
Vámosgálfalván a megyei út korszerűsítése és a Kis-Küküllő
új hídjának az építése mellett két nagy értékű beruházás van
folyamatban. A gálfalvi művelődési ház felújításával jól ha-
ladnak, a gyenge alapokra épített régi szőkefalvi kultúrházat
azonban teljesen újra kell építeni. Az európai uniós finanszí-
rozást a vidékfejlesztési minisztérium révén pályázták meg,
a két munkálat összesen hatszázezer euróba kerül. 

A vámosgálfalvi kultúrotthon felújításával augusztusi látogatásunk óta
igencsak látványosan haladtak, Balog Elemér polgármester az elvégzett
munka minőségével elégedett. Elvárása az igényes kivitelezés, talán
ezért is van jelen folyamatosan a munkálatok helyszínén, legyen az óvo-
daépítés, aszfaltozás, közművesítés vagy a jelenleg zajló hídépítés, il-
letve kultúrház-felújítás és -építés. Mint hangsúlyozta, a beruházások
nem csak a mának készülnek, ezért mindeniket úgy szeretné átörökíteni
a jövő generációira, hogy évtizedekig szolgálhassák a közösséget. 

Pató Pálok politikája
Hosszú ideje tart a politikai válság Romániában, és még nem látni

a végét. Nem csoda, hiszen az elmúlt időben politikusaink Pató Pál
úr stílusát gyakorolták. Kezdve a legnagyobbal, aki a krízis napja-
iban ahelyett, hogy az alkotmány által előírt közvetítő szerepét gya-
korolta volna, beutazta a fél világot Svájctól Egyiptomig, Brüsszeltől
New Yorkig. Ráadásul, amikor a legnagyobb szükség volna a köz-
belépésére, mintha némasági fogadalmat tett volna. 

Stabil kormánya ma sincs az országnak. Az első nekifutásra az
USR önjelölt miniszterelnöke – bár tudta, esélye a zérónál is keve-
sebb, és az államelnök úgy játszott vele, mint macska az egérrel,
amikor elfogadta a jelölését – ragaszkodott ahhoz, hogy a parlament
elé álljon. A következő jelölt, a tábornok, az utolsó pillanatban visz-
szalépett. 

Mintha az volna a céljuk, hogy minél tovább húzzák az időt, hogy
minél hosszabb ideig a lapok címoldalain maradjanak. Illetve minél
hosszabb ideig elhúzódjon az egészségügyi, gazdasági, oktatási,
energiaválsággal tetézett politikai krízis. 

Ma, november 15-én még mindig „egyeztetnek” a politikai pár-
tok. Állítólag megegyeztek a kormányprogramban, de még mindig
kérdéses a miniszterelnök személye. Ugyanis mindegyik politikai
alakulat saját jelölttel állt elő.

A szeptemberben megbuktatott liberális elnök szerint a politikai

(Folytatás a 6. oldalon)

Mózes Edith

(Folytatás a 3. oldalon)
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Megtalálták 
a Református 
Kollégium alapkövét
Az alapkövet – amely tulajdonképpen
egy szarkofágra hasonlító, díszítések-
kel ellátott kőláda – az épület felújítá-
sát végző munkások véletlenszerűen
találták meg, az ereklyét azóta a
Maros Megyei Múzeumhoz szállítot-
ták. 
____________2.
Száz gyereknek
vásárolnának új
cipőt
100 lélek, 100 cipő – ezzel a címmel
indított adománygyűjtő kampányt a
szeretet ünnepéhez közeledve az An-
gyalok a városban csapata, a céljuk
az, hogy száz, otthonokban nevel-
kedő, árva vagy elhagyott gyereknek
vásároljanak új cipőt. 
____________4.
Írók, költők 
Vásárhelye
A világ közepe vagy pereme-e Maros-
vásárhely a benne élő, hozzá haza-
térő vagy általa új otthonra talált
íróemberek számára? – ezt a kérdés-
kört járták körbe a 27. marosvásárhe-
lyi könyvünnep péntek esti irodalmi
eszmecseréjének résztvevői. 

____________5.

Nemsokára átadhatják a vámosgálfalvi kultúrotthont Fotó: Nagy Tibor

Szer Pálosy Piroska

Vendégszobás kultúrház készül Vámosgálfalván

Közösségi élet és vidéki turizmus



Jövő hét elején nyitják ki a kőládát
Megtalálták a Református Kollégium alapkövét

A hét végén robbant a közösségi
médiában is a hír, miszerint
megtalálták a marosvásárhelyi
Református Kollégium épülete
Sáros utcai, újabb szárnyának
alapkövét. 

Az alapkövet – amely tulajdonkép-
pen egy szarkofágra hasonlító, díszí-
tésekkel ellátott kőláda – az épület
felújítását végző munkások véletlen-
szerűen találták meg, az ereklyét azóta
a Maros Megyei Múzeumhoz szállí-
tották. Ötvös Koppányt, a múzeum
igazgatóját az alapkő megtalálásának,
illetve további sorsának részleteiről
kérdeztük, ám ő elmondta, jelenleg
csak szűkszavúan nyilatkozhat. 

– Az épület tulajdonosa a reformá-
tus egyház, és az egyház mint jogi sze-
mély, de nem állami intézmény,
bárkivel engedélyt köthet régészeti
feltárásra. Ők dr. Csók Zsoltot, a ko-
lozsvári múzeum régészét választot-
ták, akivel nagyon régóta együtt
dolgoznak. A kolozsvári múzeum és a
Maros Megyei Múzeum között van
egy protokollszerződés, amelynek ér-
telmében minden tárgyat, amely egy
ásatáson itt előkerül, hozzánk szállíta-

nak. Ezen alapkő esetében tudjuk,
hogy mit tartalmaz: az 1908-as egy-
házi jegyzőkönyvek oldalakon keresz-
tül taglalják, hogy annak idején mit
tettek bele, és ezeknek a tárgyaknak
olyan mikroklimatikai környezetet
kell biztosítani, hogy amikor kibont-
juk a ládát, ne rongálódjanak. Az alap-
követ védőrétegekbe csomagoltuk, így
jelenleg le sem lehet fényképezni –
mondta Ötvös Koppány, aki azt aján-
lotta, hogy bővebb információkért a
feltárást vezető régészt, Csók Zsoltot

keressük meg. Ezt meg is tettük.
– A jövő hét elején tartunk sajtótá-

jékoztatót, akkor bontjuk ki majd az
alapkövet is. Abban egyeztünk meg a
református püspöki hivatallal, illetve a
kollégákkal, hogy addig nem árulunk
el további információkat. A lényeg az,
hogy pénteken közzétesszük a mú-
zeum Facebook-oldalán, és a sajtót is
értesítjük, hogy jövő hétfőn pontosan
mikor bontjuk ki a ládát. És ekkor
majd bővebben elmondunk mindent –
nyilatkozta Csók Zsolt.

Turizmus ősszel – az Erdély TV műsorában
A tavalyinál súlyosabb járványhely-

zet ellenére a hazai idegenforgalom
idén visszarendeződött a 2019-es
szintre, a külföldi utazási korlátozások
ugyanis az itthoni turizmusnak ked-
veztek. 

A turisták némelyike drágállja az

itthoni szolgáltatásokat, míg mások
elégedettek. A Metszet műsor legú-
jabb részében a zabolai Mikes-kas-
télyhoz, Torockóra, a Székelykőhöz, a
kolozsvári Sétatérre és az ivói izlandi
lovakhoz is elkalauzolnak az őszi szí-
nek. Hogy néz ki az ágazat dinamikája

és várható alakulása? Egy idegenfor-
galmi szakember, turisztikai szolgál-
tatók és turisták szemszögéből is
körbejárják a témát.

Követhető kedd este 9 órától az Er-
dély TV képernyőjén és YouTube-csa-
tornáján.

Megnyíltak a korcsolyapályák Marosvásárhelyen 
November 14-én, vasárnap dél-

után mindkét megyeszékhelyi mű-
jégpálya – a várban és a Ligetben
lévő – megnyitotta kapuit. A pá-
lyák 9.30-tól 21 óráig tartanak
nyitva, korcsolyázni másfél órás
idősávokban lehet 9:30-tól 11
óráig, 11.30-tól 13 óráig, 13.30-tól
15 óráig, 15.30-tól 17 óráig, 17.30-
tól 19 óráig és 19.30-tól 21 óráig.
A belépőjegy turnusonként 12
lejbe, a korcsolyabérlés 10 lejbe
kerül – tájékoztat Facebook-olda-
lán a Marosvásárhelyi Polgármes-
teri Hivatal. (nszi)

Incze családi kiállítás
Ritka alkalom, amikor egy egész művészcsalád élet-
művébe tekinthetnek be az érdeklődők. Erre teremt
lehetőséget a Generációk világa című kiállítás, amely-
nek megnyitója november 18-án, csütörtökön 16.30-
kor lesz a marosvásárhelyi Bernády Házban. A tárlat
az Incze család három nemzedékének – a több mint
négy évtizede elhunyt id. Incze István festőművész és
a már szintén nem élő felesége, Incze Sárkány Ilona
iparművész, fiuk, ifj. Incze István fotóművész és a fes-
tőművész unoka, Incze István Botond – alkotásaiból
mutat be válogatást. A rendezvényen könyvbemutató
is lesz, Incze Annamária Isten szolgálatában című il-
lusztrált verseskötete kerül közönség elé. A kiállítást
Nagy Miklós Kund művészeti író méltatja.

Marton Márta Ágota grafikai 
kiállítása

A marosvásárhelyi kövesdombi unitárius templom Bö-
zödi György termében egész novemberben megte-
kinthető Marton Márta Ágota művésznő grafikai

kiállítása hétköznapokon 9–13 óra között, valamint
vasárnapokon a délelőtt 11 órától kezdődő istentiszte-
let előtt és után. 

Rendkívüli évfordulós 
kórushangverseny

A Marosvásárhelyi Állami Filharmónia vegyes kara
megalakulásának 65. évfordulója alkalmából 
november 18-án, csütörtökön 19 órakor 
rendkívüli kórushangversenyre kerül sor a 
Kultúrpalota nagytermében. A filharmónia vegyes
karát György Levente vezényli, fellép Borsos Edith
szoprán, Lőrinczi Lehel orgonán, László Cristina 
zongorán kísér, moderátorok: Loredana Dascălu 
és Csíki Szabolcs. Műsoron: Lewandowski-, Kodály-,
Vasile Cazan-, Peter Anglea-, Larry Shackley-, 
Josephine Poelinitz-, Bob Chilcott-, Jeffrey L. 
Ames-művek. Jegyek a filharmónia jegypénztáránál,
online az Eventbook honlapján kaphatók. A 
Marosvásárhelyi Állami Filharmónia koncertjein 
a 12 év fölöttiek kizárólag QR-kóddal ellátott 
oltásigazolással, illetve a fertőzésen való átesésről
szóló igazolással vehetnek részt. 

IDŐJÁRÁS
Felhős, ködös idő
Hőmérséklet:
max.110C
min. -3 0C

Ma ÖDÖN, holnap 
HORTENZIA és GERGŐ
napja.
HORTENIZA: római nemzet-
ségnév nőiesített formája, a kert
szóból származik. 
GERGŐ: a Gergely magyar vál-
tozata, jelentése: ébren őrködő.

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2021. november 15.

1 EUR 4,9489
1 USD 4,3218

100 HUF 1,3501
1 g ARANY 258,7929

69 új fertőzött
A járvány kezdetétől tegnapig (november 15-ig) Maros me-
gyében 38.004 koronavírus-fertőzöttet azonosítottak. Teg-
nap 69-cel nőtt a megyében az új esetek száma, hat
korábbi fertőzöttnél pedig újra pozitív lett a teszt. A Maros
Megyei Közegészségügyi Igazgatóság adatai szerint hétfőn
455 koronavírus-fertőzöttet kezeltek a megye kórházaiban,
14-en fertőzés gyanújával voltak beutalva. Tegnapig
35.774-en gyógyultak meg, és 1434-en vesztették életüket
a megyében a Covid-19 miatt.

A Máltai Szeretetszolgálat adománya
A szegények világnapján, november 14-én, vasárnap a ma-
rosvásárhelyi Máltai Szeretetszolgálat csapata 400 kilog-
ramm zöldséget és gyümölcsöt, összesen 42, egyenként 9
és fél kilós csomagot osztott szét nehéz anyagi helyzetben
lévőknek, főként kisnyugdíjasoknak, illetve idős, beteg sze-
mélyeknek. Aznap remeteszegi roma gyermekeket és fel-
nőtteket száz doboz meleg ruhával és lábbelivel
ajándékoztak meg a Máltai Szeretetszolgálat marosvásár-
helyi önkéntesei.

Helyi termékek vására
November 19-én, pénteken 8–19 óra között tartják meg
Marosvásárhelyen, a Rákóczi lépcső aljában az immár ha-
gyományossá vált helyi termékek vásárát. A városban közel
5 éve kerül sor minden hónap harmadik péntekén a Local
Farmers’ Market vásárra, ahová a helyi termelők és kéz-
művesek az évszaknak megfelelő termékekkel várják a lá-
togatókat. A tél közeledtével a novemberi vásáron
lehetőség lesz feltölteni az éléskamrát friss idényzöldség-
gel, ízletes befőttekkel, sajtfélékkel és hentesáruval, édes-
ségekkel, de különleges kézműves termékek, natúr
kozmetikumok közül is lehet válogatni.

Tömegbaleset Kerelőszentpálon
Húsz gépkocsi ütközött hétfő reggel a 15-ös országúton,
Kerelőszentpálon, egy vasúti átjárónál. A Maros megyei
rendőrség közleménye szerint a Marosvásárhely irányába
tartó járművek egymásnak koccantak a csúszós úton. Az
említett útszakaszon sűrű köd volt, a látótávolság 50 méter
alá csökkent. A brassói területi út- és hídügyi igazgatóság
képviselői szerint a környéken hétfőn hajnalban kétszer is
csúszásgátló anyaggal szórták fel az úttestet. Súlyos sé-
rültekről nem érkezett jelentés, egy személyt pánikroham-
mal szállított kórházba a rohammentő szolgálat. A helyszíni
vizsgálat alatt a forgalmat az A3-as autópálya Nyárádtő –
Marosugra szakaszára terelték át.

Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

16.,kedd
A Nap kel 

7 óra 25 perckor, 
lenyugszik 

16 óra 49 perckor. 
Az év 320. napja, 
hátravan 45 nap.

Megyei hírek

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunkelőfizetéstlapunkraakövetkező
hónapraaNépújságszerkesztőségében:

Marosvásárhely,DózsaGyörgyutca9.szám,
2.emelet,57-esiroda.BorbélyErnő,naponta9-14óra

között,szombat–vasárnapzárva.
Tel.0742-828-647
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Kelemen Hunor: a Fidesz mindig 
a helyes utat választotta 

Az elmúlt bő egy évtizedben a Fi-
desz az összes lényeges kérdés-
ben a helyes utat választotta –
jelentette ki Kelemen Hunor, a
Romániai Magyar Demokrata Szö-
vetség elnöke a Fidesz vasárnapi
budapesti kongresszusán. 

Kelemen Hunor bátornak, előremuta-
tónak és felelősnek ítélte azt a paradig-
maváltást, amelyet a kormány bő tíz éve
a nemzetpolitikában végrehajtott. Annak
helyességét az idő visszaigazolta –
mondta. A Kárpát-medencei magyar kö-
zösségek ennek köszönhetően ma már
magukra találtak. 

Szólt az állampolgárság könnyített
felvételének lehetőségéről, amelyet tör-
ténelmi igazságtételként értékelt, és
amely – mint mondta – megerősítette a
nemzeti szolidaritást. Beszélt a kultu-
rális és nyelvi identitás megőrzését se-
gítő intézkedésekről, úgy értékelve:
„számtalanszor éreztük, hogy a legna-
gyobb kihívások idején volt kire támasz-
kodni”. 

Beszélt a sporttámogatásokról is,
amelyek új perspektívát nyitottak a Kár-
pát-medencei magyar közösségeknek, és
a gazdaságfejlesztési programokról,
amelyek a versenyképességet növelték. 

A paradigmaváltáshoz szükségesek a
partnerek – mutatott rá, hozzátéve, az
erős magyar közösség építése szoros
partneri és baráti kapcsolatokat terem-
tett.

Kelemen Hunor az elmúlt évtized
nemzetpolitikáját úgy írta le: nemzeti
szolidaritás, bizalom, bátorság, remény
és közös felelősség. 

Szólt a jövő nagy ideológiai csatáiról
is, amelyek már napjainkban is megje-
lentek: a tágan vett görög-zsidó-római
hagyomány és örökség megvédéséről,
amely Európát és a Nyugatot erőssé és
meghatározóvá tette. 

Azt mondta: aki ennek hátat fordít,
nemcsak a múltat törli el, de felszámolja
a jelent és kilátástalanná teszi a jövőt.
Mindazok, akik ezt a hagyományt őrzik,
a jó oldalon állnak – mondta. 

Orbán Viktor ebben a csatában is élen
jár, és az idő ebben is igazolni fogja po-
litikája helyességét – jelentette ki. 

