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Másfél hónapig maradnak
csupaszok a játszóterek

Balesetveszélyes elemeket távolítottak el

A koronavírus
hatása
a gazdaságra
és az oktatásra

Az emberek hajlamosak azt mondani,
hogy gyorsan telik az idő, főként
akkor, amikor valamilyen pozitív dologban van részük. Azonban, ha rossz
történik, úgy érezzük, hogy már jó
ideje benne vagyunk, és soha nem
lesz vége. Így van ez a koronavírusjárvánnyal is

____________4.
A matematika
emberi arca

A fenti címmel jelent meg Budapesten,
a Vince Kiadó gondozásában Staar
Gyulának, a Természet Világa folyóirat
volt főszerkesztőjének a legújabb interjúkötete. Mostanában – divatosan –
beszélgetőkötetnek is mondják.

____________5.
Erdélyországi
összegzés

A Hagyományok Háza 2020-ban is
folytatta az erdélyi partnerszervezetei
által összefogott, az élő néphagyományt támogató munkáját. A szerteágazó tevékenységet Tóth János
hálózatvezető foglalja össze.

____________15.
Érdemes tanulni
Európa
Zöld Fővárosától
Fotó: Nagy Tibor

Négy játszóteret ürítettek ki Marosvásárhelyen, elszállí- helyi Polgármesteri Hivatal arra hivatkozik, hogy a játszótották a játszótéri elemeket, amelyeket a gyermekek téri elemek veszélyesek voltak a gyermekek biztonságára,
örömmel használtak az ősz folyamán s az enyhébb téli na- testi épségére.
pokon. Egy kövesdombi, egy Egyesülés negyedi – FöldműMezey Sarolta
ves utcai – és két Tudor lakótelepi – a volt Super melletti
(Folytatás a 2. oldalon)
és az Ágacska utcai – játszótérről van szó. A Marosvásár-

A finn fővárostól, Helsinkitől mintegy
100 kilométerre északkeletre fekvő
Lahtit választották 2021-ben Európa
Zöld Fővárosának. Brüsszel ezzel a
címmel ismeri el a jelentős környezetvédelmi erőfeszítéseket. A város a cím
mellé 350 ezer euró pénzdíjat és Európa zöld nagyköveti posztját is elnyerte idén.

____________17.

Árulkodó kérkedés

Benedek István

Nem ritka mifelénk a közéleti vezetők körében a minden mögöttes
tartalomtól mentes nagyotmondás. De az már egyáltalán nem mindennapi, hogy az illető a kérkedéssel egy időben le is leplezze magát.
A kérdés csak annyi, hogy lesz-e aki fülön csípje?
Kormányfőnk olyan szinten űzi a nagyotmondás műfaját, hogy ha
lenne ilyen szám a rekordok könyvében, ő lenne a csúcs nem biztos,
hogy büszkeségre érdemes birtokosa. Legutóbb az oltások kapcsán
emelte Európa és a világ élmezőnyébe e szép hazát. Számok és viszonyítások kapcsán mindig lehet vitázni, de a dolog érdekes része a nyilatkozat második felében van. Ugyanis az egykor a lej elleni
spekulatív támadás miatt székéből messze penderített néhai bankár
kifejtette, hogy a tavalyi évihez hasonlóan elvégezték a feladatukat.
Egy évvel ezelőtt az akkori liberális kormány azzal volt elfoglalva,
hogy megbuktassa önmagát, az előre hozott választások kiprovokálására. Menesztették is az Orban-csapatot, és kellett egy báb, hogy
eljátssza a megbízott miniszterelnök szerepét, aki kétszer járulhat – bizalmi szavazást kérve – a parlament elé, majd ha ott leszavazzák, az
ország első számú fizikatanára feloszlathatja a törvényhozást, és indulhat a választási parádé. Ez a báb az akkori pénzügyminiszter volt,
aki időközben kormányfőségig vitte. Nem viccből, hanem komolyan.
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
7 óra 8 perckor,
lenyugszik
18 óra 3 perckor.
Az év 57. napja,
hátravan 308 nap.

Ma EDINA,
holnap ÁKOS és BÁTOR
napja.
ÁKOS: török eredetű, jelentése: folyócska vagy fehér sólyom.

IDŐJÁRÁS

Többnyire napos idő
Hőmérséklet:
max.90C
min.-20C

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2021. február 25.

1 EUR

1 USD

100 HUF

1 g ARANY

4,8725

3,9845

1,3531

229,6421

A csütörtöki lottóhúzás nyerőszámai

2, 44, 8, 40, 30 + 19

NOROC PLUS: 0 3 7 6 1 3

10, 27, 34, 12, 9, 31

NOROC: 9 7 6 2 9 5 9

32, 30, 18, 19, 4, 11

Megyei hírek

SUPER NOROC: 3 4 3 3 5 4

XIX. Nyárádszeredai Kertésznap

Március 6-án, szombaton tartják meg a nyárádszeredai
kertésznapot a művelődési házban és előterében. Az eseményre várják a kertészeti szaporítóanyagokat, időszerű
kertészeti, szőlészeti, méhészeti és mezőgazdasági termékeket, kellékeket, kisgépeket előállító/forgalmazó cégeket
és magántermelőket. A kertésznap keretében gyümölcs-,
szőlő-, zöldségtermesztési, növényvédelmi és virágkötészeti
tanácsadást is igénybe vehetnek az érdeklődők. A Mentor
Könyvek Kiadó standján mezőgazdasági és más témájú
könyvek közül is válogathatnak/vásárolhatnak a látogatók.
A kiállítófelület igénylését március 5-ig lehet jelezni a 0748620-908-as telefonszámon. A szervezők mindenkit az érvényben lévő egészségügyi előírások betartására kérnek.

MDT-kongresszus

Március 6-án, szombaton 16 órai kezdettel a marosvásárhelyi Kultúrpalota kistermében tartja meg II. kongresszusát
a Maros Megyei Magyar Diáktanács – tájékoztatott közleményben a diáktanács vezetősége.

Március 31-ig meghosszabbították
a határidőt

Nagyon sokan keresik fel a marosvásárhelyi városházát a
köztisztasági illetékre (szemétdíjra) vonatkozó nyilatkozatok benyújtásáért. A zsúfoltság elkerülése, a járványügyi
előírások betartása és a várakozási idő csökkentése érdekében, Soós Zoltán polgármester kezdeményezésére a
nyilatkozatok benyújtásának határidejét március 31-ig meghosszabbították. A nyilatkozatokat online is be lehet küldenik a declaratii.salubrizare@tirgumures.ro e-mail-címre. A
nyomtatvány a polgármesteri hivatal honlapjáról tölthető le.

Március 1-jén ingyenes a korcsolyázás

Március 1-jén, hétfőn, a márciuska ünnepe alkalmából ingyenes lesz a belépés a várban található korcsolyapályára,
keddtől a várigazgatóság vezetősége elbontatja a jégpályát, s ezzel lezárul a téli korcsolyaszezon.

Mezőpanitban online is lehet adót
fizetni

A község lakói online is kifizethetik a helyi adókat és illetékeket, ugyanis az önkormányzat csatlakozott a www.ghiseul.ro online platformhoz. Ennek a segítségével otthonról
vagy a munkahelyről is pillanatok alatt kifizethető az adó
és a büntetések is. A szolgáltatás a nap bármely órájában
elérhető. Az elektronikus pénzátutaláshoz be kell jelentkezni. A regisztráció csupán pár percet vesz igénybe, és
nagyon egyszerű.

2,65%-os munkanélküliségi ráta

A Maros Megyei Munkaközvetítő Hivatal kimutatásai szerint januárban 2,65% volt a munkanélküliségi ráta, 6241
munkanélkülit jegyeztek, ebből 2940 nő. Munkanélküli-segélyben 2253 személy részesül, közel ezer személy nem
rendelkezik jövedelemmel. A hivatal 174 cég 624 munkahelyét kínálja az álláskeresőknek. A szakmunkások közül
a következőket keresik: asztalos, hegesztő, esztergályos,
építőipari munkás, textilipari munkás, buszsofőr, de szakképzetlen munkásokra is van igény.
Hírszerkesztő: Mezey Sarolta

Másfél hónapig maradnak csupaszok a játszóterek

(Folytatás az 1. oldalról)
A játszótéri elemek nem feleltek meg
az előírásnak
Marius Liebeg, a Marosvásárhelyi
Polgármesteri Hivatal sajtófelelőse elmondta, hogy a hivatal felszólította a
játszóterek felszerelésével megbízott
Atlas Sport céget, távolítsa el a balesetveszélyes játszótéri elemeket,
amelyeket sebtében, a helyhatósági választások előtti kampányban rendelt
meg és szereltetett fel az előző városvezetés.
– A játszótér nem volt biztonságos,
nem felelt meg az európai szabványoknak. Miért nem? Aki felszerelte, felelősséget kellett volna vállalnia ezek
biztonságáért.
– A leszerelt játszótéri daraboknak
megfelelőségi tanúsítvánnyal kellett
volna rendelkezniük, azonban nincs
ilyen bizonylatuk, ahogy azt a szerződés előírta. Ha a játszótéren balesetet
szenved egy gyermek, a polgármester

mehet a börtönbe, mert olyan játszóteret engedett működni, amely nem felelt meg az előírásnak. A gépkocsi nem
közlekedhet az utakon, ha nem szerepel az engedélyezett járművek között.
A játszótér sem működhet, ha nem engedélyezettek a játékelemei – mondta
Liebeg, aki hozzátette, hogy az ellenőrzések során a város többi játszóterén
nem tapasztaltak problémát.
A játszóterek használata járvány
idején amúgy is kockázatos
Az Atlas Sport cég új játszótéri bútorzatot, hintákat, lipinkákat, mászókákat rendelt a leszerelt, pár hónapja
használt eszközök helyébe. Előreláthatóan 45 napon belül fel is szerelik őket.
Ahogy tavasziasra fordul az idő, a
gyermekek birtokba vehetik a játszótereket. Azért telik másfél hónapba – a
valószínűleg Kínából rendelt – új játszótéri elemek felszerelése, mert a
gyártás időt vesz fel. A cég biztosította
a hivatalt, hogy amint megérkeznek az

eszközök, két-három nap alatt felszerelik őket – tájékoztatott Liebeg.
– A szülők felháborodása a játékelemek elszállítása miatt alaptalan, hiszen
a járvány idején amúgy is kockázatos
a játszóterek használata. Tehát aki, a
tiltás ellenére, játszótérre vitte a gyermekét, nagy kockázatot vállalt.
A hivatalt nem terheli költség
– Feltevődik a kérdés, hogy kit terhel a játszótéri elemek leszerelésének,
illetve az újak gyártásának és felszerelésének költsége, mert a városlakók
azért berzenkednek, hogy az adófizetők
pénzén könnyű játszótereket le- és felszerelni.
– A Marosvásárhelyi Polgármesteri
Hivatalt nem terheli kiadás, a játszótéri
elemek cseréjét a megbízott cég finanszírozza. A cégnek vállalnia kellett,
hogy biztonságossá teszi a játszótereket, hiszen a gyermekek biztonsága és
épsége a legfontosabb – fejtette ki a
sajtófelelős.

Román és magyar futballbajnoki mérkőzések
a televízióban

Február 26., péntek:
* 17.30 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1: Kolozsvári
Universitatea – CSM Slatina (2. liga, 17. forduló)
* 20.30 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1: Bukaresti Dinamo – Konstancai Viitorul (1. liga, 25. forduló)
* 21.00 óra, M4 Sport: Diósgyőri VTK – Mezőkövesd
Zsóry FC (NB I, 23. forduló)
Február 27., szombat:
* 12.30 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1: Medgyesi
Gaz Metan – Aradi UTA (1. liga, 25. forduló)
* 15.00 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1: Academica
Clinceni – Gyurgyevói Astra (1. liga, 25. forduló)
* 15.45 óra, M4 Sport: Budafoki MTE – Kisvárda Master Good (NB I, 23. forduló)
* 18.00 óra, M4 Sport: Puskás Akadémia FC – Budapest
Honvéd (NB I, 23. forduló)
* 20.00 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1: Chindia Tîrgovişte – CSU Craiova (1. liga, 25. forduló)
* 20.30 óra, M4 Sport: MTK Budapest – Ferencvárosi
TC (NB I, 23. forduló)

Február 28., vasárnap:
* 11.30 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1: Konstancai
Farul – Zsilvásárhelyi Viitorul Pandurii (2. liga, 17. forduló)
* 13.45 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1: Zsilvásárhelyi Pandurii Lignitul – Petrolul Ploieşti (2. liga, 17. forduló)
* 15.30 óra, M4 Sport: Paksi FC – Újpest FC (NB I, 23.
forduló)
* 18.00 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1: Nagyszebeni
Hermannstadt – Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK (1. liga, 25.
forduló)
* 18.00 óra, M4 Sport: ZTE FC – MOL Fehérvár FC
(NB I, 23. forduló)
* 20.30 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1: Botosáni FC
– Bukaresti FCSB (1. liga, 25. forduló)
* 20.30 óra, M4 Sport: Debreceni VSC – Vasas FC (NB
II, 26. forduló)
Március 1., hétfő:
* 17.30 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1: Jászvásári
CSM Politehnica – FC Voluntari (1. liga, 25. forduló)
* 20.30 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1: Kolozsvári
CFR – FC Argeş Piteşti (1. liga, 25. forduló)

Egyre gyakrabban találkozunk olyan nőkkel, akik sokoldalúságuknak köszönhetően több téren próbálnak kibontakozni és helytállni a mindennapokban.
Egyszerre önálló nők, feleségek, családanyák és vállalkozók. A mai fiatal hölgyek öntudatosok, magabiztosak,
bátrak, és nem ismernek lehetetlent, ha álmaik megvalósításáról van szó. Kurta Kinga az Erdélyi Magyar Televízió

Nőszemközt műsorában fiatal női vállalkozókkal beszélget
sikerről, kihívásokról, álmokról, megvalósításokról: Antal
Hajnallal, a Selected Bags megálmodójával, Foszner Korodi Ildikóval, a Női vállalkozók Erdélyben csoport egyik
ötletgazdájával, és Szász Emőkével, a Delikates divatműhely egyik alapítójával. Követhető a műsor pénteken este
8 órától az Erdély TV képernyőjén és Facebook-oldalán.

