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Csak napközben dolgoznak

Javítják az utcákat Marosvásárhelyen

Gálaest
az országos
műépítészeti
biennálén

A romániai műépítészek rendje ismét
megszervezi Marosvásárhelyen a műépítészeti biennálé egyik rendezvénysorozatát. Október 30-án, szombaton
délelőtt 11 órakor kezdődik a rangos
esemény, amely az idén az Országos
műépítészeti biennálé 2021 – az efemer részleg gálája címet viseli, és a
nevezett részlegnek a biennálé keretében tartandó díjkiosztó ünnepségét
(is) takarja.

____________5.
Mennyire lettünk
az okoseszközök
rabjai?
Torlódás, ingerült gépkocsivezetők – tegnap a délelőtti órákban valósággal araszoltak a járművek a megyeszékhelyen, a
volt November 7. lakótelepen, az 1989. December 22. úton.
A munkások az úttestet készítették elő az aszfaltozásra, emiatt a két körforgalom közötti szakaszon a napipiac felőli
külső sávot lezárták, miközben a szemközti sáv sem készült
el teljesen, középen pedig a felmart úton a kimagasodó csa-

Fotó: Nagy Tibor

tornafedeleket kerülgették a gépkocsik. Miért nem lehet hétvégén vagy éjszaka dolgozni, hogy ne csúcsforgalomban bénítsák meg a forgalmat a város egyik legforgalmasabb,
teherforgalmat is lebonyolító részén?

Antalfi Imola

(Folytatás a 4. oldalon)

De mi történik, ha egy fiataltól elveszik
a telefonját, ezáltal a kapcsolattartás
és az internethez való hozzáférés lehetőségét? Elsősorban azt tartom magamról, hogy nem vagyok túlzottan
telefonfüggő. Egy-egy jó beszélgetés
vagy program alkalmával mindenféle
gond vagy frusztráció nélkül tudom
mellőzni a telefon használatát, akár
órákra.

____________8.
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A Nap kel
7 óra 45 perckor,
lenyugszik
18 óra 29 perckor.
Az év 292. napja,
hátravan 73 nap.

IDŐJÁRÁS

Ma NÁNDOR,
holnap VENDEL napja.
NÁNDOR: régi magyar személynév, a nándor népnévből származik, a jelentése dunai bolgár.
VENDEL: a német Wendelin
név rövidülése, ez pedig a Wendelmar névből ered. A Wendel
névelem jelentése valószínűleg
vandál (egy néptörzs neve).

Kettős könyvbemutató Marosszentgyörgyön

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2021. október 18.

Változó idő

1 EUR

Hőmérséklet:
max.130C
min.20C

1 USD
100 HUF
1 g ARANY

4,9481

4,2724
1,3714
241,9692

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!

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

Tel.0742-828-647

Megyei hírek

89 új fertőzés

A járvány kezdetétől tegnapig (október 18-ig) Maros megyében 29.771 koronavírus-fertőzöttet azonosítottak. Tegnap 89-cel nőtt a megyében az új esetek száma, 28 korábbi
fertőzöttnél pedig újra pozitív lett a teszt. A Maros Megyei
Közegészségügyi Igazgatóság adatai szerint hétfőn 328
koronavírus-fertőzöttet kezeltek a megye kórházaiban,
25-en fertőzés gyanújával voltak beutalva. Tegnapig
28.476-an gyógyultak meg, és 1054-en vesztették életüket
a megyében a Covid–19 miatt.

56 település vörös zónában

A Maros Megyei Prefektúra október 18-án, hétfőn közzétett
adatai szerint a megyében 56 településen haladta meg a 3
ezreléket a koronavírussal fertőzöttek aránya. A tegnapi
adatok szerint Mezőmadarason és Jedden a legmagasabb,
11 ezrelék fölötti, Mezőgerebenesen, Marosszentkirályon
és Küküllőszéplakon 9 ezrelék fölötti, Marosvásárhelyen,
Marosszentgyörgyön, Mezőkirályfalván és Mezőrücsön 8
ezrelék fölötti volt ez az arány.

Folytatódik az őszi nagytakarítás

A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal által október
15-én indított őszi nagytakarítás október 19-én (ma) és 20án, szerdán a Kornisa negyed környékén, 21-én, csütörtökön a volt November 7. lakónegyedben folytatódik az alábbi
ütemterv szerint: október 19. – Nagyerdő köz, Nagyerdő,
Fülemüle, Nyár, Kőrösi Csoma Sándor, H.Coandă, Gábor
Áron, Petry Ádám, Szegfű, Somostető utcák; október 20. –
Vár sétány, M.Viteazu (Klastrom), Kollégium, N. Iorga, Ana
Ipătescu, Mogyorós, Nagy Pál, Szarvas, Cibin, Bazsarózsa,
V. Babeş, A. Şaguna, Azuga (Szabó Ernő) és Cosmin
(Göcsi Máté) utcák; október 21. – Maroshévíz, Avram
Iancu, Régi Kórház, Palás köz, Visó, Posta utcák, Köztársaság téri park, Aranyos, Köztársaság, Mărăşeşti (Zrínyi
Miklós) tér, Mărăşti (Vörösmarty Mihály), Motru (Vasvári
Pál), A. Vlahuţă (Damjanich), December 30., Küküllő utcák.
A takarítási akció november 19-ig tart. Bővebb tájékoztatás
a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal Facebook-oldalán, illetve a www.tirgumures.ro honlapon.

Lehet jelentkezni a terápiás
programra

A Bonus Pastor Alapítvány november 1–12. között 12
napos terápiás programot szervez szenvedélybetegeknek
és felnőtt hozzátartozóiknak a magyarózdi terápiás otthonban (Marosludastól 15 km-re). Várják mindazok jelentkezését, akik változtatni szeretnének alkohol-, játék- vagy
társfüggőséggel terhelt életmódjukon. Jelentkezni október
26-áig lehet a 0752-246-814-es telefonszámon McAlister
Magdolnánál.

Elmarad László Attila koncertje

A koronavírus-járvány miatt idén elmarad László Attila énekes és Vigyinszki Máté gitáros Indulnom kell című őszi erdélyi koncertturnéja keretében október 30-ára meghirdetett
marosvásárhelyi fellépése – tájékoztattak a szervezők.
Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

Nem első alkalom, hogy Baricz Lajos két új kötettel jelentkezik. Így történt 14-én, csütörtökön
este is, amikor a marosszentgyörgyi tanácsteremben összegyűltek megismerkedhettek Muresan-Kilyén Emma jóvoltából Baricz Lajos Fényes
csillagok – 160 szonett – és Dicsőséget zengek – 125
szonett – köteteivel. Mindkét könyv a gyergyószentmiklósi F&F International Kiadónál jelent
meg. Műszaki munkatárs ez alkalommal is Simon
Kinga Emőke.

A találkozó az Úr imája, a Miatyánk elmondásával kezdődött, mialatt a résztvevők megfogták szomszédjaik
kezét, ezzel is kifejezésre juttatva, hogy testvéri közösséget alkotnak. A könyvek bemutatója, Muresan-Kilyén
Emma köszöntötte a „bátor, kitartó jelenlévőket, akik a
járvány ellenére is megjelentek a rendezvényen”, név szerint kiemelve a Magyar Örökség díjas, valamint a Tamási
Áron-díjas Kilyén Ilka színművésznőt, aki az est folyamán
négy csokorba szedve (vallásos, hazafias, filozofikus és
lírai fogantatású versek), nagy átéléssel olvasott fel a kötetekből. Köszöntötte még név szerint a kötetekben szereplő színes képek szerzőit, a plébánián működő Szent
Lukács művésztábor alkotóit: Abonyi Máriát, Albert
Olgát, Balázs Krisztinát, Czirjék Lajost, Fábián Margitot,
Kakasi Irént, Kárp Klárát, Kovács Ágnest, Magyari Júliát,
Neagoi Zsófiát, Soó Emmát, Takács Juditot és Veress Zsu-

RENDEZVÉNYEK

Kamarazeneest Segesváron

A segesvári Gaudeamus Alapítvány szervezésében október 20-án, szerdán 18 órai kezdettel a Tiberius vonósnégyes Mozart- és Haydn-műveket ad elő a helyi
Gaudeamus Házban. A belépés ingyenes. A járványügyi
előírások betartása kötelező.

Művészetis diákok a várban

A Lorántffy Zsuzsanna Kulturális Egyesület szervezésében, a Várudvari és vártemplomi koncert nevű projekt
keretében a Marosvásárhelyi Művészeti Szaklíceum diákjainak előadása hallgatható meg október 22-én, pénteken 17.30-tól a marosvásárhelyi várban. Műsoron: S.
Prokofjev-, R. Schumann-, E. Elgar-, C. W. Gluck-, A.
Szkrjabin-, Liszt Ferenc- A. Barrios Mangore-, Kacsóh
Pongrácz-, Fritz Kreisler-, C. Machado-, Karl Jenkins-,

Fotó: Simon Kinga

zsát, valamint a borzontiakat, a pap bácsi testvérét, Gergét
és feleségét, Anikót, akik minden könyvbemutatón jelen
vannak.
A találkozó második része az éneké volt, amikor is az
egyházközség Szent György kórusa az Erdő, erdő, de
magas a teteje és a Szép szivárvány koszorúzza az eget c.
népdalt adta elő Simon Kinga kántornő vezetésével, Vass
Lajos citerakíséretével; az Ágocska tánccsoport gyerekei
– mivel kevesen jöttek el – nem táncoltak, hanem elénekelték a Nem loptam én életemben népdalt. Végül a Kolping Család jelen lévő énekesei a Kinek nem jó itten lakni
mezőségi népdalt énekelték Szántó Árpád gitár- és Székely
Szilárd hegedűkíséretével, valamint a kötetben szereplő
Szeretni akarlak – Nagy Levente és Simon Csenge esküvőjére – című szonettet, melyet Szántó Árpád zenésített
meg.
Az együttlét végén a házigazda megköszönte Emmának
a kötetek ismertetését, Ilkának az álomszép előadást, az
énekeseknek a szereplést, mindenkinek a jelenlétét. Majd
figyelmessége csekély jelét adta át a kötet bemutatójának,
a művésznőnek, illetve dedikált példányt a kötet illusztrátoraiként szereplő festőknek, és felolvasta az alkalomra
született Isten hangol dalra szonettet. A Hej, én édes Jóistenem eléneklése után szeretetvendégséggel és dedikálással
fejeződött be a nem túl népes, de mégis lélekemelő együttlét. (Szentgyörgyi)
Carlos Gardel-művek. A részvétel díjtalan. A belépésnél
koronavírus-fertőzés elleni oltási igazolvány vagy érvényes PCR-teszt felmutatása szükséges.

Évadnyitó Látó-est

A Látó szépirodalmi folyóirat évadnyitó estjére várják az
érdeklődőket október 21-én, csütörtökön 18 órakor a
marosvásárhelyi Bolyai utca 10. szám alatti Gemma
Book Caféba. Az est során a Látó szerkesztői olvasnak
fel és beszélgetnek irodalomról, kultúráról, lapszámokról és tervekről. A rendezvényen az aktuális járványügyi
szabályok betartásával lehet részt venni. A helyek
száma 33 főre korlátozott, a részvétel pedig regisztrációhoz kötött, az alábbi űrlapon lehet jelentkezni név és
e-mail-cím
megadásával:
https://forms.gle/aqMvRMCPoi6Xghuz6. A szervezők javasolják, hogy aki fogyasztani szeretne, egy negyedórával hamarabb
érkezzen, hogy a baristák felvehessék a rendeléseket.
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Dacian Cioloş egyszínű USR-kormány számára
kért bizalmat a parlamenttől

Az államfő által kormányalakítással megbízott Dacian Cioloş, a Mentsétek Meg Romániát Szövetség
(USR) elnöke egyszínű USR-kormány számára kért
bizalmat hétfőn a parlamenttől, miután a Nemzeti
Liberális Párt (PNL) elutasítása miatt nem sikerült
helyreállítania a korábbi hárompárti jobbközép koalíciót, amelyben a Romániai Magyar Demokrata
Szövetség (RMDSZ) is részt vett.

Cioloş hétfőn terjesztette a parlament elé az általa javasolt
USR-kormány névsorát és programját. Úgy vélekedett: előzetes koalíciós megállapodások nélkül sem lehetetlen, hogy beiktassák az USR kisebbségi kormányát, ha a nagy pártok
törvényhozói megértik, hogy az egészségügyi és energetikai
válsággal küzdő országnak sürgősen működőképes kormányra
van szüksége.
Rámutatott: tisztában van a kisebbségi kormányt fenyegető
politikai kockázatokkal, de most nincs idő kísérletezgetni, az
USR-t nem a politikai számítás vezérli, hanem megoldást
kínál. Szerinte „mindenki jól jár”, ha az USR magára vállalja
a kormányzás felelősségét a most következő nehéz téli időszakban.
A Cioloş által javasolt kormánylista szerint Dan Barna, az
USR alelnöke a külügyi tárcát is vezető miniszterként térne
vissza a kormányfőhelyettesi posztra. Rajta kívül az USR
többi tisztségviselője is visszatérne azon minisztériumok élére,

amelyeket a koalíciós kormányban vezettek az USR kilépése
előtt. A liberális és RMDSZ-es tisztségviselők által irányított
minisztériumok élére Cioloş többnyire az USR képviselői és
szenátorai közül javasolt tárcavezetőt.
A beiktatásra váró Cioloş-kormány a halasztást nem tűrő
intézkedések sorában további járványügyi szigorításokat irányoz elő, köztük kiterjesztené az uniós zöldkártya használatát
valamennyi olyan – állami vagy magánszférában dolgozó –
munkavállalóra, aki ügyfelekkel találkozik. Az USR kormánya 19-ről 5 százalékra csökkentené a villanyáram és földgáz
áfáját, és adómentessé tenné a minimálbért.
Az USR a parlamenti helyek 17 százalékával rendelkezik.
Cioloşt egy hete bízta meg kormányalakítással Klaus Iohannis
államfő, miután sem a parlamentben 34 százalékos súlyt képviselő, két éve ellenzékben lévő Szociáldemokrata Párt (PSD),
sem az utóbbi két év jobbközép kormányait vezető, 29 százalékos parlamenti erőt képviselő PNL – kormánytöbbség híján
– nem tett javaslatot a miniszterelnök személyére.
A Cioloş-kabinetről a miniszterjelöltek szakbizottsági meghallgatása után rendeznek bizalmi szavazást a bukaresti parlamentben. Amennyiben nem szerzi meg a képviselők és
szenátorok több mint felének támogatását, elölről kezdődnek
a kormányalakítási egyeztetések az elnöki hivatalban. Ha Iohannis második kormányfő-jelöltjét is elutasítják, az államfő
feloszlathatja a parlamentet. (MTI)

Újraválasztották az Erdélyi Magyar Néppárt
elnöki tisztségébe Csomortányi Istvánt

Az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) vasárnap tartott
országos küldöttgyűlésén újraválasztotta elnökévé
Csomortányi Istvánt, aki 2019 márciusa óta vezeti
a pártot – tájékoztatott az EMNP sajtóirodája.