Azt mondta: az elmúlt bő egy évtized-
ben a Fidesz az összes lényeges kérdés-
ben a helyes utat választotta. De semmi
sem végleges, a politikában semmit sem
adnak harc nélkül – emlékeztetett. 

Ezért a határon túli magyar nemzeti
közösségek érdekében azt kérte: „győz-
zetek”. Úgy fogalmazott: „ahogy isme-
rem az erdélyi magyarokat, rajtunk
biztos nem fog múlni”. 

Meszéna Balázs, a mandátumvizs-
gáló, ügyrendi és összeférhetetlenségi
bizottság tagja bejelentette: az összes
kongresszusi küldött száma 1475, a
kongresszus érvényes, mivel az összes
küldött több mint fele megjelent.

A küldöttek levezető elnöknek meg-
választották Koncz Zsófiát és Zsigó Ró-
bertet. Ezt követően az ülés
napirendjéről szavazott a kongresszus,
majd szavazatszámláló bizottságot vá-
lasztottak. (MTI)

Olaszországban házkutatást tartottak a szélsőséges
oltásellenes csoportok tagjainál 

Országos rendőrségi műveletet
hajtottak végre Olaszországban
az utcákat hónapok óta elfoglaló
szélsőséges oltásellenes csopor-
tok tagjaival szemben, akik egye-
bek között fegyveres akciókat
terveztek a kormányfő, Mario
Draghi ellen – közölte a rendőrség
hétfőn. 

A hatósági ellenőrzés tizenhat olasz
várost érintett, ahol tizenhét lakást vizs-
gáltak át. 

Radikálisként ismert oltásellenes
mozgalmak és csoportok tagjainál zajlott
házkutatás, akikkel szemben hatósági
személlyel szembeni ellenállás, felbuj-
tás, törvénytelen szervezkedés, köztér-
és vasútállomás-foglalás, erőszakos cse-
lekmények, valamint internetes gyűlölet-
keltés címén indult vizsgálat. Az
érintettek közül többen büntetett előéle-
tűek. 

A hatóságok hónapok óta ellenőrzés

alatt tartották a közösségi térben szervez-
kedő oltásellenes csoportokat, melyek
tagjai a nemrég betiltott, Elég a Diktatú-
rából nevű üzenetfelületen találkoztak
egymással. 

Rendőrségi közlés szerint az október
óta majdnem mindennapossá vált utcai
megmozdulások mellett a szélsőséges
oltásellenesek további akciókat szervez-
tek: fegyverek használatát, támadást a
legmagasabb állami méltóságokkal, köz-
tük a miniszterelnökkel, Mario Draghi-
val szemben is, akit a közösségi
bejegyzéseik szerint fel is akartak akasz-
tani. Üzeneteikben azt írták, erőszakkal
akarnak fellépni az oltást szorgalmazó
orvosok ellen, és a hatóságok tagjaival
szemben is agressziókra készültek. 

A hatósági akció hírére az oltásellenes
csoportok úgy reagáltak, hogy „vadásza-
tot” indítottak ellenük, és „a kormány fél
az igazságtól”. 

Az utcai demonstrációk a munkavég-

zéshez kötelezően előírt védettségi iga-
zolás októberi bevezetése óta váltak gya-
korivá. Október 9-én Róma belvárosá-
ban tízezres oltásellenes demonstráció
zajlott, melyen radikális jobboldali poli-
tikai csoportok tagjai betörtek a CGIL
szakszervezet székházába. 

A belügyi szervek csütörtöktől korlá-
tozták a tömeges demonstrációkat, meg-
tiltva, hogy a városközpontokban
rendezzék őket, valamint felvonulás he-
lyett egy helyben tartott tüntetéseket en-
gedélyeznek a biztonsági távolság
betartásával és szájmaszkviseléssel. 

A korlátozások ellenére Milánóban
szombaton mintegy négyezres demonst-
ráció zajlott, amely elérte a központi
dómteret is: a rendőrség 91 személyt
azonosított, hármat őrizetbe vett. A tün-
tetésen Robert Fitzgerald Kennedy Ju-
nior szólalt fel, aki a nemzetközi
oltásellenes mozgalom egyik képviselő-
jeként ismert. (MTI)

Az EU szankciók bevezetéséről dönt 
Fehéroroszországgal szemben

Az európai uniós tagországok kül-
ügyminiszterei újabb, célzott
szankciók bevezetéséről dönte-
nek hétfőn azokkal a fehérorosz
tisztviselőkkel szemben, akik fe-
lelősek a kelet-európai ország ha-
tárán kialakult migrációs
válságért – közölte Josep Borrell
uniós kül- és biztonságpolitikai
főképviselő Brüsszelben, az uniós
külügyminiszterek találkozóját
megelőzően.

Josep Borrell az ülésre érkezve kije-
lentette: az Európai Unió kiszélesíti a
Fehéroroszországgal szemben hozott
megszorító intézkedések keretét, hogy
lehetővé tegye mindazok szankcionálá-
sát – köztük légitársaságokét, utazási
irodákét és képviselőikét –, akik felelő-
sek a migránsok utaztatásáért Fehér-
oroszország és az Európai Unió közös
határára.

A helyzet elfogadhatatlan, a migrá-
ciós beáramlást ellenőrzés alatt kell tar-
tani, le kell állítani a migránsokat
szállító repülőjáratokat, és fenntartható
megoldást kell találni a kialakuló huma-
nitárius válságra – tette hozzá.

A főképviselő hangsúlyozta: szank-
ciók bevezetése mindig hatékony,
ugyanis hatással van az érintettek sza-
bad mozgására és jólétére. Katonai esz-
kalációra az unió nem számít – mondta.
Az EU feladata a humanitárius segítség-
nyújtás és az unió ellen indított hibrid
támadás elhárítása – közölte.

Az unió keleti partnerségéhez tartozó
országok – Azerbajdzsán, Fehéroroszor-

szág, Georgia, Moldovai Köztársaság,
Örményország és Ukrajna – külügymi-
nisztereivel tervezett megbeszéléssel
kapcsolatban azt mondta, az együttmű-
ködés egyre inkább felértékelődik ezek-
kel az országokkal. Kivéve Fehérorosz-
országot, amelynek képviselője nem
lesz jelen a hétfői ülésen – közölte. Az
EU egyre nagyobb figyelmet szentel a
keleti partnerországokkal fenntartott
kapcsolatokra, a régió helyzete ugyanis
egyre összetettebbé válik – tette hozzá
Borrell.

Várhelyi Olivér, a bővítésért és a
szomszédságpolitikáért felelős uniós
biztos a tanácskozásra érkezve kijelen-
tette: az EU elítéli, hogy a fehérorosz
hatóságok „fegyverként” használják a
migránsokat az unióval szemben, ami az
összes tagállamra veszélyt jelent. Fel-
szólította a minszki vezetést a feszült
helyzet azonnali enyhítésére, és megerő-
sítette: a tagországok külügyminiszterei
további szankciókat hagynak jóvá a fe-
hérorosz hatóságokkal szemben.

Elmondta, a hétfői tárgyaláson a kül-
ügyminiszterek áttekintik a nyugat-
balkáni országokkal fenntartott uniós
kapcsolatokat, és arról is egyeztetnek,
hogy az EU miként tudná összehangolni
külpolitikai törekvéseit az érintett az ál-
lamokkal. Bejelentette, hogy a csatlako-
zási tárgyalások keretében még ebben az
évben sor kerül az első kormányközi
konferenciára Észak-Macedóniával és
Albániával, december közepén pedig
csúcstalálkozót tartanak a keleti partner-
ség országainak vezetőivel. Várhelyi

Olivér végezetül reményét fejezte ki,
hogy az EU hatékonyan tud segíteni a
keleti partnerországok koronavírus-jár-
vány utáni gazdasági fellendülésében,
aminek párhuzamosan kell történnie a
demokráciát és a jogállamiság megerő-
sítését érintő reformokkal. 

Heiko Maas német külügyminiszter
érkezéskor hangsúlyozta: Fehéroroszor-
szágra a korábbinál szigorúbb szankciók
várnak a lengyel határon kialakult mig-
ránsválság miatt. Azt mondta: Minszk
rendszere embertelen, amely a menekül-
teket az Európai Unióra nehezedő nyo-
másgyakorlás eszközeként használja. A
helyzet csak tovább romlott az elmúlt
napokban – figyelmeztetett. Kijelen-
tette: az Európai Unió nem hátrál meg
Aljakszandr Lukasenka fehérorosz el-
nökkel szemben. Noha a fehérorosz
elnök a szankciók megszüntetését köve-
teli, az EU válasza a szankciós keret szi-
gorítása lesz – mondta.

Gabrielius Landsbergis litván kül-
ügyminiszter érkezésekor legfontosabb-
nak azt nevezte, hogy az EU elérje: ne
induljon repülőgép Fehéroroszországba
migránsokkal a fedélzetén. Minszk 
repülőterét tiltott zónának kell nyilvání-
tani a bevándorlókat szállító légitár-
saságok számára – mondta. Kie-
melte annak fontosságát is, hogy azok-
nak a migránsoknak, akik már Fehér-
oroszországba jutottak, biztonságos

utat biztosítanak vissza hazájukba. 
A litván kormány kész technikai se-
gítséget nyújtani ehhez – tette hoz-
zá. (MTI)

válság mögött az államfő azon szándéka leledzik, hogy
„totális ellenőrzés” alá vonja a Nemzeti Liberális Pár-
tot, és 2024 után megkaparintsa a miniszterelnöki bár-
sonyszéket. Szerinte arra készül, hogy miután 2024-ben
a szocdem Mircea Geoană, a NATO jelenlegi főtitkár-
helyettese lesz az államfő, a PNL a PSD-vel alakít kor-
mányt, így a PSD partnere lesz abban, hogy 2024-ben
kormányfő lehessen. Az alku lényege, hogy a PNL a kor-
mányfői posztot, a PSD pedig az államelnöki tisztséget
kapja meg a következő választások után.

A spekuláció hihető is, ám a probléma az, hogy ma
sincs stabil kormánya Romániának. Lapzártakor még
folytak az egyeztetések a kormányprogramról, majd kö-
vetkezhet a koalíciós megállapodás, a minisztériumok
elosztása és a miniszterelnök személyének kijelölése. 

Persze, nemcsak a liberálisok és a szociáldemokraták
érdekeltek a kormányzásban való részvételben. A PNL
elnöke szombaton megetősítette, hogy „az RMDSZ (is)
a csapat része”.

És mi történik eközben? Sok jóval nem kecsegteti a
jövő az „utca emberét”. Az árak nőnek, a tél közeleg, a
mezőgazdasági szakemberek pedig élelmiszerválsággal
riogatnak. Azt mondják, a jövőben luxus lesz az evés
Romániában. 

A politikusok meg „ej, ráérünk arra még” stílusban
politizálnak, és gyúródnak a húsosfazék mellett.

Visszaperelték a nagyenyedi
Bethlen-kastélyt 

Újra az Erdélyi Református Egyházkerület tulajdo-
nába kerül a nagyenyedi vár részét képező Bethlen-
kastély – közölte hétfőn honlapján az egyházkerület.
Az egyházkerület 15 évvel ezelőtt igényelte vissza a
kastélyt, ám kérését a restitúciós bizottság elutasí-
totta. Az egyház keresete nyomán a legfelsőbb bíró-
ság ez év márciusában jogerősen megsemmisítette
a visszaszolgáltatást elutasító határozatot, és arra
kötelezte a bizottságot, hogy hozzon újabb határoza-
tot az értékes műemlék visszaszolgáltatása ügyében.
Az újabb határozat immár elrendelte a visszaszolgál-
tatást. Lőrincz Helga, Nagyenyed alpolgármestere el-
mondta: a város nem támadja meg az újabb
határozatot, és együttműködésre törekszik az egy-
házzal. (MTI)

2136 új koronavírusos 
megbetegedés

A legutóbbi tájékoztatás óta 2136 új koronavírusos
megbetegedést igazoltak Romániában, több mint 19
ezer teszt eredményének feldolgozása nyomán – kö-
zölte hétfőn a stratégiai kommunikációs törzs (GCS).
Az új esetekkel 1.744.440-re nőtt a járvány eleje óta
diagnosztizált fertőzöttek száma. Országszerte kilenc
szabad intenzív terápiás ágy áll rendelkezésre
Covid–19-betegek kezelésére, leszámítva azokat,
amelyeket az alapbetegségük mellett koronavírussal
is megfertőződött pácienseknek különítettek el külön-
böző kórházakban. Hétfőn 1730 intenzív terápiás ágy
volt elkülönítve koronavírusos pácienseknek. Orszá-
gosan rendelkezésre áll emellett 151 tartalék intenzív
terápiás ágy a Covid–19-betegek számára, ebből a
tartalékból pótolják a kórházak szükségleteit. (Ager-
pres)

Nyugdíjemelést ígérnek jövőtől
Két-három javaslatcsomag is készült a nyugdíjak, a
gyermekpénz és a közalkalmazotti bérek emelésére,
és a jövő héten kiderül, hogy melyiket alkalmaznák
majd januárt elsejétől – számolt be a Nemzeti Liberális
Párt (PNL) és a Szociáldemokrata Párt (PSD) kor-
mányalakítási tárgyalásainak vasárnapi fordulója után
Marcel Ciolacu. A PSD elnöke elmondta, jelenleg pénz-
ügyi szakértők különböző szimulációk révén a javasla-
toknak a költségvetésre gyakorolt hatását elemzik. Az
eredmények függvénye, hogy milyen mértékben emel-
kednek jövőre a nyugdíjak és a közalkalmazotti bérek.
„A nyugdíjak egészen biztosan emelkednek” – hang-
súlyozta Ciolacu. (Agerpres)

Pontosítás gyorstesztügyben
Pontosítást kért az oktatási minisztérium az egész-
ségügyi tárcától a tanulók nyálból történő gyorstesz-
telésének módszertanát illetően. Többek közt annak
tisztázását kérik, hogy a nyáltesztek alkalmazhatóak-
e otthon is, a szülő vagy törvényes gyám felügyelete
mellett. Ha ugyanis a válasz pozitív, az nagyon gör-
dülékennyé tenné a szűrési folyamatot, és hatéko-
nyabbá a megelőzést. A minisztérium arra is választ
kér, hogy a nyálalapú Covid-tesztek iskolai alkalma-
zásához feltételként szabják-e meg a szülő/gyám be-
leegyezését. Ehhez ugyanis a jogszabály kiegé-
szítésére és a hozzájárulási űrlap megszerkeszté-
sére lesz szükség. Ugyanakkor az is tisztázásra vár,
hogy a kötelező nyálteszt minden esetben alkalma-
zandó-e az óvodások esetében is. A tanügyi tárca
arra is kitér, hogy az országos közegészségügyi in-
tézet szerint nincs hivatalos álláspont, amely alátá-
masztaná, hogy a jelenléti oktatást 60 százalékos
átoltottsági küszöbhöz kell kötni. A minisztérium hi-
vatalos véleményt vár a közegészségügyi intézettől
erre a kritériumra vonatkozóan. (Agerpres)

Ország – világ

(Folytatás az 1. oldalról)
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Időről időre elérkezik a mér-
legkészítés ideje. Bányai István,
Jedd község polgármestere
második mandátuma első
évének végén készített szám-
adást arról, mit sikerült meg-
valósítania, milyen tervek
vannak folyamatban és mit
készítenek elő a következő
időszakra a község fejlesztése
érdekében. 

– Egy év telt el második pol-
gármesteri megbízatásom óta. A
község érdekében megraga-
dok minden lehetőséget. A helyi
költségvetés olyan kicsi, hogy
ebből nem tudunk nagy beruházá-
sokat eszközölni. Emellett az 
önkormányzatnak az európai pro-
jektek társfinanszírozását, továbbá
a nem támogatható kiadásokat is
biztosítania kell, amelyek együtte-
sen a helyi költségvetés kiadá-
sait jelentik. Tehát az országos és
európai alapokra kell támaszkod-
nunk, ugyanúgy, mint az előző cik-

lusban. Minden lehetőséget megra-
gadunk, és pályázunk, hogy minél
több pénzt hozzunk a községbe. 

– Mekkora összeget sikerült el-
nyernie eddig a községnek, és
mennyire számítanak a közeljövő-
ben? 

– Az első mandátumom elején
egyetlen megvalósíthatósági tanul-
mányunk sem volt készen, a nullá-
ról több mint 10 millió euróra
sikerült szert tennünk, ezeknek a
projekteknek a megvalósítása folya-
matban van. Most, a második meg-
bízatásom elején 20 millió euró
összértékű tervre készítettünk meg-
valósíthatósági tanulmányt, ezekre
egyelőre a finanszírozási lehetősé-
geket várjuk. Nyomon követjük,
hogy mikor pályázhatunk európai
alapokra. Nagyon sok projektet
nyújtottunk be országos finanszíro-
zásra is. 

