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A Marosvásárhelyi Művészeti
Egyetem átvenné a filmszínházat

Nem zárt be végleg a Művész mozi!

Szépen termett
a csemegepaprika

A Degenfeld-kastélyt elhagyva, a Maroson átívelő, Kutyfalvát Marosdátossal összekötő függőhidat akartuk
megközelíteni, amikor a földúton egy
pótkocsis személykocsi állta utunkat,
amit a szántón, tulajdonképpen egy
paprikaföldön kellett volna kikerülni. A
pótkocsira műanyag vezetékeket rakó
fiatalemberrel, Bartók Botonddal azonnal szóba elegyedtünk, s kiderült, a 45
árnyi paprikaföldet ő műveli, a leszerelt vezetékek öntözésre szolgáltak.
Elmondta, hogy a csemegepaprikát jövedelemkiegészítésként termeszti,
ugyanis munkahelye is van, a szentpáli Hirschmannál mechanikusként
dolgozik.

____________6.
Változik a Tesla
alapmodell
Nagy port kavart a Facebookon a hír, miszerint Marosvásárhely egyik (és egykoron legnépszerűbb) filmszínháza,
a Művész mozi bezárt. E tényt a filmszínház közösségimédia-oldalán közölték november ötödikén, november
hetedikén pedig a mozi tulajdonosa, a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal is megerősítette a saját Facebook-profil-

Fotó: Nagy Tibor

ján, igaz, ott hozzátették a nem elhanyagolandó mondatot:
hogy nem véglegesen.

Kaáli Nagy Botond

(Folytatás a 4. oldalon)

Amikor szóba kerülnek az elektromos
autók, a legtöbb embernek a Tesla jut
eszébe, és nem véletlenül. A semmiből jött, és pár év alatt eljutott arra a
szintre, hogy a világ legértékesebb autógyártója lett. Természetesen ez nem
azt jelenti, hogy a Tesla gyártaná a
legtöbb autót, vagy a legnagyobb bevétellel rendelkezne. A vállalat értékét
a részvények határozzák meg.

____________7.

Kupolából, karácsonyra

Kaáli Nagy Botond

Holnap, november tizenegyedikén ismét kezdetét veszi az egyik legrégebbi és legnívósabb helyi összművészeti szemle, a 27. Marosvásárhelyi Nemzetközi Könyvvásár. Vásár is lesz, meg nem is, élő is és
nem is, hiszen a Covid miatti korlátozások erősen megtépáztak programot, kínálatot egyaránt. Amint arról korábban is írtunk, a rendezvény talán legfontosabb, a nagyközönség legjavát a téli ünnepek előtt
sikeresen bevonzó vásár részét nem tarthatják meg a szervezők, a
vásárt kísérő, kulturális eseménysorozat rendezvényeit azonban igen,
ám azokat is csak félig élő formában: a Marosvásárhelyi Nemzeti
Színház nagytermében sorra kerülő, kiemelt előadások – Bogdán
Zsolt előadóestje, a marosvásárhelyi írók beszélgetése, Rudolf Péter
és Nagy-Kálózy Eszter színházi produkciója, Bíró Eszter interaktív
gyerekkoncertje – jeggyel vagy helyfoglalással a közönség számára
is látogathatók, ám a vásárnak az elmúlt években a jelen lévő könyvkiadók szempontjából legfontosabb és az olvasók által is szép lélekszámban látogatott eseményei – a különböző kiadók legfrissebb
köteteinek bemutatói – a kisteremben kaptak helyet, de ezúttal már
csak online követhetők. És itt is akadnak érdekes programok: a Mentor, a Kriterion, a Kreatív, a Prae, a Lector, a Koinónia, a Kalligram,
az Exit és Bookyard kiadók mellett könyvbemutatókat tart a Holnap
Kulturális Egyesület, lesznek író-olvasó találkozók Alfonsín Gergely
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
7 óra 16 perckor,
lenyugszik
16 óra 56 perckor.
Az év 314. napja,
hátravan 51 nap.