A tisztújító országos küldöttgyűlésre a koronavírus-járvány
romániai fellángolása miatt hét különböző helyszínen gyűltek
össze a küldöttek, és a helyszínek közötti élő internetes kapcsolaton keresztül vitatták meg a párt ügyeit.
Csomortányi egyedüli jelölt volt az elnöki tisztségre. A pártelnök munkáját alelnökként Brassai Hunor, Fancsali Ernő,
Györgyi Attila, Kolcza István, Sándor Levente, Szabó Ottó,
Tőke Ervin, Toró T. Tibor, Zakariás Zoltán és Zatykó Gyula
segíti majd.
A pártelnök nyitóbeszédében elmondta: az EMNP-nek egy
éve olyan helyszíneken is sikerült polgármesteri tisztségeket
szereznie, ahol eddig nem volt erre példa, és a Romániai Magyar Demokrata Szövetséggel (RMDSZ) kötött megegyezés
következtében sikerült képviselőt küldenie a román parlament
alsóházába. „Az erdélyi magyar nemzeti oldal megosztottságát
sikerült végre felszámolnunk, az Erdélyi Magyar Szövetség
(EMSZ) létrehozásával pedig végre helyreáll a nemzeti oldalon belüli politikai egység” – jelentette ki.
A tisztújítás után Csomortányi István reményét fejezte ki,
hogy a bíróság rövid időn belül bejegyzi az EMNP fúzióját a
Magyar Polgári Párttal (MPP), és az ennek eredményeként létrejövő közös pártot, az Erdélyi Magyar Szövetséget (EMSZ).
Addig a két párt a bíróságon politikai szövetségként is bejegyzett Erdélyi Magyar Szövetség kereteiben folytatja az együtt-

működést. Mezei János, az MPP elnöke, az EMSZ társelnöke
rövid felszólalásában rámutatott: az EMNP és az MPP vezetői
belátták, hogy a múltbéli sérelmeket meghaladva egy új és
közös jövő tervezésére kell összpontosítaniuk, egy pillanatra
sem feledkezve meg az erdélyi magyar közösség érdekképviseletéről. A küldöttgyűlést videoüzenetben köszöntötte Németh Zsolt, az Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke, és
Szili Katalin miniszterelnöki megbízott.
Üzenetében Tőkés László, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) elnöke azt tartotta az EMNP hivatásának, hogy
az erdélyi magyarság élő lelkiismerete legyen.
Toró T. Tibor az EMNP alapító elnöke hangsúlyozta: a Néppárt tíz éve nem engedi, hogy lekerüljön a politikai közbeszéd
napirendjéről az önrendelkezés kérdése. Hozzátette: a fúzió
után ez a feladat az EMSZ-re hárul.
A bukaresti törvényszék szeptember végén megalapozatlannak találta és elutasította az EMNP és az MPP fúziójával
létrejövő Erdélyi Magyar Szövetség (EMSZ) párt bejegyzését.
Az EMNP és az MPP vezetői akkor kijelentették: mihelyt hivatalosan kézbesítik számukra a megindokolt bírósági határozatot, fellebbeznek ellene.
Az EMNP és az MPP fúziójáról 2020. január 18-án Csíkszeredában döntött a két párt küldöttgyűlése. A pártok döntéshozó testületei arról is határoztak, hogy az új párt az Erdélyi
Magyar Szövetség nevet fogja viselni. Ugyanezen a néven a
pártok politikai szövetséget is bejegyeztek a bíróságon, hogy
a 2020-as önkormányzati választásokon már együtt indulhassanak. (MTI)

Zongorakoncert és Liszt-kiállítás Bukarestben

Zongorakoncerttel és Liszt Ferencnek a mai Románia területén tett koncertkörútjának emléket állító
kiállítással ünnepli a Liszt Intézet bukaresti központja az 1956-os forradalom kitörésének évfordulóját – közölte hétfőn az intézet.

Kósa András László, a bukaresti Liszt Intézet igazgatója az
MTI-nek elmondta, hogy külön erre az alkalomra készült a kiállítás, amely feleleveníti Liszt Ferenc 1846-47-es koncertkörútját Bánátban, Erdélyben, Havasalföldön és Moldvában.
Felidézte, hogy 1838-ban kezdődött az a közel egy évtizedig tartó időszak, amelynek során Liszt Ferenc hangversenyeivel meghódította Európa szinte valamennyi országát. Ő volt, aki
létrehozta a szóló zongorakoncert műfaját, és a mai értelemben

vett szupersztárként fogadták, bármerre járt. E korszak utolsó
éveiben, 1846 őszén és 1847 kezdetén Konstantinápolyba tartva
koncertezett a mai Románia területén. A magyar zongoravirtuóz,
zeneszerző és pedagógus születésének 210. évfordulója kapcsán
szervezett kiállítás Liszt fogadtatását, az utazás körülményeit,
szerepléseinek korabeli sajtóvisszhangját, a helyi értelmiségi
elittel való találkozását eleveníti fel – mondta az igazgató.
A kiállítás Fülöp Mária Magdolna grafikai munkájának köszönhetően jött létre. A tárlat képanyagát, szövegeit Bara Hajnal állította össze László Ferenc Klavír és koboz című könyve,
illetve Lakatos István Liszt Ferenc című tanulmánya alapján.
A csütörtöki kiállításmegnyitót ifj. Csíky Boldizsár zongoraestje követi, aki Beethoven- és Liszt-műveket játszik. (MTI)

Humanitárius és politikai katasztrófa

Mózes Edith

Humanitárius katasztrófának nevezték az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szakemberei a romániai járványhelyzetet. A WHO katasztrófákkal és orvosi vészhelyzetekkel foglalkozó szakértőket küldött Romániába, hogy próbálják megoldani a Covid-válságot.
A WHO döntése premiernek számít, és azt követően született, hogy Románia a világ
egyik leginkább érintett államává vált a járvány 4. hullámában. Heather Papowitz, a WHO
orvosi válságokkal, természeti katasztrófákkal és konfliktusokkal foglalkozó igazgatója
legalább 60 napig Romániában marad.
Papowitz több mint 20 éves tapasztalattal rendelkezik a katasztrófa- és sürgősségi egészségügyi kockázatkezelési programok vezetésében és kezelésében. Tegnap (hétfőn) volt az
első találkozója a román hatóságokkal: telekonferenciát tartott az Országos Közegészségügyi Intézet vezetőivel és a Covid elleni oltási műveletért felelősökkel. A megbeszélések
ma folytatódnak a Raed Arafat vezette Katasztrófavédelmi Főigazgatóság képviselőivel,
szerdától pedig vidékre utazik, ahol orvosokkal, prefektusokkal, polgármesterekkel tekintik
át az eddigi intézkedéseket, és elemzik, mi az, ami nem működik.

Ország – világ
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10.141 új koronavírusos
megbetegedés

A legutóbbi tájékoztatás óta 10.141 új koronavírusos
megbetegedést igazoltak Romániában, több mint
34.000 teszt eredményének feldolgozása nyomán –
közölte hétfőn a stratégiai kommunikációs törzs
(GCS). Bukarestben hétfőre elérte a 16,42-t az ezer
lakosra számított új koronavírusos megbetegedések
elmúlt két héten jegyzett száma – derül ki a fővárosi
közegészségügyi igazgatóság honlapján közzétett
adatokból. Egy nappal korábban 16,27 volt a fertőzöttségi ráta a fővárosban. Egy hónappal ezelőtt,
szeptember 18-án 2,33 volt az ezer lakosra jutó fertőzöttek száma Bukarestben. (Agerpres)

Nincsen szabad intenzív
terápiás ágy

Országosan egyetlen szabad intenzív terápiás ágy
sem áll jelenleg rendelkezésre Covid–19-betegek kezelésére, leszámítva azokat, amelyeket az alapbetegségük mellett koronavírussal is megfertőződött
pácienseknek különítettek el különböző kórházakban
– tájékoztatott hétfőn a stratégiai kommunikációs
törzs (GCS). A koronavírus-fertőzötteknek elkülönített
intenzív terápiás ágyak száma október 18-án 1624.
Országosan rendelkezésre áll emellett 187 tartalék
intenzív terápiás ágy a Covid–19-betegek számára,
ebből a tartalékból pótolják a kórházak szükségleteit.
Jelenleg összesen 1764 intenzív terápiás ágyat foglalnak el koronavírussal fertőzött páciensek. A GCS
emlékeztet, hogy folyamatosan dolgoznak az intenzív
terápiás ágyak és az intenzív osztályra kerülő betegeket ellátó szakszemélyzet számának növelésén.
(Agerpres)

Börtön
hamis Covid-igazolványokért

Börtönbe fognak jutni mindazok, akik elősegítik a
hamis iratok beszerzését, de azok is, akik ilyen igazolványokat használnak – figyelmeztetett Lucian
Bode ügyvivő belügyminiszter. Bode arról tájékoztatott hétfőn a belügyminisztérium székházában, hogy
jelenleg 362 személy ellen már megkezdődött a bűnügyi eljárás, és 850 további személyt vizsgálnak ki
hamis PCR-teszt, hamis Covid-igazolvány vagy
hamis oltási igazolvány miatt. A belügyi tárca vezetője
hozzátette: meggyőződése, hogy a hamis Covid-igazolványok népszerűsége el fog múlni abban a pillanatban, amikor kimondják az első bírósági ítéleteket
a terjesztőkre és a felhasználókra. (Agerpres)

Elhalasztható az energiaszámlák
kifizetése

A szenátus gazdasági bizottsága hétfőn megszavazta azt a tervezetet, amelynek egyik előírása szerint a támogatásra szoruló fogyasztók kérésre hat
hónappal elhalaszthatják az energiaszámláik kifizetését. A testület egyhangúlag támogatta az energiadrágulás kompenzálásáról szóló 2021/118-as
sürgősségi kormányrendeletet módosító jogszabályt.
A számlakifizetés elhalasztásának lehetőségét a
PSD javasolta, mint ahogy azt a módosítást is, amely
legtöbb 5 százalékra korlátozza az energiaszolgáltatók költségeikhez képesti nyereségét, illetve 80 százalékos pótlólagos adót vet ki az energiatermelőkre.
A PNL is több módosító javaslatot terjesztett be. Ezek
szerint maximálják az energiaárakat a háztartási fogyasztók számára, növelik a drágulások kompenzálására fordított költségvetési összegeket, illetve
mentesítik az ipari fogyasztókat az energiaszámlák
több összetevőjének kifizetése alól. Emellett az
utóbbi fogyasztók esetében 19 százalék helyett csak
5 százalékos hozzáadottérték-adót (TVA) alkalmaznak az energiaszámla értékére. A jogszabályt a szenátus plénumában is megvitatják. (Agerpres)

Romániában továbbra is napi 10–15 ezer megbetegedést és több száz halálesetet regisztrálnak a Covid-nyilvántartásban. A kórházakban napok óta nincs szabad ágy az intenzív osztályokon, a buszokat mentőautókká vagy mobil oltóközpontokká kezdték
alakítani.
Az ország elérte a szomorú első helyet a világon a Covid napi halálozásával kapcsolatban. Az adatokat az Oxfordi Egyetem gyűjti össze és teszi közzé a Our World in Data webhelyen.
Eszerint Románia elérte a 16,6 halálesetet egymillió lakosra (október 14-én az utolsó 7
napra számolva). Messze mögöttünk Bulgária áll a 2. helyen, déli szomszédunk átlagosan
12,3 halálesetet jelent egymillió lakosra. Litvániaban hetente átlagosan 10,1 haláleset jut
egymillió lakosra.
Összehasonlításképpen: Olaszország, Franciaország, Spanyolország, Németország,
Portugália, Lengyelország 1 ezrelék alatt van ezzel a mutatóval, Magyarország pedig
1,2 -nél tart.
De nemcsak humanitárius katasztrófa sújtja Romániát, gazdasági, sőt politikai katasztrófáról is beszélhetünk. Ennek ellenére, a minap menesztett kormányfő szerint minden a
legnagyobb rendben van. A „kormányalakító” jobboldali pártok közben marakodnak a
koncon. Legnagyobb gondjuk a politikai taktikázás. A csúcsvezetők a pozíciókon vitatkoznak, nem beszélnek arról, hogy mit kellene sürgősen tenni a járvány megállítása vagy a
gazdaság élénkítése érdekében. Nem beszélnek sem az iskolák újranyitására irányuló intézkedésekről, sem az oktatás vagy az egészségügyi rendszer reformjáról. Egyetlen gondjuk
a pozíciók megszerzése.
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Csak napközben dolgoznak

A Versenytanács vizsgálja
az üzemanyag-drágulás okait

Vizsgálatot folytat a Versenytanács az üzemanyagdrágulás okainak és az
üzemanyagpiac
esetleges
visszásságainak feltárásáért
– számolt be hétfőn az intézmény.

(Folytatás az 1. oldalról)
Kérdésünkre a polgármesteri hivataltól Borsos Csaba tájékoztatott.
Az útjavítást, a kopóréteggel való
burkolást a Citadinprest Kft. végzi,
csütörtökre fejezi be az aszfaltozást. Kérdésünkre, hogy miért nem
hétvégén vagy éjszaka dolgoznak,
elkerülendő a forgalom megbénítását és a lassú forgalom miatti megnövekedett
légszennyezést,
Moldovan Florian, a közterületkezelő igazgatóság vezetője arról tájékoztatott, hogy éjszaka a
hőmérséklet 10 fok alá csökken,
ami nem megfelelő az aszfaltozásra, ezért napközben dolgoznak a
munkások. Már csak 2-3 nap, és elkészülnek vele – tette hozzá, az
emberek türelmét és megértését
kérve. Azt is elmondta, hogy a polgármesteri hivatal több utcában is
aszfaltoztat, most fejezték be a Ialomiţa, a Beszterce és a Dobrogeanu Gherea utcákban a kopóréteg
leterítését, ezen a héten, illetve a

jövő héten megkezdik az útjavítást
a Kövesdomb és a Mioriţa utcákban, ugyanakkor helyenként kátyúznak is. Az igazgató azt is
elmondta, hogy a December 1. út –
Győzelem tér – Rózsák tere – December 22. út teljes korszerűsíté-

407 beruházás számláit
fedeznék

Minden 7-8 ember lakhelyet
változtatott az elmúlt nyolc évben

Romániában az elmúlt népszámlálás után, 2012 és 2019 között
körülbelül 2,2-2,6 millió személy
változtatta meg a lakhelyét, elköltözve az ország egyik településéről a másikra. Ez azt jelenti,
hogy a lakosság 12-15%-a, minden hetedik-nyolcadik lakos részt
vett a belső migrációs folyamatokban – állapítja meg az Erdélystat friss elemzése.

Az országon belüli vándorlás „virágkora” a szocializmus idején volt, Romániában ennek az irányított folyamatnak
kimondott célja a falusi lakosság arányának csökkentése volt. Ennek ellenére
jelenleg is Románia az egyik legkevésbé
urbanizált európai ország: a városi lakosság aránya valamivel 55% fölött van.
Romániában és Erdélyben 1991 után
a belső migráció intenzitása a 2000-es
évek elejéig csökkent, majd 2005 után
kisebb, 2015 után már nagyobb mértékben nőtt.
2011 után leginkább Bukarest–Ilfov
régió migrációs nyeresége növekedett.
Erdélynek is pozitív az egyenlege, a
migrációs arány itt is növekedett, de kisebb mértékben. A többi romániai régió
esetén migrációs veszteséget láthatunk.
Erdélyen belül a fő befogadó megyék
Temes és Kolozs megye voltak. Másodlagos migrációs célpontoknak Szeben,
Brassó, Arad és Bihar megye tekinthető.
A többi erdélyi megyének belső vándorlási vesztesége volt ebben az időszakban, a két fő kibocsátó megyének
Krassó-Szörény és Hunyad megye tekinthető.
Erdélyben a fő migrációs célpontok a
nagyvárosi vonzáskörzetben levő tele-

Fotó: Nagy Tibor

sére pályázat készült, a fejlesztési
tárca finanszírozza a beruházást, jelenleg a közbeszerzés zajlik a tervezés elkészítésére. Azonban a
November 7. lakótelepen nem tudtak várni az útjavítással, a telet nem
bírta volna ki – tette hozzá.