– Melyek ezek?
– Miután befejeztük a jeddi

óvoda építését, pályázatot nyújtot-
tunk be Bukarestben egy bölcsőde
építésére a falu központjában.
Uszoda építésére is pályáztunk, ami

Szentiványon, a futballpálya köze-
lében kapna helyet. Nagyon szeret-
ném, ha ez a terv megvalósulna,
mert ez által magasabb életszínvo-
nalat, a gyermekeknek úszásokta-
tást is biztosíthatnánk. Ezekre a
pályázatokra várjuk a választ. Be-
nyújtottunk egy nagyon érdekes,
Felelős társadalmi vállalkozások
nevű uniós projektet, amelynek
költségvetése 3 millió euró, ennek
keretében a legtöbb 200.000 eurós
cégeket de minimis támogatással fi-
nanszírozzák. Ebben az esetben is a
végső elfogadásra várunk. Eszköz-
vásárlási projektünkre is választ vá-
runk, ennek keretében 276
táblagépet, 37 laptopot, 37 webka-
merát és 5 képernyőt szerezhetnénk
be. A napokban újabb két pályázatot
sikerült benyújtani az Anghel Sa-
ligny program keretében, az egyiket
Szentivány csatornahálózatának ki-
építésére, a másikat a jeddi Patak
utca javítására. 

– Milyen beruházások vannak fo-
lyamatban? 

– Már be kellett volna fejezni a
jeddi csatornahálózat építését, de

sajnos, a kivitelező nem tartja be a
határidőket. Egy éve nyomást gya-
korolunk rá, mert nem szeretnénk
hibás rendszert átvenni. A kifizeté-
seket leállítottuk, szankciókat alkal-
mazunk. Becsléseim szerint ebben
az évben meg tudjuk oldani az ösz-
szes problémát, hogy a rendszer
működőképes legyen. Az aszfalto-
zás a csatornázás miatt elakadt, de
így is sikerült több mint 95 száza-
lékban rendbe tenni a jeddi utcákat.
További kisebb javításokat végzünk
a téli idény előtt. Idén a Maros Me-
gyei Tanács nagy összeget különí-
tett el a megyei út szélesítésére, itt
is folytatódik a munka. Mindkét ol-
dalon kiszélesítjük a megyei utat
Kebele végéig. Jövő évre korszerű,
kétsávos utunk lesz, biciklisávval.

– A humánerőforrás-fejlesztési
operatív program keretében két pro-
jekt is futott a községben. Ezek lezá-
rultak? 

– Lassan a végéhez értünk. Az
első terv – POCU 1 – célja a sze-
génység visszaszorítása volt, ez
több mint 4 millió euró értékű. A
második – POCU 2 – az Iskola min-
denki számára elnevezésű program.
Ennek keretében még néhány tábort

kell megszervezni, és ezt követően
le lehet zárni a projektet. E két
program révén sikerült remek lehe-
tőségeket kínálni a hátrányos hely-
zetű, szerény anyagi helyzetben
lévő lakosságnak.

– Milyen beruházásokat tervez-
nek még? 

– Dolgozunk a kebeleszentiványi
ravatalozó tervén, miután befejez-
tük a helyszín telekelését, Agárdon
elkezdjük a ravatalozó építését.

– A községben nagyon sok az
építkezés, ingatlanberuházás, azt
jelenti, hogy e tekintetben dinami-
kusan fejlődik a település.

– Nem titok, hogy Jedd mára
Maros megye legvonzóbb települé-
sévé vált a családi házak építése te-
kintetében. Ennek tudatában az a
célunk, hogy csendes, szellős köz-
ségünk legyen, ezért mindent, ami
ipari beruházásnak minősül, a me-
gyei út közelébe irányítunk – fogal-
mazott Bányai István, Jedd község
polgármestere, aki hozzátette, hogy
nagyon büszke a csapatára, amely a
támogatások lehívásával is foglal-
kozik. Mint mondta, felelősségtel-
jes közösség, nagyon jó eredmé-
nyeket ért el. 

Mezey Sarolta

A község érdekében 
Minden lehetőséggel élnek

100 lélek, 100 cipő – ezzel a
címmel indított adomány-
gyűjtő kampányt a szeretet
ünnepéhez közeledve az An-
gyalok a városban csapata, a
céljuk az, hogy száz, ottho-
nokban nevelkedő, árva vagy
elhagyott gyereknek vásárol-
janak új cipőt. A napokban a
város különböző helyein, ká-
vézókban, boltokban, orvosi
rendelőkben helyeztek el do-
bozokat, amelyekbe az em-
berek bedobhatják adomá-
nyaikat, de utalni is lehet
pénzt erre a célra.

Marosvásárhelyen élő, árva, il-
letve a szüleik által elhagyott gye-
rekeknek vásárolnának cipőt, a
tervek szerint száz kiskorút szeret-
nének megörvendeztetni egy-egy
pár új lábbelivel – tudtuk meg az
egyik kezdeményezőtől, Kovács
Lajos Alpártól, aki párjával, Ba-
ranka Katalinnal szeretné a téli ün-
nepek táján megörvendeztetni a
gyerekeket. Mint mondta, a tavaly
is volt hasonló kezdeményezésük,
akkor a Szent Erzsébet-otthonba, a
Pál atya által felkarolt gyerekeknek

vásároltak egy-egy pár
lábbelit.

– Bár az adományokból
mi vásároljuk meg a cipőt,
az a különlegessége a do-
lognak, hogy a lábbelit a
gyerekek választják ki.
Kis csoportokban elvisz-
szük őket a kövesdombi
cipőboltba, amellyel
együttműködünk, és ők
vehetik le a polcról azt,
ami nekik a legjobban tet-
szik. A tavaly harminc
gyereknek vásároltunk, az
idén megpróbáljuk ezt túl-
szárnyalni, száz gyereket
megörvendeztetni – muta-
tott rá az akció egyik kez-
deményezője, akitől azt is
megtudtuk, hogy idén nem
csak a Pál atyánál nevel-
kedő gyerekeket, hanem
több egyesület által felkarolt kisko-
rúakat céloztak meg.

Az adományokat több ízben gyűj-
tik össze, mintegy harminc doboz
van kihelyezve a városban. Számos
marosvásárhelyi üzlet (egyebek
mellett barkácsbolt, virágüzlet, pék-
árut forgalmazó bolt), valamint ká-
vézók, éttermek, orvosi rendelő ka-
rolta fel a kezdeményezést, lehetővé

teszik, hogy egy-egy adománydo-
bozt helyezzenek ki náluk, ahol a
vásárlók, ügyfelek hozzáférhetnek.
Emellett a templomokban is gyűj-
tést szerveznek, valamint a követ-
kező bankszámlára is lehet utalni: 
RO76BREL0002003194980100 –
Libra Bank. Ugyanakkor Revoluton
is, a 0740-992-990 (Kovács Lajos-
Alpár) telefonszámra. A személyes
adományok átvételéről Baranka 

Katalin gondoskodik, aki a 
0774-089-877-es telefonszámon 
érhető el. 

Adományozni december 24-ig
lehet, akkor fogják összegyűjteni a
város különböző pontjain elhelye-
zett dobozokat.

Kovács Lajos Alpár hozzátette, a
tavalyi akciójukkal nagy örömet
szereztek a gyerekeknek, éppen
azzal, hogy ők választhatták ki ma-

guknak a cipőt. Megható volt nézni,
ahogyan a boltban odaszaladtak
egy-egy darabhoz, ami elnyerte a
tetszésüket. A nehéz helyzetben lévő
gyerekeknek, főként a kisebbeknek,
ritkán vagy egyáltalán nem adatik
meg a lehetőség, hogy boltban cipőt
vásároljanak, olyat, ami nekik tet-
szik, hiszen általában az adomá-
nyokból azt kell felhúzniuk, ami
éppen talál a lábukra.

Bárki adományozhat 
Száz gyereknek vásárolnának új cipőt
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A világ közepe vagy pereme-e
Marosvásárhely a benne élő,
hozzá hazatérő vagy általa új
otthonra talált íróemberek
számára? – ezt a kérdéskört
járták körbe a 27. marosvá-
sárhelyi könyvünnep péntek
esti irodalmi eszmecseréjé-
nek résztvevői.

A Marosvásárhely, az irodalom
bölcső-városa című rendezvény
meghívottjait – Demény Pétert,
Káli Istvánt, Király Kinga Júliát,
Kovács András Ferencet, Láng
Zsoltot, Markó Bélát, Szabó Róbert
Csabát és Vida Gábort – Mészáros
Sándor faggatta a Nemzeti Színház
Nagytermében a városhoz való kö-
tődésükről, illetve arról, hogy iro-
dalmi pályájuk alakulásában
előnyként vagy inkább hátrányként
élték-e meg a vásárhelyiséget. 

A „Bermuda-háromszög”
vonzásában

Király Kinga Júlia a Látó iro-
dalmi folyóirat szellemi műhelyé-
hez való tinédzserkori kapcsoló-
dását idézte fel elsőként. 

– Elképesztő volt a tehetséggon-
dozás, ami itt zajlott, amikor én ka-
masz voltam – jegyezte meg a
marosvásárhelyi születésű, Buda-
pesten élő írónő.

– Attól, hogy valaki gyerekként
folyamatosan egy írói közegben
mozog – ahogy én is, aki a Markó-
verseket már akkor kívülről tudtam,
és éjszakánként apám (sz. m.: Káli
Király István) írógépének kattogá-
sát hallgattam –, még nem biztos,
hogy író akar lenni. Volt viszont egy
Bermuda-háromszög: a Látó szer-
kesztősége, a filharmónia és a Mű-
vész mozi mellett működő Vagon
nevű kocsma, ahol nem az italozá-
son volt a lényeg, hanem a közös-
ségi élményen, a kéziratok
megbeszélésén, önmagunk megis-
merésén. 

Életpályája meghatározásában az
Igaz Szó című lapnak, a Látó előd-
jének is szerepe volt – tudtuk meg
az alkotótól, aki azt is bevallotta,
hogy bármennyire is szerette volna
egy bizonyos időben, sohasem tudta
elvágni irodalmi származását.

A felbecsülhetetlen, sajátos
optika

A kézdivásárhelyű születésű
Markó Béla 1974-ben, 23 évesen
került a város vonzáskörzetébe ma-
rosszentannai francia szakos tanár-
ként, de csak a rendszerváltás után
érezte igazán úgy, hogy vásárhe-
lyivé vált. 

– Marosvásárhelyinek lenni egy
sajátos optikát jelent. Én nem
tudom, hogy például Budapestről
hogy néz ki ez a város. Marosvásár-
helyinek lenni szerintem azt jelenti,
hogy innen szemléljük a glóbuszt,
illetve a magyar glóbuszt – fejtette
ki a költő, majd arra is emlékeztette
hallgatóságát, hogy a város a 20.
század második felében Erdély mű-
velődési központjává vált, de tulaj-
donképpen már azelőtt is az volt. –
Már Csokonai úgy írt róla, mint egy
peremcentumról, ha szabad ilyen
ellentmondással élni. Ezt a sajátos
optikát én nem adnám semmiért,
mert ez csak nekünk van. Peremen
élünk, identitások ütközésében,
identitások találkozásánál, ráadásul
Marosvásárhelyből ma már kettő
van, egy magyar és egy román. Ez
rengeteg dilemmát, szellemi konf-
liktusokat, illetve a szellemi gaz-
dagság lehetőségét is jelenti –
összegzett Markó.

„Köszönöm, maradtam”
A Szatmárnémetiből származó

Kovács András Ferenc gyermek-
kora marossárpataki vakációit
idézte fel, amikor sok időt töltött a
megyeszékhelyen is, pontosabban a
Köteles utcában, Marosi Barnáék-
nál – Péter fiukkal „kutyálkodva” –
és a környéken lakó színészek ott-
honában. Névleges kötődését Ma-
rosvásárhelyhez a nyolcvanas évek
elején első házassága hozta, majd
1990 januárjától a Látó szerkesztő-
ségének tagjává vált. A korábbi em-
lékek, élmények birtokában nem
idegenként jött ide.

– Itt lehet élni – szögezte le KAF,
majd azt üzente a félretájékozott ér-
deklődőknek, hogy állandó lakhe-
lye nem Budapest, oda csak ingázik
időnként.

– Köszönöm, maradtam – tette
hozzá a költő, aki egyetért azzal a
többek által vallott filozófiával, mi-
szerint „minden periféria és provin-
cia, még Budapest is, a centrum az,
ahol én vagyok”.

A lehetetlen létesülése
Láng Zsolt szintén szatmári szár-

mazásúként saját bevallása szerint
már akkor otthon érezte valameny-
nyire magát Marosvásárhelyen,
amikor, Kovács András Ferenchez
hasonlóan, a Látóhoz került.

– Ha nincs ez a folyóirat, és nincs
egy Gálfalvi Gyurka (a lap néhai fő-
szerkesztője), ez a város sokkal pe-
riférikusabb lenne. 1989 a
lehetetlen létesülése. Ez a Látónál

teljesedett ki azzal a demokratikus
szellemiséggel, amit Gyurka képvi-
selt, aki képes volt megvédeni min-
ket KAF-fal a harcostársaival
szemben. Ő hívta ide Konrád Györ-
gyöt, Csoóri Sándort. Számomra
ezt jelenti Marosvásárhely, a rend-
szerváltás utáni szellemiség kitelje-
sedését. Itt lehetett álmodozni, a
város bekerült a magyar irodalom
vérkeringésébe – mondta Láng
Zsolt.

Kilenc és fél könyv 
szülőhelye

Vida Gábort szintén a Látó hozta
Vásárhelyre, miután 1994-ben
„Gyurka bácsi” megkérdezte tőle,
hogy jön-e szerkesztőnek.

– Megérkeztem egy hajnalban
nagy hátizsákkal, és megpróbáltam
felkeresni az itteni egyetemi isme-

rősöket – idézte fel Vida találkozá-
sát a várossal, ahol mindenkiről
csak azt hallotta, hogy nyaral vagy
külföldre költözött. Már azt fontol-
gatta, hogy a szerkesztőség előtt fog
sátorozni, amikor mégis került egy
távolabbi rokon, aki szállást adott
neki – mesélte.

– Amikor nem kirándultam,
akkor írtam vagy olvastam. Kilenc
vagy kilenc és fél könyvemet itt
írtam meg – foglalta össze a ké-
sőbbi éveket, majd levonta a végső
következtetést: – Ez egy lakható
város.

A Cementlapok embere
Miért nem ment el? – kérdez-

te a marosvásárhelyi születésű 
Káli Istvántól a beszélgetés mode-
rátora. 

– Lehet, hogy gyávaságból – vá-
laszolta az író. – Öt és fél évet vol-
tam távol, öt évet egyetemen
Temesváron és hat hónapot sorka-
tonai szolgálatban ugyanott. Nekem
ez a város a világ közepe, végig úgy
éreztem, hogy nem tudnék máshol
élni. 

Káli István egy román szerző-
társhoz hasonlóan a Cement-
lapok emberének tartja magát. 
Nyarak, baráti kapcsolatok, a 
múlt megannyi pillanatképe fűzi
ahhoz a helyhez, ott hege-
dült Hodos Laci, aki kiváló költő
volt, ott mesélt Szabó Vili bácsi 
az afrikai csókákról, ott itatta 
Valton Jenő, a Muskátli ven-
déglő bárzongoristája a két korcs

kutyáját – illesztette egymáshoz az
emlékeket az író, majd egykori ma-
gyartanárnőjét, a diákjait verse-
nyekre küldő Kálmán Viktóriát
említette, akinek azóta is a bűvkö-
rében él. A villanásnyi időutazásból
nem maradt ki az első cigaretta
színhelyéül szolgáló Obor-pálya, az
ígéretes fiatalembert színészi pá-
lyára biztató Kovács Levente és
Vári Attila költő alakja sem, aki nél-
kül Káli István meggyőződése sze-
rint az irodalom közelébe sem
került volna. Ahogy Markó Béla és
Gálfalvi György nélkül sem, hiszen
ők tudatosították benne azt, hogy
mérnöknek és írónak lenni is jó, de
a legfontosabb az emberség megőr-
zése. 

Léggömbök nyomában
Demény Péter 42 évi kolozsvári

létformát cserélt fel a vásárhelyivel,

az est meghívottjai közül ő számít a
legújabb itt lakónak. 

– Pimasz lennék, ha azt várnám
el magamtól, hogy olyan könnyen
váltsak. Ahhoz képest könnyen vál-
tottam – jegyezte meg, majd egy
régi történetet elevenített fel, ami-
kor makfalvi származású édesapja
Vásárhelyre költözött rokonainál
járva léggömböket vettek az öccsé-
vel, és miután a lufikat elengedték,
hazafele tartva, a kombinátnál újra
látni vélték azokat az égen.

– Van egy élet, amelyik itt foly-
tatódik, van egy szerelem, amelyről
sokat beszéltem és ami idehozott,
van egy pálya, ami alakul – össze-
gezte a múltidézés után a jelent De-
mény Péter, majd Bodor Ádámot
idézte: „A magány például a világ
közepe”.

