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Új lendülettel
Nyárádkarácson élén

Az összefogásra fekteti a hangsúlyt az új polgármester

Koalíciós tárgyalások a liberálisokkal

Az RMDSZ megyei szervezetének
sajtótájékoztatóján elhangzott, hogy
megnevezték Marosvásárhely alpolgármesterét és a megyei tanács alelnökét, továbbá kiderült az is, hogy az
RMDSZ szombaton koalíciós tárgyalásokat kezd a Nemzeti Liberális Párttal.

____________4.
40 éve gyilkolták
meg John Lennont
Negyven éve, 1980. december 8-án
lőtte le New York-i otthona közelében
egy őrült rajongója John Lennont, a
Beatles együttes volt tagját.

Az egyik legsürgősebb feladat az utcák aszfaltozása volna a csatornázás után

Az idei önkormányzati választások nyomán új polgármestere van Nyárádkarácson
községnek.
Az
eddigi
alpolgármester nemcsak elődje munkáját folytatja, hanem saját elképzelései
is vannak a közösséget illetően.

Gligor Róbert László

A 48 éves fintaházi Bodó Károly Gyula tölti
be az alsó-nyárádmenti nagyközség polgármesteri tisztségét a szeptemberi önkormányzati választásokat követően. A megméretkező négy
személy közül az RMDSZ által indított jelölt
került ki meggyőző többséggel egy olyan választáson, amelyen az elmúlt három évtizedet
tekintve a legnagyobb volt a lakosság részvétele. Bodó Károly Gyula négy évig volt helyi

Fotó: Gligor Róbert László

tanácsos, azt követően egy újabb ciklusban alpolgármesteri tisztséget látott el, mielőtt az
RMDSZ-előválasztáson másik három ellenfelét
legyőzve indulhatott a községvezetői tisztségért
kiírt választáson. Az elmúlt nyolc év tapasztalata nélkül nem vállalkozott volna egy ilyen
összetett feladatra – ismerte el lapunknak.
(Folytatás a 4. oldalon)

____________15.
Az abortuszhoz
való jog lengyelországi betiltása

Az Európai Parlament a minap állásfoglalásban ítélte el a nők szexuális és
reprodukciós jogokkal kapcsolatos
helyzetének romlását Lengyelországban, és hangsúlyozta: az uniónak kötelessége fenntartani ezeket a
jogokat.

____________17.

Megkésett védőoltás

Bodolai Gyöngyi

A korábbi években telente az influenzavírussal riogattak, és való
igaz, hogy a krónikus betegeknél súlyos szövődményeket és halálesetet
is okozott. Mára mintha elfelejtettük volna, szinte szóba sem kerül. Az
is igaz, hogy az otthonunkba való beszorulás, a védőmaszk viselése, a
tömeges rendezvények elkerülése a jelek szerint nem csupán a „negatív
sztárrá” avatott új koronavírus, az influenza ellen is a korábbi éveknél
fokozottabb védelmet jelentett és jelent.
Ennek ellenére ma is vannak, akiknek nem adatik meg az otthonlét
kényelme, mert olyan a mesterségük, hogy emberekkel kerülnek folyton
kapcsolatba, és gyakran ki vannak téve a megfázás veszélyének is. Bár
tisztában vannak azzal, hogy az influenza elleni vakcina elölt vagy
gyengített vírust, illetve annak a védekezést kiváltó antigénjét tartalmazza, az a kedvező tapasztalatuk, hogy a védőoltás megóvta őket a
fertőzéstől. Ezenkívül nem szeretnék azt sem, hogy súlyos influenzás
tünetekkel, a koronavírusteszt elkészültéig a sürgősségi ügyeletek folyosóján napokig várakozzanak olyanok társaságában, akikről kiderül,
hogy pozitívak.
Bár a szeptemberi kampányból megtudhattuk, milyen nagy mennyiségű oltóanyagot vásárolt az ország, azok az egészséges emberek, akik
nem jogosultak az ingyenes oltásra, azóta is hiába keresik a gyógyszertárakban az oltóanyagot. A patikák többségében nincs és nem is
volt, értesültünk a szúrópróbaszerűen kiválasztott néhány gyógyszertártól. Ahogy arról is, hogy pult alatt vagy megrendelésre mégiscsak
hozzá lehet jutni, de korántsem minden patikában.
(Folytatás a 3. oldalon)

2 NÉPÚJSÁG _______________________________________________ HÍREK – TUDÓSÍTÁSOK
11., péntek

A Nap kel
7 óra 56 perckor,
lenyugszik
16 óra 35 perckor.
Az év 346. napja,
hátravan 20 nap.

Ma ÁRPÁD,
holnap GABRIELLA napja.
GABRIELLA: a héber Gábriel név latinos női alakja. Jelentése: Isten embere.

IDŐJÁRÁS

VALUTAÁRFOLYAM

BNR – 2020. december 10.

Esős időszakok
Hőmérséklet:
max. 6 0C
min. 3 0C

1 EUR

1 USD
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1 g ARANY

4,8692

4,0245

1,3683

237,7602

A csütörtöki lottóhúzás nyerőszámai

11, 43, 16, 32, 38 + 9
32, 34, 9, 23, 6, 38

20, 27, 30, 31, 49, 39

NOROC PLUS: 6 5 7 2 2 4

SUPER NOROC: 4 7 0 0 5 0
NOROC: 8 0 8 5 8 0 3

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

Tel. 0742-828-647

Megyei hírek

Jövő hét végén nyílik a korcsolyapálya

December 19-én, jövő hét szombatján megnyílik a műjégpálya a marosvásárhelyi vár udvarán. Soós Zoltán polgármester bejelentette, hogy a létesítményt az egészségügyi
előírásokat betartva működtetik, a turnusok közötti szünet
a tavalyihoz képest hosszabb lesz, hogy megfelelően tudják fertőtleníteni a felületeket, és a nyitvatartási program is
lerövidül. Egy felnőttjegy 10, egy gyerekjegy 8 lejbe kerül.
A 3 éven alatti gyermekek ingyen korcsolyázhatnak.

Ma még tart a könyvvásár

Zsebre szabott karácsonyi raktárvásárt szervezett a marosvásárhelyi Mentor Könyvek Kiadó. A vásár december
10-én, csütörtökön kezdődött, és ma is tart délelőtt 10 órától 18 óráig a Moldova utcai könyvraktárban. A könyvek
10–70 százalékos kedvezménnyel vásárolhatók meg. Az
érdeklődők hívják a 0749-467-547 vagy a 0742-043-494es telefonszámot, és jelentkezzenek be.

Karácsonyi vásár – online

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

Bemutatkozási lehetőség online
kiállításon

A marosvásárhelyi Studium – Prospero Alapítvány 2021 januárjában a kultúra hete programsorozat részeként a virtuális térben szervez kiállítást, megmutatkozási lehetőséget
kínálva azon Maros megyei hivatásos ipar- és képzőművészeknek, akik a járványhelyzetben sem szüneteltették alkotói tevékenységüket. Jelentkezni a www.studium.ro
honlapon közzétett űrlap kitöltésével lehet december 20áig. Technikai, formai és tematikai megkötés nincs. A beérkező alkotások reprodukcióiból szakmai zsűri válogatja ki
azon műveket, melyek helyet kapnak a tárlat online lapozható és nyomtatásban is megjelenő katalógusában. A zsűrizésre felkért szakemberek: Nagy Miklós Kund művészeti
író és ifjabb Molnár Dénes képzőművész. A jelentkezési
űrlap elérhető a studium.ro/hirek/ címen, az érdeklődők további információkat a kiado@studium.ro e-mail-címen vagy
a 0265/250-773-as telefonszámon kérhetnek.

Halálos gázolás a vasútnál

Vonat ütközött gépkocsival Marosszentgyörgyön, az Észak
utcában, a sofőr a helyszínen elhunyt – közölte szerdán, a
késő esti órákban a Maros Megyei Katasztrófavédelmi Felügyelőség. A 4511-es InterRegio a marosszentgyörgyi vasúti átkelőnél gázolta el a gépkocsit, és mintegy 200
méteren tolta maga előtt. A katonai tűzoltók egy 22 év körüli
fiatalt szabadítottak ki az autóroncsból, de már nem élt. A
marosvásárhelyi illetőségű fiatalember egyedül volt az autóban. A baleset okát még vizsgálják.
Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó
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Dr. Tonk Márton egyetemi tanár lesz a Sapientia
Erdélyi Magyar Tudományegyetem új vezetője

A Sapientia EMTE akadémiai közössége 2020. decem- tisztségébe. A szavazati joggal rendelkező 215 oktató és
ber 9-én nagy részvételi aránnyal és többséggel választotta hallgatói képviselő 80,55%-a vett részt a személyes jelenlét
meg dr. Tonk Márton egyetemi tanárt az egyetem rektori mellett zajló döntésben, bőven meghaladva így az érvényességhez szükséges 50%-os küszöböt.
A rektori tisztségre megválasztott dr. Tonk Márton 2006
óta főállású oktatója az intézménynek, melynek vezetésében eddig is részt vállalt az egyetem szenátusának elnökeként, illetve a Sapientia EMTE Kolozsvári Karának
2006–2020 közötti dékánjaként. A 47 éves filozófiatörténész egyedüli jelöltként indult a rektorválasztáson, melyen
kiemelkedően nagy arányban vettek részt az egyetem oktatatói és hallgatói, akik az intézmény négy helyszínén,
Csíkszeredában, Kolozsváron, Marosvásárhelyen és Sepsiszentgyörgyön kialakított szavazókörzetekben adhatták
le voksukat. A választáson részt vevők 95,97%-a „igen”
szavazattal fejezte ki bizalmát, így dr. Tonk Márton professzor a Tanügyminisztérium általi megerősítését követően elkezdheti rektori mandátumát.

Az online rendszer áldozata

A kifli-tej program

Mivel a vírusjárvány miatt az oktatás online módon zajlik, értelemszerűen felfüggesztették az ún. kifli-tej programot, amelynek alapján az oktatási intézményeket
működtető helyi tanácsok, polgármesteri hivatalok biztosították a tízórait a diákoknak. A szükséges élelmiszer megvásárlására szánt összeget uniós támogatásból, központi
költségvetésen keresztül, a megyei tanács juttatja az önkormányzatokhoz.
A megyei tanács a 2020–2021-es tanév szeptember és
december közötti időszakára 5.170.000 lejt osztott le az oktatási intézményeknek, illetve fizette ki a már megrendelt
termékeket. Hét település – élve a törvény adta lehetőséggel – nem a megyei tanácson keresztül szervezte meg a termékek beszerzését célzó versenytárgyalást, hanem saját
maguk, elsősorban helyi termelőket, szolgáltatókat részesítve előnyben. A novemberi megyei tanácsülésen a félmil-

liós keretösszegből 137.000 lejt utaltak át Kibéd, Nyárádremete, Nyárádgálvalfalva, Makfalva, Gernyeszeg és Backamadaras községeknek erre. A pénzt a programban
részesülő diákok létszáma alapján utalják át, 15 ezer és 52
ezer lej közötti összegekről van szó. A Nyárádszeredának
járó pénzt korábban „kispórolta” a megyei tanács, és át is
utalta a helyi tanácsnak.
Tóth Sándor, Nyárádszereda polgármestere lapunknak
elmondta, annak ellenére, hogy a törvény lehetővé teszi, a
megyében mindössze hét település él azzal a lehetőséggel,
hogy helyi termelőktől vásárol. Esetükben a tejterméket a
nyárádszeredai Gabriella tejfeldolgozó üzemtől, a kiflit a
szomszédos nyárádgálfalvi Tóth pékségből, míg az almát
a megye legismertebb gyümölcstermesztő vidékéről, Bátosról szerzik be. Így sikerül mindig friss, jó minőségű terméket juttatniuk a diákoknak. (vajda)

Ezzel a jelmondattal kezdeményezett jótékonysági gyűjtést a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem több diákja. A
hidegvölgyi Szivárvány iskola gyermekeit és a családjukat
támogató akcióhoz magánszemélyek és alapítványok is
csatlakoztak. A járványra való tekintettel csak pénzösszegeket fogadnak el, amelyet Tálas Ferenc oktatóhoz juttatnak el, hogy az iskola nagyon változatos korosztályú és

különböző anyagi körülmények között élő diákjainak vásároljon különböző eszközöket. Az adományokat a következő bankszámlára lehet átutalni: HU: KOVÁCS KATA
MILLA , OTP Bank, 11773133-00693398, RO: FODOR
ELŐD, BT IBAN, RO26BTRLRONCRT0057406602, REVOLUT: +40743429061 / IBAN, RO14 BREL 0005 5048
4772.