Közleményük szerint a már
szeptemberben elkezdett vizsgálatuk során adatokat és dokumentumokat kérnek az üzemanyagpiaci
szereplőktől, és megkeresik az illetékes szakhatóságokat is.
Közölték azt is, hogy az elemzés eredményének ismeretében a
Versenytanács ajánlásokat és intézkedéseket fogalmaz majd meg
a piaci versenyt negatívan befolyásoló hatások felszámolására, mérséklésére, illetve megelőzésére, és
ha törvényszegést észlel, eljárást
kezdeményez a vétkesek ellen.
A hivatal emlékeztetett arra,
hogy korábban három üzemanyag-

forgalmazó vállalatot büntetett
meg összesen 3,7 millió euró értékben a versenyszabályok megszegése, illetve hat kőolajtermelő
vállalatot 205 millió euró értékben
kartellezés miatt.
Emlékeztettek arra is, hogy honlapjukon elérhető, illetve okostelefonra
is
letölthető
egy
üzemanyagár-figyelő alkalmazás,
amelynek segítségével megtekinthető az OMV, a Petrom, a Rompetrol, a Mol, a Lukoil és a Gazprom
összes töltőállomásán forgalmazott benzin és gázolaj ára.
Az alkalmazás adatai szerint október 8-án a prémiumbenzin több
mint 7 lejbe került literenként, ára
40 százalékkal volt magasabb,
mint egy évvel ezelőtt, amikor 5
lejt kellett fizetni literéért a töltőállomásokon. Hasonló mértékben
drágult egy év alatt a többi üzemanyag is. (Agerpres)

pülések voltak. Az erdélyi nagyvárosok
közül egyedül Kolozsvárnak pozitív a
migrációs egyenlege (többen költöztek
be a városba, mint el onnan), de az igazi
nyereséget a város határában levő községek (elsősorban Szászfenes, Apahida
és Kisbács) könyvelhették el. Kolozsvárral ellentétben Temesvár jelentős népességkibocsátó nagyváros, de a
vonzáskörzetében levő községek (elsősorban Gyüreg, Újszentes, Újmosnica)
szintén számottevő migrációs nyereséggel bírnak. Kolozsvár és Temesvár után
a Brassó, Szeben és Nagyvárad vonzáskörzetében levő községek és kisebb városok is pozitív migrációs mérleggel
rendelkeznek. Az Erdélystat elemzői
hangsúlyozzák, hogy az erdélyi nagyvárosi vonzáskörzetben levő községek népessége évi 3%-kal nőtt 2012 és 2019
között, vagyis 8 év alatt nagyjából a lakosságuk egynegyedével gyarapodtak.
Összességében az erdélyi városoknak, ezen belül főleg a kisebb városoknak jellemzően vándorlási veszteségük
van: vagyis többen költöznek el a városokból, mint amennyien beköltöznek
oda. A legnagyobb népességkibocsátó
települések az egykori ipari vagy bányászvárosok, vagy olyan községek,
amelyek távol esnek a megyeszékhelytől vagy fontosabb városoktól.
A fontosabb székelyföldi városok is
népességkibocsátó települések. Sepsiszentgyörgy mellett Árkos, Csíkszereda
mellett Csíkszentlélek, Székelyudvarhely mellett Felsőboldogfalva rendelkezik
a
legmagasabb
vándorlási
nyereséggel.
A teljes elemzés az Erdelystat.ro honlapon olvasható. (közlemény)

A fejlesztési minisztérium 271.670.004,57 lejt utalt ki az országos
településfejlesztési program I. és II. szakaszában megvalósított 407 beruházás számláinak fedezésére. Így az első szakaszra 25.197.938,95
lejt utalt a szaktárca 44 folyamatban lévő beruházásra, a program második szakaszában finanszírozott 363 (folyamatban lévő) befektetésre
pedig 246.472.065,62 lejt. A teljesített kifizetések összegzése elérhető
a minisztérium honlapján. (RMDSZ-tájékoztató)

Javaslatok a megemelkedett energiaárak
okozta helyzet kezelésére

Az Európai Bizottság intézkedéscsomagot mutatott be a megemelkedett energiaárak miatt kialakult rendkívüli helyzet
rövid és középtávú tagállami kezelésére,
a javaslatok között jövedelemtámogatás,
számlafizetések ideiglenes halasztása,
valamint ideiglenes, célzott adócsökkentés biztosítása szerepel a kiszolgáltatott
háztartások és vállalkozások számára.

Kadri Simson energiapolitikáért felelős uniós
biztos a javaslat bemutatásakor elmondta: a téli
időszak végéig biztosan magas szinten maradó
energiaárak azonnali intézkedéseket követelnek,
amelyek erősíteni fogják a gazdaságok jövőbeni
ársokkokkal szembeni ellenálló képességét.
A bemutatott szöveg szerint az uniós bizottság
rövid távon sürgősségi jövedelemtámogatást javasol a rászoruló fogyasztók számára, például
utalványok révén. A tagállamoknak emellett lehetővé kellene tenniük a számlafizetések ideiglenes halasztását, illetve biztosítaniuk kellene a
hálózatról való leválasztás elkerülését. Ideiglenes
és célzott adócsökkentést kellene biztosítaniuk a
kiszolgáltatott háztartások számára, a vállalatoknak pedig állami támogatást és célzott adócsökkentést kellene biztosítaniuk.
Középtávon, a szén-dioxid-mentes és rugalmas
energiarendszer kialakítása érdekében az uniós
bizottság a megújuló energiaforrásokba és az
energiahatékonyság növelésébe való befektetések
felgyorsítását, valamint az energiatároló kapacitás fejlesztését javasolta, különösen a megújuló
energiaforrások esetében. A brüsszeli testület továbbá fontosnak nevezte az ellátásbiztonság szabályozásának felülvizsgálatát az európai
gáztároló-kapacitás jobb kihasználása és működése érdekében, valamint közölték, hogy áttekintik a gázkészletek közös beszerzésének
lehetséges előnyeit. Az uniós bizottság emellett
határokon átnyúló, regionális csoportok létrehozását is javasolja a gázellátás kockázatainak
elemzésére, és a tagállamok megelőző és vész-

helyzeti cselekvési tervei kidolgozásának támogatására. A testület szerint a fogyasztók számára
lehetővé kell tenni, hogy az energiaszolgáltatók
között szabadon választhassanak, adott esetben
pedig szolgáltatót válthassanak.
Az uniós biztos sajtótájékoztatóján elmondta:
az Európai Bizottság támogatni kívánja a megújuló energiaforrások használatát, valamint az
energiahatékonyságot célzó beruházásokat. Áttekinti az energiatárolásra és a gázkészletek beszerzésére vonatkozó lehetséges intézkedéseket,
valamint felméri a villamosenergia-piac helyzetét.
Kiemelte, a tiszta energiára való áttérést fel
kell gyorsítani, ez jelenti a legjobb biztosítékot a
jövőbeli áremelkedések ellen.
„A megújuló energiaforrásokba és az energiahatékonyságba történő beruházások nemcsak
csökkentik az importált fosszilis tüzelőanyagoktól való függőséget, hanem megfizethetőbb nagykereskedelmi energiaárakat is biztosítanak,
amelyek jobban ellenállnak a globális ellátási
korlátoknak” – fogalmazott.
Szavai szerint az energiaellátás hiánya felhívta
a figyelmet a tárolás fontosságára is az EU gázpiacának stabilitása szempontjából. Azt közölte,
hogy az unió jelenleg az éves gázfelhasználás
több mint 20 százaléka esetében rendelkezik tárolókapacitással. A tagállami tárolókapacitás
azonban eltérő, van olyan tagország, amelyik
egyáltalán nem rendelkezik tároló létesítménnyel.
Kadri Simson végezetül kiemelte: a javasolt intézkedések segítenek időben reagálni a jelenlegi,
kivételes, globális helyzet következményeként jelentkező energiaárak emelkedésére. Hozzájárulnak
egy megfizethető, igazságos és fenntartható energiaátmenethez Európában, valamint a nagyobb
energiafüggőség megszüntetéséhez. A bizottsági javaslatban szereplő intézkedéseket tavasszal, amikor
az energiaellátás várhatóan stabilizálódik, illetve
csökken az energiaigény, módosítani kell – tette
hozzá az uniós biztos. (MTI)



2021.október19.,kedd _______________________________________________ KULTÚRA _____________________________________________________ NÉPÚJSÁG

Ismét Marosvásárhelyen!

Gálaest az országos műépítészeti biennálén

A romániai műépítészek rendje ismét
megszervezi Marosvásárhelyen a műépítészeti biennálé egyik rendezvénysorozatát. Október 30-án, szombaton
délelőtt 11 órakor kezdődik a rangos
esemény, amely az idén az Országos
műépítészeti biennálé 2021 – az efemer
részleg gálája címet viseli és a nevezett
részlegnek a biennálé keretében tartandó díjkiosztó ünnepségét (is) takarja.
A
2018
óta
először
megszervezett biennálé (akkoriban
többször is írtunk róla) országszerte
több városban zajlik, és november
18-ig tart, ennek része a marosvásárhelyi eseménysorozat.

Kaáli Nagy Botond

Amint azt a főszervező országos műépítészeti biennálé munkatársai írják, az építészetet és a vele rokon művészeti ágakat először
meg kell tanulni, majd tapasztalni, kísérletezni velük. Az utóbbi években számos emlékezetes kezdeményezés céljává vált az
építészettel és városrendezéssel társuló ízlésvilágot művelni, fejleszteni; a lakosságot
megbarátkoztatni az őket körülvevő épített

környezettel; megértetni velük az épített
örökség fontosságát és üzenetét; megnyitni a
szemüket egy olyan világ felé, amely egykoron létezett, de még mindig ihlető erővel bír;
és felhívni a figyelmet az elhanyagolt épített
örökségünkre, illetve az annak felújításához
szükséges alapokra.

Akár hungarikummá is válhat élete és munkássága

Mindehhez hozzájárulnak a hazai pavilonok a nemzetközi biennálékon, a szabadtéri
és beltéri kiállítások, az országos és nemzetközi vásárok, az olyan kulturális vagy szociális jellegű események, amelyek rövidebb
vagy hosszabb időre megváltoztatták egy-egy
település arculatát, az olyan tárlatok, amelyek
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létrehozói nem elégedtek meg csak az anyag
bemutatásával, hanem az őket vendégül látó
környezetet is új megvilágításba helyezték,
valamint az olyan kiállítások, városi installációk, illetve művészeti-építészeti események,
amelyek – efemer, azaz röpke, rövid idejű, átmeneti és ideiglenes jellegük ellenére – növelték az adott hely és helyszín energiáját,
fokozták annak változatosságát.
A marosvásárhelyi biennálé programja a
következő:
11–13 óra, Kultúrpalota – Párbeszéd az
efemerről, két meghatározó példa alapján:
Románia jelenléte a velencei biennálén, a
világ legjelentősebb művészeti és építészeti
rendezvénysorozatán (Irina Meliţă és Ştefan
Simion – Fading Borders), valamint a logronói Concentrico építészeti fesztiválon (Bogdan Ciocodeică). A moderátor Kim Attila.
15–18 óra – a Marosvásárhely központjában lévő szecessziós épületeket bemutató, vezetett városnézés.
18.30–20.20 óra, Kultúrpalota: díjkiosztó
gála. A benevezett alkotások kiállítása és díjkiosztó ünnepség. A Grazioso vonósnégyes
koncertje.
További részletek a www.uar-bna.ro oldalon találhatók. A műépítészeti eseménysorozat rendezvényein csak a koronavírus ellen
beoltottak vagy az abból felgyógyultak vehetnek részt (oltási igazolás szükséges), a
csak negatív teszteredménnyel rendelkezők
nem.

Dr. Mátyus Istvánra emlékeztek Kibéden

Születésének és halálának egyaránt
tavaly lett volna kerek évfordulója
(295., illetve 220.), de a járvány miatt
akkor elmaradt az ünneplés, és kis
híján az idén is, bár a szervezők mindent megtettek azért, hogy ezt elkerüljék. A falu nagy szülöttét hatodik
alkalommal méltatták.

Gligor Róbert László

Múlt hét végén dr. Mátyus István orvostudorra és sokrétű munkásságára emlékeztek a
kibédiek. Pénteken a marosvásárhelyi református temetőben, a Református Kollégiumban, Kibéden a művelődési ház előtti
mellszobornál, az iskolában és a református
templomban álló emléktábláknál koszorúztak. Szombaton emlékkonferenciát tartottak,
amelyre azonban a járványhelyzet miatt kevesebb előadó és érdeklődő érkezett. Az eseményen a polihisztor leszármazottja, a
Székelyudvarhelyen élő dr. Mátyus András
nyugalmazott fül-orr-gégész szakorvos méltatta Mátyus István személyiségét, de a
négyezer oldalt kitevő fő művei nyolc kötetét
is láthatták az érdeklődők.
Ki volt dr. Mátyus István?
Mátyus István 1725-ben született Kibéden,
az itteni református iskola diákja volt, felsőbb
iskolai tanulmányait Marosvásárhelyen végezte a Református Kollégiumban. Többévi
előkészület után 1754-ben külföldi tanulmányútra indult, az Utrechti Egyetemen (Németalföld) diplomázott orvosként, majd Göttingenben, Marburgban és Bécsben volt
orvosi gyakorlaton. 1757-ben hazatért, Marosvásárhelyen telepedett le, Küküllő megye
és Marosszék első főorvosa volt. „Emberemlékezet óta előttem nem volt orvos” – írta
egyik levelében. Hatalmas és sokrétű munkássága volt, orvosi munkája mellett egy
rövid ideig törvényszéki munkát is vállalt, de
az orvostan, a fertőzések, a gyógyítás és a
táplálkozástudomány területén dolgozott, elérhetővé és megfizethetővé tette a gyógyulást
a szegények számára is. Orvostudor, zseni,
humanista, polihisztor, enciklopédista és
nyelvművelő volt egyszerre, aki fő művét az
akkori kibédi és székely nyelvezetet használva írta meg. Eredményei nyomán Mária
Terézia már 1765-ben „a közjó, a gyógyítás
szolgálatában végzett munkássága elismeréséül” nemesi rangra emelte a már lófő székely orvost. Mátyus nagyon ragaszkodott
szülőfalujához, 1781–82-ben saját költségén
megmagasíttatta a kibédi templom falait és
tornyát is. 1800-ban kelt végrendeletében 912
műből álló könyvtárát és nyomdáját (amelyen később Bolyai Appendixét is kinyomtatták) a marosvásárhelyi református kollégiumnak hagyta, és alapítványt tett négy kibédi

Mátyus István emlékét Kibéden emléktáblák, iskola
és mellszobor is őrzi

szegény fiú taníttatására. Fő művei a Diaetetica, az az: a jó egészség megtartásának módját fundamentomosan eléadó könyv
(Kolozsvár, 1762–66, két kötet), valamint az
Ó és Új Diaetetica (Pozsony, 1787–93, hat
kötet).
Hungarikummá válhat
Dr. Mátyus István élete és munkássága
akár hungarikummá is válhat, hiszen ez egy
2018-ban történt előterjesztés nyomán bekerült az Erdélyi Magyar Értéktárba, és ezt a
Hungaricum Bizottságnál is indítványozták –
tudtuk meg dr. Mátyus Andrástól, aki szervezőként azt is elmondta a Népújságnak: a mostani immár a hatodik emlékkonferencia volt.
Mátyus István életéről, hagyatékáról nagyon
keveset tudtak Kibéden, csak a község önállóvá válása után, az ezredfordulón kezdtek
kultuszával foglalkozni, emlékplaketteket,
szobrot állítottak, a helyi iskolát róla nevezték el, majd konferenciákat szerveztek emlékére.

Ápolják kultuszát
„Kibéd számos értékes embert adott a hazának és a magyarságnak, akik tudásukkal,
bölcsességükkel szerte a
nagyvilágban ápolták, gyarapították, gyógyították fizikailag, szellemileg és lelkileg az
amúgy is fogyó magyar nemzetet. Mi mindannyian felelősséggel tartozunk a nemzet
jövőjéért, a Kárpát-medencei
magyarság megmaradásáért,
amire jó példa a mai nap is,
hiszen ez nemcsak ünnep,
nemcsak találkozó, történelmi visszatekintő, hanem
jele annak, hogy van és lesz is
itt a magyar nemzetnek jövője” – méltatta az esemény
fontosságát a konferencián
Dósa Sándor, Kibéd polgármestere.
A nagy előd kultuszát próbálja ápolni a 2002 óta a Mátyus István nevét viselő
kibédi iskola is. Barabási
Zsuzsánna igazgatónő nemcsak pedagógiai fokozati
vizsgáját írta a híres orvos Nyolc kötetben, négyezer oldalon írta meg fő műveit
életművéből, de választható
hasson, míg ma a diákoknak nem kell ilyen
tantárgytervet is készített, és azóta is próbálja áldozatokat hozniuk, és itthon, szülőföldjümegismertetni a diákokkal és példaképként kön, anyanyelvükön tanulhatnak, hogy a táreléjük állítani Mátyus Istvánt, aki nélkülözött sadalom hasznos tagjai lehessenek – mondta
és kilenc évig készült, hogy Utrechtben tanul- el lapunkak az intézményvezető.

A járványhelyzet miatt igyekeztek idén megtartani a tavaly elmaradt emlékkonferenciát

Fotó: Gligor Róbert László
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Jövőtől hozzáfoghatnak
az ivóvízhálózat kiépítéséhez

Van gáz, még sincs

Szerkeszti:VajdaGyörgy

Kacsó Lajos polgármester kampányprogramjának prioritásaként az infrastruktúrafejlesztést tűzte ki célul. Erre szükség is van,
hiszen a község korábban fejlődött, de az
elöljáró szerint nem a huszonegyedik századnak megfelelő ütemben. És ez így van az
ivóvízhálózat kiépítésével is. A község 2016ban csatlakozott a megyei Aquainvest fejlesztési társuláshoz, amelyen keresztül
részese lett annak a Maros megyét átfogó
ivóvízhálózat-fejlesztési tervnek, amelyet az
Aquaserv koordinál, és uniós támogatással
valósítanák meg.