„Itt otthon lehet lenni”
A szilágybagosi születésű Szabó

Róbert Csaba 2004-ben A Hét című
folyóirat, majd 2005-ben a Látó

munkatársaként jött Marosvásár-
helyre, de már a kilencvenes évek-
ben, tizenévesként, az országos
irodalmi kreativitásversenyek részt-
vevőjeként megismerte és megsze-
rette ezt a helyet. A tehetségverseny
döntője Szovátán volt, a gyülekező
azonban Vásárhelyen, így a diákok-
nak alkalmuk volt belakni a várost.

A későbbi író akkor még nem
gondolta, hogy egyszer majd itt lesz
az élettere. A két lapnál töltött idő
más-más élményeket, tapasztalato-
kat hozott, a Látónál például a Gál-
falvi György szervezte pezsgő
irodalmi élet jelentett sokat a szá-
mára.

– Itt otthon lehet lenni – vonta le
a következtetést Szabó Róbert
Csaba, akinek minden könyve Vá-
sárhelyen íródott. Amikor pedig vé-
gigmegy a főtéren, rengeteg
ismerős köszön rá.

Zárt vár vagy nyitott ablak?
A továbbiakban Mészáros Sán-

dor Látó-emlékeikről, a lapnak az
életükben betöltött jelentőségéről
kérdezte vendégeit. 

Markó Béla, az Igaz Szóból szü-
letett folyóirat névadója a megúju-
lás igényét emelte ki, amit a
rendszerváltás után indított lap ne-
vével is érzékeltetni szándékozott.
Kovács András Ferenc a Látó-ren-
dezvények, pl. az Irodalmi Színpad
és a nívódíjátadók írókat ide vonzó
fórum jellegéről szólt.

Markó felvetésével – miszerint
Marosvásárhely Kolozsvár után
második centrumnak számító, iden-
titását védő, a kívülről érkezőt ne-
hezen befogadó város – érdekes
fordulatot vett a beszélgetés. Káli
István egy másféle Vásárhelyről be-
szélt, amelyben a 70-es évekbeli
téglagyári munkások egy részének
is járt az Utunk – ahol egyébként az
első írása is megjelent –, és amely-
nek irodalmi élete őt, a város szü-

löttjét sem fogadta be egyből.
Demény Péter Vásárhely multikul-
turalitását ecsetelte, és ennek kap-
csán a megannyi intézmény és
kulturális kezdeményezés mellett
arra is felhívta a figyelmet, hogy itt
a román taxis is választékosan be-
szél magyarul.

Az eszmecsere másik, előbbihez
kötődő kérdése a vásárhelyiségnek
az írói pályán előnyként vagy hát-
rányként való megélését firtatta.
Ezen a téren megoszlottak a véle-
mények, abban azonban mindenki
egyetértett, hogy a Magyarországon
is elismert Látó megannyi ablakot
nyitott a világra az elmúlt időben.
Az együttlét zárókérdése – Tud-e a
fiatal nemzedékből olvasót nevelni
a város? – idő hiányában megvála-
szolatlan maradt, így gondolatéb-
resztőként vihette haza a pandémia
miatt eléggé kisszámú publikum.

Irodalmi köldökzsinór – ajándék vagy akadály?
Írók, költők Vásárhelye

Nagy Székely Ildikó 

Fotó: Nagy Tibor



A vámosgálfalvi önkormányzatot képviselő pol-
gármester tavaly karácsony előtt írta alá azt az
1,5 millió eurós finanszírozási szerződést, melyet
a Fogarasi Sámuel Általános Iskola felújítására
és épületbővítésére nyertek el. A nyáron elindult
brutális drágulási hullám azonban megnehezí-
tette a sikeres pályázat kivitelezését.

Azt tervezték, hogy még a nyári szünidőben megkezdik
a község nyolcosztályos iskolájának a teljes felújítását és
az épületbővítést. Sajnos, az építőanyagok árának növeke-
dése szükségessé tette a terv megújítását és a költségek új-
raszámítását. Emiatt igencsak nagy felelősség nehezedik
az önkormányzat elöljárójára, mert a pályázat feltételei
szerint a hátralévő egy év alatt kellene befejezni az épít-
kezést, ami nehezen lesz megoldható. A közbeszerzési pá-
lyázat lezárultával hozzá is kezdenének a munkálatokhoz,
mivel lehetetlen úgy befejezni, hogy csak a szünidőkben
dolgoznak. A községvezető reményének adott hangott,
hogy a lakosság, akárcsak az eddigiekben, megértéssel vi-
szonyul majd a fennálló helyzethez, és az iskolai oktatást
is oly módon kell megszervezzék, hogy a munka folyama-
tos legyen. Ez egy újabb rendkívüli kihívás lesz az önkor-
mányzat vezetője és csapata, valamint az iskola
vezetősége, pedagógusai, diákjai számára.

Megugrott az iskolafelújítás 
költségvetése

A drágulási hullám 
késlelteti a beruházást 

Két éve adták át Vámosgálfalván a
felújított és kibővített napközis óvo-
dát, azóta látványosan megnőtt a be-
íratott gyerekek száma. 

Míg a régi óvodába 38 gyerek járt, mára
82 óvodás van beíratva a magyar csopor-
tokba, illetve a román vegyes csoportba. Az
óvodások fele, mintegy 40-41 gyerek délutá-
nig marad, míg a szülők a munkahelyükről
értük mehetnek. Idén is a koronavírus-jár-
vány miatt elrendelt óvintézkedések betartá-
sával veszik át, illetve adják át a szülőknek
őket. A tartalmas és változatos heti menüt a
kalóriamennyiség feltüntetésével az admi-
nisztrátor és a szakácsnő állítja össze, és a be-

járathoz van kifüggesztve, hogy a várakozó
szülők, nagyszülők is tanulmányozhassák. A
négy óvónő mellett egy asszisztensnő fel-
ügyeli a gyerekek egészségi állapotát, kisegí-
tőként dadát alkalmaztak, az ebédet a
szakácsnő készíti – tudtuk meg.

A vámosgálfalvi önkormányzat polgár-
mestere számára fontos a fiatalok és a gyere-
kek községben tartása. Amint Balog Elemér
hangsúlyozta, a kiépített infrastruktúra mel-
lett olyan életkörülményeket és oktatási in-
tézményeket, sportolási lehetőségeket
terveznek nyújtani a felnövekvő nemzedék-
nek, amelyek a biztos megélhetés, majd a
családalapítás alapjai lehetnek. A fiatal gene-

ráció nevelése elsőrendű, ezért
is létesítettek európai szintű kö-
vetelményeknek megfelelő
óvodát és napközi otthont,
amely a Mókus nevet viseli. 

A régi óvoda nyirkos épület-
részének lebontása és újjáépí-
tése, a tetőzetcsere, a padlózat,
a homlokterek hőszigetelése, a
külső-belső felújítás, épületgé-
pészeti korszerűsítés, központi-
fűtés-rendszer, az udvar
berendezése, zöldövezetek és
sétányok kialakítása, a kerti bú-
torzat elhelyezése, a kerítés-
csere, a belső felszereltség stb.
értéke meghaladta a 445 ezer
eurót. 

Megduplázódott az óvodások száma

Az Anghel Saligny közművesítési és
úthálózat-korszerűsítési program össz-
költségvetése 50 milliárd lej. A novem-
ber 8-án, hétfőn éjfélkor lezárult
jelentkezési határidőig a rendelkezésre
álló forrásokra 3.147 önkormányzat ik-
tatott finanszírozási kérést 137,59 mil-
liárd lej értékben, összesen 7.545
beruházásra. A pályázók között van Vá-
mosgálfalva önkormányzata is, egy
községi út aszfaltozására és két kisebb
híd építésére igényelt állami támogatást.

Balog Elemér polgármester tájékoz-
tatása szerint egy ideje a községi önkor-
mányzat keresi azokat a pénzforrásokat,
amelyek révén megvalósítható az a hét
kilométeres aszfaltozási terv, amelynek
előtanulmánya régóta elkészült. Most az
Anghel Saligny közművesítési és úthá-
lózat-korszerűsítési program révén le-
hetőség nyílt pályázni annak a községi
földútnak a leaszfaltozására, amely Kü-
küllőpócsfalvát Erdőaljával köti össze.
Régi terv válhat valóra azáltal, hogy az

elszigetelt, esős időben
nehezen vagy egyáltalán
nem megközelít-
hető Erdőalját összekötik
a „civilizációval”,
ugyanakkor a környék-
beliek számára alternatív
útszakaszt biztosítanak
az E60-as európai útra és
az A3-as autópálya-sza-
kaszra. Az előtanulmány
szerint személygépkocsi-
val húsz perc alatt le-
hetne majd eljutni
Vámosgálfalváról Ma-
rosugrára vagy Radnótra,
jelentősen lerövidítve a távolságot az
E60-as útig, a vidrátszegi repülőtérig, az
A3-as autópályára való feltérésig, vala-
mint Kolozsvárig, illetve Marosvásár-
helyig. A terv szerint a Vámosgálfalván
áthaladó 142-es megyei útról a küküllő-
pócsfalvi 79-es községi úton és a 79/A
úton lehet majd célba érni. A tervek sze-

rint a Küküllőpócsfalvát Erdőaljával
összekötő 7 km-es útszakasz öt méter
széles lesz, az út két oldalán ötven-
ötven centiméteres kövezett útpadkával. 

Vámosgálfalván pedig a Saligny-
program keretében a Bede-patak két
hídját építenék újra, egyik négy, a másik
öt méter széles lenne.

Remény a Küküllőpócsfalva–
Erdőalja földút aszfaltozására

Múlt héten a polgármester a község I–IV. osztályos diák-
jainak szabadfoglalkozás keretében tartott egy kis történelmi

ismertetőt a jelenleg épülő közúti hídról és annak két elődjé-
ről. 

Mint mondta, fontosnak tartja, hogy a gyerekek ismerjék
meg településük történelmét, a fontosabb helyszíneket, épü-
leteket. A nyáron a szőkefalvi udvarházat látogatták meg és
járhatták be csoportosan a diákok. A pedagógusok szerint a
kastélylátogatás mély nyomot hagyott bennük, mindmáig fel-
idézik az ott látottakat. A Kis-Küküllő fölé jelenleg épülő be-
tonhíd mellett tartottak rögtönzött történelemórát, ahol a
diákok dióhéjban megismerhették a falu mindhárom hídjának
a történetét. Mivel kíváncsiak voltak az épülő új híd részle-
teire is, ehhez kapcsolódó kérdéseiket megfogalmazhatták,
és helyben választ is kaptak. Mivel egyik cél az volt, hogy a
gyerekek emlékezetében megmaradjon a lebontott híd, a pe-
dagógusok eldöntötték, hogy rajzórán majd feladatként kap-
ják a régi híd emlékképek alapján való felelevenítését, és az
épülőfélben lévő új híd lerajzolását, ezáltal gyermekszemmel
örökítenék meg a múlt és a jelen történéseit. 

A Küküllő-hidak története gyermekszemmel

A szőkefalvi kultúrotthon felújítá-
sának kezdeti szakaszában kiderült,
hogy az alapoktól kezdett újjáépítés
elkerülhetetlen. 
Kívül-belül minőségi munka

Amint a községvezető hangsú-
lyozta, elveti a félmegoldásokat,
azért döntöttek a szőkefalvi kultúr-
otthon költségesebb kivitelezése
mellett, hogy évtizedek múltán is
biztonságos alapokon álló, szilárd
közösségi épülete legyen a falunak.
A döntésben fontos szerep hárult a
helyi képviselő-testületre, amelynek
tagjai egyöntetűen a biztonságra és
a teljes újjáépítésre szavaztak. Re-
mélhetőleg decemberig befejezik a

gálfalvi kultúrotthon belső munká-
latait is, a szőkefalvi a tervek szerint
tavaszig készül el. Abban remény-
kednek, hogy tavasszal sikerül majd
ünnepélyes keretek között átadni
mindkét közösségi házat. Május
végén jár le a Vidéki Beruházásokat
Finanszírozó Ügynökséggel (AFIR)
kötött szerződés, addig mindkét
épület kulcsrakész kell legyen. A
község két kulturális intézményének
felújítása és korszerűsítése, felsze-
relése megközelíti a 600 ezer eurót.
A teljes felújítások a padlózattól a
tetőzet cseréjéig mindent magukban
foglalnak. 

Egyebek mellett a fűtésrendszer
kialakítását, a villamos hálózat teljes
felújítását, belső-külső nyílászárók

cseréjét, az épületek hőszigetelését,
gyalogossétányok és autóutak építé-
sét valósítják meg a községközponti
közösségi házban.

A község két kultúrotthonának a
munkálatait a dicsőszentmártoni
MGC Instal Kft. nyerte el közbe-
szerzési versenytárgyaláson. A vá-
mosgálfalvi kultúrotthon külső
munkálatait befejezték, a vadonatúj
tetőzet mellett a termopán nyílászá-
rókat is felszerelték, a belmagassá-
got 1,3 méterrel csökkentették, a
tűzvédelmi engedélyezéshez szük-
séges tűzcsapok is a helyükre kerül-
tek, többnyire már csak a belső
munkálatok vannak hátra. A nagy-
teremben a padlócsempe lerakását
és a világítótestek felszerelését kö-

vetően kisebb belső simításokat kell
még elvégezni. Közbeszerzést hir-
dettek a felszereltség beszerzésére,
reményeik szerint egy-két hónapon
belül ezt is kipipálhatják. A konyhá-
ban elektromos kályhák és hat hű-
tőszekrény teszi majd lehetővé a
nagyobb közösségi események le-
bonyolítását. A tetőterében hat ven-
dégszobát, társalgót, női-férfi

mosdókat, zuhanyzókat alakítottak
ki, ahová vendégeket szállásolhat-
nak el civilizált körülmények kö-
zött. A vámosgálfalvi kultúrház
hozzávetőleg 1,7 millió lejbe kerül,
a szőkefalvi pedig több mint 650
ezer lejbe (mindkettő héa/TVA nél-
kül). A helyi költségvetésből kb.
200 ezer eurós hozzájárulásra volt
szükség. 

Közösségi élet és vidéki turizmus
Szerkeszti:SzerPálosyPiroska

Balog Elemér polgármester
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Románia lecsúszott a pótselejtez r l
Románia 2-0-ra nyert Liechtens-

tein otthonában a 2022-es labda-
rúgó-világbajnokság európai 
selejtez jének utolsó fordulójában, 
a siker azonban nem segítette pót-
selejtez re az együttest. Egyidej -
leg ugyanis Észak-Macedónia 
3-1-re legy zte Izlandot, így a bal-
káni alakulat lett a J csoport máso-
dik helyezettje. 

Románia már a 7. percben 
el nybe került Liechtenstein ottho-
nában Dennis Man találatával, majd 
Nicolae Stanciu végezhetett el egy 
büntet t, de kihagyta a lehet séget. 
A végeredményt a 87. percben Ni-
cu or Bancu állította be egy b dü-
letes lövéssel. 

Bizonyára nem sokat javít a 
román szurkolók kedélyállapotán, 
de 15 éves játékosuk, a 82. percben 
pályára lép  Enes Sali történelmet 
írt: Martin Ödegaardot maga mögé 
utasítva immár  a legfiatalabb já-
tékos, aki nemzetközi tétmérk zé-
sen szerepelt – hívta fel a figyelmet 
az NSO.  

Románia 1998-ban vett részt 
utoljára a világbajnokság dönt  tor-
náján – emlékeztetett jelentésében 
az Agerpres. 

A találkozót követ en Mirel 
R doi román edz  jelezte, nem kí-
vánja megújítani a selejtez sorozat 
zárultával lejárt szerz dését, így a 
szövetségnek új szakvezet t kell 
majd kijelölnie. 

A csoport másik mérk zésén az 
északmacedónok már a 7. percben 
el nybe kerültek Ezgjan Alioszki 
góljával, amit a 40. percben Darko 
Csurlinov találata követett volna, de 
ezt a játékvezet  les miatt vissza-
vonta a VAR segítségével. A fordu-
lás után ez meg is bosszulta magát, 
hiszen az addig csak egy kapu mellé 
tartó lövést jegyz  izlandiak egyen-
líteni tudtak Jón Dagur Thorsteins-
son góljával. 

A folytatásban a pótselejtez ért 
harcoló Észak-Macedónia mindent 
megtett a gy zelemért, a 65. perc-
ben Elif Elmasz meg is szerezte a 
vezetést. A 79. percben aztán Ísak 

Jóhannesson kiállítását követ en Iz-
land emberhátrányba került. Ezt a 
házigazda ki is használta, Elmasz 
még a 86. percben is betalált, ezzel 
beállította a 3-1-es végeredményt 
Észak-Macedónia javára. Gy zel-
mével az északmacedón válogatott 
a J csoport második helyén végzett, 
és pótselejtez t játszhat a világbaj-
nokságon való szereplésért. 

Németország esélyt sem adott 
Örményországnak: a biztos csoport- 
els  a 15. percben Kai Havertz gól-
jával került el nybe, majd az els  
játékrész ráadásában még Ilkay 
Gündogan is betalált tizenegyesb l. 
Gündogan aztán öt perccel a fordu-
lás után ismét gólt szerzett, amire 
kilenc perccel kés bb Henrih Mih-
tarjan büntet b l válaszolni tudott, 
de a 64. percben még Jonas Hof-
mann is betalált, aki ezzel beállí-
totta a 4-1-es végeredményt a 
németek javára.

