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Hamarosan túl lesznek a nehezén

Nyárádszereda: Szünetelt, de nem csúszott a kivitelezés

Újabb települések
kerültek
vesztegzár alá

A katasztrófavédelmi államtitkár által
aláírt karanténrendelet értelmében a
lezárt településekre vezető utakat
őrző rendőrök és csendőrök csak azokat engedik át, akik igazolni tudják,
hogy alapos indokuk van az utazásra.
A vesztegzár alá vont településeken
betiltották a magánrendezvényeket,
bezártak a vendéglátóhelyek, keresztelőn, esküvői és temetési szertartáson legfeljebb nyolc személy vehet
részt, mindenütt kötelező a maszkviselés, este tíztől hajnali öt óráig pedig
kijárási tilalmat rendeltek el.

Sáros, szűk az utca, nem halad a munka – panaszkodnak az emberek. A polgármester szerint az idén meglesz a felújítás

Az elmúlt napokban-hetekben több nyárádszeredai lakos szóvá
tette a felújítás alatt álló Tűzoltó utca állapotát: a helyhatósági
választás előtt felbontott utcában sár van, kiásott, vissza nem
temetett árok tátong, és a munka nem halad. A városvezető
nekik is igazat ad, és ígéri: hamarosan túl lesznek a nehezén.

Gligor Róbert László

Fotó: Gligor Róbert László

Szeptemberben kezdődött az egyik igencsak várt nyárádszeredai beruházás, a főteret és a piacot összekötő Tűzoltó utca, a főtér felső része,
valamint a főtér melletti tömbháznegyedbe vezető bejáró felújítása. A
munka a Tűzoltó utcában kezdődött el a tönkrement aszfaltburkolat eltávolításával, majd egy idő után árkot ástak az utcában, amely a mai
napig nincs visszatöltve, bár belehelyezték a vezetéket. Az utcában ritkán
(Folytatás a 2. oldalon)

____________3.
Jóváhagyták
a szakbizottságok
összetételét

A Maros Megyei Tanács csütörtökön
megtartotta első, soron kívüli ülését. A
közgyűlési képviselők a szakbizottságok számáról, megnevezéséről, a
tagok létszámáról és e munkatestületek összetételéről döntöttek.

____________4.

Gyorsteszt
a sürgősségi ügyeleteken

Bodolai Gyöngyi

Olvasom az egészségügyi miniszter 1819-es rendeletét, amely október 27-én jelent meg a Hivatalos Közlönyben, és a hasonló témájú
szeptemberi rendeletet módosítja, bővíti ki. Most már kétségtelen,
hogy a családorvosokra hárítják a tünetmentes és gyenge tünetes
SARS-CoV-2 vírussal fertőzött személyek napi rendszerességgel
való telefonos követését, amíg 14 napon át házi elkülönülésben vannak. Ezt sajnos nem lesz könnyű betartani azoknak, akik egyszobás
vagy nagyon kicsi lakásban több családtaggal élnek együtt. Hogy
számukra hol biztosítanak erre megfelelő helyet, az nem derül ki
egyértelműen a jogszabályból.
Azt viszont megtudhatjuk, hogy akinél súlyos tünetek jelentkeznek, vagy a társbetegségek miatt nagyobb veszélynek van kitéve, a
családorvos ajánlására a sürgősségi ügyeletekkel rendelkező kórházakba szállítják. Ott tesztelik, és elvégzik a páciens állapota alapján indokolt vizsgálatokat (tüdőröntgen, CT-felvétel, véranalízis
stb.). Mivel a miniszteri rendelet előírja a gyorstesztek bevezetését,
remélhetőleg egy már-már elviselhetetlen helyzetnek vet véget, ha
a teszteket megkapják, és alkalmazni fogják. Mint korábban beszámoltunk, a kórházi laboratóriumok befogadóképessége és munkarendje, valamint a pozitivitást igazoló PCR-teszt elvégzéséhez
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
7 óra 12 perckor,
lenyugszik
17 órakor.
Az év 311. napja,
hátravan 55 nap.

Ma LÉNÁRD,
holnap REZSŐ napja.
REZSŐ: az ismeretlen eredetű
Réső családnévből a nyelvújítás során alakult a Rudolf név
helyett, mára azonban önállósult

Hamarosan túl lesznek a nehezén
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ELŐFIZETÉS
A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!

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

Tel.0742-828-647

Megyei hírek

EMKE-díjak és emléktábla-avató

Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület idén ünnepli
fennállásának 135. évfordulóját, illetve megemlékezik az
EMKE főtitkári, ügyvezető elnöki, majd rövid ideig elnöki
tisztét betöltő Sándor Józsefről halálának 75. évfordulóján.
E két jelentős évforduló tiszteletére Kolozsváron, az 1906
és 1945 között az EMKE irodájának is helyet adó, reformátusok sarokházának nevezett épület kapualjában (Magyar/1989. Dec. 21. utca 37. szám) emléktáblát avatnak
november 7-én, szombaton 13.30-kor. A közművelődés különböző területein kiemelkedő tevékenységet folytató szakemberek kitüntetésére szolgáló EMKE-díjakat szintén
szombaton 14 órától a Kolozsvár-Alsóvárosi Református
Egyházkerület templomában (Kétágú templom) adják át.
Az avatást és a díjkiosztó gálát a járványügyi intézkedések
értelmében szűk körben, csak a meghívottak részvételével
tartják meg, a nagyközönség online, az EMKE Facebookoldalán követheti.

Vasárnapig tart a virágvásár

A Maros megyei virágtermesztőktől november 8-áig, vasárnapig lehet virágokat, virágdíszeket vásárolni Marosvásárhely főterén, a virágóra környékén. A kereskedőknek és a
vásárlóknak be kell tartaniuk a járványügyi óvintézkedéseket.

Segítség karanténban lévőknek

A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal a szociális igazgatóságon keresztül, a 725/2020-as számú rendelet előírásainak megfelelően élelmet biztosít a házi elkülönítésben
és a Maros Megyei Közegészségügyi Igazgatóság nyilvántartásában levő, kiszolgáltatott személyek számára, a házi
elkülönítés/karantén 14 napos időtartamára, a SARS-COV2-vírus terjedésének korlátozása érdekében. Bővebb tájékoztatás a szociális igazgatóságon, a 0365/430-859-es
telefonszám 103-as mellékállomásán kérhető.

Bezárt az ócskapiac

A marosvásárhelyi katasztrófavédelmi bizottság október
28-i ülésén hozott határozat szerint az ócskapiac, valamint
a Mircea Birău fedett uszoda meghatározatlan időre bezárt. Utóbbi esetében az intézkedés nem vonatkozik a leigazolt sportolókra, ők a járványügyi előírásokat betartva
továbbra is használhatják az uszodát. A döntést az új koronavírussal megfertőződött személyek számának megugrása miatt hozta a bizottság.

Felborult egy teherautó

Szerdán Székelyvajában felborult egy cukorrépát szállító
teherautó, majd beleszaladt egy ingatlan falába. A baleset
nem követelt emberáldozatot, az anyagi kár viszont hatalmas. Az épület, valamint a jármű is megrongálódott, a rakomány pedig az utcára borult. A kármentés idejére egy
sávon haladt a forgalom, a rendőrség vizsgálja a baleset
körülményeit.
Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

megnyugtat: még az idén befejezik. Az
utolsó lépés az utca leaszfaltozása; ha
az időjárás nem teszi lehetővé, ez a tavaszra maradhat, de a legrosszabb esetben is számíthat rá a lakosság, hogy az
utca helyre lesz állítva, és az utolsó
finom záróréteg is rá lesz húzva, hogy
tavaszig is járható, használható legyen.
Jövő héten elkezdik a munkát a
főtér felső részén, az elemi iskola és
óvoda, napközi környékén. Amint a
Tűzoltó utcában a kivitelező befejezi az
esővíz becsatornázását, itt és a tömbházbejáróknál kezdenek dolgozni.
Mindhárom helyszínen elő lesz készítve
a terep az aszfaltozásra, de az már időjárásfüggő: volt olyan év, amikor december közepén még aszfaltozni tudtak,
így ha lehet, befejezik, és átadják az év
végére, kedvezőtlen körülmények között pedig használhatóvá teszik, de
csak tavasszal aszfaltozzák le.

(Folytatás az 1. oldalról)
lehetett munkásokat látni, a csapadékos időjárás beköszöntével sár van, tócsák éktelenkednek az úton, amelynek
egy részét a kiásott árok foglalja el,
egyszóval egy sor kellemetlenség és
közlekedési nehézség jutott nemcsak
az itt élőknek, hanem az áthaladóknak
is – panaszkodtak az utca lakói.
A kérdéssel Tóth Sándor polgármesterhez fordultunk, aki felvilágosított: az utca felújításának egyik fontos
része, hogy az összes épületről a csapadékvizet egy földbe helyezett csőben elvezetik. Jelenleg azon
dolgoznak, hogy a lakások esővízcsatornáit belekössék ebbe a fővezetékbe.
Ez már a héten meglesz, ez a legnehezebb és legsárosabb munkafázis.
Ugyanakkor az úttest újjáépítése előtt
az utcában az oszlopokról eltávolítják
és egy másik föld alatti csatornába he-

lyezik a műszaki vezetékeket, az
áram-, internet- és telefonkábeleket,
továbbá a közvilágítási vezetéket is.
Ez már látványosabb munka lesz –
ígéri a polgármester, hozzátéve: a
munkálat elkezdése előtt közölte az
emberekkel, hogy összetett munka,
nem lehet napok alatt elvégezni, ezért
akkor is és most is a lakosság megértését, türelmét kérte-kéri.
Elismerte, hogy jogos a panasz, de
amikor egy beruházást elterveznek,
nem lehet tudni, hogy munka közben
milyen akadályok merülnek fel. Azt
azonban fontosnak tartja kiemelni: nem
anyagi okok miatt szüneteltek, hiszen
rendelkeznek a pénzügyi fedezettel, inkább anyagellátási és humánerőforráskérdések
merültek
fel.
A
munkaszünetek ellenére a kivitelezés
nem csúszott, a munkafázisok az eredeti
határidőben meglesznek, és mindenkit

A lapszám a kurátori szemlélet fogalmát, a kurátori szerep lehetőségeit
járja körbe, annak nemzetközi szakirodalmát, helyi gyakorlatait tolmácsolja
az erdélyi kiállításkészítésben, muzeológiában, archiválásban érintettek
felé. Az utóbbi évtizedekben a kurátor
szerepköre átalakult, a kutatóval vagy
a művésszel egyenértékű lett, ezzel
együtt a múzeumok is a megőrző, archiváló intézményből a részvételre
buzdító, alternatív oktatási formákká
nőtték ki magukat. Ebben az új kontextusban egy kiállítás olykor művészi
gesztusként is értelmezhető, máskor
pedig egy kutatói értekezéssel ér fel,
vagy egy társadalmi performance-szal.
A lapszám szerzőit arra kérték fel,
hogy a kiállítást mint médiumot definiálják, illetve esettanulmányokkal
hívják fel a figyelmet annak eszköztárára, a benne rejlő interpretációs lehetőségekre.

A tartalomból: Mi a kiállítás? Kör- Fodor János, Miklósi Dénes, Molnár
kérdés erdélyi múzeumok kiállításpo- Beáta: Az Elmúlt jelen nyomában.
étikájáról. Kérdezett: Blos-Jáni Reflexiók egy kiállításra.
Melinda; Kuti Klára: Megalkuvás és
kollaboráció. A Kádár-korszak emlékezete a Nemzeti Múzeumban; Keszeg
Anna:
Divatkiállítások
Magyarországon; Kiss Beatrix: EXPOGRÁFIA. A múzeumi látványtervezés konjunktúrája; Molnár Beáta –
Frazon Zsófia: Mindennapi tigriseink
– egy közösségteremtő múzeumi kísérletről; Ármeán Otília: Virtuálisba
terjeszkedő kiállítások cselekvési terei;
„Egyre hangsúlyosabbá válik nálunk a
pályakezdő, fiatal, hazai és határon túli
képzőművészek felkarolása.” Interjú
Koroknai Edittel, a debreceni
MODEM Modern és Kortárs Művészeti Központ ügyvezetőjével. Kérdezett Keszeg Anna; Ébli Gábor:
Magángyűjtők a kurátor szerepében?
Egyéni felfogású kiállítások privát
kollekciókból; Blos-Jáni Melinda,

Kiállításpoétikák a novemberi Korunkban

RENDEZVÉNY

Nemzetközi orvostudományi
konferencia – online

A járványra való tekintettel a MOGYTTE diákligája online
tartja a 24. Marisiensis nemzetközi orvostudományi és

gyógyszerészeti konferenciát, amelynek munkálataiba,
műhelymunkáiba, előadásaira október 24-e és december
13-a között lehet bekapcsolódni regisztráció alapján. A
világ minden tájáról mintegy 1500-an jelentkeztek különböző szaktémákkal (orvosi, fogorvosi és gyógyszerészeti).
Az előadók között orvosok és diákok is vannak. A legjobb
szakdolgozatokat díjazzák. Az érdeklődők a www.marisiensis.ro honlapon jelentkezhetnek a konferenciára.
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Tízezerhez közelít az új esetek száma

Újabb települések kerültek vesztegzár alá

A rohamosan terjedő koronavírus-fertőzések megfékezése érdekében Erdély és a Bánság újabb tizenkét települését – köztük Zilahot, Szamosújvárt és
Újszentest – vonták csütörtökön vesztegzár alá, és
a kormány két tagjánál, a gazdasági és a közlekedési miniszternél is kimutatták a fertőzést.