– A társulást követő években nem történt semmi.
Tudomásom szerint folyamatban van a projekt, hozzánk csupán 2030-ig jut el a fővezeték. Vannak polgármesteri hivatalok, amelyek nem társultak, és már

A kutakból időnként kiszárad a víz

Fotó: Nagy Tibor

megoldották az ellátást. Volt olyan önkormányzat,
ahol kérték, hogy lépjenek ki a társulásból, de vissza
kell fizetni az egyesület által elköltött pénzt. A mi
rendszerünk a Nyárádszeredában nemrég üzembe helyezett vízüzemtől függ – mondta lapunknak a polgármester, majd hozzátette, arra is gondoltak, hogy a
Bekecs oldalából eredő forrásvizet tárolják, illetve
vezessék be a községközpontba. Egyelőre egy csorgót és parkolóhelyet képeznének ki a Sóvárad felé
tartó megyei út mellé. A szakértők szerint kiváló a
vízminőség, és a hozam is megfelelő. Ezt kiegészítenék a szintén Bekecsen levő Darányi Ignác-kútból
származó vízzel. A kutat rendbe tették, ott is megfelelő a vízhozam. Egyelőre azonban várják, hogy milyen fejlemények lesznek az ivóvízhálózat
kiépítésében.
Ezzel a kérdéssel Bauer Andreához, az Aquaserv
Rt. projektvezetőjéhez fordultunk, aki lapunknak elmondta: valóban hosszú volt a folyamat, de nem kerülhették meg a törvényes előírásokat. A
nyárádszeredai vízüzem működtetéséhez fogyasztókat kell biztosítani, így a mesterterv alapján ide csatlakoztatnák többek között Nyárádmagyarós,
Székelybere, Nyárádkarácson és Ákosfalva községeket, összesen 19 falut (sz.m.: vannak falvak, amelyek kimaradnak). A megvalósíthatósági tanulmány
elkészítésére kiírt pályázatot kétszer is megóvták,
emiatt húzódott el az eljárás. Jelenleg a második liciten nyertessé nyilvánított cég elkészítette a terveket, ezeket felküldték a finanszírozó hatósághoz
(szakminisztériumhoz), onnan néhány módosítást
kértek. Jelenleg a szaktanácsadó cég munkatársai
ezen dolgoznak. Remélhetőleg az év végéig eljut a
finanszírozhatósági fázisig, ami azt jelenti, hogy januárban meghirdethetik a versenytárgyalást a kivitelező kiválasztására. Ha nem óvják meg az
eredményt, akkor a nyertes cég tavasszal hozzáfoghat a munkálatokhoz, amelyeket a korábbi elkötelezettségek szerint 2023-ig meg kell valósítania,
ugyanis addig a nyárádszeredai vízüzem teljes kapacitással kell működjön. Nem lesz könnyű dolga a
vállalkozónak, hiszen 84 km hálózatot kell lefektetnie – mondta Bauer Andrea, hozzáfűzve, hogy a
nyárádmenti fővonal mellett a Mezőség (Mezőszabéd) és Marosludas irányába is hasonló munkálatok
lesznek.

Avató nélkül adták használatba a kultúrházat

A polgármesterváltás időszakában valahogy
elmulasztották felavatni a felújított kultúrotthont, aztán a járványhelyzet miatt nem
lehetett rendezvényeket szervezni, így a
korszerű létesítmény szalagátvágás nélkül
nyitotta meg kapuit.

„A kultúrotthon felújítása mintegy 500.000 euróba
került, ez az elődöm munkáját dicséri. Nem fért bele
a költségvetésbe a belső berendezés. A munkálatok
befejezése óta sikerült felszerelnünk a konyhát, és ellátni mintegy 400 személy számára evőeszközökkel,
tányérokkal stb., majd igény szerint használatba
adtuk a felújított épületet” – mondta Kacsó Lajos.
Fellendült a kulturális élet is, tavasszal újraindult
Magyarosón és Selyében is a felnőtt hagyományőrző
csoport. A táncokat a Bekecs Néptáncszínház okta-

Avató nélkül nyílt meg a felújított kultúrotthon

tóitól, Nagy Tamástól, Siklódi Csabától és Forrai
Tündétől sajátíthatják el az érdeklődők, ezenkívül
megalakult a gyerekekből álló Aranyos néptánccsoport is, tagjai Nyárádszeredába, a Bekecs székházába
járnak táncoktatásra. Mind a felnőtt-, mind a gyerekcsoport oktatóinak a bérezését a polgármesteri hivatal állja, így a résztvevőknek ingyenes az oktatás. A
táncosok a faluünnepekkor be is mutatkozhattak.
„Szerencsések vagyunk, mert van hagyományos
néptáncunk, népviseletünk mind Magyaróson, mind
Selyében, és nekünk kötelességünk ápolni, továbbadni az értékeket a következő generációnak. Nem az
a cél, hogy színpadra lépjünk, hanem az, hogy ismerjük meg kultúránkat. A legfontosabb az, hogy együtt
legyünk és közösen értékeljük szellemi örökségünket” – mondta a polgármester.

Még mindig fával tüzelnek, remélhetőleg nem sokáig

Annak ellenére, hogy a Nyárádszereda irányából érkező
egyik fő földgázvezeték kútja
Torboszló határában van, a
községben nincs háztartási
használatra szánt földgáz, az
itt lakók még mindig fával fűtenek.

„Megvan a gázbevezetési terv
mindhárom településre, beszereztük az engedélyeket, ezen belül
pedig a környezetvédelmi engedélyt is, ami hosszabb folyamatot
igényelt. Nagyberuházásról van
szó, amelyet önerőből nem lehet
kivitelezni, hiszen 3,5 millió euróba kerülne. Mivel a munkálatokat nem a gázvállalat végzi el, a

polgármesteri hivatalnak kell előteremtenie az ehhez szükséges
pénzösszeget. Az Anghel Saligny
nemzeti fejlesztési program lehetőséget teremt erre, tudomásom
szerint egy hónap múlva kidolgozzák és közzéteszik a pályázati útmutatót is a gázhálózat kiépítésére.
Erre pályáznánk, de figyeljük az
uniós kiírásokat is. Az előtanulmányokat az önkormányzat fizette, és
amennyiben lehetőség lesz pályázni, az önrészt is előteremtjük,
hiszen a községbeliek számára
igen fontos beruházásról van szó”
– mondta a polgármester, aki reméli, hogy jövőre ezen a téren is
előreléphetnek.

Lebontanák az egykori szövetkezeti
épületet

Kultúrotthonhoz nem méltó
a környezet

Parkolót létesítenének az egykori szövetkezeti üzlet helyén

Nyárádmagyarós központjának összképét a nemrég felújított
és
gyönyörűen
kivitelezett kultúrotthon melletti egykori szövetkezeti áruház romos épülete rontja. Az
1989-es változásokat követően nem sikerült új rendeltetést adni az ingatlannak,
emiatt siralmas állapotba került.

Tudomásom szerint a kultúrotthonnal egy időben építették az egykori
fogyasztási
szövetkezet
tulajdonában levő épületet a község
pénzén és területén. 1989 után lehetősége lett volna az önkormányzatnak visszaigényelni, de nem tette
meg. A Federalcoop örökölte az ingatlant, mint oly sok más egykori
falusi üzlethelyiséget, amelyek
közül sok üresen maradt, és a magyarósihoz hasonló állapotba került.

Az ingatlanokat birtokló szövetkezet nem tett semmit értékesítésükért.
Időközben a nyárádmagyarósi épületet megvásárolta egy szovátai magánvállalkozó, aki ugyan befektette
a pénzét, de a vásárlást követően
nem tett semmit az épülettel.
„Beszéltem a kultúrotthont felújító építkezési vállalat mérnökével, aki tudtomra adta, hogy az
épület szerkezete annyira meggyengült, hogy veszélyes lenne felújítani, le kell bontani” – mondta a
polgármester, majd hozzátette, az
önkormányzat nem mondott le erről
a szándékáról. Amennyiben sikerül
megvásárolni, lebontanák, helyébe
pedig parkolóhelyet létesítenének,
hiszen az épület a kultúrotthon mellett van, és egy szép teret hoznának
létre. Hamarosan újabb tárgyalásokat kezdeményeznek majd az ingatlan tulajdonosával.
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A Celtic otthonában bizonyíthat újra a Ferencváros

A Ferencváros ma kora este az 51-szeres skót bajnok Celtic Glasgow vendégeként lép pályára a labdarúgóEurópa-liga csoportküzdelmeinek harmadik fordulójában.
A két együttes tavaly a Bajnokok Ligája selejtezőjének második fordulójában ugyanígy a Celtic Parkban találkozott egymással, a koronavírus-járvány
miatt akkor mindössze egyetlen mérkőzés döntött a továbbjutásról. A magyar
együttes a zárt kapus összecsapáson
Sigér Dávid és Tokmac Nguen góljainak
köszönhetően 2-1-re diadalmaskodott,
később pedig kiharcolta a főtáblára kerülést a legrangosabb európai kupasorozatban.
Ezen a találkozón szakadt meg a Celticnek egy sorozata, ugyanis korábban
magyar csapattól nem kapott ki hazai pályán, ezt megelőzően hat ilyen találko- A gólszerző ferencvárosi Myrto Uzoni (b), mellette csapattársai: Eldar Civic, Ryan Mmaee és Vécsei
zójából ötöt megnyert, egyszer pedig Bálint (b-j) a labdarúgó-Európa-liga csoportkörében, a G csoport második fordulójában játszott Ferencdöntetlent játszott. A Ferencvárosnak so- városi TC és a spanyol Real Betis mérkőzésen Budapesten, a Groupama Arénában 2021. szeptember
Fotó: MTI/Kovács Tamás
rozatban a második skóciai sikere volt a 30-án
tavalyi, az UEFA-kupa 2004/2005-ös kiírásában a Hearts helyett ma, mert a skót fővárosban az ENSZ éghajlatváltozási konferenciát tart.
vendégeként nyert 1-0-ra.
A 17.30 órakor kezdődő mérkőzést a dán Jakob Kehlet
Ezúttal az Európa-ligában találkoznak a zöld-fehér csapatok, mindkét gárda első pontjaira hajt az idei kiírás csoport- vezeti, az összecsapást az M4 Sport élőben közvetíti.
körében: a magyar bajnok a nyitófordulóban ugyan vezetett
Romániai bírók BL-mérkőzéseken
a Bundesliga előző kiírásában hatodik Bayer Leverkusen otthonában, de 2-1-re kikapott, míg a La Ligában legutóbb
Két romániai bíró is feladatot kapott az e heti labdarúgó
ugyancsak hatodik Real Betistől hazai pályán 3-1-es vere- Bajnokok Ligája-mérkőzéseken. Ovidiu Haţegan a Benséget szenvedett.
fica – Bayern München mérkőzésen működik közre, míg
A Celtic az első fordulóban kétgólos előnyről 4-3-ra ka- Kovács István a Club Brugge – Manchester City találkopott ki Sevillában, a másodikban pedig 4-0-ra maradt alul a zón fújja majd a sípot. Alexandru Deaconu ugyanakkor a
vendég Leverkusennel szemben, így minden főtáblás csapat Barcelona – Dinamo Kijev összecsapáson ellenőrként műközül a legtöbb gólt kapta.
ködik közre.
A harmadik fordulós összecsapást azért rendezik csütörtök

Bajnokok Ligája: a mai program

Az A, B, C és D csoport harmadik fordulós mérkőzéseivel
kedden folytatódik a labdarúgó Bajnokok Ligája 2021–22es kiírásának csoportküzdelme.
A játéknapon a három magyar válogatott labdarúgót – Gulácsi Pétert, Willi Orbánt és Szoboszlai Dominikot – foglalkoztató, pont nélkül álló RB Leipzig az A csoportot
vezető Paris Saint-Germainhez látogat.
Bajnokok Ligája, csoportkör,
3. forduló:

* 19.45 óra:
A csoport: Club Brugge (belga) – Manchester City (angol)
(TV: DigiSport 1, Telekom Sport 2, Look Sport+)

C csoport: Besiktas (török) – Sporting Lisboa (portugál)
(DigiSport 2, Telekom Sport 3, Look Sport)
* 22.00 óra:
A csoport: Paris Saint-Germain (francia) – RB Leipzig
(német) (DigiSport 1, Telekom Sport 2, Look Sport)
B csoport: FC Porto (portugál) – AC Milan (olasz) (Telekom Sport 3, Look Sport 2), Atlético Madrid (spanyol) –
Liverpool FC (angol) (DigiSport 2, Telekom Sport 1, Look
Sport+)
C csoport: AFC Ajax (holland) – Borussia Dortmund
(német)
D csoport: Internazionale (olasz) – Sheriff Tiraspol (moldovai) (DigiSport 4), Sahtar Donyeck (ukrán) – Real Madrid (spanyol) (DigiSport 3, Telekom Sport 4, Look Sport 3).

Várni kell a vásárhelyi
futsal újjáéledésére

7

Bálint Zsombor

Úgy tűnik, hogy nem lesz egyhamar ismét élvonalbeli teremlabdarúgó-csapata Marosvásárhelynek. A városi sportklub, noha deklaratív szinten a feljutást célozta, az Arad
megyei Glogovácon rendezett első tornán a 2. liga 3. csoportjában mindhárom mérkőzését elveszítette.
Egyébként a három csoport közül ez az egyetlen, amelyben nem heti fordulók keretében (ahogy a szövetség szorgalmazta volna), hanem a részt vevő csapatok egyezsége
alapján négy háromfordulós tornán dől el a sorrend. Márpedig ez nem csupán a normális bajnoki idény kiherélése,
hanem jelentősen befolyásolja az eredményeket is, hiszen
egy vereséget követően nincs egy-két hét idő rendezni a sorokat, és ennek lett az áldozata most a marosvásárhelyi csapat is.
Pedig nem kezdődött rosszul az első meccs, a Metropolitan IșalniWa elleni találkozón Kovács János edző fiai Nagy
Tamás, Dobai és Sükei góljaival a 32. percben még 3-1-re
vezettek, aztán néhány könnyelmű hibából az ellenfél nemcsak egyenlített, hanem fordított is. „Tanulnunk kell az elkövetett hibákból” – mondta a mérkőzés után a szakvezető,
de hát az előző este fél tíztől kezdődő meccs után másnap
már déli 12 órakor, tehát, ha a bemelegítést is számítjuk,
alig 12 órára rá, ismét pályára kellett lépni. Nincs az a
sportág és szakmai metodika, ami ilyen szűk szünetet javasol két meccs között (és kíváncsiak vagyunk, vajon megfelel-e maradéktalanul a szabályoknak), meg is lett az
eredménye: egy újabb vereség. Persze ebben a szakosztály
vezetősége is ludas, hogy – spórlás címén – belement egy
ilyen rendezésbe.
Ezek után a demoralizált együttes harmadnap a harmadik kudarcot is begyűjtötte, és nulla ponttal várja a folytatást. Miután a feljutásért csak a csoport győztese játszhat, a
CSM nagyon nehéz helyzetbe került, csak az garantálná az
első helyet, ha a folytatásban minden mérkőzését megnyerné.
A következő torna időpontjáról és helyszínéről még nincs
információ, de elvileg még az idén, november közepe után
kellene rá sort keríteni Déván, IșalniWán vagy Marosvásárhelyen.

Eredményjelző

Teremlabdarúgó 2. liga, III. csoport, első torna (Glogovác, Arad megye): Simándi Șoimii – Dévai West 0-6, Metropolitan IșalniWa – Marosvásárhelyi CSM 4-3, Simándi
Șoimii – Metropolitan IșalniWa 4-4, Dévai West – Marosvásárhelyi CSM 7-5, Simándi Șoimii – Marosvásárhelyi
CSM 8-4, Dévai West – Metropolitan IșalniWa 6-1.

