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Napirenden
a repülőtér-fejlesztési tervek

Ülésezett a Maros Megyei Tanács

Kedves olvasóink!

Felhívjuk figyelmüket, hogy
hirdetési irodánk pénteken 9-14
óra között, december 1-jén, kedden 10-14 óra között tart nyitva,
szombaton, vasárnap és hétfőn
zárva lesz.
Következő lapszámunk szombaton jelenik meg a Múzsa melléklettel, majd december 2-án,
szerdán, az előfizetőknek a
2021-es falinaptárral.
Kérdéseikkel
a 0742-828-647-es
telefonszámon fordulhatnak
hozzánk.
Népújság

Erdélyi magyar
kutatók által kifejlesztett vírusteszt
került piacra

A sepsiszentgyörgyi Proel Biotech cég
piacra dobott egy kórházaknak és diagnosztikai központoknak szánt tesztet, amely alkalmas a SARS-CoV-2
vírusfertőzés ellen termelt, IgG típusú
antitestek kimutatására – közölte az
MTI-hez eljuttatott közleményében a
társaság.

____________3.
„A kultúr-magyarság lelkiismeretének hiszem
magam…”

Csütörtökön délben kiegészített formában ülésezett a szeptember 27-én megválasztott megyei tanács. Egy rendkívüli,
ugyanakkor rendes gyűlés volt, amelyen a megyei önkormányzati képviselők összesen 27 napirendi pontról döntöttek, közöttük több a marosvásárhelyi Transilvania repülőtér
fejlesztéséről szólt.

Vajda György

Fotó: Nagy Tibor

A mandátumot nyert öt új tanácsos ünnepélyes eskütétele után került
sor a napirenden levő határozattervezetek vitájára, elfogadására. Az
RMDSZ színeiben a képviselőjelölt Kolcsár Anquetil Károly helyett Pokorny László lépett be újra a testületbe.
A megyei tanácsosok elfogadták a korábbi megvalósíthatósági tanulmányok alapján körvonalazott, a repülőtér leszállópályájának meghoszszabbítására, repülőgép-parkolóhely kialakítására, valamint a meglévő
(Folytatás a 3. oldalon)

Az áldatlan korral, a nemzet ügye iránt
érzéketlen, de előjogokat élvező, sőt
gúnyolódó kortársaival való örök
szembeszegülése sok ellenséget
szerzett neki (a Tisza-párt hívei). De
többen voltak, akik elismerték rendkívüli tehetségét, kimagasló szerepét,
csodálták képalkotási technikáját (jelképrendszerét), sőt már korában bálványozták. Itt említeném meg, hogy
1910 júliusában Reinitz Béla megzenésített Ady-verset jelentetett meg egy
kis füzetben Ady-dalok címmel. Népszerűsége egyre nőtt, különösen a fiatalok körében.

____________15.

Hamis védelem?

Bodolai Gyöngyi

Megdöbbentett, egyszerűen nem akartam elhinni, amikor a szerdai tévéhíradókban bejelentették, hogy az arcmaszkok között, amelyek népszerűsítésére milliárdokat költ az állam, és viselésüket a
romániai települések többségében kötelezővé tették, sok a kétes,
rossz minőségű kínai gyártmány. Nemhogy megvédenének, amit az
államfő olyan hanghordozással ajánl, mintha valamennyien szellemileg visszamaradottak lennénk, hanem pénzért betegséget vásárolunk. Egy részükről ugyanis kiderült, hogy kockázatosak az
egészségre, és ellenőrzésük nyomán a romániai fogyasztóvédők
három tételnek a forgalomból való kivonását kérték, amiről az európai szakhatóságot is értesítették.
A jeleit annak, hogy Románia részben rossz minőségű arcmaszkot
szerzett be, már korábban is észlelhettük, hiszen többen is szóvá tették, hogy gyógyszertárból olyan tízes kiszerelésű csomagot vettek,
amelyben a maszkok egy részéből hiányzott az a drót, ami lehetővé
teszi, hogy az orra rögzítsük a maszk felső részét. Holott ez a művelet, ahogy naponta mutogatják nekünk a reklámokban, nagyon
fontos, hiszen ha nem tapad az arcra a maszk, akkor a vírusok kibe járnak a résen. Amikor jelezték a hiányosságot gyógyszertárban,
a válasz az volt, hogy ők nem tehetnek róla, mert csomagban kapják. Az ellenőrzések során állítólag az is kiderült, hogy egyes tételeknek az anyaga sem megfelelő, és a három lej ötven bani –
amennyit egyes gyógyszertárakban a maszkért kérnek – nem kevés
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
7 óra 41 perckor,
lenyugszik
16 óra 39 perckor.
Az év 332. napja,
hátravan 34 nap.

Ma VIRGIL,
holnap STEFÁNIA napja.
STEFÁNIA: az István (jelentése: koszorú) férfinév női
párja.

IDŐJÁRÁS

VALUTAÁRFOLYAM

BNR – 2020. november 26.

Hideg idő
Hőmérséklet:
max. -5 0C
min. -7 0C

1 EUR

1 USD

100 HUF

1 g ARANY

4,8738

4,0922

1,3500

238,7471

A csütörtöki lottóhúzás nyerőszámai

10, 24, 37, 30, 28 + 1

NOROC PLUS: 7 3 5 8 6 7

44, 3, 35, 13, 28, 25

NOROC: 4 8 4 7 4 5 5

6, 18, 32, 10, 36, 31

Megyei hírek

SUPER NOROC: 0 1 3 4 8 2

Karácsonyi vásár – online

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

Meleg ételt biztosító utalványok
Marosvásárhelyen

A juttatást a Marosvásárhelyi Szociális Igazgatóság nyilvántartásaiban szereplő, 75. életévüket betöltött személyek igényelhetik, akiknek jövedelme nem haladja meg a
szociális juttatás értékét, és akikre a 115/2020. számú sürgősségi kormányrendelet előírásai vonatkoznak, amelyek
értelmében 4 hónapon keresztül biztosítanak meleg ételt
a hátrányos helyzetű személyeknek. A szociális utalványban hajléktalan személyek vagy családok, kilakoltatott személyek, családok és állandó lakhellyel nem rendelkező
gyerekes családok, egyedülálló szülők is részesülnek. A
kártyákat havonta 180 lejjel töltik fel. Bővebb információkért
a 0365-430-851-es telefonszámot lehet hívni, vagy személyesen a Marosvásárhelyi Szociális Igazgatóságot a Dózsa
György út 9. szám alatti székhelyen, hétfőtől péntekig 8–
12 óra között, az egészségbiztonsági intézkedések betartásával.

Iratkozás matematika szakkörbe

Elkezdődött a beiratkozás a Vályi-kör 2020/2021-es tanévének tevékenységeire. A járvány miatt ebben a tanévben
a Vályi Gyula Matematika Társaság online tartja a szakköri
tevékenységet. A tanulók beiratkozás után vehetnek részt
rajta; a kör a Google G Suite for Education platformon fog
zajlani, a Google Meet, Google Drive, Google Docs és a
Google Classroom felületeket használva. Beiratkozni az
alábbi linken található nyomtatvány kitöltésével lehet:
https://docs.google.com/forms/d/14Ri8U_rhsqCD1H5knN2FpWvcLTut6NbcT96l7gFnFM/edit?usp=sharing.

Törvénysértők rács mögött

November 25-én a rendőrség letartóztatott egy 27 éves segesvári férfit, a közúti közlekedés szabályainak megsértése miatt a segesvári bíróság 4 év és 4 hónap
szabadságvesztésre ítélte. Ugyanaznap Marosludason
egy maroskecei férfit tartóztattak le, őt a ludasi bíróság fizikai erőszak miatt 250 nap börtönbüntetésre ítélte. Mindkét törvénysértőt a marosvásárhelyi börtönbe kísérték.
Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

Román és magyar labdarúgó-mérkőzések
a televízióban

November 27., péntek:
* 18.00 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1: Chindia Târgovişte – Nagyszebeni Hermannstadt (Románia-kupa, tizenhatoddöntő)
* 20.45 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1: Bukaresti
Progresul Spartac – CSU Craiova (Románia-kupa, tizenhatoddöntő)
* 21.00 óra, M4 Sport: Újpest FC – Paksi FC (NB I, 12.
forduló)
November 28., szombat:
* 11.00 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1: Turris-Oltul
Turnu Măgurele – Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK (Románia-kupa, tizenhatoddöntő)
* 13.15 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1: Universitatea
Craiova – Temesvári ASU Politehnica (Románia-kupa, tizenhatoddöntő)
* 15.30 óra, M4 Sport+: Kisvárda Master Good – Budafoki MTE (NB I, 12. forduló)
* 17.50 óra, M4 Sport+: MOL Fehérvár FC – Zalaegerszegi TE FC (NB I, 12. forduló)
* 18.00 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1: Karácsonkői
Ceahlăul – Petrolul Ploieşti (Románia-kupa, tizenhatoddöntő)
* 20.30 óra, M4 Sport: Ferencvárosi TC – MTK Budapest (NB I, 12. forduló)

Benchea Emília

* 20.45 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1: Bukaresti Dinamo – Konstancai Viitorul (Románia-kupa, tizenhatoddöntő)
November 29., vasárnap:
* 12.15 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1: Temesvári
Ripensia – Gyurgyevói Astra (Románia-kupa, tizenhatoddöntő)
* 15.00 óra, M4 Sport+: Mezőkövesd Zsóry FC – Diósgyőri VTK (NB I, 12. forduló)
* 17.15 óra, M4 Sport+: Szombathelyi Haladás – Debreceni VSC (NB II, 19. forduló)
* 17.30 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1: FC Voluntari – Medgyesi Gaz Metan (Románia-kupa, tizenhatoddöntő)
* 19.45 óra, M4 Sport: Budapest Honvéd FC – Puskás
Akadémia FC (NB I, 12. forduló)
* 20.30 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1: Jászvásári
CSM Politehnica – Kolozsvári CFR (Románia-kupa, tizenhatoddöntő)
November 30., hétfő:
* 18.00 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1: FK Csíkszereda – Aradi UTA (Románia-kupa, tizenhatoddöntő)
* 20.45 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1: Bodzavásári Gloria – Bukaresti FCSB (Románia-kupa, tizenhatoddöntő)

A túlfogyasztás hónapjai

Az ősz lejártával nem csupán a tél, hanem a nagy leárazások is beköszöntenek. A fekete péntek (Black Friday)
az Amerikai Egyesült Államokból ered, és a hálaadást követő péntekkel kezdődik meg a karácsonyi nagy bevásárlások ideje.
Az első elnevezést nem a vásárláshoz, hanem az 1950es philadelphiai káoszra használták a rendőrök, hiszen a
várost hatalmas tömeg célozta meg a hálaadást követő
szombati futballmeccsre. Viszont ez a nap mégis a kereskedelemmel kapcsolódik össze, ugyanis 1980-ban a kereskedők megpróbálták pozitív töltetűvé tenni ezt a napot,
így jött létre a jellegzetes piros és fekete szín, amely minden novemberben szembejön velünk a reklámokkal.
Egyesek szerint ezek a könyveléshez kapcsolódnak,
ugyanis ezen a napon az eladások száma mindig megemelkedett, így változtak a piros számok (veszteség) feketékké (nyereség).
Míg úgy gondolnánk, hogy a nagy akciók november
utolsó péntekére esnek, ezeket számos kereskedelmi egység
más és más időpontban tartja, hiszen nem csupán a vásárlás
a lényeg, hanem a potenciális vásárlók megtartása.
A fekete péntek kiváló lehetőség lehet azok számára,
akik szívesen megvásárolnának egy adott terméket, viszont inkább türelmesen megvárják, amíg elérhetőbb ára-