IDŐJÁRÁS

Ma RÉKA,
holnap MÁRTON napja.
MÁRTON: a latin Martinus név
rövidült, magyar alakja, a jelentése Marshoz tartozó és az istenség városvédelmező funkciójából
következően harcos/hadakozó.

Játszva dolgozott, és 100 évesen is nevet

VALUTAÁRFOLYAM

BNR – 2021. november 9.

Változó idő
Hőmérséklet:
max. 9 0C
min. -1 0C

1 EUR

1 USD
100 HUF
1 g ARANY

4,9482

4,2688
1,3675
250,5768

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!

Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő
hónapra a Népújság szerkesztőségében:
Marosvásárhely, Dózsa György utca 9. szám,
2. emelet, 57-es iroda. Borbély Ernő, naponta 9-14 óra
között, szombat – vasárnap zárva.

Tel. 0742-828-647

Megyei hírek

86 területi egység vörös zónában

A Maros Megyei Közegészségügyi Igazgatóság november
9-i, keddi jelentése szerint a járványhelyzet utóbbi két hétben tapasztalt alakulása folytán jelenleg a megyében 86 területi közigazgatási egység van vörös zónában.
Marosvásárhelyen kicsivel 10 ezrelék fölötti, tehát az elmúlt
időszakhoz képest némileg csökkent a fertőzöttségi arány.
A statisztika szerint 11 község sárga zónás, öt község – Magyaró, Balavásár, Nyárádremete, Cintos és Kozmatelke –
pedig a zöld zónában van. Utóbbi községben 0 ezrelékes a
fertőzöttségi arány. Az adatok a Maros Megyei Prefektúra
Facebook-oldalán tekinthetők meg.

Belépési feltételek
a városi uszodába

A marosvásárhelyi önkormányzat által fenntartott Mircea
Birău fedett uszodába is a védettségi igazolvánnyal rendelkezőknek, illetve azoknak lehet belépni, akik bizonyítottan
átestek a fertőzésen legalább 15, de nem több mint 180
napja. Az uszoda területén, egészen a medencékig a védőmaszk viselése kötelező. Az úszni vágyók keddtől péntekig:
6, 8, 18 és 19.30 órától, szombaton és vasárnap 6, 8, 10,
12, 14, 16, 18 és 19.30 órától vehetik igénybe a létesítmény
szolgáltatásait. Egy alkalom 1 óra és 15 percet tart, 15 perc
alatt kell elhagyni a medencéket, 30 perc a fertőtlenítésre
fenntartott idő. A járványügyi óvintézkedések keretében a
fedett uszoda mindennap 21 órakor bezár, egy turnusban
egyidejűleg legtöbb 24-en tartózkodhatnak bent, ami a maximális befogadóképesség 30 százaléka.

Mezőgazdasági tanfolyamok

A Pro Agricultura Hargitae Universitas Alapítvány és a Székely Gazdaszervezetek Egyesülete mezőgazdasági tanfolyamokat szervez. Az egyik az ökológiai szemléletű
állattenyésztésbe és a szántóföldi, illetve a kertészeti növénytermesztésbe vezeti be a gazdákat kétlépcsős tanfolyamon. A másik kurzuson a mezőgazdasági munkák
elvégzéséhez szükséges elméleti és gyakorlati tudással, a
vállalkozói tevékenység alapismereteivel gazdagodhatnak
a résztvevők. Továbbá azok számára is szerveznek felkészítőt, akik a mezőgazdálkodás mellett agroturizmussal foglalkoznának. A részvételi szándékot Bajkó Aliz
falugazdásznál a 0756-726-302-es telefonszámon vagy az
office@szekelygazda.ro e-mail-címen lehet jelezni. Jelentkezési határidő: november 12., péntek, 16 óra. Az órákat
személyes részvétellel tartják, a helyszínről értesítik az érdeklődőket.