Megszakította nyeretlenségi sorozatát a Mezőkövesd

A Mezőkövesd 1-0-ra legyőzte
vasárnap a vendég Debrecent a labdarúgó OTP Bank Liga kilencedik
fordulójának zárómérkőzésén, így
Supka Attila vezetőedző győzelemmel debütált új csapata kispadján.
A hazai csapat ezt megelőzően
hat bajnoki összecsapáson maradt
nyeretlen, emiatt menesztették Pintér Attila vezetőedzőt. Helyére a
múlt hét közepén Supka Attilát nevezték ki.
Többet támadott ellenfelénél az
első félidőben a Mezőkövesd, de
komoly helyzetet sokáig nem tudott
kialakítani, de az ellentámadásokra
építő Debrecen sem veszélyeztette
a hazai kaput. Kevés jól felépített
akció futott végig a pályán, mivel
mindkét oldalon sok volt a technikai hiba. Az első félóra végén viszont közel állt a gólszerzéshez a

Eredményjelző

hazai csapat – egy támadáson belül
többször is –, majd a játékrész hajrájában is aktívabb maradt, annak
köszönhetően, hogy a középpályán
fölényben játszott, mégsem nem
járt eredménnyel.
A második félidőben még nagyobb lett a mezőkövesdi mezőnyfölény, ennek eredményeként több
gólszerzési esély is adódott a hazaiak előtt. Ahogy haladt előre a mérkőzés, egyre több időt töltött a
vendégek kapuja előtt a Mezőkövesd, de a legnagyobb helyzetei is
kimaradtak. Hiába cserélt kétszer is
két játékost Supka Attila, ennek egy
ideig nem lett meg az eredménye.
Végül az egyik cserejátékos, Drazic
döntötte el a három pont sorsát egy
nagyszerű, félmagas kapáslövéssel.
A Mezőkövesd többet tett a sikerért, így megérdemelten győzött.

* NB I., 9. forduló: Kisvárda Master Good – Újpest
FC 0-0, Mezőkövesd Zsóry FC – Debreceni VSC
1-0.
* NB II., 12. forduló: Kecskeméti TE Hufbau – Nyíregyháza Spartacus FC 0-0, BFC Siófok – Békéscsaba
1912 Előre 2-2, Soroksár SC – Szombathelyi Haladás
1-0, Budaörsi SC – Szentlőrinc SE 1-1, Pécsi MFC –
Budafoki MTE 3-1, Szolnoki MÁV FC – WKW ETO
FC Győr 0-2, Aqvital FC Csákvár – Szeged-Csanád
Grosics Akadémia 3-1, Diósgyőri VTK – Dorogi FC

Jegyzőkönyv

Magyar labdarúgó NB I., 9. forduló: Mezőkövesd Zsóry FC –
Debreceni VSC 1-0 (0-0)
Mezőkövesd, vezette: Bogár.
Gólszerző: Drazic (84.).
Sárga lap: Farkas (75.), Calcan
(88.), Cseke (89.), illetve Ugrai
(68.).
Mezőkövesd Zsóry FC: Piscitelli
– Farkas, Pillár, Kocsis, Lakveheliani – Karnyicki (76. Chrien),
Cseke, Cseri (90+3. Szépe) –
Vutov (60. Vojtus), Jurina (76.
Drazic), Nagy D. (60. Calcan).
Debreceni VSC: Gróf – Bévárdi,
Baráth, Deslandes, Korhut – Soltész (78. Pintér), Varga J., Bódi,
Ferenczi – Ugrai (87. Tischler),
Bárány (46. Németh K.).

2-0, FC Ajka – Tiszakécskei LC 5-1. Az élcsoport: 1.
Kecskemét 25 pont/12 mérkőzés (20-10), 2. Haladás
25/12 (13-4), 3. Vasas FC 23/11.
* 1. liga, 12. forduló: Campionii FC Argeş Piteşti –
Konstancai Farul 2-1, Aradi UTA – Universitatea
1948 Craiova 1-0, Bukaresti Rapid – Kolozsvári CFR
1907 2-0. Az élcsoport: 1. CFR 1907 30 pont, 2.
FCSB 24 (23-11), 3. Voluntari 24 (17-13).
* 2. liga, 10. forduló: Brassói FC – Petrolul 52 Ploieşti 0-4. Az élcsoport: 1. Petrolul 52 27 pont, 2. Kolozsvári Universitatea 24, 3. Concordia Chiajna 23.

1. Kisvárda
2. Ferencváros
3. Puskás AFC
4. Fehérvár FC
5. Paks
6. Honvéd
7. ZTE
8. Mezőkövesd
9. MTK
10. Debrecen
11. Gyirmót
12. Újpest

9
8
8
9
9
9
9
9
9
9
9
9

A tabella
6
6
5
3
4
4
3
3
3
2
2
0

1
0
1
5
1
1
2
2
1
3
3
4

2
2
2
1
4
4
4
4
5
4
4
5

13-8
18-9
10-9
11-9
24-20
15-14
15-19
10-15
9-12
19-16
10-16
10-17

19
18
16
14
13
13
11
11
10
9
9
4

A mezőkövesdi Luka Lakvekheliani (j) és a debreceni Bévárdi Zsombor a labdarúgó OTP Bank
Liga 9. fordulójában játszott Mezőkövesd Zsóry FC – Debreceni VSC mérkőzésen a mezőkövesdi városi stadionban 2021. október 17-én
Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt
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Egy nap telefon nélkül

Mennyire lettünk az okoseszközök rabjai?

Tagadhatatlan, hogy nemcsak
a cigaretta, az alkohol és az
egyéb kábítószerek okoznak
függőséget, hanem az online
világ és az okoseszközök is.
Persze, lehet azt mondani,
hogy ez az X, Y generáció
gondja csak, mert az idősebb
korosztály nem annyira megszállott felhasználó, vagy
egyáltalán nem használja a
technológia nyújtotta lehetőségeket. Azonban ez a kijelentés ebben a formában nem
állja meg a helyét. Már az idősebb korosztály kezében is ott
van az okostelefon, regisztrálva vannak különböző közösségi médiás felületekre, és
egyre gyakrabban tapasztalhatjuk azt is, hogy az okostelefonok különböző szolgáltatásait, programjait is használják. A fiatalok nagy része
pedig az okoseszközök nyújtotta virtuális valóságban él.

Nagy-Bodó Szilárd

De mi történik, ha egy fiataltól
elveszik a telefonját, ezáltal a kapcsolattartás és az internethez való
hozzáférés lehetőségét? Elsősorban
azt tartom magamról, hogy nem vagyok túlzottan telefonfüggő. Egyegy jó beszélgetés vagy program
alkalmával mindenféle gond vagy
frusztráció nélkül tudom mellőzni a
telefon használatát, akár órákra. To-

Koronavírus

Illusztráció

vábbá a közösségi oldalakat is csak
kapcsolattartásra használom. Esténként vagy unalmasabb pillanataimban szoktam csak „görgetni” a
Facebookot. Pont ezért volt
érdekes tapasztalat, hogy mi van, ha
nincs az embernél telefon? Röviden
úgy lehetne válaszolni erre a kér-

1900 beteg várja,
hogy a kórházakban ágy
szabaduljon fel számukra

Romániában több mint 1900
koronavírusos beteg várja a
kórházak betegfelvételi osztályain, hogy ágy szabaduljon
fel
számukra
–
nyilatkozta hétfőn a sajtónak Lucian Bode belügyminiszter, aki kritikusnak
tartotta az egészségügyi
helyzetet.

A miniszter elmondta: a kórházakban várakozó betegek közül
mintegy háromszáznak intenzív
terápiás ágyra lenne szüksége.
Korábban a sajtó bemutatta: a
kórházak előtt sorban állnak a
mentők, arra várva, hogy otthagyhassák a beszállított pácienseket,
az osztályokon pedig sok esetben
csak egy szék jut a súlyos állapotban levő koronavírusos betegeknek.
A miniszter megismételte: naponta átlagosan 15 ezer ember
fertőződik meg koronavírussal, és
átlagosan háromszázan halnak
meg a kór következtében.
Az egészségügyi minisztérium
hétfői közlése szerint Magyarország felajánlása nyomán eddig
harminc beteget szállítottak át a
szegedi és a debreceni egyetemi
klinikára. Közülük egy Debrecenbe szállított 63 éves bukaresti
nő és egy Szegedre szállított 64
éves temesvári nő életét a magyarországi orvosoknak sem sikerült megmenteniük.

A Magyarországra szállított betegekre Lucian Boda is kitért, ő
26 átszállított betegről tett említést. Elmondta: közülük 17-en
kritikus állapotban voltak, amikor
átvitték őket a határon.
A miniszter az állam szigorú
fellépését helyezte kilátásba azok
ellen, akik hamis oltási vagy tesztelési igazolásokat állítanak ki
vagy vásárolnak. Kijelentette: a
hatóságok eddig 362 bűnügyben
nyomoznak, és 850 személyt
vizsgálnak hamis egészségügyi
iratok miatt.
„Azt üzenem mindazoknak,
akik hamis dokumentumok beszerzését segítik elő, vagy akik
használják ezeket a hamis iratokat, hogy mindannyian börtönbe
kerülnek” – jelentette ki a miniszter. Meggyőződését fejezte ki,
hogy csökkenni fog a hamis oltási
és tesztelési bizonylatok iránti
igény, amikor a bíróságok kimondják az első ítéleteket az
ilyen ügyekben.
A kórházakra nehezedő nyomás az elmúlt napokban egyre
nőtt. A hétfői már a 11. egymást
követő nap, amikor megdől a
kórházban és az intenzív terápián ápolt Covid-betegek rekordja. A kórházakban jelenleg
19.745 koronavírusos beteget
kezelnek, közülük 1764-et intenzív terápiás osztályon.
(MTI)

Forrás: smartclinic.hu

désre, hogy szörnyű. Hosszabban
pedig azt mondanám, hogy olyan,
mint amikor a gyermektől elveszünk egy játékot, amit lehet, hogy
nem is használna akkor, de tudja,
hogy nincs ott. Körülbelül ilyen
érzés telefon és internet-hozzáférés
nélkül létezni. Pedig csak néhány

óráról volt szó. De közben rájöttem,
hogy mit is képvisel az okostelefon.
Nem tudtam telefonálni, és közben
azon gondolkoztam, hogy vajon ki
próbál éppen elérni? Mondjuk az
elején még jó volt a csend, de 1-2
óra után elkezdett nyomasztani,
hogy mi van, ha éppen valami fontos történik? Nem arra gondolok,
hogy valaki új képet töltött fel valahova, hanem valami tényleg fontosra. Továbbá nemcsak a
telefonhívásoktól voltam elvágva,
hanem a többi csatornától is. Mindenféle szempontból elérhetetlen
voltam, és nem is tartózkodtam otthon, hogy legalább a számítógép és
az internet segítségével tudjak
kommunikálni. Hazafele az autóban nem tudtam a kedvenc zenéimet hallgatni – ez persze nem
olyan szörnyű dolog, de akkor is
eszmbe jutott, hogy nincs nálam a
telefonom. Közben el kellett jutnom egy elég félreeső utcába, körülbelül tudtam, hogy hol van, de
magamtól GPS nélkül kellett megtalálnom, és ez nem volt olyan
egyszerű feladat. Hazaérve nem
tudtam elindítani az okosporszívót,
mert az is a telefonhoz van csatlakoztatva, de még az ebéd megrendelése is okozott némi fejfájást.
Továbbá nem értem el a banktól
származó programokat, nem tudtam telefonnal fizetni, és óránként
legalább ötször nyúltam a zsebemhez ijedten arra gondolva, hogy elhagytam a telefonomat.
Mindezek fényében bele sem
merek gondolni abba, hogy mekkora kín lehet telefon és internet
nélkül egy olyan személynek, aki
ideje nagy részét az online világban

tölti. Mindössze néhány óra alatt rájöttem, hogy telefon nélkül nagyon
nehéz boldogulni a mai világban.
Szinte mindent meg lehet oldani
nélküle, hiszen ezelőtt 30 évvel még
nem voltak mobiltelefonok – nemhogy okostelefonok – és mindenki
el tudta intézni a napi teendőit. Biztosan most is menne, a kérdés csak
az, hogy megéri? Mekkora lenne a
hatékonyságvesztés? Egyértelműen
óriási. A technológia rohamosan fejlődött az elmúlt években, és beágyazódott a mindennapjainkba,
mostanra pedig már lehetetlen
onnan kigyomlálni. Ez egészen
addig nem baj, ameddig képesek
vagyunk tudatosan olyan feladatokra használni, amelyek megkönynyítik
a
mindennapjainkat.
Azonban meg kell találni a határt. A
technológia és a telefon van miattunk, és nem mi a technológiáért és
a telefonért. Nem szabad a rabjai
legyünk, nem szabad függővé
válni. Azonban tagadhatatlan, hogy
sokszor biztonságot tud adni, hogy
ott az eszköz a zsebünkben, és bármikor elő tudjuk venni, megkönynyíti az életünket. Mindenesetre
érdekes tapasztalat néhány órát teljesen telefon és internet-hozzáférés
nélkül tölteni. Utána pedig talán kevesebbet fogjuk használni a telefonunkat,
és
megpróbáljuk
kimondottan csak a szükséges feladatok elvégzéséhez elővenni,
ebben a felállásban pedig csak jó
származik az okostelefonokból. A
gond ott kezdődik, amikor folyamatosan a készülékünket nyomogatjuk. Persze, jó kérdés, hogy
kinek hol van az a bizonyos határ,
már ha egyáltalán még létezik...

Még egy hétig lehet pályázni
– MOL Gyermekgyógyító 2021

Október 24-én, vasárnap éjfélig lehet pályázni a
MOL Gyermekgyógyító 13. kiírásában meghirdetett finanszírozásért.

A programban olyan civil szervezetek pályázhatnak, amelyek különleges igényű, krónikus betegségekben szenvedő
vagy fogyatékkal élő gyermekek részére biztosítanak emocionális terápiás foglalkozásokat vagy pszichoszociális beavatkozásokat.
A támogatási alap 400.000 lej, egy civil szervezet legtöbb
25.000 lej támogatásban részesülhet.
Az előző tizenkét kiírás során a támogatások összértéke
4.042.000 lej volt, amelynek révén 122 civil egyesület 227
pályázat megvalósításával közel 13.000 érintett gyermek részére szervezett terápiás foglalkozásokat. A program támogatja a nagyenyedi Hip-Tep Egyesület szervezésében
mostanáig öt alkalommal megrendezett MOL Gyermekgyógyító Kupát is, amely az első és egyetlen országos lovasterápiás verseny. A sajátos rendezvénynek fontos szerepe van
a beteg és fogyatékkal élő gyermekek társadalmi integrációjában.
A Programot A Közösségért Alapítvány szervezi a MOL
Románia anyagi támogatásával.
Részletek és pályázati űrlap:
https://pentrucomunitate.ro/hu/gyermekgyogyito
Sajtókapcsolat: András Imre ügyvezető

Tánczos Barna: Megálljt parancsolunk
a környezetromboló építőipari nyersanyag-kitermelésnek

„50 ezer lejes bírságot szabott ki a Környezetvédelmi
Őrség arra a Hargita megyei cégre, amely törvénytelenül és hamis dokumentumok alapján termelte ki az építkezéshez szükséges nyersanyagokat Székelyudvarhely
mellett. Az érintett cég a Rez-tetőn a térség lakóinak kirándulóhelyén, egy természeti látványosságban tett kárt.
Egy több éve tartó törvénytelenséget tárt fel a helyi sajtó,
amelynek nyomán szeptemberben ellenőrzést rendeltem
el. A vizsgálatok beigazolták a gyanút. A szaktárca megbüntette a kitermelést végző céget a Környezetvédelmi
Őrségen keresztül, továbbá javasoltuk az engedély felfüggesztését, amennyiben 60 napon belül nem teljesíti a
törvény által előírt feltételeket. Célunk megálljt parancsolni minden környezetromboló kitermelésnek, éppen
ezért az elmúlt időszakban számos helyszínen végeztünk
ellenőrzéseket” – tájékoztatott Tánczos Barna, az
RMDSZ környezetvédelmi minisztere.
Tánczos Barna rámutatott: az építőipari nyersanyagkitermelés számos gondot okoz Romániában, és hatalmas károkat okoz környezetünknek. A szaktárca élén
folyamatosan azon dolgoznak, hogy szigorú szabályo-

kat vezessenek be a természetre káros tevékenység
megfékezésére. Idén 124 ellenőrzésen 62 büntetést róttak ki a Környezetvédelmi Őrség munkatársai, összesen 2.090.000 lej értékben.
„A szaktárca élén kötelességünk megakadályozni az
ilyen jellegű tevékenységeket, és kizárólag nyomós indokok alapján hagyhatjuk jóvá a kitermelést. Ilyen
például a homok és kavics árvízvédelmi célt szolgáló
kitermelése, vagy az omlásveszélyes hegyoldalak biztonságossá tétele céljából elindított munkafolyamat.
A székelyudvarhelyi eset csak egy a sok közül. Ezúton is köszönöm a Környezetvédelmi Őrség felügyelőinek a munkáját – ember- és erőforráshiány van
ezen területen, pedig a törvények betartatásának
semmi nem szabhat gátat. Ezért mandátumom egyik
prioritásának tartom a Környezetvédelmi Őrségek
megerősítését, hogy ne kelljen se pénz-, se emberhiánnyal szembesülniük, és hogy csak a környezet védelmére koncentrálhassanak” – fogalmazott a
környezetvédelmi miniszter.
(RMDSZ-tájékoztató)
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Az első képzési hétvégével
megkezdődött a Mathias Corvinus Collegium (MCC) Erdélyi
Politikai Iskola immáron ötödik tanéve. A Romániai Magyar Demokrata Szövetséggel
(RMDSZ) és a Magyar Ifjúsági
Értekezlettel (MIÉRT) 2017ben közösen elindított program célja, hogy az erdélyi
magyar fiatalok az anyaországon kívül is hatékonyan képviseljék a magyar közösségek
értékeit és érdekeit a helyi
közéleti ügyekben.