Adománygyűjtés
a Szent Erzsébet Társulásnak

„Angyalok a városban” jelszóval adománygyűjtést szerveznek, melynek célja, hogy a Szent Erzsébet Társulás
Pál atya által vezetett gyermekotthonában karácsonyra
ünnepi hangulatot teremtsenek. Az adományokból lábbeliket vásárolnának az otthon lakóinak, valamint a karácsonyi ünnepi vacsora költségeit fedeznék. Az adományok
összegyűjtése érdekében több üzletben gyűjtődobozokat
helyeznek el, ugyanakkor a templomba járókat is arra
kérik, hogy támogassák a tevékenységüket. A jó szándékot az önkéntesek és a gondozottak bevonásával készí-

kon is megvásárolható lesz. Ilyenkor a vásárlások száma
megemelkedik, és sokan eshetünk abba a hibába, hogy
csupán azért vásárolunk, mert olcsóbb, és vonzanak a
nagy leárazások.
Ebben az időszakban is érdemes megfontoltan költekezni, hiszen a túlfogyasztás napjainkban már társadalmi
probléma. A Global Footprint Network 2020-as adatai
szerint ebben az évben augusztus 22-e volt a túlfogyasztás napja, ugyanis akkorra használtuk el a Föld egy évre
elegendő erőforrásait. Ezek az adatok is bizonyítják,
hogy a túlfogyasztás rendkívül magas. A fekete péntek
évről évre hazánkban is egyre népszerűbb, egyre több
ember vásárol. Ezért gondolom úgy, hogy nem csupán a
mindennapokban kell megfontoltak legyünk, hanem a
vásárlásainkkor is, kifejezetten ezekben a hónapokban.
Számos megoldás van a túlfogyasztás redukálására,
ilyen lehet például, ha nem azonnal vásárolunk, hanem
alapos átgondolás után csapunk le a nagyobb akciókra. A
karácsony közeledtével nem biztos, hogy a megfelelő
ajándékok az üzletek polcain vannak, hanem saját kézzel,
néhány kreatív ötlettel mi magunk is készíthetünk, és
lehet, hogy a megajándékozandó személy is jobban fogja
értékelni a bele fektetett időnket, energiánkat. Úgy gondolom, hogy nagyobb hangsúlyt is fektethetnénk a kisvállalkozókra, akik termékeiket csakis nekünk készítik,
személyesebb és természetesen minőségibb darabokkal
örvendeztetnek meg minket.
tett mézeskalács figurákkal és képeslapokkal fogják meghálálni – tájékoztatott Baranka Katalin, a Babeş–Bolyai
Tudományegyetem szociális munkás szakának másodéves hallgatója és Kovács Lajos-Alpár, akik a marosvásárhelyi II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Líceum
önkéntes diákjaival szervezik az adománygyűjtést.

Űrkiállítás a Shopping Cityben

A marosvásárhelyi Shopping Cityben megnyílt a Space in
the City című űrkiállítás, amely a különleges látnivalók
mellett arra is lehetőséget nyújt, hogy a látogatók kipróbálják a NASA űrhajósainak hivatalos edzőprogramját. A
kiállítás január 3-ig tekinthető meg.
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Napirenden a repülőtér-fejlesztési tervek

(Folytatás az 1. oldalról)
utastér bővítésére vonatkozó műszakigazdasági mutatókat, ugyanakkor azokat
a kiadásokat, amelyeket a beruházásként
átvett ingatlanokra kell fizessen a tanács.
Az elfogadott változat szerint a leszállópálya meghosszabbítása 80 és fél millió lejbe kerül, a repülőgép-parkoló
bővítése 15 millióba, az utasfogadó terminál első szakaszának kivitelezése
pedig 112 millió lejbe. A megvásárolandó három, összesen 5,7 hektáros területre mintegy 740 ezer lejt kell
kiadjon a tanács. A korszerűsítési munkálatokat az országos szállítási mesterterv alapján eszközölik, mivel nagyobb
horderejű tervről van szó, a megyei tanács uniós finanszírozási pályázatot készít elő. A szóban forgó ingatlant –
mivel országos jelentőségű beruházásról van szó –, kisajátíthatja a megyei tanács, értékét az érvényben levő
jogszabályok és eljárások alapján állapították meg és vásárolják fel a tulajdonosoktól. Természetesen az előirányzott
összegeket be kell venni a költségve-

tésbe, amelynek módosításáról ugyancsak a csütörtöki tanácsülésen döntöttek
a képviselők.
A repülőtér igazgatóságának kérésére
jóváhagyták azt a gazdasági-pénzügyi
segélyt, amelyet a légikikötő fenntartására fordítanak nem jövedelmező vagy
bevételt nem generáló tevékenységek
költségének fedezésére. Mint ismeretes,
világszerte, így Romániában is a vírusjárvány jelentős veszteségeket okozott
a légi közlekedésben, ezért állami segélyekből fedezik a jövedelemkiesést. A
kimutatás szerint a vidrátszegi repülőtéren 2020-ban eddig 88.770 utas fordult meg, ami a tavaly előirányzott
számnál 34,78%-kal kevesebb. A betervezett jövedelem is a felére csökkent, a
4,4 millió lej helyett eddig alig kettőt
bevételezett az intézmény. Többek között az így kialakult helyzet miatt a Fejlesztésügyi
és
Közigazgatási
Minisztérium 2019-ben jóváhagyott
rendelete alapján az évi legtöbb
200.000-es utasforgalmat lebonyolító
repülőtereknek szánt keretsegélyből az
idén több mint 3,5 millió lejt hagytak

jóvá, ugyanakkor az olyan nem nyereséges, de kötelező szolgáltatások fenntartására, mint a légi közlekedés és
utasbiztonság, parkolóhely-üzemeltetés,
csomagkezelés, tűzoltóvédelem stb., 2,1
millió lejt kaphatnak. A kialakult pénzügyi helyzetre való tekintettel a repülőtér
igazgatósága javasolta, hogy a biztonsági
rendszer fejlesztésére szánt 11 millió
lejes költségvetési tételt halasszák el a
jövő évre.
A csütörtöki tanácsülésen még két határozattervezet érintette a repülőteret.
Titkos szavazással döntöttek arról, hogy
Cazan Nicolae-Claudiu közgazdász,
könyvviteli szakértő nem ügyvezető hatáskörrel rendelkező igazgatótanácsi tagként
részt
vehet
a
repülőtér
igazgatótanácsát elemző (auditáló) bizottságban, ugyanakkor mivel nem sikerült betölteni, arról is döntöttek, hogy
versenyvizsgát hirdetnek egy másik hasonló állásra, amelyre jogász jelentkezését várják.
A tanácsülésen hozott határozatokra későbbi lapszámainkban visszatérünk.

Erdélyi magyar kutatók által kifejlesztett vírusteszt
került piacra

A sepsiszentgyörgyi Proel Biotech cég piacra dobott
egy kórházaknak és diagnosztikai központoknak
szánt tesztet, amely alkalmas a SARS-CoV-2 vírusfertőzés ellen termelt, IgG típusú antitestek kimutatására – közölte az MTI-hez eljuttatott
közleményében a társaság.

A teszt a diagnosztikai és kutatólaboratóriumokban jól ismert és rendszeresen használt ELISA-módszeren alapul. A
most piacra dobott termék az első olyan romániai fejlesztésű
teszt, amellyel a SARS-CoV-2 vírusos fertőzésen átesett betegek immunválasza mérhető fel – kevesebb mint két óra alatt.
A teszt a hatósági bejegyzéshez készült hitelesítési kísérletek
során sem álpozitív, sem álnegatív eredményt nem adott.
A termék megkapta a Romániai Nemzeti Gyógyszerészeti
és Gyógyászati Eszközök Ügynökségétől a szükséges engedélyeket, a gyártótól már megrendelhető, és a következő hetekben a forgalmazók is kezdik terjeszteni.
„Termékünk kifejlesztésének ötlete akkor született meg,
amikor kollégáimmal azzal szembesültünk, hogy a kutatási
projektjeinkhez nélkülözhetetlen reagensek külföldről történő
beszerzése igencsak nehézkessé vált a járványhelyzet miatt.
Tekintettel arra, hogy laboratóriumunk számos kutatási projektet visz az immunológia és az új diagnosztikai módszerek

kidolgozásának területén, ráadásul mindezt rendkívül felkészült kutatók bevonásával tesszük, az új termékünk előállításának feltételei eleve adottak voltak” – idézte a közlemény
Fejér Szilárdot, a kutatás vezetőjét.
A kutató hozzátette: a teszt arra is alkalmas lesz, hogy a
majdani koronavírus-oltást követő immunválasz mérhetővé
váljon, vagyis látható legyen, hogy egy beoltott személy immunrendszere milyen mértékben képes ellenállni a fertőzésnek. A teszt a vírus olyan alkotóelemeit (elsősorban fehérjéket)
tartalmazza ugyanis, amelyek több, fejlesztés alatt álló koronavírus-oltás alapvető alkotóelemei is.
Fejér Szilárd az MTI-nek elmondta: azért csak kórházaknak
és laboratóriumoknak ajánlják a tesztet, mert laboratóriumi
eszközök kellenek a vérmintát igénylő teszt elvégzéséhez és
az eredmény leolvasásához. Azt is hozzátette: nem tervezik,
hogy öntesztelésre alkalmas változatot is készítsenek. Ennek
az engedélyeztetése sokkal hosszabb, bonyolultabb folyamat
lenne. Megjegyezte: tulajdonképpen a piacon megtalálható
gyorstesztek egyikét sem lenne szabad öntesztelésre használni.
Fejér Szilárd – a személyes honlapján közölt életrajzi adatai
szerint – a Szegedi Tudományegyetemen szerzett vegyészi
diplomát 2005-ben, majd a Cambridge-i Tudományegyetemen
doktori fokozatot 2009-ben. (MTI)

Iohannis: A korlátozó intézkedéseknek
köszönhetően lassult a járvány terjedése

Sikeresek voltak Romániában a korlátozó intézkedések, ezért lassult a járvány terjedése, de továbbra
is óvatosnak kell lenni, mert a vírust még nem sikerült legyőzni – jelentette ki Klaus Iohannis elnök
szerdán este egy sajtótájékoztatón.