Terápiás program Magyarózdon

A Bonus Pastor Alapítvány december 2–5. között négynapos terápiás programot szervez 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.
Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

Ma is jó egészségnek örvend Nyíri Eszter néni

Múlt héten ünnepelte 100. születésnapját a demeterfalvi Nyíri Eszter. Egyetlen gyermeke sem
volt, de sokak gyermekét nevelte – ezért is szeretik ma is a falubeliek. Sokan köszöntötték csütörtökön, de nem mindenki, akit várt volna.

Gligor Róbert László

Eszti néni 1921-ben, tízgyermekes család ötödik sarjaként látta meg a napvilágot egy Nyárád közeli lakásban
Demeterfalván. Édesapja, Péter a Kolozsváról ideszármazott Nyíriek dédunokája volt, míg édesanyja, Rozália a dályai Vass család Makfalvára származott ágából ment
férjhez. A nagy családnak és rokonságnak köszönhetően
ma kevesen vannak a faluban, akikhez ilyen vagy olyan
szálak révén ne kötődne.
A szépkorú Eszti néni jelenleg testvére unokájának családjával él, hiszen sosem ment férjhez, saját családja nem
volt. Ma Muntean Nyíri Magdolna és Tibor gondozzák,
évtizedek óta egy fedél alatt élnek. Eszti néni azonban nem
gyűjti meg a rokonok gondját-baját, hiszen ma is ritka jó
egészségnek örvend, és állítja, hogy életében semmi
gyógyszert nem szedett, csupán néhány hónapja használ
vérnyomáscsökkentőt, s a régebbi állandó fejfájása is már
a múlté. Kisétkű volt mindig, ma is főleg a gyümölcsöket
kedveli, és naponta megiszik fél liter tejet. Kedvenc időtöltése a televíziózás, és nemcsak azért, hogy napirenden
legyen a politikával, hanem mert azt állítja: ahová életében
nem jutott el, oda most elkalauzolja a készülék. Azt állítja:
életében ilyen jó dolga sosem volt, és csak azt sajnálja,
hogy nem lehetett része hamarabb is ebből az állapotból.
Mindennap kimegy az udvarra, tenne-venne, ha engednék, s ha rábízzák, szívesen lefejti a borsót, babot, megtöri
a diót. Nem szeret tétlenkedni, mert egész élete munkával
telt el. Fiatalon szolgálni ment, huzamosabb ideig volt

RENDEZVÉNYEK

Mesejátékok az Ariel színházban

A marosvásárhelyi Ariel Ifjúsági és Gyermekszínházban, a nagyteremben november 10-én, szerdán (ma)
18 órától A varázstükör című mesejátékot lehet megtekinteni Sramó Gábor rendezésében. 12-én, pénteken
szintén 18 órától a Fogadó a kíváncsi hörcsöghöz című
mesét adja elő a társulat a nagyteremben. Rendező:
Sramó Gábor. Mindkét mesejáték az 5 éven felüli nézőknek ajánlott. A helyek száma a járványügyi helyzet
miatt korlátozott, ezért előzetes telefonos foglalás szükséges a 0740-566-454-es telefonszámon. Az Ariel színház előadásaira a 12 év alatti gyermekek korlátozás
nélkül mehetnek, a 12 év fölötti nézők azonban csak a
következő igazolások egyikével vehetnek részt az előadásokon: oltásigazolás; 72 óránál nem régebbi nega-

