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Romhalmazt kell felújítani

Az önkormányzaté lett a koronkai Tholdalagi-kastély

Helyreállítják
a patak élővilágát

A városnak a Küküllő- és Nyárádmenti
Natura 2000 Kistérségi Társulás révén
sikerült a Maros Megyei Tanácsnál pályáznia faültetés és haltelepítés támogatására, így szerdán az
önkormányzat a helyi tanintézmények
diákjaival együttműködve hozzá is látott.

November 17-én Takács Szabolcs,
Koronka polgármestere aláírta azt
az adásvételi szerződést, amellyel a
helyi önkormányzat a Tholdalagikastély birtokába került, miután évtizedeken át a pusztulás tehetetlen szemtanúi voltak. Az önkormányzat nagyon tönkrement állapotban 100

Fotó: Nagy Tibor

ezer euróért jutott hozzá az ingat- Pusztulni hagyták az arisztokrácia
lanhoz, amelyet a közösség javára örökségét
szeretne felújítani, és újból a falu díA koronkai kastélyról már többször írtunk laszévé tenni. Az adásvételről Takács
punkban,
de nem árt feleleveníteni, hogy törtéSzabolcs polgármester számolt be lanete
évszázadokra
nyúlik vissza. János Zsigpunknak.

Mezey Sarolta

mond fejedelem idejében, 1562-ben a fellázadt
(Folytatás a 4. oldalon)

Benedek István

____________2.
Földünk,
embertársaink
szeretetére tanító
élet

90. születésnapja alkalmával köszönthetjük dr. Jakab Sámuelt – Samu bácsit, aki 1931. november 19-én
született Szásznádason. Marosvásárhely közismert személyisége, szakmáját illetően geológus, talajkutató,
földrajzi szakíró, pedagógus.

____________15.

Zűr biztosítva

Áll a bál a biztosítások piacán is: számtalan egyéb mellett a gépjárművek kötelező felelősségbiztosítása is jelentősen megdrágult
újabban, így a napokban törvénytervezetet iktattak a biztosítási díjak
behatárolására. Mindeközben egy hasonló korábbi lépés miatt még
per és uniós kötelezettségszegési eljárás folyik szép hazánk ellen,
így elmondható, hogy darázsfészekbe tenyereltek a törvénymódosítás
kezdeményezői.
Hogy zűr lesz, azt már akkor lehetett sejteni, amikor híre kelt,
hogy a kötelező felelősségbiztosítások piaci szeletén domináló biztosító bajban van. Ez még a nyáron derült ki, azóta az illető cég
csődbe is ment. Ennek, és vélhetően egyéb tényezőknek is betudhatóan megugrottak a díjszabások, újabb terhet akasztva az üzemanyagárak miatt már amúgy is gondban levő fuvarozók és közlekedők nyakába. Ezt akarja orvosolni a kedden tizenöt képviselő által
aláírt és benyújtott törvénytervezet.
Pontosan ugyanilyen helyzet alakult ki szinte hétnyi pontossággal
most öt éve is, azaz a piaci szeletet uraló biztosítók csődje után elszabadultak az árak. Akkor egy sürgősségi kormányrendelettel szabtak fél évre felső árhatárt a kötelező felelősségbiztosításoknak. Az
illető kormányrendelet miatt hét biztosító perelte be az államot, és
kártérítést is követelnek, mert szerintük ár alatti üzletelésre kötelezték őket. Emellett a piaci árakba történt hatósági beavatkozás miatt
(Folytatás a 3. oldalon)
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JOLÁN: Dugonits András
névalkotása a XVIII. századból. Eredetileg a Jóleán, azaz
jó leány felújítása és a Jolantha
magyarosítása volt.
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A Nap kel
7 óra 29 perckor,
lenyugszik
16 óra 46 perckor.
Az év 323. napja,
hátravan 42 nap.

VALUTAÁRFOLYAM
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Elvétve zápor
Hőmérséklet:
max.50C
min. 2 0C

1 EUR

1 USD

100 HUF

1 g ARANY

4,9488

4,3642

1,3655

261,0566

A csütörtöki lottóhúzás nyerőszámai

36, 28, 35, 17, 32 + 12
25, 6, 18, 33, 3, 27

33, 22, 27, 37, 21, 35

Megyei hírek

NOROC PLUS: 0 2 5 8 9 6

SUPER NOROC: 7 7 8 7 9 6
NOROC: 6 8 0 1 0 4 0

Leszállóban a járványgörbe

A közegészségügyi igazgatóság összesítése szerint
Maros megyében a koronavírussal fertőzött személyek 14
napos mozgóátlaga 4,9 ezrelékre csökkent, ami 2893 „pozitív” személyt jelent. Ezek a számok a november elejiekhez képest közel felére csökkentek. Jelenleg
Mezőpagocsa, Nyárádkarácson és Marosbogát községekben 10 ezrelék feletti a fertőzöttek aránya. Marosvásárhelyen 906 fertőzött személlyel 6,15 ezrelékes, míg
Marosludason és Dicsőszentmártonban 5,4, Segesváron
és Szovátán 4 ezrelék körüli a fertőzöttségi ráta.

Társasjátékvásár a Kultúrpalotában

A hét végén, november 19–21. között 7. alkalommal kerül
sor a Játéknapok nevű társasjátékvásárra, Románia legnagyobb ilyen jellegű rendezvényére, amelyet tavaly a járványhelyzet miatt online tartottak. Ezúttal a
Kultúrpalotában lehet a különböző társasjátékokból válogatni péntektől vasárnapig. A játékok egy része, a korábbi
alkalmakhoz hasonlóan, ki is próbálható. A vásár délelőtt
10-től este 8 óráig tart, a helyszínen versenyek is lesznek.
A belépés ingyenes.

Terápiás program Magyarózdon

A Bonus Pastor Alapítvány szervezésében december 2–
5. között négynapos terápiás program lesz férfi és női
szenvedélybetegeknek és hozzátartozóiknak Magyarózdon. A felvétel előzetes személyes beszélgetés alapján
történik. A függőségi és önismereti programra november
26-ig lehet jelentkezni, a Maros megyeiek McAlister Magdolnát hívhatják a 0742-653-331-es telefonszámon.

Megnyitották a korcsolyapályákat

Marosvásárhelyen vasárnaptól két műjégpályát üzemeltetnek, egyiket a várban, a másikat a Ligetben. A korcsolyázók hat időpontban léphetnek jégre, 9.30-tól, 11.30-tól,
13.30- tól, 15.30-tól 17.30-tól és 19.30-tól. Egy-egy turnus
másfél órát tart. A belépőjegy turnusonként 12 lejbe, a korcsolyabérlés 10 lejbe kerül – tájékoztatott Facebook-oldalán a helyi polgármesteri hivatal.

Helyi termékek vására

November 19-én, ma 8–19 óra között tartják meg Marosvásárhelyen, a Rákóczi lépcső aljában az immár hagyományossá
vált
helyi
termékek
vásárát.
A
megyeszékhelyen közel 5 éve kerül sor minden hónap
harmadik péntekén a Local Farmers’ Market vásárra,
ahová a helyi termelők és kézművesek az évszaknak megfelelő termékekkel várják a látogatókat. A tél közeledtével
a novemberi vásáron lehetőség lesz feltölteni az éléskamrát friss idényzöldséggel, ízletes befőttekkel, sajtfélékkel
és hentesáruval, édességekkel, de különleges kézműves
termékek, natúr kozmetikumok közül is válogathatnak a
vásárlók.
Hírszerkesztő: Mezey Sarolta

Helyreállítják a patak élővilágát

A legfiatalabb nemzedék bevonásával kezdték élőknek. A beruházást idén november 5-én adták át Tánmeg szerdán a Szováta-patak élővilágának hely- czos Barna környezetvédelmi miniszter jelenlétében.
A beruházás csak egy fejezet végét jelenti, mert a teenreállítását – adta hírül Szováta önkormányzata.

Gligor Róbert László

dők sora még hosszú. Folytatni szeretnék a munkálatokat
a patak alsó, Tavasz utcai szakaszán, valamint az összekötő
patakok medrének rendezését, a régi malomárok kiépítését.
„Nem szabad elfelejtenünk, hogy a mi településünk valamikor e patak mellé épült, itt telepedtek le az első szovátai
emberek, akik számára ez a patak biztosította az életet. Ezt
szem előtt tartva törekszünk arra, hogy a medret tisztán
tartsuk, hogy fellendítsük a halászat kultúráját, amely turisztikai szempontból is plusz vonzerőt jelenthet Szovátának” – mondotta nemrégiben Fülöp László Zsolt.
A szerdai eseményen jelen volt a város egykori polgármestere, a megyei tanács jelenlegi elnöke is, aki úgy véli,
ezzel a lépéssel elkezdődött az élővilág visszahonosítása
ezen a területen, de a patakpart védelmén túl fenntartható,
tudatos környezetvédelemre is szükség van – fejtette ki az
elöljáró.
A programsorozat szombaton tanulmányi túrával folytatódik a fürdőtelepen. Az érdeklődő diákok délelőtt a
Medve-tó teraszáról indulva túravezetők kíséretében bejárják a Só útját, megismerkedve a Medve-tó kialakulásának
körülményeivel, szemügyre veszik a környező tavakat, erdőket, a növényzetet és a vízrajzot. Az egyórás túra a Tivoli-tónál ér véget, ahol szintén haltelepítésre kerül sor,
ezúttal 100 kg pontyot engednek a szervezők a tóba.

Egy nemrég tett ígéret beváltásának kezdetét jelentette
be szerdán Fülöp László Zsolt polgármester, aki a hónap
elején, a Szováta-patak mederszabályozási munkálatainak
átvételekor kijelentette, hogy feltett szándékuk a meder
helyreállítása környezetvédelmi szempontból, valamint a
patak élővilágának visszaállítása őshonos halfajok tenyésztésével.
A városnak a Küküllő- és Nyárádmenti Natura 2000 Kistérségi Társulás révén sikerült a Maros Megyei Tanácsnál
pályáznia faültetés és haltelepítés támogatására, így szerdán az önkormányzat a helyi tanintézmények diákjaival
együttműködve hozzá is látott. A Szováta-patakon mintegy
100 kg halat, népies nevén „piros pettyes”-nek nevezett
pisztrángot engedtek el, majd fűzfát, nyírfát, aranyesőt és
japánbirset ültettek a patak mentén, a meder városközponti
szakaszán, a Patak, Mester és Sport utcában. A kezdeményezéshez a helyi iskolák lelkes tanárai és diákjai csatlakoztak szép számban, de részt vettek érdeklődő szülők is,
illetve fát ültettek a helyi tanács képviselői, az önkormányzat munkatársai és az RMDSZ szovátai szervezetének képviselői. A Fiatalok egy élhető környezetért elnevezésű
program célja a környezettudatos életmódra való nevelés, egy élhető környezetre való igény formálása,
kialakítása, valamint környezetünk minőségének javítása.
A polgármester számára öröm, büszkeség látni a
sok lelkes, tenni akaró, szorgos gyermeket lapáttal a
kezükben, hogy mielőbb elültethessék a „fájukat”.
Hogy ennyien összegyűltek a kezdeményezésre, szép
bizonyítéka annak, hogy „gyermekeink egyrészt érzékenyek környezetünk iránt, fontos számukra megőrizni annak épségét és szépségét, másrészt
izgalommal tölti el őket, ha örömet szerezhetnek a
természetnek, egymásnak, saját maguknak és városunknak” – nyilatkozta a városvezető, aki köszönetet
mondott a gyerekeknek, pedagógusoknak, akik aktívan és örömmel támogatták a kezdeményezést, megköszönte Péter Ferenc megyei tanácselnöknek a
segítséget, és hogy jelenlétével megtisztelte az eseményt, továbbá háláját fejezte ki mindenkinek, aki
közreműködött az első lépés megtételében. „Hiszem,
hogy ezek a gondos, okos, ügyes és szorgalmas gyermekek példát mutatnak mindenkinek Szovátán, és
együtt, közösen fogjuk óvni a városunkat átszelő kincset, a patakot és annak élővilágát” – fejezte ki reményét a polgármester.
A Szováta-patakon az elmúlt két évben akkora beavatkozást végeztek, amilyre az 1980-as évektől nem
volt példa: 4,2 kilométeren zajlott mederszabályozás
2,6 millió lej értékben, ez 1,1 km beton támfalat, valamint 1 km kőparterősítést jelent. Az igény erre évtizeddel ezelőtt megszületett, de konkrét intézkedés,
azaz a tervek előkészítése csak a 2016-os árvíz után
kezdődött el. A dolog egyre sürgősebbé vált, mivel
minden nagyobb esőzéskor a megáradt patak tönkre- A helyi gyerekek örömmel vettek részt az első fák elültetésében
tette a környezetét, és kárt okozott a meder mentén
Fotó: Fülöp Edmund

Környezettudatos nők – az Erdély TV műsorában

Környezettudatosság, tudatos életszemlélet. Egyre több
olyan hölggyel találkozunk a mindennapokban, akik odafigyelnek arra, hogy „zöldebben” éljenek, hogy mit hol vásárolnak, hogyan utaznak, milyen ruhadarabokat hordanak.
Olyan nők, akik példát mutatnak gyermekeiknek, akiknek

fontos az újrahasznosítás, akik hosszú távon terveznek. Az
Erdélyi Magyar Televízió Nőszemközt című műsorában
Kurta Kinga vendégei olyan hölgyek, akik hisznek a változásban. A műsor pénteken este 9 órától követhető az Erdély TV képernyőjén és YouTube-csatornáján.

A megyei kórház laboratóriuma bővítette szolgáltatásait.
November 15-től kérésre elvégzik a IgG Covid-antitest
(teljes) és a Sars-CoV-2 IgG antitestvizsgálatot. Előbbi 85,
utóbbi 100 lejbe kerül. A vérvétel hétköznaponként 7.30 és
10 óra között történik a fertőző betegségek klinikáján, a

Dózsa György utca 89. szám alatt, illetve a 2-es poliklinikán, az 1918. December 1. út 28. szám alatt. A tesztek eredménye 13 óra után vehető át. Előjegyzés a fertőzőklinikán,
a 0365-882-609, vagy a 2-es poliklinikán, a 0365-882-550,
0365-882-552, 0265-263-685 telefonszámokon.

