
majd Nenadic és Manuel Strlek ta-

lálataival az 55. percben ismét
egyenlített a Veszprém. A hajrában
volt esélye a győzelem megszerzésére a vendégcsapatnak, ám nem tudott élni vele, mert az utolsó percek
is a Dinamónak sikerültek jobban.

Eredményjelző

Bajnokok Ligája, főtábla:
A csoport, 4. forduló: PICK SZEGED – Elverum Handball 30-34,
Vardar 1961 Szkopje – Montpellier HB 25-31, THW Kiel – PPD Zágráb 36-28, Aalborg Håndbold – Meskov Breszt 34-33; 5. forduló:
Montpellier HB – Meskov Breszt 32-26, Aalborg Håndbold – Vardar
1961 Szkopje 33-29, THW Kiel – PICK SZEGED 32-32, Elverum
Handball – PPD Zágráb 30-25; 6. forduló: Meskov Breszt – Elverum
Handball 27-30, Vardar 1961 Szkopje – THW Kiel 26-29, PPD Zágráb
– Montpellier HB 22-25, PICK SZEGED – Aalborg Håndbold 31-28.
A csoport állása: 1. Montpellier HB 9 pont (+14), 2. THW Kiel 9
(+12), 3. Aalborg Håndbold 8 (+18), 4. PICK SZEGED 8 (+11), 5. Elverum Handball 8 (+7), 6. Vardar 1961 Szkopje 5, 7. PPD Zágráb 1,
8. Meskov Breszt 0.
B csoport, 4. forduló: Barça – DINAMO BUKAREST 36-32, FC
Porto – TELEKOM VESZPRÉM 23-30, Paris Saint-Germain Handball
– Motor Zaporizsja 40-32, Lomza Viva Kielce – SG Flensburg-Handewitt 37-29; 5. forduló: Barça – Paris Saint-Germain Handball 30-27,
Motor Zaporizsja – DINAMO BUKAREST 28-27, TELEKOM
VESZPRÉM – SG Flensburg-Handewit 28-23, Lomza Viva Kielce –
FC Porto 39-33; 6. forduló: SG Flensburg-Handewit – Motor Zaporizsja 34-27, FC Porto – Barça 33-33, DINAMO BUKAREST – TELEKOM VESZPRÉM 31-29, Lomza Viva Kielce – Paris
Saint-Germain Handball 38-33.
A csoport állása: 1. Lomza Viva Kielce 10 pont, 2. Barça 9, 3. Telekom Veszprém 8, 4. Paris Saint-Germain Handball 5 (+8), 5. FC Porto
5 (-14), 6. Dinamo Bukarest 4 (-12), 7. Motor Zaporizsja 4 (-23), 8. SG
Flensburg-Handewit 3.

Anett Kontaveit nyert Kolozsváron

Két szettben (6:2, 6:3) kikapott Simona Halep vasárnap a
235.238 dolláros összdíjazású Transylvania Open döntőjében az észt Anett Kontaveittől.
A volt világelső román teniszező idei első fináléját játszotta a kolozsvári BT Arénában. A vasárnapi döntőben
jóval erőtlenebbül küzdött, mint a torna előző mérkőzésein:
sokat hibázott, a szervái sem működtek, nem volt ellenszere
a WTA-világranglistán 14. Kontaveit agresszív stílusára.
Halepnek 3 ásza és 4 kettős hibája volt a mérkőzésen, az
első és második szervájának hatékonysága 44, illetve 48 százalékos volt, 9 nyerőt ütött és 29 kikényszerítetlen hibát vétett.
A 25 éves Kontaveit mérlege: 2 ász, egy kettős hiba, 70
százalékos hatékonyságú első és 47 százalékos második
szerva, 21 nyerő ütés és 28 kikényszerítetlen hiba.
Halep korábban háromszor lépett pályára az észt játékos
ellen, mindháromszor két szettben győzött, legutóbb az idei
Australian Open negyeddöntőjében.

Fotó: a Telekom Veszprém közösségi oldala

A volt világelső román teniszező pályafutása negyvenedik
egyéni döntőjét játszotta Kolozsváron, ezekből 22-t megnyert és 18-at elveszített.
Halep 16.398 dolláros csekket és 180 WTA-pontot, Kontaveit pedig 29.200 dolláros csekket és 280 WTA-pontot kapott a fináléban nyújtott teljesítményéért.
A vasárnapi páros döntőben Irina Bara és a grúz Ekaterine
Gorgodze három szettben (4:6, 6:1, 11-9) legyőzte a szerb
Aleksandra Krunic és a holland Lesley Pattinama Kerkhove
alkotta kettőst.