Az államfő azt követően nyilatkozott, hogy megbeszélést
folytatott Ludovic Orban miniszterelnökkel és a kormány
többi tagjával a járványügyi helyzetről. Elmondta: az adatok
szerint megfigyelhető, hogy november 20-tól lassult a járvány
terjedése, hiszen kevesebben betegedtek meg, de nem jött el
még az ideje a lazításnak, mert minden ilyen lépés veszélybe
sodorhatja az eddig elért eredményeket.
Iohannis ismét cáfolta, hogy a december 6-i parlamenti vá-

lasztásokat követően országos vesztegzárat rendelnének el.
Leszögezte: nem áll szándékukban ilyen döntést hozni, továbbra is településeket vagy térségeket helyeznek vesztegzár
alá, ugyanis ezek a döntések eredményesnek bizonyultak. Példaként említette, hogy Kolozs, Szilágy, Szeben és Máramaros
megyében a karanténba helyezett településeken a korlátozások
bevezetését követően lassult a járvány terjedése, majd hét nap
után gyors ütemben csökkenni kezdett a fertőződési ráta.
Az elnök ugyanakkor továbbra is elővigyázatosságra intett,
mert – mint mondta – az elhalálozási arány még mindig
magas, a kórházak intenzív osztályai szinte mindenütt telítődtek, az orvosok pedig szinte emberfeletti erőfeszítéseket tesznek azért, hogy megmentsék a betegek életét. (MTI)

Varsó elutasítja az alapszerződések felülírását
az EU-költségvetés kapcsán

Varsó elutasítja az Európai Unió alapszerződéseinek
felülírását a költségvetésről folytatott tárgyalások
során, s ebben az értelemben a jogállamiság betartására szólít fel Európában – jelentette ki a lengyel
elnöki szóvivő csütörtökön.

Blazej Spychalskit a Radio Plus lengyel rádiócsatorna kérdezte arról, mi a véleménye Andrzej Duda államfőnek a kormány által az uniós költségvetési tárgyalások során képviselt
álláspontról. Lengyelország és Magyarország a tagállamokra
vonatkozó jogállamisági feltételek miatt az előző héten nagyköveti szinten elutasította a költségvetési megállapodást.
Ezzel a lépéssel Spychalski szerint Lengyelország éppen „a
jogállamiság betartását szorgalmazza”, elutasítva, hogy „a
jogállamiságról szóló előírások ürügyén az alapszerződéseken
nem alapuló mechanizmusokat vezessenek be” az Európai
Unióban.
A szóvivő megállapította, hogy a vétó jogával az EU-ban
több tagállam élt már különféle helyzetekben.

Mateusz Morawiecki kormányfő csütörtök délelőtti varsói
sajtóértekezletén újságírói kérdésre válaszolva szintén aláhúzta, hogy a költségvetés kapcsán javasolt jogállamisági rendelkezés „nem írhatja felül” az alapszerződéseket, éppen a
jogállamiság betartása érdekében.
A jelenleg javasolt megoldás politikai indíttatású, „önkényes döntéseket” tenne lehetővé – mondta.
Egyúttal megerősítette: nem látja problematikusnak, „sőt
kéri is”, hogy az európai és tagállami intézmények „minél akkurátusabb módon ellenőrizzék az európai uniós költségvetési
források elköltését”. Aláhúzta, hogy semmi jót nem hozna a
költségvetési és a politikai sík összemosása a feltételrendszerben.
„A bennünket elárasztó propaganda ellenére mi az EU egységéért küzdünk” – fogalmazott Morawiecki. Úgy érvelt: Lengyelország után egy idő múlva más EU-tagállamokat is
támadások érhetnek, ha „Brüsszelben visszatetszést keltenek
ilyen vagy olyan (nemzeti) reformok”. (MTI)

Ország – világ
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Többen gyógyultak meg,
mint ahányan megbetegedtek

Az elmúlt 24 órában 9005 új fertőzést igazoltak, a
nyilvántartott fertőzöttek száma 449 349-re emelkedett – közölte csütörtökön a stratégiai kommunikációs törzs (GCS). Összesen 171 új halálesetet
jelentettek, ezzel az áldozatok száma 10 712-re nőtt.
Eddig összesen 323 514-en gyógyultak meg, így az
aktív fertőzöttek száma tovább csökkent, jelenleg
115 123-an vannak. A GCS adatai szerint az elmúlt
24 órában többen gyógyultak meg, mint ahány új
esetet igazoltak: 9629 személy esett át szerencsésen a fertőzésen, és 9005 új koronavírusos esetet
jegyeztek. Jelenleg 1226 fertőzött személyt ápolnak
intenzív osztályon, ez újabb rekordot jelent. Az elmúlt 24 órában 36 891 tesztet végeztek, a járvány
kezdete óta idáig pedig 4 011 887 koronavírusteszt
eredményét dolgozták fel. (Agerpres)

Semjén: 2021 legyen
a nemzeti újrakezdés éve!

Legyen 2021 a nemzeti újrakezdés éve – javasolta
Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes a Magyar Állandó Értekezlet ülésén
csütörtökön. A tanácskozást a járványhelyzet miatt
idén online rendezték meg. Semjén Zsolt hangsúlyozta: a koronavírus-járvány miatt egyetlen nemzetpolitikai programot sem kellett megszüntetni, azokat
az online térbe helyezték át, illetve kiegészítették.
Ha a járványhelyzet elmúlik, minden program a hagyományos formájában folytatódhat – jelezte. A miniszterelnök-helyettes kiemelte: az elmúlt tíz évben
több mint tízszeresére nőttek a nemzetpolitikai támogatások. A külhoni magyarság hagyományos
identitásvédelme mellett kitért az oktatási-nevelési
támogatásokra, a gazdaságfejlesztési programra és
a határon túli etnikai magyar pártok támogatására.
(MTI)

Meghosszabbítják
a korlátozásokat Németországban

Meghosszabbítják és több ponton szigorítják is a koronavírus-járvány második hulláma miatt Németországban bevezetett korlátozásokat – jelentették be
szerdán Berlinben. Angela Merkel kancellár a tartományi kormányfőkkel tíz órán át folytatott tanácskozás után, késő este tartott tájékoztatón elmondta,
hogy egyelőre december 20-ig hosszabbítják meg
az eredetileg november végéig tervezett korlátozásokat. December közepén ismét tanácskoznak, és
„emberi számítás szerint” arra kényszerülnek majd,
hogy ismét meghosszabbítsák, január elejéig érvényben tartsák a rendelkezéseket. Egy sor szabályt
szigorítanak, így két háztartásból az eddigi tíz helyett
legfeljebb öt ember tartózkodhat együtt, és nemcsak
az üzletekben és a közösségi közlekedésben,
hanem minden forgalmas helyen maszkot kell viselni
– ismertette. (MTI)

Százezrek búcsúznak
Buenos Airesben Maradonától

Életének 61. évében elhunyt Diego Armando Maradona, az argentin válogatott világbajnok klasszisa, a
Boca Juniors, a Napoli és a Barcelona korábbi játékosa – írta a Nemzeti Sport. Buenos Airesben százezrek vonulnak el a Casa Rosada (elnöki palota)
főcsarnokában felravatalozott koporsója előtt. Argentin sajtóhírek szerint hirtelen szívmegállás okozta a
Gimnasia La Plata vezetőedzőjeként dolgozó, az elmúlt hetekben többször is kórházban kezelt legenda
halálát. Maradonát november elején koponyaűri vérzés miatt műtötték meg. Az akkori beszámolók szerint a műtét komplikációmentes volt, ennek ellenére
– alkoholelvonási tünetek miatt – néhány nappal tovább a kórházban tartották. Összesen nyolc napig
feküdt benn, mielőtt kiengedték volna. A mostani beszámolók szerint hirtelen szívmegállás okozta Maradona halálát.

Hamis védelem?

(Folytatás az 1. oldalról)
annak, aki alacsony nyugdíjból tengeti az életét, vagy a
járvány idején vált munkanélkülivé. Eddig azt hihettük,
hogy azok a polgártársaink veszélyesek, akik agyonnyűtt,
bekoszolódott arcvédőt tologatnak le és fel az álluktól az
orrukig, vagy akik nem tartják be az előírást, hogy úgy
tegyék fel a maszkot, hogy rásimuljon az arcukra. Nos,
kiderült, hogy a vadonatúj maszk is csak annyit érhet, ha
rossz minőségű, az anyaga nem megfelelő, átengedi a vírust, és aki viseli, könnyen fertőz és megfertőződhet. Ezek
után nem kell csodálkozni a járvány romániai terjedésén.
Miközben kutatások bizonyítják: ahol rendszeresen és az
előírásoknak megfelelően viselik a maszkot, enyhébbek
a fertőzések, és az elhalálozási arány a negyede annak,
mint ahol nem hordanak védőfelszerelést.
Kérdésre válaszolva Ludovic Orbán megoldotta a gordiuszi csomót, tessék román gyártmányút vásárolni, elhárítva a kormány és az egészségügyi szakhatóságok
felelősségét. Ha nálunk nagyon későn, európai viszonylatban az ellenőrző szervek teszik a dolguk, és
31.000.000 maszkot vontak ki forgalomból, mielőtt a fogyasztókhoz kerültek volna.
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Kreativitási vetélkedő, rendhagyó módon

Az Erdélyi Római Katolikus Főegyházmegye
2009-ben indított kreativitási vetélkedője folyamatosan bővülő versenykategóriákkal
egyre nagyobb népszerűségre tett szert Erdély-szerte, így 2019-ben, a tizenegyedik alkalommal megszervezett fordulón 11
megyéből több mint 1200 diák vett részt. A
2019–2020-as tanévre tervezett tizenkettedik fordulóra a regisztráció 2020 februárjában zárult, és azt igazolta, hogy az
érdeklődés nem maradt el a korábbi évekhez
képest.