A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal befejezte a Nicolae Bălcescu Waldorf-iskola külső és belső felújítását.
Az épületet teljesen rendbe tették, beleértve a mosdókat,
a folyosókat és a sportpályát is. Most a régóta elhanyagolt

Bernády György iskola tetőszerkezetének javítását kezdték
el. A hivatal prioritásként kezeli a város oktatási intézményeinek fejlesztését és modernizálását – tette közzé Soós
Zoltán polgármester közösségi oldalán.

A megyei kórház laboratóriuma is elvégzi az antitesttesztet

Iskolákat újítanak fel Marosvásárhelyen
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A PNL Nicolae Ciucă ügyvivő védelmi minisztert
jelöli kormányfőnek

A PNL Nicolae Ciucă ügyvivő védelmi minisztert jelöli miniszterelnöknek a PSD-vel és az RMDSZ-szel
közösen alakítandó nagykoalíciós kormány élére –
döntötte el csütörtökön egyhangúlag a párt végrehajtó bizottsága.

A PNL elnöke, Florin Cîţu ügyvivő kormányfő azt követően
lépett vissza Ciucă javára, hogy a PSD leszögezte: nem tud
bizalmat szavazni egy olyan politikusnak, akinek előző kormányát októberben megbuktatta.
Ciucăt a pártelnök javasolta a posztra, de a párt döntését
nem Cîţu, hanem a PNL két alelnöke közölte a sajtóval.
A végrehajtó bizottság arról is döntött, hogy a PNL részéről
Ciucă veszi át a párt tárgyalóküldöttségének vezetését a koalíciós partnerekkel folytatandó további egyeztetéseken. Mivel
a PSD és a PNL is igényt tart a miniszterelnöki posztra, azt
már korábban eldöntötték, hogy a tisztséget felváltva töltik be.
A PNL továbbra is ragaszkodik ahhoz, hogy a rotációs rendszerben a liberális kormányfő legyen az első.
A PSD Marcel Ciolacu pártelnököt jelölte.
A román média Ciucăt – a PNL jelöltjeként államfővé vá-

lasztott – Klaus Iohannis embereként tartja számon. Az elnök
az első, meghiúsult kormányalakítási kísérlet után október közepén már megbízta egyszer Ciucăt kormányalakítással,
akkor viszont a PNL egy, az RMDSZ-szel közösen alakítandó
kisebbségi kormány elfogadtatásával próbálkozott, amelyhez
nem sikerült parlamenti többséget szereznie, így a miniszterelnök-jelölt visszaadta megbízását.
Ciucă 54 éves tartalékos tábornagy, Románia volt vezérkari főnöke (2015-2019) pártonkívüliként kapott védelmi miniszteri megbízást a 2019 novemberében alakult, Ludovic
Orban vezette kisebbségi PNL-kormányban, majd a tavalyi
választásokon a PNL jelöltlistáján jutott be a bukaresti szenátusba.
Ciucă tavaly decemberben, Orban lemondását követően, a
jobbközép koalíciós kormány beiktatásáig, két hétig ügyvivőként vezette a liberális kormányt, majd a PNL, az USR és az
RMDSZ részvételével alakult, majd az USR kilépese nyomán
október elején megbuktatott, Florin Cîţu liberális miniszterelnök vezette koalíciós kormányban ismét védelmi miniszterként tevékenykedett. (MTI)

Potápi: a mentorprogram a Kárpát-medencében
kialakított gazdasági hálót erősíti

A mentorprogram erősíti a Kárpát-medencében az
elmúlt években kialakított gazdasági hálót, ezen
felül „ez a háló azt is eredményezi, hogy egyre inkább egy gazdasági térről beszélhetünk, hogy ha a
Kárpát-medencére gondolunk” – mondta Potápi
Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért
felelős államtitkára az erdélyi mentorprogram második évadát megnyitó online sajtótájékoztatón
csütörtökön.

Közölte, az erdélyi mentorprogram sikeres első évadának
köszönhető, hogy a most induló második szakaszban a korábbinál is többen jelentkeztek: 111 mentorált és 59 mentor, öszszesen 170-en vesznek részt.
Hozzátette, a program lehetőséget ad, hogy a gazdasági élet
szereplői meg tudjanak ismerkedni egymással, valamint, hogy
a több évtizede bizonyított nagyvállalkozók szakmai tapasztalatukkal, tudás átadásával segítsék a most induló mikro-, illetve kisvállalkozásokat.

Az államtitkár felidézte, a mentorprogramot először a Vajdaságban indították el 2019 végén, ezt követően szervezték
meg Erdélyben az első évadot. Most pedig párhuzamosan zajlik a horvátországi, a felvidéki, valamint a kárpátaljai mentorprogram, és ezzel egy időben indítják el az erdélyi
mentorprogram második évadát.
Potápi Árpád János szerint kutatásaik bizonyítják, hogy
nemcsak Erdélyben, hanem a Kárpát-medencében szinte mindenhol a magyar vállalkozók magyar embereket foglalkoztatnak, több mint 92 százalékban. Ha pedig a magyar gazdaságot
erősítik, akkor a magyar családokat is erősítik – fogalmazott.
Az is fontos, hogy ezeknek a térségeknek a magyar vállalkozói magyarországi vállalkozásokkal kössenek szakmai, illetve üzleti kapcsolatot, a magyar gazdaság erősítése
érdekében – mondta.
A külhoni vállalkozói mentorprogram a nemzetpolitikai államtitkárság, a Pro Economica Alapítvány és a Design Terminál együttműködésével valósul meg. (MTI)

A nehéz döntések meghozatalára bátorította
Romániát a vakcinabeszerzésért felelős uniós biztos

A koronavírus elleni oltási kampány erősítésére és
a digitális zöldigazolvány bevezetésével kapcsolatos
„nehéz döntések” meghozatalára bátorította Romániát csütörtökön Bukarestben Thierry Breton, az Európai Bizottság belső piacért és a vakcinabeszerzésért is felelős tagja.

A román oltásparancsnokkal és a katasztrófavédelmi államtitkárral közösen tartott sajtóértekezletén Breton hangsúlyozta,
hogy az emberiség háborúban áll a vírus ellen, a közeledő
újabb fertőzési hullám ellen pedig az EU-nak két védekező
eszköze van: az oltás és a zöldigazolvány. Szerinte a nehéz
döntéseket most kell meghozni, ehhez pedig politikai bátorságra van szükség.
Németországban, aki nincs beoltva, nem mehet dolgozni,
Ausztriában, aki nincs beoltva, annak otthon kell maradnia –
sorolta a példákat az uniós biztos. Az immunizálását halogató
román állampolgárokról azt mondta: kételkedésük természetes, eleinte mindenki így viszonyult az oltáshoz, de több mint
egymilliárd adag vakcina beadása után az EU-ban elegendő
tapasztalat halmozódott fel arról, hogy az oltás biztonságos,
és hatékony.
Breton szerint a habozás egy évvel ezelőtt érthető volt, de
most már nincs vesztegetni való idő, a vacillálóknak tisztában
kell lenniük azzal, hogy az életüket és hozzátartozóik életét
kockáztatják. Hozzátette: az előrejelzések szerint Európában
– az EU-n kívüli országokkal együtt – február végéig további
félmillió emberéletet fog követelni a koronavírus-járvány.
Az uniós biztos rámutatott: az EU-ban a polgárok 75 százaléka felvette már az oltást, de egyes országokban – és Románia ezek közé tartozik – jelentős a lemaradás, látogatásának

pedig az a célja, hogy támogassa a tagállamokat az oltás és a
zöld igazolvány használatában. Hozzátette: a zöldigazolvány
hasznosságát bizonyítja, hogy a világon már hetven ország
használja.
Raed Arafat katasztrófavédelmi államtitkár felidézte, hogy
tavasszal Románia még az elsők között volt az átoltottság tekintetében, most viszont – a beoltható lakosság 44 százalékára
korlátozott átoltottságával – tarthatatlan, azonnali változtatást
igénylő helyzetbe került. Arafat hangsúlyozta, hogy a zöldigazolvány a közösséget védi, és minél előbb be kell vezetni,
mert emberéleteket ment meg.
Valeriu Gheorghita katonaorvos, a román oltási kampány
koordinátora kifejtette: alacsony átoltottsága miatt Románia
nincs biztonságban, és az Európai Unió egésze sem lehet biztonságban, amíg egyes tagállamai nincsenek biztonságban.
Leszögezte: tudja, hogy az oltás nem népszerű intézkedés, de
nem tűrhető el, hogy naponta százával legyenek olyan halálesetek, amelyek megelőzhetőek lettek volna.
Az oltásparancsnok rámutatott: az oltás sem nyújt száz százalékos védettséget egyéni szinten, de bebizonyította hatékonyságát közösségi, közegészségügyi szinten. A zöldigazolványra szerinte azért van szükség, mert járványügyi szűrésként működik: a zöldigazolvánnyal rendelkezőknél ugyanis jelentősen kisebb annak a valószínűsége, hogy bárkit
is megfertőzzenek, vagy ők maguk súlyosan megbetegedjenek.
A vakcinabeszerzésért felelős uniós biztost Klaus Iohannis
államfő is fogadta. Thierry Breton az átoltottság tekintetében
még Romániánál is rosszabbul álló Bulgáriában folytatja útját.
(MTI)

Az EU-nak további migránsválságokra kell készülnie

Az Európai Uniónak fel kell készülnie arra, hogy
„elég gyorsan” további migránsválságok következhetnek be – jelentette ki Fabrice Leggeri, az Európai
Unió határ- és partvédelmi ügynökségének (Frontex) igazgatója az AFP francia hírügynökségnek
adott interjúban.

A fehérorosz-lengyel határon kialakult helyzetet Leggeri
ahhoz a tavaly februári válsághoz hasonlította, amikor is migránsok tömege indult meg Görögország felé azt követően,
hogy Ankara bejelentette: a török hatóságok már nem akadályozzák meg, hogy belépjenek az unió területére.
„A lengyel migránsválság tehát nem az első alkalom, hogy
az EU-nak ilyenfajta hibrid fenyegetéssel vagy geopolitikai

zsarolással kell szembenéznie” – jelentette ki. Hozzátette: „fel
kell nyitni a szemüket azoknak az embereknek, akik eddig
nem értették meg, hogy a migrációs hullámokat politikai fegyverként is be lehet vetni az EU-val szemben”.
A Frontex vezetője arra is kitért, hogy az ügynökség a lengyel hatóságokkal együttműködve a következő hetekben mintegy 1700 migráns Irakba történő visszaszállítását szervezi.
Mint mondta, 25 ezer lengyel katona és határőr, valamint
több ezer rendőr teljesít szolgálatot a lengyel-fehérorosz határon. Véleménye szerint az állandó határzár megépülése segíteni fogja a határt védők munkáját, mivel hatékonyan
csökkenti a határsértéseket, így a visszatoloncolandók számát
is. (MTI)

Ország – világ
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Akna robbant a fegyvergyárban

Négy halálos áldozata és négy sérültje van a Vâlcea
megyei Băbeni-ben működő fegyvergyárban csütörtökön történt robbanásnak – közölte a katasztrófavédelem. A legfrissebb adatok szerint három férfi és
egy nő vesztette életét a detonációban, további négy
sérültet kórházba szállítottak. A fegyvergyárnál egy
régi gyalogsági akna robbant fel, a detonációt nem
követte tűz. (Agerpres)

Saját szakértőjét kapcsolta le
a DNA

Vesztegetés elfogadásának gyanújával őrizetbe
vette kedden a korrupcióellenes ügyészség (DNA)
az intézményben szakértőként alkalmazott Nicolae
Răzvan Despát. A DNA szerdai közleménye szerint
a gyanúsított 15 ezer eurót kért egy üzletembertől,
amiért cserében közbenjárást ígért annak érdekében, hogy az illető vállalkozása egy közbeszerzési
eljárás nyomán szerződést köthessen a vádhatósággal. Kettejük alkudozása nyomán az összeg 12
ezer euróra csökkent, amit két részletben kellett
volna megkapnia Nicolae Răzvan Despának. Az
ügyészek tájékoztatása szerint a gyanúsítottat kedden tetten érték, amint átvett az üzletembertől 30
ezer lejt. (Agerpres)

Csökkentették prognózisukat
az elemzők

Romániai elemzők csökkentették az idei várható
gazdasági növekedésre vonatkozó prognózisukat,
miután várakozáson alul alakult a román bruttó hazai
termék (GDP) a harmadik negyedévben – írta csütörtökön a Ziarul Financiar című gazdasági napilap
elektronikus kiadásában. A legfontosabb kereskedelmi bankok közül négy is csökkentette az előrejelzését, így a piacvezető Banca Transilvania 7,3
százalékról 6,1 százalékra, a második legnagyobb
pénzintézetnek számító Román Kereskedelmi Bank
(Banca Comerciala Romana) 7,4 százalékról 6,4
százalékra, a Raiffeisen Bank 7,5 százalékról 6,2
százalékra és az ING Bank 7,5 százalékról 6,5 százalékra mérsékelte a prognózisát. Elemzők szerint
a harmadik negyedévi szerényebb teljesítmény az
ipari termelés lassulásával és az építőipari termelés
alig 0,4 százalékos növekedésével magyarázható.
(MTI)

A Nyugat nem veszi komolyan
az orosz figyelmeztetéseket

A Nyugat nem veszi komolyan a moszkvai figyelmeztetéseket, hogy ne lépje át az orosz érdekek
„vörös vonalát” – jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz
elnök a moszkvai diplomáciai tárca kibővített kollégiumának ülésén elmondott beszédében. „Folyamatosan hangot adunk aggodalmainknak ezzel (a
fekete-tengeri NATO-hadgyakorlattal) kapcsolatban,
szólunk a vörös vonalakról, de természetesen megértjük, hogy partnereink – hogy’ is mondjam, finoman? – nagyon sajátosan, nagyon felületesen
viszonyulnak minden figyelmeztetésünkhöz és a
vörös vonalakról szóló szavainkhoz” – fogalmazott
az államfő. Putyin azt hangsúlyozta, hogy Oroszországnak komoly biztonsági garanciákat kell kérnie a
Nyugattól. (MTI)