Fotó: facebook.com/Muntean Nyíri Magdolna

Nyárádmagyaróson a lelkész családjánál, de dolgozott a
közeli Szentháromságon a jegyzőnél a „kastélyban”, valamint a szomszédos Nyárádszentannán a „parasztbáró”
házánál is. Majd jött a kollektív gazdaság ideje, így azután
csak ott dolgozott, onnan vonult nyugdíjba is. Jódolgú, becsületes, serény munkás volt, akinek a kapálás csupán gyerekjáték volt, így sokszor segített a mellette dolgozóknak
is, ám volt rá eset, hogy becsületességét, jóhiszeműségét
és munkabírását egyesek kihasználták. Ezeket azonban
nem emlegeti fel, inkább a derűs pillanatokra emlékezik
unokahúgával és annak férjével. És arról is beszél, hogy a
kolozsvári Nyíriek kutyabőrös nemesek voltak, ezt a címet
egyik ősük vitézségével szerezte, mivel megmentette ura
életét a csatában. A makfalvi és dévai rokonok készítik a
családfát, amelyet a 17. századig vissza tudnak vezetni.
Nem volt saját gyeremeke, de annál többet felnevelt,
testvérei gyermekeit, unokáit, dédunokáit, még Novák
Csaba Zoltán szenátort is rendezgette évtizedekkel ezelőtt.
Kedveli is mindenki „Nanót” a faluban, és ma is a rokonság összes kisgyereke nála áll meg először, és az ő ágyán
hancúrozik.
A hosszú élet titkát nem ismeri, csupán annyit tud, hogy
elődei is hosszú életűek voltak, édesanyja is közel járt a
száz évhez, de volt egy anyai nagybátyja, „bácsikája”
Makfalván, aki 104 éves korában távozott ebből a világból.
A munkabírásra visszatérve pedig elmeséli: édesanyja
négy kisgyermekkel a köténye mellett vásárolt meg két
nagy jószágot a falu felső felében, miközben férje az első
világháborúban harcolt, így később volt mit szétosztaniuk
jószághelyként a szépen megszaporodott család gyermekei
körében. Ritka az, aki ilyen kort ér meg ilyen egészséggel
– mondja elégedetten az őt gondozó család: senkinek nincs
rá panasza, neki sincs rossz szava senkire, sosem követelőzik, de szerénykedve fogad el bármit, még az ennivalót
is, viszont annál többet viccel naphosszat.
tív RT-PCR-teszteredmény; 48 óránál nem régebbi, negatív (akkreditált vizsgálóközpontban elvégzett) antigéngyorsteszt-eredmény; a fertőzésen való átesésről
szóló igazolás, amely a megfertőződéstől számított 15.
és 180. nap közötti periódusban érvényes.

Kézművesvásár
Marosvásárhely főterén

Nosztalgiaízek jelszóval szerveznek kézművesvásárt a
héten a marosvásárhelyi Rózsák terén. A november 11étől, csütörtöktől 14-éig, vasárnapig naponta 9 és 22
óra között látogatható vásárban helyi termelők állítják
ki hagyományos házi termékeiket, kézműves alkotásaikat. A vásárlók ékszerek, natúr kozmetikumok, levendulatermékek, virágok, italok, édességek (palacsinta,
méz, pálinka, házi kalács, szörpök, friss, ropogós kenyér, baklava, török édességek, italok) gazdag kínálatából válogathatnak.
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Nagykoalíciós kormány körvonalazódik

A két éve kormányon lévő jobbközép PNL a legnagyobb frakcióval rendelkező PSD-vel, az RMDSZszel és a nemzeti kisebbségek frakciójával kezd
kormányalakítási tárgyalásokat egy nagykoalíció
létrehozása érdekében – döntött hétfő este a PNL
országos tanácsa.