Anett Kontaveit (b) és Simona Halep, a Transylvania Open döntője után, a kolozsvári torna közösségi oldalán közzétett felvételen

Bajnokok Ligája: a mai program

Az A, B, C és D csoport negyedik fordulós mérkőzéseivel
folytatódik ma a labdarúgó Bajnokok Ligája 2021–2022-es
kiírásának csoportküzdelme.
Bajnokok Ligája, csoportkör, 4. forduló:
* 19.45 óra:
B csoport: AC Milan (olasz) – FC Porto (portugál) (TV:
DigiSport 2, Telekom Sport 3, Look Sport).
D csoport: Real Madrid (spanyol) – Sahtar Donyeck
(ukrán) (DigiSport 1, Telekom Sport 2, Look Sport +).
* 22.00 óra:
A csoport: Manchester City (angol) – Club Brugge (belga)
(Telekom Sport 4, Look Sport 3), RB Lipcse (német) – Paris
Saint-Germain (francia) (DigiSport 2, Telekom Sport 2,
Look Sport). Az állás: 1. Paris Saint-Germain 7 pont, 2.

Jegyzőkönyv

Kézilabda Bajnokok Ligája, B csoport, 6. forduló: Dinamo Bukarest
– Telekom Veszprém 31-29 (14-13)
Bukarest, zárt kapuk mögött. Vezette: Nikolics, Sztojkovics (szerbek).
Dinamo: Ghedbane – Gavriloaia 1 gól, Gurbindo 1, Nantes 6, Sorhaindo 3, Nasralla 1, G. Pascual 3. Csere: Heidarirad (kapus), Militaru,
Mamdouh 2, Mousavi, Negru, Ghionea 9 (5), Dissinger 1, Bizau, Bannour 4.
Veszprém: Corrales – Gasper Marguc 6 gól (5), Maqueda 3, Sipos
A., B. Blagotinsek 2, Lauge, Strlek 5. Csere: Cupara (kapus), Nenadics
9, A. Nilsson, J. Omar 3, Ligetvári, Mahé 1, Lékai. Edző: Momir Ilics
Kiállítások: 14, illetve 8 perc.
Hétméteresek: 6/5, illetve 6/5.

Halep a WTA-világranglista 22. helyére került

Annak ellenére, hogy vasárnap Kolozsváron tornadöntőt
játszott, négy pozíciót veszítve a 22. helyre került Simona
Halep a hivatásos női teniszezők világranglistáján, amelyet
hétfőn frissített a nemzetközi szakszövetség (WTA). A
román sportoló legutóbb 2013 áprilisában ért el a huszadiknál gyengébb helyezést a világranglistán, akkor a huszonharmadik volt.
Simona Halepet megelőzte az US Open-győztes brit
Emma Răducanu, aki a negyeddöntőig jutott a Transylvania Openen.
Kolozsvári tornagyőzelmével Anett Kontaveit bebiztosította részvételét a női teniszezők világbajnokságán. Az
észt játékos a világranglista 14. helyéről a 8.-ra lépett, ez
az eddigi legjobb helyezése.
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Manchester City 6, 3. Club Brugge 4, 4. RB Lipcse 0.
B csoport: FC Liverpool (angol) – Atlético Madrid (spanyol) (DigiSport 1, Telekom Sport 1, Look Sport +). Az
állás: 1. FC Liverpool 9 pont, 2. Atlético Madrid 4 (4-4), 3.
FC Porto 4 (2-5), 4. AC Milan 0.
C csoport: Sporting Lisszabon (portugál) – Besiktas
(török), Borussia Dortmund (német) – Ajax Amsterdam (holland) (DigiSport 3, Telekom Sport 3, Look Sport 2). Az állás:
1. Ajax Amsterdam 9 pont, 2. Borussia Dortmund 6, 3.
Sporting Lisszabon 3, 4. Besiktas 0.
D csoport: Sheriff Tiraspol (moldovai) – Internazionale
(olasz) (DigiSport 4). Az állás: 1. Sheriff Tiraspol 6 pont,
2. Real Madrid 6, 3. Internazionale 4, 4. Sahtar
Donyeck 1.