Zűr biztosítva

(Folytatás az 1. oldalról)
az Európai Bizottságnál is panaszt tettek, az meg is indította a kötelezettségszegési eljárást szép hazánk ellen,
az ügyet ezután fogja tárgyalni az Európai Unió bírósága. Nem ez lenne az első eset, hogy piaci folyamatokba
való beavatkozás miatt szabálymódosításra kötelezik és
megbírságolják az országot.
Ha most is tovább folytatódik a zűr, nem a regáti hatóságoknak áll jól a szénája. Legalábbis abból kiindulva,
hogy a kedden benyújtott törvényjavaslat írott indoklata
cérnavékony három oldal, a benne szereplő számításokat
laikus szemmel is nehezen lehetne szakmunkának nevezni. A biztosítók érdekképviselete közleményben finoman fogalmazva fércmunkának minősítette a
törvénykezdeményezést, borítékolni lehet, hogy ez ellen
is élnek a jogorvoslat lehetőségével, és nagy eséllyel
nyernek is.
De valójában nem is ez az igazi zűr. Hanem az, hogy
ha az utóbbi öt évben a kötelező felelősségbiztosítások
piacán három domináns cég is csődöt jelentett, az azt
jelzi, hogy a rendszerrel gond van. Vagy a szabályokkal,
vagy a piaci felügyelet rendszerében van a hiba, amit komoly szakértői munkával kellene az ezért adópénzből busásan megfizetett illetékeseknek megkerestetniük és
orvosolniuk. Lett volna rá öt évük, ehelyett megint olyan
tűzoltómódszerrel próbálják a baj tüneteit csillapítani,
aminek jogi eljárás, nagy eséllyel vesztett per és borsos
bírság meg kártérítés lesz a vége. Így lesz drága a kötelező felelősségbiztosítás nemcsak a közlekedőknek,
hanem az államra kiszabott bírságot és kártérítést törlesztő adófizetőknek is.
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székelyek feldúlták, akkor a birtok
a sepsiszéki Mihályfy családé volt.
Ezután a körtvélyfáji Kovacsóczi
Farkas kancellárra, majd a Tholdalagi családra szállt a birtok. A Tholdalagi család Erdély régi mágnás
családja, nevüket Tholdalag helységről, az ősi birtokról vették fel a
XVI. században. Tholdalagi Mihály, a fejedelmi kor legképzettebb
diplomatája 1630-ban építette a régi
épület helyére a kastélyt, amit kétszáz évvel később, 1830 körül
Tholdalaghi Ferenc alakított át és
bővített ki. Az U alaprajzú épület
ötven méter hosszú újklasszicista
homlokzattal bővült. A kastélyban
az értékes bútorzat, csempekályhák,
szőnyegek és értéktárgyak mellett
gazdag, több mint tízezer kötetes
könyvtár volt, amiből 1944-ben
több mint 2300 kötetet sikerült
megmenteni. Egy részük a marosvásárhelyi Teleki Tékába került. Az
épületet százhúsz holdas, lombhullató fákkal beültetett és mesterséges
halastóval ellátott park vette körül,
amiből mára már semmi sem maradt.
Miután a kastélyt államosították, köztulajdonba került, az épület
különböző rendeltetést kapott, s
évről évre romlott az állaga. A kilencvenes évek elejétől a gazdasági
épületeit a Geranco Kft. raktárnak
és műhelynek használta. A kastélyt
a család külföldön élő leszármazottja, Kerekes Mária igényelte
vissza, és 2004-ben került a birtokába. A már romos épületet Jean
Claude Moscovici francia vállalkozónak adta el.
Az évek során az önkormányzat
mindent megpróbált, hogy a tulajdonost rábírja a kastély megmentésére. Nagy Márton és Takács Olga
volt polgármesterek több ízben felszólították a francia tulajdonost,
hogy legalább állagmegőrzési munkálatokat végeztessen, de semmi
sem történt, annak ellenére, hogy

Romhalmazt kell felújítani

szerződés kötelezte a felújításra. ellene indított pereket. Az önkorEzzel egy időben minden hivatalos mányzat felértékeltette a kastélyt, s
idén januárban született meg a tanászervet értesítettek.
csi döntés, miszerint megvásároljuk
A vételár: 100 ezer euró
az ingatlant. November 17-én aláírJelenleg a kastély udvarán levő tuk az adásvételi szerződést, s
épületek is üresek, a bútorgyár el- átutaltuk a 100 ezer eurónak megfeköltözött. A kastély tetőzete besza- lelő összeget, 488 ezer lejt. A volt
kadt, a falak düledeznek. Összeszo- tulajdonost terheli a felelősség, hogy
rul az ember torka, ha látja, mivé ilyen állapotba került a kastély.
vált.
Tudni kell róla, hogy Koronkáról
– Az önkormányzat már rég tár- vitt szakembereket Franciaországba,
gyalt a megvásárlásról Moscovici- akik asztalosmunkát végeztek,
csal, de nem járt sikerrel, ugyanis ő tömör fából ajtókat, ablakokat készíabban reménykedett, hogy többet tettek egy Párizs melletti kastélya
kap érte. Aztán végül elhatározta, felújításához. Azt állította, hogy a
hogy 100 ezer euróért mégis az ön- koronkai kastéllyal is így fog eljárni,
kormányzatnak adja el, azzal a fel- ezzel győzhette meg az örökösöket,
tétellel, hogy felfüggesztjük az hogy neki adják el az ingatlant, amit

Megnyitóünnepség – plenáris előadások, videókonferencia

2005-ben vásárolt meg. Ígéretei ellenére semmilyen állagmegőrzést
nem végzett a kastélyon, hagyta,
hogy tönkremenjen – mesélte Takács Szabolcs polgármester.

A falu dísze és jelképe lesz

A kastély tulajdonosaként az önkormányzat szakemberekhez fordul, hogy megállapítsák, mi a
legsürgősebb teendő, mivel kezdjék
az állagmegőrzést.
– A restaurálás nem egyik napról
a másikra történik. Elsőként bekerítjük a romos épületet, mert balesetveszélyes, de a telet valószínűleg ebben az állapotban fogja kihúzni. Annak függvényében, hogy
a szakemberek milyen javaslatot

Moscovici és Takács Szabolcs polgármester aláírják az adásvételi szerződést

A magyar tudomány napja Erdélyben

Idén 20. alkalommal szervezi
meg A magyar tudomány
napja Erdélyben című ünnepi
rendezvényét az Erdélyi Múzeum-Egyesület. A Tudomány: iránytű az élhető
jövőhöz alcímet viselő, november 19-i, mai rendezvénysorozat nyitóeseményén felavatják a Mikó-emlékkövet a
kolozsvári Mikó-kertben, délután pedig, a köszöntőbeszédeket követően plenáris
előadások hangzanak el,
amelyre idén is fiatal erdélyi
kutatókat kértek fel a szervezők, hogy ismertessék kutatási területüket, tudományos
eredményeiket a nagyközönséggel.

Kaáli Nagy Botond

A plenáris előadássorozatot Erdei
Anna immunológus, akadémikus, a
Magyar Tudományos Akadémia főtitkárhelyettese ünnepi előadása
nyitja meg. A nyitóünnepségen ezúttal is sor kerül a Gróf Mikó Imreemlékplakettek átadására. Az
eseménysorozat online formában is
követhető, a részvételi szándékot a regisztrációs űrlapon
(https://forms.gle/y4pU2PJvnaZatfTr7) kérik jelezni, a csatlakozási link pedig a következő:
https://us06web.zoom.us/j/8268555
1243?pwd=MWpRZ3pqTHpuVW
NWbXNhcitiQWlpQT09. Meeting

ID: 826 8555 1243. Passcode:
642412. A rendezvény programját
az alábbiakban közöljük.
11.00 óra: Mikó-emlékkő avatása
a Mikó-kertben. 15.00 óra: megnyitó, köszöntések, A magyar tudomány napja Erdélyben című
rendezvénysorozat bemutatása.
16.00 óra: Ünnepi plenáris előadás. Erdei Anna (immunológus,
akadémikus, a Magyar Tudományos Akadémia főtitkárhelyettese, Budapest): Járvány elleni védelem az egyén és a társadalom
szintjén.
16.30 óra: a Gr. Mikó Imre-emlékplakettek átadása. 17.00 óra: kiskoncert – Dimitrij Sosztakovics:
Prelúdium, Joseph Haydn: Trio
all’ongarese. Közreműködnek a
BBTE Református Tanárképző és
Zeneművészeti Kar oktatói és diákjai: Berei Annabella (cselló), Boros
Viktória és Sófalvi Emese (hegedű),
Miklós Noémi és Vajas Gréta (zongora).
Fiatal kutatók a tudomány szolgálatában előadássorozat: a plenáris
előadók révén – különböző szakterületek és intézmények képviseletében – a fiatal generáció változatos
kutatási témáiba és ezek eredményeibe láthatnak bele az érdeklődők, melyek tükrözik tudományos
törekvéseik irányát és a jövőbeni lehetőségeket.
17.20 óra – Székely István Gergő
(tudományos munkatárs, Nemzeti
Kisebbségkutató Intézet, Kolozs-

vár): Egyenlőtlen akkommodáció:
az erdélyi magyar közösség helyzete a romániai kisebbségpolitikai
rezsimben.
17.40 óra – Molnár Katalin
(egyetemi tanársegéd, Sapientia
EMTE, Marosvásárhelyi Kar, Kertészmérnöki Tanszék, Marosvásárhely):
Termesztéstechnológiák
intenzivizálása a növények védekezőmechanizmusát indukáló kezelőanyagok alkalmazásával.
18.00 óra – Kovács Zsolt (egyetemi adjunktus, George Emil Palade
Orvosi, Gyógyszerészeti, Tudomány- és Technológiai Egyetem,
Biokémiai Tanszék, Marosvásárhely): A molekuláris biológia helye
az onkológiai kutatásban.
18.20 óra – W. Kovács András
(tudományos főkutató, Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár): A ne-

tesznek, jövőben elkezdjük az épület restaurálását korabeli fényképek
és dokumentumok alapján. A volt
tulajdonos végeztetett egy tanulmányt, ezt is rendelkezésünkre bocsátja, meglátjuk, mennyit lehet
belőle hasznosítani. Ha olyan állapotban vásároltuk volna meg a kastélyt, ahogy az örökösök eladták,
más lenne a helyzet, mert akkor az
épületen ép volt a tetőszerkezet, a
falak is épebbek voltak. Mostanra a
tető nagyrésze beszakadt, a nyugati
szárny alatti boltíves pince is. Nem
is lehet bemenni, mert életveszélyes
– mondta a polgármester.
Az önkormányzat terve, hogy a
felújított kastély a közösség rendelkezésére álljon, s olyan jelképe legyen a falunak, amire büszkék
lesznek a koronkaiak.

mesi megye működése a középkori
Erdélyben (14. század eleje –
1540).
18.40 óra – Boér Máté (doktorandusz, BBTE BTK, Hungarológiai Doktori Iskola, Kolozsvár):
Nyelvi dilemmák a 18. század végének oktatásmódszertani vitáiban.
19.00 óra – András Endre (egyetemi docens, Petrozsényi Egyetem,
Petrozsény): A bányagépek szerkezeti elemeinek és azok működési
folyamatainak modellezése és szimulációja.
19.20 óra: zárszó.
A magyar tudomány napja Erdélyben idei rendezvénysorozata
azonban nem ér véget a mai eseménysorozattal. Az EME szakosztályainak és fiókegyesületeinek
november közepén elkezdődött tudományos ülésszaka a következők-

ben is folytatódik, az alábbi program szerint.
I. Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi Szakosztály, Nyelvészeti, irodalom-, színház- és
filmtudományi szekció. Videókonferencia: november 20., 9.00 óra.
Történelem szekció, videókonferencia: november 27., 9.00 óra. Művészettörténet szekció, videókonferencia: november 20., 9.00 óra. II.
Természettudományi Szakosztály –
Erdélyi Természettudományi Konferencia (ETK-20). Videókonferencia: november 20., 9.00 óra. V.
Műszaki Tudományok Szakosztálya, XXII. Műszaki Tudományok
Ülésszaka. Videókonferencia: november 20., 10.00 óra. VII. Agrártudományi Szakosztály és Sepsiszentgyörgyi fiókegyesület, XVII.
Agrártudományi Konferencia. Agrártudomány az élhető jövőhöz. Videókonferencia: december 10.,
10.00 óra. Aranyos-vidéki Fiókegyesület, Mindennapi élet Aranyos-vidéken a kommunizmus korában. Helyszín: Torda, időpont:
november 26., 17.00 óra. Marosvásárhelyi fiókegyesület, Maros
megye és Marosvásárhely történetéből. Videókonferencia: november
27., 10.00 óra. Zilah és vidéke fiókegyesület és szilágysomlyói fiókegyesület, XVIII. Szilágyság-kutatás
napja. Emlékezés Bajusz Istvánra.
Helyszín: Vigadó, Zilah. Időpont:
november 27., 10.00 óra. Az
MTNE-programbizottság elnöke:
Bitay Enikő, az EME főtitkára.
A mai, kolozsvári eseménysorozatról
további
részletek
a
https://www.eme.ro/web/mtne/emet
udnap2021 oldalon találhatók.
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Dr. Erősdy Sándor, Maros-Torda vármegye főispánja

(Folytatás a november 12-i
lapszámból)