A katasztrófavédelmi államtitkár által aláírt karanténrendelet értelmében a lezárt településekre vezető utakat őrző rendőrök és csendőrök csak azokat engedik át, akik igazolni tudják,
hogy alapos indokuk van az utazásra. A vesztegzár alá vont
településeken betiltották a magánrendezvényeket, bezártak a
vendéglátóhelyek, keresztelőn, esküvői és temetési szertartáson legfeljebb nyolc személy vehet részt, mindenütt kötelező
a maszkviselés, este tíztől hajnali öt óráig pedig kijárási tilalmat rendeltek el.
A járványügyi hatóságok olyan településeken rendelték el
a karantént, ahol az utóbbi két hétben a lakosság több mint hat
ezrelékénél mutatták ki a fertőzést, de ezen küszöbérték meghaladása nem vonja maga után automatikusan az intézkedést.
Székelyudvarhelyen például a fertőzési ráta múlt héten a la-

kosság nyolc ezrelékét is meghaladta, a Hargita megyei közegészségügyi hivatal azonban egyéb szakmai szempontok
alapján nem tartotta indokoltnak a vesztegzár bevezetését.
Elkerülhetetlennek nevezte viszont a karantén bevezetését
Dominic Fritz, Temesvár polgármestere, aki szerint csak így
lehet megelőzni, hogy a hatezrelékes fertőzési rátához közelítő
város a karácsonyi ünnepek idején kerüljön vesztegzár alá.
Csütörtökön Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere is
arra figyelmeztetett, hogy a városban a fertőzés terjedésének
üteme rohamosan közelít a karantén elrendelését indokló
arányszámhoz.
A stratégiai kommunikációs törzs csütörtöki összesítése azt
jelzi: tovább gyorsult a járvány terjedése Romániában, az
utóbbi napon már megközelítette a tízezret (9714) az újonnan
diagnosztizált fertőzöttek száma, amely immár 80 százalékkal
meghaladja az utóbbi két hét átlagát. A csütörtöki jelentésben
szereplő 121 halálesettel együtt már több mint 7500 áldozatot
követelt a járvány. A több mint 78 ezer ismert aktív eset közül
12 ezret kezelnek kórházban, és több mint ezer súlyos állapotban lévő fertőzöttet ápolnak az intenzív osztályokon. (MTI)

Adós maradt ígéretei teljesítésével
az egy éve beiktatott Orban-kormány

Adós maradt ígéretei teljesítésével az egy éve beiktatott, Ludovic Orban vezette jobbközép kormány,
amely nem tudta eltörölni a kiváltságosok különnyugdíjait, nem vezette be a kétfordulós polgármester-választást, és nem helyezte hatályon kívül az
előző szociáldemokrata (PSD) kormány igazságszolgáltatást érintő intézkedéseit – összegezte szerdán
az Adevărul című liberális lap a Nemzeti Liberális
Párt (PNL) kisebbségi kormányának adósságait.

A világjárvány a féléves mandátumra készülő kabinet taktikai célkitűzését, az előre hozott választások kiprovokálását
is keresztülhúzta.
A lap felidézte: 2019. november 4-én hét baloldali törvényhozó „árulására” volt szükség a PNL kormányának beiktatásához, de akkor még hallgatólagos megállapodás volt a két
nagy párt, a PSD és a PNL között arról, hogy előre hozzák –
és a 2020 nyarán megtartandó önkormányzati választásokkal
egy időben megtartják – a 2020 végén esedékes parlamenti
választásokat.
Az Adevărul szerint a PNL számára csak ürügy volt a kétfordulós polgármester-választás körüli – a februári kormánybuktatásig elmenő – parlamenti csata a PSD-vel, de a
koronavírus-járvány miatt márciusban már nem vállalhatták a
szándékosan kiprovokált kormányválság elnyújtását, amely
lehetővé tette volna, hogy – a PNL jelöltjeként államfői tiszt-

ségébe újraválasztott – Klaus Iohannis államfő feloszlassa a
parlamentet.
A parlament baloldali többsége márciusban másodszor is
bizalmat szavazott Orban változatlan összetételű kabinetjének,
hogy az ország ne maradjon teljes jogkörű kormány nélkül a
világjárvány idején, de nemhogy előre hozták volna a parlamenti választásokat, az önkormányzati voksolást is őszre halasztották, a rövid távú célkitűzésekkel beiktatott kormánynak
pedig elhúzódó válságkezelésre kellett berendezkednie.
Az Adevărul szerint a PNL-kormánynak „ijesztő pénzügyi
egyensúlyozás” közepette sikerült féken tartani a PSD-től örökölt és a baloldali parlamenti többség választási osztogatása
– a nyugdíjemelés és a családi pótlék megduplázása – által fenyegetett költségvetési hiányt, sőt, új lendületet adott az állami
beruházásoknak, főleg az infrastruktúra-fejlesztés terén. A liberális kormányzás sikerének tartja a lap, hogy – a 2021-27es uniós költségvetésből és a gazdasági helyreállítási alapból
– 80 milliárd eurós támogatást irányzott elő Románia számára
az Európai Unió. A PNL-kormány végül is december 6-ra írta
ki a parlamenti választásokat, és – előre hozásuk helyett most
már – a voksolás elhalasztását próbálja elkerülni. Bár a PNL
megnyerte a szeptemberi önkormányzati választásokat, a népszerűtlen kormányzati intézkedések és beváltatlan ígéretek
miatt egyre csökken az előnye az ellenzékben fokozatosan erősödő PSD-vel szemben – mutatott rá az Adevărul. (MTI)

Több pénz érkezett a vendégmunkásoktól,
mint külföldi beruházásokból

A külföldön dolgozó román vendégmunkások az idei
év első nyolc hónapjában 2,3 milliárd eurót küldtek
haza, míg a külföldi beruházások csak 1,4 milliárd
eurót tettek ki ebben az időszakban – közölte a Mediafax hírügynökség szerdán, a Ziarul Financiar gazdasági lapra hivatkozva.

A gazdasági szaklap szerint a román diaszpórát azzal vádolták, hogy behozta a koronavírust az országba, hogy beleszól a választásokba, pedig nem is otthon adózik, hogy
„szolgának szegődik a külföldiek spárgaültetvényein”. Ugyanakkor a külföldön dolgozók több pénzt hoztak a világjárvány
idején, mint a külföldi beruházók, ennek köszönhetően pedig
finanszírozható maradt a költségvetési hiány, és a lej árfolyama idén alig két százalékkal romlott az euróhoz képest.
A külföldön dolgozó románok az utóbbi tíz évben is több

pénzt – 37,3 milliárd eurót – küldtek haza Romániában maradt
családtagjaiknak, mint amennyi – 34,5 milliárd euró – külföldi
beruházásokból érkezett az országba.
A jegybanktól származó adatokból kiderül, hogy az utóbbi
négy évben a beruházások összege valójában már meghaladta
a diaszpórától származó pénzt, a világjárvány idején azonban
a beruházások 67 százalékkal, míg a vendégmunkások hazaküldött támogatása csak 13 százalékkal esett vissza.
A Ziarul Financiar szerint a diaszpóra hozzájárulása Románia fejlődéséhez meghaladta az Európai Unióét is: az ország
2007-es csatlakozása óta az unió más országaiban munkát vállaló román állampolgárok 56,8 milliárd eurót küldtek haza,
míg Románia – a felhasznált támogatásokból kivonva befizetései összegét – eddig 39,6 milliárd euró nettó támogatást kapott az EU-tól. (MTI)

Egyre több iskolában zajlik
kizárólag online oktatás

Országszerte 4478 tanintézetben zajlik kizárólag a településen regisztrált magas esetszám, részben pedig javíonline az oktatás – tájékoztatott csütörtökön a tan- tási munkálatok miatt tértek át az online oktatásra.
A minisztérium hangsúlyozza, hogy az iskolák igazgatótaügyminisztérium.

A megyei tanfelügyelőségek által csütörtök délig közölt
adatok értelmében az ország 8156 tanintézményében a zöld
forgatókönyv szerint, azaz személyes jelenléttel zajlik a tanítás, 5022-ben a sárga forgatókönyv szerinti, azaz hibrid oktatás zajlik, 4478 tanintézetben pedig a piros forgatókönyv
alapján, kizárólag online folyik a tanítás.
A szaktárca megjegyzi, hogy 368 iskolában a tanulók és tanárok körében jegyzett koronavírusos megbetegedések indokolják a digitális tanrendet, 4110 tanintézetben pedig részben

nácsa egyrészt a járványhelyzet alakulása, másrészt a tanintézet infrastruktúrája és a rendelkezésre álló erőforrások
függvényében tesz javaslatot az alkalmazandó forgatókönyvre, illetve ennek esetleges módosítására.
Az oktatási és az egészségügyi miniszter közös rendelete
értelmében a forgatókönyv kiválasztásakor a fő járványügyi
szempont az adott településen az előző 14 napban jegyzett új
megbetegedések számának összege ezer lakosra vetítve.
(Agerpres)

Ország – világ
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Napi 25 ezer új fertőzés is lehet
decemberre

Romániában decemberre meghaladhatja a 25 ezret
a napi új koronavírusos esetek száma – vélekedett
csütörtökön Alexandru Rafila orvos, a Szociáldemokrata Párt (PSD) képviselőjelöltje. „Ha ma csaknem tízezer esetünk van, akkor láthatjuk, hogy
milyen ugrások voltak egyik hétről a másikra, és
most az átlagos esetszámra gondolok, nem egy
adott napra. Kezdetben ötszázat ugrottunk, később
ezer esetet, most van egy csaknem kétezres ugrásunk egy hét alatt” – emlékeztetett a professzor, aki
szerint a napi 25 ezer eset elérése sem kizárt. Hozzátette, hogy a „fő probléma” nem annyira az, hogy
hány eset van, hanem az, hogy hány páciensnél alakul ki a fertőzés közepes vagy súlyos formája, akik
kórházba, illetve az intenzív osztályra kerülnek.
(Agerpres)

Nőtt a kiskereskedelmi forgalom

A nyers adatok szerint 1,7 százalékkal nőtt a kiskereskedelmi forgalom volumene az első háromnegyed évben a tavalyi év azonos időszakához mérten
– közölte csütörtökön az országos statisztikai intézet. Tavaly egész évben 7,2 százalékkal bővült a kiskereskedelem, amely most kifulladni látszik, miután
2016-ban és 2017-ben két számjegyű növekedést
jegyeztek, majd az elmúlt két évben még 5 százalék
feletti volt az emelkedés. Az idén az első negyedévben a kiskereskedelmi forgalom még 9,4 százalékkal bővült, de a koronavírus-járvány óvatosabbá
tette a lakosságot, amely visszafogta a költekezést.
(MTI)

Megállapodtak
az EU-költségvetéshez kötődő
politikai feltételrendszerről

Az Európai Unió Tanácsának német soros elnöksége és az Európai Parlament tárgyalói ideiglenes
megállapodásra jutottak az unió költségvetéséhez
kötődő új politikai feltételrendszer létrehozásáról,
köztük a jogállamisági feltételek teljesülésének szükségességéről – közölte az uniós tanács csütörtökön.
A nyilatkozat szerint az új mechanizmus lehetővé
teszi az uniós költségvetés védelmét, amennyiben
megállapítást nyer, hogy a jogállamiság elveinek
megsértése egy tagállamban befolyásolja vagy súlyosan veszélyezteti az uniós források hatékony és
eredményes felhasználását. A politikai feltételrendszer a következő többéves pénzügyi keret, valamint
a koronavírus-járvány okozta gazdasági károk helyreállítását célzó intézkedéscsomag részét képezheti. A megállapodást még az uniós tagállamoknak,
valamint az Európai Parlament költségvetési ellenőrző bizottságának, majd pedig az EP plénumának
is el kell fogadnia. (MTI)