Egy góllal kapott ki az
Arena a listavezetőtől

Bálint Zsombor

A listavezető otthonába látogatott a hétvégi fordulóban
a Marosvásárhelyi Arena női kézilabdacsapata az A osztályos bajnokság 7. fordulójában. A Beszterce-naszódi
Gloria 2018 fiókcsapata korábban a feljutás legfőbb várományosának számító Kolozsvári U-t is legyőzte, így a
meccs nem ígérkezett könnyűnek. A marosvásárhelyi
csapat azonban példásan összeszedte magát, és kevésen
múlt, hogy legalább egy pontot raboljon.
A találkozó egyben a két kispad küzdelme is volt, hiszen a Marosvásárhelyi CSM volt edzője, Mihaela Evi
és az Arenát irányító Liana Costea közötti rivalizálás már
akkor is közismert volt, amikor egy városban (sőt, egy
ideig egy klubban) tevékenykedtek. Talán ezért is tudta
ilyen szinten motiválni utóbbi a játékosait. Az első félidőben ugyanis a Gloria 2018 egyetlenegyszer vezetett,
amikor véget ért a játékrész. Addig folyamatosan az
Arena volt előnyben.
A marosvásárhelyi csapat a második félidőben is többször vezetett egy góllal, de egyik fél sem tudta lerázni a
másikat, így öt perccel a vége előtt 32-32-t mutatott az
eredményjelző. Az utolsó öt perc viszont a házigazdáknak kedvezett. A 15 gólos Wanc (kétszer) és Căprar is betalált, így Gál Anna mérkőzést lezáró két gólja már nem
volt elég az egyenlítéshez.
Az Arena következő mérkőzése vasárnap lesz hazai
pályán, Resicabánya ellen. Sajnos, nézők ezen a mérkőzésen sem lehetnek jelen.

Jegyzőkönyv

Női kézilabda A osztály, B. csoport, 7. forduló: Beszterce-naszódi Gloria 2018 II – Marosvásárhelyi Arena
35-34 (19-18)
Beszterce, sportcsarnok. Vezette: Marius Murariu
(Románvásár), Claudiu Tăbăcariu (Románvásár).
Gloria II: Stan, Fekete – Wanc 15 gól, Drăgunoiu 5,
Căprar 4, Beșleagă 4, Lung 3, Buican 3, Muclea 1, Pica.
Arena: Szász, Both, Jitaru – Gál 9 gól, Popeanu 8,
Sârb 6, Moldován 4, Wifui 4, Virag 2, Opriș 1, Mureșan.

Eredményjelző

Női kézilabda A osztály, B csoport, 7. forduló: Resicabányai CSU – CS Liviu Rebreanu Torda 26-19, Székelyudvarhelyi Hargita KK – Nagyváradi Tonic 30-26,
Nagyváradi CSU – Kolozsvári U 20-26, CNE Rm. Vâlcea – Nagybányai CNOPJ 24-18, Beszterce-naszódi
Gloria 2018 II – Marosvásárhelyi Arena 35-34. A Zsilvásárhelyi CSM és a Temesvári Universitatea állt.
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Párbeszéd a helyhatóságokkal

Közös ügy kell legyen a szén-dioxid-kibocsátás csökkentése

Október 28-án, csütörtökön
délben az Azomureş kombinát kezdeményezésére találkozóra
került
sor
a
közigazgatási palota (régi
Városháza) kis gyűléstermében, amelyen részt vettek:
Mara Togănel prefektus, Péter
Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke és Soós Zoltán,
Marosvásárhely polgármestere, a nagyipari egység részéről jelen voltak: Harri
Kiiski vezérigazgató, Ovidiu
Crăciun, a vegyi üzem vezetője (termelési igazgató),
Steliana Petraş környezetvédelmi igazgató, Lucian Muică
munkaegészségügyi és -biztonsági igazgató, valamint
Ovidiu Maior sajtószóvivő. A
megbeszélésen a cég vezetői
tájékoztatták az elöljárókat a
nyáron történt robbanás
okairól, a következő öt évben
eszközölendő beruházásokról, a környezetvédelmi intézkedésekről,
amelyek
közül kiemelték az EU zöldegyezménye betartásáért tett
erőfeszítéseket. A találkozóról a kombinát vezetősége
beszámolt a sajtónak is.

