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Huszonnyolc oltópontot
készítettek elő

Várják a nagyobb mennyiségű oltóanyagot

Antalffy – Izsák
– Dolores Ibárruri

Érdeklődéssel és meghatottan olvastam Oláh Gál Róbert kiváló cikkét két
olyan emberről, akiket – megadatott a
szerencse – személyesen is ismertem. Antalffy Endrével 1953-ban vagy
1954-ben találkoztam Ratosnyán…

____________5.
Hálózatba kapcsolt
lézerradarok tehetik
kockázatmentesebbé az európai
légi közlekedést

Fotó: Antalfi Imola

Reményeik szerint megyénk mind a 28 kijelölt oltópont- a Maros Megyei Közegészségügyi Igazgatóság ügyvezető
ján megindulhat a tevékenység, ha megérkezik a nagyobb igazgatója.
mennyiségű oltóanyag. Ha az ígéret teljesül, a közegészségügyiek helyszíni ellenőrzését követően felgyorsul- Bodolai Gyöngyi
hat az oltási kampány – nyilatkozta dr. Ferencz Loránd,
(Folytatás a 2. oldalon)

A BBTE részéről dr. Ajtai Miklós, a
Környezettudományi és Környezetmérnöki Kar dékánja kapcsolódott be
abba a nemzetközi projektbe, melynek
keretében egy figyelmeztető rendszert
fejlesztettek ki az aeroszolok légi közlekedésre gyakorolt kockázatának
közel valós idejű jelzésére. A projekt
eredményeiről a meteorológia, légkörés környezettudományok terén egyaránt élvonalba tartozó Atmospheric
Chemistry and Physics folyóirat hasábjain számoltak be a kutatók.

____________15.

Egyoldalú igazság

Benedek István

Holló a hollónak nem vájja ki a szemét – tartja a közmondás, és ez
ismételten beigazolódott. Szinte napra pontosan két és fél év telt el a
2018. augusztus 10-ei kormányellenes tüntetés óta, ahol több száz
ember sérült meg, többségükben civilek, de egyenruhások is. Több
eljárás is indult az azon az éjszakán történtek felderítésére, de az
igazságszolgáltató gépezet csak egy irányban működik, pedig nem
így kellene, és nem is ezt ígérték.
Az az eljárás, amelynek tisztáznia kellett volna, hogy jogszerűen
alkalmazott-e erőszakot a karhatalom a demonstrálók ellen, messziről
nem zárult le, még alapfokon sem vontak senkit felelősségre. Holott
az akkor ellenzékben levő liberálisok mennydörgést megszégyenítő
hangerővel ígérték, hogy kiderítik az igazságot. És az azóta eltelt időszak felében már kormányoznak is.
Közben a hatóságok feljelentésére is indultak eljárások. Tavaly júliusban már több, rongálást elkövető személyt is elítéltek. A héten
újabb hét ember ügyében hirdettek már nem is elsőfokú, hanem másodfokú, jogerős ítéletet; olyanok ügyében, akik az események éjszakájának hírei szerint életveszélyesen megsebesítettek egy egyenruhást.
Annyira, hogy az illetőt a másnap a kórházba látogató egészségügyi miniszter saját nyilatkozata szerint jó állapotban találta, pár nap után saját
lábán, a tévékamerák tanúsága szerint élénk tempóban távozott is a kórházból. A támadói közül kettőre két és három év közti börtön vár.
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
7 óra 42 perckor,
lenyugszik
17 óra 32 perckor.
Az év 36. napja,
hátravan 329 nap.

IDŐJÁRÁS

Ma ÁGOTA és INGRID
holnap DOROTTYA
és DÓRA, napja.
DOROTTYA: görög eredetű,
latin közvetítéssel érkezett hozzánk, jelentése: Isten ajándéka.
A DÓRA a Dorottya becézéséből önállósult.
VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2021. február 4.

Eső várható
Hőmérséklet:
max. 9 0C
min. 2 0C

1 EUR

1 USD

100 HUF

1 g ARANY

4,8742

4,0639

1,3708

236,7750

A csütörtöki lottóhúzás nyerőszámai

18, 10, 16, 26, 3 + 19

NOROC PLUS: 3 0 8 7 1 0

36, 8, 20, 34, 32, 30

NOROC: 4 1 2 8 4 3 0

8, 14, 39, 33, 5, 36

SUPER NOROC: 4 7 4 0 9 4

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!

Huszonnyolc oltópontot készítettek elő

(Folytatás az 1. oldalról)
A megyében működő hat oltóközpontban folyamatos az idős személyek
és krónikus betegek oltása, valamint
az emlékeztető oltások beadása. Mivel
a rendelkezésre álló vakcina mennyisége csökkent, el kellett tolni az időpontokat, ami a legnagyobb számban
a lakosság kiszolgálását végző egységek dolgozóit érinti.
Jelenleg a Pfizer-BioNTech és a
Moderna vakcináival oltanak. Ha ezek
elfogynak, feltehetően az AstraZeneca
oltóanyagát fogják használni, és a továbbiakban az engedélyezett többi
vakcinát.
Kérdésünkre válaszolva az aligazgató hozzátette, hogy minden személy
számára, akit beoltottak, félre van
téve a második immunizáláshoz szükséges oltóanyag. Azt is elmondta,
hogy a működő oltópontok mellett
mobil egységek is megalakultak,

amelyek jelenleg a szociális otthonokban levő gondozottakat, az idősotthonok lakóit oltják. Ha ezzel
végeznek, és a polgármesteri hivatalok, valamint a családorvosok közreműködésével
elkészülnek
a
jegyzékek az otthoni gondozásban
levő mozgásképtelen és fekvő betegekről, valamint a velük együtt élő
hozzátartozóikról, akkor eldöntik,
hogy mennyi vakcina szükséges, és
milyen útvonalon hány újabb mobil
csapat fogja őket beoltani.
Bár az időpontok halasztása miatt
többen bosszankodnak, azok, akiket
beoltottak, kedvező véleményt fogalmaztak meg az oltópontok személyzetéről.
Amíg megérkezik az igényelt
mennyiségű vakcina, arra kérik a lakosságot, hogy legyen türelemmel, és
tartsa be a járványügyi előírásokat –
hangsúlyozta Ferencz doktor.

Turnézni kezd a Bekecs

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.

Fotó: Antalfi Imola

Tel. 0742-828-647

Megyei hírek

Összeállítják az oltásra váró
mozgásképtelen személyek listáját

A Marosvásárhelyi Szociális Igazgatóság összeállítja a
mozgásképtelen és fekvő betegek jegyzékét, akik Marosvásárhelyen és a város vonzáskörzetében élnek. A beoltásra váró személyek, gondozóik (ha van ilyen), és a velük
egy háztartásban élő családtagjaik kerülnek fel a jegyzékre. Ennek érdekében együttműködnek a családorvosokkal. Az oltáskampányra vonatkozó, saját felelősségre
tett jelentkezési típusnyilatkozat és a hozzájárulási űrlap
megtalálható a hivatal www.tirgumures.ro honlapján, a
„Szociális” gombra kattintva. A dokumentumok letöltés után
benyújthatók a registratura.das@tirgumures.ro e-mailcímen is, a „Persoană imobilizată/nedeplasabilă” megjegyzéssel. További információkért a 0365-430-859-es
telefonszám hívható. Ezzel egy időben folytatják a 65 év
felettiek, a fogyatékkal élők és a krónikus betegségben
szenvedők előjegyzését a védőoltásra.

23 ezer nyilatkozatot iktattak

A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatalba eddig 23 ezer
saját nyilatkozatot nyújtottak be arról, hogy az egyes háztartásokban hány személy tartózkodik, hogy ennek függvényében számítsák ki a befizetendő évi köztisztasági
illetéket. A beérkezett nyilatkozatokból eddig csaknem 12
ezret dolgoztak fel. A nyilatkozatokat az ügyfélfogadó ablakoknál iktatják, illetve beküldhetők a következő e-mail-címre:
declaratii.salubrizare@tirgumures.ro. A típusnyomtatvány
megtalálható a polgármesteri hivatal honlapján:
tirgumures.ro, a helyi adók és illetékek menüpontnál, illetve
a hivatalban is.

Együttműködésre pályázhatnak
a helyi akciócsoportok

Február 1-je és április 30-a között nyújthatják be pályázataikat a helyi akciócsoportok (GAL) a Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési Minisztérium vidékfejlesztési ügynökségeihez. A 2014–2020-as országos vidékfejlesztési program
(PNDL) keretében (19.3-as programcsomag) a különböző
akciócsoportok az együttműködésükkel megvalósítandó
projektekkel pályázhatnak. A pályázati keretösszeg 10,3
millió euró. Az említett kiírás útmutatója elérhető, tanulmányozható a minisztérium www.madr.ro honlapján is.
Hírszerkesztő: Mezey Sarolta

Áprilisig számos helyszínen látható lesz majd a Reliktum című folklórműsor

Fotó: Zolnai Sarolta

A Nyárádmente Kistérségi Társulás közgyűlése januárban döntött arról, hogy anyagi támogatást nyújt a Bekecs
néptáncegyüttesnek, hogy az év első felében a kistérség tizenhárom közigazgatási egységében egy-egy néptáncműsorral lépjen színpadra. Az előadás-sorozat a február-április
időszakot öleli fel, és már ezen a héten indul: vasárnap 19
órától az együttes a nyárádkarácsoni művelődési otthonban
lép a kultúrára éhes közönség elé a Reliktum című folklórműsorával. Február folyamán további öt nyárádmenti településen láthatják az érdeklődők a táncosokat: 13-án Dózsa
György, 14-én Szentgerice, 19-én Nyárádszereda, 27-én
Nyárádmagyarós, 28-án Márkod művelődési otthonában
vendégszerepelnek ugyanezzel az előadással. Mindezek
mellett saját szervezésű fellépéseket is szervezett a Bekecs,
így a jövő héten, pénteken este a búzásbesenyői Rátoni
János kultúrotthonban mutatja be a Reliktumot. Az előadások mindenhol a járványügyi korlátozások szigorú betartásával, többek között csökkentett nézőszámú közönséggel

zajlanak, ezért előzetes helyfoglaláshoz vannak kötve (az
elérhető telefonszámokat az együttes közösségi oldalán is
megtalálják az érdeklődők).
A Bekecs néptáncszínház igazgatója, Benő Barna Zsolt
a Népújságnak elmondta: november 15. után az együttes
ismét online térbe vonult, jelenlegi és régebbi saját előadásokat sugárzott a nézőknek, és egy közös anyagot feltöltöttek a kolozsvári Tokos zenekarral is, de a tevékenységük
fő elemét, színpadi előadást csak januárban tarthattak
ismét, amikor a magyar kultúra napján Nyárádszeredában
léptek színpadra.
Az együttes márciusban székelyföldi turnéra megy, de
a szórványba is ellátogat. Reményeik szerint március 15ét Gyulafehérváron fogják ünnepelni. Áprilisban egy délerdélyi turné következik, amelyet egy bukaresti előadással
fognak kiegészíteni, erre a magyar költészet napján kerülne
sor.
A tánc világnapján, április 29-én tervezik bemutatni a
bukovinai székelyekről szóló előadásukat, a nyárádszeredai
„házi” bemutató után pedig az év folyamán szeretnék ezzel
az előadással az egész emlékutat végigjárni, Madéfalvától
a Gyimeseken át Moldvába, majd Déva és Marosludas
érintésével (ahol nagyobb számban leltek új otthonra a bukovinai székelyek a 20. század első felében) a végső letelepedések színhelyeire, a szerbiai Bánság és az anyaországi
Dunántúl több településére is elvinnék a műsort.

A 2020. március 1-jétől lejárt személyazonossági igazolványok a veszélyhelyzet teljes ideje alatt, valamint
annak lejárta után 90 napig érvényesek maradnak – olvasható a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal honlapján közzétett értesítőben. Marosvásárhelyen a
személyazonossági igazolványok kibocsátására vonatkozó kérelmeket előzetes időpontkérés alapján lehet benyújtani. Időpont a 0265-250-391-es telefonszámon

hétköznapokon 8 és 16 óra között, illetve a polgármesteri hivatal honlapján (www.tirgumures.ro) igényelhető.
Annak ellenére, hogy a személyazonossági igazolványok kibocsátási határideje legtöbb 45 nap, a Marosvásárhelyi Lakosság-nyilvántartó Hivatal ezt a határidőt
48 órára csökkentette a személyazonosító kártya, valamint 24 órára az ideiglenes személyazonosító kártya esetében.

Több mint két hónapos kényszerszünet után
ismét színpadon láthatja a közönség a nyárádszeredai Bekecs néptáncegyüttest. Idénre több turnét is beterveztek, amennyiben a járványhelyzet
alakulása ezt megengedi. Az elsőt már ezen a
hétvégén elkezdik.

Gligor Róbert László

Érvényesek maradnak a lejárt személyik
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Liberális belvita a Kolozs megyei prefektus
kinevezése kapcsán

A kormánykoalíció vezető erejének számító Nemzeti
Liberális Pártból (PNL) való kilépéssel fenyeget Alin
Tişe, a Kolozs megyei önkormányzat elnöke amiatt,
hogy a kormány az RMDSZ-hez tartozó prefektust
kíván kinevezni a megyébe.

A politikus csütörtökön keltezett nyílt levelét a kolozsvári
helyi portálok közölték. A koalíciós pártok kedden egyeztek
meg arról, hogy öt megyében – köztük Kolozsban is – az
RMDSZ jelöli a prefektust. A szövetség Kolozs megyei szervezetének elnöke, Csoma Botond bejelentette: Tasnádi Szilárd
ügyvédet bízzák meg a tisztség ellátásával.
A PNL elnökének, Ludovic Orbannak címzett nyílt levelében Alin Tişe elfogadhatatlannak tartotta, hogy Kolozs megyében, ahol a PNL nyerte nagy fölénnyel a választásokat, és
ahol a párt jelöltje töltötte eddig be a prefektusi tisztséget, ne
a párthoz tartozzék a kormány helyi képviselője.
A kolozsvári politikus szerint a kormánypártok közötti tárgyalások nem voltak tekintettel a teljesítményre és szakmaiságra. Mircea Abrudeant, aki több mint egy éve töltötte be a
Kolozs megyei prefektusi tisztséget, kormányfőtitkár-helyettessé nevezte ki szerdán Florin Cîțu miniszterelnök.