A világjárvány a marosvásárhelyi Kemény Zsigmond Társaságot is arra kényszerítette, hogy online térbe költöztesse
havi beszélgetéseit. Hogy a rangos eseménysorozat az adott
körülmények között is elérhető, követhető legyen az érdeklődök számára, az Erdélyi Magyar Televízió teret, műsoridőt
biztosít neki. A társaság elnöke, Csíky Boldizsár Murádin
János Kristóf történésszel, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem oktatójával beszélget arról a tragikus eseménysorozatról, amely málenkij robotként honosodott meg a

történelmi emlékezetben. A második világháború végén, 1944
őszétől a szovjet fegyveres szervek kényszermunkára gyűjtötték össze az embereket, nőket és férfiakat, csupán néhány
napos munkával (málenkaja robota) hitegetve őket, ám ez
évekig évig tartó kényszermunka – romeltakarítás, építkezés,
bányászat stb. – lett a Szovjetunióban.
A beszélgetést február 27-én, szombaton 17.30 órától tűzi
műsorára az Erdélyi Magyar Televízió, az ismétlés hétfőn,
március 1-jén 14 órától lesz megtekinthető.

Az Erdély TV-ben

Fiatal női vállalkozók

Kemény Zsigmond Társaság: Málenkij robot

RENDEZVÉNYEK

Oktatással egybekötött síhétvége
felnőtteknek

Az Outward Bound Romania február 26–28. között síhétvégét tart olyan felnőtteknek és családoknak, akik szakképzett síoktatók támogatásával biztonságos
körülmények között szeretnék megtanulni a síelés alapjait, és bővíteni szeretnék baráti körüket. Jelentkezni lehet
egyénileg vagy csoportosan. A helyszín: Outward Bound
Ifjúsági Központ, Szováta, illetve a Havas Bucsin

pálya.További információ a 0265/250-939, 0769- 224-290
telefonszámokon, e-mail: info@outwardbound.ro

Tekerj egy jó célért!

A Marosszéki Közösségi Alapítvány idén is megszervezi a
Tekerj egy jó célért! kerékpáros jótékonysági akciót, már
várják a támogatandó projekteket. Az alapítvány illetékesei arra kérik mindazokat, akik figyelemre méltó, anyagi
erőforrást igénylő kezdeményezéseket, megvalósításokat
javasolnának, hogy március 15-ig nevezzék be azokat az
adománygyűjtő akció internetes oldalán. Az április 17–18ára tervezett tevékenységről a www.pedaleaza.org honlapon, valamint az esemény Facebook-oldalán
(https://fb.me/e/1asV32rW6) lehet többet megtudni.
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Döntött a marosvásárhelyi tanács

Indulhat a közbeszerzés a köztisztasági szolgáltató
kiválasztására

A marosvásárhelyi tanács csütörtöki ülésének napirendjén négy határozattervezet is a köztisztasági
szolgáltatásról szólt. Egyrészt a meglévő szabályozás módosításáról, másrészt az új szolgáltató kiválasztásához szükséges közbeszerzési eljárásról
határoztak a képviselők.

Antalfi Imola

Lakó nélküli lakások esetében is fizetni kell egy személyre
A testület elutasította a Pápai László képviselő által kezdeményezett tervezetet, amely módosította volna a köztisztasági díjszabásokat: egyrészt progresszíven számolta volna a
köztisztasági különadót, aszerint, hogy hányan élnek egy háztartásban, másrészt előírta volna, hogy azokban a lakásokban,
amelyben nem lakik senki, ne számítsák fel kötelezően egy
személyre a köztisztasági adót, hiszen ezekben senki nem „termel” szemetet. Azt is előírta volna, hogy azon ingatlanok esetében, amelyek cégszékhelyként szerepelnek, de nem
folytatnak bennük gazdasági tevékenységet, ne számítsanak
fel köztisztasági adót mind magán-, mind jogi személyként.
„A köztisztasági adó nem egy közös költség például a tömbházon belül, hiszen mindenki egyénileg termel háztartási vagy
szelektív hulladékot. Miért kérjenek el adót olyan szolgáltatásért, amit nem vettek igénybe egy olyan lakásban, ahol senki
nem lakik? Ezért tartottam fontosnak módosítani a köztisztasági adóra vonatkozó szabályzatot” – mondta lapunknak a
képviselő. A témáról még csak vita sem volt, a szakbizottságok mindegyike negatívan véleményezte a tervezetet, a testület pedig elutasította. Jóváhagyta viszont annak a határozatnak
a módosítását, amely a megyei hulladékkezelési rendszernek
engedi át a köztisztasági szolgáltatást Marosvásárhely esetében, és azt a tervezetet is, amelynek alapján elindíthatják a
közbeszerzést a megyeszékhelyen a köztisztasági szolgáltató
kiválasztására. Ez azért fontos, mert az önkormányzat szerződést bontott a Sylevy Salubriserv Kft.-vel, amely 90 napig
még elszállítja a hulladékot a városban, viszont ez alatt az idő

alatt az önkormányzatnak le kell bonyolítania a közbeszerzést,
ki kell választania az új szolgáltatót, amely addig áll majd
szerződéses viszonyban a várossal, amíg a megyei önkormányzat is megszervezi a licitet a 2-es övezetre, amelybe a
megyeszékhely is tartozik.
A tanácsülés végén még egy sürgősségi eljárással előterjesztett tervezetet szavazott meg a testület, amelyet Szövérfi
László gazdasági igazgató ismertetett. Hangsúlyozta, nagyon
sokan nem tudták még benyújtani a köztisztasági adóra vonatkozó nyilatkozatot, ugyanakkor szeretnék elkerülni a zsúfoltságot, emiatt a határozattervezet egyik pontja előírja a
március 1-i határidő meghosszabbítását március 31-ig, másrészt megszüntetnék a diszkriminatív jellegű kedvezményt,
amely elsősorban a fogyatékkal élő személyeket érintette,
vagyis a módosítás célja, hogy minden ilyen személy esetében
járjon az adókedvezmény.
A testület a következőkben jóváhagyta azt a tervezetet is,
amely előírta, hogy a tanintézetek udvarát és a sportpályát ingyenesen lehessen használni. Módosító indítványokkal fogadták el az új szabályokat, a módosításokat Tamási Zsolt
képviselő ismertette. Ezek lényege az, hogy lehetőséget adjanak a tanintézeteknek arra, hogy adott esetben bérbe adhassák
a sportpályákat, ebből bevételre tegyenek szert, ugyanakkor
megszabhassák, milyen órarend szerint nyitható meg az iskolák udvara. Mindezekről az iskolaszék tagjai egyszerű többséggel szavazhatnak. Fontos szempont a biztonság is, és ott,
ahol a tanintézet nem tud saját portásszolgálatot biztosítani,
az önkormányzatnak kell ezt megtennie. A tegnapi döntéssel,
módosításokkal Radu Bălaş 4 éve kezdeményezett tervezetét
fogadta el a testület.
A tanács jóváhagyta a város zöldövezeteinek jegyzékére vonatkozó határozat módosítását, Kelemen Márton ülésvezető
elnök azon módosító javaslatával, mely szerint a jegyzéket
december 31-ig időszerűsíteni kell, és utána naprakészen tartani, ugyanakkor a lakosság számára hozzáférhetővé tenni. A
jegyzékben jelenleg mintegy 58.000 fa és cserje szerepel.

RMDSZ: az önkormányzatok erősítését
tartja szem előtt a kormány költségvetés-tervezete

A magyar közösség számára fontos beruházásokat,
az egészségügyi intézmények fejlesztését, valamint
az önkormányzatok megerősítését tartotta szem
előtt a koalíciós kormányban részt vevő RMDSZ az
idei állami költségvetés kidolgozásánál – mutatott
rá a szövetség csütörtöki hírlevele.

„Az RMDSZ prioritása az volt, hogy a százszázalékban
helyben maradó személyi jövedelemadó elosztásakor megerősítsük a helyi és megyei önkormányzatokat, és bevezessük az állami finanszírozást az önkormányzatok
alárendeltségébe tartozó kulturális intézményeknél” – idézte
Kelemen Hunor miniszterelnök-helyettest, az RMDSZ elnökét a hírlevél annak kapcsán, hogy parlament szakbizottságaiban csütörtökön kezdődött meg a költségvetés-tervezet
véleményezése.
A személyi jövedelemadó 63 százaléka kerül a települési
költségvetéshez, 15 százalékát juttatják a megyei tanácsok
költségvetésébe, 6 százalékot a megyei tanácsok osztanak tovább a települési önkormányzatoknak, 14 százalékot pedig a
községek, városok, megyei tanácsok költségvetésének kiegyensúlyozására fordítanak. A fennmaradó 2 százalékból az
RMDSZ javaslatára egy korábban nem létezett alapot hoznak
létre a helyi alárendeltségbe tartozó színházak és operák finanszírozására.
Kelemen Hunor rámutatott arra is, hogy a világjárvány és

az ezzel járó gazdasági válság közepette a költségvetés megtervezésénél az államháztartási hiány (a tavalyi 10-ről a GDP
7,1 százalékára történő) csökkentésének és a gazdaság növekedő pályára állításának szempontját kellett összehangolni.
Az RMDSZ kiemelten fontosnak tartotta a költségvetés tervezetében a magyarlakta települések egészségügyi intézményeinek fejlesztését és a magyar önkormányzatok
projektjeinek finanszírozását. Az RMDSZ közleménye egyebek mellett a csíkszeredai megyei sürgősségi kórháznak elkülönített 12,2 millió lejt, a Szatmár megyei sürgősségi
kórháznak szánt 18 millió lejt, a marosvásárhelyi repülőtér
fejlesztésére fordítható 10 millió lejt és a Bihar megyei északnyugati víz- és szennyvízprojektek finanszírozására szánt 8
millió lejt említette példaként.
A tavaly év végén hivatalba lépett koalíciós kormányban
RMDSZ-es tisztségviselő áll a fejlesztési, közműépítési és
közigazgatási minisztérium, a környezetvédelmi és erdőgazdálkodási tárca, valamint a sport- és ifjúsági minisztérium
élén.
Az állami költségvetés tervezetéhez több mint 4000 ezer
módosító indítványt nyújtott be a baloldali ellenzék. A koalíciós pártok jelezték: a kormány által előterjesztett formában
szándékoznak elfogadni a tervezetet.
A büdzséről várhatóan kedden szavaz a parlament együttes
ülése. (MTI)

Brit kutatók: az antitestvizsgálatok már jelzik
az oltás hatékonyságát

Brit kutatók csütörtökön ismertetett vizsgálati
eredményei szerint a lakossági antitestvizsgálatok
már egyértelműen jelzik a koronavírus elleni oltás
hatékonyságát.

A patinás Imperial College London egyetem által rendszeresen elvégzett valós idejű közösségi járványterjedési felmérések (Real-time assessment of community transmission,
REACT-2) legfrissebb, január 26. és február 8. közötti fordulójának adatai szerint az ebben az időszakban elvégzett
antitestvizsgálatok azt mutatják, hogy a Pfizer/BioNTech-oltóanyag mindkét adagjának beadása után a felmérésbe bevont
önkéntesek átlagosan 91 százalékának szervezetében volt kimutatható vérvizsgálattal a koronavírus ellen termelődő antitestek jelenléte.
A vizsgálat egyértelművé tette azt is, hogy az oltásra adott
immunreakció kialakulása az életkor haladtával lassul: a koronavírus ellen védő antitestek a vizsgált lakossági minta legfiatalabb tagjainak szervezetében jelentek meg a
leggyorsabban, a legidősebbek körében a leglassabban.
Az átlagon belül a 30 évesnél fiatalabbak 100 százalékának,

a 60 évesnél fiatalabb beoltottak 95,5 százalékának, a 80 év
felettiek 88 százalékának szűrővizsgálata jelezte az antitestek
termelődését az oltás két dózisának beadása után – áll az Imperial College csütörtökön ismertetett REACT-2 tanulmányában. A REACT-tanulmánysorozat 1-es verziója (REACT-1)
azt méri, hogy a lakosságon belül mennyire elterjedt a koronavírus-fertőzöttség, a REACT-2 a fertőződésekre, illetve az
oltásokra adott immunreakciót vizsgálja.
A REACT-2-sorozat mostani, ötödik fordulója volt az első,
amelyik kifejezetten a nagy-britanniai oltási kampány lakossági immunhatásait mérte a Pfizer/BioNTech-oltóanyaggal beoltott angliai lakossági csoportok körében.
Az Imperial College REACT-1 vizsgálatainak egy hete ismertetett legutóbbi fordulója azt mutatta ki, hogy meredeken
csökkent az év eleje óta a koronavírus-fertőzöttség elterjedtsége az angliai lakosságon belül.
A február 4. és február 13. közötti REACT-1-forduló adatai
szerint az ebben az időszakban szúrópróbaszerűen elvégzett
85.473 koronavírus-szűrés közül 378-nak az eredménye lett
pozitív.