EU-prognózis: megszakad
a gazdaság élénkülése

Az Európai Unió (EU) gazdasága a koronavírus-járvány miatti sokkhatást követően a rendkívüli intézkedések fokozatos megszüntetésével újra erőre
kapott, a világjárvány új hulláma miatt kialakult fokozódó bizonytalanság azonban megszakítja a gazdaság élénkülését – közölte az Európai Bizottság a
csütörtökön közzétett őszi gazdasági előrejelzésében. Paolo Gentiloni gazdaságpolitikai biztos a prognózist ismertetve elmondta: az Európai Unió
egészének gazdasága idén 7,4 százalékkal zsugorodik, 2021-ben 4,1 százalékos, 2022-ben pedig 3,0
százalékos bővülést érhet el. Az előrejelzés szerint
az euróövezet gazdasága 2020-ra 7,8 százalékos
zsugorodást, majd 2021-ben 4,2 százalékos, 2022ben pedig 3 százalékos növekedést ér el. Sem az
euróövezetben, sem az EU-ban nem várható, hogy
a gazdasági teljesítmény 2022 végére visszaálljon a
világjárványt megelőző szintre. (MTI)

Gyorsteszt a sürgősségi
ügyeleteken

(Folytatás az 1. oldalról)
szükséges idő miatt előfordult, hogy a súlyos betegeknek
egy, sőt másfél napot kellett a huzatos folyosón várakozniuk fertőzött személyek társaságában, akkor is, ha a
Covid–19 betegséghez hasonló tüneteik voltak. A rendelet alapján a gyorsteszteléssel pozitívnak bizonyuló személyeket a számukra kijelölt helyiségben különítik el,
viszont akiknek a gyorsteszt alapján negatív az eredménye, de az egyéb súlyos betegségre utaló tünetek fennállnak, külön erre a célra kijelölt helyiségben fognak
várakozni. Aki pedig tud, az hazatérhet addig, amíg meglesz a PCR-teszt eredménye. A pozitív teszt és a tünetek
alapján szállítják a megfelelő kórházba a betegeket, ha
szükséges, olyanba, ahol intenzív terápiás ellátás is működik.
Bár a gyorstesztek bevezetése némileg segít a helyzeten, ha az esetszám ilyen vagy nagyobb mértékben növekedik, a kórházi beutalásra váró betegek helyzete
továbbra is elviselhetetlen marad, és egyre nehezebb lesz
a helyzetük alapján elvárt körülményeket biztosítani.
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Folyóirat indul pedagógusoknak

Népszerű továbbképzések

A technika robbanásszerű fejlődése az oktatás mikéntjére és hogyanjára is rányomta a bélyegét, ezért
az oktatókat is fel kell készíteni a korszerű technikai
eszközök célszerű használatára. Mindamellett, hogy
ezek az okoseszközök és az ezek által biztosított lehetőségek valós és hatékony megoldásokat nyújtanak,
a pedagógusok feladata elsősorban a diákok szakszerű
irányítása, hogy a technika nyújtotta előnyök maximális hatékonysággal érvényesüljenek. Mindezek
megvalósításában nyújt segítséget a Maros Megyei
Pedagógusok Háza.
A Google-erőforrások integrálása a tanítás–tanulás–felmérés tevékenységekbe című akkreditált továbbképzésünk (akkreditálás száma: OMEC
4862/2020.07.08) hatalmas érdeklődésnek örvend a
megye pedagógusai körében. Ezt igazolja az a tény
is, hogy októberben a második sorozat vette kezdetét,
összesen öt csoport, mintegy 125 pedagógus alapozza/mélyíti el ismereteit a Google-platform kínálta
lehetőségekben.
Nagyon sok elemi iskolai és középiskolai pedagógus vett részt a CRED – Releváns kurrikulum, mindenki számára nyitott oktatás című továbbképzésen
is, amely immár a VI. kiadásához ért, mintegy 162 pedagógusnak nyújtva szakmai felkészítést.
Szintén októberben zajlott mintegy 50 könyvtáros,
dokumentáció- és információközpont-felelős számára
a Szakmai fejlesztésmenedzsment az iskolai könyvtárakban elnevezésű jóváhagyott továbbképzés, valamint a Romániai Könyvtárosok Egyesületével
közösen a Könyvtári gyűjtemények kezelése: miért és
hogyan fejleszthetjük a könytári gyűjteményt? című
tevékenység.
Mindezek mellett, abból a gyakorlati meggondolásból kiindulva, hogy a jó gyakorlatok hatékonyan

hozzájárulnak a tanítás–tanulás–felmérés tevékenység
és a diákok tanulmányi eredményeinek javításához, a
Maros Megyei Pedagógusok Háza együttműködési
felhívást intézett a megye pedagógusaihoz egy újszerű, negyedévente megjenelő online folyóirat beindításához Oktatás és Kultúra címmel (ISSN-L
1224-9319). Ebben a folyóiratban olyan cikkeket
szándékozunk közölni, amelyek példázzák a pedagógusok szakmai tapasztalatát a következő területeken:
a tevékenységek tervezése, alkalmazott stratégiák, újszerű számonkérési/felmérési lehetőségek, iskolák
közötti együttműködés, esszék, elemzések, személyes
vélemények, iskolai és iskolán kívüli tevékenységek
stb.
Ezennel hivatalosan is felkérjük a kedves pedagóguskollégákat Maros megyéből és szerte az országból,
hogy amennyiben a fent említett és további oktatási
témákban írásokat szeretnének közölni, és különleges
mondanivalójuk van, akkor csatlakozzanak kezdeményezésünkhöz, felhívásunkhoz. A cikkekkel kapcsolatos tudnivalók megtalálhatók a Maros Megyei
Pedagógusok Háza honlapján (www.ccdmures.ro),
valamint a hivatalos Facebook-oldalunkon (Facebook
– Casa Corpului Didactic Mureş).
Mivel magas fokú szakmaiságra törekszünk és
megbízható forrásnak szánjuk a folyóiratot, szükségesnek tartjuk felhívni a cikkezés, publikálás iránt érdeklődő kollégák figyelmét, hogy a beküldött írásokat
ellenőriztetjük egy plágiumvizsgáló, plágiumszűrő
programmal.
Az új szám 2020 decemberében jelenik meg, az
írások beküldésének határideje november 30. Az
anyagokat a ccdmures@yahoo.com ímélcímre várjuk.
FodorSándorJózsef,
aPedagógusokHázaigazgatója

Nem kérnek sajnálatot, sem azt, hogy mártírnak tekintsék őket, de örülnek, ha nem ítélkeznek fölöttük.
Lehet tudatos döntés vagy kényszerhelyzet eredménye, hogy a nők egyedül nevelik gyermekeiket, ilyenkor egy személyben töltik be a családfő és a megértő
anya szerepét. A magára maradt szülőnek nincs könynyű dolga, amikor a gyermeknevelést egyedül kell

menedzselnie. Erről a nehéz és fontos témáról kérdezi
vendégeit Kurta Kinga műsorvezető pénteken este 8
órától. Az Erdélyi Magyar Televízió Nőszemközt stúdiójának vendégei Bartha Réka újságíró, Zsuzsa Zillmann jogász és Sidó Katalin közgazdász lesznek.
Követhető a műsor az Erdély TV képernyőjén és
Facebook-oldalán.

Egyedülálló anyák – az Erdély TV műsorában

Ülésezett a Maros Megyei Tanács

Jóváhagyták a szakbizottságok
összetételét

A Maros Megyei Tanács csütörtökön megtartotta első,
soron kívüli ülését. A közgyűlési képviselők a szakbizottságok számáról, megnevezéséről, a tagok létszámáról
és e munkatestületek összetételéről döntöttek.

Antalfi Imola

Péter Ferenc tanácselnök ismertette a vonatkozó határozattervezetet, mely szerint a tanácsosok hat
szakbizottságban fognak dolgozni:
a műszaki-gazdasági bizottságban
(hét képviselő: Kupás János, Kolcsár Anquetil-Károly, Szabó Árpád,
Baciu Marius Tiberiu, Georgescu
Ovidiu, Dancu Ovidiu, Cîmpeanu
Alexandru), az urbanisztikai bizottságban (öten: Szigyártó Zsombor
István, Ilyés Lóránd, Modorcea
Ovidiu, Bândea Dan Eugen, Pop
Cosmin), a közszolgáltatási bizottságban (öt képviselő: Aszalos Gavril, Tatár Béla, Kovács Mihály
Levente, PNL, PSD), az egészségügyi és kulturális bizottságban
(szintén öten: Kedei Pál Előd,

RMDSZ, Drăghici Valentin, Băţagă
Tiberiu, Natea Mihaela Daciana), a
jogi bizottságban (hét képviselő:
Szász Izolda, Szabó Albert, Zelariu
Petru, Ilieş Ovidiu Tudor, Cengher
Ionuţ Ovidiu, Bardoşi Dragoş Tiberiu, PMP), a mezőgazdasági és környezetvédelmi bizottságban (öt
képviselő: Kozma Mónika, Birtalan
István Balázs, Bartha Mihály, PNL,
Gliga Dumitriţa).
Néhány tanácsos esetében még
várják a megyei törvényszéktől a
végzést a mandátumok érvényesítéséről, ezért a szakbizottságokban
helyettük a párt neve szerepel, utólag nevezik meg a tanácsosokat.
„A megyei tanács működése
szempontjából nagyon fontosak a
szakbizottságok, hiszen ezekben vitatják meg, szükség esetén módosítják a tanácsüléseken napirendre
kerülő határozattervezeteket. Fontos
volt, hogy ezek a bizottságok megalakuljanak, és elkezdjék a munkát,
mert a véleményezésük nélkül
egyetlen határozattervezetet sem
lehet szavazásra bocsátani a plenáris
ülésen” – mondta Péter Ferenc, a
Maros Megyei Tanács elnöke.

Visszakerült a parlamentbe
megfontolásra az iskolai szexuális
nevelést akadályozó törvény

Klaus Iohannis elnök szerdán
visszaküldte a parlamentnek
megfontolásra azt a törvényt,
amely akadályozza az iskolai
szexuális nevelést.

Az elnök korábban az alkotmánybírósághoz is fordult, de a taláros testület elutasította a keresetét
és megállapította, hogy a jogszabály nem ütközik az alaptörvénybe.
Az iskolai szexuális nevelés bevezetéséről szóló törvényt márciusban szavazta meg a parlament, így
azt áprilisban Iohannis ki is hirdette,
de az ortodox egyház tiltakozásának
hatására a parlament az ellenzéki
Szociáldemokrata Párt (PSD) kezdeményezésére módosította a jogszabályt úgy, hogy a szexuális
nevelés kifejezést egészségügyi nevelés kifejezésre cserélték, és az
ezeken az órákon való részvételt a
szülői beleegyezéstől tették függővé.
Iohannis az átiratban kifejtette,
hogy az egészségügyi nevelés lényegében kilúgozza az eredeti tör-

vényt, és a szexuális nevelést a személyes higiéniára korlátozza, ami
nem felel meg a jogszabály korábbi
szándékának. Az elnök szerint az
egészségügyi nevelés gondolata ma
már avítt, és nem felel meg a mai
közegészségügyi követelményeknek. Emlékeztetett, hogy az egészségügyi nevelést 1990 előtt is
használták, és akkor kizárólag a
személyes higiéniára korlátozódott.
A szexuális nevelés iskolai bevezetését pártolók szerint azért fontos
ennek a meghonosítása, mert Romániában a legmagasabb a kiskorú
édesanyák száma az Európai Unióban.
Júniusban nagy vitát váltott ki az
oktatási törvény módosítása is,
amely révén a parlament megtiltotta a genderelmélet oktatását az
egyetemeken és az iskolákban. A
jogszabály ügyében Klaus Iohannis alkotmányossági normakontrollt kért, de a taláros testület még
nem döntött ebben a kérdésben.
(MTI)

Véradó kampány
Marosvásárhelyen

A MIÉRT és a MIET közös szervezésében tartják meg Marosvásárhelyen, november 9-11. között a Magam adom! véradó akciót a Regionális Vérközpontban