Alin Tişe úgy vélte, beláthatatlan következményekkel járna
a kolozsvári PNL számára, ha nem a párthoz tartozna a következő prefektus. Úgy vélte, még a koalíciós egyezkedésben is
vannak olyan alsó határok, amelyek alá nem szabad menni.
Azt kérte Ludovic Orban pártelnöktől, hogy javítsa ki a kormánynál „ezt a hatalmas hibát”, és a kabinet nevezzen ki a
PNL helyi szervezetéből egy szakembert a Kolozs megyei prefektusi tisztségre.
Tişe közölte: ellenkező esetben kész kilépni a PNL-ből, és
nem egyedüliként fogja ezt megtenni. Azt is közölte: nyílt levelét mintegy hetven Kolozs megyei polgármester, alpolgármester és megyei önkormányzati képviselő támogatja.
Korábban Emil Boc, Kolozsvár polgármestere is elégedetlenségének adott hangot amiatt, hogy a PNL elveszítette a
Kolozs megyei prefektusi tisztséget. A Digi24 hírtelevíziónak
adott nyilatkozatában kijelentette: nehéz lesz megmagyaráznia a PNL helyi szervezetének, hogy miért nem sikerült megőrizni a tisztséget. Emil Boc azonban azt is hozzátette, hogy
polgármesterként kész bárkivel együttműködni, mert a törvény tiszteletben tartása nem képezi számára alku tárgyát.
(MTI)

Újraszervezi a fejlesztési minisztérium
az Országos Építési Felügyelőséget

Cseke Attila fejlesztési, közigazgatási és közmunkálatokért felelős miniszter az Országos Építési Felügyelőség (ISC) újjászervezéséről döntött. A
szaktárcavezető bejelentette: az általa vezetett minisztérium alárendeltségében működő szervezet
hatékonyabbá és költséghatékonnyá tételének érdekében jogszabály-tervezetet készül közvitára bocsátani.

Jelenleg országos, regionális és megyei szintje is van a felügyelőségnek, a feladatkörök azonban nagymértékben duplázódnak a szintek között, a 2020-as évben pedig a középső,
regionális szint 21,3 millió lejt költött el fizetésekre, székhelyfenntartásra és számlákra, autókra és üzemanyagra, illetve
egyéb költségekre.
„A regionális főfelügyelő 19 feladata azonos a megyei főfelügyelőével, illetve a regionális és megyei szintű irodavezetők 29 hatásköre azonos. Mindkét szint iktatóirodát is
működtet, amelyek azonos feladatköröket látnak el. Hatáskörátfedés jellemzi a felügyelőséget, ennek megszüntetéséért,
illetve a költséghatékonyság érdekében döntöttem a regionális
szint megszüntetése mellett. Az Országos Építési Felügyelő-

ség országos és az állampolgárhoz legközelebb működő, megyei szintű szerkezeteit őrzi meg” – nyilatkozta Cseke Attila.
A felügyelőség fő feladata ellenőrizni az építkezési munkálatokat. 2020 végén az intézmény 397 felügyelőt foglalkoztatott, ebből csak 14 dolgozott regionális szinten. Ebből is
látszik, hogy az intézmény létjogosultságát biztosító feladatkört a megyei szint látta el, mondta el a miniszter. A tárcavezető rámutatott: a délkeleti régiónak egyetlen felügyelője sem
volt, a feladatokat kizárólag a megyei szintű felügyelők látták
el ebben a régióban.
A felügyelőségben jelenleg összesen 1016 állás van, ebből
770 van betöltve. A regionális szint 124 munkatársat foglalkoztat, de összesen 160 munkakör van ezen a szinten. A tárcavezető rámutatott: minden más, a minisztérium
alárendeltségében működő egységnek csak két szintje van.
Mint ismeretes, az Országos Építési Felügyelőséget a
63/2001-es kormányrendelettel hozták létre, majd 2013-ban
a 26-os sürgősségi rendelet által szervezték meg az intézmény
regionális szintjét. Ezt a szintet szándékszik – a közigazgatási
törvénykönyv előírásainak betartása mellett – megszüntetni a
szaktárca. (közlemény)

A NATO kivonulása Afganisztánból a terrorizmus
elleni harc eredményeit veszélyeztetheti

Az afganisztáni NATO-misszió jövője komoly megfontolást igényel, ugyanis a kivonulás a nemzetközi
terrorizmus ellen vívott harc eddig elért eredményeit és az afgán vezetésű békefolyamat jövőjét veszélyeztetheti – jelentette ki Jens Stoltenberg
NATO-főtitkár Brüsszelben csütörtökön azon a sajtótájékoztatón, amelyet Alexander De Croo belga
miniszterelnökkel közösen tartott.

A belga miniszterelnöki rezidencián szervezett sajtótájékoztatón – kérdésre válaszolva – Stoltenberg elmondta, hogy a
misszió jövőjéről közös döntésre van szükség a részt vevő tagállamok részéről, ugyanis akár a maradás, akár a kivonulás
mellett dönt a szövetség, annak költségei és hatásai lesznek.
A távozás azt eredményezheti, hogy Afganisztán újra a terroristák biztos menedékévé válik. A maradás a kihívásokkal
teli katonai műveletek folytatását jelenti, valamint azt, hogy
a NATO-csapatokat továbbra is támadások érhetik – mondta.
A legfontosabb, hogy bármit is tesz a NATO, az közös döntés
eredménye legyen, ugyanis a szövetségesek együtt mentek Afganisztánba, s amikor az idő eljön, együtt is kell távozniuk
onnan – mondta a főtitkár.
Kiemelte azt is, hogy a kormányellenes táliboknak be kell
tartaniuk az Egyesült Államokkal kötött megállapodásban vállalt kötelezettségeiket, és meg kell szakítaniuk kapcsolataikat
a terroristaszervezetekkel, köztük az al-Kaidával.
Az afganisztáni misszió jövője lesz az egyik legfontosabb
témája a február 17-re és 18-ra tervezett védelmi miniszteri
NATO-tanácskozásnak – közölte.
A főtitkár arról is beszélt, hogy a közös biztonság érdekében
újabb lendületet kell adni a transzatlanti kapcsolatoknak, és
erre az év későbbi szakaszában tervezett NATO-csúcstalálkozó egyedülálló lehetőséget biztosít.

Szavai szerint a NATO-t a mély amerikai és európai elkötelezettség tesz erőssé teszi a közös biztonság megteremtése
és megőrzése mellett. Megjegyezte, hogy az elmúlt években
is jelentős volt a transzatlanti együttműködés, amelynek nyomán erősödött az amerikai jelenlét Európában, ugyanakkor az
európai szövetségesek is fokozták védelmi kiadásaikat, javították fegyveres erejük felkészültségét, valamint korszerűsítették és fejlesztették védelmi képességeiket.
Stoltenberg a szerdán hatályba lépett, a hadászati támadófegyverek csökkentéséről kötött orosz–amerikai Új STARTegyezmény meghosszabbításával összefüggésben arra hívta
fel a figyelmet, hogy az egyezmény megerősítése nem a folyamat végét, hanem annak folytatását, a nemzetközi fegyverzetellenőrzés fokozását jelenti.
Alexander De Croo a sajtótájékoztatón azt mondta, a
NATO-nak, ha „jövőbiztos” szervezetté kíván válni, javítania
kell alkalmazkodóképességét a jelenlegi biztonsági kihívásokhoz.
A belga miniszterelnök ez utóbbiak között a mindennapi
életet és a gazdaságot fenyegető erőszakos szélsőségek, a
nemzetközi terrorizmus és az alapvető fontosságú rendszerek
elleni kibertámadások fokozódását, valamint a biztonságot is
veszélyeztető klímaváltozást említette.
Kijelentette továbbá: hidakat kell építeni az Európai Unió
és a NATO között, hogy Európa biztonságos hely maradhasson. De Croo szerint az új amerikai vezetés a transzatlanti kapcsolatok újraélesztésének, a kollektív biztonság előtérbe
helyezésének lehetőségét hordozza magában. Noha a NATO
sarokköve marad az európai biztonságnak, az uniónak is el
kell végeznie házi feladatát, egyebek mellett védelmi képességeinek felzárkóztatása által – mondta a belga kormányfő.
(MTI)

Ország – világ
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Ismét ezer alatt az intenzív osztályon
kezelt fertőzöttek száma

A legutóbbi tájékoztatás óta 2668 új koronavírusos
megbetegedést igazoltak Romániában, több mint 32
ezer teszt eredményének feldolgozása nyomán –
közölte csütörtökön a stratégiai kommunikációs
törzs (GCS). A GCS szerint olyan személyekről van
szó, akiknek korábban nem volt pozitív teszteredményük. Az új esetekkel 738.152-re nőtt a járvány eleje
óta igazolt fertőzöttek száma az országban. 684.095
fertőzöttet gyógyultnak nyilvánítottak. Országszerte
7747 személyt kezelnek kórházban Covid–19-cel.
Jelenleg 984 személy szorul intenzív terápiás ellátásra. Románia területén 39.438 igazoltan koronavírus-fertőzött személy van otthoni, 10.257 pedig
intézményi elkülönítésben. Ugyanakkor 58.469 személy van házi, 158 pedig intézményes karanténban.
Az elmúlt 24 órában 75, koronavírussal diagnosztizált személy haláláról érkezett jelentés. (Agerpres)

Memorandum a kórházak
riasztórendszerének javítására

Elfogadott a kormány szerdai ülésén egy memorandumot a kórházak riasztórendszerének javítására. A
dokumentum, amelyet az egészségügyi és az európai alapokért felelős minisztérium kezdeményezett,
arra tesz javaslatot, hogy európai alapokból ötvenmillió eurót fordítsanak a páciensek biztonságát növelő programokra és berendezésekre. (Agerpres)

Felfüggeszthetik a vírusvédelmi
intézkedéseket megszegő cégek
működését

Meghatározatlan időre felfüggesztik azon cégek tevékenységét, amelyek nem tartják be a koronavírusfertőzés
terjedésének
fékezését
szolgáló
intézkedéseket – jelentette be szerdán a miniszterelnök. Florin Cîţu elmondta: a kabinet most dolgozik
egy erre vonatkozó jogszabály-tervezeten. A miniszterelnök hozzátette: a javaslat az országos katasztrófavédelmi bizottságnak a szerdai kormányülést
megelőző ülésén hangzott el, és azzal indokolták,
hogy sok vállalatnál semmibe veszik az elrendelt védelmi intézkedéseket. Cîţu rámutatott: a tapasztalat
bebizonyította, hogy céltalan a bírságokat emelni,
mert semmi hatásuk sincs, ezért döntöttek a tevékenység felfüggesztése mellett. A kormányfő kéthetes felfüggesztést javasol első körben, de
hangsúlyozta: ez csak egy vélemény, egyelőre nem
készült el a tervezet. (Agerpres)

Ideiglenesen felfüggesztette
a járműgyártást a Dacia

Ideiglenesen felfüggesztette a járműgyártást a francia Renault tulajdonában levő Dacia romániai üzeme
a félvezetők globális hiánya miatt – adta hírül szerdán a Profit.ro. A Dacia a portállal azt közölte, hogy
a járműgyártást február 1-től felfüggesztették, a termelést a félvezetőkkel való ellátottsághoz igazítják,
de nem közölték, hogy meddig szünetel a termelés.
A Dacia most először függesztette fel termelését
azóta, hogy az egész világon hiánycikk lett a félvezető, miután kereslete jelentősen megugrott. A világon ugyanis erőteljesen nőtt a számítógépek és
mobiltelefonok iránti kereslet, amelyekhez ugyanolyan félvezetőket használnak, mint a járműgyártásban. Romániában a Dacia mellett a Fordnak van egy
járműgyártó üzeme Craiován, de az nem jelezte,
hogy termelését csökkentenie kellett volna emiatt.
(MTI)

Egyoldalú igazság

(Folytatás az 1. oldalról)
Mindeközben közel nyolcszáz ember tett bűnvádi panaszt erőszak miatt az egyenruhások ellen, és több százan sérültek meg. Ezek az ügyek a vádemelésig sem
nagyon jutottak még el. Ám ha a szolgálatát teljesítő karhatalmistát védelmezi a törvény, ami teljesen természetes, akkor védelmeznie kellene a jogtalanul földre tepert,
könnygázzal lefújt, gumibottal megpuhított csontú adófizetőt is. És az már csak ráadás, hogy logikusan először
azt kellett volna tisztázni, hogy a rendfenntartásért adópénzből fizetett illetékesek jogszerűen jártak-e el, és
annak függvényében menni tovább az események láncolatán. Mert mi, adófizetők tartjuk el az államot, és nem
fordítva. De ebből az ügyből is csak az látszik, hogy akik
a közügyek intézésére mandátumot kapnak, a következő
választási kampányig a birtokukként kezelik az országot
és adófizetőit. És rázós kérdésekben össze is zárnak, nem
bántják egymást, csak a tévékamerák előtt. Semmi csoda
nincs benne, hogy milliók hagyták el ezt az országot,
máshol keresve a boldogulást. Ha a tendencia majd a
karanténidők után folytatódik, lesz itt gond egy idő után
a nagyfiúk különnyugdíjaira valónak az összekuporgatásával.
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2021 – a nemzedékváltás esztendeje
az agráriumban

Nyerő lehet ez az év, a 21-es,
akár az ismert kártyajátékban. Van remény arra, hogy
az előző évhez viszonyítva,
amely a világjárvány miatt
eddig soha nem tapasztalt
helyzeteket hozott mindanynyiunk életébe, az idei jobb
lesz minden szempontból.
Konzultálva
szakértőkkel,
visszatekintve az előző évre
megpróbáltuk előrevetíteni,
hogy a hazai és ezen belül az
erdélyi mezőgazdasági élet
milyen lehetőségeket kínál és
milyen kihívások elé állítja
majd 2021-ben a szakterületen dolgozókat.