Komán János

A fölfüggesztett főszolgabíró helyettesítőjétől Köllő Ignác alispán
nem akarta a hivatali esküt elfogadni, ami miatt egy újabb konfliktushelyzet alakult ki. A törvények
szigorú betartását követelő főispán
számos szabálytalanságot fedezett
föl a szászrégeni főszolgabíró, Reicher Aladár irodájában, amiért a
főszolgabírót is fölfüggesztette.(183)
Napjaink olvasója, akárcsak én, politikai ízűnek érezheti a választások
előtti koalíciós pártiak felfüggesztését. Az autonómiapárt, újabban a
Nemzeti Munkapárt lapja, a Székely
Lapok a következőképpen védte
Erősdyt: „Erősdy szigorúnak látszó
intézkedéseit kifogásolni nem lehet.
A főispán a törvény szabályait pontosan szem előtt tartva, teljes elfogultság nélkül gyakorolta felfüggesztési jogát.”(184) A főispán és a
polgármester közötti ellentét mindegyre észlelhető. Az igazságügy-miniszter, dr. Székely Ferenc számára
a képviselői mandátumátadást Bernády külön is megszervezte, és
Erősdy részéről is küldöttség vitte a
mandátumot. Végül Erősdy küldöttségét vendégelte meg a miniszter.(185) A választáson a Nemzeti
Munkapárt három, a Kossuth-párt
szintén három mandátumot nyert. A
munkapárt egyik képviselője gróf
Teleki Sámuel volt.
„A munkapárt központi végrehajtó bizottsága kitörő melegséggel
köszönte meg a főispán agilitását.
Mindezt örömmel hozzuk tudomásul – írta a munkapárti lap, a Napló
június 7-én –, mert biztosítékul
szolgál arra, hogy a vármegye s a
város élén még sokáig fog állni
Erősdy Sándor, ez a súlyos tehetségű, férfiasan szilárd jellemű,
nemes komolysággal gondolkozó
ember, akinek munkabírása, talentuma és nobilis egyénisége minden
számba vehető rokonszenvet maga
felé fordított.” A Kossuth-párt Erdélyben mindössze 5, a Nemzeti
Munkapárt 42 képviselőt juttatott
be az ország vezetésébe. Ugron
Gábor, Urmánczy Nándor, Gál Sándor párton kívüliként is bejutott az
országgyűlésbe, tehát összesen hat
képviselővel rendelkezett a vármegye ellenzéke, ami a későbbiek folyamán nagyon megnehezítette a
békés hangulatot, a főispán helyzetét.(186) Köllő Ignác alispán, ennek
az erős politikai háttérnek a biztatására, visszahelyezte hivatalába dr.
Szenner József aljegyzőt, majd a
főispán felfüggesztésével szemben
ugyanezt tette Reicher Aladár és
Körössy József főszolgabírókkal is.
Körössy József nyárádszeredai főszolgabíró, az alispán rendelkezését
kedvezőbbnek tartva, június 13-án
jegyzőkönyvet íratott, melyben
arról értesülünk, hogy átvette a fő-

ispán által kinevezett Nagy Elemér
helyettesítő főszolgabírótól a hivatalt, akiről azt emelte ki a jegyzőkönyv, hogy a Nemzeti Munkapárt
számára korteskedett, és nem törődött a hivatal ügyeivel.(187) Az alispán eme provokatív eljárása elvágta
az útját annak, hogy a főispán továbbra is megmaradjon a meghirdetett béke politikája mellett. Az
ellenzék országgyűlési képviselői,
Désy Zoltán, Gál Sándor, Urmánczy
Nándor azzal a szándékkal utaztak a
fővárosba, hogy tájékoztassák a miniszterelnököt a maros-tordai viszonyokról, de a kormányfő kijelentette, hogy azokról kizárólag Erősdy
főispán révén kíván tájékozódni.(188)
Bár munkapártinak tartotta magát
Bernády polgármester, hiszen a városban alapítója és elnöke volt a
Nemzeti Munkapártnak, nem tartozott a főispán hívei közé.(189) Az újságok hírei szerint politikailag a
háttérben tevékenykedett. Sokkal
nyíltabban támadta a főispánt Urmánczy Nándor országgyűlési képviselő, aki július 9-én a képviselőházban interpellációt intézett a
belügyminiszterhez,
amelyben
Erősdy Sándor főispánt ostromolta.(190) Erősdy, mivel sértőnek találta Urmánczy interpellációját,
elégtételt kért tőle, párbajra hívta.(191) Végül kettejük ellentétét a becsületbíróságra bízták, amely úgy
határozott, hogy a főispánnak nem
is kellett volna elégtételt kérnie,
ezért nincs helye a lovagias tettnek.
A becsületbíróság jegyzőkönyveit a
Pesti Hírlap és a Budapesti Hírlap
július 17-én tették közzé. A politikai
csatározásnak egy újabb epizódja
következett, ugyanis az Urmánczyügy becsületbírósági tárgyalása
során Désy Zoltán és gróf Bethlen
István országgyűlési képviselők
sértő nyilatkozatokat tettek, amiért
Erősdy főispán megbízottai által lovagias elégtételt kért tőlük. Végül a
két fél megbízottjai egyoldalú jegyzőkönyvet vettek föl, és így fejezték
be, békés elintézéssel, az ügyet. A
Pesti Hírlap külön kiemeli, hogy az
utóbbi napokban, nagyrészt képviselőházi felszólalások miatt, egy
sereg lovagias ügy támadt.(192) Dr.
Székely Ferenc igazságügy-miniszter talán érzékeltetni akarta marosvásárhelyi látogatásakor, hogy azért
nem fogadja el a város első kerülete
által fölajánlott képviselői mandátumot, mert nem fog elegendő politikai támogatottságot kapni. Viszont
a vármegye Nemzeti Munkapártja
fiát, Székely Aladárt jelölte helyette,
aki azonnal elmondta programbeszédét, majd meg is választották.(193)
A törvények tiszteletben tartását
Erősdy következetesen, talán túlzottan követelte, ami újabb éles politikai ellentétet váltott ki. Július utolsó
hetén megtartották a fegyelmi választmány ülését, melyen napirendre
került Köllő Ignác alispán eljárása,
mely szerint az említett három vármegyei tisztviselőt visszahelyezte

Urmánczy Nándor (1868–1940)
országgyűlési képviselő (1902–1918)

hivatalába, azaz szembeszegült a
főispán törvényesnek tartott döntésével. A fegyelmi választmány ülésén a főispán felfüggesztő határozatát ismét jogerőre emelték. A
belügyminisztert
tájékoztatták
arról, hogy az alispán szembeszegült a főispánnal, és arról, hogy az
alispán 200.000 koronát utalt ki
szabálytalanul, ami miatt az alispán
ellen a belügyminiszter fegyelmi
eljárást rendelt el. Erősdy személyesen is tájékoztatta az alispánnal
fennálló ellentétről.(194) A vármegyei Nemzeti Munkapárt és az ellenzék erőviszonya mindössze 2-3
szavazattal különbözött. Augusztus
első napjainak botrányos vármegyei közgyűlésein megmutatkozott
a főispán gyenge fölénye, pedig „A
főispán teljes eréllyel és méltósággal vezette a tárgyalást. Energiájának szilárdsága s közigazgatási
tudásának mindent lebíró ereje még
az ellenzék előtt is rejtett tiszteletet
szerzett neki, s még a túloldalról is
elismerték, hogy egyéniségének kiváló volta, konciliáns magatartása,
hozzáértésének nagysága mindenképpen dicséretre méltó”.(195) Az ellenzék vezérei, gróf Bethlen István,
Désy Zoltán, Gál Sándor, Urmánczy Nándor, az 1848-as függetlenségi párt képviselői nemcsak
a képviselőházban, hanem a vármegyei közgyűlésen is komoly ellenfélnek bizonyultak.
A miniszterelnök táviratilag fölhatalmazta a főispánt, hogy az öszszehívott közgyűlést bizonytalan
időre napolja el. Erősdy nyilatkozatát a vármegyei közgyűlésről a
Pesti Napló augusztus 3-án közölte.
Nagyon ellenszenves ellenzéki stílusban tudósított a botrányos közgyűlésről és Erősdyről ugyanezen a
napon a Budapest napilap, mely az
Urmánczy Nándor országgyűlési
képviselő által indítványozott, belügyminiszterhez küldött táviratot is
lehozta. Azt kifogásolták a táviratban, hogy azért halasztotta el a főispán a vármegyei közgyűlést, mert
az ellenzékiek többségben vannak.
Hasonló tudósítást közölt ezen a
napon a Pesti Hírlap is. A két politikai csoportosulás közötti ellentétet
az is élezte, hogy a belügyminiszter
Köllő Ignác alispánt, mivel a közigazgatási bizottság fegyelmi választmánya által a két szolgabíró
felfüggesztésére vonatkozó határo-

zatot nem teljesítette, állásából felfüggesztette. Ez a felfüggesztés az
alispánt nyilvánosan is az ellenzék
pártjához sodorta. A maros-tordai
politikai csatározásokról augusztus
első hetében számos tudósítás olvasható a helyi és a fővárosi lapokban.(196) Héderváry miniszterelnök határozottan támogatta Erősdy
főispánt. „Nem fogjuk tűrni – mondotta –, hogy az ellenzék kivégezze
Erősdyt, aki kiváló tehetség, aki
békés szándékkal ment le, s akit
ezek után is a legmesszebbmenő
energiával fogunk támogatni, mert
úgy tartjuk, hogy a legalkalmasabb
az ottani anarchia elfojtására. A
Bethlen-Désy párt rakoncátlankodásai ellen a jövőben is a legszigorúbb rendszabályokat alkalmazzuk.”(197) Az ellenzék erejét mind a
főispánnak, mind a miniszterelnöknek komolyabban kellett volna vennie. Egy érdekes kimutatást közölt
a Székely Napló augusztus 6-án,
mely azt bizonyítja, hogy a vármegyei ellenzék vezetői voltaképpen
egy nagy érdekszövetkezet tagjai,
tulajdonképpen nem egyéb, mint
egy nagy sógorság-komaság. Bernády polgármester is tett olyan kijelentést, hogy a főispán helyzete a
város törvényhatóságában is ellenáramlattal találkozik. Egyébként a
polgármesteri hivatal lapja, a Székely Ellenzék is a főispán ellen beszélt.(198) A képviselőházban a
vármegyei ellenzék részéről, elsősorban az ellenzék vezére, Désy
Zoltán részéről heves támadás indult Erősdy ellen.(199) Erősdy a Pesti
Hírlap augusztus 9-én közölt kérdéseire nyilatkozott, azt mondta, hogy
Désy interpellációja több valótlanságot tartalmaz. Többek között az
sem fedi az igazságot, hogy a közgyűlésen nemcsak egy papírgombóc repült feléje, hanem egy súlyos
tintatartó a vállát találta el, és az
utolsó közgyűlési napon székeket is
dobáltak feléje. Erősdynek ez a beszámolója eléggé tükrözi a főispán
és a kormány helyi, ingatag vármegyei hatalmának helyzetét. Désy és
Bethlen fölléptek a vármegyei autonómiapárt egyik vezéralakja,
Matskássy István ellen is, őt is felelőssé tették a vármegyében kialakult helyzetért, amiért lovagias
elégtételt követeltek. Erősdy
Matskássy pártfogójaként lépett
föl a becsületbíróságon. A politikai
viszályt tovább mérgesítette, hogy
a belügyminiszter fölfüggesztette
hivatali engedetlensége miatt az ellenzékhez tartozó vármegyei főjegyzőt, dr. Balla Aladárt, aki az
egyik szavazás jegyzékét a főispán kezéből kivette, és összetépte.(200)

186. Napló, 1910. jún. 9., 1. o.
187. Mm NL., Prefectura Mureş.
Organe reprezentative. MarosTorda vármegye. Képviselő testület,
300. iratcsomó.; Napló, 1910. jún.
10., 1. o.; ua., jún. 14., 1. o.
188. Napló, 1910. jún. 23., 1. o.;
ua., jún. 24., 1. o.; ua., jún. 26., 12. o.; ua., jún. 28., 1-2.o.
189. ua., 1910. júl. 7.
190. Az Újság, 1910. júl. 12., 9. o.;
Székely Napló, 1910. júl. 12., 2. o.
191. Budapesti Hírlap, 1910. júl.
12., 10. o.; Pesti Napló, 1910. júl.
12., 10. o.; Friss Újság, 1910. júl.
13., 3. o.; Budapesti Hírlap, 1910.
júl. 13.; Pesti Hírlap, 1910. júl. 13.,
16. o.; Székely Napló, 1910. júl.
14., 2. o.; Budapesti Hírlap, 1910.
júl. 14., 10. o.; Pesti Hírlap, 1910.
júl. 14., 17. o.; Budapesti Hírlap,
1910. júl. 15., 8. o.; Pesti Hírlap,
1910. júl. 15., 11. o.; Pesti Napló,
1910. júl. 15., 8. o.; Friss Újság,
1910. júl. 16., 4. o. Pesti Napló,
1910. júl. 16., 10. o.; Budapesti
Hírlap, 1910. júl. 16., 11. o.; Az
Újság, 1910. júl. 16., 9. o.; Székely
Napló, 1910. júl. 17., 1. o.
192. Az Újság, 1910. júl. 17., 10. o.;
Friss Újság, 1910. júl. 17., 6. o.;
Pesti Napló, 1910. júl. 17., 8. o.;
Budapesti Hírlap, 1910. júl. 20., 11.
o.; Az Újság, 1910. júl. 20., 7. o.;
Budapesti Hírlap, 1910. júl. 21., 9.
o.; Friss Újság, 1910. júl. 21., 2. o.;
Pesti Hírlap, 1910. júl. 22., 17. o.;
Budapesti Hírlap, 1910. júl. 26., 8.
o.; Pesti Napló, 1910. júl. 26., 8. o.;
Pesti Hírlap, 1910. júl. 26., 12. o.;
Pesti Napló, 1910. júl. 30., 7.o.; Az
Újság, 1910. júl. 30., 8. o.; Pesti
Hírlap, 1910. júl. 30., 10. o.; Székely Napló, 1910. júl. 31., 1. o.
193. Budapesti Hírlap, 1910.
júl. 23., 6. o.; Az Újság, 1910. júl.
23., 4. o.; Pesti Hírlap, 1910. júl.
23., 4. o.; Friss Újság, 1910. júl.
23., 4. o.
194. Székely Napló, 1910. júl. 28.,
3. o.; Pesti Hírlap, 1910. júl. 28., 8.
o.; Székely Napló, 1910. júl. 31., 2.
o.
195. Székely Napló. Különkiadás.
1910. aug. 2., 1-2. o.; ua., aug. 2.,
2. o.
196. Székely Napló, 1910. aug. 4.;
Pesti Napló, 1910. aug. 4.; Budapesti Hírlap, 1910. aug. 4., 3-4. o.;
Budapest, 1910. aug. 4., 2-3. o.;
Szeged és Vidéke, 1910. aug. 5., 6.
o.; Székely Napló, 1910. aug. 6., 1.
o.
197. Székely Napló, 1910. aug. 6.,
2. o.
198. ua., aug. 7., 2. o.; ua., aug. 9.,
2. o.
Hivatkozások
199. Budapest, 1910. aug. 7., 3-4.
183. Székely Lapok, 1910. máj. 29., o.; Székely Napló, 1910. aug. 9.,
2. o.; Napló, 1910. máj. 30., 1. o.; 1. o.
Népszava, 1910. máj. 31., 10. o.
200. Székely Napló, 1910. aug. 11.,
184. Székely Lapok, 1910. jún. 2., 1. o.; Budapest, 1910. aug. 11., 22. o.
3. o.; Pesti Hírlap, 1910. aug. 11.,
185. Napló, 1910. jún. 5., 2. o.
5. o.
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A természet kalendáriuma
(CDLXXXIX.)