Ország – világ
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Négyezerhez közel ismét
a napi új fertőzések száma

Az elmúlt 24 órában 3923 új fertőzést igazoltak, így
a koronavírus-járvány kitörése óta 791.971-re nőtt a
nyilvántartott esetek száma – közölte csütörtökön a
stratégiai kommunikációs törzs (GCS). Szerdán és
kedden is háromezer felett volt a napi új fertőzöttek
száma, 3900 feletti új esetet legutóbb január elsején
jelentettek. 733.616 személyt már gyógyultnak nyilvánítottak, míg az elmúlt egy nap alatt 81 fertőzött
személy haláláról érkezett jelentés, így már 20.167
a betegséggel összefüggésbe hozható halálesetek
száma. Jelenleg országszerte 38.188 aktív esetet
tartanak nyilván. Országszerte 7640 koronavírusfertőzöttet kezelnek kórházban, közülük 985-en szorulnak intenzív ellátásra. Románia területén 38.907
igazoltan koronavírus-fertőzött személy van otthoni,
10.850 pedig intézményi elkülönítésben. Ugyanakkor 52.541 személy van házi, 133 pedig intézményes karanténban. (Agerpres)

Cîţu: Románia a harmadik
helyen áll az EU-ban a védőoltás
második dózisa tekintetében

Bár sokan esélyt sem adtak rá, Romániában sikeres
oltáskampány zajlik – jelentette ki csütörtökön a miniszterelnök. Florin Cîţu azt mondta: Románia az
Európai Unióban a harmadik, világszinten a hetedik
helyen van a védőoltás második dózisát is megkapó
személyek arányát tekintve. „Nem hiszem, hogy
bárki is erre tippelt volna az oltási kampány kezdete
előtt. Senki sem gondolta, hogy Romániának sikeres
oltási kampánya lesz, de a tavalyi évhez hasonlóan
mi elvégezzük a házi feladatunkat, elkészítjük egy
tervet, és végrehajtjuk azt” – mondta Cîţu egy, a Bukaresti Értéktőzsde által szervezett eseményen.
(Agerpres)

A járvánnyal kapcsolatos
és védelmi kérdésekről
tanácskoznak az EU vezetői

Az Európai Unió állam-, illetve kormányfői videókonferencia keretében megkezdték kétnapos csúcstalálkozójukat csütörtökön a koronavírus okozta
világjárvány alakulásáról és az egészségügyi veszélyekre való felkészültségről, továbbá a biztonság és
védelem kérdéseiről, valamint a déli szomszédsággal fennálló kapcsolatokról. Az informális uniós
csúcstalálkozón a tagországok vezetői áttekintik a
járványügyi helyzetet, és tovább dolgoznak a szükséges válaszintézkedések összehangolásán. A tagállami vezetők a találkozó pénteki munkanapján
Jens Stoltenberg NATO-főtitkár részvételével vitát
folytatnak az európai biztonság- és védelempolitikáról, valamint a NATO-val való partnerség továbbfejlesztéséről. (MTI)

A Ford craiovai üzeme is leállt

A Ford leállítja a craiovai üzemét nyolc napra a járműgyártásban is használt félvezetők globális hiánya
miatt – közölte szerdán a társaság. A kényszerleállást február 26-tól rendelték el, a termelés a tervek
szerint március 10-én indul újra. Február elején a
másik hazai járműgyár, a Dacia is kénytelen volt leállítani a termelést öt napra ugyanebből az okból.
(MTI)

Árulkodó kérkedés

(Folytatás az 1. oldalról)
Csakhogy amíg a tavaly ez idő tájt választott uraink a
kormánybuktatási színjátékkal voltak elfoglalva, senkinek nem jutott eszébe, hogy az akkor már Európába eljutott járvány itt is elkerülhetetlen megjelenése előtt
illene felkészíteni az egészségügyi rendszert, megnézni,
van-e elég védőfelszerelés, hígítatlan fertőtlenítőszer,
minden, ami az egészségügyi vészhelyzetben kellhet. Persze, nem volt, ezért amikor a vírus jött, nem hivatalosan
olyan koronás kórházi osztályokról jött hír, ahol a fertőzés megjelenése után adott esetben a személyzet egyik
fele ápolta a másikat, majd cseréltek. Hogy közben hány,
más kezelésre szoruló beteg kapta el egészségügyi intézményben a fertőzést, szintén lehet találgatni, és akkor
még szó sem esett az állami intézményrendszer egyéb
szerveinek felkészítéséről egy ilyen vészhelyzetre. Ami
mind az akkor buktatósdit játszó nagylegények felelőssége lett volna, és részben most épp annak a felelősségnek az elkenése zajlik, amikor a brüsszeli urak
kegyelméből jövő oltásdózisokat lehet büszkén osztogatni, számlálni, majd kérkedni vele.
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Egy éve a járvánnyal

A koronavírus hatása a gazdaságra és az oktatásra

Szász Levente

Az emberek hajlamosak azt
mondani, hogy gyorsan telik
az idő, főként akkor, amikor
valamilyen pozitív dologban
van részük. Azonban, ha rossz
történik, úgy érezzük, hogy
már jó ideje benne vagyunk,
és soha nem lesz vége. Így
van ez a koronavírus-járványnyal is. Megszoktuk a maszkot, megtanultuk elfogadni a
korlátozó intézkedéseket, és
ez lett a megszokott, mármár nem is tudjuk, milyen
volt a régi életünk. A kulcs és
a telefon mellett most a
maszkot is mindig visszük
magunkkal, méghozzá az arcunkon.

Nagy-Bodó Szilárd

Azonban tagadhatatlan, hogy az
elmúlt év a legjobban a gazdaságot
viselte meg, számos vállalat volt
kénytelen lehúzni a rolót, és most is
sok küzd az életben maradásért. Az
elején a tanügy helyzete is reménytelennek látszott, de egy év elteltével a tanárok többsége már
otthonosan mozog az online felületen.
2020. február 26-án igazolták
az első koronavírusos megbetegedést Romániában. Az elmúlt
évet gazdasági és oktatói szempontból összegezzük dr. Szász
Leventével, a kolozsvári Babeş–
Bolyai Tudományegyetem Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Karának dékánhelyettesével, a Covid–19 Romanian Economic
Impact
Monitor
kutatócsoport vezetőjével.
– Milyen gazdasági hatásai voltak a járványnak az elmúlt évben?
– Ha a teljes 2020-as évet nézzük, akkor egy pozitív ténnyel
tudok szolgálni, hiszen jobban zártuk az évet, mint ahogy azt az elemzők gondolták. Az egyetemen
működő kutatócsoport, a Covid–19
RoEIM előrejelzésénél is jobban.
Ez azt jelenti, hogy a legfrissebb hivatalos statisztikai adatok szerint a
tavalyi évet 3,9%-os GDP-csökkenéssel zártuk. Negatív teljesítmény,
azonban jobb annál, mint amit vártunk. Mi a kutatási projektünkben

4,9%-os csökkenésre számítottunk,
egy százalékkal nagyobb visszaesést vizionáltunk, és mi az optimisták közé tartoztunk, volt ennél
pesszimistább forgatókönyv is. A
3,9%-os csökkenéssel az európai
uniós élmezőnybe tartozunk, pozitív értelemben, talán a balti államok
között vannak, amelyek jobban állnak, mint mi. Ebben a 3,9%-ban
nagy szerepe volt a mezőgazdaság
rossz teljesítményének. Ezért nem
lehet a járványt okolni, az időjárás
alakult kedvezőtlenül. A mi elemzéseink alapján, hogyha levesszük a
mezőgazdaság hatását, kerek 3%-os
csökkenésről beszélhetünk, ami teljes mértékben a járványnak tudható
be. Egész 2020 a járványról és a negatív gazdasági hatásokról szólt,
ehhez képest a 3-3,9%-os csökkenéssel megúsztuk. A rekordnegatív
a turizmus és a vendéglátás, viszont
Románia most abban a szerencsés
helyzetben van – máskor nem lenne
szerencsés –, hogy a turizmus és
vendéglátás nagyon kis százalékát
teszi ki az összgazdaság teljesítményének. Ez a tény most pozitív
képet jelent más országokkal szemben,
gondoljunk
például
Olaszországra,
Görögországra,
Horvátországra, Spanyolországra
vagy Franciaországra. Ez az egyik
ok, aminek ez a relatív kisebb csökkenés betudható. A másik dolog,
hogy az őszi hullám során, amikor
sok volt az új megbetegedés, az intézkedések enyhébbek voltak, mint
március-áprilisban, amikor egy ismeretlen vírussal állt szemben minden kormányzat. Tavasszal a teljes
leálláshoz hasonló intézkedéseket
hoztak, ősszel viszont hibrid rendszerben történtek a szigorítások.
Bár egyes iparágakban, ahol emberi
kontaktusra van szükség, továbbra
is szigorúak voltak. Azonban más
vállalatok, gondoljunk például az
ipari vállalatokra, őszre már meg
tudták oldani, hogy a járvány tombolása ellenére, biztonsági és egészségügyi előírások betartásával,
valamilyen fokon működjenek. Ha
az autóiparra gondolunk: április–
májusban teljes leállás volt, ősszel
viszont nem hallottunk ilyenről. Ez
nem csak az autóiparra érvényes.
Minden ipari vállalat megtalálta a

szemek a kamerán keresztül nem
jönnek át.
– Mi várható a gazdaság terén a
jövőben?
– A Babeş–Bolyai Tudományegyetem Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Karának keretében
zajló projektünkben a 2021-es évre
előrejelzéseket készítettünk. Járványhelyzet ide vagy oda, pozitív
várakozásaink vannak. Idén 5% fölötti GDP-növekedéssel számolunk
Romániában. Az a hipotézisünk,
hogy a gazdaság újraindul az idén.
Ha lebontom az évet, az első negyedévben nem fogunk látványos
növekedést tapasztalni. Az Európai
Unióban több olyan ország is van,
ahol ismét lezárások vannak, harmadik hullámról beszélnek, új vírustörzsek megjelenéséről, és ez
aggasztó. Amennyiben a kereskedelmi partnereinknek rosszul megy
az EU-ban, az közvetlen módon
kihat a romániai gazdaságra is. A
nyárra, a felmelegedés és a nagyobb átoltottság miatt, illetve a
gazdaságban várható egyfajta újranyitásnak köszönhetően erőteljes
növekedést
prognosztizálunk.
Ennek fényében pedig 5%-os
GDP-növekedéssel
számolunk
2021-re.

rossz helyzetbe, mint a vendéglátás,
de hasonló nehézségekkel küzdött.
Az igazán hatékony a szemtől
szembeni oktatás. Márciusban hirtelen át kellett álljunk az online-ra,
és kényszerből meg kellett tanulják
a tanárok, a diákok és az adminisztratív személyzet is, hogy miként
lehet egy teljesen online oktatási világban boldogulni. A tavasz volt a
kísérletezés időszaka, aztán jött a
nyári vakáció, amikor le lehetett
szűrni a tapasztalatokat. Véleményem szerint a tavaszi online oktatás is elég jól sikerült, legalábbis a
Babeş–Bolyai Tudományegyetemen egy hét alatt a teljes rendszer
átállt, és minden működik a világháló segítségével, engem is meglep, hogy sikerült rekordidő alatt
megtenni. Természetesen nem volt
tökéletes, szükség volt arra, hogy
levonjuk a tanulságokat, ez volt a
nyár, és az őszi tanévnek már tapasztalt online oktatási intézményForrás: Romániai Magyar Közgazdásztársaság
ként tudtunk nekivágni. Mindezek
módját, hogy adaptálódjon a hely- ellenére nagyon várjuk, hogy lezethez.
gyen vége, az online-ból sok minRöviden összefoglalva: a vártnál dent tanultunk, lesznek olyan
jobb a helyzet, és ez egyrészt a turizmus és a vendéglátás kis GDParányának köszönhető, másrészt ott
vannak az enyhébb intézkedések az
őszi hullám idején, továbbá ott van
a gazdasági szereplők alkalmazkodása a helyzethez. Érdemes kiemelni, hogy európai uniós szinten
történelmi lépések történtek a gazdaság támogatására, és bár a támogatás még nem érkezett meg, a
gazdasági szereplők számolnak
ezzel, és beépítik a működésükbe,
illetve az országban is megvoltak a
támogató politikák, kényszer-munkanélküliség, hitelmoratórium, a
Nemzeti Bank részéről az irányadó
kamatláb csökkentése. Tehát számos olyan intézkedés történt, ami
tompította a válság negatív hatásait.
De nem szabad elfelejteni, hogy a
negatív hatás továbbra is ott van,
közel 4%-os GDP-csökkenésről beszélhetünk.
– Hogyan alakultak a különböző
iparágak?
Forrás: Covid–19 Romanian Economic Impact Monitor
– Például az IT-szektorban nagy
– Mit jelent ez az 5%?
növekedés volt megfigyelhető, dolgok, amiket megtartunk, de re– Ez az 5% megfelel annak, sőt
2019 decembere és 2020 decem- méljük, hogy hamarosan az előadó
meg
is haladja egy kicsit a járvány
bere között 22%-os növekedés volt és a szemináriumi termek fizikai
előtti
növekedés ütemét. Egyrészt
árbevételalapon számítva. Az építő- valóságában folytathatjuk az oktavan
ahonnan
növekedni, hiszen volt
iparban 12%-os volt a növekedés. tást. Többször is nyilatkoztam azt,
egy
mélyrepülésünk,
úgyhogy
Az ipar is, a leállások ellenére, de- és továbbra is fenntartom, hogy tuonnan
szükség
is
van
a
növekecemberre már pluszban volt. A tu- dást és készségeket igazán átadni
désre.
Ha
a
gazdaság
újranyitása
–
rizmus és a vendéglátás szenvedte szemtől szemben lehet, az a leghabeleértve
a
vendéglátóipart
–
meg a legjobban a járványt, 40% tékonyabb módja, amikor a tanár
körüli visszaesés volt megfigyel- érzi a diáksereg minden rezdülését, megtörténik, és a többi EU-s orhető.
látja a történéseket, azonnal közbe szágban is pozitívan alakulnak a
– Tanárként hogyan látja az el- tud lépni, jól látja az arckifejezése- járványmutatók, illetve megérkezmúlt évet?
ket, és nem csak egy pixeles kame- nek az uniós támogatások, akkor
– Azt hiszem, hogy az oktatási rán kell kibányássza, hogy vajon egy valós gazdasági újraindulásról
szektor nem került éppen olyan most értik vagy sem? A csillogó lehet beszélni.