A négy képzési hétvégéből álló,
magyar és angol nyelven zajló ingyenes kurzuson a résztvevők betekinthetnek például a politikai pártok
és kampányok működésébe, a közösségépítés technikáiba, a közvélemény-kutatás,
beszédírás,
videókészítés módszertanába, vezetői készségeiket pedig tárgyalástechnikai, retorikai és prezentációs
gyakorlatokon keresztül fejleszthe-

Megkezdte a tanévet az Erdélyi Politikai Iskola

tik. A kis létszámú csoportmunka
során a fiatalok többek között készségfejlesztő tréningen vehetnek
részt, kötetlenül beszélgethetnek
magyar és külföldi politikai döntéshozókkal, valamint olyan támogató közösség részévé válnak,
amelynek résztvevői a képzés elvégzése után is számíthatnak egymásra. A képzési hétvégék közötti
időszakban a résztvevők e-learning-anyagokat dolgoznak fel, illetve több beadandó feladatot is
elvégeznek. Ez lehet esszéírás, prezentációkészítés, beszédírás, kutatás vagy éppen videó készítése is.
A képzésre olyan 18–36 év közötti
erdélyi magyar fiatalok jelentkezhettek, akik érdeklődnek a politika
iránt, és hosszú távon saját közösségük alakítói, véleményformálói
kívánnak lenni.
A jó közélet alapja a jó közösségek – fogalmazott az idei tanévet
megnyitó beszédében Lánczi Péter.
Az MCC általános főigazgató-he-

lyettese elmondta, hogy a négy képzési hétvégét is magában foglaló ingyenes programra háromszoros volt
a túljelentkezés. Az 54 jelentkező
közül egy háromfordulós felvételi
eljárás keretében 18-an kerültek be
a programba, amelynek helyszíne
Budapest mellett Kolozsvár, Sepsiszentgyörgy és Bukarest. A felvételit
sikeresen
teljesítők
a
megszerzendő ismeretek mellett
sok tapasztalatot és közösségi élményt is kaphatnak a jövő májusig
tartó képzés során.
Fa Nándor magyar hajótervező
és -építő, óceáni szólóvitorlázó köszöntőjében az önbizalom fontosságára hívta fel a figyelmet. A
szakember – elmondása szerint –
40 éven át építette az önbizalmát,
mindezt kizárólag saját elvégzett
munkája által. „Amiért megküzdöttem, az épített engem fel, attól van
ma megfelelő önbizalmam” – fogalmazott Fa Nándor, aki bízik
abban, hogy az Erdélyi Politikai Is-

Peking tagadja a hiperszonikus rakétával
végzett kísérletről szóló sajtóértesülést

Tagadta a kínai külügyminisztérium is alkalmas hiperszonikus hadászati rakéták
hétfőn a Financial Times értesülését, fejlesztésében előbbre tart, mint ahogyan azt
miszerint augusztusban hiperszonikus Washingtonban gondolták.
A hiperszonikus rakéták viszonylag alahadászati rakétát teszteltek.

Csao Li-csien kínai külügyi szóvivő elmondta: a londoni lap által említett kísérlet
valójában egy űrhajó újrahasználhatóságát
biztosító technológia rutinszerű tesztelése
volt. Hozzátette: a teszt kulcsfontosságú az űrhajóhasználatból fakadó költségek csökkentése szempontjából, amivel az űr békés célú
használatához kívánnak kényelmes és költségkímélő módot biztosítani.
A Financial Times hétvégi jelentésében
meg nem nevezett forrásokra hivatkozva arról
írt, hogy Kína az atomfegyverek hordozására

csony magasságon repülnek, és óránként
nagyjából 6200 kilométert képesek megtenni,
ami a hangsebesség ötszöröse. Az elfogásuk
éppen ezért új feladat elé állítja a légvédelmi
rendszerek fejlesztőit.
Eddig az Egyesült Államokról és Oroszországról lehetett tudni, hogy hadászati célú hiperszonikus rakétát fejlesztenek. Az
észak-koreai állami hírügynökség pedig szeptember utolsó napjaiban számolt be arról,
hogy Phenjan is saját fejlesztésű hiperszonikus rakétát tesztelt. (MTI)

Jövedelmünk 40%-át élelmiszerre költjük

Évente
több mint 2 és fél millió tonna élelem
kerül a szemétbe Romániában

A mintegy 2,55 millió tonna kidobott élelmiszer-pazarlás és az üvegházhatású
élelem nagy része főtt étel, gyümölcs gázok kibocsátásának csökkentését célozzák.
Október 16-a Romániában az élelmiszerés zöldség – közölte egy hétfői szakkonferencián a mezőgazdasági mi- pazarlás megelőzésének napja volt.
A Fenntartható Fejlődési Főosztály által kénisztérium egyik államtitkára.

Aurel Simion rámutatott, az Európai Unió
által finanszírozott kutatási projekt becslései
értelmében az EU-ban megtermelt élelmiszerek mintegy 20 százaléka vész kárba. Romániában a jelenlegi adatok szerint évente
mintegy 2,55 millió tonna élelmiszert dobnak
ki, ami körülbelül 129 kg-ot jelent fejenként.
Ennek a mennyiségnek a 24%-a főtt étel,
22%-a gyümölcs, 21%-a zöldség és 1%-a hús.
Az élelmiszer-pazarlás városon fokozottabb,
a vidéki településeken a hagyományos módszerekkel hasznosítják a háztartásokban megmaradt élelmiszereket.
„Legalább kétféle költséget generál az élelmiszer-pazarlás: gazdaságit és környezetit.
Ösztönözni kellene az adományozást, ez
kulcsfontosságú az élelmiszer-pazarlás csökkentése szempontjából” – fogalmazott Drăgan.
Az államtitkár szerint a minisztérium jelenleg öt olyan projektet finanszíroz, amelyek az

szített, a romániai lakosság élelmiszer-pazarlással kapcsolatos megítélését vizsgáló
felmérés szerint a romániai háztartásokban a
pékáruk és a házi készítésű ételek kerülnek a
legnagyobb valószínűséggel a szemétbe, bár
ez a tendencia az utóbbi években jelentősen
csökkent.
A felmérés szerint a városi egyéni fogyasztók termelik az élelmiszerhulladék akár 50%át. „Jövedelmünk 40%-át élelmiszerre
költjük, és ennek 33-50%-a a kukába kerül.
Az egy személy által egy nap alatt kidobott
étel mennyisége egy teljes étkezésre való, körülbelül fél kilogramm élelmet tesz ki” – áll a
felmérésben.
Mindazonáltal a pazarlás átlagos szintje a
romániai városi fogyasztók körében a 2016os 10,43%-ról 2020-ra 6,5%-ra csökkent, és a
becslések szerint 2030-ra sikerül elérni az
élelmiszer-pazarlás 50%-os csökkentésére vonatkozó célkitűzést. (Agerpres)

kolát elvégző fiatalok is erősebbek,
tudatosabbak lesznek, miután elhagyják az iskolapadot. Az
RMDSZ célja a képzéssel, hogy segítse a fiatalok közösségi és közéleti szerepvállalását – erről a
szövetség alelnöke beszélt. Székely
István a generációk együttműködésének fontosságát hangsúlyozta.
Ehhez meg kell érteni a fiatalok
gondolkodását, ők természetszerűleg másként látják a világot, mint
az idősebb nemzedék. A megértés
mellett a fiatalokba vetett bizalom
erősítése is legalább ennyire fontos
feladat. Ezen folyamatokat az
MCC keretein belül működő Erdélyi Politikai Iskola is segítheti a
szakember szerint. „Manapság
egyre inkább szükség van olyan fiatalok képzésére, akik praktikus
politikai ismeretekkel vannak felvértezve, és így hosszú távon közösségek alapítóivá, meghatározó
formálóivá válhatnak” – fogalmazott beszédében Tőtős Áron. A Ma-
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gyar Ifjúsági Értekezlet (MIÉRT)
alelnöke szerint az Erdélyi Politikai Iskola képzési rendszere abban
is egyedi, hogy egyszerre fókuszál
a nemzeti és a nemzetközi viszonyokra és azok összefüggéseire.
Szerinte, amikor a világban tombol
az individualizmus, különösen
nagy szerepe van a közösségépítésnek. Geréd Imre, a program
egyik alapítója elmondta: az Erdélyi Politikai Iskola képzései arról
is szólnak, hogy a résztvevők szélesebb perspektívából lássák meg a
sokszor kicsinyesnek tűnő politizálás szebbik, szakmaibb oldalát is.
Az első képzési hétvégén előadást
tartott Fa Nándor vitorlázó, Varga
Csaba hegymászó, Gladden J. Pappin politológus, az MCC vendégoktatója, Székely Levente, az
MCC Ifjúságkutató Intézetének vezetője és Tóth Bálint László, az
MCC Társadalom- és Történelemtudományi Iskola kutatója. (közlemény)

Térségünk jövője – a jövő térsége

Magyarország térségének jövője,
hogy az európai jövő térsége legyen
– állítja a jegybank elnöke a Magyar
Nemzet online kiadásában hétfőn
megjelent írásában.

A gazdasági dinamika térségünkben erősebb, mint az EU nálunk fejlettebb országaiban. Ez a nem mindenhol sikeres, végül
mégis eredményes piaci és demokratikus
átmenet hozadéka. Belső forrása a motivált
és képzett munkaerő. Külső forrásai a fejlett technológia, tőke és piaci tudás beáramlása, valamint az EU-források. A
növekedést egyaránt támogatja a magas
foglalkoztatás, a magas beruházási ráta, az
újraiparosítás, a termelékenység növekedése és a magas belföldi hozzáadott-értékre
épülő új szolgáltató szektor – hangsúlyozta
Matolcsy György.
Szerinte a tíz EU-tag kelet-közép-európai ország – 3 balti állam, Lengyelország,
Csehország, Szlovákia, Magyarország,
Szlovénia, Horvátország és Románia – alkotja történelmi és földrajzi térségünket, de
a jövőt formáló megatrendek az északi 3
balti államot, valamint délen Romániát kifelé viszik a térségből, miközben belül a
V4-ek politikai szövetsége egy új európai
magot formál. A Balkán egésze nem közeledik a térséghez, az erős kivétel Szerbia,
így a román gazdaság helyére a szerb gazdaság szállhat fel a jövő felé tartó hajóra –

írta. Térségünk minden országa jelentős
gazdasági felzárkózást ért el az elmúlt 30
évben az EU-átlaghoz, sőt a fejlett nyugateurópai országokhoz képest is – jegyezte
meg Matolcsy György.
Idézte Ruchir Sharmat, a Morgan Stanley stratégáját, aki a fejlett országok körét
a 17 ezer dolláros egy főre eső jövedelem
fölött húzta meg, amelybe számításai szerint a második világháború óta csak 18 ország lépett be újonnan. Közülük 6
kelet-közép-európai (a balti államok, Csehország, Szlovákia és Szlovénia) és a következő
belépő
Lengyelország
és
Magyarország lehet.
A fejlett országok klubjába való összes
új belépőnek hamarosan tehát közel fele
a régiónkból származhat, ami azt jelzi,
hogy Kelet-Közép-Európa nemcsak az
Európai Unió, hanem a világ egyik növekedési motorja és legsikeresebb régiója
lehet – hangoztatta a magyar jegybank elnöke.
A térség sikeres felzárkózása csoportos
felzárkózás, egyensúlyi növekedésre épül,
ezért fenntartható, egyben térségünk nyitott
az új megoldásokra, és nem korlátozzák a
múltban kialakult monopóliumok – sorolta
a felzárkózást segítő tényezőket Matolcsy
György, kiemelve azt is, hogy térség szereplőinek többsége önálló jegybanki politikára építhet. (MTI)

Von der Leyen: az EU több mint
1 milliárd adag oltóanyagot exportált
világszerte

Az Európai Unió több mint 1 milliárd
adag koronavírus elleni vakcinát exportált világszerte az elmúlt tíz hónapban – közölte Ursula von der
Leyen, az Európai Bizottság elnöke
hétfőn.

Ursula von der Leyen közleményében
kiemelte, az Európai Unió területén gyártott koronavírus elleni oltóanyagokat több
mint 150 országba szállították Japántól Törökországon, az Egyesült Királyságon, ÚjZélandon, a Dél-afrikai Köztársaságon át
egészen Brazíliáig.
Kifejtette: a kis és közepes jövedelmű
országok koronavírus elleni vakcinával történő ellátására létrehozott COVAX-programon keresztül az EU mintegy 87 millió
adag oltóanyagot szállított a rászoruló országokba. Ez a hozzájárulás az Európai
Uniót a legjelentősebb szereplővé emeli a
koronavírus elleni közdelemben az oltóanyagexport tekintetében is – fogalmazott.
Von der Leyen elmondta azt is a vakcinaexporttal párhuzamosan az EU lehetővé

tette az európaiak beoltását, így az európai
felnőtt lakosság több mint 75 százaléka teljes védettséget szerzett a koronavírus ellen.
Tájékoztatása szerint az EU annyi adag
vakcinát exportált, mint amennyit az uniós
tagországokba szállított, ami azt jelenti,
hogy legalább minden második, Európában
előállított vakcinával más országok oltási
kampányához is hozzájárul.
„Az EU nyitott marad az unióban gyártott
vakcinák további exportjára, ugyanis csakis
akkor fogjuk legyőzni a koronavírus-járványt, ha mindenhol harcolunk ellene” – fogalmazott.
Az uniós bizottság elnöke közölte: az EU
Joe Biden amerikai elnökkel közösen arra
törekszik, hogy a globális oltási arány jövőre meghaladja a 70 százalékot. Végezetül beszámolt arról is, hogy az EU
vakcinaexport-tevékenységén felül az elkövetkező hónapokban legalább 500 millió
adag koronavírus elleni oltóanyagot adományoz a legkiszolgáltatottabb országoknak. (MTI)
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A Skoda két hétre leállította
autógyártását

A cseh Skoda Auto – egyetlen gyártószalag
kivételével – hétfőtől két hétre leállította a
termelést mind a három csehországi üzemében a globális alkatrész-, elsősorban chiphiány következtében – jelentette be Tomás
Kotera, a vállalat szóvivője hétfőn Mladá Boleslavban.

A szóvivő közlése szerint a következő két hét alatt
a gyár szeretné befejezni annak a mintegy 10 ezer
személygépkocsinak az összeszerelését, amely a raktárakban áll.
A Skoda Auto alkalmazottainak többsége a leállás
ideje alatt átlagbérének 80 százalékát kapja. Az átlagbér kiszámításakor figyelembe veszik az egyes alkalmazottak különféle juttatásait, illetve szokásos
prémiumait is. A szakszervezetek álláspontja szerint
az így kifizetett bér nagyjából megfelel a szokásos
napi átlagkeresetnek.
Kotera azt mondta: a Skoda értesülései szerint várható, hogy a chipek hiánya csak 2022 közepén oldódik meg. A Skoda Auto már korábban közölte, hogy

a chiphiány miatt jelentősen korlátozni kényszerül az
új személykocsik gyártását. A Skoda gyárában
mintegy 30-50 ezer, csak részben befejezett új személyautó van a raktárakban.
Tavaly (2021) a Skoda Auto több mint egymillió
autót adott el világszerte. Csehországon kívül Skodaösszeszerelő gyárak működnek Kínában, Oroszországban, Indiában és Szlovákiában. A Skoda csehországi üzemeiben több mint 30 ezer embernek ad
munkát.
A cseh autóipari szövetség vasárnap közölte, hogy
több mint 250 ezerrel keveseb személyautót gyártanak az idén a chipek hiánya miatt Csehországban, ami
a cseh autóipar számára mintegy 200 milliárd koronás
(2800 milliárd forint) veszteséget jelent.
A közleményből kiderül, hogy az év első kilenc hónapja alatt a csehországi autógyárak 831 653 személygépkocsit gyártottak, 2,9 százalékkal többet,
mint 2020-ban, amikor a koronavírus-járvány miatt
egy hónapig álltak a gyárak. 2019-hez viszonyítva a
termelés visszaesése 22 százalék volt. (MTI)

A világ legrégebbi csillagtérképét állítják ki
a British Museumban

A British Museumban állítják ki a Nebrai korongot, amelyet a világ legrégebbi csillagtérképeként is emlegetnek – közölte a BBC
News.