Kiss Székely Zoltán

Minden évben november 20. és december 21. között a Nap
az állatöv kilencedik szakaszában, a Nyilas jegyében jár.
Alakja a kentaur, megfeszített íjat tart. A kirepülni készülő
nyílvesszőt ferde vonal szeli át – a föld visszahúzó ereje. Ez
a nyíl a vágtatás, utazás, megsebesítés, harc jele, s egyben a
gondolat, a kutató szellem merész szárnyalása, a kíváncsiság
jele. Nincs ingyentudás, repülés, csak a tapasztalatokra támaszkodva lehet messzebbre jutni. Ezt üzeni nekünk a kentaur. Patájával a szilárd talajon áll, az eredetbe, a megélt földi
örömökbe és küzdelmekbe mélyed. A fej, az arc az ég felé
fordul. A földre kényszerített kentaur nyilával a csillagokat
– a tudást – célozza meg.
A Nyilas csillagkép fel-fellobbanó parázs az égen. Az öregedő ember tüze ez, aki a gazdag múltat erényeivel és bűneivel, a tudást, a lemondást, de az újra fellobbanás lázadását
is magában hordozza.
212 éve, 1809. november 23-án költözött égi füvészkertjébe WinterlJózsefJakab, a nagyszombati egyetem első
kémia- és botanikaprofesszora, a budapesti Füvészkert alapítója. A felső magyarországi bányavárosok főorvosi tisztségét cserélte fel az akkor alakuló nagyszombati egyetemi
katedrával. Növényrendszertant Linné szerint tanított, s
közel negyven éven át vezette a kémia-botanika tanszéket.
Még Nagyszombaton alapította meg 1771-ben a legrégebb
létező magyar botanikus kertet. Közben, az egyetemmel
együtt, maga a kert is Budára költözött. 1784-ben – mivel a
budai helyszín szűknek bizonyult – a Józsefvárosban saját
pénzen vásárolt telekre átköltöztette a kert növényeit, ahol
virágzó gyümölcsöst is létesített. 1788-ban adta ki a pesti botanikus kert első növényjegyzékét Index horti botanici universitatis Hungariae qua Pestini cím alatt, amelyben hetven
új növényfajt is leírt. Kortársával, TessedikSámuellel együtt
kora gyümölcstermesztésének egyik úttörője volt. Az osztrák
Winterl soha nem tanult meg magyarul, de magyar érzelmű
tudós volt. A többször átköltöztetett botanikus kert mai utódja
A Pál utcai fiúk egyik helyszíne, az ELTE Füvészkertje.
A 250 éves kert 2021. szeptember 15. és 2022 május 30.
között emlékkiállítással tiszteleg – többek között – az alapító
emléke előtt. A kert a XIX. század végén élte virágkorát, a
közel 10 hektáros terület 12.000 növényfajt számlált. A kiegyezés után a terület harmadára zsugorodott, látványos kertrészletei, a tavak, a műrom és növénygyűjteményének egy
része is megsemmisült. A II. világháborúban üvegházait lebombázták, a megmaradt trópusi növények megfagytak.
Csak a 2000-es évek elején vált ismét európai színvonalúvá
a kert. 2005-ben Magyar Örökség Díjban részesült. Ma közel
8.000 taxon él a kertben, 12.000 tételes maggyűjteménye,
30.000 lapból álló herbáriuma ad tekintélyt az itteni kutatásnak.
Emlékezzünk meg e napon egy másik magyar botanikus
gyógyszerészről is. 158 évvel ezelőtt, 1863. november 23-án
halt meg LángAdolfFerenc, az első magyar nyelvű gyógyszerészszaklap alapítója. A Gyógyszerészeti Hírlap 1848. augusztus 15-én jelent meg Nyitrán. Botanikusként utazásai
során 60.000 lapból álló herbáriumot gyűjtött, több új Kárpát-medencei növényfajt írt le. 1856-57-ben NagyJózseffel
együtt szerkesztette a Magyarhoni Természetbarát című folyóiratot.
25-e Katalin napja.

A Füvészkert régi épülete őszi vadszőlőpalástban

Ha Katalin locsogós,
a karácsony kopogós.

– tartja a mondás. Hogy mennyire van igaza e szólásnak?
Valós tartalmát ma, e megbolydult éghajlatú világban már ellenőrizni sem tudjuk. De tény, hogy eleddig az első deres
napok után hirtelen érkező enyhe idő locspocsa későbbi erős
lehűlést előz. S ez egyáltalán nem hírlapi kacsa. A nem ellenőrzött forrású újságcikkeket korábban „NT” aláírással jelölték. A latinból eredő non testatum ellenőrizetlen értelmű
ugyan, de kimondva – Ente – németül kacsát jelent. Így került
a köztudatba a hírlapi kacsa kifejezés.
S lám, kacsa szavunk a Katalin névből származik, s lengyel
eredetű. Minderről már a párkereső gyerekmondóka ötlik
eszembe:
Kis kacsa fürdik fekete tóba’,
anyjához készül Lengyelországba.
Síkos a talpa, magos a sarka,
fordulj ki, fordulj ki, két aranyalma.

Miért éppen Lengyelországba készül anyjához a kis kacsa?
S miért fürdik? A néprajzosok elintézik annyival, hogy a két
nép barátsága… De van-e valamilyen természeti jelenséggel
kapcsolata mindennek? Megválaszolatlan kérdés. Ez is.
De Katalin nevéből származik a katicabogár is.
Katicabogárka, szállj fel az égbe,
zárd el a hideget, ereszd ki a meleget!

Szép tavaszi gyermekmondóka, értelmezni is tudjuk. A
kedvesség, báj, szelídség jelképe. Mindaddig, amíg rá nem
döbbenünk, hogy bizony a levéltetvek világában vérengző
ragadozó e kis rovar…
Ugyanakkor sárga, kesernyés váladéka – amire élénk színe
s pöttyözete is felhívja a figyelmet: Ne kapjál be, fecske, keserű vagyok! – megvédi a madarak támadásától. Ma már
számtalan helyen katicabogárfarmokat hoztak létre, s ha a
természetközeli életközösségekben vagy agrocönózisokban
felszaporodik valamely levéltetűfaj, akkor beveti az ember a
katicadeszantot. Biológiai védekezés ez. Nem rovarirtó szerekkel, nem károsítva a környezetet. A beporzók s minden
más rovar megkímélődik ezáltal.
No de mit szóljunk akkor a harlekin-katicához? Ez a sokszínű katicabogár Kelet-Ázsiában őshonos, s főként levéltetvekkel táplálkozik, csakúgy, mint a hazánkban őshonos
hétpettyes és kétpettyes katica. Mivel nagyon falánk és hatékony ragadozó, a levéltetvek elleni biológiai védekezés céljából először az USA-ba, majd több nyugat-európai országba
behurcolták. Nemcsak falánk, de sokkal mozgékonyabb és
agresszívebb is, mint az őshonos európai katicafajok, melyeket könnyűszerrel kiszorít élőhelyükről. A harlekin ma már
több gondot okoz, mint amennyi hasznot hajt. A Kárpát-medencében 2008 februárjában találták meg először, s mára igen
elterjedt. A kétpettyes katicához hasonlóan a fák lombkoronájában él. Mi több, ha már nincs levéltetű, nemzetségtársait
is felfalja.
Gondot okoz a szőlészetben is. Behúzódva a szőlőfürtökbe, a szemek közé, szüretkor is a szőlőszemek között
marad. A must préselésekor a keserű testnedvek a mustba kerülve földimogyoróra, csípős paprikára és spárgára emlékeztető íz- és illatanyagokkal rontják a must minőségét.
Kati bogár repülj el,
jön anyád a seprűvel.

No, ezt már megint nem érteném. Vagy talán új értelmet
nyer e kis mondóka azáltal, hogy ha nem teszünk valami hathatósat, rövid időn belül kisöpri, eltünteti nemzetségrokonait
ez az invazív faj Európából.
Katalin napján, 1893-ban alakult meg a világ első állami
madárvédelmi fóruma, a Magyar Madártani Intézet. Első
vezetője HermanOttó volt, őt ChernelIstvánkövette.
Csókák csikognak. Megjön a tél megint.
Dér volt az éjjel. Mustszagú nagy hegyek
csillámlanak kopár ezüstben –
Minden ezüst, belecsöndül ég, föld.

Villódzik az ég, föld, rettenetes ezüst
szépségben; omlik földre a gyönge lomb, megvillog egy ezüst halánték,
moccan alig, leomolna menten (…)

– írja CsanádiImreHajnali káprázatában –

(…) leng a maró cigaretta füstje.
leng, leng, eloszlik rongyosan, ellebeg (…)

Mustszagú nagy hegyek csillámlanak kopár ezüstben

Hasonló káprázatban lengve, ködös november derekán túl,
hamu alatt parázsló tudásszikrákat lélegzetre kaparva, maradok kiváló tisztelettel.
Kelt 2021-ben, 165 évvel BolyaiFarkas halála után
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Dr. Jakab Sámuel – Samu bácsi köszöntése 90. születésnapja alkalmából
Jáni Rozália kertészmérnök

Földünk, embertársaink szeretetére tanító élet

90. születésnapja alkalmával köszönthetjük dr. Jakab Sámuelt – Samu
bácsit, aki 1931. november 19-én született Szásznádason. Marosvásárhely
közismert személyisége, szakmáját illetően geológus, talajkutató, földrajzi
szakíró, pedagógus. Ismeretterjesztő
írásaival a Népújság, az Erdélyi
Gazda, az Erdélyi Gyopár, a Bekecsalja tartalmát gazdagította, színesítette.
Samu bácsit az egykori budapesti
Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem
Nyárádszeredai Levelező Tagozatának
dékánjaként volt szerencsém megismerni, diákként. Szeretettel gondolok
rá, hálás vagyok tanításaiért, intelmeiért, biztatásáért.
A Budapesti Corvinus Egyetem Dr. Jakab Sámuel
(Fotó: Vajda György, 2016)
Kertészettudományi Kara nyárádszeredai tagozatának 1993-as megszületésénél vásárhely, 2004; Életünk forrása, a termőföld.
fontos szerepe volt, majd huszonhárom évig Talajtan- és környezettudomány-népszerűsítő
vezette azt. Ez hatalmas építő munka volt, írások, Mentor, Marosvásárhely, 2009.
Munkásságának sokszínűségét bizonyítja,
amit legjobb tudása szerint, szívből végzett,
tanúbizonyságai az elért eredmények. Azt bi- hogy az 1989-es forradalom után részt vett a
zonyítják, hogy a kitartó munka, amit szere- Romániai Magyar Gazdák Egyesülete
tettel végzünk, meghozza a gyümölcsét! Az (RMGE) Maros megyei szervezetének meg1993–2016 közötti szakemberekből 461-en alapításában. Számos előadást tartott, tanács-
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2009 tavaszán magyarországi gyakorlati utunk egyik színtere a Bihari Arborétum volt, ahol sok különleges, értékes
dísznövénnyel megismerkedhettünk
(Fotó: Bírtok Attila, 2009)

2006-ban kezdő és 2010-ben végző diákok körében Budapesten, az évnyitó és a diplomaosztó ünnepségen

szereztek egyetemi oklevelet, és 85% százalékuk gyakorolja a tanult szakmát, nem a
nagyvilágban valahol hányódva, hanem itthon, a szülőföldön.
1959-ben a kolozsvári felsőfokú magyar
agrároktatás felszámolásával keletkezett szakképzéshiányt hivatott pótolni ez az intézmény.
Az oktatás kezdetéről és létezéséről A szükség
parancsa. Az erdélyi magyar kertészképzés
szolgálatában című könyvből részletes információkat nyerhetünk, dr. Jakab Sámuel tagozatvezető írta és állította össze.
A Nyárádszeredában végzett egykori kertészhallgatókkal, kollégákkal találkozva hálásan emlékszünk Samu bácsira, arra, ahogyan
egyengette utunkat. Mindannyiunkhoz atyai
szeretettel viszonyult, igazi emberszeretettel.
Tanulásra, fejlődésre ösztönzött, melyről így
beszélt: „Életemben megtapasztaltam, hogy a
legfontosabb a tanulás, a folyamatos fejlődés.
Igaz a mondás: a tudás hatalom. Ezt az értéket
soha nem lehet elvenni az embertől. A pénzt
ellophatják, a vagyont elveszíthetjük. De ha a
legnagyobb vagyonunk a tudás, akkor gazdagok vagyunk.” Felejthetetlen a figyelmeztetése, amit a tanulmányok befejezésekor,
búcsúzáskor mondott nekünk, hogy szeressük, és ha az élet úgy kívánja, támogassuk, segítsük egymást!
Nem szeretnék most életrajzírásba bonyolódni, hisz nagyon gazdag életút a Samu bácsié, és nem is akármilyen, hanem „kanyargós”, azonban egy ilyen évfordulón úgy
érzem, szükséges néhány fontos eseményre
emlékezni. Laik Eszter írónő írta, hogy „a jelesebb születésnapok egyben visszatekintő,
összegző szerepet is kapnak”.
Ezen különleges alkalommal élve megemlítem, hogy pedagógiai munkássága mellett
több kötet írója: Életünk és a termőtalaj,
Dacia, Kolozsvár, 1985; Talaj és környezet,
Trisedes, Sepsiszentgyörgy, 1998; Szabó
Miklós–Jakab Sámuel: Mesél a múlt. Csíkjenőfalva 800 éves története, Mentor, Marosvásárhely, 2001; Jakab Sámuel–Füleky György:
Környezetvédelem – talaj, Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., 2004; Termőföldünk az őstelevény. Talajismertető, Mentor, Maros-

A Sapientia első kertészmérnök végzőseinek (2002-2007) 10 éves találkozóján, 2017-ben, egykori diákok és tanárok
társaságában, az általunk ültetett Gingko biloba (életfa) mellett

kozásokon vett részt. A 2004-ben alakult
Magyar Kertésztársaság elnökévé választották a nyárádszeredai kertésztagozaton végzett
öregdiákok, közben az Erdélyi MúzeumEgyesület (EME) agrártudományi szakosztályának elnökségi teendőit is ellátta.
Tudása, munkája eredményeként 2002-től
a Magyar Tudományos Akadémia köztestületi
tagja. Munkásságát 2015-ben a Magyar Érdemrend Tisztikeresztjével értékelte a köztársasági elnök. Megkapta a Budapesti Corvinus
Egyetem Kertészettudományi Karának legmagasabb elismerését, a Pro Facultate Horticulturae kitüntetést, a Szent István Egyetem
Kertészettudományi Karának emléklapját és
a címzetes egyetemi docens címet, a Gróf
Mikó Imre-emlékérmet az EME megalakulásának 150. évfordulója alkalmából, a Nyárádmentéért
érdemelismerést,
2000-ben
Szásznádas szülöttjeként a község díszpolgárává avatták.
A közelmúltban, a Sapientia EMTE fennállásának 20. évfordulóján az egyetem vezetősége a Kertészmérnöki Tanszék és a

Marosvásárhelyi Kar felterjesztésére tiszteletbeli professzori címmel tüntette ki dr. Jakab
Sámuelt, mindnyájunk drága Samu bácsiját a
kertészmérnöki szak beindításában végzett áldozatos munkájáért.