December 11., péntek:
* 16.00 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1, Look Sport:
Kolozsvári Universitatea – Temesvári Ripensia (2. liga, 13.
forduló)
* 18.00 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1, Look Sport:
FC Botoşani – Gyurgyevói Astra (1. liga, 13. forduló)
* 20.30 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1, Look Sport+:
Bukaresti Dinamo – Jászvásári CSM Politehnica (1. liga,
13. forduló)
* 21.00 óra, M4 Sport: Újpest FC – Puskás Akadémia
FC (NB I, 14. forduló)
December 12., szombat:
* 12.30 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1, Look Sport:
Academica Clinceni – FC Argeş Piteşti (1. liga, 13. forduló)
* 15.30 óra, M4 Sport+: Kisvárda Master Good – Budapest Honvéd FC (NB I, 14. forduló)
* 17.00 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1, Look Sport:
Medgyesi Gaz Metan – Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK (1.
liga, 13. forduló)
* 18.00 óra, M4 Sport: Ferencvárosi TC – Zalaegerszegi
TE FC (NB I, 14. forduló)

* 19.30 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1, Look Sport:
Chindia Tîrgovişte – Konstancai Viitorul (1. liga, 13. forduló)
* 20.30 óra, M4 Sport: MOL Fehérvár FC – Budafoki
MTE (NB I, 14. forduló)
December 13., vasárnap:
* 15.00 óra, M4 Sport+: Mezőkövesd Zsóry FC – Paksi
FC (NB I, 14. forduló)
* 18.00 óra, M4 Sport: MTK Budapest – Diósgyőri VTK
(NB I, 14. forduló)
* 18.15 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1, Look Sport+:
Nagyszebeni Hermannstadt – FC Voluntari (1. liga, 13. forduló)
* 20.45 óra, M4 Sport: Vasas FC – Békéscsaba 1912
Előre (NB II, 21. forduló)
* 21.00 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1, Look Sport+:
Kolozsvári CFR – Bukaresti FCSB (1. liga, 13.
forduló)
December 14., hétfő:
* 19.00 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1: Aradi UTA –
CSU Craiova (1. liga, 13. forduló)

Adakozni menő

Román és magyar futballbajnoki mérkőzések
a televízióban
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Florin Cîţu pénzügyminiszter lehet
a következő kormányfő

gondolja jelölését. Szerdán a média még biztosra vette, hogy
Iohannis bizalmi embere, a jelenlegi ügyvivő kormányt vezető
Nicolae Ciucă védelmi miniszter lesz a PNL jelöltje, de a civil
társadalom és a – választásokat egyébként megnyerő, koalíciós partnerek híján mégis ellenzéki szerepre kényszerülő –
Ludovic Orban pártelnök szerint a pártvezetés egyetlen tar- PSD hangosan tiltakozott az ellen, hogy egy Irakot, Afganisztózkodással csaknem egyhangúlag szavazott bizalmat Cîţu- tánt és Bosznia-Hercegovinát megjárt hivatásos katonára, Ronak, akinek a jelöléséről előzőleg a párt éléről államfővé mánia volt vezérkari főnökére akarják bízni a rendcsinálást a
bukaresti „garnizonban”.
választott Klaus Iohannisszal is egyeztetett.
Orban hozzátette: a PNL az USR-PLUS szövetséggel és az
Hétfőn konzultál az elnök a pártokkal
RMDSZ-szel alakítana kormánykoalíciót, és remélik, hogy a
Hétfőre hívta meg a parlamenti pártok küldöttségeit Klaus
(nem magyar) kisebbségi frakció támogatását is megszerzik.
A 48 éves Cîţu az Egyesült Államokban, az Iowai Állami Iohannis elnök a Cotroceni-palotába, hogy konzultáljanak a
Egyetemen 1996-ban szerzett közgazdász-matematikusi ok- miniszterelnök-jelöltről – közölte az Államelnöki Hivatal. A
vasárnapi parlamenti választásokon öt párt jutott be a törvénylevelet és mesteri fokozatot.
Cîţu nem először lenne miniszterelnök-jelölt. Februárban, hozásba, rajtuk kívül a nem magyar nemzeti közösségek képamikor a PNL és Klaus Iohannis államfő még előre hozott vá- viselői jutottak kedvezményesen mandátumhoz, és az ő
lasztásokat akart kiprovokálni, az elnök rábízta az egyik olyan frakciójukat is fogadja az elnök.
Az elnök egy stabil, jobbközép parlamenti többséget és kor„áldozati kabinet” megalakítását, amelynek biztosan nem szavaz bizalmat a törvényhozás baloldali többsége, és így hoz- mánykoalíciót szeretne, ennek érdekében csütörtök reggel hizájárul a parlament feloszlatásával kapcsolatos alkotmányos vatalában fogadta a PNL, az USR–PLUS és az RMDSZ
elnökét, hogy arról tájékozódjon, az érintettek hajlandók lenfeltételek megteremtéséhez.
Az előre hozott választások tervét azonban a koronavírus- nének-e együttműködni egy háromoldalú koalíciós kormányjárvány kivitelezhetetlenné tette, az év elején hetekig ügyvivő ban. A három párt vezetője abban maradt, hogy hivatalosan
kormány által vezetett Romániában is rendkívüli állapotot kel- szombaton kezdik meg a koalíciós tárgyalásokat.
A pártokkal való konzultáció nyomán kinevezett kormánylett bevezetni, és nélkülözhetetlenné vált egy teljes jogkörű
kabinet beiktatása, ezért Cîţu akkor visszaadta megbízatását, főjelöltnek tíz napon belül kell a parlament elé járulnia, hogy
hogy a parlament újból beiktathassa a PNL-elnök Ludovic bizalmat kérjen a kormány összetétele és programja számára.
A vasárnap megválasztott új parlament leghamarabb deOrban néhány hete megbuktatott kormányát.
Most azonban a jelek szerint a PNL és Iohannis komolyan cember 21-én tarthatja meg alakuló ülését. (hírösszefoglaló)
Florin Cîţu pénzügyminiszter számára kér kormányalakítási megbízást Klaus Iohannis államfőtől –
döntötte el szerdán a vasárnapi parlamenti választások nyomán körvonalazódó koalíció legnagyobb
pártja, a PNL.

Felemás ítélet született a terrorizmusért
elítélt székelyek szabadon bocsátási perében

Eltérő módon ítélték meg az illetékes bíróságok a számára kedvezőtlen volt. Amint a Háromszék napilap köterrorizmus vádjával elítélt két székely férfi újabb zölte, a Brassó Megyei Törvényszék korábbi indoklása szerint
Szőcs Zoltán „még nem fogta fel a bűnei súlyát”, míg Beke
szabadon bocsátási kérelmét.

Amint a romániai bíróságok portálján közölték: a Brassói
Bíróság kedden jóváhagyta Szőcs Zoltán második szabadon
bocsátási kérelmét, a Medgidiai Bíróság viszont szerdán elutasította Beke István második feltételes szabadon bocsátási
kérelmét. Ő – a bírósági határozat szerint – leghamarabb 2021.
május 25-én nyújthat be újabb feltételes szabadon bocsátási
kérelmet. Egyik ítélet sem jogerős, a hivatalos értesítés utáni
három napban fellebbezhetnek a felek ellenük.
Amint a Háromszék napilap korábban közölte: azért járt el
más-más bíróság a két székely férfi ügyében, mert Beke Istvánt korábban átszállították a Brassó megyei feketehalmi börtönből a Konstanca megyei Poarta Alba faluban működő
börtönbe. A területileg illetékes bíróság Medgidiában működik.
Beke István és Szőcs Zoltán immár másodjára kérte a feltételes szabadon bocsátását. Erre a büntetés egy részének a letöltése és a börtönben mutatott jó magaviseletük nyitotta meg
a lehetőséget. A korábbi kérésüket is eltérő módon ítélte meg
a bíróság. Az elsőfokon eljáró bíróság Szőcs Zoltánt akkor is
szabadlábra helyezte volna, és Beke István kérését elutasította.
A fellebbezések nyomán azonban a jogerős ítélet mindkettejük

István esetében „még nem telt el annyi idő, hogy megjavuljon”.
Beke Istvánt és Szőcs Zoltánt 2018. július 4-én ítélte 5-5
év letöltendő börtönbüntetésre a bukaresti legfelsőbb bíróság,
terrorista cselekmények, illetve ezekre való felbujtás miatt. A
Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom (HVIM) kézdivásárhelyi, illetve erdélyi elnöke ellen hozott ítélet általános
megdöbbenést váltott ki az erdélyi magyarság soraiban, hiszen
az elsőfokon eljáró bukaresti táblabíróság megalapozatlannak
tartotta az ügyészség által összeállított vádirat nagyobb részét,
és csak 11, illetve 10 hónap börtönbüntetést rótt ki rájuk,
amennyit már korábban vizsgálati fogságban töltöttek.
Beke Istvánt és Szőcs Zoltánt a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT) állította bíróság elé, mert
lehallgatott beszélgetéseikből és a Beke István lakásán talált
petárdákból a hatóságok arra következtettek, hogy házi készítésű bombát akartak robbantani Kézdivásárhely főterén 2015ben, a december elsejei román nemzeti ünnepre szervezett
katonai parádén. A magyar politikai szervezetek és a magyar
sajtó úgy tekinti, hogy mindketten koncepciós per áldozatai.
(MTI)

A Kolozs megyei önkormányzaté marad
a csucsai Boncza-katély

A Kolozs megyei önkormányzaté marad a csucsai
Boncza-katély, Ady Endre és felesége, Boncza Berta
egykori otthona, melyet az utolsó tulajdonos
oldalági örökösei próbáltak megszerezni – közölte
szerdán az Agerpres hírügynökség a legfelsőbb bíróság jogerős ítéletére hivatkozva.

A Kolozsvártól 70 kilométerre nyugatra, az E60-as európai
út mellett álló kastélyt Octavian Goga román költő és egykori
miniszterelnök vásárolta meg 1920-ban az Ady-versekben
Csinszkaként emlegetett Boncza Bertától. Goga halála után a
költő özvegye, Veturia Goga rendezett be Goga-múzeumot és
Ady-kiállítást a telken álló épületekben. A birtokot az özvegy
1966-ban a román államnak adományozta azzal a feltétellel,
hogy élete végéig ott maradhasson. Az özvegy 41 évvel élte
túl férjét, 1979-ben halt meg, 96 éves korában.
A birtok az 1989-es rendszerváltozás után a múzeumot
fenntartó Kolozs megyei önkormányzat tulajdonába került. A
Goga családnak nem voltak gyermekei, oldalági örökösök indítottak pert a birtokért, melynek végén a legfelsőbb bíróság
2015-ben érvénytelenítette az egykori adománylevelet.
A kedden kimondott jogerős ítéletében a legfelsőbb bíróság
Venturia Goga oldalági leszármazottainak az örökösödési bizonylatát is érvénytelenítette, és a Kolozs Megyei Tanácsot
jelölte meg az ingatlanok tulajdonosaként.
A Kolozs megyei önkormányzat közleménye emlékeztetett:

Octavian Goga végakarata volt, hogy a birtok kerüljön a
román állam tulajdonába, és jöjjön ott létre egy, a nevét viselő
múzeum. Ennek megfelelően született meg az özvegy adománylevele.
„Nemcsak a Kolozs Megyei Tanács, hanem egész Románia
és minden román nyert azzal, hogy a birtok köztulajdon
marad, hiszen a hely szellemi értéke felbecsülhetetlen” –
idézte az Agerpres Alin Tisét, a Kolozs megyei önkormányzat
elnökét.
Az egykori Boncza-birtok ma többnyire a Goga-család emlékeit őrzi. A kastélyt az 1920-as években Octavian Goga a
dél-romániai udvarházakra jellemző brâncovenesc stílusban
építtette át, a telekre egy szilágysági faluban lebontott 16. századi ortodox fatemplomot is felépítettek, és a dombon épült
meg az a mauzóleum, melybe Octavian Gogát és Veturia
Gogát temették el.
Ady Endre és felesége 1915 és 1917 között lakott időszakosan a birtokon álló egyik épületben. Az Ady-házban 1967ben nyílt meg az első Ady Endre-kiállítás. Az emlékkiállítást
2014 márciusában újította fel a budapesti Petőfi Irodalmi Múzeum. Az avatóünnepségen Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere azt a vágyát is megemlítette, hogy a csucsai
múzeum és az Ady-emlékkiállítás fontos állomás legyen a Budapest és Kolozsvár közötti úton, „a magyarországi és az erdélyi magyarok zarándokútjának fővonalán”. (MTI)

Ország – világ
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Továbbra is 7000 fölött
az új fertőzések száma

Az elmúlt 24 órában 7067 fertőzést igazoltak, a nyilvántartott fertőzöttek száma 539.107-re emelkedett
– közölte csütörtökön a stratégiai kommunikációs
törzs (GCS). Összesen 127 új halálesetet jelentettek, ezzel az áldozatok száma 12.948-ra nőtt. Eddig
összesen 434.679-en gyógyultak meg, így az aktív
fertőzöttek száma 91.480-ra csökkent. Jelenleg
1288 fertőzött személyt ápolnak intenzív osztályon,
17-tel többet, mint egy nappal korábban. Az elmúlt
24 órában 31.437 tesztet végeztek. Jelenleg 42.757
igazoltan koronavírus-fertőzött személy van otthoni,
11.637 pedig intézményi elkülönítésben. Ugyanakkor 89.673 személy van házi, 115 pedig intézményes karanténban. (Agerpres)