Vajda György

Az előző év történéseire reflektálva elmondhatjuk, hogy a világjárvány alatt is beigazolódott, hogy
gazdaságunk egyik biztos alappillére a mezőgazdaság. És ez nem jelmondat. A nehézségek és a gondok
ellenére az agrárium az országban,
megyénkben „derekasan állta a
sarat”, és ebben nagy szerepe van
mind az állami, mind a civil szakmai szervezeteknek, azoknak a
szakértőknek, akik mindennap szívvel-lélekkel teszik a dolguk. Mert
ezen a szakterületen másként nem

lehet eredményeket elérni. Örömmel számoltunk be a mezőgazdaság
területéről szóló jó hírekről is. S
hogy csak néhányat említsek: sikeres volt és számos gazdán segített a
Pro Economica Alapítvány támogatása, Kerelőszentpálon beüzemelték
a takarmánymalmot ellátó silót,
amely óriási felvásárlóerővel bír, kibővült a szakmai oktatás magyar
nyelven az erdőmérnöki karral,
eredményesen működik a falugazdász-hálózat, az RMGE megerősítette szakmai pozícióját. Nem
szabad figyelem nélkül hagyni a
parlamenti választások eredményét
sem, amelynek alapján kormányzati
felelősséget vállalt az RMDSZ, lehetőséget teremtve szakembereinknek, hogy részt vegyenek a
döntéshozatalban. És ez jó, mert
van tennivaló bőven, hiszen átalakulóban van az agrárium. A teljesség igénye nélkül – ha a rendszert
piramisként képzeljük el –, elmondhatjuk, hogy csökkenteni kell a bürokráciát, a különböző pályázati
eljárásokat, az online ügyintézést.
Új alapokra kell helyezni a szaktanácsadói hálózatot is. Ennek egy kis
lépése csupán a falugazdász-hálózat, de köztudott, hogy megszűnt az
agrárkamara, és ezt még nem sikerült helyettesíteni. Be kell indítani
az értékesítési láncokat, a gazdaszö-

vetkezeteket, amelyek iránt még
mindig elég nagy a bizalmatlanság,
de az unió a 2021–2027-es pályázati kiírásban anyagi támogatást
biztosít erre. Erősíteni kell a
tanácsadói hálózatot, a szakmai tájékoztatást, hiszen a visszajelzésekből ítélve sokan nem értesülnek
idejében a pályázati lehetőségekről, nem próbálkoznak a lehetőséggel, mert lemaradnak, nem
tudják betartani a határidőket.
Az állattenyésztésben is fontos a
szövetkezeti rendszerbe való tömörülés, amelynek alapján megszervezhető az értékesítés a
tejfeldolgozástól a húsfeldogozásig, akár a bőr és szőrme értékesítéséig, hogy csak néhány példát
említsünk.
Fazakas Miklóssal, az RMGEMaros elnökével és Bíró Csaba alelnökkel való egyik beszélgetésünkkor elhangzott, hogy hiányzik egy koherens, helyspecifikus (erdélyi vagy akár székelyföldi)
agrárfejlesztési stratégia, aminek elsősorban az lenne a célja, hogy rendet teremtsen a szakágazatban,
rendszerben képzelje el a további
lépéseket. Olyan kérdésekre kell világos válaszokat keresniük a gazdáknak, mint az, hogy mit
termeljenek/tenyésszenek, milyen
fajtát (növényt/állatot), milyen tech-

Zárt ajtók mögött beszélt a vakcinabeszerezés hibáiról Von der Leyen

„Nagyon sok a nehézség, az út rögös”

Az Európai Parlament frakciói
előtt zárt ajtók mögött magyarázkodott Ursula von der
Leyen az Európai Bizottság
vakcinabeszerzései miatt. Az
Euronews úgy tudja, a politikus
elismerte, az első negyedévben
nem lesz elég oltóanyag, és kitért arra is, hogy nem szabad
megismételni az eddig elkövetett hibákat.

Mózes Edith

Ursula von der Leyen videóhívással jelentkezett be az Európai
Parlament meghatározó politikai
csoportjainak ülésére még kedden.
A cél a résztvevők szerint az volt,
hogy csökkentse a bizottság presztízsveszteségét a vakcinabeszerzési
ügyben.
Bár a beszámolók zárt ajtók mögött zajlottak, úgy tudni, Ursula von
der Leyen elismerte, hogy az év
első felében várt százmillió dózis
„nem elég”. Viszont áprilistól
kezdve a második negyedévben már
legalább 300 millió adagra számítanak.
„Tudom, hogy nagyon sok a nehézség, az út rögös, és napi szinten
kell megoldjuk a problémákat. De
úgy gondolom, ha az év végén visz-

Sophie in ‘t Veld holland liberális EP-képviselő

szatekintünk majd, kiderül, hogy
helyes volt a folyamat” – magyarázta Ursula von der Leyen.
A hibákat nem szabad megismételni
„Nyilvánvalóan voltak hibák,
amelyeket nem szabad újra elkövetnünk. Arra koncentrálok, hogy felvegyük a harcot a vírus új mutációi
ellen.”
Az Euronews forrásai szerint Ursula von der Leyen arra is ígéretet
tett, hogy rendszeresen tájékoztatja
majd az Európai Parlament tagjait
az oltóanyag-beszerzésről.
Von der Leyen ismertette az európai vakcinarendelések menetrendjét is. Eszerint a januári 18
millió után februárban 35 millió,
márciusban 55 millió adag érkezik.
Ez az első negyedévre kicsivel több
mint százmillió dózist jelent. A második negyedévben pedig már 300
millió dózis érkezhet.
Az Euronews becslései szerint,
ha az elosztás lakosságarányosan
történik a tagállamok között, akkor
ez Magyarország számára áprilisig
2 millió 363 ezer dózist jelent. Áprilistól július elejéig pedig további
6,5 millió dózis oltóanyag jutna
Magyarországra. A jelenleg jóváhagyott vakcinák mindegyikéből
két dózis kell a védettséghez, ezért
ha csak ezekkel számolunk, nyárig
4,4 millió ember beoltására elegendő oltóanyag jöhet a brüsszeli
programból. Ez önmagában a felnőtt lakosságra vetítve sem elég a
nyájimmunitás eléréséhez.
A képviselőket megosztotta
a bizottsági vakcinabeszerzés ügye
Egy holland képviselő szerint
súlyos bizalomvesztést szenvedett
el az egész EU.
„Érthető, hogy ha rekordidő alatt
fejlesztenek ki oltóanyagot, akkor
csúszások lehetnek a gyártásban,
hiszen sok minden félremehet. Én
azt vettetem fel az EB elnökének,
hogy a bizalomvesztésnek nemcsak
az oltásügy az oka, hanem az is,
ahogy a bizottság az ő vezetése
alatt kezeli a dolgokat“ – mondta
Sophie in ‘t Veld holland liberális
EP-képviselő.

Philippe Lamberts zöldpárti EP-képviselő
Forrás: Wikipédia

A képviselők hiányolják
az átláthatóságot
Von der Leyen a Politico szerint
teljes felelősséget vállalt azokért a
hibákért, amelyeket a múlt heti exportkorlátozások során követtek el.
Tévedésből életbe léptették ugyanis
a rendkívüli ellenőrzést az ír határon.
A képviselők hiányolják az átláthatóságot, de egy zöldpárti képviselő azt mondta, nem feltétlenül a
bizottság hibája a lassúság.
„Akár a bíróságra is elmegyük
azért, hogy nyilvánossá tegyük ezeket a szerződéseket. De vajon ez
okozta a mostani fennakadásokat?
Nem hinném. A probléma az, hogy
a gyártók nem képesek eleget tenni
a határidőknek. Ez tény. Nem
értem, hogy miért a bizottságot támadják, amikor közben szabad
kezet adnak a nagy gyógyszercégeknek” – mondta Philippe Lamberts zöldpárti EP-képviselő.
Az unióban eddig háromféle oltóanyagot engedélyeztek, de sok
tagállam panaszkodik a beszerzés
lassúságára. Közülük Magyarország elsőként az uniós programon
kívülről, Oroszországból és Kínából
is rendelt oltóanyagot. Ezeket a szereket nem engedélyezte az Európai
Gyógyszerügynökség, ezért a teljes
felelősség Magyarországot terheli a
használatukért.
Forrás: Euronews

nológiával, és miként értékesítsék a
terméket. A termelőkapacitásnak
(ideértve a megművelendő terület
nagyságát is) mire van szüksége:
háztáji gazdaságra, önfenntartó
farmra, mezőgazdasági kisvállalkozásra vagy nagyvállalatra? A rendszerben gondolkodás azt jelenti,
hogy ehhez kell igazítani a megfelelő jogi, gazdasági hátteret, az üzmozgásteret,
az
áru
leti
követhetőségével együtt. És ebben
a rendszerben kell megtalálni a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium (a mezőgazdasági
igazgatóságok), a különböző szakhatóságok (APIA, AFIR), a kutatóállomások, a civil szakmai
szerveződések (pl. LAPAR, Székely Gazdaszervezetek Egyesülete,
RMGE stb., állattenyésztő, növénytermesztő egyesületek stb.)
és/vagy a helyhatóságok helyét és
szerepét.
A nagy kihívást az jelenti mind a
politikum, mind az állami és civil
szakmai szerveződések számára,
hogy a jelenlegi gazdasági körülmények között miként tudják megszólítani, érdekeltté tenni a gazdákat a
vidékfejlesztésben.
A kulcs egy biztos jövőképhez
az agrárium hitelességének erősítése megbízható gazdákkal, minőségi termékek előállításával,
forgalmazásával. Ehhez szükség
van a képzett munkaerőre, a kapcsolatok kiszélesítésére szakmán
kívül (egyházakkal, önkormányzatokkal, az ágazathoz közel álló civil

szervezetekkel). És ehhez kapcsolódik az önkormányzatoknak a vidéken élők létbiztonságának
(megélhetőség, lakhatóság, jövedelmi forrás, anyagi, társadalmi
jólét, elismertség biztosítása) erősítésében vállalt felelőssége. Szorgalmazni kell a kooperációt nemcsak
a szakmán belül, hanem a különböző kistérségek, régiók, megyék
(Székelyföld) között is, és ennek
érdekében talán szükség lenne
olyan kisközösségeknek szóló,
rövid távú, gyors átfutású, komplex
vidékfejlesztési programokra (akár
sport-, kulturális téren az agrárium–önkormányzat–civil szervezetek–egyház
összefogásával),
amelyek ezt a kapcsolatrendszert
erősítik. Fel kell készülni az EB
zöldegyezményébe foglaltak megvalósítására, a biogazdálkodás, az
agroturizmus fejlesztésére és összekapcsolására a mezőgazdasági termelőkkel (értékesítési lehetőség),
és sorolhatnánk azokat a kihívásokat, amelyek elé helyezi majd 2021
a gazdákat.
A rendszerváltás óta eltelt több
mint 30 év. Eljött a nemzedékváltás ideje, és erre oda kell figyelnie
mind az agráriumnak, mind a politikumnak. Sajnos elnéptelenedőben vannak falvaink, talán az
említett agrárfejlesztési stratégia –
a generációváltást ösztönözve –
megfékezheti némiképpen ezt a
sajnálatos jelenséget. Mert van jövőnk, csak jól kell gazdálkodni a
jelenben!

A stílusos nő – az Erdély TV
műsorában

Úgy tartják, hogy a stílusos nő merész, tudatos, önazonos, igazi egyéniség, aki ismeri önmagát, megjelenése pedig mindig emlékezetes. Kisugárzása összhangban van azzal, amit éppen visel, illetve képvisel.
Kurta Kinga, az Erdélyi Magyar Televízió Nőszemközt műsorának
szerkesztő-műsorvezetője azt is vallja, hogy egy nőnek nem kell egész
nap tűsarkú cipőben tipegnie ahhoz, hogy csinosnak, stílusosnak tartsák. A péntek esti műsorban vendégeit, Nagy-György Borbálát, a magyarországi Glamour divat- és életmódmagazin újságíróját, online
szerkesztőt, Ördögh Angéla divattervezőt és Koszorus Krisztina énekest, előadóművészt hívja stílusteremtő körútra, ahol megvitatják,
mikor és hogyan tud stílusos maradni a mindennapokban is a nő. Követhető a műsor pénteken este 8-tól az Erdély TV képernyőjén és Facebook-oldalán.

A koronavírus hatására

Lelassult a kiskereskedelmi
forgalom növekedése

Romániában tavaly 2,2 százalékkal nőtt a kiskereskedelmi forgalom volumene az
előző évhez mérten – közölte csütörtökön az országos statisztikai intézet.