„Idén csökkent a véradási kedv, ami a világjárvány egyik következményének könyvelhető el. Vérre viszont szükség van, és a hiányt pótolni
kell. Ezért tartjuk fontosnak, hogy november 9-11. között minél több
ember csatlakozzon vérgyűjtő akciónkhoz, hiszen ilyen módon életet
menthetünk” – emelte ki Frunda Csenge, az esemény koordinátora.
Az akció november 10-én, kedden reggel 9 órakor kezdődik, az eseményen részt vesz Soós Zoltán, Marosvásárhely polgármestere, Péter Ferenc, Maros Megye Tanácsának elnöke, Frunda Csenge marosvásárhelyi
önkormányzati képviselő, Kovács Mihály Levente, az RMDSZ Maros
megyei szervezetének ügyvezető elnöke, Birtalan István, a MIET elnöke,
Maros megyei tanácsos is.
A kezdeményezés célkitűzése minél több potenciális véradó mozgósítása, ugyanakkor a szervezők tudatosítani szeretnék az emberekben: semmivel sem veszélyesebb vért adni, mint bevásárolni vagy a buszon utazni,
viszont egy személy három életet menthet meg!
Az esemény Facebook-linkje itt található:
https://www.facebook.com/events/
399846111058734/?event_time_id=399846121058733 .
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Portugáliai kirándulás salamancai kitérővel

Oliveira Miasszonyunk-templom

Fodor Lajos

(Folytatás múlt pénteki lapszámunkból)
Május 8. (Guimaraes, Amarante, Baiao)
Portóban sok szépet láttunk, még akadna
néznivaló, de az időnk véges, a mai útirány
Guimaraes, Amarante, Baiao, illetve a Douro
Palace szálloda a Douro völgyében. Guimaraes
Portótól északra van, Portugália bölcsőjeként
tartják számon. Itt született Afonso Henriques,
ki Portugália első királyának kiáltatta ki magát
1139-ben, Guimaraes volt az ország első fővárosa. Guimaraes óvárosa ma a világörökség
része. Dombos helyen fekszik, keskeny, macskaköves utcáival, régi templomaival, kolostoraival Portugália egyik látogatott helye. Első
utunk a történelmi óvárosba, a Santiago térre
vezet. Jellegzetes macskaköves tér, az épületek
régiek és keskenyek, az ablakok nagy részében
virágok. A tér túlsó vége, az Olajfaliget –
Largo da Oliveira – egy régi templom, a Nossa
Senhora de Oliveira székhelye. Stílusában keveredik a gótikus, bizánci és még ki tudja hány
más. Az Afonso Henriques által alapított kolostor helyén van. Előtte egy érdekes, XIV. sz.i ereklyetartó keresztet őriz. Habár az idő
borús, sok a látogató. Kicsi a tér, de nem anynyira, hogy ne férne el ott egypár vendéglő,
hogy a fáradt turisták megigyanak egy-egy
pohár bort, kávét vagy a jellegzetes sütiket
kóstolgassák. Nézelődünk, utána találomra bemegyünk az egyik szűk utcába. Emléküzletek,
cukrászdák sokasága, s az egyik kirakatban
meglátok egy parittyát. Ilyet sem láttam rég,
az unokáim fognak örvendeni neki. Az anyjuk
azonban valószínűleg kevésbé.

A Sao Gonsalo híd a hasonnevű templom-kolostorral

Megiszunk még egy-egy dupla feketét, a
presszókávé mindenhol finom, és irány Amarante. Amarante kedves kisváros Portugália
északi részén. A Tamega folyó két partján
terül el, s a vízre nyúló vendéglők sora még
vonzóbbá teszi. Keskeny, macskaköves utcái,
fabalkonjai jellemzőek az ország e részére.
Sétálunk egyet, megisszuk a kávét és indulás Baiaóba, ahol mai szállásunk van. Aránylag közel van, dombok között járunk, de nem
hiszem, hogy életemben ilyen kanyargós úton
jártam volna. Feledhetetlen élmény, s a szálló
is dombon van, ahonnan szépen látszik a

Douro
kanyargó
medre. Ameddig a
szem ellát, a folyó
mindkét
oldalán
szőlő, ez itt már a
portói hazája.
Május 9. (Pinhao,
Bajao)
Ma könnyű napunk van, csak a
szálloda környékén
nézelődünk, éjjel is a
Douro Palace-ban Pinhao városka
fogunk aludni. A
szálloda kellemes, tiszta, csendesebb helyet
elképzelni sem lehet. Tulajdonképpen négycsillagos, és mint ilyen, kitesz magáért, szerencsére nem árban, mintegy harmada, mint a
megfelelője lenne az Egyesült Államokban. A
szálloda Bajao városában van, de a város itt
elég tág értelemben vett fogalom, és elég
sokat kell kanyarogni a központig. Kedves
kisváros, keskeny, meredek utcákkal, de
semmi említésre méltó. Megisszuk a szokásos
dupla feketét, és a baj akkor kezdődik, amikor
az illemhelyre kell mennem. Meg is találom,
de akár húzom, akár tolom az ajtót, zárva van.
Ez a jelenet megismétlődik vagy háromszor,
amikor az egyik helyi öregúr odajön, és mosolyogva félrehúzza az ajtót. Hát igen, otthon
az én ajtóim egyike is így nyílik, de az meszsze van.
A következő megállónk, Pinhao városa
közel van, mintegy 60 km-re. És mivel ez a

Santiago tér

Szőlős

portói bor hazája, meglátogatunk egy helyi
szőlészetet. Pinhao városka a Douro jobb
partján van, és nem volna híres bortermelő
központ, ha nem meredek domboldalon terülne el. Ameddig ellátunk, mind szőlőültetvény, rendezett, tiszta épületek és udvarias
személyzet.
Elmagyarázzák, hogyan készül a portói,
meg is kóstoltatják, hogy ízlik-e, no meg
hogy vegyünk is. Egy adott pillanatban valaki
megkérdezi, hogyan lehet a szőlőt begyűjteni
egy ilyen nagy területről. A felelet nagyon
egyszerű: jönnek a román vendégmunkások,
és gyorsan leszedik, mert a fizetés normára
megy. Úgy néz ki, Porto jobban fizet, mint
mondjuk Murfatlar.
Május 10. (Pinhao, Belmonte)
A mai nap Pinhaóban kezdődik, reggel 2
órai hajózás a Douro folyón. Kapitányunk
egy kedves, fiatal leány, mint útközben kiderül, gépészmérnöki diplomája van. De a mérnöki diplomát könnyebb volt megszerezni,
mint azzal egy tűrhetően fizető munkahelyet.
Az ideje egy részét a hajón tölti, utána pedig
a szülei autójavító vállalatánál dolgozik, így
kijön a számítása. A motorcsónakja vagy 10
személyes, de most csak ketten vagyunk
benne. Hamarosan előkerül a helyi nedű,
hogy jobban menjen a társalgás, s valahogy a
portugál felfedezőkre terelődik a szó. És hogy
mutassuk, milyen jártasak vagyunk e témában, megemlítjük Magellán nevét. Ő azonban
csak vonogatja a vállát, hogy nem hallott róla.
Aztán ő emleget valami Maglaes nevű úriembert, de ekkor mi vonogatjuk a vállunk, hogy
nem tudjuk, ki az. Vagy 10 percnyi eszmecsere után végül megértjük egymást, hogy tulajdonképpen ugyanarról a személyről van
szó, akit ők Magalhaesnak írnak, csak teljesen
másképp ejtik ki, valahogy úgy, hogy Magalejnysz, ami semmi esetre sem hasolít a Magellánhoz. A jó pap is holtáig tanul.
(Folytatjuk)
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A természet kalendáriuma (CDXXXV.)

Kiss Székely Zoltán

November 6-án, a skorpió havában van a
fogolyszabadító Szent Lénárd napja. Bod
Péter szerint olyan kegyelmére méltóztatta
volt Isten Lénárdot, hogy ha a foglyok ő róla
megemlékeztek, s néki könyörgöttek, elromolván a vas bilintsek, megszabadultak… Miközben a Nap a Skorpió csillagkép előterében
jár, az északi féltekén a természet visszaszívja
erőit a földbe, látszólag meghal. A külvilág
hideg, zord, talán már fagyos is, de a természet átalakítja erőit, raktároz, hogy legyen
miből a tavaszi feltámadást indítani. Nem véletlenül esik erre az időszakra a halottak
napja sem. Felidézteti velünk veszteségeinket, de saját mulandóságunkra is emlékeztet.
Viszont a halál sohasem végleges, emberi tapasztalattal mérve az égi mozgások és a földi
természet változásai örökkön örökké ismétlődnek. A halált a középkorban rácsos vashálóval is szimbolizálták. JankovicsMarcell
szerint – Jelkép-kalendárium – a két szó a
magyarban közös tőről ered.
2001-ben az ENSZ közgyűlése november
6-át a környezet háború és fegyveres konfliktus során történő kifosztásának megelőzéséért vívott küzdelem nemzetközi napjává
nyilvánította. A cél az volt, hogy felhívják a
figyelmet arra, hogy egy fegyveres konfliktus
milyen mértékben károsítja az adott ökoszisztémát és a természeti erőforrásokat – gyakran
átnyúlva országhatárokon és generációkon.
Szintén ekkor fogadták el az ENSZ Millenniumi Nyilatkozatát, mely hangsúlyozza
közös környezetünk megvédésének szükségességét.
November 10. pedig 2001-től a békéért és
a fejlődésért fogant tudomány világnapja.
Az UNESCO-nak e nappal a célja emlékeztetni a tudomány béke és fejlődés iránti elkötelezettségére, és hangsúlyozni a közösséggel
szembeni felelősségteljes használatát. Egyben tudatosítani kell a tudomány fontosságát,
és csökkenteni a szakadékot a tudomány világa és a társadalom között.
Az örök kérdés: halad-e a tudományok
által a világ előre? Ma sokak számára ez a
kérdés kellemetlen…
Kellemetlen
Őszi reggel.
Kedvtelen, borús idő.
Hulldogál az
Elvirított
Őszi tájra az eső.

A szobában
Ketten ülünk
Együtt: én s az unalom.
Terhes vendég!
Mint malomkő
Csügg rajtam. De megcsalom.

Szépen titkon
A szobából
Kiröpítem lelkemet.
Szállj, lelkem, szállj
Messze, messze...
Utad napnyugatra vedd.

Napnyugatra
Vannak, akik
Én előttem kedvesek:
Agg szülők és
Ifjú lyányka
S mind, akiket szeretek(…)

Kellemetlen őszi reggel… PetőfiSándor
Koltón, TelekiSándor gróf kastélyában írta,
valamikor október 26. és november 5. között.
Ki netán téveszti az évet, megdöbbenhet.
Hogyhogy, hát Júlia hol van? S a nagy szerelmes versek? Petőfi Sándor ott unatkozik a
koltói kastélyban, s ráadásul gondolatai egy
napnyugati lányka felé szállanak? Csakhogy
a vers keletkezésének éve nem 1847, hanem
1846! S a leány maga a 18 éves leendő ara.
Alig hónapja ismerik egymást. Szeptember
8-án látta először a költő SzendreiJúliát, s
utána másfél hónapon át szinte naponta találkoztak. Aztán október 23-án Petőfi Nagybányára, majd Koltóra rándult át. No, akkor
íródott ez a verse is.
És hát október is elmúlt már, hol van a
Szeptember végén csodája? Persze-persze, a
magyar irodalom legszebb szerelmes verse
majd csak egy rövidke év után ragyog fel
tolla alól.
Most szintúgy november eleje van, mint
1846-ban. Komor felhők az égen, az őszi
lomb is lekívánkozott a fákról. Benne vagyunk az ősz közepében.
A Júliával való megismerkedése és a lánykérés közötti időben látogatja meg Petőfi
Szalontán AranyJánost, ekkor látták egymást először, már mint jó barátok. A második
látogatását már feleségével együtt teszi barátjánál 1847 októberének végén, novem- berének elején.
Három évre rá, 1850 novemberében Arany
így morfondíroz a Téli versben:
Ej, ej, garázda tél apó!
Ki ördög hítta kelmedet,
Hogy sz. Mártonnap tájba’ hó
Borítja házi telkemet?

(…) De én kemencém oldalán
Csak fumigálom a telet;
Megfér kívül szobám falán!
Ne bántsa ezt a kis helyet (…)

Bizony, régebb gyakrabban, ma már ritkábban esik meg, de megesik, hogy november
első dekádjában lehull a hó. Mi több, emlékszem olyan novemberekre, hogy világításkor

Az örökösen egyenruhában feszítő fenyőfákra föl-fölpillogó szűzies nyír

a református temetőből csupa sisonkán tudtunk lecsúszni egészen a Sáros utca aljáig.
Márton napja. Egy régi kalendáriumból
vette mottóját Konkrét költeményéhez KányádiSándor is.
Ha a Márton-napi lúd mellcsontja veres,
össze-vissza tél jön: szemetelő, szeles.
Ha a Márton-napi lúd mellcsontja fehér,
jó termést ígérő, nagyhavú lesz a tél.
Ha a Márton-napi lúd mellcsontja fekete:
hó nélkül vesz majd meg az Isten hidege.