Bukarestben nyílik meg az EU
kiberközpontja

Bukarestben nyitja meg az Európai Unió (EU) az Európai Kiberbiztonsági Ipari, Technológiai és Kutatási
Kompetenciaközpontot – EU-kiberközpontot – ez
lévén az első uniós struktúra, amelynek Romániában lesz a székhelye – jelentette be csütörtökön a
külügyminisztérium. A tagországok szavazás útján
döntöttek erről, az eljárás csütörtök reggel ért véget
– jelenti ki közleményében a tárca, leszögezve, hogy
az ország számára ez történelmi jelentőségű döntés, mivel ez az első struktúra, amelynek Romániában lesz a székhelye, és „a siker annál
relevánsabb”, mert „erős versengés” folyt több tagország között. Klaus Iohannis államelnök csütörtöki
Twitter-üzenetében üdvözölte Románia diplomáciai
sikerét, úgy vélve, hogy a központ Bukarestben való
megnyitása rendkívüli lehetőséget nyújt arra, hogy
hozzájáruljunk az összes EU-tagország kibernetikai
biztonságához. (Agerpres)

Alkotmányellenes a tanári
járványpótlék

Az alkotmánybíróság az alaptörvénybe ütközőnek
nyilvánította azt a parlament által októberben megszavazott törvénytervezetet, amely pótlékot biztosított volna a koronavírus-járvány idejére a
tanároknak. A jogszabály szerint a tanároknak és az
iskolák kisegítő személyzetének a járvány idején havonta 1500 lej és 2000 lej közötti pótlékot kellett
volna kapniuk. A jogszabályt a PSD kezdeményezte,
amely a december 6-i választások előtti parlamentben többséggel rendelkezett. A jogszabályt a kormány támadta meg az alkotmánybíróságon
november elején, arra hivatkozva, hogy nincs fedezet rá az államháztartásban. (MTI)

A hét végére dönthetnek az EU
és az Egyesült Királyság
jövőbeli kapcsolatáról

A hét végére döntés születik az Európai Unió és az
Egyesült Királyság jövőbeli kereskedelmi kapcsolatáról – tudatta rövid közleményében Ursula von der
Leyen, az Európai Bizottság elnöke Brüsszelben
csütörtök hajnalban, miután éjszakába nyúló megbeszélést folytatott Boris Johnson brit miniszterelnökkel. Von der Leyen közölte: élénk és érdekes vita
zajlott Johnsonnal a jövőbeli kapcsolatrendszerről
folyó tárgyalások jelenlegi helyzetéről, áttekintve a
fennmaradó kérdések listáját. (MTI)

Megkésett védőoltás

(Folytatás az 1. oldalról)
A közegészségügyiek szerint a családorvosok, ha kérték, hozzájutottak a nagyobb kockázatnak kitett személyek, a krónikus betegek számára szükséges
oltóanyaghoz. A vakcinát folyamatosan lehetett és lehet
kérvényezni. Ezzel szemben vannak családorvosok, akik
közel sem kaptak annyit, amennyi szükséges lett volna.
Mások arról számoltak be, hogy ősszel alig néhány
darab vakcinát, október végén valamivel többet, november végén pedig túl sokat kaptak. Véleményük szerint az
idén is megismétlődött az, ami a korábbi években. Bár
az oltást, ami két hét után fejti ki hatását, az ősz első két
hónapjában ajánlatos beadni, a közegészségügy november végén, decemberben vagy a következő év első hónapjaiban küld nagyobb mennyiséget, amit már sokkal
körülményesebb felhasználni. A téli ünnepek előtt nehezen lehet olyan pácienst találni, akik vállalkozik az oltásra, ugyanis tart az enyhe mellékhatásoktól. Míg az
egészségesek továbbra sem jogosultak, a családorvos
„nyakán marad” oltóanyagért büntetést kell fizetni.
Ebben az újabb világjárvánnyal terhelt időszakban
joggal vártuk volna el, hogy az egészségügyi szaktárca
változtasson korábbi szokásán, és ősz elején tegye ingyen
vagy pénzért hozzáférhetővé az influenza elleni védőoltást mindazoknak, akik igényt tartanak rá. És ne járjunk
úgy a koronavírus elleni oltással, amelyre már készítik
a listákat, hogy akkor álljon a lakosság többségének a
rendelkezésére, amikor már elcsitult a járvány.
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(Folytatás az 1. oldalról)

Folytatni az elkezdett munkálatokat

Az új polgármester egyik fő feladatának
tartja folytatni, befejezni azokat a munkálatokat, amelyeket elődjétől örökölt, és amelyek folyamatban vannak. A csatornázás után
sürgős volna az összes utca leaszfaltozása,
ezért felújíttatják a már meglévő tanulmányokat, és erre már meg is kötötték a szerződést
egy kolozsvári céggel, hogy a tanulmány kéznél legyen, amikor lehetőség nyílik a pályázásra. El van indítva egy pályázat a régi
karácsonfalvi iskola korszerűsítésére is egy
energiatakarékossági program keretében,
ebből egymillió lejt tudnának lehívni, amelyhez tíz százalék önrésszel kell hozzájárulnia
a községnek. Az Országos Beruházási Társasághoz benyújtottak egy másik pályázatot,
Káposztásszentmiklóson szeretnének egy
művelődési otthont építeni, hiszen ez a település nem rendelkezik ilyen középülettel. Továbbá most készül egy pályázat, amely révén
modern informatikai eszközökkel látnák el a
diákokat és pedagógusokat, akik jelenleg online oktatásban vesznek részt.
A község tanulmányt készíttetett két híd
megépítésére a Nyárádon, egyet Karácsonfalván, egyet pedig Csibán. Az engedélyeztetés
is készül, de egyelőre csak egyik hidat építenék meg, mert közel egymilliós beruházásról
van szó. Mivel ezek a helyi költségvetés forrásaiból épülnének, igen megterhelő lenne
egyszerre mindkettő számára előteremteni az
anyagiakat, hiszen számos más feladat is
megoldásra vár. A karácsonfalvi híd is
gyenge, a traktorok és kombájnok előtt le van

zárva. A csibai híd volna a sürgősebb, mert
az itteni gazdák csak Folyfalva irányából tudják megközelíteni területeiket mezőgazdasági
gépekkel, de ehhez egy öt kilométeres kerülőt
kell tenniük. Középtájon van egy fahíd, de
gyenge állapota miatt azt csak a gyalogosok
használhatják, ezért mindenképp lépni kell
ebben az ügyben – sorolta a legsürgősebb teendőket a polgármester.

Megváltoztatni a község képét
és kohézióját

Azt is megkérdeztük az elöljárótól, hogy
milyen elképzelésekkel vette át a község vezetését, mit ígért a kampányában. Bodó Károly Gyula egyaránt fontosnak látta az
infrastruktúra fejlesztését, az elkezdett beruházások befejezését, a középületek felújítását.
Egyik ígérete az volt, hogy változtat a községháza alkalmazottainak hozzáállásán, úgy
látja, a lakosság ügyeit hatékonyabban kellene intézni. Ugyanakkor szeretne a község
képén változtatni, nagyobb hangsúlyt fektetne a közterületek karbantartására. Szeretné, ha a községbe érkező idegenek
észrevennék a változásokat – ebből a célból
egy kisebb munkacsoportot hozna létre, néhány szakmunkás alkalmazásával számos kisebb munkálatot hatékonyan meg lehetne
oldani.
A településekre vezető bekötőutak mindegyike aszfaltozott, de a mellékutcák nyáron
porosak, télen sárosak, ez a lakosok egyik
fájó pontja, ezért az egyik legsürgősebb feladat a csatornázás után az aszfaltozás lesz.

Az RMDSZ a megye legerősebb politikai alakulata

Csütörtökön délelőtt Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács
elnöke, az RMDSZ megyei
szervezetének vezetője és Kovács Levente Mihály alelnök aktuálpolitikai
kérdésekben
tartott sajtótájékoztatót a
szervezet Dózsa György utcai
székházában.
Megtudtuk,
hogy megnevezték Marosvásárhely alpolgármesterét és a
megyei tanács alelnökét, továbbá azt is, hogy az RMDSZ
szombaton koalíciós tárgyalásokat kezd a Nemzeti Liberális Párttal.

Vajda György

Egyre inkább gondok vannak az ivóvízzel, így például Somosdon a falu felső felében a kutakból elfogyott a víz, míg az alsó
részeken ez nem jelent gondot. Ezért azt is
tervezi az elöljáró, hogy egy közkút fúrásával a lakosság eme gondját valamelyest orvosolnák. Ugyanis az ivóvízellátás kérdése
megyei kézben van, és még várni kell néhány évet, amíg a vízhálózatot kiépítik –
vette számba a teendőket a polgármester.
Mivel a választási kampányban nézeteltéré-

Koalíciós tárgyalások a liberálisokkal

Péter Ferenc elmondta: nehéz
időket élünk, ennek ellenére sikerült
mind a helyhatósági, mind a parlamenti választásokat jól megszervezni. Az eredmények azt tükrözik,
hogy Maros megye legerősebb politikai alakulata az RMDSZ. Megköszönte a szavazók bizalmát és a
munkáját mindazoknak, akik a
kampányban hozzájárultak a sikerhez, külön kiemelte a polgármestereknek, az egyházak képviselőinek,
az önkénteseknek és a kampánystábnak a hozzájárulását a sikerhez.
Szerdán ülésezett a Területi Állandó
Tanács, és ezen az ülésen úgy döntöttek, hogy Portik Vilmost jelölik
az alpolgármesteri tisztségbe, és

Péter Ferenc, az RMDSZ Maros megyei szervezetének elnöke

Nyolcévi önkormányzati tapasztalattal vette át a község vezetését

Frunda Csenge lesz a marosvásárhelyi tanács RMDSZ-frakcióvezetője, a megyei tanács egyik alelnöki
funkciójára pedig Kovács LeventeMihályt ajánlották. A megyei elnök
azt is elmondta, hogy az RMDSZ
országos vezetősége szombaton koalíciós tárgyalásokat folytat a Nemzeti Liberális Párttal, így ennek
eredményétől függően ugyan, de a
PNL által kijelölt helyi tanácsos
lesz Marosvásárhely másik alpolgármestere, és szintén ez a párt jelöli majd a megyei tanács másik
alelnökét.
Kovács Levente Mihály elmondta, mindkét választáson az
RMDSZ az elvárásokon felül szer-

Fotó: Bereczky Sándor

sek alakultak ki személyek vagy éppen közösségek között, Bodó Károly Gyula a község lakosságának összefogására is törekedni
fog. A közelgő karácsony alkalmából szeretne ezúttal is áldott, szeretetben eltöltött
ünnepet kívánni mindenkinek, valamint egy
eredményesebb és egészségesebb boldog új
évet is. Azt is megtudtuk: a tavaszi koronavírus-járványhullám mára elcsitult, napjainkban községszinten csak két-három
betegről van tudomásuk.

pelt, és így a szövetségnek sikerült
megőriznie megyénkben vezető politikai pozícióját. Az RMDSZ összszavazatainak a 16%-át tette ki a
Maros megyeiek voksa. A legutóbbi
népszámlálási adatok szerint megyénk lakosságának 36%-a magyar,
ehhez viszonyítva a képviselőházra
leadott szavazatok aránya 37%, míg
a szenátusra 38% volt. Marosvásárhely viszonylatában, a helyhatósági
választásokon a szavazatok 44%-át
nyerte el az RMDSZ. A képviselőház RMDSZ-jelöltjeire 7300-zal
többen szavaztak, mint amennyien
összesen a PSD-re és a PNL-re, ez
a szavazatkülönbség szenátus esetében 9000 volt. Mindezek ellenére
az ügyvezető elnök kifejtette, a járványhelyzet miatt történelmi mélyponton volt a részvétel, és ez is
számított, ezért ezt is figyelembe
kell venni, és tovább kell dolgozni,
hogy a szavazók bizalmát megőrizzék, továbbépítsék, majd ő is megköszönte mindazoknak, akik
segítették az alakulatot mindkét
kampányban.
Az újságírók kérdéseire válaszolva Péter Ferenc többek között
elmondta, hogy mindenki – még a
politikai elemzők számára is –
meglepetés volt az, hogy a nacionalista AUR bejutott a parlamentbe. Megpróbálják „megérteni”
a jelenséget. Az AUR képviselői kijelentették, hogy amúgy sem akarnak részt venni a kormányzásban.
A megyei elnök hangsúlyozta,
hogy ennek tükrében egy olyan – a
Nagy-Románia Párthoz hasonló –
párt jelenléte a parlamentben,
amely nem kíván részt venni az ország fejlesztésében, inkább nacionalista szlogenekkel vonná el a
figyelmet a valós, megoldandó
gondokról, nem szerencsés. Az
RMDSZ nem lép az AUR ellen, de
ha kell, felkészül arra, hogy visszaverje a támadásokat.