Élete a család, a termőföld, a természet, a
szülőföld és az ember mélységes szeretetéről
szól. Nagyon ide illőnek érzem Hamvas Béla
szavait: „Az élet nem fogy el. Az életet nem
lehet más elől elélni. Az élet abban az arányban gazdagszik, amilyen arányban elszórják”.
A születésnap tökéletes alkalom arra, hogy
köszönetet mondjunk mindazoknak, akik befolyásolták az életünket, akik vízválasztóként
tereltek minket, akik miatt azokká lettünk,
akik vagyunk. Éppen ideális az idő arra, hogy
hálát mondjunk azért, hogy itt lehetünk, hogy
évről évre ünnepelhetünk, mert ez azt jelenti,
hogy élünk. Kell ennél nagyobb csoda, ajándék? S talán nincs is megfelelőbb nap arra,
hogy őszintén, szívből megáldjuk mindazokat, akik bármilyen értelemben az életünk részévé váltak.
Gratulálunk, és köszönjük Samu bácsinak
mindazt, amit értünk tett! Kívánunk neki
egészséget és további számos boldog nyugdíjas évet családja körében! Isten áldja!

A nyárádszeredai művelődési ház, amely otthont adott a Budapesti Corvinus Egyetem Kertészettudományi Kara helyi
tagozatának. A fotó 2020. március 6-án készült a XIX. Nyárádszeredai Kertésznap alkalmával, amely az épületben és
előtte tartatott. A kezdetben Nyárádszeredai Kertésznapok nevű rendezvény elindítója dr. Jakab Sámuel
(Fotó: Jáni Rozália, 2020)
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A NOVEMBERI ÉVFORDULÓK (1.)
cím pályázat nyertesei:
Vitos Ervin,
Marosvásárhely, Înfririi u.
Fülöp-Tkés Ágnes,
Marosvásárhely, Bneasa u.

A pályázati rejtvény megfejtése:
GOLDZIHER; PÖSCHL; DOSZTOJEVSZKIJ; ILLÉS;
LENGYEL; HALL; ZICHY; NAGY
Kérjük a nyerteseket,
vegyék fel a kapcsolatot Borbély Ernvel
a 0742-828-647-es telefonszámon.
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VÍZSZINTES: 1 Világhír& magyar zongoravirtuóz, 100 éve született. 9. Északi
f4város. 10. Végtag része. 11. Külföldi város, itt telepedett le. 16. Becézett nagyapa. 18.
Tízes alapú logaritmus jele. 19. Mosópormárka. 20. … Gay, atombomba repül4gépe. 21.
Germánium és ittrium vegyjele. 22. … Dagover (színészn4). 23. Olimpiai sportág (röv.).
25. Néma n4k! 26. Egyke! 28. Heveny. 30. Hézag. 34. Arra hivatkozik (két szó). 35. Zsidó
aratási ünnep. 38. Allah … (Allah nagy). 39. Francia személynévmás. 41. Start. 42. Magyar
megye és folyó. 44. Magatok. 45. Üdít4 ital. 47. A rádium vegyjele. 48. Hím állat. 49.
El4idéz. 51. Vízszintes bányafolyosó. 53. Ünnepi sütemény. 55. Mint, ahogy (német). 56.
Önéletrajzi m&ve.
FÜGGLEGES: 1. Az egyik szögfüggvény. 2. Kett4s bet. 3. Mikszáth felesége. 4.
A fény kvantuma. 5. Szovjet vadászgép volt. 6. Épületszárny. 7. Gépkocsi (röv.). 8.
Amerikai egyetem. 12. Vörös …, viking hajós. 13. Afrikai folyam. 14. A mélybe. 15. Lóth
…, színészn4. 17. Árvita. 19. Szervezet, fiatal m&vészek megsegítésére hozta létre. 20.
Burkolt értelmet felfog. 21. Sárga (német). 24. Ilion. 26. A csokoládé alapanyaga. 27. Új
hazájának f)városa. 29. Szélesre nyit. 31. Ásványi fszer. 33. Világbajnok észt sakkozó
(Mihail). 34. Fölétaszító. 36. Város Észtországban. 37. Állatok fejdísze. 40. Fiú párja. 43.
Becézett Antal. 46. A dagály lényege! 48. Hím juh. 50. Vuk apja. 52. Koponyánk tartalma.
53. Vonalzóféle. 54. Arrafele!
L. N. J.
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Megfejtések
a november 12-i számból:

Ikrek:
Guell park
Skandi:
Kinek pápa a barátja, könnyen
lesz püspök.

A megjelölt sorokban, oszlopokban szerepl) helyes megfejtéseket december 2-áig a
Népújság címére (Dózsa György u. 9. szám) beküld)k közül két személy egy-egy
könyvet nyer. A pályázati szelvényt – a pályázat címével együtt – kérjük kivágni és a
borítékra ráragasztani. (Egy borítékban csak egy pályázati szelvény szerepelhet.)
A két rejtvény azonos számú meghatározásait keverve közöljük. A megjelölt
négyzetekbe kerül) bet&ket folyamatosan összeolvasva egy híres izlandi lutheránus
templom nevét kapjuk, amely a gyakori bazaltlávafolyamokra emlékeztet.
Könnyítésül egy bet&t el)re beírtunk.
VÍZSZINTES: 1. Szellem, lélek – Forró égövi növény. 7. Rangjelz4 szó – Kínai
hosszmérték. 8. Nemzetgazdaság ága – Id4s kéz jelz4je. 9. Történelmi kor – Legkisebb
adategység a számítástechnikában. 11. Belga, magyar és olasz gépkocsijelzés – Bent tilol!
12. Biliárdüt4 – Szalonnát f4z. 14. Puhafém – YL. 15. Hájas, duci – Adott szó, fogadalom.
18. Amerikai rkutatási hivatal – Er4 rejlik benne. 19. Népi hosszmérték – Autósszálló.
22. Sürget4szócska – Cipódarab! 23. Jelfogó – Az utolsó magyar királyné. 25. Zuhany –
Becézett n4i név. 27. Római tizennégy – Spion. 28. Munkácsy inasa teszi – Margarinmárka. 30. A szobába – Végtelen lián! 31. Optimális, eszményi – Világot jelent4 deszkák.
FÜGGLEGES: 1. Takaró – Kislányok kedvence játéka. 2. Zokszó, fájdalom –
Máshollét igazolása. 3. Azonos betk – Részben éber! 4. … muri (Móricz) – A szén és az
ólom vegyjele. 5. Hangos nevetés – Vékony szövet. 6. Férfinév – Tapint. 10. Hordónyílás
– B4vít, kiterjeszt. 13. Dél-európai nép – Nagy energiájú fénysugár. 16. Táplálkozik –
Karóramárka. 17. Énekesmadár – Szemfényvesztés. 20. Tapad – Sorszámmal ellátott zenei
alkotás. 21. Hibázik – Talmi, ál. 24. Hideg évszakkal kapcsolatos – Szárnyas baromfi. 26.
Lám, nicsak – A szilícium és a jód vegyjele. 29. Adás egynem hangzói – Pártalan tan!
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Eladási közlemény

Árverési közlemény

Szászrégenben, az Adó- és Pénzügyi Osztály Mihai Viteazu u. 2. szám alatti székhelyén 2021. december
14-én 11 órakor nyilvános árverésen értékesítik az alábbi ingó javakat:
– fehér-szürke Citroen Jumper haszonjármű, 2010-es évjárat, rendszáma MS-04-KAT, kikiáltási ára 13.009
lej, az adós RDP AVANTAJ KFT. tulajdona. A kikiáltási ár a becsérték 50%-a, és nem tartalmazza a héát (harmadik árverés);
– szürke Toyota RAV4, 2004-es évjárat, rendszáma MS-01-MLI, kikiáltási ára 8.131 lej, az adós TELE
REGHIN KFT. tulajdona. A kikiáltási ár a becsérték 50%-a, és nem tartalmazza a héát (harmadik árverés).
– 2000-es dízel Ford Transit, gördülési ideje ismeretlen, rendszáma MS-20-CDZ, nem működőképes, kikiáltási
ára 4.004 lej, az adós SIMPACK CARTON KFT. tulajdona.
– Cyclop M-Pac 2 típusú kötözőgép PP szalaggal, kikiáltási ára 988 lej, az adós SIMPACK CARTON KFT.
tulajdona. A kikiáltási ár a becsérték, és nem tartalmazza a héát (első árverés).
A 2005. évi 207-es, pénzügyi eljárásra vonatkozó törvény 250. cikkelye 4. bekezdésének i pontja előírásai
alapján felkérjük mindazokat, akik valamilyen címen jogot formálnak a fenti javakra, hogy értesítsék erről a
végrehajtót legkésőbb egy nappal az árverés időpontja előtt.
Akik érdekeltek a vásárlásban, jelenjenek meg az árverésen a megszabott helyen és időben, és legkésőbb
egy nappal az árverést megelőzően nyújtsák be a következő iratokat: vásárlási ajánlat, a kikiáltási ár 10%-át
kitevő részvételi díj kifizetését igazoló irat – a pénzt a Szászrégeni Kincstárba az IBAN
RO64TREZ477506701XXXXXXX számlára kell átutalni, adószám 4322653, címzett a Szászrégeni Adó- és
Pénzügyi Osztály –, vagy mutassanak be garancialevelet a kikiáltási ár 10%-áról; az ajánlattevőt képviselő
személy meghatalmazása, romániai jogi személyek esetén a Cégbíróság által kibocsátott bejegyzési okirat
másolata, külföldi jogi személyek esetén a bejegyzési okirat román nyelvû fordítása, romániai magánszemélyeknek a személyazonossági igazolvány másolata, ahhoz, hogy a megszabott helyen és időben részt vehessenek az árverésen.
Jelen hirdetés kifüggesztésének időpontja: 2021. november 19. A hirdetést kifüggesztik a Szászrégeni Adóés Pénzügyi Osztály székhelyén, a Palotailvai és a Szászrégeni Polgármesteri Hivatalban, az adós cégek
székhelyén, valamint megjelenik a pénzügyminisztérium honlapján.
Bővebb felvilágosítás a 0265/512-592-es telefonszámon (adóbegyűjtő és végrehajtó iroda).
A B&B INSOLVENCY SOLUTIONS IPURL – Csíkszereda, Márton Áron utca 18. szám, Hargita megye –, a
csődbe jutott ROLLO TOUR KFT. cégfelszámolója nyilvános árverést szervez egy ingatlan (Marosvásárhely,
Bodoni utca 68. szám alatti beltelek) 681/5531-ed részének értékesítésére. Telekkönyvszáma 120725/Marosvásárhely.
A kikiáltási ár 218.610,60 lej (héa nélkül).
Az árverésen azon fizikai/jogi személyek vehetnek részt, akik/amelyek igazolják a kikiáltási ár 10 százalékát
kitevő garancia kifizetését 24 órával az árverés előtt.
Az árverés a cégfelszámoló székhelyén lesz november 26-án 11 órakor, és hetente megismétlik minden
pénteken, ugyanabban az időpontban, az ingatlan eladásáig.
A részvételi feltételekről bővebb tájékoztatást a 0366/100-551, 0748-836-713-as telefonszámokon nyújtanak.
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A Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal a székhelyén (Marosvásárhely, Dózsa
György utca 1–3. szám) december 7-én 11 órai kezdettel nyilvános árverésen értékesíti az alábbi cégek ingó javait költségvetési tartozásuk behajtása céljából:
ALFA PLAST KFT., adószám 14774087, Marosvásárhely, Raktár utca 20.,
Maros megye
– Paradox típusú riasztórendszer és videó-megfigyelőrendszer, kikiáltási
ár 3.150 lej + 19% héa;
– ipari garázsajtó, 3300 x 3460 mm, kikiáltási ár: 1.650 lej + héa.
XXX INSTRUMCAR KFT., adószám 37157820, Kebeleszentivány, Sportoló
utca 6A, Maros megye
– Mecafer légsűrítő, 570 lej + héa
– tíz db speciális készlet, 475 lej + héa
– különféle szerszámok, kulcsok, csőkulcsok, 66 lej + héa
– 4 db ötszintes fémpolc, 187 lej + héa
– háromszintes fémpolc, 48 lej + héa
SDS SABITRANS KFT., adószám 30912904, Maroskeresztúr, Állomás utca
531B szám, Maros megye
–
2006-os
Peugeot
Partner
személygépkocsi,
alvázszám
VF3GJWJYB95201717, a motor szériaszáma 6005152, 51 kW, 1868 köbcentis, dízel, 304.049 km-ben, rozsdás a küszöb és a bal első sárvédő, a
lökhárító jobb első része karcolt, az első szélvédő el van repedve, a motorháztetőről pattogzik le a festék, 6.786 lej + héa
AZEUA KFT., adószám 32107669, Marosvásárhely, Rozmaring utca 22/6.
szám, Maros megye
– 2003-as háromajtós, öt férőhelyes, szürke, benzines Fiat Stilo személygépkocsi, 1596 köbcentis, alvázszáma ZFA19200000413290, rendszáma
MS-36-BLU, euro 4, 76 kW, elsőkerék-meghajtású, 221.362 km-ben, enyhe
karcolásnyomokkal, 50%-ban elhasználódott gumikkal, 2.588 lej + héa
HAVI TRAVEL EU ROMANIA KFT., adószám 33517799, Ákosfalva 123.
szám, Maros megye
– 2011-es szürke Ford WA6UFWA1SS-MAX személygépkocsi, homologálási száma AF191H3811C14E5, azonosítószáma WF0SXXGBWSBE03025,
rendszáma MS-11-HAV, 170.000 km-ben, működésképtelen, nincs benne
akkumulátor, hibás a részecskeszűrője, be van törve a szélvédője, meg van
ütve az ajtaja, rozsdafoltok vannak rajta, a műszaki vizsgája le van járva,
12.350 lej + héa
QUICK RENT AUTO KFT., adószám 33685148, Dicsőszentmáton, Gruiete
utca 1. szám, Maros megye
– AB200/360-FIAC kompresszor, kikiáltási ár: 2.025 lej + 19% héa
– fékpad, kikiáltási ár: 21.000 lej + 19% héa
– futóműpad, kikiáltási ár: 15.000 lej + 19%
– fitneszfutószalag, kikiáltási ár: 5.520 lej + 19% héa
– fitneszkerékpár, kikiáltási ár: 2.100 lej + 19% héa
– fineszstepper, kikiáltási ár: 3.450 lej + 19% héa
– olimpiai rúd, kikiáltási ár: 2.475 lej + 19% héa
– mellizom-erősítő rúd, kikiáltási ár: 900 lej + 19% héa
– állítható pad, kikiáltási ár: 600 lej + 19% héa
– akkumulátoros Milwakee pisztoly, kikiáltási ár: 2.175 lej + 19% héa
– AGS gázelemző, kikiáltási ár: 6.150 lej + 19% héa
– OPA füstölésmérő (opaciméter), kikiáltási ár: 4.275 lej + 19% héa
– Coolius karbantartó gép, kikiáltási ár: 6.675 lej + 19% héa
FLY CAFFE HORECA KFT., adószám 33685148, Marosvásárhely, Legelő
utca 8. szám, Maros megye
– 70X02A típusú fehér Volkswagen Transporter, 2001-es évjárat, azonosítószám WV1ZZZ70Z2H016582, 2461 köbcentis, 65 kW, öt férőhelyes, háromajtós, dízel, 335807 kilométerben, a karosszéria deformálódott,
rozsdafoltokkal, hámlik a festék, megrepedt szélvédő, rozsdás kipufogó,
kikiáltási ár: 6.494 lej + 19% héa
– zöld színű 70X02 típusú Volkswagen Transporter, 1995-ös évjárat, azonosítószám WV2ZZZ70ZSH103882, 1896 köbcentis, 50 kW, három férőhelyes, háromajtós, dízel, kb. 41.502 km-ben, hibás, kb. egy éve nem volt
megindítva, a karosszéria deformálódott, rozsdafoltokkal, a hengerfej megrepedt, kikiáltási ár: 2.227 lej + 19% héa
Felkérünk mindenkit, aki valamilyen címen jogot formál a fenti ingóságokra,
hogy értesítse erről a végrehajtót az árverés időpontja előtt.
A vásárlásban érdekelteket felkérjük, hogy az árverés előtti napig mutassák
be a következő iratokat: vételi ajánlat, az indulási ár 10%-át kitevő részvételi
díj kifizetését igazoló dokumentum (az összeget a marosvásárhelyi Állami
Kincstárhoz kell befizetni, számlaszám:
IBAN RO62TREZ4765067XXX014298, adószám 4322637, esetenként az
ajánlattevőt képviselő személy meghatalmazása, román jogi személyek a
Cégbíróság által kibocsátott cégbejegyzési okirat másolatát, külföldi jogi
személyek a cégbejegyzési okirat román nyelvű fordítását, román magánszemélyek a személyazonossági igazolvány másolatát.
A jelen közleményben megfogalmazott eljárás ellen a közzétételtől vagy a
tudomásulvételtől számított 15 napon belül az érdekeltek óvást nyújthatnak
be az illetékes bíróságon az adózási eljárásra vonatkozó, kiegészített és újraközölt 2015. évi 207-es törvény 260. és 261. cikkelyei előírásainak megfelelően. E törvény 9. cikkelye 2. bekezdésének d pontja előírja, hogy
végrehajtás esetén az adóalany meghallgatása nem kötelező.
Bővebb tájékoztatás a hivatal székhelyén, a 0265/250-982-es telefonszámon, 166, 369-es mellék.
A közlemény kifüggesztésének időpontja: november 19.
Sîntean Olivia hivatalvezető-helyettes
Ghira Dumitru Adrian osztályvezető
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Igényelhető a nagycsaládos kártya
Marosvásárhelyen