Forrás: Európai Foglalkoztatási Szolgálat
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A matematika emberi arca

Staar Gyula a Természet Világa folyóiratot népszerűsíti a csíkszeredai Kájoni János Megyei Könyvtárban 2013. június
5-én, Weszely Tibor és a cikk írója társaságában

A fenti címmel jelent meg Budapesten, a Vince Kiadó gondozásában
Staar Gyulának, a Természet Világa
folyóirat volt főszerkesztőjének a
legújabb interjúkötete. Mostanában –
divatosan – beszélgetőkötetnek is
mondják.

Oláh-Gál Róbert

Staar Gyulának ez a harmadik, matematikusokkal készített interjúkötete, és mind a háromnak van és volt Maros megyei
vonatkozása. Az elsőben – A megélt matematika (Gondolat Kiadó, 1990) – Weszely Tibor
szerepel, a másodikban – Matematikusok és
teremtett világuk (Vince Kiadó, 2002) Kiss
Elemér, ebben a legújabb könyvben pedig
Némethi András. És büszkeséggel mondhatjuk, az a tény, hogy Némethi András ebbe a
kötetbe bekerült, a Népújságnak is tulajdonítható, mert Staar Gyula az itt megjelent cikkünk által figyelt fel Némethi András
kimagasló teljesítményére.
(Jómagam büszkén hozzáteszem, jól emlékszem, amikor a Népújság jogelődje, a
Vörös Zászló beszámolt a középiskolás Némethi András ezüstérmes helyezéséről a nemzetközi matematikai olimpián.)
Engedjék meg, hogy recenziómat a kötet
előszavának mondataival kezdjem, amelyet
Szász Domokos matematikus-akadémikus
írt, aki a Népújságban általam sokat szerepeltetett id. szemerjai Szász Károlynak az ükunokája, Mentovich Ferenc dédunokája:
„A matematika a világ egyik csodája. Nem
kézzelfogható, mint az ókori világ hét csodája, de épp annyira régi (gondoljunk bele,
hogy már a gizai piramisok i.e. 2550 körüli
felépítése is elképzelhetetlen lett volna matematikai ismeretek nélkül). Több évtizedet
töltve a matematikusi pályán, számomra ma
is csoda a matematika. Csoda a matematikák,
a matematikusok, a motivációk végeláthatatlan sokfélesége. Ugyancsak csoda «a matematika meghökkentő hatékonysága a
természettudományokban» (Wigner Jenő,
1960). Hozzáteszem, ez ma már a többi tudományban való alkalmazhatóságáról is elmondható. Szerencsénkre ugyancsak szinte
csoda a magyar matematika sikeressége,

nemzetközileg is magasan jegyzett árfolyama.”
Nehéz hozzátenni bármit a fenti tömör
megállapításokhoz, de tényleg azt mondják,
hogy a 21. század a matematikáé lesz, mert
akkora adatmennyiséget gyűjtött fel az emberiség, hogy azt csak matematikával lehet
feldolgozni. Sok tanárkollégám is szidja a
matematikát, és főleg az oktatókat, mert sok
diákot, hallgatót megbuktatnak, miközben ők
maguk naphosszat a számítógép mellett
ülnek és dolgoznak, elfelejtve, hogy sem számítógép, sem mobiltelefon, sem az okostelefonok újabb és újabb családja nem volna a
matematika mai fejlettségi szintje nélkül.
A kötetben szereplő matematikusok közül
nekünk különösen kedves és fontos az erdőszentgyörgyi Némethi András, aki ma a leghíresebb matematikusok közé tartozik,
Erdőszentgyörgyön járt elsőtől tizedik osztályig, utána pedig Segesváron érettségizett,
és Farkas Miklós volt a matematikatanára.
A kötetben Lovász László, az MTA korábbi elnöke, Császár Ákos, Aczél János,
Szemerédi Endre, Katona Gyula, Pálfy Péter
Pál, Pintz János, Némethi András, Charles Simonyi, Jefim Zelmanov, Alexander Lubotzky, Szemjon Gingyikin, Czapáry Endre,
Rábai Imre, Pelikán József matematikusok
szerepelnek. A kisebbségben dolgozó matematikatanárokról sem feledkezik meg a
szerző, Kalácska József, Balázsi Borbála,
Bencze Mihály és Szabó Magda kerül bemutatásra. Két matematikatörténészt is bemutat:
Vekerdi Lászlót és Szabó Péter Gábort.
A Némethi Andrással készült beszélgetés
címe – Vannak vidékek legbelül – szép és nagyon találó Kányádi-versidézet. Nekünk különösen, mert arra biztat, hogy vidéki
iskolából és kis településről is el lehet jutni a
legmagasabb szintre. Fontos tudni, hogy az
erdőszentgyörgyi iskola indította el a világ
egyik vezető tudósát. Természetesen nem feledkezhetünk meg arról sem, hogy Némethi
András matematikai felkészítésében döntő
szerepe volt Farkas Miklós segesvári matematikatanárnak. Segesváron a két utolsó gimnáziumi évet járta, innen jutott el a
nemzetközi matematikai olimpiára, és díjazottként tért haza. (Tudtommal az erdélyi magyar diákok közül az elmúlt 50 évben csak a

brassói Zsidó László, ma a Római Egyetem
professzora, és Némethi András jutott el erre
a szintre.) Szóval bárhonnan el lehet jutni „az
értől az óceánig”, ha kellő komolysággal és
munkabírással tanulunk és dolgozunk. Olvassunk bele a kötetbe, elsőként a Némethi Andrással való beszélgetésbe:
„S. Gy: Olvastam, hogy Rio de Janeiróban,
a matematikusok kongresszusán meghívott előadó voltál. Azért ez igen nagy megtiszteltetés.
N. A: Valóban az, nagyon örvendtem ennek
a meghívásnak.
S. Gy: Hogyan választják ki a kongresszus
előadóit?
N. A: Több bizottság működik a kongreszszus előkészítésében. Az egyik eldönti, kik
tartsák a minden matematikushoz szóló plenáris előadásokat, és kik legyenek a külön
szekciók előadói. Akik erről döntenek, szakmánk kiválóságai, jól látják az egész világ
matematikáját. Körülbelül tíz szekcióval fedték le a matematika több ágazatát. Engem két
szekció is meghívott előadónak, ami ritkaság.
A topológia és az algebrai geometria képviselői egyaránt felkértek egy közös előadásra.
Ez azért történhetett meg, mert az utóbbi
években éppen ennek a két területnek a kapcsolataival és összefonódásaival foglalkoztam.”
Ahogy említettem, külön színfoltja a kötetnek, hogy az utolsó két interjúalany Vekerdi
László és Szabó Péter Gábor tudománytörténészek. Vekerdi Lászlót tekintik a legnagyobb
magyar tudománytörténésznek. (Unokatestvére a jól ismert Vekerdy Tamásnak1, és testvére volt a Csíkszeredában Julianus-díjjal
jutalmazott Vekerdi Józsefnek2.)
Vekerdi László az erdélyi művelődéstörténetnek és a Bolyai-kutatásnak is szakértője
volt, így az erdélyi olvasó is sok érdekes dolgot megtudhat Staar Gyulának a vele folytatott beszélgetéséből.
„S. Gy: Mielőtt a Bolyai-kutatásról írt tanulmányaidra rátérnénk, nem kerülhetem el,
hogy rá ne kérdezzek kapcsolatodra Németh
Lászlóval. A két nagy pályaelhagyó: Németh
László és Vekerdi László. Hogyan találtatok
egymásra?
V. L: Annak hosszú és bonyolult története
van. Debreceni diákként természetesen jól ismertem a népi írókat, Németh Lászlót is. A
Református Gimnáziumban több kiváló magyartanárunk volt, akik az irodalom oktatását
magas színvonalon művelték. Megismertették
velünk a modern magyar irodalmat, benne a
népi írókat, erről írattak dolgozatokat. Később Sopronban, a diákegyesület összejövetelein – az úgynevezett szakestélyeken – újra
előkerült Németh László neve. (…)

5

S. Gy: Ugorjunk most egy nagyot az időben. 1961-ben mutatták be Németh László A
két Bolyai című drámáját. Ennek megszületéséhez te is hozzájárultál. Mi ebben az igazság? Kérlek, most tedd félre a krónikus
szerénységedet.
V. L: Akkor most nézzük a dokumentumokat! Amíg vártam rád, mivel tudtam, hogy a
Bolyaiakra is rákérdezel, Németh László levelezéséből kikerestem az erre vonatkozó részeket. Kezdődött azzal, hogy Fodor Ilona
elküldte Németh Lászlónak az édesapja által
összegyűjtött, még kiadatlan Bolyai-levelek
másolatát, arra biztatva, hogy írjon drámát
a Bolyaiakról. Németh László Sajkodról
1959. május 8-án ezt válaszolta Fodor Ilonának (…)”
Eddig az idézet. A marosvásárhelyi Fodor
Ilona, a Marosvásárhelyi krónikás füzetek
szerzőjének, Fodor Istvánnak3 a lánya, akkor
a Magyar Rádió munkatársa volt. Ő biztatta
Németh Lászlót a Bolyai-téma felkarolására.
Szabó Péter Gábor a kötet legfiatalabb interjúalanya, a magyar matematikatörténet
legeredményesebb és legtehetségesebb kutatója, Kiss Elemér és Weszely Tibor méltó követője. A könyvben sok erdélyi témát érint
Staar Gyula, aki többször bejárta a Természet
Világa folyóirat főszerkesztőjeként Erdély
nevezetes helyeit, így a nagyenyedi Bethlen
Kollégiumot, a Bolyai Farkas Líceumot,
Gyergyószentmiklóst és Csíkszeredát is, és
az erdélyi matematikai élet szakavatott ismerője.
Természetesen ezt az 500 oldalas kötetet
nehéz néhány sorban ismertetni, írásomat
csak figyelemfelkeltőnek szántam. Ajánlom
mindenki figyelmébe, aki meg szeretné érteni, hol tart ma, a 21. század elején a matematikai kutatás, milyen irányultságúak a
legmodernebb kutatások. A matematika a tudományok fáklyavivője, tehát meghatározza
már a 22. század tudományos haladását is
(amennyiben az emberiség nem pusztítja el
önmagát vagy a környezetét). És hogyan
tudná egy matematikában kevéssé művelt olvasó ezeket az irányokat megérteni? Úgy,
hogy e kérdésekre a válaszokat első kézből,
a legkiválóbb kutatók szemléletes és jól érthető beszédéből hallgatja.
1
Vekerdy Tamás (Budapest, 1935. szeptember 21. – Budapest, 2019. október 9.)
2
Vekerdi József (Debrecen, 1927. augusztus 7. – Budapest, 2015. szeptember 28.) Széchenyi-díjas magyar nyelvész
3
Fodor István, született Fried István (Komárom, 1893. szeptember 29.[1] – Budapest,
1961. november 5.[2]) magyar újságíró, rendező, helytörténész, postasegédtiszt.

Középen Staar Gyula, a Természet Világa főszerkesztője, balra tőle Weszely Tibor, jobbra Oláh-Gál Róbert Csíkszeredában, 2013. június 5-én
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A természet kalendáriuma (CDLI.)

Kiss Székely Zoltán

Rárohan a március a megunt tél februári
bilincseire. Alig várjuk a tartósan szép idő beköszöntét. Még nincs tavasz, csak a reménye
éltet. Kezdjük hát e heti sétánkat JékelyZoltán 1939-ben fogant tavaszbűvölőjével: Tavasz van, gyermekek!
Tavasz van, gyermekek! A hegyi szélben
érzitek-é ezeréves szagát?
– Őrült leány, virággal az ölében,
vén koldusoknak is vad csókot ád.
Légy boldog, régi holt, dédunokád
egy könnyes csókból most fogamzik éppen!
Légy boldog, csontmagány, szép hóvirág
nyílik ki koponyád szemüregében.
S, boldog fiúk, hófoltos erdőszélre
rohanjatok ki, mint az ördögök,
pirult orcátok nyomjátok a szélbe!
Mind édesebbek e tavasz-körök,
melyek reánkgyűrűznek évről-évre,
az ős nyárból, mely valahol örök!