Márton napján hadd idézzek konkrétan a
Konkrét költeményből:
(…) tudom ki volt tours-i szent márton
azt is hogy mit cselekedett
kettéhasította köpönyegét hogy
egy didergővel megoszthassa a
légió szombathelyi születésű
századosa (?) akit erőnek erejével
vittek az édesapja kérésére a
császár parancsára erőnek
erejével vittek el katonának (…)
nem is maradt sokáig a seregben
megtért számos csodát mívelt

remetéskedett rendet alapított
püspökké is csak erőnek erejével sikerült avanzsálni őt
elbújt a kiszemelő keresők elől
be a ludak ketrecébe de a
ludak hollétét kigágogták
kihúzták a ketrecből vele totyogott
egy lúd is ott nyújtja a nyakát márton
püspök címerében együtt mondják
gyulafehérvárig hallhatóan non recuso
non recuso laborem nem vonakodom
nem vonakodom a munkától
együtt vannak a kalendáriumba is (…)

November eleji erdő lombjafosztottsága,
az őshonos fafajok egymást segítő ökoszisztémája, ahol minden egyes fajnak meghatározott feladata van. Lám, e szabadversében a
költő éppen ennek a képét állítaná az emberiség elé:

(…) más-más nyelvű
kinézetű népekkel élünk együtt
mint erdeinkben a terebélyes bükkel együtt
él a szíjas gyertyán a mindig remegő
nyárfa és az örökösen egyenruhában
feszítő fenyőfákra föl-fölpillogó
szűzies nyír s a tisztások szélén
harmatot őrizgető mogyoróbokor
a susogásuk is más és más a vihart
sem egyformán szokták megsínyleni
de jaj ha valamelyik félét-fajtát
kivágják tépik-nyüvik kiszorítják
közülük mert akkor még a föld a
talaj összetétele is megváltozik (…)
pedig ha hinni lehet a márton-napi
lúd előrejelzésének magunk is
didereghetünk (…)

A terebélyes bükkel együtt él a szíjas gyertyán s a mindig remegő nyárfa

– okosít tovább a Kányádi-szöveg, mely 2001ben íródott Kolozsvár és Kaposvárda között.
Tudomány és társadalom kölcsönössége?
132 éve, november 12-én olvasta fel Eötvös
Loránd a Magyar Tudományos Akadémia
Matematikai és Természettudományi Osztályának ülésén a Vizsgálatok a gravitáció jelenségeinek körében című értekezését. Ez
volt első közlése a földi nehézségi (gravitációs) erőtér megismerésére, felderítésére vonatkozó kutatásairól. Ezzel a bejelentéssel
indította el élete végéig tartó, korszakos jelentőségű kísérleteinek és tanulmányainak sorát.
Az emberi tudás könyvében bizonyára nincsen fényesebb lap, mint az, a melyre Galilei
mechanikája és Newton gravitáczió-elmélete
van följegyezve – a torziós inga megalkotójának A fizika tanításáról az egyetemen címet
viselő rektori avatóbeszédéből idézek. – Ha
ezt a lapot elolvassuk, az eredmények nagyszerűségénél, az egész rendszernek részarányos művészi felépítésénél még inkább
bámulatra ragad és még többre tanít az az elfogulatlan ítélet, mely a gondolatmenetnek
minden állítását valódi értékében tünteti fel és
mely, bár lépten-nyomon tudásunk korlátoltságára int, tudásvágyunknak mégis megnyugvást szerez az által, hogy legalább számot ad
arról, mennyire közelítettük meg az igazságot.
Maradok kiváló tisztelettel.
Kelt 2020-ban, skorpió havában, Lénárd
napján
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Ábrám Zoltán

(Folytatás
múlt pénteki lapszámunkból)
Felmérés a marosvásárhelyi kézmosási
hiányosságokról
Mivel Semmelweis hazai és nemzetközi ismertségét annak köszönheti, hogy először –
még a baktériumok kimutatása és potenciális
jelenlétük tudatosítása előtt – ő hirdette a következetes és alapos kézmosást, a Semmelweis-emlékévben, 2018-ban egy egyszerű
kézhigiéniai felmérést végeztünk Bolyai
János városában, Marosvásárhelyen51. Felmértük, hogy az orvostanhallgatók kórházi
tartózkodásuk ideje alatt betartják-e a személyi higiénés elvárásokat, és milyen gyakorisággal mosnak kezet a pácienssel való
kontaktus előtt és után. A marosvásárhelyi orvostanhallgatók körében a kéz higiénéjére
vonatkozó rendszabályok betartását vizsgáltuk több héten át a Maros Megyei Sürgősségi
Kórház különböző osztályain. Három helyzetben elemeztük a hallgatók kézmosási szokásait: betegvizsgálat előtt, betegvizsgálat
után és a beteg környezetével való érintkezést
követően.
Mind a saját vizsgálatunk, mind a külföldi
tanulmányok eredményei alapján52 a kórtermek felszereltsége szegényes a kézmosáshoz
szükséges kellékeket illetően. Nemcsak az
irodalmi adatok, hanem felmérésünk eredményei is alátámasztják, hogy a legelhanyagol-

Semmelweis Ignác és Bolyai János kora
tabb a betegvizsgálat előtti kézhigiéné
(77,4%). A kézmosási compliance végső értéke a három kézmosási helyzetre vonatkoztatva és összesítve 36,2%-os volt. Ez az adat
alátámasztja a WHO által megadott eredményt53, mely szerint az egészségügyi dolgozók közel 70%-a nem tartja be a kézhigiénés
szabályokat (forgetting). Bár a lányok jobban
odafigyelnek a kézmosás szükségességére és
fontosságára, az eredmények összességükben
azt mutatják, hogy az orvostanhallgatók nagy
része elhanyagolja a kézmosást és a kézfertőtlenítést. Ennek oka lehet az érdektelenség,
az időhiány vagy a kórtermek korlátozott felszereltsége. Ezért nagyobb figyelmet kellene
fordítani a személyi higiéné betartása által
megvalósuló megelőzésre a kórházakban.
A kézhigiénének fontos szerepe van a fertőzések csökkentésében és megelőzésében,
ezért fontos a minél gyakoribb szappanos fertőtlenítő kézmosás, valamint az alkoholos
kézfertőtlenítő használata54. A kézhigiéné manapság egy minőségi és biztonsági eljárás,
mivel csökkenti a napi tevékenység során a
kézre kerülő kórokozók számát és további
terjedését. Az alapján, hogy a kórházon belüli
fertőzések 20-80%-a kéz által terjed, elmondhatjuk, hogy a legfontosabb megelőző módszer a kéz megfelelő mosása a pácienssel,
illetve a testnedvekkel, vérrel való érintkezés
előtt és után55. Semmelweis Ignác öröksége
arra kötelez bennünket, hogy javítsunk a kézmosási szokásokon a betegvizsgálat során,

Az Ajtay László gyűjteményéből származó képeslapon Semmelweis Ignác budapesti szobra látható,
Strobl Alajos műve

hogy ezáltal is csökkentsük a nozokomiális
fertőzések kockázatát56.
Összegzés
Az életükben egymással kapcsolatban nem
levő, a végtelenben találkozó párhuzamos
életpályát befutó Semmelweis Ignác és Bolyai János öröksége a ma embere, tudósa, értelmiségije számára számos üzenetet,
következtetést közvetít. Személyiségük elemzésén túl az életükre jellemző történelmi kor,
illetve az azt követő korszakok párhuzamba
állítása hozzájárul a magyar tudomány és kultúra európai szintű és egyetemes elhelyezéséhez. Mindketten igazolták, hogy a
paralellákra jellemző „egyenes” út követése
és a közhangulattól eltérő igazmondás akadályokkal zsúfolt, de érdemes rajta járni, mert
távolabb vezet. Példájuk arra figyelmeztet,
hogy a társadalom részéről mindenkori kihívás a zsenik és az általuk létrehozott értékek
megbecsülése, miközben a siker igazából
akkor közös, ha a társadalom biztosítja a
szakmai kibontakozáshoz szükséges teremtő,
alkotó légkört. Ha enyhít kiemelkedő nagyjaink terhein (nehéz és ellentmondásos személyiségjegyek, túlzott érzékenység stb.), és
irigység, avagy elvtelen verseny helyett segít
az értékek, a kreativitás, az innováció kibontakozásában.
A közösségi érdek, a társadalom részéről
elvárható felelősség fontos megnyilvánulása
a kivételes tehetségek védelme és segítése.
Miközben a fokozottan veszélyeztetett, rendkívüli módon kreatív talentumok egészségvédelme, társadalmi óvása a megszokottnál
több ráfordítást érdemel57. Különleges hozzáállásra, fokozott erőfeszítésekre, több türelemre és nagyobb bölcsességre van szükség
az okos, tehetséges és kreatív emberek, kiváltképpen a géniuszok megértése és tehermentesítése érdekében.
Összegzésképpen szolgál Széchenyi István
közismert mondása: „A nemzet legfőbb értéke a kiművelt emberfők sokasága.” Ralph
W. Emerson a társadalmilag nagymértékben
sikeres Egyesült Államokban ugyanabban a
korban így fogalmazott: „Egy nemzet nagyságát az határozza meg, hogy mennyi géniuszt adott a világnak, és milyen tiszteletben
részesítette őket.”58 A fentiek jegyében mindenkori hangsúlyt kell fektetni az oktatásra,
az egyetemi képzésre. Miközben tisztelet,
hála és megértés illesse nagyot alkotó őseinket és kortársainkat, mestereinket és tanítványainkat. A Magyar Tudományos Akadémia
volt elnökét, Vizi E. Szilveszter professzort
idézve: „Napjainkban, a XXI. században
egyetlen képlet uralja a világot: tudás + információ = hatalom. Sajnos ebből a képletből
hiányzik valami, hiányzik az erkölcs. De
éppen ez a feladatunk, hogy a magyarságot
erkölcsre is neveljük. Mert a természettudományi, a társadalomtudományi gondolkodásmód egyben erkölcsre nevel.”59
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Mezőgazdasági integrátorként működik

– Az építkezés az első kapavágástól az első gombnyomásig egy
évet tartott. 2019. szeptember végén
kezdték a munkát, és 2020. szeptember végén elindítottuk a szállítószalagokat. Jelenleg a tároló 95
százalékban működik, még néhány
berendezésen állítunk, de már naponta több 100 tonna gabonát veszünk át, szárítunk és szállítunk

függ. A konstancai kikötőben jegyzett árakhoz viszonyítjuk a kínálatot.
Nyilván figyelembe vesszük azt is,
hogy a környékbeli gazdák milyen
árat tudnak fizetni. Például a kukorica árát a STAS-minőségre állapítjuk meg, ami 14%-os nedvességi
fokot jelent, 2%-os idegenanyag-tartalmat és 5%-os veszteséget (a törött
kukoricaszem aránya). Amennyiben
magasabb a mag nedvességtartalma,
visszaszámoljuk az árat 14-es értékig, így kevesebbet fizetünk a behozott termésért. Jelenleg (sz. m.:
beszélgetésünk idején) kg-onként
0,80 lejt fizetünk a szabványminőségben leszállított kukoricáért, 800
lejben vesszük át tonnáját. Bár a fő
termék a törökbúza, átveszünk
búzát, napraforgót, szójababot, káposztarepcét és árpát is.
– Hogyan juthat el a gabona a
mezőről a kerelőszentpáli raktárhoz?
– Először szerződést kötünk a
gazdával, amiben rögzítjük az
együttműködés feltételeit. Ajánlatos aratás előtt megkötni a megállapodást, mert ebben rögzíthetjük a
becsült terménymennyiséget is.
Arra kérjük a gazdákat, hogy kevesebbet szerződtessenek le, mint a
becsült termés, hogy ne legyen utólag meglepetés, úgyis mindent átveszünk. Meg lehet kötni a szerződést
az átvételkor is. Arra is kérjük a
gazdákat, szállítás előtt kössék meg,

partnereinkhez. Mivel több mint 10
éve jelen vagyunk a gabonapiacon,
a partnereinknél láttuk, hogy milyen technológiát használnak, így
az itteni körülményekhez igazodva
német technológiát használunk.
– Mit kell tudniuk azoknak a
gazdáknak, akik az East Grain Kft.
kerelőszentpáli gabonaraktárához
szállítják terményeiket?
– Azt tapasztaltuk, hogy a gazdák
szeretnek hozzánk jönni, mert gyorsan átvesszük a termést, és garantáljuk a korrekt elszámolást. Eddig
többnyire Maros megyéből jöttek,
de voltak Beszterce-Naszód és Szeben megyéből is gazdák. Az átvételi
árakat naponta kifüggesztjük, és
igyekszünk ezeket az értékeket stabilan tartani. A gabona ára ugyanis
csak részben határozható meg a
helyi kereslet-kínálat függvényében, nagyrészt a világpiaci ártól

hogy ne kelljen átvételkor ezzel időt
veszíteni. Mindenki számítógépes
nyilvántartásba kerül, így az adatbázisba vételt követően csak a nevet
kell mondani a kapunál, és máris
előkerül a dokumentum. Miután a
learatott termést elhozzák hozzánk,
a kapunál lemérjük a megrakott járművet, miközben az automata mintavevő a magokat a kapusszobában
levő minilaboratóriumhoz szállítja,
ahol rövid idő alatt a számítógép kimutatja a paramétereket (nedvességtartalmat stb.), és a rendszer
kiszámolja az árát is. Ezután a
jármű hátramegy a telephelyre, lerakja az árut, majd újra megmérik
az autót, a különbségből kiderül a
behozott áru mennyisége. A gazda
már tudni fogja a minőségi paramétereket, így számoljuk ki, hogy
mennyit fizetünk a termésért. Az
összeget öt napon belül átutaljuk a

Az East Grain kerelőszentpáli gabonaraktára

Szeptember végén nyitotta
meg kapuit Kerelőszentpálon
Erdély egyik legnagyobb gabonaraktára, amelyet a kolozsvári székhelyű East Grain Kft.
működtet.
Közel
40.000
tonna gabonát dolgozhatnak
fel és tárolhatnak benne. A
telephely nem véletlenül van
az UBM cégcsoport és az East
Csoport által működtetett takarmányüzem mellett, mivel
nagy szerepe van az egység
ellátásában. Ezenkívül más
feldolgozókhoz is kerül gabona. A nyersanyagot a környékbeli gazdáktól vásárolják
fel. A gabonaraktár működéséről Vincze Tamással, az East
Grain Kft. igazgatójával beszélgettünk.