Kulcsár Terza József parlamenti
képviselő jelenlétéről kifejtette,
hogy a jelölt az RMDSZ országos
vezetőségének az egyeztetése alapján került Maros megyei listára,
hogy az összefogás lélektani hatását erősítse, de a választási eredmények azt tükrözték, hogy ezt
nem érte el, ugyanis az MPP-t támogatók távolmaradtak a szavazástól, és azokban a községekben
is, ahol az említett párt képviselői
a polgármesterek, jóval kevesebben járultak az urnákhoz.
A Népújság azon kérdésére, hogy
az RMDSZ milyen ajánlatokkal ül
majd azzal a PNL-vel egy tárgyalóasztalhoz, amely párt által támogatott államelnök néhány hónapja
még arról nyilatkozott, hogy a PSD
és az RMDSZ „eladja a magyaroknak Erdélyt”, a megyei elnök azt
válaszolta, hogy bízik az RMDSZ
Kelemen Hunor szövetségi elnök
által vezetett tárgyalócsoportjában,
abban, hogy a lehetőségek szerint a
legjobb eredménnyel távoznak
majd a megbeszélésekről. Cáfolta a
sajtó azon állításait, hogy már valamiféle egyezség született arról,
hogy az RMDSZ átveszi néhány
kevésbé fontos minisztérium irányítását.
Továbbá arra voltunk kíváncsiak,
hogy mikor szervezik újra az
RMDSZ marosvásárhelyi szervezetét? Péter Ferenc azt ígérte, hogy a
jövő év elején megszervezik a tisztújító gyűléseket. A választások tükrében is véget kell vetni annak a
széthúzásnak, a sok parttalan vitának, amely jellemezte az elmúlt
időszakban a városi szervezetet.
Meg kell újítani a szervezetet, mert
mind a városi tanácsnak, mind a
polgármesternek szüksége van a politikai támogatásra, a biztos háttérre
– mondta többek között a megyei
elnök.
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Buksa Éva-Mária ny. tanár

„A kultúr-magyarság lelkiismeretének hiszem magam…”

(Folytatás múlt pénteki
lapszámunkból)
„Fölemelem arcom egy új emberű
új világra.”
A következő hónapokban, pontosan még jó két évig csendes otthonukban, Csucsán éltek, de a beteg
költő életét megkeserítették Rákosi
Jenőnek és híveinek állandó támadásai: élclapokban kigúnyolják, karikatúrákat gyártanak. Ennek
ellenére a Galilei Körnek elküldi az
Ifjú szívekben élek című versét,
mely életvágyának és élethitének
megfogalmazása:
Ifjú szívekben élek, s mindig tovább.
Hiába törnek életemre
Vén huncutok és gonosz ostobák,
Mert életem millió gyökerű.
Az utolsó szakasz:
Örök virágzás sorsa már az
enyém,
Hiába törnek életemre,
Szent, mint szent sír s mint koporsó, kemény,
De virágzás, de Élet és örök.
Számára az életet elviselhetővé,
széppé igyekezett tenni Csinszka
szerető gondoskodásával. A házasélet örömeit megtapasztaló költő ifjú
hitvesét a magyar szerelmi líra legszebb verseivel ajándékozza meg:
De ha mégis?, Nézz, drágám, kincseimre, Beteg szívemet hallgatod,
Cifra szűrömmel betakarva; az
utolsó Csinszka-vers: Akkor sincsen
vége:
„Te vagy ma mámnak legjobb
kedve.

És olyan gazdag ez a ma.”…
„És hogyha nem érted a mát,
Mindegy: én meg nem bántam.”

Csucsán élve, sorstragédiákkal
tele mindennapjai kínos testi-lelki
fájdalmakat okoznak a súlyos beteg
költőnek: 1916 őszén a csucsai várból végignézte, amint Erdély magyar lakossága az ellenséges
katonai betörés elől hosszú, véget
nem érő sorokban, kis batyuval,
gyermekeit maga után hurcolva menekül szülőföldjéről a semmibe, a
kilátástalan jövőbe. A hadi események a „borzalmak tiport országútján” a kétségbeesésbe kergették:
Óh, minden gyászok, be értelek,
Óh, minden Jövő, be féltelek,
(Bár föltámadt holthoz nem illik)
S szánom menekülő fajtám.
Az utolsó sorok:
S megint élek, kiáltok másért:
Ember az embertelenségben!
1916 szeptemberében az erdélyi
ínség, élelemhiány, bizonytalanság
és a bevonuló katonaság zaklatásai
elől Budapestre menekülnek. 1917
tavaszán Bertuka rendezi apai örökségét, majd májusban orvosi ajánlatra Ady Balatonfüreden kezelteti
magát. Fehér Dezsőnéhez címzett
levelében ezt írja: „A kicsi Bertuka,
aránylag, vigasztalás… makacs, de
szeret, furcsa és jó.” Nyáron Pesten
felújítják új otthonukat, majd beköltöznek a Veres Pálné utcai lakásba.
1918-ban (négy évvel a Ki látott
engem? című kötet megjelenése
után) megjelent Ady utolsó verskötete, A halottak élén, barátai, Ignotus, Fenyő Miksa és Hatvany Lajos

segítségével. Ez év nyarán utoljára
utaztak nyugalmat adó csucsai otthonukba (6 hónap múlva halott!).
Itt nagyon rossz idegállapotba került, mivel a sajtóból értesült, hogy
a monarchia felbomlása bekövetkezik, és Erdélyt elcsatolják Magyarországtól.
Átérzi
nemzete,
szülőföldje tragédiáját! Veszni látván életének minden áldozatát, kitartó munkájának kudarcát, önkínzó
fájdalmában összetépte kedvenc
bibliáját, és felkiáltott: Eli, Eli, lama
sabaktani? Én Istenem, én Istenem,
miért hagytál el engem?
Táviratban barátai visszahívják
Pestre. Október 31-én kitört az őszirózsás forradalom. November 16án, betegsége ellenére, elmegy a
Parlamentbe a köztársaság kikiáltására, mert úgy érezte, hogy ő, aki
egész életében nemzete javát próbálta szolgálni, most köteles részt
venni a népének ígéretesebb jövőjét
tervező munkában. Közben meggyengült idegrendszerét a párizsi
diktátumtól való állandó rettegés
felőrli. Akkor már sokan a háborúból kiábrándult ellenségei közül az
ország és a nemzet tragédiáját előre
jelző prófétának tartották.
Ignotus ösztönzésére, utolsó szellemi ereje igazolására megírja
utolsó versét: Üdvözlet a győzőnek.
Az izgalmak és lelki vívódásai rohamosan gyengítik egészségi állapotát: tüdőgyulladást kapott.
November 18-án, lakásán a Nemzeti Tanács küldöttsége személyesen köszönti a polgári demokratikus
forradalom költőjét. „vihar-madarát”, aki sajnos a megírt köszöntőbeszédét – egyre súlyosbodó
dadogása miatt – nem tudta felolvasni, ezért egyik barátja olvasta
fel. Idézzünk a beszédből néhány

megindító gondolatot: „Dadogva,
gyáván, de mégis némi büszkeséggel mondok köszönetet Önöknek, a
forradalmi magyar nemzet tanácsának, aki eljött a költőhöz… Betegen
és meghatottan, hálásan szorongatom a felém nyújtott kezeket. Dadogva, mert életemben sokat
kiabáltam – dadogva is mondom,
milyen jólesik nekem ez a mindennél nagyobb kitüntetés…”
A demokratikus változásokat sürgető költő, a társadalmi és nemzeti
haladást szolgáló „Ond vezér unokája”” végtelen boldog és elégedett
volt, de a következő napokban testiszellemi hanyatlása súlyosbodott:
beszélni, járni is alig tudott.
November végén öccsét kérte,
hogy kísérje el az alakuló Vörösmarty Akadémia ülésére, mely őt
választotta elnökéül. Az elnöki
megnyitóbeszédből csak néhány
érthetetlen szóra futotta erejéből,
abba kellett hagynia. Tragikus volt
a szavak fejedelmének elnémulása.
Amikor az 1918. december 1-i
gyulafehérvári határozatról értesült,
eszméletét vesztette, és idegilegszellemileg teljesen összeomlott.
Ezt követően csak percekre tért magához.
1919. január 12-én beszállították
a Liget szanatóriumba, ahol január
27-én, 41 évesen elhunyt a 20. század első negyedének legnagyobb
költője.
„Őrzők, vigyázzatok a strázsán,
Az élet él, és élni akar.”
(Intés az Őrzőkhöz)
„Ő teremtette meg az új magyar
líra levegőjét” – írta róla a Holnap
főszerkesztője, Antal Sándor költő
és barát.
József Attila elragadtatással vetette papírra félelmét, hogy Ady

emlékezetét ne ölhessék „naponta,
szóval, tettel és hallgatással is”.
Számára Ady „verse törvény” volt.
Ady nagy igazsága: „Az élet él,
és élni akar!” De ma is kellenek a
felelősségteljes „Őrzők”!
Ady Endre „millió gyökerű
élete” nem pusztulhat el, mert –
amint megjósolta Mag hó alatt c.
versében – Ő örökre „mag a Jövőnek”, az örök föltámadás ígéretét
hordozva újra és újra kisarjad szerteágazó, dús, de sorstragédiáktól
meggyötört élete. Így szól hozzánk
látnoki bizakodással:
Kell még Tegnapról hív tanú…
Hogy drága mementóként
Fölemeljem arcom
Egy új emberű új világra…
Hívni fog az élet
S föltámadások örök rendje.” Ez
rajtunk múlik! (tőlem)
A kortárs és barát Babits Mihály
lelkendezve megjósolja: „Él, él Ady
Endre! Élete szép volt minden gyötrelmével… S síron túli élete még
szebb lesz!” Ezért nekünk ma tennünk kell!
Fábry Zoltán (filmrendező) szerint: „Ady – a magyar feltámadás.”
Porta Hungarica című esszéjében
Adyról azt írta: „Magyarországnak,
a magyarságnak ennyire exponens
költője nem volt még.” Így válhat
életműve a kozmikus időben HÍD
múlt és jelen között.
Ady szavaival kezdtem írásomat,
és az ő szavaival, pontosabban örök
érvényű figyelmeztetésével zárom:
„A Múlt egy nagy rejtelem, s a Jövendő is az, de a Múlthoz és a Jövendőhöz gyönyörű jogunk van, (…
) az az igaz ember, aki Múltat és Jövendőt egyformán szereti.” (Ady
Endre: Életem nyitott könyve, 377.
old.)
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A természet kalendáriuma
(CDXL.)

Kiss Székely Zoltán

…Hóba bújt hegyek felől
hűs ködök zavarnak.
Otthagyod a kertedet
télnek és viharnak.

Áprily Lajos Otthagyod a házadat versének második strófájával indulok neki e hétvégi kalandozásaimnak. Kedves olvasóm,
tarts velem ma is!
A távoli hegyek már hótakaróba bújtak, a
ködöt néha felszakítja egy-egy széllökés, s
lám, a Szent Miklós-nap környéki melegebb
napok incselgése virágzásba csalta a park
hormon(túl)kezelt díszcseresznyefáját. A
nedves köd ma még óvja a sok-sok apró virágot. Csalóka köd. Ha egyszer felenged,
fagy gyötri majd halálra a kis tüllruhásokat.
Magam is somágat virágoztatnék egy pohárban az asztalon, duzzadnak is rügyei, de óvatos, még nem pattintja semmisárga kelyhét.
(Jut eszembe: vajon e két viszonyulás közül
melyik lesz szimbóluma az öt nappal ezelőtti
választásoknak…)
December 11-én, 1865-ben avatták fel a
Magyar Tudományos Akadémia székházát,
az új főtitkári lakásba először Arany János
költözött be, aki 1870-től ‘79-ig volt főtitkár,
de ezt követően is, haláláig ott lakott.
Lelkem pusztaságos éjjelén keresztül
Kétes ködvilággal egy sugárka rezdül.

Csillag-é vajon, mely, mint vezérszövétnek,
Üdvözítőt hirdet az emberiségnek?

Vagy csak földi hitvány pára, mely föllángol
S éji táncaikhoz rémeknek világol?