 
 
Hatalmas sikert könyvelhetett el 

a marosvásárhelyi amerikaifutball-
csapat, a Szörnyek, amely a meg-
alakulása óta el ször játszhatott 
bajnoki el dönt t, és mindjárt be is 
jutott a fináléba. 

Az alapszakaszban vívott, és 36-
16-os vereséggel zárult resicabá-
nyai mérk zés után azt jósoltuk, 
lesz még ennek visszavágója, hisz – 
a sok könny  marosvásárhelyi hiba 
miatt – az eredmény nem tükrözte 
feltétlenül a valós er viszonyokat. 
És íme, gy zelemmel tért vissza a 
Szörnyek Resicabányára (ez is a ki-
írás hiányossága, hogy az idény 
mindkét összecsapását Resicabánya 
ellen idegenben kellett játszani), 
ahol a helyi Mozdonyok ellen elért 
30-26-os siker a dönt be jutást je-
lentette. 

Nem a védelmek mérk zése volt 
az el dönt , hiszen a támadó sorok 
szinte minden labdabirtoklást  
touchdownig játszottak ki. Két ki-
vétellel. Az els  félid  végén Resi-
cabánya védekezett ki egy 
Szörnyek-offenzívát, amely punttal 
végz dött, a végén pedig, amikor a 
legjobban kellett, a Szörnyek aka-
dályozta meg, hogy a Mozdonyok 
megfordítsa az eredményt, pedig 
egy er sen megkérd jelezhet  já-
tékvezet i döntés miatt kétszer is 
firstdownnal indíthattak néhány 
méterr l. 

Az els  birtoklást a Szörnyek 
nyerte meg, és nagyon látványos to-
uchdownnal indított. 30 yardos 
passzt kapott el a szélen Radu 
Ádám, és még 40 yardot futott vele 
a célig. A konverziót is  értékesí-

tette (0-8). A házigazdák jöhettek, 
akik ezen a meccsen nem használ-
ták a hosszú passzokat, mindig fu-
tással próbáltak teret nyerni. Ezzel 
a taktikával jutottak 2 yardra a cél-
vonaltól, ahonnan Young sétált be a 
labdával, és Tomasello értékesítette 
a kétpontos konverziót (8-8). A kö-
vetkez  marosvásárhelyi támadás 
azonban újabb touchdownt ért, ez-
úttal Sz l si Hunor kapta el a célte-
rület sarkában, ám a konverziót 
kihagyta (8-14). Nem maradt ered-
mény nélkül a következ  Mozdo-
nyok-birtoklás sem, Kevin Stringer 
quarterback saját maga tett meg 25 
yardot a labdával a célvonalig. A 
konverziót azonban k sem értéke-
sítették (14-14). A következ  ma-
rosvásárhelyi pontokat Kiss Jonatán 
50 yardos futása alapozta meg, ami-
után csak két yardnyira tudták meg-
állítani a véd k. Szerbin azonban 
értékesítette a lehet séget, Sz l si 
pedig a konverziót (14-22). Szüne-
tig szépített Resicabánya: Toma-

sello 35 yardos futása ért hat pontot, 
ám mivel a konverzió kimaradt, a 
Szörnyek el nyb l várta a folytatást 
(20-22). 

Rendkívül intenzív játékot hozott 
a második félid , amely a Mozdo-
nyok birtoklásával rajtolt, miután a 
marosvásárhelyi inside kick balul 
sikerült. Egy Tomasello-run révén a 
resicabányaiak el ször vehették át a 
vezetést a mérk zésen, ám mivel 
ezt sem sikerült konvertálniuk, csak 
négy pont el nyre (26-22) tettek 
szert. A Szörnyek támadásait és 
Cserepivszkij pontos passzait azon-
ban nem tudta feltartóztatni az el-
lenfél. Ezúttal Sz l si kapott el egy 
20 yardos passzt az ellenfél célterü-
letén, majd Baló Levente értékesí-
tette a konverziót (26-30). 

Innen indult a negyedik negyed, 
amelyben szinte végig a Mozdo-
nyok támadt, amely egy adott pilla-
natban egy yardig is megközelítette 
a marosvásárhelyi célterületet, ám 
touchdownig nem jutott el. A ne-

gyedik downnál Stringer megpró-
bált hosszú passzt adni, el ször 
ezen a meccsen, ám a véd k lefülel-
ték. Ekkor azonban a játékvezet k 
hoztak egy döntést, ami után a 
Mozdonyok hatalmas új esélyt ka-
pott, ismét firstdownnal indíthatott. 
A Szörnyek szerint tévedtek a 
bírók, mert az a szabálytalan feltar-
tóztatás, amelyre hivatkoztak, nem 
befolyásolta a játékot. Ám ha már 
így alakult, a véd k másodszorra is 
kivédekezték mind a négy downt, 
majd az utolsó percekben nem koc-

káztattak: kézbe adott labdákkal 
várták ki a végs  sípszót. 

A bajnoki dönt t november 
utolsó hétvégéjén játsszák, a Ször-
nyek a f városi Lázadók otthonába 
utazik. Az alapszakaszban a maros-
vásárhelyi csapat volt az egyetlen, 
amely megszorongatta a bukaresti 
csapatot, csak 18-12-re kapott ki, 
miközben a Lázadók az el dönt -
ben például 56-0-t adott a Kolozs-
vári Kereszteseknek. Ami biztos: a 
Szörnyeknek ezen a mérk zésen 
nincs veszítenivalója.

Szerbia pótselejtez re kényszerítette Portugáliát 
Az európai világbajnoki selejtez sorozat A csoportjának 10. fordulójában Szerbia ugyan a 2. percben hát-

rányba került Portugália vendégeként, de Alekszandar Mitrovics 90. percben szerzett góljával fordított, gy -
zött, és így a csoport élén zárt, vagyis kivívta a részvételi jogot a jöv  évi világbajnokságra, míg Portugália 
készülhet a pótselejtez re. 

A legutóbb ezüstérmes horvát válogatott is biztosította helyét a jöv  évi katari labdarúgó-világbajnoksá-
gon, miután a selejtez  zárófordulójában 1-0-ra legy zte az eddigi éllovas orosz együttest. A szakadó es ben 
lejátszott találkozó hajrájában Kudrjasov öngólja csoportels séget ért a horvátoknak – döntetlen esetén az 
oroszok kvalifikáltak volna. 

A svédek legy zésével Spanyolország is kijutott. A gy ztes gólt a csereként beálló Álvaro Morata szerezte.  
Eredmények: 
* A csoport: Portugália – Szerbia 1-2 (1-1), Luxemburg – Írország 0-3 (0-0). 
A csoport végeredménye: 1. Szerbia 20 pont, 2. Portugália 17, 3. Írország 9 (+3), 4. Luxemburg 9 (–10), 

5. Azerbajdzsán 1. 
* B csoport: Spanyolország – Svédország 1-0 (0-0), Görögország – Koszovó 1-1 (1-0). 
A csoport végeredménye: 1. Spanyolország 19 pont, 2. Svédország 15, 3. Görögország 10, 4. Grúzia 7, 5. 

Koszovó 5. 
* H csoport: Málta – Szlovákia 0-6 (0-3), Horvátország – Oroszország 1-0 (0-0), Szlovénia – Ciprus 2-1 

(0-0). 
A csoport végeredménye: 1. Horvátország 23 pont, 2. Oroszország 22 , 3. Szlovákia 14 (17-10), 4. Szlo-

vénia 14 (13-12), 5. Ciprus 5 (4-21), 6. Málta 5 (9-30). 
* J csoport: Észak-Macedónia – Izland 3-1, Liechtenstein – Románia 0-2, Örményország – Németország 

1-4. 

A J csoport végeredménye 
1. Németország            10       9        0          1           36-4           27 
2. Észak-Macedónia     10       5        3          2           23-11         18 
3. Románia                   10       5        2          3           13-8           17 
4. Örményország          10       3        3          4           9-20           12 
5. Izland                       10       2        3          5           12-18         9 
6. Liechtenstein            10       0        1          9           2-34           1 

Jegyz könyv 
Labdarúgó- vb-selejtez , J csoport, 10. forduló: Liechtenstein – Ro-

mánia 0-2 (0-1) 
Vaduz, Rheinpark Stadion, vezette: Matej Jug (szlovén). 
Gólszerz k: Dennis Man (8.), Nicu or Bancu (87.). 
Sárga lap: Meier (48.), Sandro Wolfinger (70.), Frommelt (80.). 
Liechtenstein: Buchel – Sandro Wolfinger (82. Yildiz), Grünenfel-

der, Frommelt, Göppel, Spirig – Meier (71. Kaufmann), Sele (82. Bu-
chel), Hasler – Noah Frick (63. Kardesoglu), Yanik Frick (71. Fabio 
Wolfinger). 

Románia: Ni  – Manea, Rus, Burc , Bancu – Stanciu (63. Maxim), 
Nedelcu, Moru an (74. Cicâld u) – Man (74. Ianis Hagi), Pu ca  (63. 
Alibec), Ivan (83. Enes Sali). 

Eredményjelz  
A 2021-es amerikaifutball-bajnokság el dönt jének eredményei: 

Resicabányai Mozdonyok – Marosvásárhelyi Szörnyek 26-30, Buka-
resti Lázadók – Kolozsvári Keresztesek 56-0.  

A dönt  hétvége programja 
* dönt : Bukaresti Lázadók – Marosvásárhelyi Szörnyek 
* kisdönt : Resicabányai Mozdonyok – Kolozsvári Keresztesek 

Fotó: FRF

A felvétel a két csapat egy korábbi mérk zésén készült. Fotó: a Locomotives közösségi oldala 

Dönt ben a Szörnyek

Hamilton nyert Brazíliában,  
csökkentette hátrányát  

az összetettben 
 
A címvéd  és hétszeres világbajnok Lewis Hamilton, a Mercedes 

versenyz je – a tizedik helyr l rajtolva – nyerte a vasárnapi Forma–1-
es Brazil Nagydíjat, sikerével 14 pontra csökkentve lemaradását a vb-
pontversenyben. A 36 éves brit pilótának ez az idei hatodik és 
pályafutása 101. futamgy zelme. 

Hamilton mögött összetettbeli legnagyobb ellenfele, Max Verstap-
pen, a Red Bull holland versenyz je ért célba másodikként, míg a do-
bogó alsó fokára a másik Mercedest vezet  finn Valtteri Bottas állhatott 
fel. 

A vb az els  Forma–1-es Katari Nagydíjjal folytatódik.



„Komoly, de egyáltalán nem váratlan leckét kap-
tunk ma az Európai Bizottságtól: Romániát pénz-
büntetéssel sújthatják a törvénytelenül működő, be
nem zárt szeméttelepekért. Ezt a büntetést közpénz-
ből kellene kifizetnie az államnak, és minden egyes
nap további pénzbírságot von maga után. Éppen
ezért nekünk az a feladatunk a környezetvédelmi
minisztérium élén, hogy olyan megoldást találjunk
ennyi idő elteltével a problémára, hogy ne az állam-
polgárok zsebéből kelljen fizetni a bírságot, hanem
annak, aki szennyez. A szennyező fizet elv erre kö-
telezné az országban levő 48 nem EU-konform sze-
méttelep tulajdonosát, amelyek miatt most egy
egész országnak fizetnie kell a büntetéseket” – mu-
tatott rá Tánczos Barna, az RMDSZ környezetvé-
delmi minisztere. Emlékeztetett, több mint 10 éves
problémáról van szó, az európai hatóságok pedig
nagyon elnézőek voltak, minden esélyt megadtak,
hogy Románia teljesítse az Európai Unióhoz való
csatlakozáskor vállalt kötelezettségeit.

A szaktárcavezető kifejtette: a 48 nem EU-kon-
form hulladéklerakó tulajdonosai 10 év alatt mind-
össze hatot tudtak bezárni, amiből hármat ebben az
évben. Olyan municípiumi, régi ipari hulladéklera-
kók ezek, amelyeket, ahelyett, hogy a tulajdonosok
szakszerűen bezártak volna és elkezdenék a hely-
szín ökologizálását, egyszerűen elhanyagoltak.

Tánczos Barna arról is beszámolt, hogy a mara-
dék 42 illegális lerakó bezárásának folyamata kü-
lönböző fázisokban van: nyolc nem EU-konform
municípiumi hulladéklerakó bezárását a Környezet-

védelmi Alap költségvetéséből finanszírozzák,
ezeknek a munkálatoknak az előrehaladottsága is
különböző mértékű. Továbbá kilenc lerakó külön-
böző gazdasági szereplők tulajdonában van, „akik-
kel szemben történtek ugyan lépések, de ezek nem
elégségesek” – fogalmazott a miniszter.

A legbonyolultabb helyzetben az a 25 illegális
hulladéklerakó van, amelyeknek tulajdonosai fize-
tésképtelenekké váltak, csődbe mentek, és semmi-
lyen erőfeszítést nem tettek a lerakók bezárása
érdekében.

„Ezeknek a helyzeteknek a megoldására megtet-
tük a szükséges lépéseket, hogy az állam ezeket a
lerakókat kisajátíthassa, és eleget tehessen a vállalt
kötelezettségnek, hogy bezárja őket. Ugyanakkor
azért is teszünk, hogy a felelősöket sarkalljuk, hogy
a bezárást gyorsítsák fel, hiszen az Európai Unió bí-
rósága által kiszabható bírság összege napról napra
nő” – magyarázta a szaktárcavezető.

Arra is figyelmeztetett, hogy ez a Romániával
kapcsolatos, eddig nem alkalmazott döntés jelzi,
hogy a brüsszeli hatóságok elveszítették a türelmü-
ket, és hasonló határozott lépésekre számíthatunk
más környezetvédelmi témájú kötelezettségszegési
eljárások kapcsán is, például a nagyvárosok leve-
gőminőségét illetően. 

„Ha nem sikerül mozgósítanunk minden érintett
felet, és a társadalom nem fog nyomást gyakorolni
a felelősökre, további hasonló döntések kockázata
áll fenn” – hangsúlyozta Tánczos Barna. (RMDSZ-
tájékoztató)

Tánczos Barna: A szennyező fizessen, 
ne az állampolgárok!

A hivatalos adatok szerint az
elmúlt hat évben nőtt a romá-
niai erdők területe, ennek elle-
nére az erdőterületek európai
rangsorának a felénél nem lép-
tünk fennebb. A lakosság meg-
ítélése ellentétes ezekkel a
statisztikákkal, elsősorban az
illegális erdőirtásoknak kö-
szönhetően.

„Az európai statisztikák azt mutat-
ják, hogy Románia erdőterületei 3
százalékponttal, 35,5%-ra nőttek
2012–2018 között, miközben európai
szinten a növekedés 1% alatti volt. Az
erdők gyógyítása és megőrzése az
egész bolygó jólétét jelenti. A biodi-
verzitás egészséget, tiszta levegőt,
ivóvizet, élelmezésbiztonságot jelent.
Mindezek a célok szerepelnek a Ro-
mánia fenntartható fejlődési stratégi-
ájában. Célunk, hogy a cselekvési
terven keresztül, amelyet hamarosan
véglegesítünk, ezeket a terveket
konkrét cselekvésre váltsuk” – nyilat-
kozta Borbély László, a Fenn-
tartható Fejlődés Főosztály koordiná-
tora.

A romániai városok zöldövezetei
és a városi peremterületeken található
erdők a legsérülékenyebb ökosziszté-

mák a kaotikus városterjeszkedésnek
és a biodiverzitás védelmét szolgáló
fenntarthatósági stratégiák hiányának
köszönhetően.

Romániában jelenleg érvényben
van a nemzeti helyreállítási terv
(PNRR), amely 57 ezer hektár új erdő
telepítését, azaz 3 milliárd fa ültetését
írja elő. Globális szinten is jó hírek
vannak. Glasgow-ban zajlott az
ENSZ COP26 klímaváltozási konfe-
renciája. Október 31. és november
12. között a világ vezetői megálla-
podtak arról, hogyan hajtsák végre az
első jelentős megállapodást az Euró-
pai Unió és az Egyesült Államok kö-
zött az erdőirtás megállításáról és a
metánkibocsátás 30%-os csökkenté-
séről 2030-ig.

Becslések szerint a világ lakossá-
gának összesen 49 milliárd fára van
szüksége a tiszta levegőhöz. A hide-
gebb talajhőmérséklet és a tisztább
talajvíz mellett a fák felszívják a
káros szennyező anyagokat, például
a nitrogén-oxidot, a nitrogén-dioxidot
és a kén-dioxidot, miközben új oxi-
génmolekulákat bocsátanak ki a kör-
nyezetbe.

(A Fenntartható Fejlődés Főosz-
tályának közleménye)

Nőtt a romániai erdők területe – 
az európai statisztikák szerint

A Kopp Mária Intézet a Népe-
sedésért és a Családokért
(KINCS) startup versenypá-
lyázatot hirdetett KINCS
Smart Family Nagydíj 2021
néven. Az esemény Magyaror-
szág első olyan rendezvénye,
amely a családok életét meg-
könnyítő innovációkról szól.
Ennek határon túli kísérőese-
ménye a Székelyföldi Smart
Family pitch verseny volt,
amely online keretek között
zajlott november 4-én.