Levetjük lassan téli bundáinkat, s átöltözünk vidámabb, melegebb színekbe mi magunk is. Akár a vadon élő állatok. Csakhogy
az ő átvedlésükre még várni kell.
Nem egy látványos szőrmeszínváltozáson
megy át majd késő tavaszig.
Mint példának okáért a hermelin (Mustela
erminea), más néven hölgymenyét, amelyet
2021-ben az év emlősének választottak a Vadonleső program keretében. A magyar Agrárminisztérium,aHermanOttóIntézet
és a Magyar Természettudományi Múzeumhét éve indították útjára az Év emlőse
kezdeményezést.
A hermelin a rejtőzködés nagymestere: a
nyári – hátán barna, hasán világos – bundáját
havas teleken szinte teljes testén hófehérre
cseréli, csak a farka vége marad fekete.
Kizárólag ragadozó életmódot folytat, elsősorban kisebb rágcsálókat, madarakat fogyaszt; jobb híján a rovarokra, lárvákra vagy
akár a dögevésre is ráfanyalodhat. Technikás,
ügyes vadász. Gyorsaságának köszönhetően
nála nagyobb állatokat is zsákmányolhat.
Közeli rokonához, a menyéthez hasonlóan
a hermelin is ért hozzá, hogy kényelmessé
tegye tanyáját. Földi lyukakban, vakond- és
hörcsögtanyákon, sziklahasadékokban, falrepedésekben, kőrakások alatt, fák odvában, lakatlan épületekben és száz más efféle
búvóhelyen üti fel tanyáját. A nappalt rendszerint átalussza, alkonyatkor indul portyára,
de ha éhes, fényes nappal, az emberek szeme
láttára is vadászik. Napszállta felé nagyon
élénk és virgonc. Gyors, jellegzetesen elnyújtott ugrásokkal szalad, közben felágaskodik
és figyel. Könnyedén fut és ugrik, kitűnően
kúszik, és szükség esetén széles folyókat is
gyorsan és biztosan úszik át.
Állatkertekben, bemutatóhelyeken nem

sűrűn lehet találkozni vele, a természetben is
meglehetősen ritka. Mivel az éghajlatváltozás
miatt a havas telek egyre ritkábbak és rövidebbek, a téli bundás hermelin megjelenése
mára lassan a fehér holló ritkaságával vetekszik.
Hófehér, fekete farokvégű, téli gereznája
drága prémféleség évezredek óta.
Egész Európában el volt terjedve. Latin
nevét a pelles armeniae-ről, azaz az örmény
prémről vezették le.
A középkorban drága prémeket csak a nemeseknek volt joguk viselni. Így vált a heraldikában a címerpajzs egyik borításává: fehér
alapon stilizált farokvégekkel bevetett mező.
Valószínűleg úgy lett azzá, hogy egy egykori
nagyúr köpenyének bélését erősítette a pajzsára. A magyar és a közép-európai címertanban szinte teljesen ismeretlen, a francia, az
angol és a németalföldi heraldikában viszont
nagyon gyakori. Még a hermelinfarkak számát is pontosan meg szokták határozni. Az
udvarképes angol főnemességnél a hermelingalléron alkalmazott faroksorok száma a rangot jelezte.
A magyar nő → menyétféle jelentésfejlődés nagyon régi időre nyúlhat vissza. Muszlim források szerint a honfoglalás előtt a
magyarok a menyasszonyért akár hermelinprémmel fizethettek. Így jöhetett létre a kapcsolat a hölgy (akkori jelentése szerint:
menyasszony) és a hermelin között. Ebből
ered a hölgymenyét kifejezés. I. Endre és
Salamonkirály idején az okiratokban gyakran előfordul a helmelina albimissia, a „legfehérebb hölgy” említése. A Besztercei
szójegyzékben (1395 körül) „hermelus: hermelína” alakban fordul elő a szó, ami valamikor egyszerűen csak nőstényt jelentett. A
Magyar tájszótár szerint a meny, menyecske
szavunk is így jöhetett létre, mi több, az egykori szépasszonyokra mondták, hogy menyétféle. A „nő, nőstény” és a „menyétféle
állat” jelentések összefüggése a magyaron
kívül más nyelvekben is elterjedt volt. Az
olasz bellula, donnola, a francia belette, az
óangol fairy jelentése is nő, szépasszony, szépecske, asszonyka. A nő és a menyét azonosítása az ókori görögöktől kezdve
Európa-szerte elterjedt azon hiedelem nyomán, miszerint a menyét bűvös hatalmú
nővé, nimfává, tündérré változhat. A feledésbe merült hölgy szót a nyelvújítás hozta
újra felszínre.
Ennek a hermelinkultusznak hódolt LeonardodaVinci is: 1489/1490-ben festette
volt a Hölgy hermelinnel művét, a Krakkói
Nemzeti Múzeum kincsét. Egyes vélemények szerint, bár a kép címe szerint a hölgy
hermelint tart a kezében, az állat valójában
vadászgörény, más vélemények azonban tagadják ezt. A festményt a XVIII. században
vásárolta meg a lengyel Czartoryski hercegi
család, majd háborús események miatt Pá-

Üde hóvirág-katonák, mint csillagfolyó, győzedelmes ár, dalolva jönnek a hegyoldalon

Leonado da Vinci – Hölgy hermelinnel

rizsba menekítették, ahonnan 1882 után került vissza Lengyelországba. A II. világháború elején Berlinbe vitték, a háború után
került vissza ismét Krakkóba, ahol azóta is a
Czartoryski Múzeumban van kiállítva. Jómagam 2009-ben a budapesti Szépművészeti
Múzeumban láttam e művet.
Március elejéről egy név kívánkozik kalendáriumunkba: 1839. március 3-án született
KrennerJózsefSándor minerológus. Ő volt
az ifjú EötvösLoránd nevelője, később több
mint negyedszázadon át a Magyar Nemzeti
Múzeum igazgatója. A Nemzeti Múzeum ásványtárát a világ egyik legelső ilyen nemű
gyűjteményévé fejlesztette. Korában Európa
egyik legjobb ásványismerője volt, számos új
ásványfajt fedezett fel, határozott meg és írt
le; ő foglalkozott először a kriolitokkal; nagy
érdeme az anglesitekkel és tellúrvegyületek-

kel kapcsolatos régi hibás megállapítások kijavítása. 1877-ben Nagyág híres aranybányájában új arany-ezüst tellúrércet fedezett fel,
amelyet róla krenneritnek neveztek el. A magyar geológia és ásványtan nagy mecénásáról, SemseyAndorról nevezte el az 1881-ben
felfedezett semseytet és az 1889-ben Felsőbányán felfedezett ólomezüst-antimon-kén
vegyületet, az andoritot. Eötvös nevét viseli
az általa felfedezett lorandit, és a nevéhez fűződik az avasit (1881), kornelit (1888),
warthait (1909), schafarzikit (1915) felfedezése is.
Az élettelen természetből az élőbe csobbanjunk vissza március kezdetén!
Tavasz jön. Még nem látszik. De tudom.
Mint ahogy tudta ezt BartalisJános is. 1932ben így ír a tavasz érkezéséről.

Még nem látszik, de tudom, hogy most
indul.
A márciusi táj fekete,
a rét elviselt kopott zakó,
de aranyszínű a nap
s patak habja csillogó.
Még nem látszik, de tudom, hogy most
indul.
Ágak hegyén alig duzzad a rügy,
fekete, szúrós buzogányok a fák,
de hallom – néha erdőkből
idetéved egy fütty.
Még nem látszik, de tudom, hogy most
indul.
Sejtelmesen sötéten ver a vér,
a föld vére indul. Hallom, hogy árad,
erekben hogy zúg zakatolva,
delejes árama szívemig ér.
Hallom éjjeleken nagy dobbanásaid, föld.
Hallom készülő új harcod zaját,
az alvó világba berivallsz,
megfújod trombitád –
Hallom éjjeleken nagy dobbanásaid, föld.
Hallom –
s reggeleken ablakom kinyitom,
érzem hóvirág-katonáid üde illatát,
– mint csillagfolyó, győzedelmes ár –
dalolva jönnek a hegyoldalon.

Még nem látszik, de hogy most indul,
tudom.
Az új tavasz reményében, maradok kiváló
tisztelettel.
Kelt 2021-ben, március előtt három nappal
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Erdélyországi összegzés

A Hagyományok Háza erdélyi partnerszervezeteinek éves munkája

A Hagyományok Háza 2020-ban is
folytatta az erdélyi partnerszervezetei
által összefogott, az élő néphagyományt támogató munkáját. A szerteágazó tevékenységet Tóth János
hálózatvezető foglalja össze.

„A 2020-as év nagy reményekkel indult,
hiszen a kidolgozott terveink forrása is biztosítottnak tűnt. A pandémia miatt viszont tavasszal nekünk is újra kellett gombolni az
életünket. Kollégáink ekkor kiváló ötletekkel
próbálták orvosolni a helyzetet, így földrengésszerű változást nem kellett megélnünk
sem Erdélyben, sem más országrészben. A
saját és a köz érdekében maximálisan alkalmazkodtunk a mindenkori és a területileg hatályos jogszabályokhoz, így majd’ minden
rendezvényt meg tudtunk valamilyen szinten
szervezni. Természetesen nekünk is meg kellett hallanunk az idők szavát a kiszélesedett
online térben. Viszont e nehéz helyzetben
számos tapasztalattal lettünk gazdagabbak, s
ezt a tudást a későbbi ’békeidőben’ is kamatoztathatjuk. Igen, el kell fogadnunk, hogy az
emberek elérése, bekapcsolása az élő népi
kultúra művelésébe és éltetésébe ezeken a
csatornákon sokszor hatékonyabb, mint a
megszokott hagyományos módszer.

Az első fél év fókuszában az oktatások álltak: elindultak az újabb, a partnereink által
szervezett tanfolyamaink, foglalkozásaink.
Ismert, hogy Erdélyben nincs meg az az alapfokú iskolákat működtető intézményes háló-

zat, mint az anyaországban, így a stratégiai
partnerszervezetekre hárul ez a feladat.
A gazdag palettáról kiemelem a hangszer-,
a néptánc-, népiének-, népmesemondás-oktatást. Az utóbbival kapcsolatban említem meg
az elmúlt év végén kiadott Kibédi népmesék
Ráduly Jánostól című kötetet, és a Csak tiszta
forrásból. Magyar népdalok III. kötetét, ami
nagyban segíti ezt a munkát.
A Hagyományok Házának Erdélyben
nincs saját fesztiválja, viszont a sok évtizedes
múltra visszatekintő rendezvények szervezésében partnerként veszünk részt. Ezek egy
része – a nyári könnyítések nyomán – megvalósult, közülük aláhúzom a Vásárhelyi Forgatagot, a Mera World Music Fesztivált. Más
rendezvények – így például a gyergyói FeltöltŐ Fesztivál – elmaradtak. A felszabaduló
energiáinkat viszont más területeken tudtuk
hasznosítani, itt kell megemlítenem a szórványvidékek kollégiumainak nyújtott hathatós kiegészítő segítséget.
Az online munkáinkból figyelemre méltó
a Romániai Magyar Néptáncegyesület szervezésében megvalósult III. erdélyi koreográ-

A kommunizmus áldozatainak emléknapja

Az Országgyűlés 2000. június 13-án
elfogadott határozata minden év február 25-ét a kommunizmus áldozatainak emléknapjává nyilvánította. Az
MTVA Sajtóarchívumának összeállítása:

Közép- és Kelet-Európában elsőként Magyarország döntött úgy, hogy legyen emléknapja a kommunizmus áldozatainak, akikről
először 2001. február 25-én emlékeztek meg
az Országgyűlésben és az ország középiskoláiban; azóta minden évben tartanak emlékünnepségeket.
Az emléknap időpontja azért február 25-e,
mert 1947-ben a szovjet megszálló hatóságok
ezen a napon tartóztatták le Kovács Bélát, a
Független Kisgazdapárt (FKGP) főtitkárát,
akit országgyűlési képviselőként mentelmi
jog védett. Ez volt az első lépés Magyarországon a totális egypárti diktatúra kiépítése felé,
amely a kommunistáktól még távolságot tartó
erők megfélemlítésével, az FKGP feldarabolásával járt, és megnyitotta az utat Nagy Ferenc miniszterelnök májusi eltávolítása előtt.
A szovjetellenes kémkedéssel és ellenkormány alakításával megvádolt Kovács Bélát
1951-ig magyarországi és ausztriai börtönökben őrizték, majd 1952-ben a Szovjetunióba
vitték, ahol bírósági tárgyalás nélkül 25 év

kényszermunkára ítélték. 1955 novemberében átadták a magyar hatóságoknak, de szabadságát csak 1956 áprilisában nyerte vissza.
Az 1956-os forradalom idején földművelésügyi miniszterként, majd államminiszterként
tagja volt a második Nagy Imre-kormánynak.
A forradalom leverése után kereste a kiegyezés lehetőségét, de amikor világossá vált számára, hogy ez nem lehetséges, visszatért
baranyai szülőfalujába. Erőteljes nyomásra
1958 novemberében hozzájárult ahhoz, hogy
a Népfront képviselőjeként az Országgyűlés
tagja legyen, de betegsége miatt ténylegesen
nem politizált. 1959. június 21-én halt meg,
a szovjet hatóságok csak 1989-ben rehabilitálták. Kovács Béla önkényes fogva tartása a
demokratikus jogok lábbal tiprásának jelképévé vált, sorsa példája azoknak, akiket ma a
kommunizmus áldozataiként tartunk számon.
Az Országház közelében álló bronzszobrát,
Kligl Sándor alkotását 2002. február 25-én,
letartóztatásának és elhurcolásának 55. évfordulóján avatták fel.
„A jövendő nemzedékek előtt kötelességünk feljegyezni a 20. század bűneit, és biztosítani, hogy azok soha ne ismétlődhessenek
meg” – írta Milan Kundera cseh író. A kommunista diktatúrák értékelése, az áldozatok
felkutatása és számbavétele a történettudo-

mány feladata, de az áldozatok számát megbízható adatok híján csak becsülni lehet. Az
1997-ben Párizsban megjelent, hat szerző
által jegyzett A kommunizmus fekete könyve
levéltári kutatások és becslések alapján világviszonylatban mintegy 100 millióra teszi a
kommunizmus áldozatainak számát. A világ
több pontján – Prágától Budapesten át
Washingtonig – állítottak már emlékművet a
kommunizmus, illetve a totalitárius rendszerek áldozatainak.
Kelet-Közép-Európában a rendszer áldozatainak száma elérheti az egymilliót, ennyi
ember vesztette életét kivégzés, éhínség miatt
vagy kényszermunkatáborban. Jóval magasabbra tehető azoknak a száma, akiket a diktatúra hétköznapi valósága testileg és lelkileg
nyomorított meg. A rendszer áldozata volt az
is, akit vallattak és kínoztak, megbélyegeztek,
kirekesztettek vagy börtönbe zártak, akit csoport- vagy vallási hovatartozása miatt üldöztek, mindenki, akit megfosztottak a szabad
cselekvés és választás lehetőségétől. A magyar
kormány 2013-ban rendeletet hozott a kommunizmus áldozatainak emelt juttatásáról.
2014-ben jelentették be, hogy Áder János
magyar és Joachim Gauck német köztársasági elnök kezdeményezésére és támogatásával európai nyilvántartás készül a
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fustalálkozó. A rendezvényen konferenciát is
tartottak, melynek középpontjában – a hitelesség tükrében – a néptánc színpadi megjelenítésének technikai és formai követelményei
álltak. Az élőben megtartott szimpóziumon
neves erdélyi szakemberek adtak elő, az elhangzottak online formában is elérhetővé válnak. Kiemelném még az online munkáink
közül az Élő népművészet kiállítás megvalósítását, valamint azokat a módszertani anyagokat, melyek az e területen működő szakmákat
segítik mind a kézművesség, mind a folklórműfajok terén. Így született például több népdalgyűjtemény, emellett Erdély kistájait
bemutató sorozat indult. Itt említeném meg a
mezőségi, családi kötelékek erősítésére irányuló A Mezőség arcai a XX. században című
kezdeményezést is, amely a családi hagyatékokban fellelhető fotók és dokumentumok digitalizálását és bemutatását tűzte ki céljául.
Végezetül a Lipinka nevű online programra térek ki, ez a kezdeményezés a hagyományos
népművészeti
tevékenységek
élményalapú, komplex oktatásában támogatta
a pedagógusokat és az oktatókat.”

kommunizmus áldozatairól. A kezdeményezés első lépéseként a budapesti Terror Háza
Múzeum és az egykori berlini Stasi- (az NDK
állambiztonsági minisztériuma) börtön helyén működő emlékhely és múzeum adatbankot létesít, melyben a kommunizmus minden
magyarországi és németországi üldözöttjének
és áldozatának nevét regisztrálják. A magyar
kormány 2014-ben azt is javasolta, hogy a
közép-európai országok közös történelmi hagyatékaként Washingtonban jöjjön létre a
kommunizmus áldozatainak emlékmúzeuma.
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter 2020 novemberében jelentette be: a kormány tízmillió dollárral járul hozzá az
amerikai Kommunizmus Áldozatai Emlékalapítvány azon céljához, hogy egy múzeumot
és egy kutatóközpontot építsen fel Washingtonban.
Magyarországon a 2015-ös évet a Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékévének nyilvánították,
amelyet 2017. február 25-ig meghosszabbítottak, emlékezésül azokra, akiket a második
világháború végén vagy azt követően deportáltak. Az ő számukat 700 ezer és 1,1 millió
közé teszik. Közülük háromszázezren sohasem tértek haza.
A kommunizmus áldozatainak emléknapja
alkalmából minden évben országszerte megemlékezéseket tartanak.