Vajda György

A robbanás oka
A találkozó céljának ismertetését követően az újságírók kérdésére válaszolva megtudtuk, hogy
ezen nem merült fel a sokat vitatott
bezárás kérdése. Ovidiu Maior
szóvivő hangsúlyozta: ez politikai
téma, a cég továbbra is a műtrágyagyártásra összpontosít. A baleset okát mind a gyár szakértői,
mind felkért független szaktanácsadók vizsgálták. Ovidiu Crăciun
szerint ezt a mintegy 50 évvel ezelőtti berendezés tervezési hibája
okozta. A hármas számú ammóniagyártó részleg újraindításakor a
hidrogénvezetékben a megszokott
(tervezett) üzemmódnál magasabb
hőmérsékleten vezették be a gázt.
A hidrogénmolekulák súrlódás következtében kilyukasztották a fémvezetéket. Olyan kis méretű volt a
lyuk, hogy ezt „hagyományos”
módszerekkel nem lehetett észrevenni. A levegővel érintkező hidrogén robbant. Nagyon kevés az
esélye annak, hogy ilyen baleset
történjen a gyárban, de a berendezés üzembe helyezése óta történt
többszörös újraindításkor nem vették figyelembe a tervezők ezt az
effektust. Mind újraindításkor,
mind a robbanást követő beavatkozáskor betartották az üzemeltetési,
illetve a hibaelhárítási eljárásokat,
– az előbbit a berendezés átadásakor a gyártó egy füzetben rögzíti –
ezért nem történt nagyobb baj. Jelenleg dolgoznak a károsodott
gyárrészlegen, kicserélik az összes
vezetéket. A számítások szerint a
munkálatokat december 10-én befejezik. Ezt követi a felújított részlegen a nyomáspróba és az
újraengedélyeztetési folyamat,
majd ha minden rendben lesz, beindítják a részleget is.
Harri Kiiski vezérigazgató szerint a robbanás következtében 2
millió eurós kár keletkezett, a felújítással együtt azonban a veszteség meghaladja a 4 millió eurót.
Azóta azonban a cégnek nem csak
a robbanás következményeinek a
felszámolásával kell számolnia, az
egyik nyersanyag, a karbamid
(urea) ára a háromszorosára nőtt. A
balesetkor a karbamid tonnánkénti
ára 300 dollár volt, jelenleg 900

dollár. Ezenkívül jelentősen megnőtt a földgáz és a villamos energia
ára is. A robbanás miatt a gyár fél
kapacitással üzemel. Ha nem lett
volna a szerencsétlenség, a nyár
végén előállt energiaválság miatt
amúgy is a felére csökkentették
volna. A válság nem csak az Azomureşt, hanem a világ műtrágyagyártóit is érinti. Európában is a
felére csökkent a műtrágya előállítása. A világ legnagyobb műtrágyagyártó országa, Kína leállította
az exportot, ugyanakkor Indiában
és Ausztráliában is csökkentették
a termelést, ez mind kihatott a világpiacra. Az Azomureş is a háromszorosára növelte a műtrágya
árát. A helyzetről a Műtrágyagyártók Európai Szövetsége tájékoztatta az Európai Bizottságot is,
ugyanis ez elkerülhetetlenül kihat
a mezőgazdasági-élelmiszeripari
termékek piacára is. Egy mezőgazdaságból származó élelmiszer
költségének a 10-15%-át teszi ki a
műtrágya ára, azonban tudni kell,
hogy az Azomureşhez hasonló
egységekben nemcsak műtrágyát
állítanak elő, hanem olyan termékek is elhagyják a gyár kapuját,
amelyek a műanyaggyártás, az autógumik elengedhetetlen összetevői, vagy akár a folyékony
szén-dioxid, amelyet sokfelé használnak.
Élelmiszeripari válság elé nézünk
A gyár kereskedelmi osztályának elemzése szerint a jövő mezőgazdasági évre az ország déli,
délkeleti részében levő nagy gazdaságokat működtető gazdák a
drágulás ellenére már felvásárolták
a szükséges műtrágyát, igaz, egyelőre kevesebb mennyiséget adtak
el, mint az előző év hasonló időszakában. A legérintettebbek azonban a kisgazdák lesznek, akik ilyen
áron már nem biztos, hogy „megengedhetik” maguknak a pluszkiadásokat, így emiatt csökkenhet a
jövő évi termésmennyiség.
A Népújság arra volt kíváncsi,
hogy a világválság miatt keletkezett veszteséget pótolják-e EU-országokban, vagyis szándékukban
áll-e növelni emiatt az exportot? A
cég képviselői kifejtették: továbbra
is hűek maradnak eddigi üzleti politikájukhoz, és elsősorban a hazai
piacra termelnek. A romániai mezőgazdaság 2,4 millió tonna műtrágyát igényel évente. Az Azomureş
évi termelése 1,6 millió tonna, amiből 1,3 milliót szállítanak az országba, a hiányt a gazdák a
behozatalból pótolják. A gyárnak
saját elosztóhálózata van, amelyen
belül megelőlegezik a gazdáknak a
műtrágyát, és az Ameropa egyik
cége vetőmagot is biztosít hasonló
feltételekkel. A gyárban most dolgoznak az elosztóhálózat hatékonyabbá tételén, így remélik, hogy
sikerül szerencsésen átvészelni a
válságot.
Hosszú távú célkitűzés a széndioxid-kibocsátási semlegesség
Steliana Petraş környezetvédelmi igazgató arról tájékoztatta a
helyhatóságok képviselőit és a sajtót, hogy folyamatban van az integrált környezetvédelmi engedély
felülvizsgálata. Elsősorban a zajártalom csökkentése miatt kellett intézkedjenek. Áprilisban több
felmérést végeztek a gyár tőszomszédságában, majd ezt követően
bizonyos intézkedéseket foganatosítottak. Júliusban megismételték a
méréseket, és az áprilisban mért
adatokhoz viszonyítva 52%-kal
csökkentették a mutatókat. Ezt követően – a munkavédelmi intézke-