– írta volt Karácsonyi éjszakán, 1849.
december 25-én, Arany –

Akár csillag legyen, biztos éji lámpa,
Akár bujdosó láng – én megyek utána! (…)

Bizony kevés a fény, s a nap is egyre rövidíti karácsonyig égi útját.
Éppen 120 esztendeje, 1900. december 12én született a napenergia-hasznosítás kutatója, az első napház tervezője, Telkes Mária.
1924-től az USA-ban kutatott. A clevelandi
városi klinikán fényelektromos készüléket
szerkesztett, amely alkalmas volt az emberi
agy energiakisugárzásait regisztrálni. 1939től a Massachusettsi Műszaki Egyetem
(Technológiai Intézet) tanáraként a nap energiájának hasznosításával foglalkozott. 1948ban tervei alapján építették fel az első
napenergiával fűtött kísérleti házat Doverben,
Boston közelében. A ház 3 méteres üvegfala

Hóba bújt hegyek felől hűs ködök zavarnak

mentén a nap felmelegítette
a levegőt, amelyet azután
glaubersót (nátrium-szulfátot) tartalmazó tartályok közé
fúvattak. A só elnyeli a hőt,
és amikor hőmérséklete
meghaladja a 32,38°C-t, a
kristályok megolvadnak. Lehűléskor az olvadék újrakristályosodik, és a felvett
olvadási hő úgynevezett kristályosodási hőként felszabadul. Napenergiával működő
desztilláló berendezést is
szerkesztett, amellyel a tengervizet ivóvízzé lehetett alakítani.
Az
épületek
klimatizálásánál a hőtárolás
elvét alkalmazta. 39 szabadalma volt; az utolsót 90
éves korában jegyezték be.
Meghalni hazajött – 95 éves
korában hunyt el.
December 12-én, 1993ban hunyt el Antall József
miniszterelnök, orvostörténész. 1964-től kutatott a
Semmelweis Orvostörténeti
Múzeumban,
amelynek
1974-től 1990-ig volt igazgatója. Orvostörténeti munkás- A park virágzásba csalt hormon(túl)kezelt díszcseresznyefája
ságán túl sokat tett a
Luca napján született, csapongó képzeletű
gyógyszerészettörténet kutatásáért is.
Heinrich Heine, aki ezt a versét is májusi
Decemberre esik az esztendő legrövidebb képpel kezdi.
napja. A Gergely-féle naptár bevezetése előtt
ez a nap december 13-ára, Szent Lucia napHoldezüstös hársvirágok
jára esett. Hegynyi babona kötődik Luca naprészeg illatot lehelnek,
jához. A lányok úgy tudakolják meg
fenn a légben és a lomb közt
jövendőbelijük nevét vagy legalábbis foglalfülemülék énekelnek
kozását, hogy különböző fafélékből ötágú
csillag alakúra faragott székre ülnek. Egy
Ugye, kedves, milyen jó a
másik hiedelem szerint Luca-nap éjjelén a
hársak alján ülni, hogyha
szellemek csöndes, remegő fénykévék formálombjukat a telehold-fény
jában suhannak a házak fölött, de ezt a fényt
sugarasan átragyogja (…)
csak a kiválasztottak láthatják meg, akiknek
a Luca fénye megmutatja, hol vannak kincsek
–, hogy végül eljusson a decemberi szána föld méhébe rejtve.
kóút dicsőítéséhez.
Hanem hát jó lenne már egy kis hó is erre1546. december 14-én született Tycho
felé. Egykor még lovas szánon siklottam a kis Brahe dán csillagász. A fiatal jogász érdekszerpentinen a kadétiskola – ma orvosi egye- lődését a csillagászat felé az 1560. évi teljes
tem – épülete alatt.
napfogyatkozás fordította. 1565–1570 között
Rostockban, Wittenbergben, Bázelben és
(…) mire vágyom: azt kívánom,
Augsburgban végzett csillagászati tanulmáhogy bundába burkolózva
nyokat. Első obszervatóriumát Augsburgban
üljünk tarka, könnyű szánon,
rendezte be, majd visszatért Dániába. 1572ben elsőként írta le szupernóva észlelését,
szélkavarta hóviharban,
ezzel az égbolt változatlanságába vetett hitet
hangos csengők hangja szálljon,
alapvetően rendítette meg. 1597-ben elhagyta
úgy suhanjunk, úgy repüljünk
venti obszervatóriumát, rövid hamburgi kiát a réten, át a tájon.
térő után, 1599-ben Prágában II. Rudolf császár udvari csillagásza lett. Itt volt tanítványa
– ezzel a képpel fejezi be Holdezüstös Johannes Kepler, neki adta át mérési adatait
hársvirágok című versét az 1797-es esztendő és táblázatait. Ő már elfogadta a kopernikuszi

világkép bizonyos elemeit, így felfogása átmenet volt a geocentrikus és heliocentrikus
világkép között. Katalógusa csaknem 800
csillagról tartalmaz adatokat. Halála után az
ő adataival dolgozta ki Kepler a Naprendszer
mozgástörvényeit.
December 14-én, 1989-ben halt meg Andrej Dmitrijevics Szaharov Nobel-díjas
atomfizikus. Az 1940-es évek második felében az ő irányításával kezdődött a szovjet
hidrogénbomba előállítása. A bomba 1953ban készült el, és Szaharov akadémikus lett.
Már 1951-ben támogatta a politikai elnyomás
áldozatait. 1968-ban a New York Timesban
publikált egy esszét, melyben az atomfegyverek leszerelése és a Nyugattal való együttműködés mellett foglalt állást. 1970-ben lett
a szerveződő emberi jogi mozgalom tagja.
1975-ben Nobel-békedíjjal tüntették ki.
Mivel 1979-ben helytelenítette a szovjet csapatok bevonulását Afganisztánba, 1980 elején Gorkijba száműzték. Csak 1986-ban,
Gorbacsov hívására térhetett vissza Moszkvába.
December 15-én, 1802-ben született Kolozsvárott a mai napig legismertebb magyar
tudós, Bolyai János.
1890-ben ugyane napon halt meg James
Croll skót tudós. A Föld pályaelemeinek ingadozásaira próbálta visszavezetni a Föld éghajlatának változásait, a jégkorszakok
periodicitását. Sokan vitatták elméletét. Elképzelései Milutin Milankovic elméletében
születtek újjá a huszadik században.
Ugyane nap, 1852-ben született Antoine
Henri Becquerel francia fizikus. Amikor
1896-ban tudomást szerzett Röntgen felfedezéséről, rögtön azt kezdte kutatni, hogy az általa vizsgált anyagok bocsátanak-e ki
láthatatlan sugárzást. Alapos, körültekintő
vizsgálatok során fedezte fel, hogy az uránsók képesek megfeketíteni a fényérzékeny fotolemezeket. Így talált rá a radioaktív
sugárzásra, amit eleinte Becquerel sugaraknak neveztek, miután sikerült kísérletileg bebizonyítania, hogy nem röntgensugarakról
van szó. Tanítványaival, Pierre és Marie
Curie-vel közösen végzett alapvető kutatásaikért közösen kaptak 1903-ban fizikai Nobeldíjat.
Az atomerőművekben előállított villamos
energia nélkül elképzelhetetlen a jövő. A
megújuló energia elengedhetetlenül fontos a
klímaváltozás lassítására, hiszen az éghajlatváltozásért felelős üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentését csakis tiszta
energia előállításával lehet megcélozni.
Ugyanakkor napszak-, évszak- és időjárásfüggő, önállóan nem biztosíthatja a folyamatos áramellátást. Ezt kibocsátásmentesen,
nagy mennyiségben, megbízhatóan és biztonságosan csak atomerőmű képes megtenni.
Maradok kiváló tisztelettel.
Kelt 2020-ban, a nemzetközi hegynapon
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Negyven éve, 1980. december
8-án lőtte le New York-i otthona közelében egy őrült rajongója John Lennont, a
Beatles együttes volt tagját, a
rockzene történetének egyik
legnagyobb hatású személyiségét, aki nemcsak zenéjével,
hanem politikai szerepvállalásával is milliókra hatott. Az
Sajtóarchívumának
MTVA
anyaga:

Az 1940. október 9-én Liverpoolban született Lennon kamaszkora csupa lázadás, forrongás volt.
A rock and rollért rajongó fiú 16
évesen ismerkedett meg Paul
McCartney-val, akivel együttest
alapítottak. Kettejük neve és élete
összefonódott, a Beatles dalain –
amelyek többségét Lennon és
McCartney írta és énekelte – egy
nemzedék nőtt fel, szerzeményeiket
számtalanszor dolgozták fel és át. A
könnyűzene történetének talán legnagyobb hatású együttesében azonban egyre nőtt a feszültség a tagok
között, Paul és John viszonya azután kezdett elmérgesedni, hogy
Lennon megismerte Yoko Onót. A
japán művésznő hatására a közélet
felé fordult, a társadalmi igazságtalanságok ellen emelte fel szavát.
A Beatles 1970-ben megszűnt,
Lennon a következő években tucatnyi albumot adott ki, ezek némelyike meglehetősen elvont, de olyan
remekművek is hallhatók rajta, mint
az Imagine, a Happy Xmas (War Is
Over), a Mother, a Give Peace A
Chance. A Beatles legendája elől
menekülő Lennon Amerikába költözött – nem kis nehézségek árán,
mert az FBI megfigyelés alatt tartotta, a vízumot csak nehezen kapta
meg –, a hetvenes évek második felében el is tűnt a nyilvánosság elől,
Onóval közös fiukat nevelte.

40 éve gyilkolták meg John Lennont

1980-ban tervekkel és energiával
telve lépett újra a közönség elé. November 17-én megjelent Double
Fantasy című lemeze, interjúk sorát
adta, turnét tervezett, de ebből már
nem lett semmi. December 8-án
Lennon lakásán a híres fotós, Annie
Leibovitz készített fotókat a Rolling
Stone magazin számára, a zenész
ezután – mint kiderült, élete utolsó –
interjúját adta egy San Franciscó-i
rádiónak. Késő délután feleségével
a stúdióba mentek, hogy Ono Walking On Thin Ice című dalán dolgozzanak. Az épületből kilépve egy
félénk fiatalember lépett oda, és
arra kérte a zenészt, dedikálja neki
új lemezét, amit Lennon meg is tett.
Lennon és felesége 22 óra 50 perckor érkezett haza, s mivel kicsit séakartak,
elküldték
tálni
limuzinjukat, és gyalog mentek a
lakásuknak helyt adó Dakota-ház
bejárata elé.
Már a kapuhoz vezető árkád alatt
jártak, amikor a sötétből előlépett a
délután már látott férfi, s kabátzsebéből pisztolyt előrántva mintegy
három méter távolságból öt lövést
adott le a zenész hátára. (Sajtójelentések szerint előtte még megkérdezte, hogy: „Mr. Lennon?”, de ezt
a vallomások nem erősítették meg.)
Négy golyó célba is talált, s Lennon
„Meglőttek!” felkiáltással összeesett. A portás revolverrel rontott a
nyugodtan álló tettesre: „Tudja Ön,
hogy mit tett?”, és azt a szenvtelen
választ kapta: „Igen, épp most lőttem le John Lennont”. A lövések zajára perceken belül egy rendőrautó
érkezett a helyszínre, és a járőrök a
mentőket meg sem várva a kórházba vitték Lennont. Sérülései
azonban olyan súlyosak voltak,
hogy nem lehetett megmenteni, 23
óra 7 perckor halottnak nyilvánították.