Tamási Zsolt
A versenyszabályzatnak megfelelően a passzív kategóriákban elkezdtek beérkezni az alkotások, viszont
a járványhelyzet miatt az áprilisra tervezett vetélkedőt
már a szervező marosvásárhelyi II. Rákóczi Ferenc
Római Katolikus Teológiai Líceum kénytelen volt elhalasztani, illetve ehhez hozzájárulást kapott a verseny megszervezésének anyagi feltételeit támogató
Communitas Alapítványtól is. A regisztrálóknak kiküldött értesítésben ígéretet tettek a szervezők arra,
hogy az első lehetséges alkalommal pótlásra kerül a
forduló.
Az új tanév újraindulása utáni korlátozások, majd
az országos rendelkezés, az oktatás online térbe kerülése, a vetélkedők újabb felfüggesztése miatt a szervezők úgy döntöttek, hogy a sajátos helyzetnek
megfelelően lemondanak az aktív kategóriák egy részéről (tánc, zene, sport, szavalat, dramatizálás), a korábbi években az aktív kategóriaként szereplő
rövidfilm és irodalom kategóriák kivitelezését online
formára alakítják át, s így e két kategória mellett a beküldhető alkotások (rajz, dombormű, fotó, plakát,
naptár) díjazására kerítenek csak sort. A regisztráltak
lehetőséget kaptak, hogy a járványhelyzet alatt elkészült alkotásokat véglegesítve azokat elküldhessék, s
így a múlt héten a zsűrinek lehetősége volt ezek értékelésére, illetve díjazására november 21-én, a Keresztelő Szent János-plébániatemplomban tartott esti
szentmisét követően. Annak ellenére, hogy a járványhelyzet miatt jóval kevesebb diáknak volt lehetősége
részt venni a vetélkedőn, a szervezők pozitív eredménynek értékelik, hogy az idén is széles körű maradt
az érdeklődés, hiszen hat megye (Bihar, Brassó, Kovászna, Hargita, Maros, Szatmár) 11 településéről,
több mint 20 oktatási intézményből érkeztek alkotá-

„Ha betartjuk a szabályokat,
a szavazás biztonságos lesz”

Molnár Géza és László Attila
orvosok beszéltek a választásról
járvány idején

Dr. Molnár Géza

sok. A díjazás követésére online közvetítést biztosítottak a szervezők, így a résztvevők legalább ebben a
formában követhették az elért eredmények kihirdetését.
A 2020-as egyházi tematika az eucharisztia éve
volt, s a járványhelyzet miatt ez a tematika marad a
következő évre is, amikor szintén tavasszal – amenynyiben a korlátozások enyhülése ezt lehetővé teszi –
kerül megszervezésre a 13. forduló. Így azok az ötletek, amelyekkel az aktív kategóriákban ebben az
évben készültek a diákok, reményeink szerint 2021ben használhatók lesznek. A versenyszabályzat kiírása
folyamatban van, a szervezők azokat a megoldásokat
igyekeznek beazonosítani, amelyek az aktív kategóriáknál is szükség esetén az online részvételt ugyanúgy lehetővé teszik, mint a jelenlétet nem igénylő
passzív kategóriákban.

December 6-án parlamenti
választások lesznek Romániában, ami a koronavírus-járvány miatt példátlan lesz az
eddigiekhez képest. A biztonságos szavazásról, a járványról, valamint arról kérdeztünk
orvosszakértőket, hogy mit
tanácsolnak az időseknek
ebben a nehéz időszakban.

Zahoránszki Brigitta

Dr. Molnár Géza epidemiológus
azt javasolja az időseknek, hogy
csak fontos ügyben mozduljanak ki.
A látogatások, közösségi események elkerülendők. „Ha ki kell
menniük a házból, olyankor a
maszk viselése kétségtelenül előnyös és szükséges számukra” –
hangsúlyozta a járványügyi szakértő. Ilyenkor számos kérdés merül
fel az immunerősítésről, de Molnár
Géza szerint a kiegyensúlyozott
táplálkozás mellett nem szükséges
táplálék-kiegészítőket venni, a Dvitamin viszont hasznos lehet.
Amennyiben egy idős személynek
a családjában igazolt fertőzött van,
aki nem él vele egy háztartásban,
semmiképp se látogassa, még ha
gyermekről vagy unokáról is van
szó, hiszen ezzel magát sodorja veszélybe.
Arra a kérdésünkre, hogy biztonságos lesz-e elmenni voksolni, azt
tanácsolta, hogy a járványügyi szabályokat betartva menjünk el szavazni. „Legyünk őszinték. Olyan
nagy tragédia nem származik majd
ebből a szavazásból – úgy ahogy
szeptemberben sem történt tragédia
–, ha betartjuk a megfelelő óvintézkedéseket. 78 éves vagyok, én is az
idős korosztályhoz tartozom. Amikor el fogok menni szavazni, a
maszkviselésen túl kesztyűt is
húzok majd. És persze tartsuk be

Dr. László Attila

azt a bizonyos távolságot egymástól, még ha sorba is kell állni” – fogalmazott dr. Molnár Géza
virológus.
Dr. László Attila orvos, szenátorjelölt is hasonló véleményen van.
„Az önkormányzati választások alkalmával láthattuk, hogy mindenhol
megtették a szükséges intézkedéseket, hogy biztonságos legyen a szavazás,
másrészt
mindenki
fegyelmezetten viselkedett. Fontos
kiemelnünk, hogy a szavazás után
nem ugrott meg a fertőzöttek
száma. Most is hasonlóan szigorú
szabályokra lehet majd számítani.
Én tehát azt tanácsolom az időseknek, hogy akinek megengedi az
egészsége, menjen el szavazni.
László Attila elmondta, hogy a
mozgáskorlátozottak vagy karanténban lévők igényelhetnek mozgóurnát, ebben pedig az RMDSZ
segítséget nyújt, ez ügyben keressék bátran a megyei és a helyi szervezeteket. Hozzátette: – Nem
kérünk olyat, ami veszélybe sodorná az embereket, a szavazás biztonságos,
semmivel
sem
veszélyesebb, mint egy bevásárlás.
Az orvos szerint mindenkit aggaszt az egészsége és a munkahelyének megőrzése, viszont reméli,
hogy a magyarok megmutatják közösségük erejét, és hogy ezekben a
nehéz időben bebizonyítják, hogy
szolidárisak egymással. „December
6-án az a tét, hogy a számunkra fontos döntéseket ezután velünk vagy
nélkülünk hozzák meg? A cél tehát
most egyértelmű: legyenek a magyarok megkerülhetetlenek a román
politikában. Ehhez viszont arra van
szükség, hogy menjünk el szavazni,
ha most nem lesz erős képviseletünk a parlamentben, az elkövetkező években nem lesz újabb esély
a visszatérésre – összegzett László
Attila szenátorjelölt.
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Portugáliai kirándulás salamancai kitérővel

Estremoz óvárosa

Fodor Lajos

(Folytatás múlt pénteki lapszámunkból)
Másnap egy körút van tervben Estremoz,
illetve Arraiolos helységek meglátogatásával.
Arénylag közel vannak, mintegy 120 km
az egész körút, mindkét település középkori
múltra tekint vissza, s talán mondanom sem
kell, mindkettő dombra épült.
A kápolna Szt. Isabel, Dinis király felesége
emlékét őrzi. A vele szembeni múzeum egykoron Dinis király palotája volt.
Arraiolos települést a kelta törzsek alapították 300 körül, jelenleg mintegy 3.300 lakosa van, ismert bortermelő település. Az itt
készült gyapjúszőnyegek is nevezetesek. Kör
alakú várfala 1306–1310 között, vártemploma pedig (Igreia do Salvador) a XVI. sz.ban épült. Mindkettő érdekes hely, de úgy néz
ki, távol esik a megszokott turistaútvonaltól,
mert kevés látogatóval találkoztunk.

Az arraiolosi vár egyik maradványa

Sziklaalakzatok

Május 15–16. (Évora, Lagos és környéke)
Reggel indulás Lagosba, kirándulásunk
utolsó állomására. Nincs messze, autóval jó
háromórányira.
Lagos Portugália déli részén fekszik, a
Bensafrim folyó torkolatánál. Most szerencsére csak 35oC körül van, nyáron felmegy
42-43oC-ra. A szállodánkat, a Cascade Wellness&Lifestyle Resortot megtaláltuk minden
baj nélkül. Gyönyörű helyen van, az udvaron
hatalmas úszómedence, a távolban pedig az
Atlanti-óceán körvonalai látszanak. Az idő
szép, meleg is van, de ez még csak a szezon
kezdete, és kevesen vagyunk.
Algarve tartomány Portugália déli határán
van, s ennek is a déli részén foglal helyet
Lagos. Kellemes éghajlata és változatos domborzata miatt mindig keresett volt. A mintegy
öt évszázados mór uralom látható nyomokat
hagyott. Ez volt az arab birodalom nyugati
határa. És hogy jelentőségét kihangsúlyozzák, miután 1249-ben
a keresztények visszahódították, a portugál
uralkodók Portugália
és Algarve királyának
nevezték magukat.
Kirámoljuk csomagjainkat, s indulunk is a kikötőbe,
egy kétórás hajóútra,
hogy megnézzük a
sokat
reklámozott
sziklákat. Bizony, a
kikötő már inkább
forgalmas, mint a
szálloda környéke, a
vízen csónak csónak
mellett, de a szárazföld sem sokkal különb. Hajónk már a
kikötőben van, éppen

A Rainha Santa-kápolna

szállnak le az előbbi túra résztvevői. Nem
nagy hajó, mintegy húszan vagyunk rajta. A
forgalmas csatorna mellett, mely a kikötőt
összeköti az óceánnal, kezdetben sátrak kínálják portékáikat, lassan ezek is, meg
Lagos házai elmaradoznak, és hamar kinn
vagyunk a nyílt óceánon.
Az idő kedvez, süt a nap, persze nem a
megfelelő irányból, hogy jó képeket lehessen csinálni, de ne legyünk hálátlanok. Kék
ég, azúrkék és smaragdzöld színű óceán, érdekes alakzatú sziklák. Persze a képek nem
vetekszenek a képeslapok minőségével, de
a fényképész sem tökéletes. Hamarosan világossá válik, miért is ilyen kedvelt ez a ki-

Szállodánk udvara

Az óceán felé

rándulóhely. Szerencsések vagyunk, hogy
eljutottunk ide. A hajóút után megosztunk
egy pizzát a kikötő egyik emeleti vendéglőjében, és közben csodáljuk a hajók színes
sokaságát. Utána visszatérünk a szállodába,
ez a nap is hosszúra sikerült. Még kiülünk
egy keveset a medence partjára, és egy üveg
sör mellett elgondolkodunk az utóbbi két hét
eseményein. Kellemes két hét volt, sok szépet láttunk, és még az időjárás is segített,
nem úgy, mint egy évvel azelőtt Izlandon.
Érdemes volt meglátogatni Portugáliát, udvarias, vendégszerető lakói, változatos domborzata sok kellemes emléket hagyott
bennünk.
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A természet kalendáriuma (CDXXXVIII.)

Kiss Székely Zoltán

Nyugaton, keleten
vörös az ég alja.
Régtől nem kelepel
kéményen a gólya.

Csóka- s varjúsereg
lepi el a fákat,
véget a szél se vet
a nagy csárogásnak.
Pedig fúj, ahogyan
fújni tud november,
birkózik a csupasz
hegyekkel, vizekkel.

Bömböl a szél, süvölt,
dühében már jajgat:
túlcsárogják dühét
a csókák s a varjak.

Kányádi Sándor Novemberével
vágunk neki e hónap utolsó sétájának.
A hőmérő higanyszála már le-lekívánkozik a Celsius-skála 0°-a alá.
A csillámlóan derűs ég alatt a Somostetőről, ha elnézünk dél felé, a
Csereerdő felett halványan odakelleti magát a látóhatár fölé a hóval
borított Fogarasi-havasok. Reccsen
a talpam alatt az avar rejtette pocsolya vékony jege, de a sokat próbált
túracipőm viasza nem engedi, hogy
a köréje felbukó cserzőanyaggal
vemhes pocsolyalé barnája túrazoknim fehérjét piszkítsa. Köröttem ősz
végi levelek zilált tánca. S a város
felett a mezőségi dombok mögé lebukó nap, valahol ott, ahol Bándot
sejtem az erdőtaréjos dombháton
túl, galambvér rubinját preckeli a
hullámokban érkező felhők alá.
Ez pusztulás. Beteg világ.
Beteg világban béna ember. Zilált ligetek zörrenése. Utolsó fény.
Sötét november.
Ó jöjj velem, ne hagyj magamra
e rémület vigyorba züllött időszakán! Hallom zörögni a korhadozó,
görbe küllőt,

mely a futó föld kerekét
tétován fogta eddig össze s már
szétomol, hogy utasát árkok szenynyében megfürössze.