Vajda György

– Miért Kerelőszentpálon létesítették az East Grain Kft. legnagyobb erdélyi telephelyét?
– Nem véletlenül nyitottuk meg
Kerelőszentpálon a telephelyet, hiszen a szomszédban levő takarmánykeverő üzemmel együtt
mezőgazdasági integrátorként vagyunk jelen Maros megyében és
nem csak. A kerelőszentpáli telepet
cégünk 7,4 millió eurós beruházással létesítette. Nem csak úgy vagyunk
testvérvállalat
a
szomszédban működő takarmányüzemmel, hogy ellátjuk nyersanyaggal, az East Grain Kft.-nek
tulajdonrésze van a magyarországi
UBM-mel közösen igazgatott vállalkozásban. A helyszínválasztásnak több oka is van. Vállalatunk
2007-től létezik, azóta nagyon sok
Maros megyei gazdával sikerült
együttműködnünk. Követhettük a
fejlődésüket, és láthattuk, hogy milyen lehetőségek vannak a szántóföldi
növénytermesztésben,
ugyanakkor nagyon kevés az olyan
tárolóegység, ahol a piacképes elvárásoknak megfelelően kezelni tudják a gazdák által termesztett
gabonát. Nyugat-Romániában, a
Bánságban és Magyarországon már
vannak hasonló gabonatárolók, de
Erdélyben még kevés ilyen épült.
Nagyon sokat fejlődött az utóbbi
időben a megye mezőgazdasága, de
hiányoztak az ilyen infrastrukturális
beruházások. Egységünk működtetésével hiánypótlásként, mezőgazdasági integrátorként hozzáadott
értéket teremtünk. A gazdák elhozzák a terményüket, amiből „EUkonform”, piacképes árut állítunk
elő, majd felhasználjuk a takarmánygyárban, belföldön és/vagy
külföldön a szabad piacon értékesítjük. Mindamellett, hogy a takarmánygyár folyamatosan igényli a
megfelelően előkészített alapanyagot, a hozzánk elhozott gabonát biztonságosan tároljuk és adjuk tovább
más feldolgozóknak is.
– A logisztikai előnyök mellett valószínűleg alapos gazdasági számítások előzték meg a döntéshozatalt.

– A gazdasági indok sem elhanyagolható. Eddig is felvásároltuk
a gazdáktól a termést, amelyet
azonnal elszállítottunk a felhasználókhoz vagy köztes telephelyekre,
ami pluszkiadást jelentett. A Maros
megyében termesztett gabona legnagyobb része a mezőről a konstancai kikötőbe kerül. Ebben az
esetben a vételár 20-25%-át a fuvardíj teszi ki. Gyakorlatilag a gazda,
a termesztési kiadások mellett, még
ennyit fizet azért, hogy értékesítse
a gabonát. Ezt a költséget spórolhatja meg, ha Kerelőszentpálra
hozza a termést. Ugyanakkor cégünk a folyamat másik oldalát is
követte, mert takarmányt is forgalmazunk. Mi a takarmánygyár létesítése előtt importáltuk a terméket.
A takarmány 60-70%-a szemes gabona, eddig az történt, hogy az alapanyagot itt (Maros megyében)
termesztették, majd több száz kilométerre szállították, hogy feldolgozzák, aztán ugyanekkora utat tett
meg, hogy kész tápként visszahozzák, megvásárolják és végül felhasználják.
Az
alapanyag
átalakításának a hozzáadott értékét
nem itt állították elő, és ebben láttuk
a hatalmas lehetőséget. Együttműködésünk során arról is megbizonyosodtunk, hogy a környékbeli
gazdákkal együtt tudunk dolgozni,
van akire építeni, és folyamatos
igény van tápanyagra is, amit szintén a környékbeli állattenyésztők
használnak fel.
– Ennek a függvényében mérték
fel a raktár befogadóképességét?
– Számítások előzték meg a tervezést, az említett kapcsolatoknak
köszönhetően felmértük a keresletet
és a kínálatot. Felmértük, mennyi
gabona terem a környéken, és azt is
tudtuk, hogy a szomszédban levő
takarmánygyár évente mennyit
használ fel, mennyi árut juttathatunk más környékbeli feldolgozókhoz, mit exportálhatunk. Így
készültek el a tárolóegységek. A telephely teljes kapacitása 40.000
tonna. Tizenkét, egyenként 2600
tonnás siló és két síkraktár – amiben
külön-külön 6000 tonna gabonát tárolhatunk – áll rendelkezésünkre.
Először kisebb egységet szerettünk
volna építeni, amelyet fokozatosan
bővítünk, de láttuk, hogy milyen
ütemben fejlődik a környéken a mezőgazdaság, mennyire megnőtt a
kereslet, és ez indokolta, hogy ilyen
nagy telephelyet létesítsünk. Az üzleti terv szerint az első működési
évben a telephelyen idén szeptembertől jövő szeptemberig 100.000
tonna árut forgatunk, mozgatunk,
ennek mintegy felét az előkészítés,
tisztítás, szárítás után átszállítjuk a
szomszédos takarmánygyárba, a
másik részét pedig különböző
ügyfelekhez, takarmánymalmokhoz, állattenyésztési farmokhoz
vagy exportra nagyobb étolaj- és
etanolgyárakhoz.
– Mennyi idő alatt épült fel a gabonaraktár?

Fotó: Nagy Tibor
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szerződésben megadott bankszámlaszámra. Legtöbb 15 perc alatt át
lehet adni az árut. Nyilván aratáskor
nagyobb lehet a forgalom, és várni
kell a bejáratnál, ezért ajánlatos előzetesen egyeztetni a szállítás időpontjáról.
– Mi történik, ha nem megfelelő
a mag nedvességtartalma?
– Ha mondjuk a kukorica nedvességtartalma 18%-os, akkor a 14hez képest van egy 4%-os
vízelvonás, emellett pedig felszámoljuk a szárítási költséget (ehhez
földgázt használunk), ami százalékonként 10 lej. Így, a 4% különbséggel számolva, levonunk 40 lejt a
tonnánkénti árból. Az árumozgatás
miatt még felszámolunk 1%-os
technológiai veszteséget.
– Miért fontos, hogy a szentpáli
raktárhoz szállítsák a termést a növénytermesztők ahelyett, hogy
egyenesen a feldolgozókhoz, a fogyasztókhoz vinnék?
– Ennek több oka is van. Bármilyen feldolgozónál az elsődleges
szempont az alapanyag minősége.
Mi nem csak abban tudunk segíteni,
hogy megfelelő minőségű alapanyagot készítünk elő, és garantáljuk
ennek a tárolását, hanem egyszerre
nagyobb mennyiséget is értékesíthetünk, amivel csökkentjük az eladási
költséget. Ezért veszünk át bármit,
még akkor is, ha netán nagy a gabona
nedvességtartalma, és több idegen
anyag került közéje. Van egy nagy
kapacitású professzionális és egy
sima tisztítónk, szinte bármit megtakarítunk, és a szárítóval beállítjuk a
standard magminőséget. Ami pedig
a szállítást illeti, nemrég egy szerelvénnyi napraforgómagot küldtünk
Németországba, így jóval olcsóbb
volt a szállítás, mint ha több kamiont indítottunk volna útnak.
– Nagyipari feldolgozásról van
szó; van-e alsó mennyiséghatár,
amely alatt nem vesznek át szállítmányt?
– Először is kizárólag ömlesztve,
nem zsákolva várjuk a szállítmányt.
A mennyiségi alsó határ egy utánfutónyi áru vagy hozzávetőlegesen
minimum 5-7 tonna. Az eddigi tapasztalatokból láttuk, hogy legkevesebb tíz tonnát hoztak átvételre,
felső határ nincs. Az idén hektáronként 8–12 tonna törökbúza termett
környékünkön, így nem lesz gond
az ellátással. A leszerződtetett nagyobb – 100 tonna feletti – mennyiséget saját tehergépkocsinkkal is
elszállítjuk a helyszínről. Előre
egyeztetünk a gazdával, hogy mikor
arat és mennyit, majd a megbeszélt
időpontban a mezőre küldjük a kamionokat, és beszállítjuk a termést
a gabonaraktárhoz, a gazda pedig
jelen lehet a minőségellenőrzésnél,
az áruátvételnél.
– Hogy léphetnek kapcsolatba
az érdekelt növénytermesztők
önökkel?
– A legegyszerűbb, ha a 0745-372460-as telefonszámon érdeklődnek.
Ezenkívül Eastgrain néven Facebook-oldalt is működtetünk, ahol az
érdeklődők naprakészen értesülhetnek a gabonaátvételi árakról, ugyanakkor bővebb információt találnak
cégünk www.eastgrain.ro honlapján
is. Szeretettel várjuk a gazdákat!
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Román és magyar labdarúgóbajnoki
mérkőzések a televízióban

November 6., péntek:
* 17.00 óra, DigiSport 1, Telekom
Sport 1: Gyurgyevói Astra – Academica Clinceni (1. liga, 10. forduló)
* 19.00 óra, DigiSport 1: Petrolul Ploieşti – Bukaresti Rapid (2.
liga, 11. forduló)
* 21.30 óra, Telekom Sport 1:
CSU Craiova – Chindia Tîrgovişte
(1. liga, 10. forduló)
November 7., szombat:
* 12.00 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1: Temesvári ASU Politehnica – Universitatea Craiova
(2. liga, 11. forduló)
* 14.30 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1: FC Voluntari – Jászvásári CSM Politehnica (1. liga,
10. forduló)
* 15.45 óra, M4 Sport: Paksi FC
– Puskás Akadémia (NB I, 10. forduló)
* 17.00 óra, DigiSport 2, Telekom Sport 1: Sepsiszentgyörgyi
Sepsi OSK – Nagyszebeni Hermannstadt (1. liga, 10. forduló)
* 17.40 óra, M4 Sport+: Budafoki MTE – Budapest Honvéd FC
(NB I, 10. forduló)

* 20.45 óra, M4 Sport: MTK
Budapest – MOL Fehérvár FC
(NB I, 10. forduló)
* 21.45 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1: Bukaresti FCSB –
FC Botoşani (1. liga, 10. forduló)
November 8., vasárnap:
* 15.30 óra, M4 Sport: Zalaegerszegi TE FC – Kisvárda Master
Good (NB I, 10. forduló)
* 18.00 óra, M4 Sport: Ferencvárosi TC – Mezőkövesd Zsóry FC
(NB I, 10. forduló)
* 18.00 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1: FC Argeş Piteşti –
Kolozsvári CFR (1. liga, 10. forduló)
* 20.45 óra, M4 Sport: Gyirmót
FC Győr – Nyíregyháza Spartacus
FC (NB II, 16. forduló)
* 21.00 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1: Konstancai Viitorul –
Bukaresti Dinamo (1. liga, 10. forduló)
November 9., hétfő:
* 20.30 óra, DigiSport 1: Aradi
UTA – Medgyesi Gaz Metan (1.
liga, 10. forduló)