Az RDMSZ marosvásárhelyi önkormányzati képviselői kezdeményezésére a legalább háromgyermekes
családok féláron látogathatják a marosvásárhelyi városházához tartozó intézményeket. A tanácsi határozat
értelmében a nagycsaládosok kedvezményesen látogathatják az állatkertet, a Víkendtelepet, a nyári színpadot, és ugyanígy válthatnak jegyet a Mircea Birău
városi uszodába és télen a korcsolyapályára.
A program kedvezményezettjei egyszerre kell teljesítsék a következő feltételeket:
– marosvásárhelyi lakhellyel rendelkeznek
– legkevesebb három gyerek van a családban
– legalább egy szülő munkahellyel rendelkezik
– a szülőknek nincs tartozása a város iránt
– a gyerekeknek ne legyen húsznál több igazolatlan
iskolai hiányzásuk.
Azon gyerekek esetén, akik 18 éven felüliek és nem

folytatják tanulmányaikat, illetve egyetemistaként betöltötték a 25. évet, a kedvezmény nem igényelhető.
Az igényléshez szükséges dokumentumok:
1. a családtagok személyi igazolványának vagy születési bizonyítványának másolata;
2. a házassági anyakönyvi kivonat másolata;
3. az alkalmazotti státust igazoló okirat;
4. egy saját felelősségre tett nyilatkozat, miszerint a
szülő tartja el a gyerekeit;
5. a tanulói státusról kibocsátott igazolás.
Az iratokat a polgármesteri hivatal 13-as irodájában
(közönségszolgálati osztály) lehet benyújtani. Az elbírálásra minden hónap 10-e és 15-e között kerül sor.
A tanácsi határozat teljes szövege itt olvasható:
https://rb.gy/igjyfx
Az RMDSZ marosvásárhelyi
szervezetének sajtóirodája

MIÉRT nem oltatod be magad?

Elsősegély- és oltáskampány
erdélyi fiataloknak

Amikor tavaly, a nagy lezárások idején az időseknek segédkeztünk a bevásárlásban és egyéb ügyek intézésében, nem gondoltuk, hogy a koronavírus-járvány ilyen drámai szintet érhet el, mint idén
a negyedik hullám alatt.
Sokkolóak voltak a napi adatok, rengetegen kerültek kórházba, egyik napról a másikra több fertőzött
embertársunk is meghalt: köztük családtagok, szomszédok, barátok. Ezzel párhuzamosan egyre élesebben polarizálódott a társadalmunk, barát barátnak,
családtag családtagnak fordított hátat. Elértünk egy
olyan ponthoz, ahol a MIÉRT vezetőtanácsa úgy
érezte, felelősségünk van abban, hogy újra párbeszédet kezdjünk a fiatalokkal és nem csak.
Mi is látjuk, hogy a kormánykoalíció a lehető legrosszabb periódusban bomlott fel, a politikai csatatér
pedig épp akkor volt a „legvéresebb”, amikor a vezetők a nehéz helyzetben lévő ország „kezét kellett
volna fogják”. Ezzel szemben azt láttuk, hogy az
RMDSZ maradt az egyetlen olyan politikai párt,
amely világosan elmondta: a járványhelyzet leküzdésére elsősorban stabil kormányra van szüksége az országnak.
Egyetértünk abban, hogy a káosz nem épít bizalmat, azonban be kell ismernünk magunknak, hogy az
országban uralkodó oltásellenesség és az orvostudománnyal szembeni szkepticizmus gyökerei ennél sokkal mélyebbre nyúlnak.
De ugyanúgy fontosnak tartjuk kiemelni a Facebook és más közösségi platformok alapját adó algoritmusok veszélyét is, amelyek kimondottan
személyre szabott információkat tárnak az internetről
tájékozódók elé. Éppen ezért kiemelt hangsúlyt kell
fektetni a több típusú hírforrásból való tájékozódásra
is, hogy az adott kijelentésekről/híresztelésekről valós

képet kaphassunk. Értetlenül és elkeseredve nézzük,
hogy a szolidaritás elpárolgott közülünk.
A járvány elején mi, a MIÉRT vezetőtanácsa és területi szervezetei több száz fiatal bevonásával segítettünk az időseknek bevásárolni, oltásra buzdítottunk
a szociális hálókon, majd elsősegély-karavánt szerveztünk, és véradásra kértük fel a fiatalokat. Sajnos
a járvány nem ért véget, és nagyon sok minden azt
mutatja, bár a fiatalokban van oltási hajlandóság, sok
esetben a téves információk és a szülők negatív hozzáállása miatt nem oltatják be magukat.
Ebből kiindulva úgy döntöttünk, újra nekifutunk,
és felajánljuk a segítségünket azoknak a fiataloknak,
akik fontos, valós és hasznos információkat akarnak
kapni az elsősegélynyújtásról és az oltás fontosságáról. Ezért egy újabb országos kampányt kezdeményezünk, amelynek során egészségügyben dolgozó
szakemberekkel eljutunk minden olyan településre,
ahol segíthetünk: megtanítjuk a fiatalokat, hogyan
kell elsősegélyt nyújtani, beszélünk az oltás fontosságáról, segítünk a zöldigazolvány használatában és
válaszolunk minden olyan kérdésre, amelyekről téves
információkat kaptak az online felületeken: lebontjuk
azt a falat, amelyet a bizalomhiány és a téves információk felépítettek közösségeinkben.
Mindannyiunk közös érdeke, hogy minél többen
legyünk képesek elsősegélyben részesíteni veszélyhelyzetbe került embertársainkat. Ilyen súlyos járványügyi helyzetben pedig tudnunk kell azt is, hogy
miként kerülhetjük el a fertőzés kockázatát, hogyan
óvhatjuk a környezetünket a fertőzés veszélyétől, és
mit kell tennünk, ha hozzátartozóink fertőzésgyanúsak.
Az érdeklődők keressenek minket a Facebookon
vagy az office@miert.ro e-mail-címen. (közlemény)

November19.,péntek:
* 17.30 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1, Look
Sport: Academica Clinceni – Sepsiszentgyörgyi Sepsi
OSK (1. liga, 16. forduló)
* 20.30 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1, Look
Sport: Chindia Târgovişte – Bukaresti Rapid 1923 (1.
liga, 16. forduló)
* 21.00 óra, M4 Sport: Zalaegerszegi TE FC – Mezőkövesd Zsóry FC (NB I, 13. forduló)
November20.,szombat:
* 12.30 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1, Look Sport
+: Brassói FC – Temesvári Politehnica (2. liga, 14. forduló)
* 13.30 óra, M4 Sport: Paksi FC – Puskás Akadémia
FC (NB I, 13. forduló)
* 15.00 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1, Look
Sport: Konstancai Farul – Aradi UTA (1. liga, 16. forduló)
* 18.00 óra, M4 Sport: Gyirmót FC Győr – Kisvárda
Master Good (NB I, 13. forduló)
* 20.30 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1, Look Sport
+: Universitatea 1948 Craiova – Kolozsvári CFR 1907
(1. liga, 16. forduló)
* 20.30 óra, M4 Sport: Újpest FC – Debreceni VSC
(NB I, 13. forduló)

November21.,vasárnap:
* 11.30 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1, Look Sport
+: Sellemberki CSC 1599 – Bodzavásári FC (2. liga, 14.
forduló)
* 13.30 óra. M4 Sport: Vasas FC – Szombathelyi Haladás (NB II, 16. forduló)
* 14.00 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1, Look Sport
+: Gyurgyevói Astra – Nagyszebeni Hermannstadt (2.
liga, 14. forduló)
* 18.00 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1, Look
Sport: Campionii FC Argeş Piteşti – CSU Craiova (1.
liga, 16. forduló)
* 18.30 óra, M4 Sport: Ferencvárosi TC – MOL Fehérvár FC (NB I, 13. forduló)
* 20.30 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1, Look Sport
+: Bukaresti FCSB – Botosáni FC (1. liga, 16. forduló)
* 20.45 óra, M4 Sport: Budapest Honvéd FC – MTK
Budapest (NB I, 13. forduló)
November22.,hétfő:
* 17.30 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1, Look
Sport: CS Mioveni – Medgyesi Gaz Metan (1. liga, 16.
forduló)
* 20.30 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1, Look Sport
+: FC Voluntari – Bukaresti Dinamo 1948 (1. liga, 16.
forduló)

Román és magyar futballbajnoki mérkőzések
a televízióban

Szolgáltatás–Üzletiajánlat

REDŐNYÖK,SZALAGFÜGGÖNYÖK,ROLETTÁK, GARÁZSKAPUK, ÁTLÁTSZÓPONYVA-BEÉPÍTÉS és egyéb árnyékolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy választékban. Tel.
0745-379-638. (sz.-I)

TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német
REHAU profilokból. Tel. 0745-379-638. (sz.-I)

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

DR.INCZESÁNDORbelgyógyász főorvos betegeket fogad Marosvásárhelyen, a Tudor Vladimirescu utca 21/A szám alatt. Tel.
0265/265-112. (13891-I)
ATIMKOPÉKSÉGalkalmaz 3-as fokozatú BETEGNYUGDÍJASOKAT. Érdeklődni a Bodoni utca 85. szám alatt vagy a 0756-128310-es telefonszámon. (66062-I)

AmarosszentgyörgyiGASTROMETALMAGÁNCÉG LEMEZHAJLÍTÓGÉP-KEZELŐT alkalmaz. Érdeklődni a következő telefonszámon lehet: 0728-328-881, az önéletrajzokat a
jobs@gastrometal.ro e-mail-címre várják. (66067)

TEHERSZÁLLÍTÁST vállalok maximum 1,5 tonnáig. Tel. 0748580-389. (p.-I)

APRONTOUNIVERSALKFT.– Marosvásárhely, Mező utca 18.
szám, telefon 0365/404-948 – alkalmaz RAKTÁROST (kozmetikumokat, mosó-/tisztítószereket tartalmazó raktárba) B kategóriás hajtási jogosítvánnyal. Az érdekeltek az önéletrajzukat a cég székhelyén
nyújthatják be december 3-áig. (22843-I)
A MAROS KÖZBIRTOKOSSÁG az erdőkitermelésben szakosodott és
minősített cégek tudomására hozza, hogy 2021. december 9-én zárt
árverésen 2022-ben kitermelhető, lábon álló fát értékesít. Az árajánlatokat legkésőbb 2021. december 8-án 14 óráig kell benyújtani a közbirtokosság Szováta, Iszujka utca 1. szám alatti székhelyén. Az árajánlatok
elbírálása 2021. december 8-án 9 órai kezdettel az ajánlattevő cégek
jelenlétében történik, a közbirtokosság székhelyén. Az elárverezendő
fatömeg jegyzéke, valamint az árveréssel kapcsolatos egyéb tudnivalók
a közbirtokosság fenti címén, valamint a 0743-757-035-ös és a 0744248-686-os telefonszámon hozzáférhetők. (22841-I)