PÁLYÁZATI
SZELVÉNY

16 NÉPÚJSÁG ________________________________________________ SZÍNES VILÁG ____________________________________________ 2021. február 26., péntek

Szerkeszti: Kiss Éva
1

6

F

2

8

11

U

15

O

1

13

12
16

2

N

6

8

10

Á

14

Z

3

15

Z

7

9

U
9

14

9

A

A
2

4

13

11

15

1

3

16

3

C

7

10

17

4

7

14

4

7

12

12

13

R

16

5

7

11

14

S
C
M

5

12
17

5
10

11

E



C

18

E
A

936.

VÍZSZINTES:
1. Angol filozófus (XVI-XVII. sz.). 6. Magyaros dal.
7. Nota bene (röv.). 8. Szibériai folyam. 9. Órómai férfiviselet. 11. Heves légköri jelenség. 13. Vélő, gondoló
(nép.). 15. Hím ló. 16. Óangol kezdetek!
FÜGGŐLEGES:
2. Becézett Róbert. 3. Attól kezdve! 4. Dél-afrikai tartomány. 5. Ruhadarab. 6. Latin nyelvű műve 1620-ból.
10. Csillagkép. 12. Füllel érzékeljük. 14. Görög betű. 16.
Csermely.

VÍZSZINTES:
1. Zeneszerző, zongoravirtuóz, 14 évesen szerezte
egyetlen befejezett operáját. 6. Szódzsóker. 7.
Veszteség. 8. Ruhaanyag. 10. … iacta est (Caesar). 12.
Tankbelső! 13. Női név (júl. 12.). 15. Francia arany. 16.
Hegycsúcs.
FÜGGŐLEGES:
1. Szövetség. 2. Lekvár. 3. Izraeli pénz. 4. Némán
tákol! 5. Híresztelés, hír. 9. … de Valera (ír politikus).
11. Svéd férfinév. 13. Az opera címe. 14. Fejünk eleje.
17. Ománi és magyar gépkocsijel. 18. Bárányhang.

VÍZSZINTES:

1. Francia zeneszerző. 6. Az arany vegyjele. 7. Sze-

relem (latin). 8. Balaton-parti helység. 10. Lóköröm. 11.

Római négy. 12. Verona folyója. 14. Mi több! 16. Taszít.
FÜGGŐLEGES:

1. Most is ez van. 2. Díszterem. 3. Erősen tapad. 4.

Fohász. 5. A kobalt vegyjele. 8. Operája 1911-ből. 9.

A

Vályú. 11. Orosz férfinév. 13. Japán város. 15. …
kismalac (A. Christie regénye).

A FEBRUÁRI ÉVFORDULÓK (2.)

Megfejtések
a február 19-i számból:

című pályázat nyertesei:

Vitos Ervin,
Marosvásárhely, Înfrăţirii u.
Kali József,

Marosvásárhely, Építők sétány

A pályázati rejtvény megfejtése:
PRAETORIUS; SZEROV; KEATS; EBERT;
VELITS; STORNO

Kérjük a nyerteseket,
vegyék fel a kapcsolatot Borbély Ernővel
a 0742-828-647-es telefonszámon.

L.N.J.

Ikrek:

Las Lajas
Miniskandi:

1. Kálmán Imre; Marica

grófnő. 2. Lehár Ferenc; Víg

özvegy. 3. Emily Brontë; Üvöltő
szelek.
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VÍZSZINTES: 1. … Izabella, a vízsz. 54. anyja, 1559-ig ő kormányozott a fia
helyett. 7. Gátépítő állat. 10. Londoni villamos (nép.). 11. Brazil szövetségi terület. 13.
Országgyűlés színhelye, itt iktatták törvénybe a vallásszabadságot. 17. Bélpoklosság.
19. Elektronvolt (röv.). 20. Dél-afrikai tartomány. 21. Ezergrammnyi. 22. Svájci kanton.
23. Közel-keleti állam. 24. Mell. 25. Afrikai állam. 26. Rovar testrésze. 27.
Asszonynévképző. 28. Hatból kettő! 29. Bárányhang. 30. Alfa, a nélkül! 31. Hamis. 32.
Lóverseny (angol). 34. Vályú. 37. Fényképész, bábművész (Dénes). 39. Oda-vissza
férfinév. 41. Ver. 42. Párizsi metró. 44. Álomba ringatás. 47. … Zola (fr. író). 49.
Szavazóláda. 51. Kártyajáték. 53. Román férfinév. 54. Az utolsó magyar nemzeti választott azonos nevű királyunk fia, Erdély első fejedelme, a reformáció híve, 450 éve
hunyt el.
FÜGGŐLEGES: 1. Jutka páratlan! 2. Az argon vegyjele. 3. Bonyodalom (biz.). 4.
Épületszintre vonatkozó. 5. Svéd férfinév. 6. Palóc alma. 7. Feltéve. 8. Műt. 9. A függ.
12. vallás alapítója, a vallásszabadság kihirdetője. 12. Magyar vallás, vízsz. 54. is
erre tért át. 13. Mindent besöprő. 14. Grúz férfinév. 15. Tesz, helyez. 16. Római 550.
18. … Pot, kambodzsai politikus. 21. Kicsinyítő képző. 22. United States (röv.). 24.
Igényel. 25. Bálna. 27. Francia éjszaka. 29. Dél-amerikai tea. 32. Fosztóképző. 33.
Fényképet készít. 35. A cérna párja. 36. Csillagkép. 38. Mi az hogy! 40. Partner. 43.
Pénzzé tesz. 45. Mint, -ként (német). 46. Az övéi (latin). 49. O sole …, olasz kanzonett.
50. Férj, de csak félig! 52. Milligramm!
L.N.J.
A megjelölt sorokban, oszlopokban szereplő helyes megfejtéseket március 11-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 1856-ban alapított brit
divatmárka nevét kapjuk. Könnyítésül egy betűt előre beírtunk.

VÍZSZINTES: 1. A hét egyik napja – Szuverén, független. 7. Határidőrag – Arzéndarab! 8. Díszterem – Száraz kukoricaszár. 9. Peron közepe! – Német, osztrák és kambodzsai gépkocsijelzés. 11. A bór és a stroncium vegyjele – Kisagy része! 12. Parányi rész
– Szőlőlé. 14. Kiütés jele a ringben – Zárni kezd! 15. Változatlan, megingathatatlan –
Műt. 18. Tanít – Tűz martalékává válik. 19. Nem megy el – Régi aranypénz. 22. Méltóság
– Izomkötő szalag. 23. Indián csónak – Látványműsor. 25. Hajít – A kalcium és a jód
vegyjele. 27. Megszólítás, nomen – Kissé agitál! 28. Óra tartozéka – Szándékozik. 30.
Római hatos – Mutatószó. 31. Bölcs bibliai király – Kolónia.
FÜGGŐLEGES: 1. Látószerv – Verdi egyik operája. 2. Nulla – Az … madár (Sütő
A.). 3. E nap – Indok. 4. Szomorú – Nemzetközi Olimpiai Bizottság, rövidítve. 5. Formáz,
idomít – Állam. 6. Erkölcs, etika – Részekre oszt. 10. Lóbiztató eszköz – Orosz fillér. 13.
Fed, beborít – Tömzsi, pufók. 16. Az Amerikai Egyesült Államok negyvenhatodik elnöke
(Joe) – Kőzetsáv. 17. Fösvény – Sportszermárka. 20. Nemesfém – Nagyszülő kedvence.
21. Tapasztalat, jártasság – Zúg a szél. 24. Szint – Gyűjtőér. 26. Járom – Egyik oldal. 29.
Arrafele! – Helyhatározó rag.
Koncz Erzsébet
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Klímabarát ötletek

Érdemes tanulni Európa Zöld Fővárosától

A finn fővárostól, Helsinkitől
mintegy 100 kilométerre
északkeletre fekvő Lahtit választották 2021-ben Európa
Zöld Fővárosának. Brüsszel
ezzel a címmel ismeri el a jelentős környezetvédelmi erőfeszítéseket. A város a cím
mellé 350 ezer euró pénzdíjat
és Európa zöld nagyköveti
posztját is elnyerte idén.

Mózes Edith

Lahti célja, hogy négy éven
belül, 2025-re teljesen karbonsemlegessé váljon. Ez nagy vállalás,
Finnország 2030-ig szeretné elérni
ugyanezt, míg az Európai Unió
2050-re vállalta a teljes karbonsemlegességet.

Környezetvédelemre nevelés
környezetvédelmi dadusok
segítségével
Lahtiban a gyerekek már nagyon
korán elkezdik megtanulni, milyen
a környezettudatos szemlélet, és
hogy miként óvhatják meg a bolygót. A környezetvédelmi oktatás
már az óvodában elkezdődik, és az
iskolában is nagy hangsúlyt kap,
külön nevelők, az úgynevezett környezetvédelmi dadusok segítségével. A környezetvédelmi dadusok
idősebb önkéntesek, akik segítenek
átadni a környezetvédelemmel kapcsolatos tudnivalókat a gyermekeknek. Madárlesre viszik őket,
bújócskáznak az erdőben, megtanulják a virágok nevét, még lékhorgászatra is elviszik őket a befagyott
tóra.

Az ötlet Helena Juutilainené,
négy unoka nagymamájáé, aktív
környezetvédőé, ő találta ki tíz
évvel ezelőtt, amikor nyugdíjba
ment. – Azt vettem észre, hogy az
unokáim csak úgy szívják magukba
az ismereteket, megtanulták a virágok és a halak nevét, sőt még a
latin nevüket is megjegyezték –
mondta Helena Juutilainen az Euronews-nak.
Azóta számos nagymama és
nagypapa csatlakozott a környezetvédelmi dadusprogramhoz.
Fontos a követendő jó példa
A Lahti Pelicans célja, hogy a
világ első karbonsemleges hokicsapata legyen. A jégcsarnokot megújuló energiából látják el, a csapat
pedig nem utazik repülővel. Amikor

az ötszáz kilométerre fekvő Oulu
csapatával játszik, majdnem egy
napig utazik odáig fenntartható forrásból származó üzemanyagot használó buszával.
A jégkorong nagyon népszerű
sportág Finnországban, amikor a
csapat úgy határozott, hogy karbonsemleges működésre vált, annak
nagy hatása volt az egész közösségre.
– A zöld irányváltás új rajongókat
is hozott a klubnak – mondta a
kommunikációs vezető.
De nemcsak a sport, a kultúra területén is van jó példa: a lahti
szimfonikus zenekar hat éve dolgozik a teljes karbonsemlegességen. 2018-ban díjat is nyertek az
erőfeszítéseikért, közte azért, hogy
kevesebb kottát nyomtattak. Egyelőre sem a hokicsapat, sem a zenekar nem érte el a teljes
karbonsemlegességet, de példájuk
inspiráló.
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Jutalomsütivel buzdítják fenntartható közlekedésre a város lakóit
Sütivel, ingyenes buszjeggyel és
más ajándékokkal jutalmazza Lahti
vezetése azokat a városlakókat,
akik csökkentik a szén-dioxid-kibocsátásukat.
A világon egyedülálló CitiCAP
nevű alkalmazás, amit használnak,
más finn városok és országok figyelmét is felkeltette. A személyes
adatok – mint a gyermekek száma,
a munkába járás ideje – alapján az
applikáció kiszámolja a személyes
CO2-kibocsátási keretet. Az alkalmazás ezután figyelemmel követi,
hogy mennyit és milyen járművekkel utazik a felhasználó, a hét végén
pedig megmondja, hogy sikerült-e
tartani a heti kvótát.
Ha ezt túllépik, nem jár nekik jutalom. Ha sikerül a határértéken
belül maradniuk, virtuális pénzt
kapnak, amit például buszjegyre,
uszodai belépőre vagy süteményre
lehet költeni.
Fenntartható üzlet
A fenntartható gondolkodás nemcsak a klímának kedvez, a gazdaságot is felvirágoztathatja, ahogy azt
a gabonával foglalkozó PäijätHäme Grain Cluster tagjai is tapasztalták Lahti térségében.
A gabonaklaszter cégek kiterjedt
hálózata, amelyek az összes ponton
kapcsolódnak a gabonához, a gyártástól a kereskedelemig és a végfelhasználásig. A több mint háromezer
munkavállalót tömörítő csoportban
farmok, malmok, malátagyárak
vannak, amelyek az élelmiszer-, kenyér- és sörgyártás területén aktívak.
Az együttműködés egyik környezetvédelmi vetülete az Etanolix
nevű bioetanol-üzem, amely a finn
St1 energiacég és a Lahtiban található Hartwall italgyártó együttműködésében valósult meg. 2010 óta
gyártanak bioüzemanyagot élelmiszeripari hulladékból és maradék
gabonából, amit malmokból vagy
főzdékből gyűjtenek be.
A szennyezett területek
újraélesztése
A Vesijärvi-tó kikötője népszerű
hely egész nyáron. A zsúfolt partot
Lahti szabadtéri nappalijának is nevezik, ahová azért mennek a helyiek, hogy egyenek-igyanak és
találkozzanak egymással.
A hetvenes években azonban ez
még egyáltalán nem így volt. A kikötő tele volt szennyező gyárakkal,
a tó maga pedig alkalmatlan volt
fürdésre, horgászásra, de még vitorlázásra is.
A Vesijärvi Tó Alapítvány sokat
dolgozott azon a közszféra és magáncégek bevonásával, hogy újraélesszék a tavat és környékét. A
Vesijärvi-tó regenerálása egyedülálló a világon, és azóta modellként szolgál más tavak helyreállításához Finnországban és más
államokban is.
Befektetés a jövőbe
A Kymijärvi III nevű bioüzem
2019-ben kezdte meg működését
Lahtiban. Az erőmű azóta 100 százalékban megújuló energiát termel,
amit a város energiaellátója, a Lahti
Energia arra használ, hogy kiváltsa
a régi, Kymijärvi I nevű széntüzelésű erőművet. A biomassza-erőmű
főleg erdészeti hulladékot használ a
tüzeléshez.
Az új erőmű, együtt a 2012 óta
üzemelő, gáztüzelésű Kymijärvi IIvel, képes a város mind a százhúszezer lakosának energiaellátására,
méghozzá úgy, hogy az éves szén-dioxid-kibocsátást eközben sikerült
csökkenteni 600 ezer tonnával.
Forrás: Euronews
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Ø Beton nedvesen vagy félszárazon kiszállítva
Ø Egyedi, különleges út- és térrendezési feladatok
megoldása