Szolgáltatás–Üzletiajánlat

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)

AMAROSVÁSÁRHELyIREFORMÁTUSTEMETŐ teljes körű
ellátást biztosít a segélyből (koporsó, szállítás, balzsamozás, temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534.
(20875-I)
ELÁRUSÍTÓNŐKET alkalmazunk ÉLELMISZERÜZLETBE Marosvásárhelyen. Tel. 0722-404-679. (22341-I)

APCHOUSE könyvelésben és előkönyvelésben jártas MUNKATÁRSAT keres. Az önéletrajzokat kérjük e-mailben beküldeni a
jobs@multiplan.ro címre vagy személyesen behozni a cég székhelyére, a Maros utca 17. szám alá. (sz.-I)

A B&B INSOLVENCy SOLUTIONS IPURL – székhelye:
Csíkszereda,MártonÁronutca18.,Hargitamegye–,acsődbe
jutottBORDOSIUKFT.cégfelszámolója,nyilvánosárverésthirdetacégalábbiingóságánakértékesítésére:
–WOLAGRIR500COMByhengeresbálázó-fóliázógép,gyártásiszám:OL98055MAPBS,gyártásiév:2007.WOLAGRIR500
présből és WOLAGRI FW500/Z fóliázóból áll. Kikiáltási ár:
16.350lej+héa.
Azárverésenrésztvehetbármelyjogiés/vagymagánszemély,
amely/akiigazolja,hogy24órávalazárveréselőttgaranciaként
befizetteakikiáltásiár10%-át,arészvételidíjat,ésmegvásárolja
afeladatfüzetet.Azárverésacégfelszámolószékhelyénlesz2020.
november 13-án 12 órától,ésagépértékesítéséigmindenpénteken
ugyanabbanazidőpontbanmegismétlik.
Bővebbfelvilágosítása0366/100-551-esésa0748-836-713-as
telefonszámon.

AB&BINSOLVENCySOLUTIONS IPURL–Csíkszereda,
MártonÁronutca18.,Hargitamegye–,acsődbementIoANA
CArToN IMpEx KfT. cégfelszámolója,nyilvánosárveréstszervezazadóscégipariingatlanjainakegybentörténőeladására:
termelőműhely,irodák,kétlakás,fészerekésbetonozottplatform
4567négyzetméteresbelterületen,Szászrégeniparizónájában,a
Ierbuşului–Herbusutca38–38Aszámalatt,Marosmegyében.A
javakegyütteskikiáltásiára:652.932,58lej.
Ugyanakkoreladódnak(egyenként)azalábbiingóságokis:
–légsűrítő,kikiáltásiár3.360lej
–ALM100szárító,kikiáltásiár1.080lej
–dobozkötőgép,kikiáltásiár162lej
–dobozkötőgép,kikiáltásiár792lej
–VolkswagenGolfIV,kikiáltásiár1.800lej
–MingWeiSAG/3dobozkészítőgép,kikiáltásiár714lej.
Azáraknemtartalmazzákahéát.
Azárverésreacégfelszámolószékhelyénkerülsornovember
13-án 13 órakor,ésmegismétlődikajavakeladásáigmindenpénteken,ugyanabbanazórában.
Azárverésenazokamagán-ésjogiszemélyekvehetnekrészt,
akik/amelyekkifizetikakikiáltásiár10%-átjelentőrészvételigaranciát24órávalazárveréskezdeteelőtt.
Bővebbfelvilágosítása0366/100-551ésa0748-836-713-astelefonszámon.

Háromgólos ferencvárosi vereség
a Puskás Arénában

A Ferencváros 4-1-re kikapott
szerdán a Juventustól a labdarúgó
Bajnokok Ligája csoportküzdelmeinek harmadik fordulójában, a Puskás Arénában.
Szakadó esőben kezdődött a találkozó, s a Juventus mindjárt magához ragadta a kezdeményezést. A
vendégek gyorsan járatták a labdát
a középpályán, a széleken rendre
zavarba hozták a hazai védelmet.
Az FTC csak a bekapott gól után
tudott támadást vezetni, Lovrencsics aktív volt a jobb oldalon,
Nguen pedig átlövésekkel próbálkozott. A hazaiak többször is eljutottak az ellenfél kapujáig, de a
befejezéseknél mindig hiányzott
valami plusz, nem jelentettek igazi
veszélyt, a Juventus kontrái viszont
annál inkább. Fél óra elteltével
kissé „leült“ a játék, majd a 35.
percben a koronavírus-fertőzése
után visszatért, szezonbeli első BLtalálkozóján szereplő Ronaldo léphetett ki teljesen egyedül, de Blazic
az utolsó pillanatban szerelte őt az
ötös sarkánál.
A második félidő egy veszélyesnek ígérkező Ronaldo-szabadrúgással indult, de a 22 méterről
leadott, középre tartó, gyenge lövést Dibusz könnyedén fogta. Ezt
követően megpróbálta magához ragadni a kezdeményezést a magyar
bajnok, de az ellenfél 16-osához
érve minden alkalommal „elfogyott
a tudomány“. A másik oldalon Ronaldo veszélyeztetett többször is,
de vagy Dvali blokkolta a lövését,
vagy ő maga célzott pontatlanul. A
portugál aztán egy gólpasszt azért
összehozott, Morata második találatával pedig eldőlni látszott az öszszecsapás. A házigazdák a hajrához
érve fáradni kezdtek, többször is hibáztak hátul, és két potyagóllal
padlóra kerültek. A szépítés lehetőségét ezzel együtt nem adták fel, ez
végül sikerült is: Boli a hajrában
előbb ziccert rontott, majd azonban
betalált Szczesny kapujába.
Szerhij Rebrov együttese legközelebb november 24-én lép pályára
a BL-ben, a negyedik fordulóban a
torinói gárda vendége lesz.

Paulo Dybala, az olasz csapat játékosa (j) gólt lő, balról a ferencvárosi Dibusz Dénes.
Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

Jegyzőkönyv
Labdarúgó Bajnokok Ligája, G csoport, 3. forduló: ferencváros
– Juventus (olasz) 1-4 (0-1)
Budapest,PuskásAréna,vezette:OrelGrinfeld(izraeli).
Gólszerzők: Boli (90.), illetve Morata (7., 60.), Dybala (73.),
Dvali(81.,öngól).
Sárgalap:Botka(19.).
ferencváros: Dibusz–Lovrencsics,Dvali,Blazic,Botka(Heister,68.)–Sigér,Somalia,Haratin–Zubkov(Uzuni,81.),Isael
(Boli,74.),Nguen(Mak,74.).
Juventus: Szczesny–Chiellini,Bonucci,Danilo–Cuadrado
(Frabotta, 76.), Arthur (Bentancur, a szünetben), Ramsey
(McKennie, 53.), Rabiot, Chiesa (Bernardeschi, 76.) – Morata
(Dybala,68.),C.Ronaldo.

Eredményjelző
LabdarúgóBajnokokLigája,csoportkör,3.forduló:
* A csoport: Salzburg – Bayern München 2-6, Lokomotiv
Moszkva–AtléticoMadrid1-1.Azállás:1.BayernMünchen9
pont,2.AtléticoMadrid4,3.LokomotivMoszkva2,4.Salzburg1.
* B csoport: RealMadrid–Internazionale3-2,SahtarDonyeck
–BorussiaMönchengladbach0-6.Azállás:1.Mönchengladbach5
pont,2.SahtarDonyeck4,3.RealMadrid4.,4.Internazionale2.
*C csoport: ManchesterCity–Olimpiakosz3-0,FCPorto–
OlympiqueMarseille3-0.Azállás:1.ManchesterCity9pont,2.
Porto6,3.Olimpiakosz3,4.OlympiqueMarseille0.
*D csoport: Midtjylland–AjaxAmsterdam1-2,Atalanta–FC
Liverpool0-5.Azállás:1.Liverpool9pont,2.Ajax4(4-4),3.Atalanta4(6-7),4.Midtjylland0.
*E csoport: Chelsea(angol)–Rennes(francia)3-0,Sevilla(spanyol)–Krasznodar(orosz)3-2.Acsoportállása:1.Chelsea7pont
(7-0),2.Sevilla7(4-2),2.Krasznodar1(3-8),4.Rennes1(1-5).
*f csoport: ClubBrugge(belga)–BorussiaDortmund(német)
0-3,Zenit(orosz)–SSLazio(olasz)1-1.Acsoportállása:1.Borussia
Dortmund6pont,2.SSLazio5,3.ClubBrugge4,4.Zenit1.
*H csoport:RBLeipzig(német)–ParisSaint-Germain(francia)
2-1,Basaksehir(török)–ManchesterUnited(angol)2-1.Acsoport
állása:1.ManchesterUnited6pont(8-3),2.RBLeipzig6(4-6),3.
ParisSaint-Germain3(4-4),4.Basaksehir3(2-5).
*G csoport: FCBarcelona(spanyol)–DinamoKijev(ukrán)21,Ferencváros–Juventus(olasz)1-4.Acsoportállása:1.FCBarcelona9pont,2.Juventus6,3.DinamoKijev1(3-6),4.Ferencváros
1(4-11).

MAROS MEGYEI TANÁCS
MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG
MUNKÁLATKÖVETÉSI SZOLGÁLAT

Hirdetés
A MAROS MEGYEI TANÁCS értesíti az érdekelteket, hogy a Maros Megyei Környezetvédelmi Ügynökség besorolási döntése alapján környezeti hatástanulmány nélkül végezhető el a hídfelújítás a 153C jelzésű megyei úton (Görgényszentimre),
amelyet Maros megyében, a 153C (DN 15) – Görgényoroszfalu – Görgényszentimre
– Libánfalva – Hargita megye határa közötti megyei úton, Görgényszentimre község területén terveznek kivitelezni.
A besorolási döntéstervezet és ennek indoklása tanulmányozható a hatóság weboldalán: http://apmms.anpm.ro.

Az érdekeltek a besorolási döntéstervezettel kapcsolatos megjegyzéseiket/ellenvetéseiket elküldhetik postán a Marosvásárhely, Hídvég utca 10. sz. címre,
e-mailben az office@apmms.anpm.ro címre vagy faxon a 0265/314-985 számra a
döntéstervezetnek a Maros Megyei Környezetvédelmi Ügynökség weboldalán való
közlésétől számított 10 napos határidőn belül.
Az ELNÖK nevében
Szász Zoltán Tibor
megyemenedzser

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

ADÁSVÉTEL

ELADÓK:
kukoricafejtő
gép
villanymotorral, Gritzner varrógép, új
rongyszőnyeg, új gyapjúpaplan, férfiszékelyruha, menyasszonyi ruha, női
bőrcsizma, 2 darab kis fotel, 4 darab 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 gyümölcspálinka, 30 lej litere, és
dió, 50 lej vékája. Tel. 0740-334-468.
(9477)
ELADÓ működőképes 1400-as VW
Polo. Ára: 700 euró, alkudható. Tel.
0770-590-454. (9472-I)

ELADÓ sír a marosvásárhelyi római
katolikus temetőben. Tel. 0747-892542. (p.-I)
ELADÓ fehér Papuc Dacia, 1200
euró. Tel. 0741-212-220. (9516-I)
ELADÓK 6 hetes német juhász kiskutyák. Tel. 0745-236-869. (9521-I)

ELADÓK: porszívó, festmények, keretek, rádió, tévé, varrógép, ajtók,
többféle bútordarab, lemezek, órák,
csergeterítő, üvegkorsók, többféle
nagy és kicsi edény, 15 db báránybőr,
sok baba, kerékpár, szőnyegek, fából
kiságy, sok tűzifa, szép sarokkanapé,
régiségek, ezenkívül sok egyéb, minden olcsón. Csere is érdekel. Tel.
0265/242-342. (9528)

ELADÓ 18 ár terület víkendházzal
Marosvásárhelyen. Tel. 0744-590617. (9530)

ELADÓK spanyolmeggyfa-csemeték. Tel. 0365/410-620. (9536)

ELADÓ dió. Tel. 0742-598-242.
(sz.-I)

LAKÁS

KIADÓ olcsó garzont (lakást) keresek
hosszú távra. Tel. 0756-607-969. (9289)

VESZEK 2 szobás tömbházlakást a
Tudor negyedben. Tel. 0745-625-362.
(9469)
ELCSERÉLEM főtéri, a városháza
melletti, 2 szobás, II. emeleti tömbházlakásom magánházra, vagy eladom. Tel. 0744-288-071. (9502-I)

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)

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag redőnyöket, szalagfüggönyöket,
harmonikaajtókat.
Tel.
0265/218-321, 0744-121-714, 0766214-586. (8974)