A gyilkosság híre az egész világot sokkolta, december 14-én özvegye felhívására világszerte milliók
emlékeztek Lennonra tíz perc
csenddel, Liverpoolban 30 ezer, a
New York-i Central Parkban több
mint 200 ezer gyászoló gyűlt össze,
az amerikai rádiók erre a tíz percre
megszakították adásukat. Lennon
utolsó lemeze, a Double Fantasy
hatalmas példányszámban kelt el,
és megkapta az év albumának járó
Grammy-díjat.
A tettes, az akkor 25 éves, hawaii
lakos Mark David Chapman fanatikus Lennon-rajongó volt, középiskolában maga is zenélt egy
rockegyüttesben. Idővel egyre jobban kiábrándult bálványából, mert
úgy vélte, éles az ellentét nyilatkozatai és fényűző élete között, vallásos megtérése után (a híres
Népszerűbbek vagyunk Jézusnál

nyilatkozat miatt) istengyalázót is
látott benne. Chapmanre nagy hatást gyakorolt Salinger Rozsban a
fogó (korábbi fordításban: Zabhegyező) című regénye is, amelynek
főhősével azonosította magát, a
gyilkosság elkövetése után ezt a
könyvet találták nála.
Chapman 1980 nyarán kezdte
tervezni a gyilkosságot, októberben
már New Yorkba utazott, de akkor
még meggondolta magát és hazatért. Másodszor december 6-án utazott New Yorkba, a december 8-i
nap nagy részét a Dakota-ház előtt
töltötte, Lennonra várva. Délután
sikerült közelébe férkőznie – Lennon ismert volt arról, hogy a kitartó
rajongóknak hajlandó volt autogramot adni. Megtette ezt Chapmannel
is, még fotó is készült arról, amint
aláírja a lemezt későbbi gyilkosának.

annak vállalkozását, érdeklődése az
erdőkitermelésen használt gépek
nyomán fordult műszaki kérdések
felé. Első léghajóterveit a bécsi hadügyminisztérium elutasította, ezután az orosz kormánynak ajánlotta
fel azokat, amely fogékonynak mutatkozott az ötlet iránt. Schwarz
1892-től két évig Szentpéterváron
dolgozott, de hiába költött el igen
tekintélyes summát, 77 ezer rubelt,
a hidrogén töltését nem tudta megoldani.
1895-ben Berlinbe települt át, s
merev rendszerű, könnyűfémből
épített kormányozható léghajója

felkeltette a porosz hadügyminisztérium érdeklődését is. Pénzt azonban nem adtak rá, mert a találmányt
katonai célokra alkalmatlannak találták – joggal, hiszen az első világháborúban bevetett 97 Zeppelin
közül 94 elpusztult. A léghajók
ugyanis lassúságuk miatt ki voltak
szolgáltatva a mozgékony repülőgépeknek, ráadásul robbanékonyságuk miatt könnyű célpontot
jelentettek, és 1916-ban ki is vonták
őket a frontvonalból.
Schwarz ötlete volt a merev alumíniumváz és az erre feszített
szivar alakú, vékony alumíniumle-

mezzel borított, hidrogénnel töltött
hajótest. A léghajót és a gondolát
kötelek helyett szilárd rudakkal
kapcsolta össze, a töltést gázrekeszek segítségével tette biztonságosabbá,
a
három
légcsavar
meghajtását négyhengeres, vízhűtéses robbanómotor biztosította.
Schwarz így a léghajózás valamennyi alapvető kérdését megoldotta,
de
szerkezetének
próbarepülését nem érte meg. 1897.
január 13-án meghalt, munkáját özvegye fejezte be. A léghajó első és
utolsó útját már a feltaláló halála
után, a tempelhofi repülőtéren tette
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Chapmant, aki a gyilkosság
után nem próbált elmenekülni,
előre megfontolt emberöléssel vádolták meg. Tucatnyi pszichiáter
több hónapon át vizsgálta, és
végül arra jutottak, személyiségzavarban szenved ugyan, de beszámítható, így bíróság elé kellett
állnia. A perben bűnösnek vallotta
magát, és életfogytiglanra ítélték,
szabadlábra helyezését húsz év
után kérvényezhette először. A
börtönben, ahol biztonsága érdekében elkülönítve kezelték, írnokként és a konyhán dolgozott, a
rácsok mögül több interjút is adott.
Szabadlábra helyezését húsz év letöltött büntetés után 2000-ben kérvényezhette először, ezt azóta
tizenegy alkalommal utasították
el, legközelebbi meghallgatása
2022-ben esedékes.

170 éve született Schwarz Dávid, a kormányozható léghajó feltalálója

A repülés történetében világszerte Ferdinand Zeppelint
tartják számon az első irányítható léghajó megépítőjeként. A német gróf azonban
egy magyar, a százhetven
éve, 1850. december 7-én
Keszthelyen
született
Schwarz Dávid ötletét és terveit valósította meg. Az MTVA
Sajtóarchívumának anyaga:

Schwarz iskolái után erdészetnél
dolgozott, majd 1880-ban feleségül
vette egy jómódú zágrábi fakereskedő lányát. Tíz évvel később,
apósa halála után megörökölte

Forrás: Wikipedia
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meg. Kezdetben minden jól alakult,
azonban a pilóta, aki még soha nem
vezetett, nem is vezethetett hasonló
szerkezetet, megrémült az egyik ékszíj elszakadásától, és hirtelen túl
sok hidrogént engedett ki a ballonból. A gép zuhanni kezdett, a földhöz csapódott és kettétört.
A közönség soraiban ott volt Ferdinand Zeppelin gróf is, aki már
1885-ben szabadalmat szerzett a
léghajó ötletére, a munkával azonban nem úgy haladt, ahogy szeretett
volna. A kudarccal végződött bemutató után a német gróf az összes szabadalmat megvette az özvegytől, s
három évvel később előállt a róla
elnevezett léghajótípussal. A Zeppelin fényes karriert futott be, s csak
a repülőgépek tudták néhány évtizeddel később kiszorítani.

PÁLYÁZATI
SZELVÉNY
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VÍZSZINTES: 1. Olasz operaszerző, 150 éve hunyt el (Saverio). 10. Kézi mérték.
11. Shakespeare-király. 12. Természettudós, egyetemi tanár, feltaláló, bencés szerzetes,
MTA-tag, 125 éve halt meg (Ányos). 16. Új-zélandi őslakó. 18. Üres rés! 20. … lex, sed
lex (latin szólás). 21. Mosópormárka. 23. Állóvíz. 24. Dickens írói neve. 25.
Előkelőszerűen viselkedik. 27. Falióra része lehet. 29. Balkezes (nép). 30. Igeiglenes
nyugta. 31. A tantál vegyjele. 33. Arrafele! 34. Ón. 35. Az arzén vegyjele. 36. Orosz
autómárka. 38. Lopakodik. 40. Testrész! 41. Listát felolvasó. 43. Idegen Amália. 45. Természetes állapotú. 47. Szándékozó. 49. Német folyó. 50. Színész (Tivadar). 51. Ógörög
piactér. 52. Becézett Ilona. 53. Evangélikus lelkész, író, pedagógus, 200 éve hunyt el
(Sámuel). 54. Nagybirtokos (Wesselényivel lázadó), 350 éve halt meg (István, gróf).
FÜGGŐLEGES: 1. Csongrád megyei város. 2. Német személynévmás. 3. Idegen női
név (aug. 31.). 4. Triplázva társasági tánc. 5. Attól kezdve. 6. Arab férfinév. 7. Tiltószó.
8. Jósok kártyája. 9. Errefele! 13. Európai alapbankjegy. 14. Albániai folyó. 15. … an der
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Sára. 40. Hozzádörgölőzik. 41. Román szabvány. 42. Két indíték egymás felett! 44. Puskával meggyilkol. 45. Horony (német műszó). 46. Francia területmérték. 48. Idegen
művészet. 51. Jótékonykodik. 52. Igevégződés.
L.N.J.
A megjelölt sorokban, oszlopokban szereplő helyes megfejtéseket december 24-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 egy híres montenegrói
nemzeti park nevét kapjuk. Könnyítésül egy betűt előre beírtunk.
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Fába vés. 31. Templomi hangszeren játszik – Kényúr, diktátor.
FÜGGŐLEGES: 1. Nagyon régi – Átkelőhajó. 2. Passzol hozzá, klappol – Osztrák
tartomány. 3. Szintén, székelyesen – Orvosi csont. 4. Máltai, zambiai és osztrák gépkocsijelzés – Könyvben sok van. 5. Hiteles mérték – Földpuhító eszköz. 6. Papagájfajta –
Kutató. 10. Mezei munkás – Elbeszélő költemény. 13. Gyümölcsöt napon szárít – Ókori
görög piactér. 16. … madár (Sütő András) – Kiadós eső. 17. Ülőidegzsába – … házassága
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Az abortuszhoz való jog lengyelországi betiltása

A nők életét sodorja veszélybe

Az Európai Parlament a minap állásfoglalásban ítélte el a nők szexuális és reprodukciós
jogokkal kapcsolatos helyzetének romlását
Lengyelországban, és hangsúlyozta: az uniónak kötelessége fenntartani ezeket a jogokat.

Mózes Edith

A képviselők megállapították: * Az abortuszjogok
korlátozása nyomán pusztán a nem biztonságos terhességmegszakításból lesz több * Bírálták, hogy a döntést
megfelelő nyilvános vita nélkül, a koronavírus-járvány
miatti korlátozások idején hozták meg * Lengyelországban többé nem biztosítottak a nők alapvető jogai
* Az uniónak reagálnia kell „a jogállamiság rendszerszintű összeomlására” Lengyelországban.
A Parlament a 455 szavazattal, 145 ellenszavazat és
71 tartózkodás mellett elfogadott állásfoglalásban kijelenti, hogy a lengyel alkotmánybíróság október 22-i
döntése, amely súlyos és visszafordíthatatlan magzati
rendellenességek vagy a magzat gyógyíthatatlan betegsége esetén is tiltja a terhességmegszakítást, „veszélyezteti a nők egészségét és életét”. Mivel
Lengyelországban 2019-ben a művi terhességmegszakítások 96 százalékát (1110-ből 1074-et) ilyen alapon
végezték, ezért ezen műtétek betiltása a „nem biztonságos, titkos és életveszélyes abortuszok számának növekedéséhez” fog vezetni, figyelmeztetnek a
képviselők.
Az állásfoglalás megjegyzi, hogy az ítéletet „a PiS
(Jog és Igazság) vezette koalíció politikusai által megválasztott és azoktól teljes mértékben függő bírák hozták”.

Az EP brüsszeli székhelye

A tiltakozókat támogatni kell, nem erőszakosan fellépni ellenük

A képviselők támogatásukról és szolidaritásukról
biztosították a lengyeleket, különösen a lengyel nőket
és az LGBTI+ embereket, „akik az egészségügyi kockázatok ellenére az utcákra vonultak, hogy tiltakozzanak alapvető szabadságaik és jogaik súlyos
korlátozásai ellen”. Megjegyzik, hogy az ítélet olyan
időszakban született, amikor a koronavírus-járvány
miatt szigorú korlátozások voltak érvényben, amely
„súlyosan akadályozta a megfelelő demokratikus vitát
és a jogszerű eljárást”.
Az állásfoglalás elítéli, hogy a bűnüldöző hatóságok
és a nem állami szereplők, például szélsőjobboldali naA nők jogai alapvető emberi jogok
cionalista csoportok túlzott és aránytalan erőszakot alA Parlament hangsúlyozta: az Emberi Jogok Euró- kalmaznak a tüntetőkkel szemben.
pai Bíróságának ítélkezési gyakorlatából adódóan a
korlátozó abortusztörvények sértik a nők emberi jogait. Összeomlik a jogállamiság LengyelországA képviselők szerint a reprodukciós egészségügyi szol- ban – az uniónak lépnie kell
A Parlament szerint az ítélet „újabb példája az igazgáltatásokhoz való, időben történő hozzáférés és a nők
reprodukciós autonómiájának és döntéshozatalának ságszolgáltatás politikai hatalomátvételének és a jogrendszerszintű
összeomlásának
tiszteletben tartása alapvető fontosságúak a nők emberi államiság
Lengyelországban”.
jogainak és a nemek közötti egyenlőségnek a védelme
A képviselők kérik a Bizottságot, hogy vizsgálja
szempontjából.
meg
alaposan az alkotmánybíróság összetételét, és fonA női jogok alapvető emberi jogok, szögezi le a Parlament, emlékeztetve arra, hogy az uniós intézménye- tolja meg, hogy indít-e kötelezettségszegési eljárást a
ket és a tagállamokat jogszabály kötelezi ezen jogok testület ítéletei és a Parlament szerint jogellenes összefenntartására és védelmére. A képviselők rámutatnak, tétele kapcsán. Ez utóbbi a Parlament álláspontja szehogy egyre több lengyel nőgyógyász lelkiismereti rint megkérdőjelezi, hogy az alkotmánybíróság képes-e
okokra hivatkozva akár a fogamzásgátló gyógyszerek fellépni a lengyel alkotmány védelmében. A Tanácsnak
felírását is megtagadja, vagy megakadályozza a nők pedig a 7. cikk szerinti eljárás keretében foglalkoznia
hozzáférését a szülés előtti szűréshez. Évente több ezer kellene az alapjogok lengyelországi állítólagos meglengyel nő kénytelen külföldre utazni olyan alapvető sértésével az abortusztilalom és egyéb ügyek kapcsán,
egészségügyi szolgáltatások igénybe vételéhez, mint a jelenti ki a Parlament.
(Forrás az Európai Parlament Magyarországi Táterhességmegszakítás, ezzel pedig további veszélynek
jékoztató Irodája)
teszik ki egészségüket és jólétüket.