A nyers adatok szerinti növekedés főleg a nem élelmiszereknek
köszönhető, amelyek eladása 5,6
százalékkal bővült, de az élelmiszerekből is 5 százalékkal többet
adtak el. Ugyanakkor az üzemanyagok értékesítése 8 százalékkal csökkent. A statisztikai hivatal
nem közölte a szezonális és naptárhatással kiigazított, teljes évre
vonatkozó értéket.
Decemberben a kiskereskedelmi forgalom volumene a nyers
adatok szerint 3,4 százalékkal nőtt
az előző év azonos hónapjához
mérten, a szezonális és naptárhatással kiigazított növekedés 4,2
százalék volt. Az előző hónaphoz,

novemberhez képest 5,8 százalékkal nőtt a nyers adatok szerint, a
kiigazított érték szerint 0,2 százalékkal nőtt a forgalom.
2020-ban a román kiskereskedelmi forgalom növekedése kifulladt, miután az előző években
jelentős növekedést jegyeztek a
béremelések és adócsökkentések
hatására, így a belföldi fogyasztás
lett a román gazdasági növekedés
fő hajtóereje. 2019-ben még 7,2
százalékkal nőtt a román kiskereskedelmi forgalom az előző évhez
képest. 2016-ban és 2017-ben kétszámjegyű növekedést jegyeztek,
de 2018-ban is még 5 százalék feletti volt az emelkedés. Tavaly az
első negyedévben a román kiskereskedelmi forgalom 9,4 százalékkal
bővült,
de
a
koronavírus-járvány óvatosabbá
tette a lakosságot és visszafogták
a költekezést. (MTI)
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Antalffy – Izsák – Dolores Ibárruri

Sebestyén Mihály

Érdeklődéssel és meghatottan olvastam
Oláh Gál Róbert kiváló cikkét két olyan emberről, akiket – megadatott a szerencse – személyesen is ismertem. Antalffy Endrével
1953-ban vagy 1954-ben találkoztam Ratosnyán. Családostul nyaraltunk ott (hat-hét éves
voltam), s apám ötletére felkerestük Antalffy
Endre bácsit, aki apámnak franciatanára volt
a Papiu Ilarian állami román középiskolában,
ahol apámat a fennálló román demkoratikus
és a szabad iskolaválasztást tiltó törvények
hatályával beiskoláztatták érettségiig.
Kezet nyújtott nekem is, és ezen a kézfogáson át – ismert irodalmi metafora, mellyel
magam is szívesen élek – kezet fogtam Bernády Györggyel és híres monarchiabeli kortársaival, akik annak idején Antalffy Endrével
szorítottak kezet...
Izsák Márton műtermében sokszor vendégeskedtem, beszélgettünk pályájáról, terveiről, könyveit a Tékába magam szállítottam
be, ahogy a családja rendelkezett halálát követően. Izsák Márton tanártársa volt anyámnak
a marosvásárhelyi zsidó iskolában (Baross
Gábor utca) 1940 és 1943 között, felesége a
színművészeti akadémia idegen-nyelv-tanára,
Rozália (Lulu néni) egy barakkban sínylődött
anyámmal Auschwitzban.
A szoboravatáson 2003. május 4-én jelen
voltam, sőt az RMDSZ felkérésére beszédet
is mondtam a kizárólagosság ellen. A szobor
alakjairól többen is állítják, csupa olyan embert mintázott meg, akik Izsák Marci (bocsánat, nekem ő így marad meg) környezetéből
kerültek ki: édesanyja, a Kemény család kiskorú tagja, Mikó László, volt Maros-Torda
vármegyei főispán, aki a deportálások embertelensége miatt lemondott 1944 április végén.
E bevezető sorok után azonban arra a hálátlan feladatra is vállalkoznom kellett, amely
a hibaigazítás alatt szokott forgalomba kerülni. Ugyanis – a cikk állításával ellentétben
– 1916-ban a román királyi csapatok, amelyek augusztus legvégén lépték át az erdélyi
magyar államhatárvonalat, el sem jutottak
Marosvásárhelyig, városunkat a Nyárád vonaláig közelítették meg legtovább. Antalffy
említett békekövetségére 1918. december el-

sején került sor. Ekkor utazott egy szűk körű
városi küldöttséggel Maroshévízre, és találkozót kért Traian Moşoiutól, a román hadsereg tábornokától, akinek hadműveleti
területébe Marosvásárhely (akkor még Oşorheiu románul) is beletartozott. A beszélgetés
egyébként, ami az érdemi részt illeti, franciául folyt, és ebben Antalffy ígéretet kapott,
hogy a várost a román hadsereg megkíméli,
a polgárok számára garantálja a vagyon- és
személyi biztonságot.
Antalffy Endre a másik háború végén is
szerepet vállalt a város és tágabb környezete
érdekében. Maros-Torda alispánja volt, és
ebben a minőségében 1945 márciusáig igyekezett valamit tenni, többek között a Maniu-gárdisták keltette magyarellenes kilengések ellen.

Izsák Mártonnak két holokausztszobra is
van. A korábbit Désen állították fel, azt tényleg Bukarestben öntötték bronzba 1946-ban
(ha emlékeim nem csalnak). A marosvásárhelyit azonban Antalffy Endre nem láthatta
bronzba átöltöztetve, nem is adhatott róla hírt
– valószínűleg a dési szoborra gondolt cikke
írásakor, és megcsalta a memóriája – , hiszen
a vásárhelyi 1947-től, elkészültétől 2003-ig
gipszöntvény alakjában állt és ma is áll a
Nyár (azelőtt kétszer is Széll Kálmán, majd
Carmen Sylva, utóbb még La Pasionaria: id
est Dolores Ibárruri) utcai izraelita temető ravatalozójában, ahol szombat kivételével bármikor megtekinthető.
Hogy miért nem állították fel az emlékművet 74 évvel ezelőtt, arról csak találgatások
vannak. Talán a zsidó hitközség akkori vezetői arra a meggyőződésre jutottak, hogy nem

aktuális emlékeztetni a lakosságot az 1944.
évi tragédiára, túl sokakat érintene így vagy
úgy, indulatokat szülhetne a lágerekből viszszatértek ellen. (Melyre volt néhány sajnálatos példa Kelet-Európában – Lengyelország,
Magyarország – a holokauszt után...)
Másfelől akkorra már megérett az idő az
ideológiai váltásra. Nincsenek zsidó hősök, legfennebb áldozatok (na jó, mártírok) – elég egy
utcanév a „koronkai” téglagyárnál a volt gettóhoz vezető utcára szűkítve, ugyanis hősei csakis
a munkásosztálynak vannak, nemzetiségre,
fajra, felekezetre való tekintet nélkül, a proletár
internacionalizmus nevében. Ezért a Nyár utca
akkori neve, amely a spanyol kommunista párt
bebörtönzött főtitkár asszonyára kívánta felhívni
az amúgy közömbös és ideológiailag ugyancsak
tarka képet mutató vásárhelyiek fejében a figyelmet. Nem sok sikerrel, tegyük hozzá.

Mallorca barlangjai segítenek megérteni a tengerszint ingadozásait

A kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetem (Románia), a Dél-floridai, a
Columbia, az Új-mexikói (USA) és a
Baleár-szigeteki Egyetem (Spanyolország) nemzetközi kutatócsoportja rekonstruálta a tengerszintet az elmúlt
6,5 millió év néhány, a tudományos
közösségben nagy érdeklődésre számot tartó időintervallumára.

A kutatók olyan mészkőlerakódásokat
használtak, amelyek csak a tengerszint-ingadozásnak leginkább kitett, úgynevezett árapályövezetben képződnek a mallorcai
tengerparti barlangokban, a Földközi-tenger
nyugati részén. A tanulmány eredményei kiemelkedően fontosak az elkövetkező évtizedek
és
évszázadok
globális
tengerszint-emelkedésének előrejelzéséhez,
mivel bizonyos interglaciális időszakok geológiai bizonyítékain alapulnak, amikor az éghajlat melegebb volt, mint ma.
Az új felfedezések a Scientific Reports

2021. január 21-i számában jelentek meg. A
kutatócsoport kiegészítette a 2019-ben, a Nature folyóiratban közzétett tanulmányát,
amelyben 4,4 és 3,3 millió év közötti időszakra rekonstruálták a tengerszintet, a pliocén kornál idősebb és fiatalabb mintákat
egyaránt megvizsgálva. Mivel Mallorca
számos barlangjában a karbonát-lerakódások helyzete egybeesik a Földközi-tenger
nyugati részének helyi szintjével, a szerzők
a helyi tengerszintekből kiindulva becsülték
fel a globális átlagszintet, a glaciális izosztatikus kiigazítás és a hosszú távú tektonikus mozgások komplex numerikus és
statisztikai modelljeinek alkalmazásával.
Eredményeik azt mutatják, hogy a pliocén–
pleisztocén átmenet alatt, mintegy 2,58 millió évvel ezelőtt a globális tengerszint 6,4
méterrel volt magasabb, míg a középső pleisztocén-átmenet elején és végén a tengerszint -1,1, illetve 5 méter volt a maihoz
viszonyítva. Az új globális tengerszintbecs-

lések eredményei sokkal alacsonyabb bizonytalansági faktorral rendelkeznek, mint
a korábbi becslések, ezért nagy érdeklődésre tartanak számot a tudósok körében,
akik a sarki jégtakarók stabilitását igyekeznek előre jelezni, valamint azt, hogy olvadásuk hogyan járul hozzá a tengerszint
emelkedéséhez. A szerzők jóval régebbi,
6,5, illetve 5,9 millió éves bizonyítékokat is
megvizsgáltak, amelyek azt mutatják, hogy
a messiniai sókrízis – egy olyan jelentős geológiai esemény, amelynek során a Földközi-tenger részben kiszáradt – előtti és
annak kezdetén a helyi tengerszint mintegy
33 méterrel a jelenlegi szint felett állt.
„Bár ezek a minták viszonylag magas bizonytalanságfaktorral bírnak, kiindulópontokat szolgáltatnak annak vizsgálatához, hogy
a tengerszint csökkenése a Földközi-tenger
nyugati részén fokozatosan vagy azonnal következett-e be” – nyilatkozta a tanulmány vezető szerzője, Oana A. Dumitru, a BBTE volt
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doktorandusa, a Columbia University (USA)
Lamont-Doherty Földmegfigyelő Intézetének
posztdoktori kutatója.
„A Mallorca barlangjaiban vizsgált lerakódásokon alapuló közvetlen és megbízható
tengerszintbecslések fontos kiindulópontokat
jelentenek az elmúlt 6,5 millió évre vonatkozóan; más lerakódások (tengeri teraszok, korallok stb.) vizsgálatának tanulságaival
alátámasztva segítenek, hogy perspektívát
nyerjünk a tengerszint emelkedésének mértékéről és gyakoriságáról a jövőben” – hangsúlyozta Bogdan Onac egyetemi tanár
(BBTE), a tanulmány egyik társszerzője.
A kutatás a National Science Foundation
(USA) és a spanyol kutatási minisztérium támogatásával valósult meg.
A kutatócsoport által közzétett cikk megtekintéséhez
látogassanak
el
a
https://www.nature.com/Pesterile din Mallorca ajută la înțelegerea fluctuațiilor nivelului mării oldalra.
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A természet kalendáriuma (CDXLVIII.)

Kiss Székely Zoltán

…valami lehetetlenség
történik mindjárt.
Duzzad a rügy.
az ágak égbe markolásznak.
Minden lángol, feszül.
Ó hogy akarnék
én is, én is
valami lehetetlenség lenni,
kitágulni, megtisztulni.
Ha Január-rém megy és Február-kedves
jön,
a földről a téli szenny eltűn,
bűn és mocsok –
én az erdőhátról hóvirágot hozok.

Isten elébe letenni a vers címe, amit a
bukolikus szabadvers nagy mágusa, Bartalis
János írt 1935-ben – nem kosályi remeteként, hanem mint pilisvörösvári tanító…
A zord árkokból dűl a szent tavasz-szag –
Ó, hogy akarnék
én is, én is
valami új lenni,
újjá válni, megszületni.
Ha jönnek napvilágos ébredések.
Reggel ágyamból kikelek,
ragyog a kert.
A lég tiszta azúr.
A fénylő fán kis madárka szól
s kalóz tavaszi szél suhint frissen, csípve
a fák közt és új lázakat szór –
Ó, hogy akarnék én is akkor
valami szép, ifjú, tiszta lázban égni,
föltámadni, felfrissülni,
megízlelni és megmutatni,
megteremteni és megalkotni,
a legigazabbat, a legelőbbet,
a legnagyobbat, a legeslegszebbet.
És isten elébe letenni,
és világ elébe letenni,
és szívem elébe letenni,
és térdepelni és imádkozni,
és imádkozni és leborulni.