A bronzkorból származó, 3600 éves korong, amelyet a németországi Nebra közelében találtak, egyes
tudósok szerint asztronómiai eszköz lehetett, mások
szerint az égbolt legkorábbi ábrázolása. Az 1999-ben
megtalált korongot azonban mindenképpen a 20. század legfontosabb régészeti leletei között tartják számon.
A kékeszöld patinájú Nebrai korong körülbelül 30
centiméter átmérőjű, arany színű díszítő szimbólumai
a Napot, a Holdat, a csillagokat, a napfordulókat és
más kozmikus jelenségeket ábrázolnak. Az UNESCO
világemlékezet-listáján is szereplő korong egyedülálló betekintést nyújt az emberiség korai égboltról
szerzett ismereteibe. A lelet a hallei Őstörténeti Múzeum gyűjteményének része, és először fordul elő,
hogy egy külföldi múzeumnak kölcsönadják. A londoni British Museumban a jövőre megnyíló Ston-

henge-kiállításon szerepel majd. A Stonehenge eredeti rendeltetése továbbra is rejtély, de a Kr. e. 2500
körül kör alakban elrendezett kőtömbökből készített
építmény a Nap mozgásához igazodik. A Napot és a
napfordulókat a Nebrai korongon található szimbólumok is megjelenítik, és a szakértők úgy vélik, hogy
a Nap központi szerepet játszott az észak-európai
bronzkori vallásban. A korszak szakértője, Miranda
Aldhouse-Green régészprofesszor szerint a Nebrai
korongon található szimbólumok egy egész Európára
kiterjedő hitrendszerre utalnak, amelyben az emberek
az égboltot, a Napot és a Holdat imádták, és ennek
jegyében készült építményeiket a napfelkeltéhez vagy
a holdfelkeltéhez igazították.
A Nebrai korongot kardok, fejszék és más bronzkori tárgyak társaságában találták meg illegális kincsvadászok, és később egy rendőri akció során került
elő.
A Stonhenge világa című kiállítás jövő február 17.
és július 17. között látogatható a British Museumban.
(MTI)

Keresztes lovag 900 éves kardját
találták meg Izraelben

Egy keresztes lovag 900 éve tengerbe ejtett
kardját találta meg egy izraeli amatőr búvár
Haifa tengerparti város közelében – jelentette a Jediót Ahronót című újság hírportálja,
a ynet hétfőn.

Az Izraeli Régészeti Hatóság (IAA) szerint a kard
megtalálásának helye, a Haifától délre fekvő öböl már
a keresztes hadjáratok korában, a 11-14. században is
kikötőként szolgálhatott.
Az Atlit városban élő Slomi Katzin múlt szombaton
az öbölben búvárkodott, amikor a tenger mélyén meglepetésére régiségeket vett észre, amelyek a hullámok
és áramlatok hatására előbukkantak a homok alól.
Az amatőr búvár kőből és vasból készült horgonyokat, cserépdarabokat és egy kagylókkal és tengeri üledékkel körbenőtt, lenyűgöző szépségű kardot talált,
amelynek pengéje mintegy egy méter hosszú, markolata pedig körülbelül 30 centiméteres.
A szerencsés megtaláló attól tartott, hogy a leletet
ellopják, vagy a tengeráramlatok miatt a homok újra
beborítja, ezért magával vitte a kardot. Később felhívta az IAA bűnténymegelőzési egységét és beszámolt a tárgyról. Vasárnap átadta a kardot az IAA-nak,
ahol átvehette a kiváló állampolgárnak járó elismerő
oklevelet a lelet átadásáért.
„Gyönyörű és ritka darab ez a tökéletes állapotban
megőrződött kard, amely valószínűleg egy keresztes

lovagé volt mintegy 900 évvel ezelőtt” – mondta Nir
Distelfeld, az IAA szakértője a lapnak.
„A Kármel-hegy alatti partszakaszon számos természetes öböl található, amelyekbe vihar idején behúzódhattak az ősi hajók. A nagyobb öblök körül
egész települések, ősi kikötővárosok alakultak ki,
mint például Dor és Atlit” – emlékeztetett Kobi Sarvit, az IAA tengeri-régészeti osztályának igazgatója.
„A kikötést biztosító helyek az idők során mindig
vonzották a kereskedelmi hajókat, amelyek rengeteg
régészeti nyomot hagytak maguk után. A most talált
kard is ezek egyike” – magyarázta.
Az öblöt már régóta figyelik a régészek, mert korábban is találtak benne ókori tárgyakat, de nagyon
nehéz kutatni, mert a tengerfenéki homok mozgásától
függően hol felbukkannak, hol pedig eltűnnek a tengerbe esett tárgyak.
„Izraelben az utóbbi években egyre népszerűbb a
tengeri úszás és az amatőr búvárkodás, így egyre több
lelet kerül napvilágra. Ezt az öblöt már 4000 évvel
ezelőtt, a késő bronzkorban is kikötésre használták a
korábban előkerült emlékek alapján, és most a kard
révén bebizonyosodott, hogy egészen 900 évvel ezelőttig használatban lehetett” – tette hozzá Sarvit.
Az IAA laboratóriumában a restaurátorok megtisztítják, majd a régészek megvizsgálják a kardot, amely
később a nagyközönség elé kerülhet. (MTI)

Taurus: először LP-n az első
magyar hardrock-koncert

Először jelent meg vinilen,
mégpedig vágatlan formában
az első magyar hardrock-koncert. A legendás Taurus
együttes 1972-es felvétele
nemsokára 50 éves.

„A zenekart Balázs Fecó billentyűs-énekes és Som Lajos basszusgitáros alapította. Egy amszterdami
koncerten élőben látták a Black
Sabbathot, nem sokkal később kiléptek a Neotonból, és létrehozták
az első magyar hardrock-zenekart,
a Taurust. Radics Bélát a Tűzkerékből hívták gitárosnak, a dobos
pedig Brunner Győző lett, aki a
Metróból érkezett” – idézte fel Kovács László, a lemezt gondozó Moiras Records vezetője az MTI-nek.
A supergroup (teljes néven Taurus EX-T: 25-75-82, utóbbi Brunner
telefonszáma volt) első koncertje
1972. május 1-jén a Budai Ifjúsági
Parkban volt. A várakozásokat jól
mutatja, hogy a majálishoz kapcsolódó rendezvényen az Ifiparkban
mintegy nyolc-tízezer ember előtt
játszottak, óriási sikerrel. Júliusban
az angol sztárcsapat, a Free előtt léptek fel a Kisstadionban.
A Taurus csak saját számokat játszott, ezek voltak Radics, Som és
Balázs Fecó első önálló szerzeményei (utóbbi itt kezdett el énekelni
is), a szövegeket pedig Horváth
Attila írta, aki később a Korálban
állandó szerzőtársa lett a billentyűsnek. Hiába imádta a zenekart a közönség, nagylemezt az ígéretek
ellenére nem készíthettek, így nem
tudtak áttörést elérni. Ebben a felállásban csak egy kislemezük lehetett (Zöld csillag; Szólíts meg,
vándor), majd a kilépő Som Lajos
helyére érkező Zoránnal 1973-ban

még egy (A kőfalak leomlanak;
Akire szerelemmel nézhetek), majd
a Taurus feloszlott.
„A hatalom megijedt a zenekar
sikerétől, valamint a hippikből is
álló közönségtől, a ‘Bélát a pártba,
Taurust a kormányba!’ rigmusoktól. Mintegy húsz dalt írtak, néhányat később Balázs Fecó a Korállal
vitt sikerre, ilyen volt A kőfalak leomlanak vagy az Anyám, vigasztalj
engem” – fűzte hozzá Kovács
László.
A bakeliten először jelenik meg
eredeti, vágatlan formájában az
1972-es koncert keverőpultos
hanganyaga, restaurált, digitalizált
változatban, a húsz évvel ezelőtt kiadott CD-n ugyanis nem a valós
sorrendben szerepeltek a dalok. A
rövid életű Taurus legendás felállásából már senki nem él, Balázs
Fecó és Brunner Győző az elmúlt
egy évben hunyt el.
A Moiras Records a Tauruslemez mellett további két kiadvánnyal is jelentkezett.
Az Agnus Dei Mátyás Attila zenekara volt az F.O. System és a Sex
Action után, és Minden címmel egy
stúdióalbuma jelent meg 1998-ban.
Erről most két újramaszterelt alternatív rockdal (Hordom a jelet; Az
eső) jelent meg kislemezen.
A magyar népzene és a
house/techno találkozását valósította meg a kilencvenes évek közepén a Vadmadarak együttes.
Felvételeik most első alkalommal
jelentek meg, vinil nagylemezen.
Jekler Z. Gábor és Kovács Gábor
több mint negyedszázaddal ezelőtti
projektjének nyolc felvételét Hej,
Jancsika címmel gyűjtötte össze a
Moiras Records. (MTI)

A fenntartható
városi mobilitást népszerűsítő
program zárul Szegeden

Négyéves, uniós támogatással megvalósuló, a fenntartható városi mobilitást népszerűsítő program zárul le az
év végén Szegeden – közölte
Nagy Sándor (Momentum)
városfejlesztési alpolgármester hétfőn.

A politikus a program keretében
kifejlesztett töltőbicikliket (charging bike) bemutató sajtótájékoztatón elmondta, a felmérések szerint
Szegeden a városon belüli helyváltoztatások kétötöde kapcsolódik a
munkába vagy iskolába járáshoz.
Az önkormányzat a város 11
nagy munkaadójával összefogva
indította el a SASMob projektet,
melyhez 3 millió euró (1,08 milliárd forint) közvetlen uniós támogatást nyert el. A programhoz
indulása óta 16 újabb vállalkozás és
intézmény csatlakozott – tette
hozzá az alpolgármester.
A projekt keretében forgalom- és
utasszámfigyelő szenzorokat fejlesztettek és telepítettek a városban,
valamint a közösségi közlekedés
járművein és megállóiban. A helyi
igényeknek megfelelően kerékpártárolókat építettek az intézményeknél
és
vállalkozásoknál,

jegyautomatákat telepítettek és
buszmegállókat alakítottak ki. Fontos volt a szemléletformálás is,
amely a közösségi és kerékpáros
közlekedés használatát népszerűsítette a cégeknél – emelte ki Nagy
Sándor.
Mészáros Attila a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) Mérnöki
Karának tanszéki mérnöke elmondta,
a
szemléletformáló
kezdeményezések
egyikeként
fejlesztették ki a töltőbiciklit. A hagyományos szobakerékpár átalakításával létrehozott eszköz egyszerre
két telefon, táblagép vagy laptop
töltésére alkalmas. A biciklikhez
generátort illesztettek, amelyhez
töltésszabályozó áramkört kapcsoltak, a rendszert pedig úgy hangolták, hogy az arra alkalmas
eszközök akár fél óra alatt feltölthetők így. Az eszközhöz wifi-modult is kapcsoltak, tekerés közben
az okoseszközön nyomon követhető a pillanatnyi sebesség, a megtett út és a termelt energia.
A két töltőbiciklit az SZTE József Attila Tanulmányi és Információs Központjában helyezték el,
ahol bárki használhatja őket.
(MTI)
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• Romtelecom-tudakozó
- információ

- általános

• Központosított ügyelet

- 118-932

- 118-800

(Rendőrség, Tűzoltóság, SMURD,
Csendőrség, Mentőállomás):

112

• Emma vendéglő,

hidegtálak készítése

• Prefektúra

• RDS–RCS
• Áramszolgáltató vállalat
- vidék

- 0265/202-305

• Delgaz Grid

kapcsolatos információk)

- 0265/210-110

• Aquaserv:

• Sürgősségi szolgálat:
- gyermekeknek

Marosvásárhelyi

Polgármesteri Hivatal

GYULAFEHÉRVÁRI CARITAS,
otthongondozó szolgálat,

- 0265/210-177
- 0265/268-330

8–16 óra között:

0736-883-110

• Optika-Optofarm

- 0265/212-304
- 0265/312 436

- 0265/250-120
• Optolens szemsebészet
• Marmed

járóbeteg-rendelő:

Labor

Dr. Jeremiás István

- 0265/929

- 0265/200-928

- 0800/800 928

- 0265/215-702

- 0265/208-888
- 0265/208-800

- 08008 208-888

• Fogyasztóvédelmi hivatal - 0265/254-625

• Vasútállomás

- 0265/236-284

• Vili Kft.: temetkezés, segélyintézés

(0-24 óra), professzionális balzsamozás
Nemzetközi halottszállítás

- 0265/215-119

- 0744-282-710

- 0265/250-344

koszorúk

- 0265/263-351

- 0756-468-658

- 0729-024-380

www.marmed.ro

• Radiológia, echográfia

- központ

- 0800-801-929

- 0265/263 351

- 0751-114-307

• Dora Medicals

- hideg víz-csatorna

- közönségszolgálat

- 0365/400-404

• Alkony Kft. temetkezés (24 ó.) - 0265/263-865

e-mail: marmed@marmed.ro,

• Dora Optics

- 0265/266-801

- 0365/400-401

• Rendőrség

• SMURD (betegekkel

- 0740-083-077

- 0365/404-664

- 0733-553-976

koporsók, kellékek,
és halottszállítás

• Maros megyei RMDSZ

- 0745-606-215

- 0745-606-269

- 0758-047-604

- 0265/264-442

- 0265/262-907

Méltányos reklámdíj fejében
állandó szereplője lehet

- 0265/212-971

a FONTOS TELEFONSZÁMOK rovatnak.

- 0265/222- 446

a 0265/268 854-es telefonon.

Várjuk jelentkezését

A Szászrégeni Polgármesteri
Hivatal őszi nagytakarítást
szervez
október 18–29. között
NAGYMÉRETŰHULLADÉKOK
ÉSNÖVÉNYIHULLADÉKOKGYŰJTÉSE

Agyűjtésaháztartásihulladékgyűjtésévelegynapontörténik.

Anövényieredetűhulladékot,ágakatstb.legfeljebbegyméteresre
vágva,összekötvekellkihelyezni.
Nevegyítsékösszeakülönbözőhulladékot!

Nagyméretűhulladékok:bútorok,matracok,ajtók,szaniterek,
nagytárgyak.

Azépítkezésekből,bontásbólszármazóhulladékot,törmelékettelefonosmegrendelésalapjánveszikátkizárólagtermészetesszemélyektőlaRAGCLszékhelyén(tel.:0744-474-867).

Agyűjtésmódszere

Alakóházakkörnyékén,aholahulladékotkaputólkapuiggyűjtik,
alakókanagyméretűdarabokat,illetveanövényihulladékottegyékkiakapueléajárdaszegélymelléugyanazonanapon,amikor
aháztartásihulladékotgyűjtikbe.
Atömbházakkörnyékén,aholahulladékotaközterületről,azerre
kijelölthelyekrőlgyűjtikössze,alakosságanagyméretű,illetvea
növényihulladékotvigyeaszeméttárolókmellé,oda,ahovárendszerintvisziaszemetet.
FIGYELEM! Tilosösszevegyíteniaveszélyeshulladékokat(pl.azbeszt,szigetelők,szűrők,szűrőanyagok,festékek,elemekésakkumulátorok, olajok és zsírok) vagy más típusú, nem veszélyes
(háztartási,újrahasznosítható)hulladékokat.