Az eseményt Tóth László csík-
szeredai főkonzul nyitotta meg. Be-
szédében hangsúlyozta, hogy a
külhoni magyarság számára hatal-
mas hozadékkal bír egy ilyen típusú
rendezvény, és az, hogy ilyen szo-
ros az együttműködés az anyaor-
szág és a külhoni intézmények
között. Örömét fejezte ki, hogy a
határon túli magyarok is bekapcso-
lódhatnak a Smart Family Nagydíj
versenyébe.

Ezt követően Molnár Balázs, a
KINCS elnökhelyettese köszöntötte
a résztvevőket. Beszédében kie-
melte, hogy a Székelyföldi Smart
Family pitch verseny példaértékű
megvalósulása annak, hogy a ma-
gyar kormány 2010 óta egyértel-
műen Kárpát-medencei, illetve
„világmagyarságban” gondolko-
dik. 

Emlékeztetett a 2018-ban elindí-
tott, trianoni határokat átlépő 
Köldökzsinór programra, illetve ki-
emelte azon innovációk és kapcso-
lódási pontok fontosságát, melyek a

határon túli magyar családok életét
is segítik. 

A gondolatot Szalai Piroska, a
Smart Family Centrum vezetője
folytatta. Bízik abban, hogy a jövő-
ben egyre több hasonló program
indul a Kárpát-medence többi or-
szágában is. Az innováció világa
nem áll meg a határoknál. Hangsú-
lyozta, hogy amikor a magyar inno-
vációs ökoszisztémáról beszélünk,
akkor gondolnunk kell a Kárpát-
medencében működő startupokra,
mert együtt többet tudunk elérni,
mint elszigetelten. Az innováció ott
tud eredményeket elérni, ott szület-
nek sikeres startupok, ahol a lokális
gazdaság erős. Kiemelte, hogy Szé-
kelyföld gazdasága annyi szállal
kötődik Magyarországhoz, hogy az
innováció terén is érdemes együtt-
működni. A székelyföldi startupok-
nak is ott a helyük, ahol a magyar
startupok bemutatkozhatnak. Meg-
jegyezte, hogy a jelenlegi verse-
nyen mind a három megye
képviseltette magát: Maros, Ko-
vászna és Hargita megye. Köszöne-
tet mondott a szervezésért és az
együttműködésért a főkonzulátus-
nak, a főkonzulnak és a külgazda-
sági attasénak, továbbá a
főkonzulátus munkatársainak, a
megyék kulcsfontosságú innová-
ciós szereplőinek: a Hargita Busi-
ness Centernek, a Marosvásárhelyi
Szent György Menedzserklubnak, a
CED Közép-európai Gazdaságfej-
lesztési Hálózat Kft. sepsiszent-
györgyi irodájának.

A versenyen 11 startup mutatko-

zott be: Peter Pan Forest Kids, Ni-
NiNaNa, Trezy mosható pelenka,
Selected Bags, EduTap Creativity,
Radon Expert, öKOMami, Wieb
Toys Srl, Change Center, Rosie’s
Creative Home, Braille Comfort
Pack.

A zsűri tagjai:
– Szalai Piroska, a KINCS Smart

Family Centrum vezetője
– Szakács Pál István, a Hargita

Business Center igazgatója
– Szilágyi Nándor, pályázati

szakértő a Marosvásárhelyi Szent
György Menedzserklub (St. Geor-
gius Manager Club) képviseletében

– Deák Gyöngyvér regionális-
képviselet-vezető, CED Közép-eu-
rópai Gazdaságfejlesztési Hálózat
Kft., Sepsiszentgyörgy

– Lázár Zoltán, Magyarország
külgazdasági attaséja Csíkszeredá-
ban

Nyertes startupok:
– NiNiNaNa: Nyelvtanuló alkal-

mazás kicsiknek, amely hat téma-
kört foglal magában 9 különböző
játékkal. Az online tanulást segítő
játékok 250-300 szót tanítanak meg
a gyerekeknek játékos formában. 

– Selected Bags: A márka célja a
divat és a környezettudatosság öt-
vözése. Küldetésük, hogy a hulla-
dékot szépséggé változtassák egy
olyan egyedi táskasor létrehozásá-
val, amely formabontó, stílusban és
önkifejezésben teljesen egyedi.

– Wieb Toys Srl: Wooden Intelli-
gent Eco-friendly Bot, vagyis fából
intelligens, környezettudatos robot-
játékokat gyártanak. A flexijátékok

természetbarát politejsav alapú
anyagokból készülnek. 3D-s nyom-
tatók segítségével keltik „életre” a
játékokat, amelyek anyagait te-
kintve nem toxikusak (RoHS) és
természetesen lebomlóak (környe-
zetbarátok). ROBOKaticájuk egy
programozható robotjáték egyszerű
parancsokkal, amely kezdő szinten
lép kapcsolatba a programozási
kódvilággal. 

A versenyen bemutatkozó további
startupok:

– Peter Pan Forest Kids: Az erdei
óvoda napi szinten a természetben,
gyakran az erdőben oktatja, neveli
– időjárástól függetlenül – a gyere-
keket. Céljuk, hogy azok ne külső
hatásra tanuljanak, hanem egy belső
motivációt alakítsanak ki a tanulás
irányában. 

– Trezy mosható pelenka: A
Trezy egy zsebes, mosható pelenka,
mely a rejtett combgumi állítható-
ságának köszönhetően újszülöttkor-
tól szobatisztaságig használható.
Külső része vízzáró, légáteresztő
PUL anyag, belső része 100 száza-
lékban pamutvászon.

– EduTap Creativity: Székelyföl-
dön is a szakszerű hallás- és beszéd-
fejlesztést teszi lehetővé ez a
startup. Szakemberei hallás- és be-
szédfejlesztőként segítenek a racs-
csolós, pösze vagy megkésett
beszédfejlődésű gyermekeknek, de
a halláskárosult felnőtteknek vagy
az agyvérzés utáni rehabilitációban
is hasznos lehet.

– Radon Expert: A radon radio-
aktív nemesgáz, amely nagy meny-
nyiségben tüdőrákot okozhat. A
vállalkozás küldetésének tartja,
hogy felhívja a lakosság figyelmét

azokra a kockázatokra, amelyeket a
radon gyakorol az emberi egész-
ségre. Radonkoncentrációt mérnek
lakóházak, munkahelyek és köz-
épületek belterében, de a balneote-
rápiában és a turizmusban is nagy
hasznát veszik.

– öKOMami: A webáruház vá-
sárlói egészséges, környezettudatos
és zero waste otthonának kialakítá-
sához szeretne hozzájárulni. Termé-
kei kiválasztását nemcsak a
természetesség és a minőség ve-
zérli, hanem fontosnak tartja, hogy
a helyi gyártók és termelők termé-
kei legyenek elérhetők a webshop-
ban. 

– Change Center: A személyre
szabott, hosszú távú, innovatív élet-
módváltó program célja az egészsé-
ges és fenntartható életvitel
bevezetése, amelynek a megfelelő
fizikai erőnlét, a betegségek távol
tartása és az ideális testsúly az ered-
ménye. 

– Rosie’s Creative Home: Rozi
házikója kreatív kuckó, ahol a gye-
rekek iskola után vagy szünidőben
különféle izgalmas tevékenysége-
ken vehetnek részt. A tematikus he-
teknek köszönhetően a gyerekek
minden héten érdekes programok
segítségével bővítik tudásukat. 

A versenyen megismerkedhet-
tünk egy középiskolás diák ígéretes
fejlesztésével is:

– Braille Comfort Pack: Az új-
szerű találmány célja a vakok és lá-
tássérültek segítése. Az eszköz
feltárja az olvasás és a könyvek vi-
lágát, ezzel biztosítva az esély-
egyenlőséget a tudomány világá-
ban. (Magyarország Csíkszeredai
Főkonzulátusának közleménye)

Székely startup verseny

A volt Ifjúsági Szálloda épületében
felállított központba azokat várják,
akik Moderna típusú vakcinával sze-
retnék beoltatni magukat.

Az oltóközpont hétfőtől szombatig
8 és 20 óra között tart nyitva. Elő-
jegyzés nem szükséges. Személyazo-
nossági okirattal kell igazolniuk
magukat a vakcinát felvevőknek. 

Az oltóközpont bejárata az egykori
Ifjúsági Szálloda recepciója mellett
van. 

A város területén jelenleg négy ol-
tóközpont működik. A Tudor 
Vladimirescu általános iskola torna-
termében és a Mihai Eminescu Mű-
velődési Központban Pfizer-
Biontech, a polgármesteri hivatal ví-
kendtelepi vendégházában Johnson &
Johnson, az Ifjúsági Szálloda épüle-
tében Moderna típusú vakcinával ol-
tanak. 

(A Marosvásárhelyi Polgármesteri
Hivatal közleménye)

Új oltóközpont nyílt 
Marosvásárhelyen 

Fotó: Facook.com/Bányai István
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A Google már több mint három éve
változtatott az árösszehasonlítást tá-
mogató úgynevezett Google Shop-
ping szolgáltatásán, hogy az
megfeleljen az Európai Bizottság elő-
írásának – közölte a Google az MTI-
vel hétfőn.

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) pén-
teken közölte, hogy az Európai Törvényszék
helyben hagyta az Európai Bizottság Google-
ra kiszabott, 2,42 milliárd eurós versenyfel-
ügyeleti bírságát, egyúttal kimondta: a cég
visszaélt erőfölényével. Felidézték: az Euró-
pai Bizottság 2017 nyarán rótta ki a bírságot
a Google-ra; a vállalat jogorvoslattal élt a ha-
tározattal szemben, amelyet most elutasítot-
tak. A feltárt jogsértés az Európai Gazdasági
Térség 13 országát érintette.

A Google hétfői közleményében azt írta, a
Shopping-hirdetések mindig is segítették az
embereket abban, hogy gyorsan és könnyen
megtalálják a keresett termékeket, és támo-
gatást nyújtottak a kereskedőknek abban,
hogy elérjék potenciális vásárlóikat.

„Az ítélet egy nagyon speciális tényállás-
hoz kapcsolódik, és bár alaposan át fogják te-
kinteni, már 2017-ben változtatásokat
hajtottunk végre, hogy a Google Shopping
szolgáltatása megfeleljen az Európai Bizott-

ság döntésének. Megoldásunk több mint
három éve sikeresen működik, és több mint
700 összehasonlító vásárlási szolgáltatás 
számára több milliárd kattintást generált” –
írták.

A GVH pénteken azt közölte, az amerikai
cégnél folytatott vizsgálat feltárta, hogy a ter-
mékkeresések eredményei figyelemfelkel-
tőbb módon jelentek meg az oldalon, ha a
Google saját szolgáltatásából származtak. A
vállalat tehát jogsértő módon biztosított
előnyt saját árösszehasonlító szolgáltatásának
a versenytársakéval szemben. A cég ezzel
akadályozta a fogyasztókért folyó valódi ver-
senyt az árösszehasonlító szolgáltatások kö-
zött. 

A GVH megjegyezte, hogy a döntés meg-
erősítőleg hathat a hazai versenyhatósági
vizsgálatokra is. A magyar versenyhatóság az
Európai Bizottsághoz hasonlóan különös fi-
gyelmet fordít a jelentős számú fogyasztó és
vállalkozás érdekeit befolyásoló, nagy tech-
nológiai vállalkozások magatartásainak vizs-
gálatára – hangsúlyozták. A GVH a Google
számára korábban már írt elő kötelezettsége-
ket az Allo chatkliens kapcsán, és jelenleg is
vizsgálja a Rakuten-csoportba tartozó Viber,
illetve a ByteDance által üzemeltetett TikTok
magatartását. (MTI)

A Google változtatott az Európai Bizottság
által kifogásolt szolgáltatásán

Egyetemi hallgatók ezrei kerültek
karanténba az északkelet-kínai Tali-
enben, miután a kikötővárosban a
koronavírus delta variánsa okozta
járványhullám ütötte fel a fejét.

A Hszinhua kínai állami hírügynökség
hétfői jelentése szerint a 7,45 millió lakosú
városban, amely Liaoning tartomány szék-
helye, vasárnap megkezdték a teljes lakos-
ság tesztelését.

A talieni egészségügyi hatóságok vasár-
napi közlése szerint a város közigazgatási
területéhez tartozó Csuangho egyetemi ne-
gyedének két kollégiumát ürítették ki, mi-
után fertőzötteket azonosítottak az ott lakók
között. A kollégiumban lakó, összesen 3291
egyetemi hallgatót karanténszállásokra szál-
lították át. 

További 7884 hallgatót pedig, akik az
egyetemi negyed más kollégiumi épületei-
ben laktak, a vesztegzár alá vont szálláshe-
lyükön köteleztek karanténra. 

Talienben az első, a jelenlegi járványhul-
lámhoz kapcsolódó Covid-19-es megbete-
gedést november 4-én regisztrálták. A beteg
a város egyik hűtőraktárának dolgozója. Az
új járványhullámhoz kapcsolódóan azóta
vasárnapig összesen 260, helyi fertőzésből
eredő esetet jelentettek Talienben. A kikö-

tővároson keresztül érkezik be Kína hűtött-
áru-importjának 70 százaléka, és itt tárolják
az ország hűtött áruinak mintegy egyharma-
dát, közel 400 ezer tonnányi hűtött árucik-
ket – írta egy vasárnapi cikkében a Global
Times című kínai lap. Az új járványgóc fel-
bukkanását követően azonban november 8-
ától felfüggesztették az összes, importált
hűtött árut kezelő vállalat működését Tali-
enben. A város már két, hűtött árukhoz kap-
csolódó járványhullámon van túl – tavaly
júliusban, majd decemberben azonosítottak
hasonló eredetű járványgócokat. 

Kínában a járvány legutóbbi hulláma ok-
tóber 17-én kezdődött, és az ország több tar-
tományára terjedt ki, jóllehet a napi esetek
száma más, a járvány sújtotta országokhoz
képest kifejezetten alacsony maradt. 

Vasárnap az ország szárazföldi részén 32
új, belföldi fertőzésből eredő Covid-19-es
megbetegedést jelentettek, ezek közül 25-öt
Liaoning tartományból. 

Kína a járványkezelésben a „zéró Covid-
nak” is nevezett stratégiát alkalmazza, mely
alapján a hatóságok új esetek felbukkanását
követően egyebek mellett gyors kontaktku-
tatással és szigorú korlátozásokkal igyekez-
nek minél hamarabb nullára visszaszorítani
a napi esetszámot. (MTI)

Egyetemi hallgatók ezrei kerültek 
karanténba Északkelet-Kínában

A fekete péntek kampányában el-
követett szabálytalanságok miatt
összesen 50.000 lej bírságot sza-
bott ki az Országos Fogyasztóvé-
delmi Hatóság (ANPC) az
eMAG-ra, Románia legnagyobb
online kereskedelmi vállalatára –
derül ki a hatóság hétfői közle-
ményéből. 

A hatóság felügyelői a fekete pénteki
árleszállítási akciókkal kapcsolatban
vizsgálódtak a webáruház honlapján, és
megállapították, hogy a referenciaárnál
(ami az akció meghirdetése előtti 30
napban alkalmazott legkisebb ár) nem
tüntették fel sem az árleszállítás idő-
pontjának kezdetét, sem az akció időtar-
tamát. 

A vásárlókat tehát megtévesztették
azzal, hogy nem tájékozatták őket, mi-
kortól számítják a 30 napos időszakot.
Az ANPC felügyelői ugyanakkor java-
solták az illetékes hatóságoknak, hogy
szólítsák fel a vállalatot a tisztességtelen

kereskedelmi gyakorlat beszüntetésére.
Az Országos Fogyasztóvédelmi Ható-
ság jelzésére az eMAG azonnal orvo-
solta a kampányidőszak megjeleníté-
sével kapcsolatos problémákat, az
ügyfeleket ez nem érintette – közölte
hétfői közleményében a vállalat.

Az eMAG azt követően adott ki ál-
lásfoglalást, hogy az ANPC közölte, 50
ezer lejes bírságot rótt ki a cégre a fe-
kete pénteki kampány során észlelt sza-
bálytalanságok miatt. 

Az eMAG rámutatott, a jelzett hiá-
nyosságokat azonnal pótolták, ugyanak-
kor átlátható módon tájékoztatták a
hatóságokat az eMAG promóciós kam-
pányainak szervezéséről. 

A vállalat megjegyezte, az ANPC
mind a fekete pénteki, mind más pro-
móciós kampányok keretében kínált
többtucatnyi termék árát megvizsgálta,
és egy esetben sem észlelt törvénysze-
gést az árleszállításokkal kapcsolatban.
(Agerpres)

50.000 lejre bírságolta az Országos 
Fogyasztóvédelmi Hatóság az eMAG-ot

Terrorcselekménynek minősí-
tette a rendőrség hétfőn a Liver-
poolban előző nap történt
robbantásos incidenst. A brit ter-
rorelhárító szolgálat területi ve-
zetője, Russ Jackson
hangsúlyozta ugyanakkor hétfői
tájékoztatóján, hogy a cselek-
mény indítéka egyelőre nem is-
mert.