Hóvirág. Ma láttam az elsőt virágozni,
Angyalföldön, az Illovszky Rudolf Stadion
környékén. Hogy ki hozta be a városba,
talány. De hogy virít is, maga a csoda. A
készülő tavasz csodája.
Február 5. Szent Ágota napja. A legenda
szerint a szicíliai előkelő görög család lányába a római helytartó beleszeretett, de
mivel a lány ellenállt, bordélyba csukatta. A
keresztény szűz rendíthetetlen maradt, ezért
bíróság elé állíttatta. A kínvallatás során hóhérai összeroncsolták, majd levágták a melleit. A rákövetkező éjjelen azonban megjelent
Szent Péter a börtöncellájában, és begyógyította a sebeit. A kínzásokba később mégis belehalt. Halálát földrengés kísérte. Kultusza
egy halála utáni csodával kezdődik. Egy évre

Tél és tavasz határán

a történtek után kitört az Etna, s csak a szent
sírjáról levett fátyollal sikerült megállítani a
lávafolyamot. Azóta is földrengések, vulkánkitörések, tüzek ellen hívják segítségül, s az
ércöntők, bányászok egyik védőszentjeként
tisztelik. Ágota levágott és Szent Pétertől
visszakapott keble kultuszának másik ki nem
apadó forrása. A középkorban a mellbetegek
fordultak hozzá, de ő volt a szoptatódajkák s
az anyatej védőszentje is. Kezében tállal,
azon két levágott mellével jelenítették meg
mindaddig, amíg a tridenti zsinat (1545–
1563) be nem tiltotta a szentek illetlen ábrázolását. Ágota tisztelete a középkor óta
virágzik. Neve már a Pray-kódexben előfordul. A Királyföldön, a Hortobágy völgyében
fekvő Szentágota 1280 óta viseli nevét.
E napon született, 1889-ben Szatala Ödön
botanikus, a zuzmók kiemelkedő szakembere. 1952-től haláláig a Magyar Nemzeti
Múzeum növénytárában Magyarország és a
Balkán zuzmóflórájának feldolgozása terén
végzett jelentős munkát. Mintegy száz új
zuzmófajt írt le. A Nemzeti Múzeum
zuzmógyűjteménye mellett több külföldi
múzeum gyűjteményét is feldolgozta.
Verseghy Klára, Szatala tanítványaként,
1958-tól került a zuzmógyűjteményhez,
közel 35 éves munkássága eredményeként
készítette el a 714 zuzmófajt tárgyaló Magyarország zuzmóflórájának kézikönyvét.
Hatodika Dorottya napja. A négy „fő szűz”
(virgines capitales) egyike volt, akit
társnőivel együtt a II. vatikáni zsinat 1968ban mint költött személyt törölt a szentek
sorából és a római naptárból. Legendája nem
túl eredeti: naptári szomszédaitól kölcsönzött
elemekből rakosgatták össze. Kappadókiában
a helyi uralkodó beleszeretett, s mikor a leány
– mint Szent Ágota – ellenállt, mondván,
hogy ő Krisztus jegyese, forró ónnal teli
kádba vettette, de Dorottya sértetlen maradt.
Kilenc napot börtönben senyvedt. Ott
angyalok táplálták, amitől szebb lett, mint
valaha. Miután továbbra sem engedett
hitéből, sőt azt állította, hogy Krisztus
kertjében szokott rózsát és almát szedni,
kínzói vasgerebennel szaggatták húsát, mint
Szent Balázsét, mellét fáklyákkal égették,
mint Ágotáét. Mielőtt lefejezték, bírája
gúnyosan azt kérte tőle, hogy égi jegyesétől
küldessen néki azokból a rózsákból, almákból. A kivégzés után egy égi gyermekküldönc
meg is jelent a bírónál egy virágokkal és
gyümölcsökkel teli kosárral. Az megtért a
csoda láttán, dicsérve Dorottya istenét, hogy
februárban rózsát és almát küldhet neki.
Dorottya, a „tavaszi rózsa” – így hívták segítségül a hozzá imádkozók – e csoda révén lett
a kertészek és virágárusok védőszentje.
Attribútuma a virágos, gyümölcsös kosár
volt, s neve napján virágot és almát szenteltek
a templomokban (Balázs-napi szokás kölcsönzése ez is.) A februári rózsacsoda csak a
mi Kárpát-medencei szemünket kápráztatja

Cigány csaláncsúcs

el. Szűkebb pátriájának kies tengerpartjain a
februári
rózsanyílás
aligha
mehet
ritkaságszámba. Közel járunk az igazsághoz,
ha a tavaszi rózsának becézett „istennői
ajándékban” – ezt jelenti a szent neve – a régi
rómaiak tavaszistennőjét, Florát véljük felismerni. (Rómában február 10. volt a tavasz
első napja!)
E napon, 1799-ben született Frivaldszky
Imre biológus. Még 1814-ben kísérte volt
Kitaibel Pált, majd Sadler Józsefet
gyűjtőkirándulásaikon. Fiatalabb éveiben a
botanika, később főleg az entomológia és a
malakológia érdekelte. 1841-ben a Természettudományi Társulat egyik megalapítja
volt.
Február 9-én, 1775-ben Bólyán született
Bolyai Farkas. Egyedi történet az övé: egy
polihisztoré, akinek sokoldalúságával csak
fia, Bolyai János tudott
versenyre kelni. Sorsuk
tragikuma az elszigeteltség volt. Ma mégis a fiú
a legtöbbet hivatkozott
magyar tudós, s a Tentamen és az Appendix
megkerülhetetlen
a
világ tudományossága
számára. A Tentamen
egy példányát kapta jutalomként iskolájától a
85 éve, 1936. január 16án született Weszely
Tibor
matematikus,
tudománytörténész, amikor maturandusként,
1954-ben harmadik lett
az országos matematikaolimpián.
A
könyvet osztályfőnöke,
édesapám, Kiss Zoltán
javaslatára Farczády
Elek
történészkönyvtáros segítségével
tudták
az
iskolai
könyvtári állományból
ajándékozni a későbbi
nagy Bolyai-kutatónak.
Ezt – a két említett
aláírásával
bíró
–
példányt ajándékozta a
zentai Bolyai Tehetség-

gondozó Gimnázium és Kollégiumnak közel
egy évtizede egykori tulajdonosa, büszke
vagyok erre.
Tudománytörténeti
kiruccanásunkból
megérkezve, ma a 2021. év madarának bemutatásával zárom mai sétánkat.
Az év madara, megelőzve a kis őrgébicset
és a sordélyt, a könyörtelenül fogyatkozó
cigány csaláncsúcs (Saxicola rubicola). A
Magyar Madártani és Természetvédelmi
Egyesület szerint a Kárpát-medencei állománya egy évtized során körülbelül 50%kal csökkent. A verébalakúak rendjébe, ezen
belül a légykapófélék családjába tartozó faj a
mezei verébnél kicsit kisebb. A nászruhás
hím feje, torka és háta fekete, begye és melle
rozsdavörös, széles nyakfoltja, keskeny
szárnycsíkja és farkcsíkja fehér. Apró
rovarokból, pókokból, hernyókból álló táplálékát a növényzet csúcsáról lerepülve többnyire a talajon fogja meg. A sík-, domb- és
hegyvidékek nyílt, gazos-bokros területek
jellegzetes madara. A zárt erdőkből és a
monokultúrás agrártájból hiányzik. Száraz
növényi szálakból álló fészkét a tojó a talajra,
fűcsomó tövébe építi. Évente kétszer is költ,
fészekalja alkalmanként 4-7 tojásból áll,
ezeken csakis a tojó kotlik. A tojások
halványkékek, rozsdabarna foltokkal. A
fiókákat mindkét szülő eteti. A fiatal madarak
14-16 nap múlva repülnek ki. Rövid távú
vonuló, a telet az európai és észak-afrikai
mediterráneumban tölti. Az őszi vonulás
nagy része szeptember-októberben zajlik, de
a fiatalok kóborlása már augusztusban
elkezdődik. Tavasszal az első példányok
korán, február végén, március elején
érkeznek, egyes példányok át is telelhetek.
Állománya fogyatkozásának hátterében a
nagyüzemi mezőgazdaság élőhely-átalakítása,
a
gazos-bokros
élőhelyek
megszűnése, beszántása, továbbá a
növényvédő szerek okozta rovartáplálékhiány áll. Természetkímélő gazdálkodással –
szegélyélőhelyek
meghagyása,
a
mezőgazdasági
táblák
szegélyének
kezeletlenül hagyása, gyepek és gazosok
égetésének tiltása – lehetne védeni élőhelyét.
A lassan nyílni vágyó hóvirágok mellé
csaláncsúcs tavaszi énekét ajándéknak
kívánva, maradok kiváló tisztelettel.
Kelt 2021-ben, Szent Ágota napján
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Hálózatba kapcsolt lézerradarok tehetik kockázatmentesebbé
az európai légi közlekedést

vos, depolarizáló Raman LIDAR-ral (a kébővebben
itt:
szülékről
https://cercetare.ubbcluj.ro/en/research-atubb/research-infrastructure/).
A figyelmeztető rendszert az EARLINET
és az EUNADICS-AV (Európai Információs
és Koordinációs Rendszer Légköri Természeti Katasztrófák Esetében – Légi Közlekedési Komponens, http://www.eunadics.eu)
együttműködése keretében fejlesztették ki a
kutatók, majd két ásványi aeroszolon, vulkanikus hamun és szaharai poron tesztelték. A
rendszer hatékonyságát valós helyzetekben
mérték fel, az olasz Etna 2019-es kitörésén,
valamint egy 2018 márciusában Európa légterébe nyomult szaharai porfelhőn. A kísérlesorán
tizenhárom
európai
tek
LIDAR-állomást kapcsoltak hálózatba, az
ezekről közvetített adatokat kevesebb mint
fél óra alatt dolgozta fel a rendszer. A nyers
adatokon kívül a kockázatfelmérésben a vulkanikus tevékenységekkel, illetve a szaharai
por terjedésével kapcsolatos számítógépes
modellezés, illetve a műholdadatok is szerepet játszanak.
A figyelmeztető rendszer növeli a légi
utasszállítás biztonságát, illetve segíti a légitársaságokat a kritikus helyzetekben történő
döntéshozásban.
A teljes cikk elérhető itt: https://acp.copernicus.org/articles/20/10775/2020/

A BBTE részéről dr. Ajtai Miklós, a
Környezettudományi és Környezetmérnöki Kar dékánja kapcsolódott be
abba a nemzetközi projektbe, melynek keretében egy figyelmeztető
rendszert fejlesztettek ki az aeroszolok légi közlekedésre gyakorolt kockázatának közel valós idejű jelzésére.
A projekt eredményeiről a meteorológia, légkör- és környezettudományok
terén egyaránt élvonalba tartozó Atmospheric Chemistry and Physics folyóirat hasábjain számoltak be a
kutatók.

Az aeroszol olyan keverék, amely egy légnemű közegből és a benne szétoszló, apró
(1 nm–1µm méretű), szilárd részecskékből
vagy folyadékcseppekből áll. Természetes aeroszolnak számít a köd, a felhő vagy a levegőben szálló, apró szemcséjű por, antropogén
aeroszol a nagyvárosok felett lebegő szmog.
Az aeroszolok nagyban befolyásolják a légköri sugárzásátvitelt, és kedvezőtlen hatásuk
lehet az emberi egészségre, a környezetre és
bizonyos gazdasági ágazatokra. Tudományos
megértésüket idő- és térbeli heterogenitásuk
nehezíti.
Az izlandi Eyjafjallajökull vulkán 2010-es
kitörése nyomán egyre sürgetőbbé vált egy
olyan távérzékelési technológián alapuló
megfigyelő- és figyelmeztető rendszer kidolgozása, amely (közel) valós idejű információkat szolgáltat az aeroszolrétegek vertikális
eloszlásáról a légtérben. A vulkáni hamu
ugyanis kis üvegszemcséket tartalmaz, amelyek károsíthatják a repülők hajtóműveit, ez

pedig kockázatossá teheti a légi közlekedést.
Az izlandi vulkánkitörés nyomán a legtöbb
európai reptér napokig bezárt, a járatok törlése nyomán több eurómilliárdos kár keletkezett.
A LIDAR (Light Detection and Ranging)
vagy más néven lézerradar-technológia fontos információkkal szolgálhat a légköri aeroszolok idő- és térbeli eloszlásáról,

valamint vertikális bontású koncentrációjukról. Ezt a műholdas távérzékelési technológiát használják az ACTRIS (Páneurópai
Aeroszol-, Felhő- és Atmoszférikusgáz-kutatási Infrastruktúra, www.actris.eu) és az
(Az EARLINET-hálózat keretében működő
EARLINET (Aeroszolkutató LIDAR-rendLIDAR-állomások;
a BBTE LIDAR-ja is
szerek Európai Hálózata, www.earlinet.org)
konzorciumok is – a BBTE mindkét háló- könnyen kiszúrható a zöld pontok között. Forzatnak tagja, illetve rendelkezik egy többsá- rás: https://earlinet.org/)

Tudva azt, hogy francia származású, a
Charles Viotte nevet is használta. Vezetékneve a franciaországi Viotte helységre utal. Erdélyi jelenlétével
mindeddig egyik nagyszebeni 1835. évi
német nyelvű újságban találkoztam,
ahol az eredeti francia Charles Viotte
neve mellett a „nyelvmester” jelző olvasható.2 A Montesquieu-fordító Haller
Gábor unokájának, Haller Györgynek
(1818-1892) életében jöhetett Marosugrára, és az már igazolható, hogy özvegyen maradt édesanyjának, Bethlen
Antóniának (1792-1880) volt a pártfogoltja. Erről beszél egyik könyvének
címlapja is, A földművelés ugar nélkül3,
melyet Nagyszebenben jelentetett meg
1841-ben. A könyvet a grófnő fiának,
gróf Haller Györgynek ajánlotta. A korszerű földművelésről szóló ismereteit az
erdélyi és a helyi körülményekhez alkalmazva adta elő 87 oldalon. „Czélom az
– írja könyve előszavában –, hogy a’mit
Külföldön és nevezetesebben Magyarországban, a földművelésre nézve, jót és
czélirányost láttam, körülményeinkhez
alkalmaztatva, röviden előadni. Legbuzgóbb óhajtásom pedig az: hogy olvasóim az ugartartás szükségtelen
voltát által lássák (…) és eltörlését
hathatósan előmozdítsák (…) Erdélyre nézve ezen munkácskámban
egy Mutatvány vagy Példagazdaság
felállításáról szóllottam (…)” Ezt a
példagazdaságot, úgy tűnik, meg is
valósította Marosugrán. Erről szól
másik könyve is, A földművelő gazdasága vagy Benedek János titkai
(Kolozsvár,1844). Előző könyve előszavának befejező részében megemlíti:
„Hahogy
előterjesztett
észrevételeimet és javallataimat jól le
nem írtam, emlékezzenek olvasóim,
hogy született Magyar nem vagyok,
és hogy minden tudományos társalkodástól különszakasztva többnyire
falun élek.”
Ennek ellenére Hallerék könyvtára
sokat segíthetett ismeretei gyarapításában. Könyve szakkifejezéseit, a
gabonafélék, hüvelyesek, takarmánynövények, fonhatóak és olajnövények nevét latinul és németül is
leírta. Tizenkét „elve” magyarázatá-