Sajtóközlemény
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A jelenlegi kiadások és adósságok elemzését követően meghatároztuk a 2021-es költségvetés felépítésének konkrét célkitűzéseit.
A célkitűzések a meglévő erőforrások összefüggő és
hatékony elosztásán, illetve átcsoportosításán alapulnak, a prioritások
és a programok szerint, a régiektől néhány új irányába, vagy a kevésbé
produktív tevékenységektől a produktív tevékenységekhez. Ezeket a
2021. évi menedzsmenttervben rögzített főbb irányvonalak alapján határoztuk meg a polgármesteri hivatal alárendeltségébe tartozó minden
szakrészleg vagy intézmény esetében.
A prioritások a következők:
– A javításokra szánt költségvetés újragondolása;
– A beruházásokra szánt költségvetés növelése;
– A működési, fenntartási költségek csökkentése legalább 20%-kal;
– Költségvetés-indoklást kérünk a 2021-re javasolt tevékenységek
menedzsmenttervével együtt és arra vonatkozóan minden alárendelt
szakrészleg vagy intézmény esetében, mennyiségi és minőségi teljesítménymutatókkal ellátva;
– Minden javítási vagy beruházási célkitűzéshez csatolni kell az elmúlt 5 évet felölelő beruházásokat és javításokat tartalmazó adatlapot;
– Minden javítási vagy beruházási célkitűzéshez csatolni kell a becsült összeg részletes indoklását;
– Minden javítási vagy beruházási célkitűzéshez csatolni kell a kivitelezés teljesítmény- és hatástervét;
– Az összes közüzemi, áru- és szolgáltatási szerződés újratárgyalása
a jelenlegi új társadalmi-gazdasági helyzetben;
– Az összes folyamatban levő szerződés teljesítménymutatóinak alapos felülvizsgálata.
A 2021. évi költségvetés összeállítását követően nyilvános lakossági
konzultációs tervet dolgozunk ki a részvételi költségvetés megtervezése érdekében. Ezután véglegesítjük az optimális verziót, amely tükrözni fogja a város jelenlegi elvárásainak és igényeinek megfelelő
prioritásokat.
A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal
bel- és külkapcsolati osztálya

Sajtóközlemény

Maros Megye Prefektúrájának 2020. december 9-i, szerdai átirata
értelmében, a hátrányos helyzetűek megsegítésére vonatkozó program
keretében Szászrégenben feltöltötték a meleg étel vásárlására használható kártyákat, a következő hónapokra:
– szeptember – 180 lej
– október – 180 lej
– november – 180 lej
– december – 180 lej
Az összeget a kormány az Európai Alapok Minisztériumán keresztül
biztosítja A hátrányos helyzetű személyek megsegítése 2014 – 2020
operatív program (POAD) keretében, az Európai Segélyalap finanszírozásával a leghátrányosabb helyzetben lévők számára (FEAD).
A kártyáról naponta legfeljebb 40 lej költhető el.
Az első befizetéskor meg kell adni a PIN-kódot.
A kártyát csak a Sodexo partneri hálózatban fogadják el.
A kártyákat a meleg étel kifizetéséhez csupán a kereskedelmi partneri hálózatban lehet használni.
Szászrégen municípiumban a kedvezményezettek a kártyával együtt
megkapták azon meleg ételt készítő/felszolgáló/ kiszállító egységek
listáját, amelyek elfogadják a szociális kártyákat.

Módosul a fűtéspótlékot
igénylők felső jövedelmi határa

Lengyelországi tüntetések

A Maestro SPRL bukaresti fiókja (a volt SMDA Insolvency SPRL) a Mureş Insolvency SPRL által
– székhely: Marosvásárhely, Gen. Avramescu u. 4. szám, Maros megye –, a csődbe ment Contranscom
Benţa Rt. cégfelszámolójaként nyilvános árverésen értékesít egy ingatlant – 243,99 négyzetméteres lakóház – a marosszentkirályi Răsărit villanegyedben. Kikiáltási ár: 49.302 euró + héa.
Az árverésre december 18-án 13 órakor kerül sor a Mures Insolvency SPPRL székhelyén, és megismétlik minden pénteken ugyanabban az időpontban, az ingatlan eladásáig. Az árverésen részt vehetnek azok a magán- és jogi személyek, akik/amelyek kifizetik a kikiáltási ár 10%-át kitevő részvételi
garanciát, a részvételi díjat, és megvásárolják a feladatfüzetet legkésőbb 24 órával a licit kezdete előtt.
Bővebb tájékoztatással a cégfelszámoló szolgál a 0265-269-700, 0745-146-096, illetve az adós a 0731230-720-as telefonszámon.

2020 decemberétől 750 lejről 800 lejre nőtt a fűtéspótlékot igénylők
felső jövedelmi határa.
A hideg időszakra vonatkozó szociális intézkedéseket rögzítő 2011.
évi 70-es számú sürgősségi kormányrendeletet módosító 2020. évi 208as számú sürgősségi kormányrendelet értelmében a lakásfűtéspótlékot
igénylők jövedelmének felső határa a következőképpen módosul:
• Ha egy családban (vagy egyedül élő személyek esetén) az egy főre
jutó nettó átlagjövedelem 750 lejről nettó 800 lejre nőtt, a gázzal fűtők
számára a havi segély 20 lej.
• Ha egy családban (vagy egyedül élő személyek esetén) az egy főre
jutó nettó átlagjövedelem 750 lejről nettó 800 lejre nőtt, az elektromos
árammal fűtők számára a havi segély 20 lej.
• Ha egy családban (vagy egyedül élő személyek esetén) az egy főre
jutó nettó átlagjövedelem 750 lejről nettó 800 lejre nőtt, a fával, szénnel
fűtők számára a havi segély 20 lej.

A kérvények, valamint a fűtéspótlék igénylésére saját felelősségre
kiállított nyilatkozat űrlapját, illetve a szükséges bizonyító dokumentumok listáját Szászrégen municípium székhelyén, a Petru Maior tér
41. szám alatt, a szociális főosztályon (40-es iroda), az intézmény kapujánál lehet kérni, vagy az intézmény honlapjáról lehet letölteni (az
Acte necesare şi formulare ablak megnyitásával).
A kérvényeket a későbbiekben minden hónap 20-áig kell benyújtani.
A Szászrégeni Polgármesteri Hivatal
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A 2020. évi 155. sz. sürgősségi kormányrendelet alapján
Marosvásárhelyen kiosztásra kerültek az elektronikus
formátumú (kártya típusú) étkezési szociális értékjegyek

Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala az alárendeltségébe tartozó Szociális Igazgatóságon
keresztül kiosztotta az elektronikus formátumú (kártya típusú) étkezési szociális értékjegyeket azon kedvezményezettek számára, akik a 75. életévüket betöltötték, és havi jövedelmük nem haladja meg a jelenlegi minimális nyugdíj értékét (332 nyugdíjas részére), illetve a hajléktalanok (84 személy) javára.
A szociális értékjegyek havi összege 180 lej, amelyet kizárólag meleg étel vásárlására lehet felhasználni
azon szolgáltatóknál, amelyek a Sodexo Pass Románia Kft.-vel állnak szerződésben, kizárólag Marosvásárhely körzetén belül. Az értékjegyek a következő szolgáltatóknál kerülhetnek felhasználásra:
Házhoz szállítás esetében:
1. ZATO CATERING: tel. 0755.680.704
2. CADOBELC DELIVERY: tel. 0722.202.908
3. CE DELICII DELIVERY: tel. 0747.226.362
4. HOTEL CONTINENTAL: tel. 0744.772.574
5. RESTAURANT DABO DÖNER : tel. 0774.034.611
Helyi fogyasztás esetében:
1. ALPHA TRANSILVANĂ ALAPÍTVÁNY: tel. 0265.257.057
2. TEMPO HOTEL
3. PAUZA MICĂ
Az elektronikus kártyák kéthavi juttatásnak megfelelő összeggel vannak feltöltve, 360 lej értékben. 2020.
december 9-től újabb kéthavi összeg került átutalásra az említett kártyákra (így a 720 lejes támogatás a szeptember–december időszakot fedi).
További kérdések esetén, kérjük, vegyék fel a kapcsolatot a Szociális Igazgatósággal, hétfőtől péntekig
7.30–14.30 óra közötti ügyfélfogadási időben a 0365-430-859-es telefonszámon.

Eladási közlemény

A B&B Insolvency Solutions IPURL – székhelye: Csíkszereda, Márton Áron utca 18., Hargita megye
– a csődbe jutott Emivas Cons Kft. cégfelszámolója, nyilvános árverést hirdet a cég alábbi ingó és ingatlan javainak értékesítésére:
1. Ingatlan: 14-es számú farm bejárata – gyümölcsraktárak és betonrámpa, 623,07 négyzetméter
beépített felület, a hozzá tartozó 2.454 négyzetméteres összfelülettel, a 14-es számú farm bejáratánál,
Dedrád falu külterületén, 50 méterre a DJ154 jelzésű megyei úttól, amely összeköti Szászrégent Bátossal. Kikiáltási ár 120.607,2 lej.
2. Ingatlan: 14-es számú farm – gyümölcsraktárak, istállók, üzemanyagraktárak, karám, fészer,
szálláshelyek 2.814,02 négyzetméteres beépített felülettel, 3.279,02 négyzetméteres teljes felülettel, a
hozzá tartozó 20.446 négyzetméter területtel és a teljes állóeszközkészlettel, kb. 800 méterre a DJ 154
jelzésű megyei úttól, ami összeköti Szászrégent Bátossal. Kikiáltási ár: egy tömbben: 854.491,4 lej.
Az árak nem tartalmazzák a héát.
Az árverésen részt vehet bármely jogi és/vagy magánszemély, aki/amely igazolja, hogy 24 órával az
árverés előtt garanciaként befizette a kikiáltási ár 10%-át, a részvételi díjat, és megvásárolja a feladatfüzetet. Az árverés a cégfelszámoló székhelyén lesz 2020. december 18-án 14 órától, és a javak értékesítéséig minden pénteken ugyanabban az időpontban megismételik. Bővebb felvilágosítás a
0366/100-551-es és a 0748-836-713-as telefonszámon.

A B&B Insolvency Solutions IPURL – Csíkszereda, Márton Áron utca 18., Hargita megye –, a csődbe
ment Ioana Carton Impex Kft. cégfelszámolója, nyilvános árverést szervez az adós cég ipari ingatlanjainak egyben történő eladására: termelőműhely, irodák, két lakás, fészerek és betonozott platform
4567 négyzetméteres belterületen, Szászrégen ipari zónájában, a Ierbusului–Herbus utca 38–38A szám
alatt, Maros megyében. A javak együttes kikiáltási ára: 618.657,71 lej.
Ugyanakkor eladódnak (egyenként) az alábbi ingóságok is:
– légsűrítő, kikiáltási ár 3.360 lej
– ALM 100 szárító, kikiáltási ár 1.080 lej
– dobozkötő gép, kikiáltási ár 162 lej
– dobozkötő gép, kikiáltási ár 792 lej
– Volkswagen Golf IV, kikiáltási ár 1.800 lej
– Ming Wei SAG/3 dobozkészítő gép, kikiáltási ár 714 lej.
Az árak nem tartalmazzák a héát.
Az árverésre a cégfelszámoló székhelyén, Csíkszeredában kerül sor december 18-án 13 órakor, és
megismétlődik a javak eladásáig minden pénteken, ugyanabban az órában.
Az árverésen azok a magán- és jogi személyek vehetnek részt, akik/amelyek kifizetik a kikiáltási ár
10%-át jelentő részvételi garanciát 24 órával az árverés kezdete előtt.
Bővebb felvilágosítás a 0366/100-551 és a 0748-836-713-as telefonszámon.

A Mureş Insolvency SPRL – Marosvásárhely, G-ral Avramescu utca 4. szám –, az újraszerveződés
alatt álló FA&HA Import Export Kft. csődbiztosa, nyilvános árverésen eladja a csődbe jutott cég következő ingóságait:
– részben nyitott raktár C9, kikiáltási ár 72.450 lej
– kazánház, C-3b, kikiáltási ár 37.400 lej
– kazánház szárítóval, C5, kikiáltási ár 5.940 lej
– részben nyitott raktár, C-7, kikiáltási ár 11.700 lej
– ponyvatető, C-8, kikiáltási ár 13.680 lej
– zárt fészer, C-10, kikiáltási ár 123.390 lej
– részben nyitott raktár, C-12a, kikiáltási ár 5.940 lej
– fedett raktár, C-12b, kikiáltási ár 8.910 lej. Az árak nem tartalmazzák a héát.
A javak teljes listája a www.licitatii-insolventa.ro, www.smdamures.ro és a www.olx.ro weboldalakon,
valamint a csődbiztos székhelyén tanulmányozható.
Az árverés december 18-án 12 órától lesz a csődbiztos székhelyén – Marosvásárhely, G-ral Avramescu utca 4. szám –, és hetente péntekenként megismétlik ugyanabban az időpontban, a javak értékesítéséig.
Az árverésen részt vehetnek azon jogi és/vagy magánszemélyek, akik/amelyek 24 órával az árverés
előtt garanciaként kifizetik a megvásárolandó ingóság kikiáltási árának 10%-át, a részvételi díjat és
megvásárolják a feladatfüzetet.
Bővebb felvilágosítás a 0265/269-700-as és a 0745-146-096-os telefonszámon.

Szünetel a vízszolgáltatás
Marosvásárhelyen

Az AQUASERV RT. értesíti a fogyasztókat, hogy a hálózaton végzendő karbantartási munkálatok
miatt december 12-én 6–16 óra között (hozzávetőleges időpont) szünetel az ivóvíz-szolgáltatás Marosvásárhelyen, a Béga utcában és a Dózsa György utca 163. szám alatt.
Felhívjuk a fogyasztók figyelmét, hogy a munkálatok befejeztével a rendszerben a víz elszíneződhet
és lerakódásokat tartalmazhat, a kitisztulásáig csupán háztartási célokra alkalmas.
Az okozott kellemetlenségért szíves elnézésüket kérjük. Köszönjük a megértésüket.
A marosvásárhelyi Aquaserv Rt.