Ø Tapasztalat 20 év régiséggel
Ø Aszfaltozás, hengerelt aszfaltok bedolgozva
Ø Segítőkészség és garancia
A marosvásárhelyi BETAS Kft. ajánlata
magán- és jogi személynek egyaránt:

– út- és járdajavítás, helyreállítás feltörés után
– épületalap öntése, garázsok, kerítések és
vízelvezetők javítása-építése
– betonaknák, pincék kivitelezése, javítása
– parkok, parkolók, külső és belső ipari platformok
rendezése
– árkok és bejárati hidak építése, javítása

Mindezeket kivitelezzük: BETon, ASzfalt, sóder,
kavicsfrakciók, zúzott kavics, kockakövek, betonlapok,
járólapok és térkövek, út- és járdaszegélyek
felhasználásával.
Megtalálnak a betas_srl@yahoo.com címen vagy
az alábbi telefonszámokon: 0265/253-781,
0743-187-066, 0758-047-614.

AMAESTRO SPRLbukarestifiókja(avoltSMDAInsolvency
SPRL)aMUREşINSOLVENCY SPRLáltal–székhely:Marosvásárhely,Gen.Avramescuu.4.szám,Marosmegye–,acsődbe
mentCoNTrANsCoM BENţA rT. cégfelszámolójakéntnyilvánosárverésenértékesítegyingatlant–243,99négyzetmétereslakóház–amarosszentkirályiRăsăritvillanegyedben.Kikiáltásiár:
42.258,60euró+héa.
Azárverésremárcius5-én13órakorkerülsoraMuresInsolvencySPPRLszékhelyén,ésmegismétlikmindenpéntekenugyanabbanazidőpontban,azingatlaneladásáig.Azárverésenrészt
vehetnekazokamagán-ésjogiszemélyek,akikkifizetikakikiáltásiár10%-átkitevőrészvételigaranciát,arészvételidíjatésmegvásároljákafeladatfüzetetlegkésőbb24órávalalicitkezdeteelőtt.
Bővebbtájékoztatássalacégfelszámolószolgála0265/269-700,
0745-146-096-ostelefonszámon.

AMAESTROSPRLbukarestifiókja(avoltSMDAInsolvency
SPRL)aMUREşINSOLVENCYSPRLáltal–székhely:Marosvásárhely,Gen.Avramescuu.4.szám,Marosmegye–,acsődbe
jutottCoNTrANsCoM BENţA rT. cégfelszámolójakéntnyilvánosárverésenszállítóeszközöket(8darab),technológiaifelszereléseket(27db),konténertípusúbarakkokatértékesít.
Akikiáltásiár228.833,50lej+héa.Azállóeszközöketkülönkülönfeltüntetőlistaawww.unpir.ro,www.smdamures.roweboldalakon,illetveacégfelszámolószékhelyéntanulmányozható.
Azárverésremárcius5-én13órakorkerülsoracégfelszámoló
székhelyén, és megismétlik minden pénteken ugyanabban az
időpontban, a javak eladásáig. Az árverésen részt vehetnek
azokamagán-ésjogiszemélyek,akik/amelyekkifizetikakikiáltásiár10%-átkitevőrészvételigaranciát,arészvételidíjat
ésmegvásároljákafeladatfüzetetlegkésőbb24órávalalicit
kezdeteelőtt.
Bővebbtájékoztatássalacégfelszámolószolgála0265/269-700,
0745-146-096,illetveazadósa0745-624-214-estelefonszámon.

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.
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.)

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. (22443-I)

Megjelent Radványi Hajnal
legújabb kötete

„Aháborúokoztasebekmég
nem gyógyultak be, és a jövő
képeibizonytalanulingadoztak.
Ebben a zűrzavaros világban
kellettmagukrataláljanaka28asévekszülöttei.Természetesen
sok volt a buktató, a kérdő- és
felkiáltójel.Hamarosanbeistiltottákeztaverset,hogynerombolja az ideálisra festett
világképet.Ebbenafurcsavilágbanbúcsúztamnapsugarasgyerekkoromtólésserdültemfiatal
lánnyá, dolgozó nővé, édesanyává,lettemazzá,amivagyok.
Rövidkisemlékezéseimbeazén
kisélettörténetemetírtambele.
Azokatválasztottamki,aholkimutatható,hogyakisésanagytörténelmieseményekmiképpen
befolyásoljákahétköznapiemberéletét.
Nempolitizáltam,talánegykicsitnosztalgiáztaméselgondolkodtam,hogycudarulnehézvolt,decudarulszépisvolt.Szeretném,haakedvesolvasóisrábólintana”–valljaaszerző.
Rendelhetőwebshopból:www.garabontzia.eu
vagytelefonon:0365-131.119.Személyesen:Marosvásárhelyen,
aForradalomutca4.számalatt.
AMUREşINSOLVENCY SPRL–Marosvásárhely,G-ralAvramescu utca 4. szám –,  az újraszerveződés alatt álló
FA&HA IMporT ExporT KFT. csődbiztosa,nyilvánosárveréseneladjaazadóscégkövetkezőingóságait:
–részbennyitottraktár,C9,kikiáltásiár64.400lej
–kazánház,C-3b,kikiáltásiár33.280lej
–kazánházszárítóval,C5,kikiáltásiár5.280lej
–részbennyitottrakár,C-7,kikiáltásiár10.400lej
–ponyvatető,C-8,kikiáltásiár12.160lej
–zártfészer,C-10,kikiáltásiár109.680lej
–részbennyitottrakár,C-12a,kikiáltásiár5.280lej
–fedettraktár,C-12b,kikiáltásiár7.920lej
–ponyvatető,C1,kikiáltásiár29.800lej
–ládagyár,kikiáltásiár220.500lej
–lemezhajlítóműhely,C3,kikiáltásiár26.400lej
–tűzvédelmipont,C11,kikiáltásiár94.600lej
–adminisztratívépület,C2,kikiáltásiár8.900lej
–asztalosműhely,C6,kikiáltásiár5.800lej.
Azáraknemtartalmazzákahéát.
A javak részletes listája a www.licitatii-insolventa.ro,
www.smdamures.roéswww.olx.roweboldalakon,valamintacsődbiztosszékhelyéntanulmányozható.
Azárverésmárcius5-én12órátólleszacsődbiztosszékhelyén
–Marosvásárhely,G-ralAvramescuutca4.szám–,éshetente
péntekenkéntmegismétlikugyanabbanazidőpontban,ajavakértékesítéséig.
Azárverésenrésztvehetnekazonjogiés/vagymagánszemélyek,
akik/amelyek24órávalazárveréselőttgaranciakéntkifizetika
megvásárolandó ingóság kikiáltási árának 10%-át, a részvételi
díjatésmegvásároljákafeladatfüzetet.
Bővebbfelvilágosítása0265/269-700-asésa0745-146-096-ostelefonszámon.

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.

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

ADÁSVÉTEL

ELADÓ lucernamag. Tel. 0747-480-255.
(10777)
VESZEK régi festményeket, képkereteket, paraszttárgyakat, antik bútorokat stb. Tel. 0731-309-733. (10936-I)

A NIKI PARK ÜZLET elad új ágybetéteket bármilyen méretben – 30%
kedvezménnyel. 1989. December 22.
utca 113. szám (22469)

ELADÓ 1,5 ha telek Marosszentgyörgyön, Erdélyi (Transilvania) út 218.
Tel. 0744-438-594. (22469-I)

ELADÓ héjatlan tökmag és hidegen
préselt olaj. Tel. 0747-480-255. (10777)
13,8 ÁR beépíthető terület eladó Jedden. Tel. 0742-260-509. (10769-I)

SÜRGŐSEN eladó egy jó állapotban
levő villanybojler jutányos áron. Érdeklődni naponta 10-20 óra között a
0774-455-601-es
telefonszámon.
(10787-I)

ELADÓ Chevrolet Spark 57.800 kmben, ára 1500 euró, alkudható. Tel.
0787-857-341. (10882-I)

ELADÓ
pulzáló
mágnesterápiás
készülék. Tel. 0265/236-543. (10932)
ELADÓ 4-es forgóeke, kalapácsmalom. Tel. 0745-404-666. (10956-I)

ELADÓ egy új kanapé és egy tolókocsi. Tel. 0770-466-440. (sz-I)

ELADÓK HÚSLIBÁK és házi pulykák. Tel. 0365/420-368, 0732-586648. (sz-I)

LAKÁS

KIADÓ garzont keresek a Kárpátok
sétányon (100-130 euró között). Tel.
0757-113-585. (10888-I)

AMUREşINSOLVENCY
SPRL –  Marosvásárhely, GralAvramescuutca4.szám–,
az újraszerveződés alatt álló
FA&HA IMporT ExporT
KFT. csődbiztosa,  nyilvános
árverésen eladja az adós cég
következőingóságait:
–szállítóeszközök,mezőgazdasági  gépek, építkezésben
használt gépek és fafeldolgozásraalkalmasberendezések.
Kikiáltásiár:448.464lej+héa.
A javak részletes listája a
www.licitatii-insolventa.ro,
www.smdamures.ro  és
www.olx.roweboldalakon,valamintacsődbiztosszékhelyén
tanulmányozható.
Azárverésmárcius5-én12
órátólleszacsődbiztosszékhelyén–Marosvásárhely,G-ral
Avramescuutca4.szám–,és
hetente péntekenként megismétlik ugyanabban az időpontban,
a
javak
értékesítéséig.
Azárverésenrésztvehetnek
azonjogiés/vagymagánszemélyek,akik/amelyek24órával
az árverés előtt garanciaként
kifizetikamegvásárolandóingóságkikiáltásiárának10%át, a részvételi díjat és
megvásárolják a feladatfüzetet.
Bővebb felvilágosítás a
0265/269-700-asésa0745-146096-ostelefonszámon.
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VÁSÁROLOK Marosvásárhelyen
külön udvaron házat. Tel. 0770-065012. (10509-I)

LAKÁST vásárolok haszonélvezeti
joggal. Tel. 0752-141-516. (10864-I)

ELADÓ 2 szobás tömbházlakás a
Măgurei utcában, vagy elcserélném egy
garzonnal. Tel. 0745-996-819. (10935)

A FŐTÉREN bútorozott garzon kiadó. Tel.
0744-612-977. (10941)
KIADÓ hosszú távra másfél szobás,
36 m2-es, bútorozatlan garzonlakás a
Kárpátok sétányon. Érdeklődni a
0749-425-152-es
telefonszámon.
(10966-I)

MAGÁNSZEMÉLY, sürgősen vásárolok tömbházlakást. Azonnali fizetési
lehetőség.
Tel.
0744-645-348.
(10960-I)

MINDENFÉLE

TAKARÍTÁST és BEVÁSÁRLÁST
vállalok. Tel. 0757-113-585. (10888-I)
FÉMSZERKEZETI MUNKÁT vállalok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (22451-I)

FUVART, bútorhordást vállalunk személyzettel, külföldre is, valamint törmelékszállítást. Tel. 0749-543-104.
(10638-I)

A NATALIART KFT. sírkeretek készítését
vállalja gránitból, minőségi anyagból,
garanciával. A kiállított
termékek
megtekinthetők Sáromberkén, a Fő út
341. sz. alatt. Tel. 0753-924-431. (10329)
KÖNYVELÉST vállalok, mérleget
aláírok. Tel. 0756-760-667. (22461-I)

VÁLLALUNK tetőjavítást, bádogosmunkát, szigetelést, csatornakészítést és
bármilyen javítást. Tel. 0759-467-356.
(10600)
FAMETSZÉST, permetezést vállalok.
Tel. 0770-621-920. (10900-I)