nek a szakmában jártasabb földművelők számára. A szakirodalom úgy tartja nyilván Viotte Károlyt, mint a korszerűsítő földművelés
egyik úttörőjét. Marosugrai jószágigazgatóként üvegházat építtetett, és ananászt is termesztett.4 A korszerűsítő földművelésről
szóló tapasztalatairól, tudományos ismereteiről a nagyszebeni Deutsches Voltsblattban
(Német Népújságban) 1844–1846-ban huszonhárom terjedelmes írásában számolt be.
Cikkei végén „Carl v. Viotte, Oeconomic Director in Ugra” aláírást használja. Mindezek
mellett meg kell említenünk, hogy írt egy
többnyelvű könyvet a külföldiek, katonák,
kereskedők számára. Ez egy szótár és nyelvtankönyv társalgási útmutatóval török, francia, angol és olasz nyelven, melyhez Charles
Viotte meséket, anekdotákat és közmondásokat adott hozzá török és francia nyelven. Ez
a könyve Nagyszebenben, Lipcsében és –
ugyancsak 1856-ban – Párizsban is megjelent. Ezt a többnyelvű könyvét 2011-ben
ismét kiadták Párizsban mint kultúrtörténeti
érdekességet és értéket. A kiadó megjegyzi:
„Úgy gondoljuk, hogy ez a munka kulturális
szempontból fontos (…), reméljük, hogy élvezni fogja ezt az értékes könyvet.”5
A magyar történelem is érdeklődési körébe
kerülhetett. Elsőként figyelt föl (Makkai Sándort egy fél évszázaddal megelőzve)
Báthory Gábor erdélyi fejedelem húgára,
Báthory Annára, akiről egy elbeszélést írt
német nyelven a Siebenbürgischer Volkskalender (Erdélyi Népkalendárium) lap 1870-es
számában Báthori Anna címmel.6 A leírtak egy
kiemelkedő személyiségről árulkodnak, ami a
további kutatásra ösztönözhet bennünket.
Hivatkozások.
1.
MmNL, Küküllő vármegye. Politikai-közigazgatási iratok, 2007/1848/38.l.
2.
Der Siebenburger Bothe, 1835. aug. 8. és
aug.19.
3.
A földművelés ugar nélkül. Az erdélyországi kötnyűlállásokhoz alkalmaztatva
írta Viotte Károly méltóságos gróf Haller
Gáborné(született gróf Bethlen Antónia)
birtokainak directora. Nagyszeben, 1841.
4.
Vajda György: Alsó-Maros mente. In.: Népújság, 2018. dec. 19.
5.
lásd a világhálón: amazon.com/ Grammaire-Étrangers-Militaires-CommercantsTurquie. Nabu Press.Paris (2011. szeptember 22.)
6.
Magyar Polgár,1869. nov. 24./139.o.

Újra kiadták Párizsban Viotte Károly marosugrai jószágigazgató könyvét

Komán János

A marosugrai Haller grófokról nemcsak
műveltségük, Kazinczy által dicsért könyvtáruk, Haller László (1717-1751) francia nyelvtudása, a nagyra becsült, Montesquieu-művet
fordító, franciául író, verselő, marosvásárhelyi színházpártoló (V.) Haller Gábor (17491822) jut eszembe, hanem az a francia
jószágigazgató is, aki ellen 1848 elején gróf
Teleki József királyi főkormányzóhoz egy panaszlevelet íratott Trombitás István marosugrai úrbéres, kerekesmester, akinek,
hivatalosan is elismert igaza ellenére, házán
és telkén kívül kellett hányódnia. Ebben a panaszlevélben találkoztam először azzal a
„Frantzia Direktorral”1, akiről érdemes jelenlegi hézagos ismereteim ellenére említést tennem. Ezt a jószágigazgatót magyarul használt
nevén Viotte Károlynak hívták. Kiemeltem a
magyarul használt nevét, mert a német nyelven közölt cikkeiben a „Carl von Viotte”,
máshol korábban a „Viotte Carl, OberlandesCommissariats-Beamter in Hermannstadt”,
azaz Nagyszeben régió népbiztosi tisztviselője megnevezés szerepel a neve mellett.

15

val (11–27. o.) segíti a korszerűségre, a váltógazdaságra („kerülővetésre”), az istállótrágyázásra, ugar nélküli földművelésre áttérni
akaró gazdálkodókat. Tanácsot ad arra, hogy
az agyagos, homokos, meszes földeken milyen gabonaféléket, növényeket termesszenek. A takarmánynövények: lucerna, lóhere,
spanyol lóhere,bükköny(lendek) termesztése,
gondozása után rátér a kerti növények: murok
(sárgarépa), fejér répa, a burgundiai fehér
répa termesztésére. Könyve harmadik részében az erdélyi mezőgazdaság tökéletesítésének akadályairól (előítéletek, gyűlölete
annak, ami nem honi, restség, gondatlanság,
a gazdatiszti hivatal mellőzése, szétszórt birtokok, tőkepénz hiánya) számolt be. Könyve
negyedik részében (szakaszában) fölsorolja a
két-, háromnyomású és az ugaroló gazdálkodás fogyatékosságait, valamint a vetésforgóval gazdálkodók előnyeit (76-87. o.). Végül
mellékel két táblázatot, példákkal, melyek segítségével tájékozódhat a gazdálkodó arról,
hogy a különböző növényfajták miként kövessék egymást ugyanabban a szántóföldben.
A fejlettebb franciaországi, németországi,
ausztriai, magyarországi földművelésre való
hivatkozásai tájékozottságáról beszélnek. Ismeretei még napjainkban is hasznosak lehet-
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Balog Orsolya,
Vámosgálfalva, Fő út
Kocsis József,
Radnót, V. Ţepeş u.

A pályázati rejtvény megfejtése:
TÁRKÁNYI; DEMÉNY; CSAPLÁR; ADAMS; BOGSCH;
HERBICH; MIKES
Kérjük a nyerteseket,
vegyék fel a kapcsolatot Borbély Ernővel
a 0742-828-647-es telefonszámon.
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a január 29-i számból:
Ikrek:

La Scala
Skandi:

Jól van, lányom, egye fene,
magaddal viheted.
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A két rejtvény azonos számú meghatározásait keverve közöljük. A megjelölt
négyzetekbe kerülő betűket folyamatosan összeolvasva egy világörökség részét
képező, mexikói lépcsős piramis nevét kapjuk. Könnyítésül egy betűt előre beírtunk.

VÍZSZINTES: 1. Bolygó – Hatóság, igazgatás. 7. De – Román személyes névmás. 8.
Pépes étel – Fasor. 9. Bibliai férfi – Kissé terhel! 11. Metsz, nyes – Páratlan rezeda! 12.
Kúszónövény – Állati fekhely. 14. Ludolf-féle szám – Gála egynemű hangzói. 15. Nyugati
gót király volt – Vadászemlék. 18. Várát Dobó védte – Szájszél. 19. Ostromol, nekiugrik
– Rejtély, misztérium. 22. A jód és a bór vegyjele – Azonos betűk. 23. Képkeret –
Kérdéskör. 25. Hordómérték – Római ötvenkettő. 27. Futballbíró eszköze – Slag vége!
28. Cseh László is ez – Zsáner. 30. Kiütés jele a ringben – Fába vés. 31. Férfiszépség a
görög mitológiában – Ipari ágazat.
FÜGGŐLEGES: 1. Eledel – Lekötelezettség. 2. San Marinó-i autóverseny-pálya –
Görget. 3. Kettőzve, egyik nagyszülő – A, a, …! 4. Meggyőződés, állásfoglalás – Ajtót
szélesre nyit. 5. Sikerszám – Kocsonya. 6. Csónak – Falazókő. 10. Dolgozik a mozdony
– Szeráj. 13. Uradalom, tanya – Unszol. 16. Háztető – Halom. 17. Kifejezési mód –
Megerőltetés, munka. 20. Egyiptomi szent madár – Boltív. 21. Fűszernövény – Igét deklinál. 24. Erdélyi grófi család – Vörös bolygó. 26. J. Lennon özvegye (Yoko) – Kissé
vizes! 29. Indok – Üres tan!
Koncz Erzsébet
2

9

12

Győzelem tér

17

www.bookyard.ro

22

18. szám,

29

10

2

A megjelölt sorokban, oszlopokban szereplő helyes megfejtéseket február 18-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.)
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Marosvásárhely,

33

16

1

VÍZSZINTES: 1. Cremonai hegedűkészítő, 350 éve született (Francesco). 10. Ézsau
másik neve. 11. Bűn. 12. Építész, 150 éve született (János). 17. Rodostói levelező (Kelemen). 19. Római 1500. 21. Nagy testű papagáj. 22. Csomagol. 23. Nobel-díjas fizikus
(David M.). 24. Autóverseny-féle. 25. Feltéve. 26. Francia arany. 27. Magyar atomváros.
28. Páratlan tandíj! 29. Pedagógus. 31. Nagy Elek írói neve (György). 32. A higany
vegyjele. 33. Csvavar része. 34. Kőműves Kelemen román megfelelője. 35. Számomra.
37. Angol filozófus (Thomas). 39. A cirkónium vegyjele. 40. Fonalat erősít. 42. … Douglas (filmsztár). 44. Tizenegy (német). 46. Masíroz. 49. Állati élelmiszer. 51. Monte Cristo
börtöne. 52. Író, jogász, reformpolitikus, MTA-tag, 150 éve hunyt el (József, báró).
53. Építész, 200 éve született (Frigyes). 54. Konzervatív politikus, miniszter, 150 éve
született (Endre).
FÜGGŐLEGES: 1. Tenger (angol). 2. Trícium és deutérium. 3. Az örök város. 4.
Amely időpontban. 5. Kecsesen hajlik. 6. Ró. 7. Attól kezdve! 8. Kiválót alkot. 9.
Igevégződés. 12. Német Afrika-utazó, 200 éve született (Heinrich). 13. Dél-afrikai
folyó. 14. Indonéziai sziget. 15. Svájci kanton.16. Szolmizációs hang. 18. Éveink száma.
20. Költő, publicista, politikus, MTA-tag, 250 éve született (József). 22. … et circenses
(Rómában kiáltották). 23. Szirtigalambféle, Lahorból származik (… pigeon). 25. Izlandi
…, V. Hugo regénye. 27. Fizetőeszköz. 29. Sírkert. 30. Anatéma. 31. Most is ez van. 33.
Rigid. 34. Bátorság. 35. Név (angol). 36. A szabadban. 38. Keleti alapétel. 41. Ofszájd.
43. Csónakgerinc. 45. Folytonossági hiány (nép.). 47. Beöntés része! 48. Luxemburgi és
francia autójel. 50. A szélein rop!
L.N.J.
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KOBAK KÖNYVESBOLT

15

24

35

Megfejtések

című pályázat nyertesei:

21

13

32

VÍZSZINTES:
1. A szólás első része. 9. Skandináv főváros.10. Gyomnövény. 11. Ókori hitrege. 16. …
Ney, Ázsiára szakosodott angol utazó. 18. Skálahang. 19. Légies, könnyed. 20. Elárusítóhely.
21. Könnyezik. 22. Díszelőadás. 23. Lekvár. 24. A neon vegyjele. 25. … Troll, Heinrich
Heine műve. 26. Vagy (orosz). 27. Pecunia non … (a pénznek nincs szaga). 29. Az öltöny
része. 31. Téli sport. 32. Arra a helyre tesz. 34. Égtáj. 36. Fejünk része. 38. Japán festő
(Maszuo). 40. Művészet (latin). 42. Chaplin egyik felesége. 44. Nagy testű papagáj. 46.
Igevégződés. 47. Halk zörej. 49. A francia királyok megszólítása. 51. Für …,
magyar színésznő.
FÜGGŐLEGES:
1. Ásványi fűszerrel ízesít. 2. Kettős betű. 3. Biologiai létezés. 4. Szíriai fennsík. 5. Pénzzé
tesz. 6. Mi lesz már? 7. A bróm vegyjele. 8. Kőkorszaki kőféle. 11. A szólás befejező része.
12. Olaszország. 13. Színültig. 14. Időmérő eszköz. 15. Olasz helyeslés. 17. Spanyol női
név. 20. Se …, se száma (szólás). 21. Hosszú női sál. 23. Schütz …, színésznő. 25. Yucatáni
épületrom (AKE). 27. Régies hangulatú. 28. Pléd, pokróc. 30. Feltett szándék. 32. Előidéző.
33. Kutat. 35. Női név (aug. 31.). 37. Angol sarkkutató (John). 39. Orosz igen. 41. Szoknyás
nép. 43. Amerikai szabvány. 45. Cseh helyeslés. 48. Ecepcseppek! 50. Igeképző. 52. Határrag.
L.N.J.
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Újraindul a londoni
és a budapesti repülőjárat

Február 12-étől újraindul a Marosvásárhely–London
repülőjárat, amely hetente egyszer, pénteken közlekedik. Peti András, a repülőtér vezérigazgatója lapunknak
elmondta, az utazást szigorú feltételekhez kötik: az utasoknak egy, legtöbb 72 órával az utazás előtt elvégzett
negatív koronavírustesztet kell felmutatniuk, és ki kell
tölteniük egy formanyomtatványt, amelyet az angol hatóságok kérnek. A negatív teszttől függetlenül mindenkinek, aki Angliába utazik, tíz napra karanténba kell

vonulnia, amit ötödik nap után egy újabb negatív koronavírusteszttel lehet kiváltani. A Transilvania reptéren jelenleg heti egy alkalommal csak a dortmundi járat
üzemel, márciustól kettő lesz. Március elejétől újraindul a memmingeni és a budapesti járat is. A tervek szerint ez március végétől heti öt alkalommal fog
közlekedni. A rendelkezések a járványhelyzet függvényében folyamatosan változhatnak, ezért követni kell
a repülőtér és a légitársaságok honlapját.