A robbanás vasárnap délelőtt a liver-
pooli nőgyógyászati klinika parkolójá-
ban, egy taxiban történt, amelynek utasa
– a rendőrség feltételezése szerint az el-
követő – a helyszínen meghalt. A taxi-
sofőrnek sikerül idejében kimenekülni
az autóból, és bár megsebesült, már ha-
zatérhetett a kórházból.

Russ Jackson a hétfői tájékoztatón el-
mondta: az eddigi vizsgálat szerint rög-
tönzött kivitelezésű, házilag készített
robbanószerkezet lépett működésbe, és
valószínűsíthető, hogy a szerkezetet a
taxi utasa állította össze.

A rendőrségi vezető szerint nem is-
meretes, hogy az illető miért a nőgyó-
gyászati klinikához vitette magát a
taxival, és az sem, hogy a robbanószer-
kezet ott miért lépett hirtelen műkö-

désbe. A brit sajtóban megjelent találga-
tásokra utalva Jackson elmondta: a
rendőrség tudatában van annak, hogy a
kórház közelében éppen a robbanás pil-
lanataiban kezdődött a brit háborús ha-
lottak emléke előtt tisztelgő, minden év
novemberében megtartott gyászünne-
pély, de jelenleg semmilyen vizsgálati
adat nem utal arra, hogy az incidens és
a rendezvény között kapcsolat lett
volna.

A rendőrségi terrorelhárító szolgálat
területi vezetője úgy fogalmazott: jólle-
het a robbantás indítéka nem ismert, az
összes körülmény figyelembevételével
a szolgálat terrorcselekménynek minő-
sítette az esetet.

Russ Jackson megerősítette azt is,
hogy a rendőrség két liverpooli lakcí-
men három embert őrizetbe vett, és az
egyik helyszínen „jelentőséggel bíró”
tárgyakat foglalt le. 

Jackson ezek mibenlétét nem részle-
tezte. Kijelentette ugyanakkor: a vizs-
gálat jelenleg annak kiderítésére
összpontosít, hogy készült-e még ha-
sonló robbanószerkezet, mi volt az inci-
dens indítéka, és vannak-e az ügynek
további érintettjei. (MTI)

Terrorcselekmény volt
a liverpooli robbanás

A több mint egy évszázadra visszanyúló
hagyománynak megfelelően gyászün-
nepséggel emlékeztek meg vasárnap
Londonban az I. világháború és az azóta
eltelt évtizedek konfliktusainak brit ka-
tonaáldozatairól. Az idei megemlékezé-
sen az udvar előzetes bejelentésével
ellentétben nem volt jelen II. Erzsébet
királynő, aki hátfájdalmai miatt az utolsó
pillanatban lemondta a részvételt.

A Remembrance Sunday, vagyis az emlékezés
vasárnapja mindig az I. világháború harci cselek-
ményeit lezáró tűzszünet évfordulójához, novem-
ber 11-éhez legközelebbi vasárnapon esedékes.

Az 1919 óta évente megrendezett központi
emlékünnepség helyszíne ezúttal is a háborús ha-
lottak tiszteletére emelt, London kormányzati ne-
gyedének közepén álló emlékmű, a Cenotaph
volt.

A parlament híres toronyórája, a Big Ben 11
órát jelző harangjátéka után a felsorakozott
tömeg – köztük a brit fegyveres erők több mint
tízezer veteránja – kétperces néma főhajtással
tisztelgett a halottak emléke előtt.

A kétperces csend kezdetét és végét a brit had-
sereg egy első világháborús ágyújának lövései je-
lezték.

Ezután helyezte el a királynő koszorúját az
uralkodó elsőszülött fia, Károly trónörökös, aki
éppen vasárnap ünnepelte 73. születésnapját.

A Buckingham-palota – a királyi család első
számú londoni rezidenciája és hivatala – alig
három napja még azt közölte, hogy II. Erzsébet
királynő jelen lesz a háborús áldozatok emléke
előtt tisztelgő vasárnapi londoni ceremónián.

Az udvar azonban vasárnap, nem sokkal a
megemlékezés kezdete előtt bejelentette, hogy a
95 esztendős uralkodó mégsem tud részt venni a
rendezvényen, mivel izomrándulás miatt hátfáj-
dalmakkal küszködik, és emiatt komoly sajnál-
kozással ugyan, de kénytelen volt lemondani
részvételét a gyászünnepségen.

A királynőnek ez lett volna az első nyilvános,
hivatalos megjelenése azóta, hogy orvosai a múlt
hónapban pár hét pihenést írtak elő számára.

Az uralkodó az utóbbi hetekben két másik je-
lentősebb programot is lemondott: a múlt hónap-
ban a tervekkel ellentétben nem utazott el
Észak-Írországba, és múlt hétfőn nem volt jelen
a skóciai Glasgow-ban rendezett ENSZ-klíma-
csúcs nyitófogadásán sem.

Október második felében az udvar részletek is-
mertetése nélkül bejelentette, hogy II. Erzsébet
királynő egy éjszakát kórházban töltött „bizonyos
előzetes jellegű vizsgálatok elvégzése céljából”,
de már másnap visszatért állandó rezidenciájára,
a London nyugati határában fekvő Windsorba. 

Orvosai október végén ugyanakkor még leg-

alább további kétheti pihenést rendeltek el, azzal
az engedménnyel, hogy könnyebb, íróasztali
munkákat végezhetett, és videókapcsolaton ke-
resztül audienciákat is tarthatott.

Az udvar azonban már akkor hangsúlyozta,
hogy a királynőnek határozott szándéka a szemé-
lyes részvétel a Remembrance Sunday londoni
megemlékezésén, és a Buckingham-palota szó-
vivője csütörtök este még azt közölte, hogy az
uralkodó jelen lesz a vasárnapi ceremónián.

Udvari illetékesek hangsúlyozták, hogy a hát-
fájdalmak, amelyek miatt a királynő végül még-
sem vett részt a megemlékezésen, nincsenek
összefüggésben a múlt havi kórházi kivizsgálás
és az utána elrendelt pihenés okaival, egyszerű
izomrándulásról van szó, amely nem igényel kór-
házi kezelést.

II. Erzsébet királynő a korábbi évtizedekben
személyesen is megkoszorúzta a londoni emlék-
művet, ám miután néhai férje, Fülöp edinburghi
herceg 2017-ben visszavonult a közélettől és be-
fejezte hivatalos szerepléseit, az uralkodó sem
koszorúz. Azóta Károly trónörökös helyezi el
minden évben a királynő koszorúját, ahogy ez
vasárnap is történt.

Az idei Remembrance Sunday volt az első
ilyen megemlékezés azóta, hogy Fülöp herceg el-
hunyt.

Fülöpöt, aki a brit királyi haditengerészet ten-
gernagyi rangját viselte, és a második világhábo-
rúban aktív haditengerészeti szolgálatot tel-
jesített, április 9-én, századik születésnapja előtt
néhány héttel érte a halál. (MTI)

Az uralkodó nélkül emlékeztek meg 
Londonban a brit háborús halottakról

Forrás: Wikipédia
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Hétszázkilencven éve, 1231.
november 17-én halt meg
Árpád-házi Szent Erzsébet,
II. András király lánya, türin-
giai hercegnő, a középkor
egyik legkedveltebb szentje.
Az MTVA Sajtóarchívumának
anyaga:

II. András és a merániai Gertrúd
hercegnő harmadik gyermeke
1207. július 7-én látta meg a nap-
világot, születési helyeként a ha-
gyomány Pozsonyt, Sárospatakot
és Óbudát is számon tartják. Szá-
mos testvére közül a legismertebb
IV. Béla, a „második államalapító”,
aki a tatárjárás után újraépítette az
országot. Erzsébetet négyéves ko-
rában eljegyezték I. Hermann thü-
ringiai őrgróf legidősebb fiával,
ettől kezdve Eisenachban, majd
Wartburgban nevelkedett az őrgróf
személyes felügyelete alatt. Itt
mindenki kedvelte, kivéve leendő
anyósát, aki nehezményezte, hogy
Erzsébet nem volt hajlandó megta-
nulni a tipegő járást és legkedve-
sebb mulatsága a lovaglás maradt.

Amikor betegeskedő vőlegénye
meghalt, némi politikai huzavona
után annak Lajos nevű öccsével –
egyben Erzsébet legkedvesebb
gyermekkori játszótársával – je-
gyezték el. Az esküvőre 1221-ben
került sor, a boldog házasságból
néhány év alatt három gyermek
született. A szerelmes fiatalasszony
minden szokást felrúgva imádott
férje mellett ült a lakomákon, elkí-
sérte vadászatokra, fogadásra, sőt
olykor még a templomban is őt bá-
multa. A család 1222-ben Po-
zsonyba látogatott, Erzsébet ekkor
értesült édesanyja (a Bánk bán
című drámából ismeretes) meg-
gyilkolásának körülményeiről.

Erzsébet egészen kislány kora
óta vezeklő életmódot folytatott,
gyakorta böjtölt, ostorozta magát,
vezeklő övet viselt. Első gyerme-
kének megszületése után virrasztá-
sai és böjtölései egyre gyakoribbá
váltak, menedékhelyet nyitott
gyermekek számára, és egyre több
figyelmet szentelt a szegényeknek.
Második gyermekének világra jöt-
téért hálából kórházat alapított,
ahol a betegápolásban maga is rész
vett.

Amikor Lajos 1225-ben hadba
vonult, a tartomány kormányzását

feleségére bízta. Erzsébet
egy éhínség kitörésekor a
vár szinte teljes élelmiszer-
készletét szétosztotta a sze-
gények között, amit
családtagjai pazarlásnak
tartottak, de Lajos jóvá-
hagyta döntéseit. Férje
1227-ben ismét hosszú útra
kellett induljon, II. Frigyes
császár vazallusaként vett
részt annak keresztes hadjá-
ratában. Erzsébet hiába pró-
bálta maradásra bírni, férje
távozásának napjától
kezdve csak gyászruhát
hordott. Rossz sejtelmei be-
igazolódtak: Lajos útköz-
ben meghalt, két nappal
később született harmadik
gyermekét már nem lát-
hatta.

Az alig húszéves özvegy
élete ettől kezdve üldözé-
sek, megaláztatások soroza-
tává vált. Mivel nem volt
hajlandó lemondani fia fe-
jedelmi jogairól, sógorai mindené-
től megfosztották. Az egyébként is
szegénység után vágyakozó asz-
szony titokban elhagyta Wartbur-
got, kenyerét fonással kereste,
gyermekeit ékszerei eladásából ne-
veltette. Hányattatásai ellenére sem
tért haza Magyarországra, s kiko-
sarazta II. Frigyes császárt is.

Ő honosította meg Németor-
szágban Assisi Szent Ferenc har-
madrendjét, még mindennapi
viseletét is egy szürke köntösre
változtatta. IX. Gergely pápa gyón-
tatójául és védelmezőjéül Mar-
burgi Konrádot nevezte ki,
Erzsébet a szigorú, aszkézisben élő
ferences utasításai szerint igyeke-
zett egy kolostori szabályok szerint
élő, de fogadalmat nem tett apá-
cákból álló, jótékonyságot és 
betegápolást gyakorló szerzetet lét-
rehozni. 1231 novemberében meg-
betegedett, utolsó napjaiban
mindenét szétosztotta, s még ő vi-
gasztalta a mellette virrasztókat.
1231. november 17-én halt meg
Marburgban. 

Marburgi sírja fölé nem sokkal
halála után templomot emeltek, ez
a német gótika egyik első megma-
radt emléke. A sírnál történt szá-
mos csodálatos esemény miatt
Erzsébetet már 1235-ben szentté

avatták. Ünnepét (akkor még teme-
tése napját, november 19-ét) 1670-
ben vették föl a naptárba, ez
1969-től változott november 17-re,
halálának napjára. Kultusza Ma-
gyarországon is hamar elterjedt, az
első templomot bátyja, IV. Béla
építtette tiszteletére Kápolnán. Ma
számos templom (így a budapesti
Rózsák terén) és több kórház viseli
Árpád-házi Szent Erzsébet nevét,
Liszt Ferenc zenében örökítette
meg legendáját. Az Árpád-házi
szentről nemrégiben Zsuffa Tünde,
Lezsák Sándor és Szikora Ró-
bert írt musicalt, Az Ég tartja a Föl-
det – Erzsébet, a szerelem szentje
című darabot február 26-án mutat-
ják be.

Az Erzsébet személyéhez fű-
ződő legtöbb legenda a férje halá-
lát követő hányattatott időszakhoz
fűződik. Mind közül a leghíresebb
a rózsák legendája, amely miatt a
legtöbbször kötényéből kikandi-
káló gyönyörű rózsákkal ábrá-
zolják: eszerint éppen a szegé-
nyekhez tartott kenyérrel teli köté-
nyével, amikor sógora feltartóz-
tatta, és látni akarta, mit visz.
Erzsébet csak annyit válaszolt: ró-
zsákat. S csodák csodájára, amikor
erővel kötényébe néztek, ott való-
ban csak rózsákat láttak. (MTI)
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Tovább bővülhet Az Év Dala
címre pályázók köre. Meghosszab-
bított határidővel, november 22-ig
lehet jelentkezni Magyarország
egyetlen dalversenyére. A Duna Te-
levízió egyedülálló élő show-jában
40 dal mutatkozik be. A döntőben a
produkciók már szimfonikus zene-
kar kíséretében hangzanak el.

Újabb lehetőséget kapnak azok,
akik jövőre szeretnének versenybe
szállni Az Év Dala elismerésért.
Még egy hétig, november 22-ig
lehet jelentkezni az ország egyetlen
dalválasztó műsorába, amelyben a
magyar zenéké a főszerep. A Dal
2022 négy válogatójában már 40
produkció mutatkozhat be, és ren-
geteg újdonság várja a zenészeket,
illetve a Duna Televízió nézőit: a
dalok minden adásban élőben hang-
zanak el, az akusztikus feldolgozá-
sok mellett szimfonikus változatban
lesznek hallhatók a döntőben a Ma-
gyar Rádió Szimfonikus Zenekará-
nak kíséretében.

A győztes dal előadója Az Év
Dala 2022, egyben a Petőfi Zenei
Díj Év Dala 2022 elismerésben ré-
szesül, emellett tízmillió forintot

kap produkciója fejlesztésére, és
egy tízdalos nagylemezt is készít-
het. A döntőbe jutott nyolc dal min-
den előadója részesül zenei
pályájára fordítható nyereményben.
Idén is odaítélik a legjobb dalszöve-
gért járó elismerést, valamint az
Akusztik Dalverseny fődíját.

A műfaji sokszínűségéről is híres
showműsorra egy legfeljebb há-
romperces magyar nyelvű dallal
lehet jelentkezni, amely még nem,
vagy legkorábban 2021. március
31-én került kereskedelmi forga-
lomba, médiafelületre (televízió,
rádió, internet), illetve nem hang-
zott el nyilvános előadás kereté-
ben. 

A jelentkezési és a pályázati fel-
tételek megtalálhatók az adal.hu ol-
dalon, amelyen keresztül november
22. (hétfő) éjfélig lehet jelentkezni
az online jelentkezési lap kitöltésé-
vel és a szükséges mellékletek fel-
töltésével. 

A Dal 2022-re – januártól a
Dunán – a jelentkezési határidő:
2021. november 22. (hétfő) éjfél az
adal.hu -n. (MTVA Sajtó- és Marke-
tingiroda)

A Dal 2022 – 
NE MARADJ LE!

Spanyolország a Javier Bar-
dem főszereplésével készült
El buen patrón (A jó főnök)
című fekete komédiával
nevez a legjobb nemzetközi
film Oscar-díjára.

Fernando León de Aranoa író-
rendező filmjében az Oscar-díjas
spanyol színész alakítja Blancót,
egy gyár karizmatikus, de kontroll-
mániás főnökét, aki mindent meg-
tesz, hogy megvédje a maga alkotta
világot, és a felesége előtt titokban
tartsa gyakornokaival folytatott vi-
szonyait – írja a Deadline.com.

A Cohen Media Group által ké-
szített spanyol nyelvű fekete komé-

dia azt vizsgálja, hogyan élnek
vissza egyesek a hatalommal kap-
csolataikban, és ezt az elkövető
szemszögéből teszi.

Bardem elmondta, hogy a szerep
megformálását olyan emberek vi-
selkedésének megfigyelésével és ta-
nulmányozásával alapozta meg,
mint Harvey Weinstein, akit a társa-
dalom ünnepelt intelligenciája és
üzleti érzéke miatt egészen addig,
amíg ki nem derült, hogyan élt
vissza a hatalommal. A filmet elő-
ször a San Sebastián-i Filmfesztivá-
lon mutatták be, majd látható volt a
Zürichi Filmfesztiválon és a BFI
London Filmfesztiválon. (MTI)

Spanyolország 
fekete komédiával nevez 

az Oscarra

A Földön lévő települések 
fejlődését térképezik fel 

a világűrből 
Látogatást tett a dubaji vi-
lágkiállítás magyar pavilon-
jában Dubaj koronahercege,
Hamdan bin Mohammed bin
Rasid Al Maktum, a 15 leg-
különlegesebb épület közé
bekerült pavilon a trónörö-
köst is lenyűgözte – közölte
a Magyar Turisztikai Ügy-
nökség az MTI-vel.