A nagybeteg Dsida Jenő Tóparti
könyörgése így láttatja velünk az
egyre rövidülő nappalok novemberét.

Ez nem negédes jajgatás,
finomkodó poéta-lárma, de fejem
fölött penge leng s fejem alatt kigyúlt a párna.

E
pandémiás
(…)Tört homlokomon távoli
lángok visszfénye váltakozva lob- időkben rólunk is
ban s kialszik. Irgalomtelt angyalra szól, s hozzánk is
szól a kolozsvári
várok, hátha hozna
sétatéri tó legendás
hattyúit is megvalami enyhe-lanyha mérget,
amelytől csapzott-fürtű, csúnya idéző vers.
Az idén novemfejem elalvó lassúsággal válladra
ber 29-re esik adesne s ott kihunyna.
vent
első
Vagy - fuss velem, hiszen szeretsz. vasárnapja, az egyTán gyógyulás ősparkja vár itt: házi év kezdete. A
szívedre bízom magamat, légy most négy adventi vasárnap elsőjén terítik
okos és tégy akármit.
meg az Úr asztalát.
Krisztus jövetelére
Nő vagy és voltál kisgyerek
s felsírtál bizonyára éjjel, mellet- várunk: a latin adted látva bábudat lyukas, tört por- venio jelentése eljövök, megérkezem.
cellán-fejével.
Az adventi időszak
az előkészület, váMit tettél akkor? Ó, ha most
eszedbe jut, próbáld meg újra! rakozás, reménykeMívelj csodát, tíz gyönge ujjad le- dés ideje. Régebben
böjttel is megszengyen gyógyító Isten ujja,
telték. Szerdán és
pénteken szigorú
végy valahol varázsragasztót,
lássam magamat újra épen, e sok böjt volt, szombariadt, repedt szilánkot egy darab- ton pedig húsételtől
való megtartóztaban és emberképpen! –
tás. A zajos mulatságtól
is
Ez itt a park s ez itt a tó.
Már nem sírok és nem menek- tartózkodtak, csak a
szem, történjen bármi mindenekkel, disznótorok családias hangulatában
fáradt vagyok, a padra fekszem, olvadt egy kissé föl
ez az áhítat. Régen
nézd: a megtestesült betegség,
gigász beteg a törpe padkán; mil- ádvent kezdetét éjliárd ember várja benne, hogy féli harangszóval
jelezték. A katolikönnyes kínja elapad tán.
kusoknál az advent
igazi szakrális ízét,
S te csak magad vagy, édesem.
Van-e szerszámod; mely kivágná meghitt hangulatát
e duzzadó daganatot? Tedd a vilá- a mise adja meg,
amely még a kögot orvossággá
zépkori hazai litur- Ádvent langyos ködébe balzsamozva
gia maradványa. A
és add be az emberfiának! –
meleg felhőkből adj kabátot a hívek a hajnali sötétben várják a napisten újraszületését, úgy advent
széthulló, szegény betegre, ki bete- megváltó napfényt, s ha éppen ha- a kereszténységben Jézus Krisztus
vazott, a havat még a templomba születésére való várakozás, felkégen is csak barátod,
menés ideje előtt illő volt elseperni. szülés jegyében telik. Erre utal,
A gyerekek csak leskelődnek a fel- hogy az időszak hagyományos liturteremts neki tavaszt, ha tudsz,
ezer vigyázó virágméccsel s ké- nőttek után, mint Szabó T. Anna gikus színe a lila és a rózsaszín (az
utóbbi advent 3. vasárnapján).
szíts teát a parki tóból, ha fuldo- Leskelődők c.versében:
Mindkettő a hajnalpírt idézi. Nagykolva felköhécsel,
böjt színei is a lila meg a rózsaszín
Langyos ködbe balzsamozva
(az utóbbi nagyböjt 4. vasárnapján,
mint az őszi csillagok
bodzateát a parki tóból,
az ún. rózsavasárnapon). A húsvéti
néznek – titkon sejted őket –
csészéje, kristállyá meredve,
föltámadás is napkelte értelmű.
gyermekarcú angyalok.
maga legyen a tó kerek kavicsosMa még csak Babits Mihály Ádöblű, tiszta medre,
venti ködében rostokolunk:
Érthetetlen, hallhatatlan
csöndbe mártott dallamok –
és facsarj hűs citromlevet,
Tél van megint!
ködbe burkolózva állig
savanyú fényt a sárga napból,
Reggel amint
láthatatlan angyalok.
mely óriás csészénk fölött ring-leng
fölébredek,
és bágyadtan barangol,
még betekint
Advent a „nehézkes Mária” időaz utcalámpa
szaka. A liturgia az adventet a hajs a mesebeli hószín hattyút,
sötét szobámba,
mely most suhogva vízbe ugrott, nalhoz hasonlítja. Miként a hajnali
mert odakint
süllyeszd el benne olvadón, mint derengés előre jelzi a naptámadatot,
köd van megint.
a régi magyar mondavilágban a
fehér, édes kockacukrot...
Elbúvik a
nap-paripa
az ég dugottabb
aklaiba,
hova a csillagállatok bújnak
nappalira:
Kos, Bak, Bika...

Tán a ravasz
égi lovas
»sötéten tartja«,
míg egy kamasz
s víg turf-inas
a forró pálya
gyepét kitárja:
az új tavasz.

S én mint kinek
nagy versenyek
tétén végső
reménye remeg,
szorongva kérdem,
mit rejtenek
e függönyök
s az istenek?

A lebukó nap az erdőtaréjos dombhát felett galambvér rubinját ontja a felhők alá

És lesz-e még
hogy fölfakad
a borulat,
s küld-e a nap
egy sugarat,
mint vért a seb,
vagy megfulladt
a köd alatt?

És lesz-e még
Lángja elég
hevitni, mint
valaha rég
e földi lét
fagyát s az ember
vak életét
valaha még?

(…) Óh könnyű rímek,
friss zengzetek,
csengessetek!
Végem, ha vigaszt
nem lelhetek
tibennetek...

Ezzel a gondolattal érkezünk a
latin őskalendárium 10. hónapjának, decembernek a küszöbére.
December elején ne feledkezzünk el városunk dicsőségéről: az
első magyar tudós társaság megalapításáról. Tudományszervezési törekvések hazánkban először a
XVIII. században jelentkeztek. Bél
Mátyás (1718) és Bod Péter
(1756) elgondolásai voltak az első
kísérletek, de tartósan működő magyar nyelvű intézmény csak egy
született: az Erdélyi Magyar Nyelvmívelő Társaság. Kezdeményezője
Aranka György volt, aki 1791-ben
adta ki Kolozsvárott Egy Erdélyi
Magyar Nyelvmívelő Társaság felállításáról való Rajzolat című röpiratát. Célja: intézményes keretek
között biztosítani az anyanyelv művelését és a nemzeti nyelvű tudomány felvirágoztatását. Az 1791.
évi kolozsvári országgyűlés elfogadta a javaslatot, de azt II. Lipót
császár nem hagyta jóvá. Végül
gróf Bánffy György kormányzó
védnöksége alatt alakult meg 1793.
december 3-án Marosvásárhelyen,
Aranka György Ebhát utcai házában. A társaság tizenhárom esztendős működés után, 1806-ban szűnt
meg a Habsburg-hatalom fokozódó
elnyomása miatt.
Tél jön, és reméljük, hogy csak
az örök körforgás hazájában, a természetben.
Maradok kiváló tisztelettel.
Kelt 2020-ban, 319 évvel
Anders Celsius születése után.
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Buksa Éva-Mária

„A kultúr-magyarság lelkiismeretének hiszem magam…”

(Folytatás múlt pénteki lapszámunkból)
Az áldatlan korral, a nemzet ügye iránt érzéketlen, de előjogokat élvező, sőt gúnyolódó
kortársaival való örök szembeszegülése sok
ellenséget szerzett neki (a Tisza-párt hívei).
De többen voltak, akik elismerték rendkívüli
tehetségét, kimagasló szerepét, csodálták
képalkotási technikáját (jelképrendszerét), sőt
már korában bálványozták. Itt említeném
meg, hogy 1910 júliusában Reinitz Béla megzenésített Ady-verset jelentetett meg egy kis
füzetben Ady-dalok címmel. Népszerűsége
egyre nőtt, különösen a fiatalok körében. És
1915 augusztusában a Nyugat külön Adyszámot adott ki.
Ady a magyar fiatalokban látja a jövőt.
Számos alkotását idézhetjük: Levél ifjú társakhoz, Piros-gyász ünnepén, A Tűz márciusa, A szemeink utódjai, Az én hadseregem,
melyben ezt írja:
„Vitézek, Fiatalok, Előre!
Nincs már nekem semmim,
Ti vagytok az örökség, a jutalom.”
Áhítattal fordult a fiatalokhoz, mert remélte, tudta, ők a jövő letéteményesei: bennük él tovább!… Jó lenne, ha valóban valóra
válhatna Ady jóslata!
1912-től betegsége egyre jobban eluralkodik rajta: „…Vándorolok szanatóriumból szanatóriumba” – írja keserűen 1913-ban. Régi
hite, bizakodása megfakul. Csak az ifjú nemzedék érdeklődése és a Galilei Kör felkérésére írt versei jelentenek számára némi derűt
és vigaszt. A kör fennállásának 5. évfordulójára betegen ment el, és felolvasta lelkesítő
buzdítását: „Szívemnek ifjú Testvérei… szörnyű idők ezek, de bízom a megváltó fiatalság
csodatetteiben… Ifjú szívetek öreg testvére
azt akarja, hogy soha ne szakadjon el tőletek,
a fiatalságtól, az igazságtól…” Minden
évben március 15-re verset kértek tőle a „galileisták”.
Ady a közel tízéves Léda-szerelem unott
béklyóitól megszabadulva új révbe evez, az

Ady és Csinszka

„ifjú karok kikötőjébe”, ahol – a versek tanúsága szerint
– két éven át jól
érezte magát, bár a
gyakori, költséges
kórházi kezelések
megkeserítették
életét. 1913-ban saját
ars poeticáját így fogalmazta
meg:
„Megírni mindent,
politikát, társadalmat, irodalmat.” A
Vörös felhők alatt c.
így
novellájában
vall: „…bennem milliárdnyi életek vannak. Színesek, sűrűek
és
nagyszerűek.”
A „milliárdnyi élet”
az
alkotóművész
terhe, amelyen csak
a megírás, az emberi
sorsok írásba, alkotásba rögzítése enyhít. Így folytatja:
„Kell
hurcolnom
magamban a Mindent…/ S jelentenem
kell mindennek a
Mindent.” Ilyen következtetés és tudatos átélése mondatja
vele A csodák föntjén című versében:
„Életem száz mással elegyítem…/ Száz élettel
fölérő jelenések/ Visznek a csodák föntjére
föl.”
„És mégis megvártalak” … „ a kezedet fogom
s őrizem a szemedet.”
Csapongó szerelmi kalandjainak és sok nőhódolójának búcsút intve, menyasszonyával,
Dénes Zsófia újságíróval való szakítás után
élete egén feltündökölt az oly rég várt, áhított
„reménycsillag” egy szép, művelt és előkelő