MAROS MEGYEI TANÁCS

Nyilvános konzultáció
A Maros Megyei Tanács 2021. február 4-én megnyitotta a következő, normatív
jellegű okirattervezetre vonatkozó nyilvános megbeszélést: Határozattervezet a
Maros Megyei Tanács 2020. augusztus 27-i 131. számú határozatának módosításáról és kiegészítéséről, a Maros Megyei Tanács alárendelt kulturális intézményei
egyes illetékeinek és díjainak a jóváhagyására vonatkozóan.
A dokumentáció tartalmazza:
• A javasolt normatív jellegű okirat elfogadása szükségességének a megindoklását;
• A gazdasági igazgatóság szakjelentését;
• A jogügyi szolgálat jelentését;
• A határozattervezet mellékletét.
A dokumentáció elemezhető:
• az intézmény internetes oldalán, a www.cjmures.ro címen, a normatív jellegű
határozattervezeteknél;
• az intézmény székhelyén: Marosvásárhely, Győzelem tér 1. sz., 1-es iroda;
• az okirattervezet másolata elkérhető az intézmény iktatójába küldött kérés
alapján.
A nyilvános konzultáció tárgyát képező okirattervezetre vonatkozó, ajánlás értékű
javaslatokat, indítványokat és véleményeket 2021. február 15-ig lehet benyújtani:
• az intézmény honlapján elérhető online űrlapon, amely a „Relaţii şi informaţii
publice – Guvernare transparentă, deschisă şi participativă, standardizare, armonizare, dialog îmbunătăţit” rovatban található, F.PS.19.07 – „Formular
pentru colectarea de propuneri” néven;
• elektronikus formátumú üzenetként, a következő elektronikus postacímre:
cjmures@cjmures.ro
• postai úton, cím: Marosvásárhely, Győzelem tér 1. szám, 540026;
• az intézmény székhelyén: Marosvásárhely, Győzelem tér 1. szám, 8.00–16.00
óra között.
A benyújtott anyagon a következő megjegyzést kell feltüntetni: „A Maros Megyei
Tanács 2020. augusztus 27-i 131. számú határozatának módosításáról és kiegészítéséről, a Maros Megyei Tanács alárendelt kulturális intézményei egyes illetékeinek és díjainak a jóváhagyására vonatkozó határozattervezetet illető
javaslatok”.
A javaslatokat közzéteszik az intézmény honlapján, a normatív jellegű határozattervezetek (Proiecte de hotărâri cu caracter normativ) rovatban.
Írásban kapnak indoklást az írásban megfogalmazott és beküldött, elutasított javaslatokra.
Az érdeklődők számára lehetőség van gyűlés szervezésére is, amelyen a jogszabálytervezetről nyilvános vitát lehet folytatni, ha ezt egy törvényesen létrehozott
egyesület vagy más hatóság írásban kéri 2021. február 15-ig.
További információk a következő telefonszámon kérhetők: 0265/263-211, 1232es belső szám, vagy e-mailben a tantos.florentina@cjmures.ro címen, kapcsolattartó Tanţoş Florentina.
Péter Ferenc
ELNÖK

Paul Cosma
FŐJEGYZŐ

Sajtófotó-pályázat
középiskolásoknak
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A Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem sajtófotó-pályázatot hirdet XI.
és XII. osztályos tanulók számára. Az érdeklődők egy 3-6 képből álló,
sajtófotó jellegű sorozattal nevezhetnek be, amelynek egy történetet kell
elmesélnie, eseményt rögzítenie vagy illusztrálnia (például hír- vagy eseményfotó, képriport, társadalomábrázolás, dokumentarista fotográfia).
Nevezési
határidő:
március
27.
A
pályaműveket
a
jakabtibor@hotmail.com és kos.anna@yahoo.com e-mail-címre kell elküldeni. A beküldött pályaműveket a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem szakbizottsága fogja elbírálni. Az első három helyezett díjban
részesül. A legjobb pályázó könnyített felvételt nyer az egyetem audiovizuális kommunikáció – forgatókönyv és reklámírás, média szakára. A pályamunkákból április 16-án, a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem
minden évben megrendezett médiatudományi konferenciájának keretében
kiállítás nyílik. A pályázás módjáról, valamint a pályamunkák formai és
technikai követelményeiről a www.szini.ro honlapon lehet tájékozódni.

Román és magyar futballbajnoki
mérkőzések a televízióban

Február 5., péntek:
* 20.30 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1, Look Sport: Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK – Jászvásári CSM Politehnica (1. liga, 22. forduló)
Február 6., szombat:
* 14.00 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1, Look Sport: Gyurgyevói
Astra – FC Argeş Piteşti (1. liga, 22. forduló)
* 15.45 óra: Diósgyőri VTK – Kisvárda Master Good (NB I, 20. forduló)
* 18.00 óra: Mezőkövesd Zsóry FC – Budapest Honvéd (NB I, 20. forduló)
* 20.30 óra: MTK Budapest – Újpest FC (NB I, 20. forduló)
* 21.00 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1, Look Sport +: CSU Craiova
– Bukaresti Dinamo (1. liga, 22. forduló)
Február 7., vasárnap:
* 13.30 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1, Look Sport: Aradi UTA –
Nagyszebeni Hermannstadt (1. liga, 22. forduló)
* 15.10 óra: Paksi FC – Budafoki MTE (NB I, 20. forduló)
* 17.15 óra: ZTE FC – Puskás Akadémia FC (NB I, 20. forduló)
* 18.00 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1, Look Sport: Medgyesi Gaz
Metan – Chindia Târgovişte (1. liga, 22. forduló)
* 19.30 óra: Ferencvárosi TC – MOL Fehérvár FC (NB I, 20. forduló)
* 20.30 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1, Look Sport +: Bukaresti
FCSB – Academica Clinceni (1. liga, 22. forduló)
Február 8., hétfő:
* 17.30 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1, Look Sport: Konstancai Viitorul – FC Voluntari (1. liga, 22. forduló)
* 20.30 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1, Look Sport +: Botosáni FC
– Kolozsvári CFR (1. liga, 22. forduló)

A LOCATIV RT.

– Marosvásárhely, Bartók Béla utca 2/A –

nyilvános versenytárgyaláson bérbe adja Marosvásárhelyen
az alábbi, nem lakás rendeltetésű helyiségeket:

1. 1848. út, aluljáró, 123,76 négyzetméter, közétkeztetésre, szerencsejátékokra, sportfogadásra
2. Győzelem téri aluljáró, 8-as helyiség, 70,78 négyzetméter, nemélelmiszer-kereskedelemre, szolgáltatásra
3. Győzelem téri aluljáró, 9-es helyiség, 158,07 négyzetméter, nemélelmiszer-kereskedelemre, szolgáltatásra
4. Győzelem téri aluljáró, 10/1-es helyiség, 93,44 négyzetméter,
nemélelmiszer-kereskedelemre, szolgáltatásra
5. Győzelem téri aluljáró, 11-es helyiség, 56,56 négyzetméter, nemélelmiszer-kereskedelemre, szolgáltatásra
6. Győzelem téri aluljáró, 14-es helyiség, 37,50 négyzetméter, nemélelmiszer-kereskedelemre, szolgáltatásra
7. Győzelem téri aluljáró, 15-ös helyiség, 23,39 négyzetméter, nemélelmiszer-kereskedelemre, szolgáltatásra
8. Dózsa György utca 16. szám, 25,10 négyzetméter, szolgáltatásra
9. Forradalom u. 3., 87,95 négyzetméter, szolgáltatásra, irodának
10. Bolyai utca 1., V. alagsori helyiség, 41,12 négyzetméter, szolgáltatásra, irodának, raktárnak
11. Horea u. 1., 52,14 négyzetméter, szolgáltatásra, irodának
A versenytárgyalásra 2021. február 17-én 10 órától kerül sor a dokumentáció alapján, amelyet a Locativ Rt. székhelyén, a Bartók
Béla utca 2A szám alatt, a 7-es irodában lehet megvásárolni (ára
100 lej) február 5-étől, naponta 8–12 óra között. Feliratkozni és az
iratokat benyújtani február 16-án 12 óráig lehet.
A versenytárgyaláson azok vehetnek részt, akik a határidőig benyújtják a részvételi dossziéjukat és licitálnak.
Bővebb felvilágosítás naponta a székhelyen és a 0265/260-375 (25ös mellék) telefonszámon vagy a www.locativmures.ro honlapon.
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A hirdetési rovatban
megjelent közlemények,
reklámok tartalmáért
a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

ADÁSVÉTEL

ELADÓ héjatlan tökmag és tökmagliszt.
Tel. 0747-480-255. (10332)
VESZEK régi festményeket, képkereteket, paraszttárgyat, antik bútorokat
stb. Tel. 0731-309-733. (-I)

ELADÓ kövér disznó (130 kg). Tel. 0752030-394. (10585)
ELADÓ felhizlalt sertés. Tel. 0265/320382, 0740-463-935. (10540-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)

ELADÓK: vécékagyló, műanyag hordók, fahordók, báránybőrök és
gyermekágy matraccal. Tel. 0771358-916. (10639-I)

BÚZÁT vásárolunk. Tel. 0722-396-107.
(10457)
ELADÓ borjadzó tinó (a kilencedik
hónapban). Tel. 0265/347-494.
(10645-I)

ELADÓ sírhely a Jeddi úti temetőben. Tel.
0770-171-693. (10675)

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.

AJÁNDÉKOZOK fekete kiscicákat.
Tel. 0770-546-075. (10680)

LAKÁS

VÁSÁROLOK Marosvásárhelyen
külön udvaron házat. Tel. 0770-065012. (10509-I)

KIADÓ hosszú távra másfél szobás, 36
m2-es bútorozatlan garzonlakás a
Kárpátok sétányon. Érdeklődni a 0749425-152-es telefonszámon. (10450)
ELCSERÉLEM 2 szobás, I. emeleti
tömbházlakásom a Săvineşti negyedből a Budai negyedbe 2 vagy 3 szobás
tömbházlakásra.
Tel.
0741-656-635. (10635-I)

ELADÓ központhoz közeli, II. emeleti, egyszoba-összkomfortos, 43 m2es, központi fűtéssel és termopán
ablakokkal, pincével rendelkező
lakás. Átalakítható 2 szobássá.
Irányár 42.000 euró. Tel. 0747-693012. (10670-I)

KIADÓ igényesnek bútorozott, saját
hőközponttal és termopán ablakokkal
rendelkező, felújított garzon (újonnan
festve, parkettezve, csempézve) Marosvásárhely főterén, a Primăriei utcában, a polgármesteri hivatal mellett.
Tel. 0741-406-028. (10677-I)

TÁRSKERESÉS

EGYEDÜLÁLLÓ, 67 éves komoly nő
korban hozzá illő barátot keres. Tel.
0742-436-394. (10655-I)

MINDENFÉLE

ORVOS, Budapesten élő idős édesanyja mellé, középkorú vagy idősebb
gondozónőt keres hosszabb távra.
Napi 8.000 forint, teljes ellátás, külön
szoba biztosított. Feladata a nem
ágyban fekvő idős nő gondozása és
a főzés. Az illető csak friss Covidteszttel jelentkezhet. Tel. 00-36-303042-617. (10659-I)

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT vállalok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (65081-I)

TORNÁCOS családi ház
eladó 2000 m2 területen
Székelysárdon:
szoba,
kamra,
három
konyha,
gázégővel, villanyvezetékkel,
istálló szekérszínnel, amely
megfelel garázsnak is. A
beépített terület udvarral együtt
500 m2, 1200 m2 kert szőlővel
és gyümölcsfákkal, 300 m2
beültetett termő szőlős 130 tővel. Tel. 0749-866-375, 0365/415-406.
(10653)
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)
IDŐSGONDOZÁST vállalok, anyagi
segítséget is nyújtok lakás ellenében.
Tel. 0747-831-681. (10489-I)

KÖNYVELÉST vállalok, mérleget
aláírok. Tel. 0756-760-667. (22461-I)

BETEGÁPOLÁST vállalok Vásárhelyen. Tel. 0742-291-609. (10642-I)

VÁLLALUNK tetőjavítást, bádogosmunkát, szigetelést, csatornakészítést és
bármilyen javítást. Tel. 0759-467-356.
(10600)
MOSÓGÉPET és hűtőszekrényt javítok. Tel. 0755-825-502. (10678-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Fájó szívvel emlékezünk február
5-én a marosvásárhelyi születésű
KELEMEN ALBERTRE (Berci) halálának 19. évfordulóján. Emlékét
őrzi felesége, három gyermeke,
hét unokája, dédunokája és a
messzi
távolból
testvére.
Álmát angyalok ringassák! Nyugodj békében! (10544-I)

Bennünk él egy arc, egy meleg tekintet, egy simogató kéz, egy
sóhaj, egy lehelet. Bennünk él a
múlt, a végtelen szeretet. Őrizzük,
óvjuk
emlékedet.
Fájó szívvel emlékezünk id.
LÖRINCZI FERENCZRE halálának évfordulóján. Felesége, két
fia és családjuk, unokája, testvére és a nyárádmagyarósi rokonok. (10563-I)

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 1988. február 7-ére,
amikor id. GÁL DOMOKOS nyugdíjas mozdonyvezető 33 éve eltávozott közülünk. Emlékét őrzi
lánya, Klári, fia, Domika, családjukkal együtt. Emléke legyen áldott,
nyugalma
csendes!
(10589-I)

Emlékezem és emlékeztetem
mindazokat, akik ismerték és szerették drága nővéremet, a mezőcsávási KISS ANNÁT (Nusi), aki
2020. február 7-én örök otthonába távozott.
Szép emlékét megőrzöm soha
meg nem szűnő fájdalommal.
Húga, Hajnal. (10620)

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. 0748-580-389. (p.-I)

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

A MOBEX RÉSZVÉNYTÁRSASÁG – székhely: Marosvásárhely, Őz (Căprioarei) u. 2. szám – alkalmaz
NŐKET a készre dolgozó részlegre, a következő munkakörökbe: SZAKKÉPZETLEN MUNKÁS,
BÚTORELLENŐRZŐ, LAKKOZÓ, RAKTÁROS a késztermékek raktárába. Érdeklődni a humánerőforrás-osztályon, tel. 0746-059-541. (22304-I)

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 Ierbuşului–Herbus utca 38–38A szám alatt, Maros megyében. A javak együttes
kikiáltási ára: 570.000 lej. Az ár nem tartalmazza a héát.
Az árverésre a cégfelszámoló székhelyén kerül sor február 12én 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 áverés kezdete előtt.
Bővebb felvilágosítás a 0366/100-551 és a 0748-836-713-as telefonszámon.