désekkel együtt – a dokumentációt
benyújtják a környezetvédelmi
ügynökséghez. Az igazgató elmondta, ez nem azt jelenti, hogy a
gyár engedély nélkül működik, a
környezetvédelmi engedély 2026ig érvényes.
A megbeszélések fontos, kiemelt témája volt a gyár szén-dioxid-kibocsátásának a csökkentése,
ugyanis a gyárnak is teljesítenie
kell az Európai Unió által kidolgozott és elfogadott zöldegyezmény
(Green Deal) előírásait. Mint ismeretes, az Európai Unió támogatja a
fosszilis energiáról a környezetkímélő energiaforrásokra való áttérést. Az erre vonatkozó programot,
amelynek alapján támogatásokra
lehet pályázni, a helyhatóságoknak
kell összeállítaniuk. A központi régióba tartozó megyék 1,4 milliárd
eurót hívhatnak le erre a célra.
Harri Kiiski vezérigazgató elmondta: a cég összeállított egy beruházási programot, amelyet
nemrég a cég igazgatótanácsa is elfogadott, s amelynek alapján a
2005-ös referenciaévhez viszonyítva a szén-dioxid-kibocsátást
61%-kal csökkentik 2025-ig. Az
érték jóval alacsonyabb lesz, mint
az EU zöldegyezményében foglaltaké. Utána pedig az a cél, hogy
2035-ig szén-dioxid-semlegessé
váljon.
Ovidiu Crăciun az újságírók
kérdésére kifejtette: a vezérigazgató által említett terv konkrétan

Főjavítás alatt a kombinát felrobbant egysége

több mint száz olyan beruházásra
vonatkozik, aminek alapján korszerűsítik a gyár különböző részlegeit, berendezéseit. Ezeknek az
értéke ismeretes, amennyiben a
helyhatóságok felkarolják a projektet, akkor ezzel lehet majd pályázni.
A vezérigazgató kiegészítette:
az igazgatótanácsnak is bemutatott
célkitűzések az egység energiahatékonyságának és termelékenységének a növelése és
a
szén-dioxid-kibocsátás csökkentése. Az utóbbit külső partnerekkel
való együttműködéssel szeretnék
elérni.
A találkozón konkrét példaként
elhangzott az is, hogy az Azomureş által termelt hőenergiát távhőként
hasznosíthatnák
a
környékbeli lakónegyedekben.
(Sz.m.: A gyár három óriási hűtőtornyából távozó, sokszor szenynyezőanyagnak vélt fehér füst
tulajdonképpen a termelési folyamatban keletkezett gőz.) Az ötlet
szerint, amennyiben a helyhatóságok kicserélnék a távhővezetéket,
akkor ezen keresztül a kombinát
elláthatná a lakónegyedeket, vagy
akár a közeli településeken (például: Maroskeresztúr, Marosszentkirály) létesítendő lakóparkok
fűtését is megoldhatnák. Ezzel is
csökkenthető az egyéni kis kazánokból távozó szén-dioxid-menynyiség. Az igazgató tudomása
szerint Marosvásárhely egy évben

200.000 tonna szén-dioxidot termel. Példaként Nagyváradot említették, ahol sikerült hatékonyan
megoldani a távhőszolgáltatást.
Bár nehéz lesz újra visszatérni a
távhőszolgáltatáshoz, a helyhatóságok képviselői nem zárkóztak el
az ötlet kivitelezésétől – mondták
a kombinát képviselői, majd elhangzott az is, hogy amikor az
egyéni fogyasztóknak is ki kell fizetniük a zöldbizonylatot (az
egyre drágább gázár mellett),
lehet, hogy sokan a rezsiköltségeik
csökkentéséért újra a távhőszolgáltatást vennék igénybe.
Harri Kiiski kifejtette: a környezetünkben tapasztalható változások
miatt is az EU zöldegyezményét
komolyan kell vegyük. Ez olyan
intézkedéscsomagot tartalmaz,
amely foganatosításáért mindanynyian felelősek vagyunk gyerekeink, unokáink jövője érdekében.
Az energiaválság is az egyik jele
annak, hogy tennünk kell valamit.
Románia egyelőre befagyasztotta
az energiaárakat, más uniós országokban az állam vásárlási utalványokat (vouchereket) ajánlott fel
azoknak, akik környezetkímélő
energiaforrásokat
szeretnének
használni. A szén-dioxid csökkentése nemcsak a gyárak, helyhatóságok feladata, hanem mindannyiunkat érintő kérdés, amelyre megoldást kell találni. A párbeszéd
ezen a téren elkezdődött a helyhatóságokkal.