SC Dürkopp Adler SRL,
Marosszentgyörgy
Agricultorilor u. 12. sz.

Munkatársat keres

minőségellenőri/felelősi
munkakörbe

Elvárásaink :
– Műszakirajz-ismeret
– Technikai szakértelem
– Mérési és ellenőrzési eszközök használatának ismerete
– Angol és német nyelv ismerete előnyt jelent
– Hajlandóság két műszakban dolgozni
– Jó kommunikációs készség
– Az adatok elemzése, összeállítása és feldolgozása
– Megbízhatóság, precizitás, felelősségtudat.

Feladatok:
– A gyártássor és a gyártási folyamatban levő darabok folyamatos minőségellenőrzése a nyersanyagok, termékek gyártáskörben,
félkész/késztermékek minőségi követelményeinek ellenőrzése
– A nem megfelelő termékek, a minőségi követelményektől való
eltérések felismerése, azonosítása, a megfelelőségi jelentés elkészítése
– A technologiai részleggel együttműködve elkészíteni, ellenőrizni és frissíteni a minőségellenőrzési tervet, dokumentációt
– A gyártási folyamatban használt mérőműszerek ellenőrzése és
beállítása.
Amit kínálunk:
– Versenyképes fizetés
– Éves teljesítménybónusz
– Képzési programok
– Étkezési jegyek
– Ingyenes szállítás
– Pótszabadság
– Stimuláló multinacionális munkahelyi légkör.

Önéletrajzot és kísérőlevelet a cég székhelyén vagy e-mailen:
office@duerkopp-adler.ro,
moldovanm@duerkopp-adler.ro
várunk.
További információk a 0265-208-307-es telefonon.
SC Dürkopp Adler SRL,
Marosszentgyörgy
Agricultorilor u. 12. sz.

Munkatársat keres

számvezérlésűgép-kezelői
állás betöltésére

Amit kérünk :
– Tanulási vágy
– Megbízhatóság, komolyság, rugalmasság
– Szakképzéssel rendelkezők előnyben részesülnek.

Amit ajánlunk :
– Személyes betanítás
– Biztos, hosszú távú munka
– Vonzó fizetés (egyéni értékelés alapján)
– Ingyenes szállítás, étkezési jegyek
– Stimuláló multinacionális munkahelyi légkör.

Önéletrajzot és kísérőlevelet a cég székhelyére vagy e-mailen:
office@duerkopp-adler.ro, personal@duerkopp-adler.ro várunk.
További információk a 0265-208-307-es telefonon.
A híres KLÁRA javasasszony segíteni tud Önnek abban,
hogy élete jóra forduljon.
Kötéseket, átkokat old fel, kibékíti a szétesett családokat,
cégeket ment meg a csődtől, sikert visz a házhoz és
nyereségessé teszi a vállalkozást, segít epilepszia,
impotencia, alkoholizmus, fej- és csontfájás, psoriazis,
depresszió, álmatlanság esetén, továbbá segít, ha
megmagyarázhatatlan dolgok történnek az emberrel vagy
álmatlanság gyötri.
Köszönetnyilvánítások:
Mihaela Marosvásárhelyről hálás Klara asszonynak, mert
segített gyermekének kigyógyulni az epilepsziából. Márton
Dicsőszentmártonból köszöni, hogy újra fellendült az
üzlete; Ana Marosvásárhelyről köszöni, hogy kigyógyította
férjét az alkoholizmusból, Constantin köszöni, hogy
visszakaphatta barátnőjét. Levente Szovátáról köszöni, hogy kigyógyult a
depresszióból. Agneta Régenből hálás az átok feloldásáért. József Ernyéből
köszöni, hogy megkerült elveszettnek hitt gyermeke.
Ha azt akarja, hogy megoldódjanak problémái, hívja bizalommal KLARA asszonyt,
aki 100%-osan garantálja a sikert.
Tel. 0755-270-381. (Fizetett hirdetés: mp.)
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A hirdetési rovatban
megjelent közlemények,
reklámok tartalmáért
a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

ADÁSVÉTEL

VÁSÁROLUNK ócskavasat, kábelt,
autóakkumulátort. Tel. 0743-512-168.
(9898)

BÚZÁT vásárolunk. Tel. 0722-396107. (9671-I)

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

VESZEK régi festményeket, képkereteket, paraszttárgyakat, antik bútorokat stb. Tel. 0731-309-733. (9187-I)

ELADÓK 100-250 kg közötti disznók. Tel.
0365/410-075, 0754-895-544. (9869)
ELADÓ 200 kg-os disznó. Tel. 0740124-154. (9876-I)

ELADÓK vágni való disznók. Tel. 0744199-151. (9958)

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. (9966)
ELADÓ LG márkájú, 80 cm-es átmérőjű színes tévé, 400 lej. Tel. 0743752-491. (9975-I)

LAKÁS

ELADÓ ház csendes helyen. Tel.
0733-491-379. (9755-I)

ELADÓ garzonlakás a Kövesdombon. Tel. 0365/434-427. (9859-I)

LAKÁST
vásárolok
haszonélvezeti
joggal. Tel. 0752-141-516. (9928)

ELADÓ 2 szobás lakás a Kövesdombon,
a Măgurei utcában, vagy csere is érdekel
egy garzonnal. Tel. 0745-996-819. (9956)
MAGÁNSZEMÉLY, vásárolok magánházat vagy tömbházlakást. Azonnali
fizetési
lehetőség.
Tel.
0755-309-832. (9985-I)

BÉRBE adok 2 szobás, I. emeleti,
rendbe tett tömbházlakást. Tel. 0755309-832. (9985-I)

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)

MINDENFÉLE

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

KÖNYVELÉST és ÜGYINTÉZÉST
vállalok. Tel. 0744-422-717. (-I)

SZŰCSMUNKÁT vállalunk, eladók
női,
férfiszőrmesapkák.
Tel.
0365/409-634, 0743-870-554, 0740892-267. (9886-I)

TERMOPÁN ajtók, ablakok javítása. Tel.
0771-383-725. (9788)
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)
FUVART, bútorhordást vállalunk személyzettel, külföldre is, valamint törmelékszállítást. Tel. 0749-543-104.
(8318-I)

VÁLLALUNK garázsjavítást vastag
vízszigetelő membránnal és készítünk
bármilyen háztetőt. Tel. 0747-816-052.
(9898)
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)

VÁLLALOK minőségi építkezési munkát,
fali- és padlócsempe-lerakást, külsőbelső szigetelést, ház kulcsrakész
befejezését. Tel. 0752-317-466. (9513)
GONDOZÓNŐT keresek idős hölgy
mellé állandó ott-tartózkodással.
Vonzó fizetést ajánlok. Tel. 0742-815213. (9943-I)

ASSZISZTENSNŐ segít egyedülálló
időst hetente kétszer. Tel. 0758-790-085.
(9951)
MOSÓGÉP- és hűtőszekrény-javítást
vállalok. Tel. 0755-825-502. (9976-I)

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)
TEHERSZÁLLÍTÁST VÁLLALOK 1,5 TONNÁIG. Tel: 0748580-389. (p.-I)

A marosvásárhelyi ALFACONSTRUCT KFT. ÉPÍTŐIPARI VILLANYSZERELŐKET alkalmaz. Érdeklődni a 0365/430-455-ös telefonszámon,
8-16
óra
között,
vagy
e-mailben:
office@alfa-construct.ro (22375)

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

ALKALMAZUNK ASSZISZTENSN T és VEGYÉSZT vagy
BIOLÓGUST ORVOSI LABORBA. Tel. 0722-202-398. (sz.-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Kegyelettel emlékezünk a vadasdi

születésű

JANKA

IBOLYÁRA halálának első évfor-

dulóján. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! Szerettei.

(9938)

Hirtelen halállal távoztál el tőlünk,
örökké fájni fog, amíg csak élünk.

A szív sajog, a fájdalom nő, nem

hoz enyhülést a múló idő.

Fájdalommal és szomorú szívvel

emlékezünk 2011. december 11-

ére, amikor PORTIK ERZSÉBET
szül. Fehér kilenc éve eltávozott

közülünk. Emlékét őrzi lánya,
Krisztina és családja, unokái: At-

tila, Kamilla, Milán. (9949)

BOTA SÁNDOR, drága édes-

apám, már 40 éve elmentél közü-

lünk. Emléked szívünkben él,
Örök álmodat őrzi a vén szilvafa.
Nyugodj békében, Rád emléke-

zünk. Jóska, Iluska, Flórián.
(9967-I)

Soha el nem múló szeretettel

gondolunk SZŐCS KATALINRA
(született Iklandi) halálának 5. év-

fordulóján. Szép emlékét örökké

szívünkben őrizzük. Szerettei.
(9981-I)

ELHALÁLOZÁS
Megrendült szívvel, mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett,
drága
jó
édesanya,
nagymama, rokon és jó ismerős,
DEAC ANA
drága szíve életének 83. évében
2020. november 28-án megszűnt
dobogni. Temetése 2020. december 18-án 12 órakor lesz Berlinben.
„Az édesanyák nem halnak meg,
csak fáradt szívük megpihen.”
A gyászoló család. (9905-I)
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Csendesen alszik, megpihen végleg,
angyalok bölcsője ringatja már,
nem jöhet vissza, hiába hívjuk,
emléke szívünkben otthont talál.
Lecsukott szemmel még látom a lelkét,
ki mellettem ül, és nekem mesél…
nem maradt utánad más, csak az emlék,
örökké szeretlek, bárhol legyél!
Szomorú szívvel tudatja a család, hogy

id. SZÉLYES FERENC

életének 91. évében, 2020. december 9-én, hosszan tartó,
türelemmel viselt fájdalmak után megpihent.
2020. december 12-én 13 órakor helyezzük örök nyugalomra
a marosvásárhelyi református temetőben, római katolikus
szertartás szerint.
Búcsúzik tőle szeretett családja.
Emléke legyen áldott! (-I)

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesapa, nagytata, dédnagytata,
após, sógor, rokon, barát, szomszéd,
özvegy SZILVESZTER ELEK
2020. december 9-én, életének 84.
esztendejében megpihent.
Emlékét mindörökre szívébe zárja a
gyászoló család. (9972-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, testvér, rokon, a
folyfalvi születésű
FEKETE LÁSZLÓ
életének 72. évében rövid szenvedés után megpihent. Drága halottunk temetése december
11-én, pénteken 13 órakor lesz a
Jeddi úti városi temetőben.
Nyugodjon békében!
A gyászoló család. (9968-I)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, édesapa, após,
testvér,
id. SZALAI LÁSZLÓ
a Maros Készruhagyár
volt mestere
88 éves korában csendesen elhunyt. Drága halottunk temetése
december 11-én, pénteken 13
órakor lesz a református temetőben. A gyászoló család. (9969-I)
Fájó szívvel búcsúzunk szeretett
nagybátyánktól,
SURÁNYI JÁNOSTÓL
aki december 8-án 91 éves korában eltávozott az élők sorából.
Isten nyugtassa békében! Ilonka.
(9971-I)
Emléked megőrzöm,
SURÁNYI JÁNOS!
Nyugodj békében, Szent Atyánk
jobbján.
Kebelbarátod, Molnár Gyuri.
(9971-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett feleség, édesanya,
nagyanya, rokon, szomszéd és
barátnő,
id. GAGYI GYULÁNÉ
szül. TÓTH VALÉRIA
életének 85., házasságának 54.
évében visszaadta lelkét Teremtőjének. Drága halottunkat 2020.
december 11-én, pénteken 13
órától búcsúztatjuk a nyárádszentlászlói temetőben.
Gyászoló szerettei. (9974-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
Őszinte részvétünk a gyászoló családnak id. SZÉLYES
FERENC elhunyta alkalmából.
Emlékét örökre szívünkbe zárjuk. A Vajda család. (-I)

Részvétünket fejezzük ki
drága barátunk, Deac Cornel
ÉDESANYJA elhunyta alkalmából. Gyurika és családja.
(9905-I)

Őszinte részvétünket fejezzük
ki és mélyen együttérzünk
Orbán Noémi kolléganőnkkel
és
családjával
szeretett
ANYÓSA elvesztése miatt érzett fájdalmában.
Prof. dr. Kikeli Pál és a
Procardia munkaközössége.
(65222-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetünket
fejezzük
ki
mindazoknak,
akik
drága
halottunk,
NOVÁK
CSILLA
temetésén részt vettek, sírjára
virágot
hoztak,
és
mély
gyászunkat enyhíteni igyekeztek.
A bánatos Novák család. (9926-I)
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LÉGY TE AZ, AKI ÖSZTÖNÖZ ÉS VÉD MÁSOKAT!

A VÍRUS ÖL. LÉGY ÓVATOS!

TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt páciensek!

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