19 éves erdélyi lány képében, akivel még a
svájci tanulóévei alatt, 1911-től levelezett. A
lányt, Boncza Bertukát – akit Csinszkának
nevezett – 1914 áprilisában meglátogatta csucsai birtokán, ahol a félárva lány idős nagymamájával élt, apja, a földbirtokos Boncza
Miklós, parlamenti képviselő volt Budapesten. Első látásra egymásba szerettek, majd
1914. június 7-én, pünkösd ünnepén a nála 16
évvel fiatalabb Boncza Bertukának megkéri
a kezét. A következő hónapokban a két szerelmesnek számtalan akadályt kellett leküzdenie az esküvői előkészületek érdekében,
hiszen a gőgös apa nem adta beleegyezését a
házasságba.
Az Ady érzékeny idegrendszere megérezte
– váteszként megjósolta – a szeretett nemzetére zúduló fenyegető vihar közeledtét: 1914
nyarán kitör az I. világháború. A háború hírére fajtája pusztulásáért őszintén aggódó pacifista ember sóhaja, kínzó fájdalma
fogalmazódik meg verseiben: „Én vagyok a
magyar bánatok/ Legbárgyúbb siratója.”
Augusztus 25-i, Bölöni Györgynek címzett
levelében írja: „Utálom a háborút!” Ezért a
véleményéért a Tisza-kormány állandó támadásait kell elviselnie, sőt a jelentős irodalmi
lapoknál Ady verseinek megjelentetését is zárolták. Az embertelen vérontás okozta fájdalmak, szörnyűségek, melyek nemzetére törtek,
mély és gyógyíthatatlan sebeket ejtettek lelkén, búskomorságba kergették, melyeket
csak fokozott Boncza Miklós megalázó,
önérzetét sértő ellenszegülése. Ezekben a
szörnyű időkben Érmindszenten szerető
édesanyja ápolja, és némi örömet csak menyasszonya levelei jelentenek. Egyik válaszlevelében így vall: „Egymásnak születvén még
az idő-akadályokat is legyőzzük, s úgy fogjuk
meg egymás kezét, hogy nem volt soha senki
csak én, aki Te vagy és Te, aki én…” A hosszú
levél utolsó mondata: „Oh, maradj meg ezer
pokol ellen is nekem, aki a benned-teremtett
remeket legjobban értem és imádom…” (Ady
Endre: Életem nyitott könyve, 455. old.) A
régi menyasszonyának, barátnőjének, Dénes
Zsófiának írt levelében ezt írta: „Számomra
Csinszka beteljesedés és minden, és én ezt
nem két napra hiszem… Úgy vélem, neki
lehet olyanná tennie, amilyenné akar.” (Ady
Endre: Életem nyitott könyve, 456. old.) A
menyasszony Csinszkát egy másik szép verssel lepi meg: Az idők kedveltjei a címe. A következő időszakban Mindszent és Csucsa
között utazgat.
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A csucsai vár magaslatáról nézi, amint nyitott marhavagonokban szállítják az erdélyi
férfiakat „a vágóhídra”. Ő tudta, hogy ez a világégés Magyarország történelmében semmi
jót nem eredményezhet, hanem csak veszteséget, tragédiát hoz. És Adynak milyen igaza
volt!
A magyarság pusztulását sirató kurucversekben felidézi a kuruc kor katonáinak, vezéreinek helytállását, és a pusztító vérontásról,
faja pusztulásáról fájdalmas sirámokat vet papírra.
Hosszú és ideggyötrő várakozás előzte
meg az árvaszék jóváhagyását. Ekkor egy
csodálatos szerelmes vers lát napvilágot,
címe: Minden nagy megújhodottságom.
Végül 1915. március 27-én Budapesten
Csinszkával összeházasodtak. Visszatértek
Csucsára, azonban az oly nagyon várt házasság nem hozza meg számára a nyugalmat,
mert érzékeny idegrendszerét nem hagyják
nyugodni az egész Európában dúló háború
szörnyűségei. Az ifjú házas Ady örömét elnyomja búskomorsága, elszigeteltsége, és a
közlés lehetőségétől való elzártsága depreszszióba taszítja. Ezért Bertukával úgy határoznak, hogy Ady Lajosékat és barátaikat
meghívják Csucsára. Bölöni György újságíró
és felesége, Márkus Ottília (Itóka, író, festőművész) július 12-én megérkeznek Csucsára,
majd közösen elhatározzák, hogy erdélyi körútra indulnak, hogy „Bandi” kedélyállapotán
változtassanak.
Ady Kolozsváron többször megfordult: a
háború előtti években irodalmi esteken és
kórházi kezelésen is, 1915 tavaszán pedig katonai szolgálat alóli felmentése ügyében, amit
– sok utánajárás eredményeként – csak 1916ban sikerült Csinszkának elintéznie. De más
erdélyi nagyvárosban nem járt.
Ezért elhatározták, hogy ellátogatnak Brassóba és Marosvásárhelyre, a székely fővárosba. Első célállomásuk Brassó (ahova
Tabéry Géza még egy májusi irodalmi estre
meghívta), majd Marosvásárhely, ahonnan
még 1914 májusában felkérést kapott a marosvásárhelyi Kemény Zsigmond Társaságtól, hogy lépjen a tagság köreibe és egy
előadás tartására. Marosvásárhelyről hivatalos meghívó is érkezett Bernády György főispán és a 3 hónapja Budapestről áttelepedett,
irodalmat kedvelő és Ady költészetéért rajongó hitvese részéről. De a felkérésnek korábban nem tudott eleget tenni, mert egymást
követték a katonai szolgálatra szólító behívók, tekintet nélkül a beteg költő egészségi
állapotára.
„Bár erdélyi voltát sokat emlegette,
Erdélyből alig ismert valamit”
– írja Bölöni György
1915. július 21-én indultak el Brassó irányába gyorsvonattal, hiszen, bár a háború
dúlt, akkor még Erdély nem volt hadszíntér
(csak 1916 nyarán!) Az út alatt Ady rosszkedvű. Délután a brassói Korona Szállóban
pihenik ki az út fáradalmait. Este nem akar
ismerősökkel találkozni. Elindulnak négyesben… Szemügyre veszik a város csodálatos
fekvését, a fölötte őrt álló Cenket, és kimennek egy vacsorára a Noa villanegyedbe, ahol
a költő egy magyarul beszélő szász vendéglőtulajdonossal vált néhány szót. Rádöbben,
hogy a város kultúrájára és a városépítésre
döntő hatással volt a német (szász) kultúra és
a gótikus stílus.
Másnap, július 22-én, a marosvásárhelyi
fogadásra készülvén, borbélyhoz, fodrászhoz,
manikűröshöz mentek, majd bejárták az ősi
szász település belvárosát, a Fekete-templomot, ismerkedtek a város háromnyelvű kultúrájával. Ady megelégedéssel nyugtázza,
hogy van magyar felső iskola és magyar színház. Este magyar színházi program, azután
vacsora. Brassóból 1915. július 23-án hajnalban indultak a székely körvasúttal Marosvásárhely felé.
A későbbi hónapokban, években brassói
élményeiről nem írt a sajtóban, sem leveleiben. Annál többet és többször Marosvásárhelyről és Szovátáról!
(Folytatjuk)

PÁLYÁZATI
SZELVÉNY
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Kovács Csilla,
Marosvásárhely, 1848. út
A pályázati rejtvény megfejtése:
OLGYAI; THEWREWK; ROTTENBILLER; ENDRE;
VILLÁSI; MAKAI; NAGY
Kérjük a nyerteseket,
vegyék fel a kapcsolatot Borbély Ernővel
a 0742-828-647-es telefonszámon.
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VÍZSZINTES: 1. Olasz festő és szobrász, 100 éve halt meg (Amadeo). 9. Juhistálló.
10. Magyar kártyajáték. 13. Politikus, költő, 450 éve született (János). 17. Szemszín
lehet. 19. Erezetlen! 20. Ókori kétarcú isten. 21. Udvarias férfi. 22. Fohász. 23. Világos
(német). 24. Az aktuális 24 óra. 25. Hajszálak! 26. Eva párja. 27. Német fagylalt. 28.
Hőmérsékletet csökkentő. 30. Kendertörő eszköz. 32. Kígyóhang. 33. Olasz színésznő
(Giulietta). 35. Nobilis. 37. Mózes öt könyve. 39. Forrasztófém. 40. Északi rege. 42.
Lakatlan! 43. Újrafogalmaz. 45. Áll alatti zsírpárna. 46. Hogy hívják azt a személyt? 47.
Román fejedelem (Petru). 49. Sakkozó (Péter). 50. Amerikai zene. 51. Színész, igazgató,
200 éve született (Ferenc). 52. Kuruc generális, költő, 350 éve született (György,
báró).
FÜGGŐLEGES: 1. Német író (Karl). 2. Indíték. 3. Eger várát védte (István). 4.
Felvidéki kisváros. 5. Bányamérnök, tanár, 250 éve született (Nep. János). 6. Schütz
… (színésznő). 7. Az arzén vegyjele. 8. Bellini operája. 11. Humanista történetíró, 450
éve született (István). 12. Földbirtokos, reformpolitikus, 48-as, 1690-ben született (Kelemen). 13. Autóversenyző-féle. 14. Ipari tanuló. 15. Fal (francia). 16. Órómai rézpénz. 18.
Start. 21. Holt nyelv. 22. Térbeli forma. 24. Előadás, produkció. 26. … iacta est (Caesar).
28. Feltéve. 29. Ragadozó hal. 31. Falióra része lehet. 33. Anya (latin). 34. Indiai király
volt. 36. Női név (máj. 24.). 37. Fog. 38. … hajrá! (biztatás). 41. Juhszállás. 44. Ősi szavunk. 45. Szakít. 46. Borítókosár. 48. Savmaradék! 49. Kettős betű. 50. Joule és Coulomb
(röv.).
L.N.J.
A megjelölt sorokban, oszlopokban szereplő helyes megfejtéseket december 10-ig a
Népújság címére (Dózsa György u. 9. szám) beküldők – két személy – egy-egy könyvet
nyerhetnek. A pályázati szelvényt – a pályázat címével együtt – kérjük kivágni és a
borítékra ráragasztani. (Egy borítékban csak egy pályázati szelvény szerepelhet.)
A két rejtvény azonos számú meghatározásait keverve közöljük. A megjelölt
négyzetekbe kerülő betűket folyamatosan összeolvasva az 1958-as brüsszeli világkiállításra készült emlékmű nevét kapjuk. Könnyítésül egy betűt előre beírtunk.