Fotó: Azomureş
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MISSISSIPPI SZŐNYEGMOSÓ
Szőnyegmosás, -szárítás professzionális módon.
Rögzített padlószőnyeg mosása helyszíni kiszállással.
Kanapé-, ülőgarnitúra-tisztítás.
Rendelésért és egyéb információkért hívja bizalommal
a 0799-998-899-es telefonszámot. (65949-I)

Pontosítás

A Marosvásárhelyi Transilvania Repülőtérnek a Népújságban
október 20-án megjelent, az építőmérnöki szakellenőri állás
betöltésére meghirdetett hirdetése kapcsán közöljük,
hogy a beiratkozási dosszié benyújtásának határideje
november 10., 16 óra.
A versenyvizsga időpontja: november 17., 10 óra.
Bővebb tájékoztatás a www.transylvaniaairport.ro honlapon
vagy a 0265-328-888-as telefonszámon.

ADÁSVÉTEL

MINDENFÉLE

ELADÓ 14 db tehén és 80 db
kecske. Érdeklődni a 0740-314-508as telefonszámon. (13734-I)

GYÜMÖLCSFAMETSZÉST, nagy
fák, diófák visszavágását, metszését,
kivágását vállalom belterületen,
házak közt, bármilyen nehéz helyen,
valamint méterfa felvágását. Tel.
0756-868-569. (sz.-I)

ELADÓ két sírhely, egyik a marosszentgyörgyi, a másik a Jeddi úti temetőben.
Tel.
0770-384-200.
(13737-I)

LAKÁS

A SZABADSÁG utcában kiadó egy 2
szobás tömbházlakás. Érdeklődni a
következő telefonszámon lehet:
0744-303-456. (sz.-I)

VÁLLALUNK tetőkészítést, tetőjavítást, bármilyen szigetelést, csatornakészítést, csatornajavítást, festést,
bármilyen lemezmunkát, kerítéskészítést, kerítésjavítást. Tel. 0767-837782. (13611)
VÁLLALJUK házak felújítását, fa-, ács-,
bádogosmunkát, cserépforgatást, tetőkészítést. Tel. 0741-662-191. (13434)

Szünetel
a vízszolgáltatás

Az AQUASERV RT. felhívja a fogyasztók figyelmét, hogy vezetékcsere miatt november 4-én 9 és 14 óra között (hozzávetőleges
időpont) Marosszentgyörgyön szünetel az ivóvíz-szolgáltatás a Staţiei
és a Nap utcában.
Felhívjuk a fogyasztók figyelmét, hogy a szolgáltatás újraindításakor a fenti utcákban és a szomszédos övezetekben a csövekből
kimosódó lerakódás miatt a vízcsapból rövid ideig zavaros víz folyik. Ez a víz a kitisztulásig csak háztartási célokra használható.
Elnézésüket kérjük az okozott kellemetlenségért.
Köszönjük megértésüket.
Az AQUASERV RT.

Novemberben is vásárolhatók
kincstárjegyek!