ENGEDÉLYEZETT
magánszemély
(PFA), vállalok szobafestést, mázolást,
fajansz-,
grészia-,
lamináltparkettlerakást, lépcsőházfestést garanciával.
Tel. 0746-552-473. (10808)
NORALEX – sírkeretek, sírkövek,
fedlapok, minden, ami a sírmunkálathoz tartozik. Tel. 0752-643-455.
(10843-I)

VÁLLALUNK tetőkészítést lemezből,
cserépből, ácsmunkát, teraszkészítést, garázsfelújítást, csatornajavítást,
bármilyen kisebb javítást. Tel. 0747508-707, Misi. (10796-I)

VÁLLALOK háztető-, tömbháztetőjavítást,
szemétleöntő-,
szemétkonténer-javítást,
csatorna,
lefolyó
készítését. Tel. 0771-705-441. (10915)

Álláshirdetés

A Szovátai Polgármesteri Hivatal – adószám: 4436895 – a
286/2011-esszámú,módosítottésutólagosankiegészítettkormányhatározatalkalmazásikeretszabályzatának7.cikkelyeelsőbekezdésében a meghatározott/meghatározatlan időtartamra
meghirdetettszerződésesállásokesetébenelőírtáltalánosfeltételeketteljesítőjelentkezőknekversenyvizsgátszervez:
• egy kezdő, III. besorolású tanácsadói állás betöltésére a polgármester szakapparátusa keretében a közkapcsolati osztályra

• egy 1A berosolású referensi állásra a só útja ökoturisztikai parkhoz

Apályázatiiratcsomótahivatalszékhelyén–Szováta,Főút155.
szám,4-esiroda–lehetbenyújtaniahirdetésnekaHivatalosKözlönyIII.részébenvalómegjelenésétőlszámított10munkanapon
belül.
Abeiratkozásiiratcsomónakakövetkezőketkelltartalmaznia:
a)beiratkozásikérvény,azintézményvezetőjénekcímezve;
b)aszemélyazonosságiiratmásolata;
c)atanulmányokat,esetlegaszakképesítést,továbbképzést
igazolóoklevelek,iratokmásolata;
d)amunkakönyvés/vagyesetenkéntannakaziratnakamásolata,amelybőlkiderülaszolgálatiidő,aszakmaigyakorlat;
e)erkölcsibizonyítvány
f)aháziorvosáltalkibocsátottegészségügyibizonylat,melyből
kiderül,hogyajelentkezőalkalmasabetöltendőállásra;
g)aszületésibizonyítványésaházasságlevél(havan)másolata
h)akatonakönyv(havan)másolata
i)önéletrajz

Aversenyvizsgánvalórészvételhezajelentkezőknekmegkell
felelniük a 2011. évi 286-os kormányhatározat 3. cikkelyében
elõírtaknak.
Sajátosrészvételifeltételek:
•akezdő,III.besorolásútanácsadóiállásnál:
–felsőfokúvégzettséglicencdiplomával
–tapasztalatköztisztviselőkéntnemszükséges
–szolgálatiidőlegkevesebbtízév
•az1Aberosolásúreferensiállásnál:
–középfokúvégzettségérettségidiplomával
–legalábbötévszolgálatiidő
–Bkategóriáshajtásijogosítvány

Aversenyvizsgaháromszakaszbóláll:dossziéválogatás(legtöbb
kétnappalaziratkozáslejártaután);írásbelivizsga(apolgármesterihivatalban,aFőút155.számalatt,2021.március22-én10órakor);állásinterjú(március23-án12órakor,ahivatalban).
Azeredménytazállásinterjúutánlegtöbbhárommunkanappal
kifüggesztikahivatalhirdetőtábláján.
Akönyvészetjegyzékétapolgármesterihivatalbanfüggesztik
ki.
Bővebbfelvilágosítása0265/570-218-astelefonszámon,127-es
mellékállomás.
FülöpLászlóZsoltpolgármester

ENGEDÉLYEZETT cég vállal tetőkészítést bármilyen anyagból, bármilyen
kisebb javítást, cserépforgatást, ácsmunkát, festést, vakolást, bádogosmunkát, régi épület lebontását,
szigetelést. Nyugdíjasoknak 18%
kedvezmény. A kiszállás ingyenes.
Tel. 0758-880-600. (10883-I)

lálának 13. évfordulóján. Drága

emlékét őrzi felesége, gyermekei

és azok családja. (10923)

FAMETSZÉST vállalok. Tel. 0754-698356. (10928)

VÁLLALOK
mindenféle
építkezési
munkát, fametszést. Autót vásárolok
ócskavasnak. Tel. 0741-352-972. (10943)

MEGEMLÉKEZÉS

csak egy él örökké: az emlékezés.

Szomorú
március

szívvel

1-jén

„Ha lelkünkben lehull egy csillag,
nyomában égő seb fakad,

de vér-rubintól fényes útja

örökre fáj a fény alatt.”

Minden elmúlik, minden elvész,
emlékezünk

LUKÁCS

JÁNOSRA halálának harmadik
évfordulóján. Emléke legyen ál-

(Wass

Albert)

Fájó szívvel és soha el nem múló

szeretettel emlékezünk a gyula-

kuti TÓTH DÉNESRE halálának

első

évfordulóján.

Emlékét

örökre szívünkben őrizzük. Szerettei. (10939)

dott, nyugalma csendes! Emlékét

őrzi felesége, Ági, fia, Tibi és csa-

ládja, unokája, Erika és családja,

szeretett dédunokája, Tamáska.

(10916)

„Emléke

künk,

varázsa melegíti lel-

szívünkben őrizzük Őt, soha nem

feledjük.

Szomorú szívvel emlékezünk ha-

lálának

hatodik

GYÁRFÁS
született

évfordulóján

MIKLÓSNÉRA

OPREA

KATALIN.

Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! Zita és családja. (10942)

Álmok, emlékek, szép szavak,

ez minden, ami a múltból megmaradt.

Tátongó űr lelkünkben a hiány,

néha kicsit csendesül, de örökké

fáj.”

Február 26-én 19 éve, hogy drága

gyermekünk, SZÁSZ BERNÁT
szerető szíve megszűnt dobogni.
Áldott, szép emlékét szívünkbe
zárva őrizzük. Szerettei. (10956)

Soha el nem múló szeretettel em-

lékeztünk február 25-én, halálának

harmadik

évfordulóján

MATEI MARIÁRA, a Prodcomplex
volt dolgozójára. Emlékét örökké

szívünkben őrizzük. Nyugodjon

békében! A gyászoló család.

(10962)

Fájó szívvel emlékezünk február

26-án a cserefalvi id. FERENCZI
JULIANNÁRA halálának 15. év-

fordulóján. Nyugodjon békében!

Emlékét őrzik szerettei: gyerme-

kei, unokái és azok családja.
(10884)

Fájó

szívvel

emlékezünk

id.

VÉSZI ERNŐRE halálának 10. év-

fordulóján. Emléke legyen áldott!

Nyugodjál békében! A gyászoló
család. (10917-I)

ELHALÁLOZÁS

Kegyelettel emlékezünk február

27-én id. TAKÁCS LÁSZLÓRA ha-

„Az

igaz

áldott.”

ember

emlékezete

Kegyelettel emlékezik kedves

szüleire,

nagyszüleire

–

SZILÁGYI KÁROLYRA, aki négy

évvel

ezelőtt,

és

GYÖRGY

ILONÁRA, aki 18 évvel ezelőtt tá-

vozott az élők sorából – leányuk,

Dalma és unokájuk, Dorottya

Ausztriából. (sz-I)
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Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a
szeretett édesanya, anyós, nagymama,
TRIFU ERZSÉBET
szül. Kiss
az egykori Mureşul konfekciógyár volt dolgozója
szíve életének 80. évében, hoszszú szenvedés után megszűnt
dobogni. Temetése február 26án, pénteken 13 órakor lesz a
Nyár (Verii) utcai temetőben.
Búcsúzik tőle lánya, fia, menye
és unokája. (10946-I)
Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a drága jó férj, édesapa, nagyapa, após, testvér,
sógor, apatárs, rokon és jó szomszéd, a tarcsafalvi születésű
id. PÁLFFY GYULA
a közüzem volt munkatársa, életének 83. évében február 24-én
csendesen megpihent.
Drága halottunkat 2021. február
27-én 15 órakor helyezzük örök
nyugalomra a Jeddi úti sírkertben. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
A gyászoló család. (sz-I)
„A halál nem jelent semmit.
Csupán átmentem a másik oldalra...
Akik egymásnak voltunk, azok
vagyunk mindörökre. Hangozzék
a nevem házunkban, ahogy mindig is
Hallható volt...
Az élet ma is olyan, mint volt, ma
sem más...
Miért lennék a gondolataidon
kívül... Csak mert a szemed nem
lát…”
Mély fájdalommal búcsúzunk a
szeretett férjtől, édesapától,
nagytatától, apóstól, rokontól,
szomszédtól, ismerőstől,
TÖVISSI ÁRPÁD
volt közgazdásztól,
aki 2021. február 24-én, életének
82. évében, türelemmel viselt,
hosszú betegség után csendesen megpihent. Drága halottunkat február 27-én, szombaton 13
órakor helyezzük örök nyugalomra a hagymásbodoni családi
sírkertben.
„Az út másik oldalán vagyok,
lásd, jól van minden.
Meg fogod találni a lelkemet és
benne
Egész letisztult szép gyöngéd
szeretetemet.” (p-I)

Szolgáltatás–Üzletiajánlat

REDŐNYÖK,SZALAGFÜGGÖNYÖK,ROLETTÁK,GARÁZSKAPUK,ÁTLÁTSZÓPONYVABEÉPÍTÉS és egyéb árnyékolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy választékban. Tel. 0745379-638. (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)

ATHEREZIATEJGYÁR eladási osztályára VEZETŐ MUNKATÁRSAT alkalmaz. Önéletrajzát, kérjük,
juttassa el a therezia@therezia.ro e-mail-címre. Érdeklődni lehet a 0749-228-435-ös telefonszámon. (65329-I)
TEHERSZÁLLÍTÁST VÁLLALOK 1,5 tonnáig. Tel. 0748-580-389. (p.-I)

TERMOPÁNAJTÓK,ABLAKOK javítása, rolók, szúnyoghálók készítése, szerelése. Tel. 0771-383-725.
(10461-I)

A PLASMATERM RT. öntödébe, illetve fémmegmunkáló műhelybe ÜZEMMÉRNÖKÖT, valamint
az UTÓMEGMUNKÁLÁSOK (sörétezés, tisztítás, csiszolás, hegesztés) ELVÉGZÉSÉRE ALKALMAS
SZEMÉLYT alkalmaz. A betanítást vállaljuk. Az önéletrajzokat a secretariat@plasmaterm.ro e-mail-címre
várjuk. Tel. 0730-708-011. (65402-I)

MAROSSZENTGYÖRGYIFATELEP keres RAKTÁROS/TARGONCÁS munkatársat. Az ideális jelölt:
megbízható, nagy teherbírású. Fő feladatok: az áru le- és felrakása, a raktár és udvar rendben tartása. Érdeklődni a 0740-403-808-as telefonszámon. (65413)
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SCDürkoppAdlerSRL,
Marosszentgyörgy
str. Agricultorilor nr. 12.

munkatársatkerestervezőmérnöki
állásbetöltésére

Amitkérünk:
–Felsőfokútechnikaiszakirányú végzettség,
–Jószámítógép-kezelőiismeretek,
–CATIAV5(AUTOCAD+SOLIDWORKS)ismerete,
–Mechanikaitervezésterénszerzetttapasztalatelőnytjelent,
–Középfokúnémet-vagyangolnyelv-tudás.

Amitajánlunk:
–Biztos,hosszútávúmunka,
–Vonzófizetés(egyéniértékelésalapján),
–Ingyenesszállítás,étkezésijegyek,
–Stimulálómultinacionálismunkahelyilégkör.

Önéletrajzotéskísérőleveletacégszékhelyénvagye-mailben:
office@duerkopp-adler.ro,personal@duerkopp-adler.rovárunk.
Továbbiinformációka0265-208-307-estelefonon.

SCDürkoppAdlerSRL,
Marosszentgyörgy
str. Agricultorilor nr. 12.

munkatársatkeres

számvezérlésűgép-kezelői
és hőkezelői
állásbetöltésére

Amitkérünk:
–Tanulásivágy
–Megbízhatóság,komolyság,rugalmasság
–Szakképzésselrendelkezőkelőnybenrészesülnek.
Amitajánlunk:
–Személyesbetanítás
–Biztos,hosszútávúmunka
–Vonzófizetés(egyéniértékelésalapján)
–Ingyenesszállítás,étkezésijegyek
–Stimulálómultinacionálismunkahelyilégkör.

Önéletrajzotéskísérőleveletacégszékhelyérevagye-mailen:
office@duerkopp-adler.ro,personal@duerkopp-adler.rovárunk.
Továbbiinformációka0265-208-307-estelefonon.

SCDürkoppAdlerSRL,
Marosszentgyörgy
str. Agricultorilor nr. 12.

munkatársatkeres

minőségellenőri/felelősi
munkakörbe

Amitkérünk:
–Műszakirajzismerete,
–Technikaiszakértelem,
–Mérésiésellenőrzésieszközökhasználatánakismerete,
–Angolésnémetnyelvismereteelőnytjelent,
–Kétműszakosmunkarend,
–Sorozatgyártástkísérőmérésekvégrehajtása,
–Azelőírtgyártásköziellenőrzésifeladatokelvégzése,
–A késztermékminőségénekellenőrzése,
–Megbízhatóság,precizitás,felelősségtudat,önállóság.

Amitkínálunk:
–Versenyképesfizetés,
–Évesteljesítménybónusz,
–Étkezésijegyek,
–Ingyenesszállítás,
–Pótszabadság,
–Stimulálómultinacionálismunkahelyilégkör.
Önéletrajzotéskísérőleveletacégszékhelyénvagye-mailen:
office@duerkopp-adler.ro,
moldovanm@duerkopp-adler.ro
várunk.
Továbbiinformációka0265-208307-estelefonon.