A közlemény szerint Dubaj ko-
ronahercege negyventagú delegá-
ciójával kedden látogatta meg a
magyar pavilont.

A Magyarország különleges
vízkészletét, gyógyvizeinek gaz-
dag ásványianyag-tartalmát be-
mutató interaktív kiállításon a
trónörököst is lenyűgözte a nemzetközileg is köz-
kedvelt hévízi installáció, figyelmét felkeltette
Hévíz városa, mint turisztikai desztináció. 

A koronaherceget a magyar pavilonba tett lá-
togatására elkísérte Ahmed bin Szaid Al Maktum,
aki többek között az Emirates Group vezérigaz-
gatója, alapítója, a Dubaji Polgári Repülési Ha-
tóság elnöke és Manszur Bin Mohammed Bin
Rasid Al Maktum, a Dubaji Sporttanács elnöke
is.

A magyar pavilon a világkiállítás Mobilitás ke-

rületében található. Magyarországé az első fa-
szerkezetes épület nemcsak a világkiállításon,
hanem az egész Perzsa-öböl menti régióban – áll
a szerdai közleményben.

A pavilont Makovecz Imre egykori tanítványa
és munkatársa, Csernyus Lőrinc tervezte, majd
17 magyar ács állította össze hónapokon keresz-
tül. Az építés során egyetlen csepp vizet sem
használtak fel, így kapcsolódva az expó egyik fő
témájához, a fenntarthatósághoz – olvasható a
közleményben. (MTI)

Dubaji világkiállítás
A koronaherceg is meglátogatta 

a magyar pavilont
A világ településeinek lábnyo-

mát térképezik fel a világűrből, a
Földön lévő emberi települések
fejlődéséről készülő legátfogóbb
adatbázist az Európai Űrügynök-
ség (ESA) és a Német Űrkutatási
Központ (DLR) a Google Earth
Engine csoportjával együttmű-
ködve készíti.

A világ lakossága 2050-re eléri a 9,7
milliárdot az ENSZ Gazdasági és Szo-
ciális Tanácsának adatai szerint. Váro-
sokban él ma már az emberiség 55
százaléka, ez az arány 2050-re 68 szá-
zalékra nő. A gyors és nem tervezett ur-
banizáció a klímaváltozás kihívásaival
párosulva a légszennyezés növelését, a
katasztrófák általi sebezhetőséget, az
erőforrásokkal – a víz, alapanyag és
energia – való gazdálkodással kapcso-
latos kérdések számát növeli – olvas-
ható az ESA honlapján.  

A városiasodás jelenlegi folyamatai-
nak jobb megértését fogja szolgálni a
világ települései lábnyomának (World
Settlement Footprint – WSF) feltérké-
pezése, amely két különálló adatbázis,
az egyik a WSF 2019, a másik a WSF
Evolution.

A WSF 2019, amely páratlan részle-
tességgel és pontossággal biztosít infor-
mációkat a településekről, az Európai
Unió Copernicus Légkörfigyelő Szol-
gálata Sentinel-1 és Sentinel-2 műhol-
das misszióinak adatait használja fel,
míg a WSF Evolution az amerikai
Landsat műhold által 1985 és 2015 kö-
zött gyűjtött hétmillió felvételt dol-
gozza fel, amelyek az emberi te-
lepülések növekedését mutatják be
évről évre. Ezek az új adatbázisok jól
fogják szolgálni az országok statisztikai
hatóságait, a civil társadalmat és nem-
zetközi szervezeteket.

„A világ településeinek lábnyoma
olyan ismeretalapot nyújt, amely segít-
heti a kutatókat, a kormányzati szerve-
ket, a városok tervezőit, hogy jobban
megértsék, miként megy végbe az ur-
banizálódás, és hozzájárul a fenntart-
ható városi fejlődési stratégiák
elkészítéséhez, a jól informált politikai
döntések meghozatalához helyi és nem-
zeti szintén – idézte Mattia Maconcinit,
a DLR illetékesét az ESA honlapja.

Mindkét adatbázis elérhető a DLR
Földmegfigyelő Központjának geoszol-
gáltatások portáljáról. (MTI)

Fotó: MTI



ADÁSVÉTEL

ÉPÍTKEZÉSRE alkalmas beltelek eladó
csendes környezetben, Ákosfalván. Tel.
0743-761-147. (13847)

ELADÓ Renault Twingo. Tel. 0749-086-
530. (13851)

MINDENFÉLE

FUVART, bútorhordást vállalunk sze-
mélyzettel, külföldre is, valamint tör-
melékszállítást. Tel. 0749-543-104.
(12995-I)

VÁLLALJUK: tetőszerkezet elkészí-
tését, tetőjavítást, tetőfödém lecseré-
lését, kátrányos szigetelést,
ácsmunkát, kerítés-, teraszkészítést,
falazást, vakolást, szigetelést, anya-
gok beszerzését, belső munkálato-
kat: glettolást, festést, parketta
lerakását. Amit kínálunk: kedvezmé-
nyes árak; többéves szakmai tapasz-
talat; minőség/megbízhatóság;
gyors, precíz munkavégzés. Tel.
0756-706-269. (13533)

VÁLLALUNK tetőmunkát, lemez-
munkát, ácsmunkát, szigetelést, csa-
tornák, teraszok, kerítések
készítését, festést. Tel. 0759-467-
356. (13611)

TELEFON: 0742-734-062, Hunor.
Vállalunk tető-, ács-, bádogosmun-
kát, festést, meszelést, bármilyen kis
javítást. (13749-I)

ALKALMAZUNK lakatost és he-
gesztőt. Tel. 0744-572-889. (22815-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Kegyelettel és fájó szívvel
emlékezünk november 16-án
MOLDOVÁN ILDIKÓRA szül.
Csiszér halálának 10.
évfordulóján. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes! 
Szerettei: férje, lánya, fia
családjukkal együtt. (13853)

„Ha emlegettek, köztetek
leszek, 
szeressétek egymást, 
ahogy én is szerettelek.”
Fájdalommal emlékezünk az
udvarfalvi születésű MÁTHÉ
szül. ZOLYOMI KAROLINÁRA
(Linu) halálának 10. évfordu-
lóján. 
Testvére, Gyuri és családja.
(13829-I)

Úgy mentél, ahogy éltél,
szerényen és csendesen.
Fájó tested pihenjen csen-
desen. Fájdalommal emléke-
zem drága jó  testvéremre,
NAGY MAGDOLNÁRA szül.
SIMONFI halálának első
évfordulója tiszteletére. 
Szeretünk, Fifi, és vigyázz ránk
onnan fentről, ahogy mindig
is. Irma, Tamás, Ildikó. (-I) 

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal tudatjuk mind-
azokkal, akik ismerték és szeret-
ték, hogy 

BARDÓCZY 
szül. PUSKÁS TERÉZ 

életének 79. évében rövid szen-
vedés után csendesen megpi-
hent. Temetése 2021. november
16-án, kedden 15 órakor lesz a
római katolikus temető felső ká-
polnájából, római katolikus szer-
tartás szerint. 

Búcsúzik férje, fia és lánya, va-
lamint azok családja. (13846-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Együttérzésünket fejezzük ki
Szász Csilla kolléganőnknek
szeretett ÉDESAPJA elvesztése
miatt. Részvéttel osztozunk
gyászában. A Dr. Nyulas Ferenc
Általános Iskola közössége. 
(p.-I)

Őszinte részvétünk a gyászoló
családnak ZILLER JÓZSEF
elhunyta alkalmából. Isten
nyugtassa békében! Az Erdélyi
család: Magdolna és Boldizsár.
(13859-I)

Mély együttérzéssel osztozunk
Szőcs Levente lakótársunk
szeretett ÉDESAPJA elvesztése
miatt érzett fájdalmában és
gyászában. A Csukás utca 7.
szám lakóközössége őszinte
részvétét fejezi ki, és Istenbe
vetett hittel kíván
vigasztalódást a gyászoló
családnak. (13860)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetet mondunk minda-
zoknak, akik drága halottunkat,
id. KRECZ LÁSZLÓT utolsó
útjára elkísérték, sírjára virágot
helyeztek és a nehéz perce-
inkben mellettünk álltak. Isten
áldja meg mindnyájukat! Mindig
velünk leszel, Drága Tata! A
gyászoló család. (13849-I)

MAROS MEGYEI TANÁCS
MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG
MUNKÁLATKÖVETÉSI SZOLGÁLAT

KÖZLEMÉNY

A MAROS MEGYEI TANÁCS mint a „Hídfelújítás a
153C jelzésű megyei úton (Görgényszentimre)”
projekt titulárisa értesíti az érdekelteket a
Maros Megyei Környezetvédelmi Ügynökség által
a besorolási szakaszra kibocsátott 2020. 11. 23-
i 5121. sz. döntés határozatának az aktualizálá-
sáról. A tervet Görgényszentimre község
területén tervezik kivitelezni. 

A Maros Megyei Környezetvédelmi Ügynökség
döntését, valamint a döntéshozatallal kapcsola-
tos információkat tanulmányozni lehet a környe-
zetvédelmi ügynökség székhelyén
(Marosvásárhely, Hídvég utca 10. szám) hétfőn-
ként 9-15, keddtől péntekig 9-12 óra között, a
Maros Megyei Tanács székhelyén (Marosvásár-
hely, Győzelem tér 1. szám) hétfőtől péntekig 8-
16 óra között, valamint a Maros Megyei
Környezetvédelmi Ügynökség weboldalán:
http://apmms.anpm.ro.

Az érdekeltek megjegyzéseiket/ellenvetéseiket
elküldhetik postán a Marosvásárhely, Hídvég utca
10. sz. postacímre a Maros Megyei Környezetvé-
delmi Ügynökség weboldalán való közzétételtől
számított 10 napos határidőn belül.

Az ELNÖK nevében Paul Cosma
Szász Zoltán Tibor FŐJEGYZŐ
megyemenedzser

Ovidiu Georgescu
ALELNÖK

„Nem múlnak ők el, 
kik szívünkben élnek”. 
Szomorú szívvel emlékezünk a drága
nagymamára, 

BÁCS ERZSÉBETRE
(szül. Vinitor) 

halálának második évfordulóján. 
Emléked legyen áldott, nyugalmad
csendes! 
Szerető unokád, Emőke és családja.
(p.-I)

A hirdetési rovatban megjelent
közlemények, reklámok tartalmáért 

a hirdetésfeladó vállalja 
a felelősséget!

REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, ROLETTÁK, GA-
RÁZSKAPUK, ÁTLÁTSZÓPONYVA-BEÉPÍTÉS és egyéb árnyé-
kolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy választékban. Tel.
0745-379-638. (sz.-I)
TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német
REHAU profilokból. Tel. 0745-379-638. (sz.-I)
AMAROSVÁSÁRHELYIREFORMÁTUSTEMETŐ teljes körű
ellátást biztosít a segélyből (koporsó, szállítás, balzsamozás, temet-
kezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534.
(65326-I)

Szolgáltatás–Üzletiajánlat

KLARA javasasszony feloldja a kötéseket és az átkot,
visszahozza a szeretett személyt, pénzügyi sikert és
nyereséget hoz a házhoz, leveszi a rontást, elűzi a rosszat,
bármilyen egészségi, szerelmi és egyéb problémában
segít.
Köszönetnyilvánítások: 
Antonia Marosvásárhelyről köszönetet mond, mert újra
együtt van kedvesével; Enikő Nyárádszeredából hálás,
mert fia kigyógyult az alkoholizmusból és a depresszióból;
Kelemen Ernyéből köszöni, hogy a segítségével felesége
visszatért hozzá; Andrei hálás, mert nyereséges lett
vállalkozása; Elena Dicsőből köszöni, hogy szerelme
visszatért hozzá, és kigyógyult a depresszióból és az
epilepsziából; Corina Marosvásárhelyről hálás, mert férje
ismét visszatért hozzá és gyermekeihez. Tel. 0767-114-102. (Fizetett hirdetés: mp.)
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A 2Celsius szervezet környezetvédelmi akti-
vistái szerint Románia nem tartozik azon 103
ország közé, amelyek a glasgow-i klímacsú-
cson (COP26) aláírták a metánkibocsátás
csökkentésére vonatkozó kötelezettségválla-
lást. 

„Az Európai Unió kevés földgáztermelőjének egyi-
keként magától értetődő lenne erőteljesebb kötelezett-
ségeket vállalni a metánkibocsátás csökkentése
érdekében. Sajnos megint arra várunk, hogy mások te-
gyenek többet értünk – ha az EU vállal valamit, mi is
megtesszük, de jobban szeretnénk, ha mások tenné-
nek többet. Ami még rosszabb, hogy nem követjük 
komolyan a globális vitákat, és talán még a legma-
gasabb szinten sem tudtuk, hogy lenne mit aláírnunk”
– jelentette ki Otilia Nuţu, a 2Celsius szervezet kuta-
tója. 

A szervezet szerint az aláíró országok, amelyek a
világ gazdaságának 70%-át képviselik, csatlakoztak az
EU és az Amerikai Egyesült Államok által indított kö-
telezettségvállaláshoz, amely szerint 2030-ig 30%-kal
csökkentik a metánkibocsátást a 2020-as szinthez ké-

pest. A globális metánkibocsátási kötelezettségvállalás
(The Global Methane Pledge) aláírói között több uniós
tagállam is van, például Bulgária, Franciaország, Né-
metország és Horvátország. Ezzel szemben Románia,
Magyarország vagy Lengyelország nincs az aláírók kö-
zött. 

A metán egy üvegházgáz, amely szakértők szerint a
szén-dioxid után a legnagyobb mértékben járul hozzá
az éghajlatváltozáshoz, és Európában az üvegházha-
tású gázkibocsátás 10%-át teszi ki.

Augusztusban a 2Celsius a Clean Air Task Force
(CATF) nemzetközi klímaszervezettel közösen először
dokumentálta Romániában a kőolaj- és gázkutak, cső-
vezetékek metánkibocsátását mintegy 50 helyszínen,
és súlyos metánszivárgásokat tárt fel.

A 2Celsius egy 2010-ben alapított civil szervezet,
amelynek célja az éghajlatváltozással kapcsolatos po-
litikák befolyásolása országos és európai szinten. Tagja
az Európai Környezetvédelmi Iroda, a Climate Action
Network Europe és az Európai Közlekedési és Környe-
zetvédelmi Szövetség (T&E) nemzetközi szervezetek-
nek. (Agerpres)

Románia nem írta alá 
a metánkibocsátás csökkentésére vonatkozó 

kötelezettségvállalást 



FONTOS  TELEFONSZÁMOK
• Romtelecom-tudakozó

- információ - 118-932
- általános - 118-800

• Központosított ügyelet 
(Rendőrség, Tűzoltóság, SMURD, 
Csendőrség, Mentőállomás): 112
• Rendőrség - 0265/202-305  
• SMURD (betegekkel 
kapcsolatos információk) - 0265/210-110
• Sürgősségi szolgálat:

- gyermekeknek - 0265/210-177
Marosvásárhelyi 
Polgármesteri Hivatal - 0265/268-330
GYULAFEHÉRVÁRI CARITAS, 
otthongondozó szolgálat,
8–16 óra között: 0736-883-110

• Optika-Optofarm   - 0265/212-304
- 0265/312 436
- 0265/250-120
- 0265/263 351 

• Optolens szemsebészet - 0265/263-351
•  Marmed - 0265/250-344

járóbeteg-rendelő: - 0756-468-658
- 0729-024-380

Labor - 0751-114-307
e-mail: marmed@marmed.ro,

www.marmed.ro
• Dora Optics - 0733-553-976
• Dora Medicals - 0265/212-971
• Radiológia, echográfia

Dr.  Jeremiás István - 0265/222- 446

• Emma vendéglő, - 0740-083-077
hidegtálak készítése - 0365/404-664

• Prefektúra - 0265/266-801
• RDS–RCS - 0365/400-401

- 0365/400-404
• Áramszolgáltató vállalat - 0800-801-929
- vidék - 0265/929

• Delgaz Grid - 0265/200-928
- 0800/800 928

• Aquaserv:
- hideg víz-csatorna - 0265/215-702 
- közönségszolgálat - 0265/208-888
- központ - 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
• Alkony Kft. temetkezés (24 ó.) - 0265/263-865
koporsók, kellékek, - 0745-606-215  
koszorúk - 0745-606-269 
és halottszállítás - 0758-047-604
• Maros megyei RMDSZ - 0265/264-442

- 0265/262-907

Méltányos reklámdíj fejében 
állandó szereplője lehet

a FONTOS TELEFONSZÁMOK rovatnak. 
Várjuk jelentkezését  

a 0265/268 854-es telefonon.

12   NÉPÚJSÁG ____________________________________________ REKLÁM–HIRDETÉS _______________________________________ 2021.november16.,kedd