A Novemberi évfordulók (2.)
című pályázat nyertesei:
Vitos Ervin,
Marosvásárhely, Înfrăţirii u.
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Megfejtések
a november 20-i számból:

Ikrek:
Juventus

Skandi:
William Shakespeare angol
drámaíró; A windsori víg nők;
Szentivánéji álom

VÍZSZINTES: 1. Tavaszi szabadtéri mulatság – Együttes, formáció. 7. Pajta –
Sértetlen. 8. Papbér – Kazetta, szelence. 9. Íme, nicsak – Páratlanul remek! 11. Csen –
Taszít. 12. Erdélyi város – Vas-szén ötvözet. 14. Alá – E nap. 15. Kínálkozik, előfordul –
Mesebeli törpe. 18. Akta – Műveletlen, faragatlan. 19. … vértanúk, tizenhárom honvédtiszt – Középkori bolgár cár. 22. Patás állat – Eme tárgy. 23. Szájszél – Becézett Ilona.
25. Norvég popegyüttes – Hideg évszak. 27. YGM – Becézett Antónia. 28. Tompa fényű
féldrágakő – Csendes. 30. Babér egynemű hangzói – Német és luxemburgi gépkocsijelzés.
31. Talizmán – Sajtótermék.
FÜGGŐLEGES: 1. Sivár, rideg – Álmatag. 2. Szerzetesnő – Állati … (R. Merle). 3.
Hamis – Spanyol és kambodzsai autójelzés. 4. Szemmel érzékel – Ébred. 5. Holdraszállási
program rakétáinak neve – Állatot szelídít. 6. Hasad – Égéstermék. 10. Tömegtájékoztatási
eszköz – Fejadag, porció. 13. Finn heavy metal együttes – Manilakender. 16. Kíván
valamit, vágyódik – … Mirror, brit napilap. 17. Szerves oldószer – Hajdanán, régen. 20.
Ostrom – Szárított fű. 21. Indián győzelmi jelkép – Újból, megint. 24. Verdi egyik operája
– Csahol. 26. Lipáz része! – Az alumínium és az urán vegyjele. 29. Kiloliter – Római tizenegy.
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MAROS MEGYEI TANÁCS

Az orvosi és a közúti infrastruktúra fejlesztése
a Maros Megyei Tanács napirendjén

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

A MAROS KÖZBIRTOKOSSÁG
az erdőkitermelésben szakosodott és minősített cégek tudomására hozza, hogy
2020. december 8-án zárt árverésen 2021-ben kitermelhető, lábon álló fát értékesít.
Az árajánlatokat legkésőbb 2020. december 7-én 15 óráig kell benyújtani a
közbirtokosság Szováta, Iszujka utca 1. szám alatti székhelyén. Az árajánlatok
elbírálása 2020. december 8-án 10 órai kezdettel az ajánlattevő cégek jelenlétében
történik, a közbirtokosság székhelyén. Az árverésre kerülő fatömeg jegyzéke,
valamint az árveréssel kapcsolatos egyéb tudnivalók a közbirtokosság fenti címén,
valamint a 0743-757-035-ös és a 0744-248-686-os telefonszámon hozzáférhetők.
(22362-I)
A hirdetési rovatban
megjelent közlemények,
reklámok tartalmáért
a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

ADÁSVÉTEL

Csütörtökön került sor annak az öt megyei tanácsosnak a hivatali eskütételére,
akiknek a megbízatását a törvényszék utólag hagyta jóvá. Az öt új tanácsos: Pokorny Vasile Ştefan (RMDSZ), Angela Moldovan (PSD), Valentin Constantin Bretfelean (PMP), Alexandru Lupa (PNL) és Constantin Pogăcean (PNL). A Maros Megyei
Tanács testülete mostantól 34 megyei tanácsossal és a megyei tanácselnökkel teljes létszámmal működik.

A Maros Megyei Tanács a 26-i nyilvános soros ülésén elfogadott három határozattervezetet, amelyekkel a Maros Megyei Klinikai Kórház egyes klinikái belső udvarainak felújításával kapcsolatos beruházások műszaki és gazdasági mutatóit
hagyta jóvá. Az egyik a Tüdőgyógyászati Klinika udvarának a kiépítése, ennek a
beruházásnak az értéke 2.067.013 lej; az I-es Fertőzőklinika udvarának a kiépítése, melynek értéke 2.549.080 lej, valamint a Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika udvarának a kiépítése, melynek értéke 1.367.237 lej.

A projektek révén többek között gyalogosútvonalakat és autóbejárókat, világítási
rendszereket, valamint parkolóhelyeket alakítanak ki.

A megyei tanácsosok által elfogadott további két határozat a közúti infrastruktúrába történő beruházásokra vonatkozott. Az első „A 153E számú út kiszélesítése,
15-ös számú országút – Marosbogát – DALI fázis” beruházás műszaki-gazdasági dokumentációjának és műszaki-gazdasági mutatóinak a jóváhagyására vonatkozott.
A beruházás értéke 26.372.426,74 lej héával.
A második tervezet célja „A 136-os számú megyei út egy szakaszának a leaszfaltozása, Erdőszentgyörgy – Bözöd – Hargita megye határa – DALI fázis” beruházás
gazdasági mutatóinak az aktualizálása, a projekt értéke 16.438.612,83 lej héával.

Költségvetés-kiegészítések

A november 26-i nyilvános ülésen a tanácsosi testület kiegészítette Maros megye
költségvetését abból a célból, hogy a Maros Megyei Tanács alárendeltségébe tartozó intézmények működési költségeit biztosító összegeket kioszthassák. Így a
Maros Megyei Klinikai Kórház mintegy 10.732.000 lejes összeget kapott európai
alapokból, valamint a biztosítópénztárral kötött szerződésekből. A megyei jelentőségű létesítményeket őrző-védő szolgálat 335.000 lejt kapott a személyi költségek fedezésére.

A Marosvásárhelyi Állami Filharmónia számára 1,4 millió lejt hagytak jóvá, az
Ariel Ifjúsági és Gyermek Színház 651.000 lejt kapott, valamint 490.000 lejjel
egészítették ki a Maros Megyei Múzeum költségvetését, szintén a személyi költségek fedezésére.

Partnerség a hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztésére

A megyei tanácsosok jóváhagyták a Maros Megyei Tanács, a Maros ECOLECT Közösségi Fejlesztési Társulás és a Környezetvédelmi Alap igazgatósága közötti „Támogatás
a
projekt
finanszírozási
kérelmének
és
közbeszerzési
dokumentációjának az elkészítéséhez – A Maros megyei integrált hulladékgazdálkodási rendszer bővítése és korszerűsítése” projekt finanszírozása és megvalósítása érdekében, amelyet a 2014-2020-as Nagy infrastruktúra operatív program
keretében nyújtanak be, a megyei hulladékgazdálkodási tervben meghatározott
beruházási követelmény szerint. A költségeket 41.050.000 euróra becsülik, azonban a partnerségi megállapodás jelenleg nem rendelkezik semmilyen szabályozásról a beruházás/finanszírozás értékére vagy a partnerek saját hozzájárulására
vonatkozóan.
A Maros Megyei Tanács sajtóirodája

ELADÓK:
kukoricafejtő
gép
villanymotorral, Gritzner varrógép, új
rongyszőnyeg, új gyapjúpaplan, férfiszékelyruha, menyasszonyi ruha, női
bőrcsizma, két kis fotel, négy szék,
használt cserép, többféle szőttes,
kézimunkák és függönyök. Tel. 0365/435230. (9241)
VESZEK régi festményeket, képkereteket, paraszttárgyakat, antik bútorokat stb. Tel. 0731-309-733. (9187-I)

ELADÓ 1 ha terület Jedden (Livezeni) olcsón. Tel. 0745-616-246.
(9345-I)

ELADÓ hidegen sajtolt tökmagolaj,
héjatlan tökmag. Tel. 0747-480-255.
(9654-I)

JÓ MINŐSÉGŰ gyümölcspálinka eladó,
30 lej litere, és dió, 50 lej vékája. Tel.
0740-334-468. (9750)
ELADÓ 14 véka dió. Tel. 0365/808-091.
(9779)

ELADÓ teljes Airbrush festőfelszerelés,
egy 1200 W-os Skil polírozó, és
ajándékozok nyáron született aranyhalakat. Tel. 0745-574-709. (9794)

ELADÓ 200 kg-os disznó. Tel. 0740124-154. (9764-I)

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

ELADÓ többfajta oltott gyümölcsfa:
szőlő, málna, egres; rózsa több színben, valamint több méretű tuja, kedvező áron. Tel. 0741-763-416.
Marosszentgyörgy, a Gemini étterem
mellett. (9946-I)

LAKÁS

ELADÓ ház csendes környéken. Tel.
0733-491-379. (9755-I)
KIADÓ 2 szobás, III. emeleti tömbházlakás a Kövesdombon. Tel. 0770238-545. (9793-I)

VÁSÁROLOK garzont/egyszobás lakást piaci áron, készpénzfizetési lehetőséggel. Kizárva utolsó emelet, az
Ady negyed és Meggyesfalva. Tel.
0754-034-906. (9802-I)

TÁRSKERESÉS

IDŐS, segítségre szoruló férfi állandó
segítőtársat keres. A kényelem garantált,
főzni nem kell. Tel. 0365/412-382. (9746)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

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

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

A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes körű
ellátást biztosít a segélyből (koporsó, szállítás, balzsamozás, temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534.
(20875-I)
BUKARESTI, román anyanyelvű magántanár ONLINE TÁRSALGÁSI ROMÁNÓRÁT tart bármilyen korosztály számára. 50 lej egy
óra. Tel. 0742-201-900. (p.-I)

HENI MED CENTER – INGYENES ORVOSI KIVIZSGÁLÁS
KÜLDŐPAPÍRRAL: reumatológia (gerincfájás, térd-, váll- és csípőpanaszok); belgyógyászat, bőrgyógyászat. KEDVEZMÉNYES
ÁRAK: ultrahangos kivizsgálás; allergológia; immunológia; doppleres ultrahangvizsgálat. TELEFONOS KONZULTÁCIÓ lehetőségét
is biztosítjuk, ekkor küldőpapír nem szükséges, a recepteket e-mailben
is átküldhetjük. Tel.: 0770-310-944. Cím: Pr. Dr. Ghe. Marinescu u.
47/3. szám (November 7.). (9645-I)
ÉPÍTKEZÉSI munkát vállalunk. Tel. 0747-634-747. (9571-I)

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

A MAROSSÁRPATAKI GONDOZÁSI KÖZPONT december 17én 10 órakor versenyvizsgát tart FŐKÖNYVELŐI állás betöltésére.
Érdeklődni a székhelyen: Marossárpatak 369. szám. (9810)
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MINDENFÉLE

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

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

AUTOMATA MOSÓGÉPEK, MOSOGATÓGÉPEK, ruhaszárítók, hűtők,
porszívók, gáz- és villanykályhák javítását vállaljuk az ügyfél lakásán,
bárhol Maros megyében. Kelemen
szerviz. Tel. 0265/243-294, 0745-560092. (9633-I)

KÚTGYŰRŰKET árulunk, kútpucolást és
kútásást vállalunk. Tel. 0765-385-595.
(9665)

TERMOPÁN ajtók, ablakok javítása. Tel.
0771-383-725. (9788)
VÁLLALUNK cserépforgatást, tetőfelújítást, udvartakarítást és bármilyen más munkát. Tel. 0756-796-531,
Jani. (9785-I)

15% KEDVEZMÉNNYEL vállaljuk
nyugdíjasoknak régi cseréptető javítását, régi házat lebontunk, takarítást,
meszelést vállalunk. Tel. 0747-816052. (9727)

ELŐKÖNYVELÉST vállalok.
0756-607-969. (9725-I)

Tel.