MISSISSIPPI SZŐNYEGMOSÓ
Szőnyegmosás, -szárítás professzionális módon.
Rögzített padlószőnyeg mosása helyszíni kiszállással.
Kanapé-, ülőgarnitúra-tisztítás.
Rendelésért és egyéb információkért hívja bizalommal
a 0799-998-899-es telefonszámot. (65949-I)

Álláshirdetés

Mikefalva Község – Mikefalva 56. szám, Maros megye – versenyvizsgát hirdet egy I.besorolásúsegédtanácsadóiállás betöltésére a
pénzügyi-könyvelési osztályra, napi 8 órás, heti 40 órás munkaprogrammal.
Sajátoskövetelmények:
– felsőfokú gazdasági végzettség licenc- vagy azzal egyenértékű diplomával
– az állás betöltéséhez szükséges legalább egy év szakmai tapasztalat
A versenyvizsga három egymást követő próbából áll:
– dossziéválogatás – maximum öt munkanappal a beiratkozási határidő
lejárta után;
– írásbeli vizsga 2021. december 17-én 10 órakor;
– állásinterjú legtöbb öt nappal az írásbeli vizsgát követően.
Az érdekeltek a hirdetés megjelenésétől számított 20 napon belül
adhatják be dossziéjukat, november 17. – december 6. között. A könyvészet és egyéb tudnivalók jegyzéke a Mikefalvi Polgármesteri Hivatalban, a hivatal honlapján (www.primaria-mica.ro) vagy
a
0265/454-112-es telefonszámon, illetve e-mailben – mica@cjmures.ro
– hozzáférhető. Kapcsolattartó Şuşu Ştefana-Ioana felügyelő.
Béres János polgármester
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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ENGEDÉLLYEL rendelkező szerelő víz-,
gáz-, központi fűtéssel, padlófűtéssel,
kanalizálással kapcsolatos sürgősségi
eseteket vállal. Tel. 0770-905-315.
(13755)
AUTOMATA MOSÓGÉPEK, MOSOGATÓGÉPEK, ruhaszárítók, hűtőszekrények, sütők, porszívók, gáz- és
villanykályhák javítását vállaljuk az
ügyfél lakásán, bárhol Maros megyében. Kelemen szerviz. Tel. 0265/243294, 0745-560-092. (13811-I)

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

ADÁSVÉTEL

VESZEK régi festményeket, képkereteket, paraszttárgyakat, antik bútorokat stb. Tel. 0731-309-733. (13128-I)
ELADÓK: festmények, keretek, rádió,
aragázkályha, porszívó, varrógép, ajtók,
többféle bútordarab, lemezek, órák,
csergeterítő, üvegkorsók, többféle nagy
és kicsi edény, 15 db báránybőr, sok
baba, kerékpár, szőnyegek, fából kiságy,
sok tűzifa, régiségek, ezenkívül sok
egyéb, minden olcsón. Csere is érdekel.
Tel. 0265/242-342. (13479)

ÉPÍTKEZÉSRE alkalmas beltelek eladó
csendes környezetben, Ákosfalván. Tel.
0743-761-147. (13847)
ELADÓK női és férfiszőrmesapkák.
Szűcsmunkát vállalok. Tel. 0365/409634, 0743-870-554, 0740-892-267.
(13856-I)
ELADÓ egy 140-150 kg-os disznó.
Tel. 0365/410-075, 0754-895-544.
(13908-I)

LAKÁS

ÉLETJÁRADÉKKAL lakást vásárolok. Tel. 0745-897-690. (13799-I)
ELADÓ ház Eheden (Hodos), a 75. szám
alatt, 6 ár belterülettel. Tel. 0365/422-022.
(13857)
ELADÓ Székelytompán családi ház,
két család részére megfelelő, egyszoba-összkomfort és egyszobakonyha, kamra, két külön bejárat, 14
ár telekkel. Irányár: 38.000 euró. Tel.
0742-663-454. (13868-I)
ELADÓ 3 szobás, I. osztályú, IV.
emeleti, két fürdőszobás tömbházlakás a Kovászna sétány 8. szám alatt
és 22.000 m2 földterület Marosszentgyörgyön, a Semtest könyékén. Tel.
0754-772-238. (13875-I)

MINDENFÉLE
FUVART, bútorhordást vállalunk személyzettel, külföldre is, valamint törmelékszállítást. Tel. 0749-543-104.
(12995-I)
GYÜMÖLCSFAMETSZÉST, nagy
fák, diófák visszavágását, metszését,
kivágását vállalom belterületen,
házak közt, bármilyen nehéz helyen,
valamint méterfa összevágását. Tel.
0756-868-569. (-I)

ALKALMAZUNK lakatost és hegesztőt. Tel. 0744-572-889. (22815-I)
TAPASZTALATTAL rendelkező, komoly
nő főzést, bevásárlást, kisebb takarítást
vállalna 2-3 alkalommal hetente. Tel.
0365/422-022. (13857)
VÁLLALUNK tetőkészítést, tetőjavítást, bármilyen szigetelést, csatornakészítést, csatornajavítást, festést,
bármilyen lemezmunkát, kerítéskészítést, kerítésjavítást. Tel. 0767-837782. (13611)
TETŐFEDŐ bádogos vállalja: új tető
készítését, régi tető javítását, ereszcsatorna javítását és új szerelését,
cserépforgatást, meszelést, kapuk
festését és készítését. Tel. 0757-293000. (13897-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Huszonkét esztendő telt el
azóta, mióta a szeretett
édesanya
és
nagymama,
WERMESCHER OLGA, a valamikori ICRTI könyvelője nincs
közöttünk. Emlékét szívében
őrzi fia, Szucher Ervin és két
unokája, Ágnes Bernadett és
Eszter Tímea. (sz.-I)

Fájó szívvel emlékezünk a
drága jó férjre, szerető
édesapára, nagyapára és dédapára, SZENTE MIKLÓSRA
halálának negyedik évfordulóján. Nyugalma felett őrködjön
mindannyiunk szeretete! Felesége, fiai, menyei, unokái és
dédunokái. (13873-I)

Szívünk mély fájdalmával,
könnyes szemmel emlékezünk november 19-én a
marosvásárhelyi
születésű
CSIBI MIHÁLY LEVENTÉRE
halálának 13. évfordulóján.
Nyugodj
békében,
drága
LEVENTÉNK!
Bánatos szüleid és szeretteid.
(13893)

Mély fájdalommal és szomorú
szívvel emlékezünk a szeretett
édesanyára, anyósra, nagymamára,
dédnagymamára,
testvérre, rokonra és jó
szomszédra, özv. ERDŐS
ERZSÉBETRE szül. Szikszai,
aki egy éve távozott el
közülünk. 2020. november 18án, életének 81. évében
hirtelen elhunyt.
Áldott, szép emlékét őrizzük
szomorú szívünkben. Isten
által nyugodjon békében!
Két fia és családjuk. (13914)

Fájó szívvel emlékezünk a
székelykeresztúri születésű
RÁCZ ANDRÁSRA, aki 2020.
november 19-én elment.
Üres űrt hagytál, Te nemes
lelkű férj és apa. Nyugodj
békében, drága BANDIKÁNK!
Szerettei. (13888-I)

Fájó
szívvel
emlékezünk
november 19-én édesapánkra,
ONODI ZOLTÁNRA halálának
5. évfordulóján. Akik ismerték
és szerették, gondoljanak rá
kegyelettel! Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
Gyermekei: Zoltán és Judit
családjukkal. (13917-I)

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk id.
DÁLYAY ISTVÁNRA halálának
14. évfordulóján és DÁLYAY
GABRIELLA tanítónőre halálának 7. évfordulóján. Drága
szép emléküket, szeretetüket
szívünkben őrizzük egy életen
át. Nyugodjanak békében!
Szeretteik. (sz.-I)

ELHALÁLOZÁS
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesanya, anyós,
nagymama, rokon, szomszéd, jó
barát,
GIDÓFALVI ILDIKÓ
életének 87. évében csendesen
megpihent.
Temetése november 19-én, pénteken 14 órától lesz a református
temetőben. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes!
A gyászoló család. (sz.-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett feleség, édesanya,
nagymama,
dédnagymama,
anyós,
ZUDOR ERZSÉBET
(szül László)
életének 76. évében Isten akaratából türelemmel viselt szenvedés után végső nyugalomra tért.
Temetése szombaton, november
20-án 13 órakor lesz a meggyesfalvi temetőben. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
Emlékét őrzi a gyászoló család.
(13921-I)

Nem vársz már minket ragyogó
szemekkel,
nem örülsz már nekünk szerető
szíveddel.
Szomorú
szívvel
emlékezünk
november 19-én a felejthetetlen férjre,
drága édesapára, nagyapára,
NOVÁK IMRÉRE
halálának 3. évfordulóján.
Hiányod
pótolhatatlan,
emléked
szívünkbe van zárva.
Akik ismerték, szerették, gondoljanak
rá kegyelettel.
Feleséged, Joli, fiad, Lacika és fiai, leányod, Réka és családja.
Nyugodj békében! (13880)
Elmentél csendesen és szerényen,
úgy, ahogy éltél, lelked nyugodjon
békében!
Soha el nem múló fájdalommal
emlékezünk november 19-én az
erdőcsinádi születésű
id. SIMON ALBERTRE
halálának 20. évfordulóján.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!
Felesége, gyermekei és azok
családja. (13889-I)
Maroknyi fény, tengernyi bánat és
mélységes csend maradt utánad.
Múlik az idő, de a fájdalom nem csitul,
szemünkből a könny naponta
kicsordul. Neved a szél simítja egy
táblán, az örök kék ég alatt az örök
magány, de mégis bennünk élsz
tovább, mert az emlék erősebb, mint a
halál.
Soha el nem múló fájdalommal
emlékezünk november 21-én
KISS JÓZSEF ATTILÁRA
(Junior)
halálának 14. évfordulóján.
Megemlékezik róla édesanyja, két testvére, nevelőapja,
nagymamája, a Bodoni család, a Somodi család és mindazok,
akik szerették.
Isten nyugtasson békében, drága kicsi Junikám! (13920)
Az életünk csendesen megy tovább,
de emléked elkísér egy életen át.
Fájó szívvel emlékezünk november
21-én a drága férjre, édesapára,
nagyapára, dédire, apósra, a szeretett
rokonra, a koronkai
PAP KÁROLYRA
halálának 5. évfordulóján.
Akik
ismerték
és
szerették,
gondoljanak rá kegyelettel!
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!
Szerettei. (13915-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

„Nem múlnak ők el, kik szívünk-

ben élnek,

Hiába szállnak árnyak, álmok,
évek.

Megrendült szívvel és fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett
testvér, nagynéni, sógornő,
rokon és jó ismerős, a nyomáti
születésű
ADORJÁNI KRISZTINA
vásárhelyi lakos 87 éves korában
november 17-én türelmes szenvedése után megszűnt élni.
Temetése
november
20-án,
szombaton 13 órakor lesz a marosszentgyörgyi katolikus kápolnából, majd utolsó útjára kísérjük
az unitárius temetőbe.
Életed elszállt, mint a virágillat,
de emléked ragyog, mint a fényes csillag. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
A gyászoló család. (13925-I)
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Ők itt maradnak bennünk csön-

desen még…”

(Juhász Gyula)

Szívünkben mély fájdalommal,

de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy

ifj. KAKASI GYÖRGY
(Ilencfalva)

a szerető férj, édesapa, nagyapa,

após, testvér életének 57. évében
csendesen megpihent. Temetése

november 21-én, vasárnap 13

órakor lesz az ilencfalvi gyász-

háztól.

„Az Úr adta, az Úr vette el. Áldott
legyen az Úrnak neve!”

(Jób 1:21b)

A gyászoló család. (13927-I)

Szomorúan értesültünk sze-

retett

barátunk,

SZABÓ

LÁSZLÓ elhunytáról. Őszinte

részvéttel osztozunk a család

fájdalmában. Emlékét meg-

őrizzük,

Isten

nyugtassa

békében! Az Abrán család.

(sz.-I)

Őszinte részvétünket fejezzük
ki

a

gyászoló

családnak

GIDÓFALVI ILDIKÓ elhunyta

miatt érzett mély fájdalmuk-

ban. Nyugodjon békében! A

Népújság
(sz.-I)

szerkesztősége.
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APCHousecsapataújmunkatársatkeres
azalábbimunkakörökbe:
* targoncavezető (stivuitorist)
* raktári dolgozó
* tesztelő

Elvárások:
• Targoncavezetői bizonyítvány (a targoncásnak jelentkezők
esetében)
• A román és a magyar nyelv ismerete
• Jó kommunikációs készség
• Rugalmasság, türelem, precizitás
Amitkínálunk:
• Versenyképes bérezés
• Dinamikus csapat
• Modern munkakörnyezet

Az önéletrajzot (CV) e-mailben a jobs@multiplan.ro címre
kell elküldeni vagy személyesen be lehet nyújtani a Maros/Mureşului utca 17. szám alatti székhelyen legkésőbb november
26-ig, a munkakör megjelölésével.

A Plasmaterm Rt.

kerámiaforma-készítő műhelyébe három váltásban
dolgozó munkást alkalmaz, valamint hőkezelő műhelybemérnököt keresünk.

Ahelyszínenabetanítástvállaljuk.
Amit kínálunk:
•teljesítményszerintidinamikusbérezés
•szállításipénz
•étkezésijegy
•egészségügyimagánbiztosítás
•barátságos,segítőkészmunkaközösség.
Érdeklődnia0730-708-011telefonszámon,illetveazönéletrajzokatelküldhetikasecretariat@plasmaterm.roe-mail-címre,vagy
benyújthatjákszemélyesenMarosvásárhelyen,aBodoniutca66/A
számalatt.

AMarosvásárhelyiTransilvaniaRepülőtér
akövetkezőállásokrahirdetversenyvizsgát:

•takarítónő(egy állás) – COR-kód 911201.
A versenyvizsga időpontja: december14.,10óra;
•reptérifelügyelő (egy állás) – COR-kód 315511.
A versenyvizsga időpontja: december10.,10óra;
• utaskiszolgálási ügyintéző (operator handling, három állás) –
COR-kód 315507.
A versenyvizsga időpontja: december13.,10óra;
Bővebb tájékoztatás a www.transylvaniaairport.ro honlapon
vagy a 0265-328-888-as telefonszámon.