A Közpénzügyi Minisztérium november 1-jétől újabb kincstárjegyeket
bocsát ki a lakosság számára, 1, 3 és 5 éves lejárattal, évi 3,75%, 4,25% és
4,65%-os kamattal. A kincstárjegy dematerializált értékpapír, egy darab
nominális értéke 1 lej.
A kincstárjegyeket az Állami Kincstár kirendeltségeinél, valamint a Román Posta
Rt. postahivatalaiban lehet megvásárolni:
– 2021. november 1– 24. között az Állami Kincstár kirendeltségeinél;
– 2021. november 1– 23. között a Román Posta városi postahivatalaiban,
november 1–22. között pedig a vidéki postahivataloknál.
A kamatot évente, az útmutatóban közölt határidőre fizetik ki.
A kincstárjegy átruházható, és idő előtt is kiváltható. Egy befektető a jegyzés
időtartama alatt többször is vásárolhat kincstárjegyet. A kincstárjegyeket azok a
természetes személyek vásárolhatják meg, akik a jegyzés időpontjában
betöltötték 18. életévüket. Az ezekből származó jövedelem adómentes.
Csak a jegyzés idején a befektetőknek módjukban áll kérni a jegyzett összeg
semmisnek nyilvánítását egy erre vonatkozó kérvény benyújtásával.
A Pénzügyminisztérium az állampapírok eladásából befolyó összeget a
költségvetési hiány és az államadósság refinanszírozására használja fel.
A
jegyzés
útmutatóját,
illetve
az
esetleges
módosításokat
a
http://www.mfinante.gov.ro, a Datorie publică címszó alatt és a https://www.postaromana.ro honlapokon teszik közzé.
A közönségszolgálati és sajtóosztály

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

A GYULAFEHÉRVÁRI CARITAS SZOCIÁLIS GONDOZÁSI
ÁGAZATA KÖNYVELŐT alkalmaz Marosvásárhelyre. Részletek a
www.caritas-ab.ro/career/konyvelo-7 honlapon találhatók. Érdeklődni
a 0741-131-025-ös telefonszámon lehet. (sz.-I)
A TIMKO alkalmaz a pékségbe SZEMÉLYZETET és üzleteibe ELADÓT. Tel. 0756-128-300, 0756-128-310. (sz.-I)

A marosszentgyörgyi GASTROMETAL MAGÁNCÉG LEMEZHAJLÍTÓGÉP-KEZELŐT alkalmaz. Érdeklődni a következő telefonszámon lehet: 0728-328-881,
az önéletrajzokat a
jobs@gastrometal.ro e-mail-címre várják. (66012-I)

A MUREŞ MEX RT. 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)

VÁLLALUNK tetőkészítést lemezből,

cserépből;

ácsmunkát,

teraszkészítést, garázsfelújítást, csa-

torna- javítást, bármilyen kisebb javí-

tást és mindenféle más munkát,

kerítéskészítést is. Tel. 0721-443-518.

(13508-I)

BEJÁRÓNŐT

keresek.

0723-048-078. (13706-I)

Telefon:

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-
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Napsugár és csillagok világa
jó szívednek örök álmát őrzik.
Tiszta lelked fönn a magas égben
a síron túl is felettünk őrködik.
Ma 9 éve, hogy drága leányunk,
GIERLING ÉVA szerető szíve megszűnt
dobogni. Áldott legyen a föld, ahol örök
álmát alussza.
Emlékét szívükbe zárva őrzik szerettei.
(13691-I)

anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-

ket,

harmonikaajtókat.

Tel.

0744-121-714, 0265/218-321, 0766214-586. (13415)

ALKALMAZUNK lakatost és he-

gesztőt.

(22815-I)

Tel.

0744-572-889.

VÁLLALUNK építkezési munkát, kerítés-

készítést, tetőkészítést, ereszcsatornakészítést stb. Tel. 0755-672-446. (13637)
SÜRGŐSEN keresünk hétvégi ápolót idős hölgy mellé. Tel. 0770-271-

249. (13731-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Szomorú szívvel és soha el nem
múló fájdalommal emlékezünk
november 3-án a szeretett
FODOR JOLÁNRA szül. Szántó
halálának 17. évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! Szerettei. (13717-I)

ELHALÁLOZÁS
Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a

jó testvér, sógornő, rokon, jó
szomszéd és ismerős,

VELICU ÉVA-MÁRIA
szül. Henn

életének 80. évében csendesen

visszaadta lelkét Teremtőjének.

Temetése folyó hó 4-én, csütör-

tökön 13 órakor lesz a reformá-

tus temetőben.

A gyászoló család. (-I)

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a

szeretett férj, édesapa, nagyapa,
sógor, rokon, jó barát,

SZABÓ PÁL

életének 74. évében hirtelen eltá-

vozott az élők sorából. Drága halottunk temetése november 3-án
14 órakor lesz a római katolikus

temetőben.
A gyászoló család. (13713-I)
A gyászoló család mély fájdalommal

tudatja

mindazokkal,

akik ismerték, tisztelték és sze-

rették, hogy

dr. NAGY ISTVÁN
nyugalmazott

szülész-nőgyógyász főorvos

életének 75. évében rövid szenvedés után elhunyt. Temetése

2021. november 3-án, szerdán 15
órakor lesz a római katolikus te-

mető felső kápolnájából, refor-

mátus szertartás szerint. Emlékét
örökre megőrizzük.
Szerettei. (sz-I)