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)
VÁLLALUNK tetőjavítást, építkezési
munkát, bármilyen kisebb javítást,
cserépforgatást, meszelést, vakolást,
bádogosmunkát, fából készítünk tetőt.
Saját
anyaggal
is
dolgozunk.
Nyugdíjasoknak 18% kedvezmény. Tel.
0727-548-721. (9144)
TERMOPÁN ajtók és ablakok javítása.
Tel. 0771-383-725. (9234)
ELŐKÖNYVELÉST vállalok. Tel. 0756607-969. (9349)
KÖNYVELÉST vállalok, mérleget aláírok.
Tel. 0756-760-667. (22339-I)
FESTÉST,
vakolást,
csempézést,
gipszkartonszerelést, parkettázást stb.
vállalok. Tel. 0771-393-848, 0749-564921. (8991)
MOSÓGÉP- és hűtőszekrény-javítást
vállalok. Tel. 0755-825-502. (9449-I)
VÁLLALOK minőségi építkezési
munkát, fali- és padlócsempe-lerakást, külső-belső szigetelést, ház
kulcsrakész befejezését. Tel. 0752317-466. (9513-I)
BÁRMILYEN típusú tetőfedést vállalunk,
külső-belső
munkálatokat
10%
kedvezménnyel. Tel. 0735-288-473.
(9518)
HÁZAK felújítását, ácsmunkát, tetőfedést
bármilyen cseréppel, kisebb javítást,
szigetelést, meszelést vállalunk. Tel.
0740-511-618. (9519)
IDŐSGONDOZÁST vagy háztartásba besegítést vállalok napi 6 órában. A Tudor környéke előnyben. Tel.
0757-185-135. (9532-I)

MEGEMLÉKEZÉS

„Ami bennem lélek, veletek megy;
ott fog köztetek lenni mindig.
Megtalálsz virágaid között, mikor
elhervadnak; megtalálsz a falevélben, mikor lehull; meghallasz
az esti harangszóban, mikor elenyészik; s mikor megemlékezel
rólam; mindig arccal szemközt
fogok veled állani.” (Jókai Mór)
Szomorú szívvel, soha el nem
múló szeretettel emlékezünk
JÁNOSI
KATALINRA
(szül.
Elekes) halálának hetedik évfordulóján, november 7-én.
Kedves emléke, jóságos szíve,
szeretete mindig bennünk marad.
Akik ismerték, szerették, gondoljanak rá kegyelettel! Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
Bánatos szerettei. (-I)

„Ne fájjon nektek, hogy már nem
vagyok, hisz napként az égen
nektek ragyogok.”
Fájó szívvel emlékezünk november 7-én a drága jó édesanyára,
anyósra, nagyira és dédire, özv.
GÁL DOMOKOSNÉRA halálának
negyedik évfordulóján. Emlékét
őrzi leánya és fia családjukkal
együtt. (9471-I)

Fájó szívvel, kegyelettel emlékezünk a radnóti születésú id.
SZÁSZ GYULÁRA halálának 42.
évfordulóján. Nyugodjon békében! Emlékét szívünkben őrizzük.
Fia, menye és unokái. (9488)

Mély fájdalommal emlékezünk dr.
PAIZS JÓZSEFRE elhunyta ötödik évfordulója alkalmával.

Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! Fia, lánya, unokái, dédunokája. (9512-I)

ELHALÁLOZÁS
Szomorú szívvel, Isten akaratát
elfogadva tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, nagytata,
rokon, barát,
SZABÓ GHEZA
a néhai cukorgyár munkatársa
november 3-án, 69 évesen, hoszszú szenvedés után megpihent.

Temetése november 6-án, pénteken 13 órakor lesz a marosvásárhelyi református temetőben.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!
A gyászoló család. (9533-I)

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy a kibédi

DÓSA DÁVID
jó férj, apa, nagyapa, dédapa és
testvér, 83 éves korában elhunyt.
Temetése 2020. november 7-én,
szombaton 14 órakor lesz a kibédi református ravatalozóból.
A gyászoló család. (9541-I)
Megtört szívvel tudatjuk, hogy a
szeretett anya, anyós, nagymama, dédmama, testvér, rokon
és jó szomszéd,
HORVÁTH ANNA
szül. Pál
életének 88. évében csendesen

megpihent. Drága halottunkat
november 6-án, pénteken 13 órakor helyezzük örök nyugalomra a
marosszentgyörgyi, kórház mögötti sírkertben, református szer-

tartás szerint. Pihenése legyen
áldott, nyugalma csendes!
A gyászoló család. (9538-I)
Nem vársz már minket ragyogó

szemekkel, nem örülsz már nekünk szerető szíveddel. De egy
könnycsepp a szemünkben érted
él, egy gyertya az asztalon érted
ég.
Megtört szívvel tudatjuk, hogy a
drága jó nagymamánk,
HORVÁTH ANNA
életének 88. évében csendesen
megpihent. Szívünkben örökké
élni fogsz.
Gyászoló unokái: Orsi, Kinga és
családjuk. (9538-I)
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A múltba nézve valami fáj,
valakit keresünk, aki nincs már.
Arany volt a kezed, munka az életed,
Isten hívott, mert szeretett.
Megállt a szíved, mely értünk dobogott,
megpihent a kéz, mely értünk dolgozott.
Szemünkben könnyel, szívünkben örök fájdalommal emlékeztünk november 3-án id.
JÁNI ZOLTÁNRA halálának 15. évfordulóján.
Bánatos felesége, négy gyermeke családjukkal és a négy
unoka. (9297)
Te már ott vagy, ahol nincs fájdalom,
sírodra szálljon áldás és nyugalom.
Álmaid a földben legyenek csendesek,
Isten őrködjön pihenésed felett.
Szomorú szívvel emlékezünk PĂCURAR
RUDOLFRA (Rudi) halálának 24. évfordulóján.
Szerető szülei. (9473)

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk
november 6-án ifj. MORÉH JENŐRE
(Jencike) elhalálozásának 10. évfordulóján.
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
Emlékét
sok
szeretettel
őrizzük.
Bánatos szülei, testvére családjával együtt.
(9531-I)

Búcsúzom drága nővéremtől,
HORVÁTH ANNÁTÓL.

Öccse, Jóska és családja, vala-

mint keresztlánya, Babi és családja.

Nyugodjon békében! (9538-I)

Mély fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk

mindazokkal, akik szerették és

ismerték, hogy a szeretett férj,

édesapa, nagyapa, após, testvér,

sógor, rokon és jó szomszéd, az

ehedi születésű

DEMETER ÖDÖN

türelemmel viselt, hosszú beteg-

ség után, életének 79. évében,
2020. november 4-én hazatért

megváltó Urához.

A járványügyi helyzetre való te-

kintettel drága halottunkat csak
szűk családi körben kísérjük

utolsó útjára a marosvásárhelyi

római katolikus temetőben.

Búcsúznak tőle: szerető fele-

sége, Ágota, leánya, Emőke,

veje, Guszti, unokája, Arnold és

neje, Andrea, rokonai és ismerő-

sei.

Emléke legyen áldott, nyugalma

csendes! (-I)

Drága édesapám,

DEMETER ÖDÖN

életének 79. évében letette végül
fájó terheit, és csendben tovább-

ballagott, hátra csak tátongó űrt
s gyásszal telt szíveket hagyott.
„Vihar végezte be életedet,
az Ég fogadja be lényedet,

és az anyaföld tört testedet!

Drága édesapám! Isten Veled!”

Lányod, Emőke és vejed, Guszti.

(-I)

Isten akaratában megnyugodva,
mégis fájdalommal teli szívvel
búcsúzunk szeretett férjemtől,
DEMETER ÖDÖNTŐL
aki hosszú betegség után életének 79. évében megpihent.
„Lecsukott szemmel még látom a
lelkét
ki mellettem ül, és nékem
mesél…
Nem maradt utánad más, csak
az emlék.
Örökké szeretlek, bárhol is
legyél!”
Szerető feleséged, Ágota. (-I)
Szomorúan búcsúzunk szerető
nagyapámtól,
DEMETER ÖDÖNTŐL
életének 79. évében fáradt, beteg
teste megpihenni tért.
„Küzdöttél, de már nem lehet,
Csend ölel át és szeretet.
Csak az hal meg, kit felednek,
Örökké él, kit igazán szeretnek.”
Unokád, Arnold és neje, Andrea.
(-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Őszinte részvétünket fejezzük
ki a Mezei családnak id.
MEZEI FERENC elvesztése
miatt. A Domby család. (p.-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönjük mindazoknak, akik
PIPÓ
MAGDOLNÁT
(Dodi)
elkísérték utolsó útjára, sírjára
virágot helyeztek, és osztoztak a
család fájdalmában. Emléke
legyen
áldott,
nyugalma
csendes! A gyászoló család.
(9483-I)
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VíZZEL ÉS SZAPPANNAL RENDSZERESEN
KEZET MOSUNK

MINDIG HORDJUK AZ ARCMASZKOT,
MINT A SZUPERHŐSÖK

BETARTJUK A TÁVOLSÁGOT
AZ ISKOLÁBAN ÉS JÁTÉK KÖZBEN IS

KÖVETJüK A TANÁROK

UTASíTÁSAIT

EGY CSAPAT VAGYUNK, BIZTONSÁGBAN MEGŐRIZZÜK A JÖVŐNKET

AMUREşINSOLVENCy SPRL,aMezőszabad,Főút7.
számalattiszékhelyűDoNA IMpEx KfT. cégfelszámolója,
nyilvánosárveréstszervez
azalábbijavakértékesítésére,használatikategóriánkéntegyegytömbben:
1.a)1.845négyzetméterterületűingatlan,akövetkezőépületekkel:
–C3–pékségésüzlethelyiségegyföldszintes,manzárdos,
cseréppelfedetttéglaépületben:314négyzetméterbeépítettfelülettel,aföldszintenkéttermelőcsarnokkal,egynyersanyagraktárral, egy végtermékraktárral, egy mosdóval, a
manzárdonkétraktárral,hárométkezőhelyiséggel,egyteraszszal,kétirodahelyiséggel,kétraktárral,egyöltözővel,kétmosdóval,előtérreléslépcsőházzal(ingatlanszáma:7A).
–C4–egycseréppelfedettegyemeletestéglaépületemeleti
része:127négyzetméterbeépítettfelület,azemeletenpihenőteremmel,nőiöltözőkkel,nőizuhanyzóval,ötmosdóval,két
férfiöltözővel,egyférfizuhanyzóval,egymosodával,kételőtérrel,egyraktárral,lépcsőházzal(ingatlanszáma:7A).
–C5–cseréppelfedetttéglacsarnok370négyzetméterbeépítettfelülettelMezőszabad7.és7Asz.alatt,telekkönyvszám:
200/N, Mezőcsávás, helyrajzszám 1925/1/1/2/1, 1926/2/1,
1927/1,kataszterszám:78/1-433/1.
1.b)Sütőiparbanhasználatosingóságok:
–műszakifelszerelés
–mérő-ésellenőrzőműszerek,berendezések
–szállítóeszközök
Kikiáltásiár:1.155.976,62lej+héa.
2.Közélelmezésbenhasználatosingóságok:
–műszakiberendezések
–irodabútorzat
–leltáritárgyak
Kikiáltásiár:220.750,17lej+héa.
A szállítóeszközöket egyenként értékesítik. Kikiáltási ár:
38.323lej+héa.
Azelárverezendőjavakrészletesjegyzékeacégfelszámoló
székhelyéntanulmányozható.
Azárverés2020.november13-án13órakorleszacégfelszámoló Marosvásárhely, G-ral Avramescu utca 4.szám alatti
székhelyén,éspéntekenkéntugyanazonhelyszínenésidőpontbanmegismétlik,ajavakértékesítéséig.
Azárverésenrésztvehetnekazokamagán-és/vagyjogiszemélyek,akik/amelyekmegvásároljákafeladatfüzetetazárverést megelőző napon 13 óráig, és garanciaként kifizetik a
kikiáltásiár10%-át,valamintarészvételidíjat.
Bővebbfelvilágosítása0265/269-700-as
ésa0745-146-096-ostelefonszámon.

A nyárádremetei
önkormányzat
versenytárgyalást
hirdet

egy69m2-eshelyiségbérbeadására.AhelyiségNyárádremete(Eremitu)540.
számalatttalálható,éskizárólag gyógyszertárként
használható.
Aversenytárgyalás
időpontja:
2020. december 1-je.

Bővebbfelvilágosítás
apolgármesterihivatal
székhelyénvagy
a0265-347-112-estelefonszámonkapható.

TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt páciensek!

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