A THEREZIA TEJGYÁR 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)

A GYULAFEHÉRVÁRI CARITAS férfi és női bentlakók jelentkezését várja a búzásbesenyői (Maros
megye) Gondviselés Háza idősotthon szabad férőhelyeire. Érdeklődni lehet a következő elérhetőségeken:
0732-018-202, 0365/710-147. (22431-I)
A VETA KFT. gumicsizmafröccsöntő gépekre MUNKÁSOKAT alkalmaz. A munkavégzés három műszakban zajlik. Tel. 0788-481-753. (22468-I)

IRODAI MUNKATÁRSAT alkalmazunk telefonos eladásra. Az önéletrajzokat a következő e-mail-címre
várjuk: info@catalogafaceri.ro (10646)

A DENTIKA KFT. – fogtechnikai termékeket forgalmazó marosvásárhelyi cégünk – ELADÁSI ÜGYNÖKI
munkakörbe keres férfi munkatársat. További információért hívja a 0771-770-440-es telefonszámot.
(10641-I)

A PLASMATERM RT. alkalmaz öntödébe, illetve fémmegmunkáló műhelybe ÜZEMMÉRNÖKI TEVÉKENYSÉG végzésére alkalmas személyt. Az önéletrajzokat a secretariat@plasmaterm.ro e-mail-címre küldhetik. Tel. 0730-708-011. (65368-I)
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MISSISSIPPI SZŐNYEGMOSÓ
Szőnyegmosás, -szárítás professzionális módon.
Rögzített padlószőnyeg mosása helyszíni kiszállással.
Kanapé-, ülőgarnitúra-tisztítás.
Rendelésért és egyéb információkért hívja bizalommal a 0799-998-899-es
telefonszámot. (sz.-I)
Szomorú szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették a drága édesapát, apóst,
nagyapát, a nagyölyvesi születésű SZABÓ MIHÁLY mezőcsávási lakost, hogy ma van
halálának 40. évfordulója.
Szép emlékét szívünkben őrizzük, míg élünk. Emléke legyen áldott és nyugalma csendes!
(10619-I)

Fájó emlékként élem meg minden
évben február 6-át, mikor szeretett ROZIKÁM immár 5 éve örökre
itthagyott.
Nyugodj
békében,
drága
RÓZSÁM!
Bánatos férjed, Pista. (10614-I)

Az élet csendesen megy tovább,
de a fájdalom elkísér bennünket
egy életen át.
Szeretettel emlékezünk február 5én a szabédi SZOMBATH
ANNÁRA halálának 16. évfordulóján. Nyugodjon békében! Emlékét örökre szívünkben őrizzük.
Családja. (p.-I)

Az idő múlik, a fájdalom nő, nem
hoz enyhülést a múló idő. Sírod
előtt állunk, talán Te is látod, körülötted az egész családod.
BIRÓ BÁLINTRA, az IRA volt dolgozójára emlékezünk halálának 5.
évfordulóján, február 7-én. Szeretteid. (10656-I)

„Én vagyok a feltámadás és az
élet, aki hisz bennem, ha meghal
is, él.”
Szeretettel emlékezünk február 8án MAGYARI BERCIRE, aki hat
hónapja hagyott itt minket. Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! Szerettei. (10658)

„Ti már ott vagytok, ahol nincs
fájdalom, sírotokra szálljon áldás
és nyugalom. Álmaitok a földben
legyenek csendesek. Isten őrködjön pihenésetek felett.”
Szomorú szívvel emlékezünk
édesanyánkra, a backamadarasi
születésű KODÓ IRMÁRA, a Közüzemek volt dolgozójára halálának első
és nagymamámra,
BOÉR LUJZÁRA halálának 20.
évfordulóján.
Kérem, akik ismerték és szerették, gondoljanak rájuk kegyelettel! Drága emléküket szívünkben
őrizzük. Szeretteik. (10662-I)

Tíz éve immár, hogy elveszítettük
drága édesapámat, KACSÓ
KÁROLYT, szívunk mégis a mai
napig mély fájdalommal van tele.
Szeretettel emlékezünk rá: lánya,
Kinga, veje, Sándor és unokái,
Apor, Zalán, Helka és Kende.
„Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek,
Hiába szállnak árnyak, álmok,
évek.”
(Juhász Gyula) (v.-I)

„Csak mert szemed nem lát, nem
vagyok messze, ne gondold.”
(Sz. Á.)
Szeretettel emlékezünk drága
édesapámra, KACSÓ KÁROLYRA,
aki tíz éve lépett át az öröklétbe.
Emléke legyen áldott!
Blanka és családja. (10682-I)

Fájó szívvel emlékezünk február
7-én NEMES NÁNDORRA halálának 5. évfordulóján.
Emléke legyen áldott, pihenése
csendes! Szerettei. (10637-I)

„Tudom, hogy búcsú nélkül oly
messzire mentem, tudom, hogy
nap mint nap megsirattok engem.
Szerettem volna még veletek
lenni, de szívem nem bírta, el kellett menni.”
Hálával és szeretettel, soha el
nem múló fájdalommal emlékezünk február 1-jén az egy éve elhunyt édesanyára, nagymamára,
dédimamára, MÁTHÉ JOLÁNRA
halálának első évfordulóján. Emléked áldott, hiányod pótolhatatlan. Bánatos leányod, Joli,
gyermekeivel együtt, unokáid és
dédunokáid. Nyugodj békében,
drága édesanyám, JOLÁN mama!
(10674-I)

Fájó szívvel emlékeztünk február
3-án
édesanyánkra,
BUCS
ETELKÁRA halálának 2. évfordulóján. Nyugodj békében! Emlékét
őrzik szerettei, gyermekei, unokái
és azok családja. (10684-I)

Fájó szívvel emlékezünk február
5-én NÉMETI MÁRTONRA halálának 28. évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
Szerettei. (-I)

ELHALÁLOZÁS
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, édesapa, nagytata, testvér, após, sógor, nagybácsi, rokon és szomszéd,
SZÉKELY FERENC
84. éves korában, 2021. február
3-án elhunyt.
Temetése 2021. február 5-én,
pénteken 12 órakor lesz a marosszentgyörgyi római katolikus temetőben.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!
A gyászoló család. (10666-I)
Szomorú szívvel tudatja a család,
hogy
MOLNÁR ALBERT „PÖTYI”
életének 70. évében 2021. február 2-án elhunyt. Temetése
2021. február 5-én, pénteken du.
3 órakor lesz a marosvásárhelyi
református temetőben.
Emlékét őrzi családja és barátai.
Pihenése legyen csendes! (p.-I)

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a szeretett feleség, áldott, jó édesanya, anyós, legjobb
nagymama, rokon, barát és jó
szomszéd,
ZŐLDI ANNA
szül. Bodoni
életének 72., boldog házasságának 50. évében február másodikán csendesen megpihent.
Drága halottunk temetése 2021.
február 5-én, pénteken 13 órakor lesz a marosvásárhelyi református temetőben.
Búcsúzik tőle gyászoló családja.
Szívünkben örökké élni fog.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! (10672-I)
Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a
szeretett édesanya, nagymama,
testvér, sógornő,
özv. BAKÓ ILONA
született Germán
az Augusztus 23. bútorgyár
volt dolgozója,
életének 89. évében február 3-án
csendesen megpihent. Drága halottunk temetése február 5-én,
pénteken 13 órakor lesz a Jeddi
úti temetőben, református szertartás szerint. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
A gyászoló család. (p.-I)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, édesapa, nagytata, rokon és jó szomszéd,
POP JÁNOS
2021. február 2-án elhunyt.
Végső nyugalomra február 5-én
13 órakor helyezzük a marosszentgyörgyi temetőben.
A gyászoló család. (10676-I)
Fájó szívvel, de Isten akaratában
megnyugodva tudatjuk, hogy
szeretett édesanyám,
özv. PATKA KÁROLYNÉ
szül. SZÁSZ MARGIT
ny. tanítónő
folyó hó 4-én, életének 85. évében csendesen megpihent.
Drága halottunk temetése folyó
hó 6-án, szombaton 11 órakor
lesz a marosvásárhelyi katolikus
temető felső kápolnájából.
Nyugodj békében, drága Édesanyám!
A gyászoló család. (10687-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
Szomorúan búcsúzunk kedves osztálytársnőnktől. Emléked őrizzük, ZŐLDI BODONI
ANIKÓ. Együttérzésünket fejezzük ki, vigasztalódást kívánva gyászoló szeretteinek.
A Művészeti Iskola 1967-ben
végzett évfolyama. (10679-I)
A gyász nehéz perceiben
őszinte
részvétünket
és
együttérzésünket fejezzük ki
Zöldi Katalin kolléganőnknek
a szeretett ÉDESANYA elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. Nyugodjon békében,
emléke
legyen
áldott!
A Gedeon Richter Romania
Termékfejlesztési Igazgatóságának
munkaközössége.
(10673-I)
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Nagyon hirtelen egy súlyos, fájdalmas betegségben távoztál el tőlünk,
ami örökké fájni fog, amíg csak
élünk. Szívem összeszorul, ha rád
gondolok, csak a szép emléked,
szavaid maradtak, két karod ölelése,
amivel átöleltél, mindentől megóvtál
minket.
Fájó szívvel emlékezünk augusztus
7-ére, hogy a drága jó feleség, édesanya, nagymama, dédimama, ISA
HAJNAL hat hónapja hogy nincs az
élők sorában.
Akik ismerték és szerették, áldozzanak egy percet emlékére.
Emléked legyen áldott, pihenésed csendes!
Szívünkben élni fogsz.
Szerető férjed, Győző és gyerekei. (10634-I)

Az idő múlik, a fájdalom nő,

nem hoz enyhülést a múló idő.

Fájó szívvel emlékezünk

FARKAS ILONÁRA született Csiszér

halálának 5. évfordulóján. Szívünk

őrzi drága emlékedet.

Szerető férjed, gyermekeid, menyed,

vejed és a négy unokád. (10671-I)

„Nem múlnak ők el, kik szívünkben
élnek,

Hiába szállnak árnyak, álmok,
évek.”

(Juhász Gy.)

Eltelt tíz nehéz év, de emléke szí-

vünkben töretlen!

Fájó szívvel emlékezünk KACSÓ
KÁROLYRA (Karcsi), a szeretett

férjre, édesapára, unokáit nagyon

szerető nagytatára.

Emléke legyen áldott!

Szerető családja. (10866-I)

Szívünk mély fájdalmával, de a Jóisten akaratában megnyugodva

tudatjuk, hogy a drága jó gyermek,

férj, édesapa, nagyapa, sógor,

rokon, szomszéd és jó ismerős, a

búzaházi születésű

ALBERT D. KÁROLY

életének 78. évében 2021. február

4-én elhunyt.

Drága halottunkat 2021. február 6-

án, szombaton 13 órakor helyez-

zük örök nyugalomra református szertartás szerint a búzaházi

ravatalozóból a helyi temetőbe.

Pihenése legyen csendes, emléke áldott!

A gyászoló család. (10690-I)

Mély fájdalommal búcsúzunk
testvérünktől, id. SZÉKELY
FERENCTŐL hirtelen bekövetkezett halála miatt. A szép
emlékekkel búcsúznak testvérei és a népes rokonság.
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! Vigasztalódást a családnak! Szerető
testvérei. (10683)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet

mondunk

mind-

azoknak, akik drága halottunk,
LACZKÓ

ILONA

(Juliska)

te-

metésén részt vettek és gyá-

szunkban osztoztak. A gyászoló
család. (10667-I)
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SC Dürkopp Adler SRL,
Marosszentgyörgy
str. Agricultorilor nr. 12.

munkatársat keres tervezőmérnöki
állás betöltésére

Amit kérünk:
– Felsőfokú technikai szakirányú végzettség,
– Jó számítógép-kezelői ismeretek,
– CATIA V5 (AUTOCAD + SOLIDWORKS) ismerete,
– Mechanikai tervezés terén szerzett tapasztalat előnyt jelent,
– Középfokú német- vagy angolnyelv-tudás.

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

Önéletrajzot és kísérőlevelet a cég székhelyén vagy e-mailben:
office@duerkopp-adler.ro, personal@duerkopp-adler.ro várunk.
További információk a 0265-208-307-es telefonon.

SC Dürkopp Adler SRL,
Marosszentgyörgy
str. Agricultorilor nr. 12.

munkatársat keres

számvezérlésűgép-kezelői
és hőkezelői
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.

SC Dürkopp Adler SRL,
Marosszentgyörgy
str. Agricultorilor nr. 12.

munkatársat keres

minőségellenőri/felelősi
munkakörbe

Amit kérünk:
– Műszaki rajz ismerete,
– Technikai szakértelem,
– Mérési és ellenőrzési eszközök használatának ismerete,
– Angol és német nyelv ismerete előnyt jelent,
– Két műszakos munkarend,
– Sorozatgyártást kísérő mérések végrehajtása,
– Az előírt gyártásközi ellenőrzési feladatok elvégzése,
– A késztermék minőségének ellenőrzése,
– Megbízhatóság, precizitás, felelősségtudat, önállóság.

Amit kínálunk:
– Versenyképes fizetés,
– Éves teljesítménybónusz,
– 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 0265-208307-es telefonon.

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.