„Küzdöttél, de már nem lehet,
csend ölel át és szeretet.
Csak az hal meg, kit felednek,
Örökké él, kit igazán szeretnek.”
Mély fájdalommal és megrendült szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj, nemes lelkű édesapa, gondoskodó nagyapa, testvér, após, sógor, apatárs, unokatestvér, rokon, szomszéd, jó
barát, a csittszentiváni születésű
id. SZÉKELY BÉLA
marosvásárhelyi lakos,
az Elektromaros vállalat
néhai raktárosa
életének 64. évében, méltósággal viselt súlyos szenvedés
után búcsú nélkül hirtelen eltávozott szerettei köréből. Drága
halottunk földi maradványait 2021. november 3-án, szerdán
15 órakor helyezzük örök nyugalomra a református temetőben. Emlékét soha el nem múló szeretettel megőrzik: bánatos
felesége, két fia, menye, két unokája. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes!
Gyászoló szerettei. (13732-I)
Megrendült szívvel tudatjuk,
hogy a szeretett feleség, édesanya, nagymama,
MAGYARI ELLA
életének 69. évében, hosszú, türelemmel viselt szenvedés után
csendesen megpihent. Temetése
2021. november 4-én lesz a marosvásáhelyi Nyár utcai temetőben, délelőtt 11 órakor.
Búcsúzik tőle férje, Misi, fia, Misike, menye, Gabika és unokája,
Mátyás. (13735-I)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
KOLUMBÁN IRÉN-MÁRTA
szeretett édesanyánk, nagymamánk és nagyon sokak tanító nénije életének 80. évében örökre
megpihent. Temetése 2021. november 4-én, csütörtökön 13 órakor lesz a bözödi sírkertben.
Emléke legyen áldott!
A gyászoló család. (13739-I)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesanya, nagymama, testvér, sógornő, rokon
és jó barát,
SCHULLER JENŐNÉ
szül. Domokos Jolán
tanárnő
október 31-én megpihent. Temetése november 5-én 13 órakor
lesz a református temetőben.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!
Gyászoló szerettei. (13741)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

A marosvásárhelyi George
Coşbuc
Általános
Iskola
munkaközössége
mély
megrendüléssel vett tudomást
volt kolléganőnk, KOLUMBÁN
IRÉN tanító néni elhunytáról.
Őszinte részvétünket fejezzük
ki, és vigasztalódást kívánunk a
gyászoló családnak. Emlékét
szeretettel megőrizzük. Isten
nyugtassa békében! (13726-I)

Őszinte részvétünk a gyászoló
családnak VARGA ZSIGMOND
elhunyta
alkalmából.
Isten
nyugtassa békében! Egykori
szomszédai. (13729-I)
A marosvásárhelyi Brassói utca
6 B tömbházbeli lakótársak
ezúton búcsúznak szeretett
szomszédasszonyuktól, GAGYI
MAGDOLNA-GABRIELLÁTÓL,
aki túl korán távozott az
örökkévalóságba. Nyugodjon
békében! Őszinte részvétünk a
gyászoló családnak. (13733-I)
Mély megrendüléssel vettük
tudomásul kedves kollégánk,
MOLDOVÁN JÁNOS halálhírét.
Őszinte részvéttel osztozunk a
család fájdalmában, emlékét
megőrizzük.
A
MIF
RT.
munkaközössége. (13740-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága halottunk, GAGYI
MAGDOLNA-GABRIELLA temetésén részt vettek, sírjára virágot
helyeztek és fájdalmunkban
osztoztak. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! A gyászoló
család. (1/152)

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága halottunk,
KAKASI BÉLA temetésén részt
vettek, emlékét szívükbe zárták.
Köszönjük
a
rokonoknak,
barátoknak, ismerősöknek, akik
részvétnyilvánításukkal osztoztak mély fájdalmunkban. A
gyászoló család. (13730-I)
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A Plasmaterm Rt.

kerámiaforma-készítő műhelyébe három váltásban dolgozó munkást
alkalmaz, valamint hőkezelő műhelybe mérnököt keresünk.
A helyszínen a betanítást vállaljuk.
Amit kínálunk:

•teljesítmény szerinti dinamikus bérezés
•szállítási pénz
•étkezési jegy

•egészségügyi magánbiztosítás

•barátságos, segítőkész munkaközösség.

Érdeklődni a 0730-708-011 telefonszámon, illetve az önéletrajzokat

elküldhetik a secretariat@plasmaterm.ro e-mail-címre, vagy benyújthatják
személyesen Marosvásárhelyen a Bodoni utca 66/A szám alatt.