Felhívjukafigyelmet,hogya2005.évi195.számú,akörnyezetvédelemrevonatkozósürgősségikormányrendeletértelmébenahulladékok törvénytelen tárolásáért a természetes személyekre
3.000–6.000lejes,ajogiszemélyekre25.000–50.000lejesbüntetés
róhatóki.
LAURA asszony, a nem mindennapi képességeivel, imával
és kenettel segít az embereken, akár több ezer kilométerről
is, telefonon keresztül.
Az alábbi dolgokban volt az emberek segítségére nap mint
nap:
Maria vagyok, Régenből. Köszönet és tisztelet Laura
asszonynak, mert segített rajtam. A férjem a szeszes ital
rabja volt, el akartam válni tőle. Hallva Laura asszony
csodálatos képességeiről, kapcsolatba léptem vele. Már
egy telefonhívás után rövidesen sikerült is segítenie, férjem
már nem iszik, ismét boldog család vagyunk.
Ildikó vagyok, hálát érzek Laura asszony iránt. Lányom 38
éves volt, és nem talált megfelelő társat. A Laura
asszonyhoz intézett telefonhívást követő 9 napra lányom
meg is találta a neki rendelt társat.
Laura asszony más problémákban is tud segíteni.
Telefonszáma: 0743-755-162.
(Fizetett hirdetés: 13410)

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

ADÁSVÉTEL
ELADÓ beltelek a Hargita-hegységben, Szentimre-büdösfürdőn, 688 m2,
a központhoz közel, a villany- és vízhálózat közel van. 15x5 m házalap,
forrásvíz, 11 darab fenyőfa, lepecsételt, amiből kijön a háznak a kerete.
Érdeklődni a 0750-767-542-es telefonszámon. (13529-I)
VESZEK kemény, száraz tűzifát, a
felvágott előnyben. Tel. 0770-379832. (13528-I)

LAKÁS

KIADÓ 2 szobás, I. emeleti, teljesen
bútorozott és felszerelt tömbházlakás,
külön bejáratú szobákkal az új Kornisa
sétányon. Azonnal beköltözhető. Tel.
0740-861-159. (13487)
KIADÓ Marosvásárhelyen a Mărăşti
utcában 77,89 m2-es, kétszoba-összkomfortos, földszinti lakás parkolóval
irodahelyiségnek, igényes vállalkozónak. Tel. 0744-246-394. (13471-I)

MINDENFÉLE

VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFŰTÉS-szerelést vállalok. Tel. 0746-638-960.
(13362-I)
TETŐFEDŐ KFT. vállal bármilyen
ács-, bádogosmunkát, festést, meszelést, tetőkészítést cserépből, lemezből, szigetelést tömbházaknál.
Tel. 0742-734-062, Hunor. (13419-I)

FUVART, bútorhordást vállalunk személyzettel, külföldre is, valamint törmelékszállítást. Tel. 0749-543-104.
(12995-I)
EGYESÜLETEK, egyéni vállalkozások alapítása, ügyintézése. Tel.
0729-567-876. (13050-I)
VÁLLALJUK házak felújítását, fa-, ács-,
bádogosmunkát, cserépforgatást, tetőkészítést. Tel. 0741-662-191. (13434)
KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag redőnyöket, szalagfüggönyöket,
harmonikaajtókat.
Tel.
0744-121-714, 0265/218-321, 0766214-586. (13415)
VÁLLALUNK tetőkészítést Lindab,
Wetterbest fémcserépből, hullám- és
sima lemezből, Tondach, Creaton
kerámiacserépből,
faszerkezetek
építését, ácsmunkát. Tel. 0757-256-244.
(13364)
VÁLLALUNK tetőmunkát, lemezmunkát, ácsmunkát, szigetelést, csatornák,
teraszok,
kerítések
készítését, festést. Tel. 0759-467356. (13124)
VÁLLALUNK tetőkészítést lemezből, cserépből; ácsmunkát, teraszkészítést, garázsfelújítást, külső-belső
szigetelést, meszelést, bármilyen kisebb javítást és mindenféle más
munkát. Tel. 0747-508-707, Misi.
(13452-I)
MOSÓGÉPEKET és hűtőszekrényeket javítok. Tel. 0755-825-502.
(12924-I)
MEGBÍZHATÓ 45 éves nő takarítást
vállal. Tel. 0743-923-995. (13516-I)
VÁLLALUNK bármilyen típusú tetőfedést, kisebb tetőjavítást, külső,
belső munkát 10% kedvezménnyel.
Tel. 0720-313-818. (13530-I)

Szolgáltatás–Üzletiajánlat

REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, ROLETTÁK, GARÁZSKAPUK,ÁTLÁTSZÓPONYVA-BEÉPÍTÉS 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)

AMAROSVÁSÁRHELYIREFORMÁTUSTEMETŐteljes körű
ellátást biztosít a segélyből (koporsó, szállítás, balzsamozás, temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534.
(65326-I)

A TORDAI CÉG alkalmaz TÖLTŐNŐT HENTESÁRUHOZ,
SOFŐRT, KARBANTARTÓT. Tel. 0744-644-026. (22810-I)

ALKALMAZUNK tapasztalt vagy kezdő varrónőket Lasch és lineáris varrógépekre, hosszú időszakra. Jó munkakörülményeket ajánlunk. SC GLOVER PRODEXIM SRL. Tel. 0744-500-605. (p.-I)

ABELTRANDAUTÓMOSÓKOLLÉGÁT alkalmaz a termelési
csarnokba. Érdeklődni lehet a 0722-605-593-as telefonszámon.
(sz.-I)

AMUREŞMEXRT.a nyárádtői ipari parkba alkalmaz CSOMAGKEZELŐKET és MUNKÁSOKAT FAIPARBA. Nettó bér: 2250 lejtől. Munkaidő: hétfőtől péntekig 7-15.30 óra között. Ingyenes szállítás
Marosvásárhelyről és támogatás más helységekből. Az önéletrajzokat
a mihai.molnar@mobexpert.ro e-mail-címre várjuk. Érdeklődni a
0727-333-194-es telefonszámon. (22813-I)
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VÁLLALJUK: tetőszerkezet elkészí-

tését, tetőjavítást, tetőfödém lecserélését,

kátrányos

szigetelést,

ácsmunkát, kerítés-, teraszkészítést,
falazást, vakolást, szigetelést, anya-

gok beszerzését, belső munkálatokat:

glettolást,

festést,

parketta

lerakását. Amit kínálunk: kedvezmé-

nyes árak; többéves szakmai tapasztalat;

minőség/megbízhatóság;

gyors, precíz munkavégzés. Tel.

0756-706-269. (13533)

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

a szeretett édesapa, após, nagy-

tata, testvér, rokon és jó szomszéd,

özv. COTÂRLAN SÁNDOR

rövid szenvedés után elhunyt.

Temetése október 19-én, kedden

15 órakor lesz a Jeddi úti temető-

ben, református szertartás sze-

rint. Búcsúzik tőle lánya, Angela,

fia, Sándor és családja.

Nyugodjon békében!

Emlékét őrzi a gyászoló család.
(13522-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a drága édesanya, nagymama és

jó szomszéd,

özv. FÜLÖP ILONA
szül. Gyárfás

a Tejipari Vállalat volt dolgozója,
életének 88. évében, türelemmel

viselt szenvedés után eltávozott
szerettei köréből. Temetése október 20-án, szerdán 13 órakor lesz

a marosszentgyörgyi (kórház

mögötti) temetőben.

A gyászoló család. (13536-I)

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a sze-

retett édesapa, nagytata, testvér,
rokon, barát, jó szomszéd és ismerős,

SZÉKELY ÁRPÁD

életének 93. évében csendesen
megpihent. Temetése október

20-án, szerdán 13 órától lesz a református temetőben. Emléke le-

gyen áldott, nyugalma csendes!

Gyászoló szerettei. (-I)
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A PC House csapata

újmunkatársatkerestargoncavezetői
(stivuitorist)munkakörbe

Elvárások:
•targoncavezetőibizonyítvány
•románésmagyarnyelvismerete
•jókommunikációskészség
•rugalmasság,türelem,precizitás.
Amit kínálunk:
•versenyképesbérezés
•dinamikuscsapat
•modernmunkakörnyezet.

Azönéletrajzokat(CV-t)e-mailbenajobs@multiplan.rocímre
várjuk,vagyszemélyesenlehetbenyújtaniaMureşului/Maros
utca17.számalattiszékhelyen.

Eladási közlemény

A Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal székhelyén (Marosvásárhely, Dózsa
György utca 1–3. szám) november 3-án 11 órai kezdettel nyilvános
árverésen értékesíti az alábbi cégek ingó javait adósságaik behajtása
céljából:
CRINA TRADE KFT. – székhely: Nyárádtő 134. szám, Maros megye, adószám:
30318333
– szürke Opel Combo C BA11 személygépkocsi, 2003-as gyártmány, rendszáma
MS-05-FRT, alvázszáma WOLOXCF0633026344, a motor szériaszáma
02PE5047, AC BREAK, a műszaki vizsgája lejárt, karcolások és ütésnyomok
vannak baloldalt a lökhárítón és a sárvédőn, a karosszéria deformálódott, a bal
oldalon elöl a lökhárító el van repedve, kikiáltási ár 1.530 lej + 19% héa;
– nem működő 121 cm-es képernyőjű Finlux tv, távirányító nélkül, kikiáltási ár 425
lej +19% héa.
ZOTIAN MEX KFT. – Marosvásárhely, Béke utca 70B/14., Maros megye,
adószám: 32523342
– HP probook 6460 laptop, kikiáltási ár 1.340 lej + 19% héa.
ALFA PLAST KFT., adószám 14774087, Marosvásárhely, Raktár utca 20.,
Maros megye
– Paradox típusú riasztórendszer és videomegfigyelő rendszer, kikiáltási ár
3.150 lej + 19% héa;
– ipari garázsajtó, 3300 x 3460 mm, kikiáltási ár: 1.650 lej + héa.
XXX INSTRUMCAR KFT., adószám 37157820, Kebeleszentivány, Sportoló utca
6A, Maros megye
– Lincos 4 tonnás emelő, 3.224 lej + héa
– Monochrom Redline 4 tonnás emelő, 3.224 lej + héa
– Mecafer levegősűrítő, 885 lej + héa
– 2 tonnás darumotor, 351 lej + héa
– 5 db hibás autóteszter, 53 lej + héa
– HP laptop, 143 lej + héa
– hibás Dell laptop, 107 lej + héa
– Telw In Alpine akkumulátortöltő, 165 lej + héa
– 3 db 80 l-es olajvisszanyerő, 371 lej/db, 835 lej + héa
– hidraulikus prés, 265 lej + héa
– 2 db ötfiókos szerszámosszekrény, 503 lej + héa
– háromfiókos szerszámosszekrény, 197 lej + héa
– hatfiókos szerszámosszekrény, 282 lej + héa
– tíz db speciális készlet, 713 lej + héa
– különféle szerszámok, kulcsok, csőkulcsok, 98 lej + héa
– 4 db ötszintes fémpolc, 281 lej + héa
– háromszintes fémpolc, 71 lej + héa
SDS SABITRANS KFT., adószám 30912904, Maroskeresztúr, Állomás utca
531B szám, Maros megye
–
2006-os
Peugeot
Partner
személygépkocsi,
alvázszám
VF3GJWJYB95201717, a motor szériaszáma 6005152, 51 kW, 1868 köbcentis,
dízel, 304.049 km-ben, rozsdás a küszöb és a bal első szárny, a lökhárító jobb
első része karcolt, az első szélvédő el van repedve, a motorháztetőről a festék
pattogzik le, 10.179 lej + héa
AZEUA KFT., adószám 32107669, Marosvásárhely, Rozmaring utca 22/6. szám,
Maros megye
– 2003-as háromajtós, öt férőhelyes, szürke, benzines Fiat Stilo
személygépkocsi, 1596 köbcentis, alvázszáma ZFA19200000413290,
rendszáma MS-36-BLU, euro 4, 76 kW, elsőkerék-meghajtású, 221.362 km-ben,
enyhe karcolásnyomok, 50%-ban elhasználódott gumikkal, 3.881 lej + héa
HAVI TRAVEL EU ROMANIA KFT., adószám 33517799, Ákosfalva 123. szám,
Maros megye
– 2011-es szürke Ford WA6UFWA1SS-MAX, homologálási száma
AF191H3811C14E5, azonosítószáma WF0SXXGBWSBE03025, rendszáma
MS-11-HAV, 170.000 km-ben, működésképtelen, nincs benne akkumulátor, hibás
a részecskeszűrője, be van törve a szélvédője, meg van ütve az ajtaja,
rozsdafoltok vannak rajta, a műszaki vizsgája le van járva, 18.525 lej + héa
QUICK RENT AUTO KFT., adószám 33685148, Dicsőszentmáton, Gruiete utca
1. szám, Maros megye
– AB200/360-FIAC kompresszor, kikiáltási ár: 2.700 lej + 19% héa
– fékpad, kikiáltási ár: 28.000 lej + 19% héa
– futómű-holtjátékvizsgáló mozgatópad, kikiáltási ár: 20.000 lej + 19%
– fitneszfutószalag, kikiáltási ár: 7.360 lej + 19% héa
– fitneszbicikli, kikiáltási ár: 2.800 lej + 19% héa
– fineszstepper, kikiáltási ár: 4.600 lej + 19% héa
– olimpiai rúd, kikiáltási ár: 3.300 lej + 19% héa
– mellizom-erősítő rúd, kikiáltási ár: 1.200 lej + 19% héa
– állítható pad, kikiáltási ár: 800 lej + 19% héa
– akkumulátoros Milwakee pisztoly, kikiáltási ár: 2.900 lej + 19% héa
– AGS gázelemző, kikiáltási ár: 8.200 lej + 19% héa
– OPA füstölésmérő (opaciméter), kikiáltási ár: 5.700 lej + 19% héa
– coolius karbantartó gép, kikiáltási ár: 8.900 lej + 19% héa
FLY CAFFE HORECA KFT., adószám 33685148, Marosvásárhely, Legelő utca 8.
szám, Maros megye
– fehér 70X02A típusú Volkswagen Transporter, 2001-es évjárat, azonosítószám
WV1ZZZ70Z2H016582, 2461 köbcentis, 65 kW, öt férőhelyes, háromajtós, dízel,
335807 kilométerben, a karosszéria deformálódott, rozsdafoltokkal, hámlik a
festék, megrepedt szélvédő, rozsdás kipufogó, kikiáltási ár: 8.659 lej + 19%
– zöld színű 70X02 típusú Volkswagen Transporter, 1995-ös évjárat,
azonosítószám WV2ZZZ70ZSH103882, 1896 köbcentis, 50 kW, három
férőhelyes, háromajtós, dízel, 41.502 km-ben (?), hibás, kb. egy éve nem volt
megindítva,
a karosszéria deformálódott, rozsdafoltokkal,
a hengerfej
megrepedt, kikiáltási ár: 2.969 lej + 19% héa
Felkérünk mindenkit, aki valamilyen címen jogot formál a fenti ingóságokra, hogy
értesítse erről a végrehajtót az árverés időpontja előtt.
A vásárlásban érdekelteket felkérjük, hogy az árverés előtti napig mutassák be a
következő iratokat: vételi ajánlatot, az indulási ár 10%-át kitevő részvételi díj
kifizetését igazoló dokumentumot (az összeget a marosvásárhelyi Állami Kincstárhoz
kell befizetni, számlaszám: IBAN RO62TREZ4765067XXX014298, adószám
4322637, esetenként az ajánlattevőt képviselő személy meghatalmazását, román
jogi személyek a Cégbíróság által kibocsátott cégbejegyzési okirat másolatát, külföldi
jogi személyek a cégbejegyzési okirat román nyelvű fordítását, román
magánszemélyek a személyazonossági igazolvány másolatát.
A jelen közleményben megfogalmazott eljárás ellen, a közzétételtől vagy a
tudomásulvételtől számított 15 napon belül az érdekeltek óvást nyújthatnak be az
illetékes bíróságon az adózási eljárásra vonatkozó, kiegészített és újraközölt
2015. évi 207-es törvény 260. és 261. cikkelyei előírásainak megfelelően. E
törvény 9. cikkelye 2. bekezdésének d pontja előírja, hogy végrehajtás esetén az
adóalany meghallgatása nem kötelező.
Bővebb tájékoztatás a hivatal székhelyén, a 0265/250-982-es telefonszámon,
166, 369-es mellék.
A közlemény kifüggesztésének időpontja: október 19.
Sîntean Olivia hivatalvezető-helyettes
Ghira Dumitru Adrian osztályvezető