KÖNYVELÉST vállalok, mérleget
aláírok. Tel. 0756-760-667. (22339-I)

VÁLLALOK minőségi építkezési munkát,
fali- és padlócsempe-lerakást, külsőbelső szigetelést, ház kulcsrakész
befejezését. Tel. 0752-317-466. (9513)
ÉPÍTŐCÉG 15%-os kedvezménnyel
vállal háztetőkészítést, tetőfedést Lindab cserépből, cserépforgatást, külső
és belső munkálatokat, javítást, kerítés- és kapukészítést, bontást is. Tel.
0770-621-920. (9571-I)

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

FESTÉST, vakolást, csempézést, gipszkartonszerelést, parkettázást vállalok.
Tel. 0749-564-921, 0771-393-848. (9684)
IDŐS HÖLGY mellé gondozót keresek. Tel. 0728-308-841. (9803-I)

MOSÓGÉP- és hűtőszekrény-javítást
vállalok. Tel. 0755-825-502. (9813-I)

MEGEMLÉKEZÉS
Soha el nem múló fájdalommal
emlékezünk
id.
DÁLYAY
ISTVÁNRA halálának 13. évfordulóján,
valamint
DÁLYAY
GABRIELLA tanítónőre halálának
6. évfordulóján. Drága szép emléküket, szeretetüket szívünkben
őrizzük egy életen át. Nyugodjanak békében! Szeretteik! (sz.-I)
Szomorú szívvel emlékezünk november 28-án ifj. KERTÉSZ
FERENCRE halálának 10. évfordulóján. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! Felesége és
fia. (9771-I)
Az idő múlik, a fájdalom megmarad, de a szívünk mélyén mindig
velünk vagy.
Szomorú szívvel és szeretettel
emlékezünk november 27-én a
drága jó testvérre, a koronkai
születésű ifj. KISS DEZSŐRE halálának első évfordulóján. Emlékét őrzi szeretett ikertestvére és
annak családja. Nyugodj békében, drága testvérem! (9773-I)
Hozzátok csak a temetőbe mehetünk, virágot csak a néma sírra
tehetünk. Jóságos szívetek pihen
a föld alatt, minden értetek hullott
könnycsepp nyugtassa álmotokat. Elmentetek tőlünk, mint a lenyugvó nap, de szívünkben élni
fogtok örökre.
Fájó szívvel emlékezünk a drága
jó
édesanyára,
MÁTHÉ
IBOLYÁRA halálának 4. évfordulóján, és édesapánkra, id. MÁTHÉ
FERENCRE halálának 6. évfordulóján. Emlékük legyen áldott,
nyugalmuk csendes! Szerető
leányuk, Tünde és családja, fiuk,
Ferike, valamint családja, és az
unokák. (4729-I)
Az élet csendesen megy tovább,
de emléked elkísér egy életen át.
Örök álmod őrizze béke és nyugalom, szívünkben örökké élni
fogsz, mert szerettünk, és hiányzol nagyon. Nélküled semmi sem
olyan, mint régen, folyó könnycsepp lettél mindnyájunk szemében.
Örök hiányát érezve, szeretetét
és emlékét szívünkbe zárva emlékezünk id. GAGYI IMRÉRE, a
drága jó férjre, felejthetetlen
édesapára, nagytatára, apósra,
rokonra és jó barátra, november
27-én, halálának első évfordulóján. Isten nyugtasson békében!
Mindig szeretni fogunk. Szeretteid. (9787)
„Csak az hal meg, akit elfelednek.”
Kegyelettel emlékezünk barátunkra, KERESZTESI SÁNDORRA
halálának évfordulóján. Barátai:
Éva, Géza, Ştefan. (9792)

„Minden győztesnek jár örök
rész!”
Igazak és halhatatlanok, kiket
imádságos, áldó,
örök szeretettel idézünk föl a család szív, lélek
közösségében hálával és köszönettel. Hittel, reménnyel
és áldozattal megharcolt életutak
hősei Ők, kiket
a múló idő minta és mérceként
számunkra megtartott
és megtart.
Feledhetetlen szeretteink:
NAGY ÁGNES tanárnő 8 éve, id.
NAGY IMRÉNÉ 35 éve, id. NAGY
IMRE 25 éve, SÁROSI MIHÁLY 10
éve immár az Égi haza lakói.
Fényt örök életükre az Úr maga
hint. (-I)

ELHALÁLOZÁS

Fájó szívvel veszünk búcsút szeretett unokatestvérünktől,
ADORJÁNI MIKLÓSTÓL,
családunk segítőkész, oszlopos
tagjától, aki súlyos betegség
után visszaadta nemes lelkét Teremtőjének.
És aztán csendben
Ereje fogytán
Fájdalommal telve,
Elindult az útra, a
Hazavivő végtelen útra.
Drága MIKI!
Emléked legyen áldott, pihenésed csendes!
Búcsúzik Mari, Laci családjukkal
együtt. (9807-I)
Megtört szívvel tudatjuk, hogy a
drága jó édesanya, nagymama,
élettárs, anyós, anyatárs, rokon,
szomszéd, jó barát, a gyergyószentmiklósi születésű
LŐRINCZ REGINA
a megyei nagykórház volt
nőgyógyászati asszisztensnője
életének 75. évében eltávozott az
élők sorából. Drága halottunk temetése 2020. november 27-én,
pénteken 13 órai kezdettel lesz a
Jeddi úti városi temetőben, katolikus szertartás szerint. Emléke
legyen áldott, nyugalma csendes!
A gyászoló család. (-I)
Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a hőn szeretett
édesanya, nagymama, anyós,
anyatárs, sógornő, rokon és jó
szomszéd,
ÉGER TERÉZ
szül. Nagy Teréz
nyugalmazott tanítónő
jóságos szíve november 25-én,
91 éves korában megszűnt dobogni. Drága halottunk temetése
november 27-én, pénteken 14
órakor lesz a marosvásárhelyi református temetőben, református
szertartás szerint.
Szerettei. (9805-I)
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„Az élet elmúlik, de az emlékek élnek,
Míg élünk, szívünkben őrizzük őket.”
Kegyelettel emlékezem november 27-én
drága
édesanyámra,
özv.
SZŐCS
JÓZSEFNÉRE szül. FÁBIÁN MAGDOLNA
halálának 5. évfordulóján.
Szép emlékét hálás szívvel, tisztelettel
őrzöm. Emléke legyen áldott, pihenése
csendes!
Szerető leánya, Székely Katalin és családja. (9772)
„Nem múlnak ők el,
kik szívünkben élnek,
Hiába szállnak
árnyak, álmok, évek.”
(Juhász Gyula)
E költői szavakkal tiszteljük a test mulandóságát, a szellem örökkévalóságát, a drága jó szülők, nagyszülők, testvérek, rokonok,
ismerősök: APA SÁNDOR és ILONA EMMA halálának 8., augusztus 13-án, valamint 11. évében, november 25-én.
Nyugalmuk legyen békés, emlékük áldott!
Szeretteik: Icuka, Terike és családja. (9782)
Szomorú szívvel emlékezünk november 27én DUPPA ISTVÁNRA halálának 11. évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!
Felesége, leánya, testvére, Öcsi és családja, unokája, Olivér, veje, Lacika, keresztlánya, Erika. (9796)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, édesapa, testvér,
gyermek, a mezőmadarasi születésű
NAGY ELEMÉR
életének 52. évében visszaadta
lelkét Teremtőjének. Drága halottunk temetése 29-én, vasárnap
15 órakor lesz a marosszentgyörgyi temetőben (új kórház mögött). Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes!
Búcsúzik tőle a gyászoló család.
(9821-I)
Szívünk legmélyebb fájdalmával
tudatjuk, hogy a mindenki által
tisztelt és szeretett drága édesapa és hűséges rokon,
NAGY ZOLTÁN OSZKÁR
életének 78. évében rövid szenvedés után elhunyt. Hiánya,
tiszta, önfeláldozó őszintesége
pótolhatatlan űrt hagyott mindannyiunk szívében. Temetése november 28-án, szombaton 11
órakor lesz a marosvásárhelyi református temetőben, szűk családi körben. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
Emlékét örökre megőrzi egyetlen
leánya, Évike és a rokonok.
(9816-I)
Mély fájdalommal búcsúzunk az
őszinte, segítő sógorunktól,
NAGY ZOLITÓL.
Emlékét szívünkben őrizzük.
A Jakab család és sógornője,
Éva. (9816-I)
Fájó szívvel búcsúzunk a kedves
rokontól,
NAGY ZOLTÁNTÓL.
Emléke legyen áldott!
Az Almăşan család. (9816-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
„Mert ha élünk, az Úrnak
élünk, ha meghalunk, az
Úrnak halunk meg. Akár
élünk, akár meghalunk, az
Úréi vagyunk.”
(Róm. 14,8)
Döbbenettel, de Isten akaratában megnyugodva vettük tudomásul ADORJÁNI MIKLÓS,
a szeretett presbitertárs, gyülekezetünket hűséggel szolgáló egyháztagunk halálhírét.
Imádkozunk a gyászoló családért.
A Marosvásárhely II. Gecse
Utcai Református Egyházközség lelkipásztorai, presbitériuma, szolgálattevői és a
gyülekezet. (22365-I)
Mély megrendüléssel vettük
tudomásul volt osztálytársunk, PÁLL GÉZA ZOLTÁN
halálhírét, aki november 19-én
Magyarországon
elhunyt.
Őszintén együttérzünk gyászoló családjával. Nyugodjál
békében, CSACSA! Szeretettel megőrzünk emlékezetünkben.
A Bolyai Farkas Líceumban
1974-ben végzett XII. D osztályból osztálytársai és az
osztályfőnöknő. (9791-I)
Döbbenettel értesültünk szeretett barátunk, SIKÓ ÁRPÁD
haláláról. Nyugodjon békében! Őszinte részvétünk a
gyászoló családnak. A négy
römis barát. (9808-I)
Őszinte részvétünket fejezzük
ki György Enikő aligazgatónőnek és Blankának a szeretett
ÉDESANYA, illetve NAGYMAMA elvesztése alkalmából.
Fájdalmukban osztozunk. A
Gheorghe Şincai Technológiai
Líceum
munkaközössége.
(9819)
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(Fizetett hirdetés)

LÉGY TE AZ, AKI ÖSZTÖNÖZ ÉS VÉD MÁSOKAT!

A VÍRUS ÖL. LÉGY ÓVATOS!