A PNL másik opciója az volt, hogy helyreállítsa a tavaly
decemberi választások után létrehozott jobbközép koalíciót az
RMDSZ-szel és az USR-vel, amely szeptemberben kilépett a
közös kormányból, és az ellenzékkel összefogva megbuktatta
a Florin Cîţu PNL-elnök vezette kabinetet.
A PNL-ben éles vita előzte meg a nagykoalícióról szóló
döntést, amelyet 48-22 szavazataránnyal fogadott el az országos tanács.
A párt hétfői határozatáról beszámoló Agerpres hírügynökség szerint a PNL ragaszkodik a miniszterelnöki poszthoz, az
– Európai Bizottság által jóváhagyott – nemzeti helyreállítási
terv (PNRR) életbe léptetéséhez, Románia pénzügyi stabilitásának megtartásához, a költségvetési hiány csökkentési menetrendjének adóemelés nélküli betartásához, a megkezdett
bér- és nyugdíjreform folytatásához, az igazságügyi rendszer
reformjához, az Amerikai Egyesült Államokkal ápolt stratégiai partnerséghez és Románia európai, euroatlanti elkötelezettségéhez.
A PNL azt is elvárja leendő koalíciós partnereitől, hogy tartsák tiszteletben a PNL és – a párt jelöltjeként államfővé választott – Klaus Iohannis közti partnerséget.
Az országos tanács ülésén volt pártelnökként a PNL frakciójából már kilépett Ludovic Orban is részt vett. Orban bírálta
az „ősellenséggel lepaktáló” pártvezetést, szerinte a PNL nem
arra kapott felhatalmazást a választóitól, hogy a „kommunista
utódpárt” PSD-vel szövetkezzen, ráadásul az országos tanács
még feltételeket sem szabott meg a PNL tárgyalóküldöttsége
számára.
Orban úgy vélekedett: a válságot az AUR által felfüggesztéssel fenyegetett Klaus Iohannis államfő idézte elő, felégetve
az összes hidat a PNL és „természetes szövetségese”, az USR
között, hogy egy kényelmes parlamenti többséget hozzon
össze mandátuma hátralévő időszakára.

Hétfőn a PSD országos tanácsa és az RMDSZ szövetségi
képviselőinek tanácsa is jóváhagyta a hivatalos tárgyalások
megkezdését a PNL – PSD – RMDSZ nemzeti kisebbségi
frakció összetételű nagykoalíció létrehozása érdekében. A kormányalakítást célzó tárgyalások kedden már el is kezdődtek a
parlamentben.
A PNL reményei szerint december elsejéig léphet hivatalba
a kétharmados – alkotmánymódosító – parlamenti többséggel
rendelkező új kormány.
Az USR ellenzékbe vonul
Az USR ellenzékbe vonul, és tovább dolgozik az országos
helyreállítási tervbe foglalt reformok megvalósításán – közölte
Dacian Cioloş pártelnök, miután a PNL hétfő este bejelentette,
hogy a PSD-vel folytatja a kormányalakítási tárgyalásokat.
Egy Facebook-bejegyzésben Cioloş azt írta, alakulata a legnagyobb ellenzéki párt lesz, ugyanakkor az egyetlen, amely
demokratikus, liberális és európai értékeket vall. Szembehelyezkednek az extrémizmus minden formájával, tovább fognak dolgozni a helyreállítási tervbe foglalt reformok
gyakorlatba ültetésén, és szankcionálni fogják a „PNL–PSDkormány kisiklásait” – tette hozzá.
Az USR elnöke hangsúlyozta, csalódásokat már nem tud
okozni számára a politika, azonban felháborítja, hogy a PNL
„milyen könnyedséggel szertefoszlatta azoknak az álmait”,
akik az állam modernizálása érdekében az USR-t is a soraiban
tudó kormányt kívántak.
„Olyan ígéreteket tettek a kampányban, amelyeket – mint
most nyilvánvalóvá vált – nem gondoltak komolyan. Csak
szavazatszerzés céljából hangoztatták ezeket, a politikai szívük valójában ott maradt a mellett a PSD mellett, amely felrobbantotta az országot, és amelyhez most olyan
könnyedséggel és természetességgel csatlakoznak” – fogalmazott.
Meglátása szerint az elmúlt hónapokban a régi pártok „fenyegetve érezték magukat attól az új lendülettől”, amelyet az
USR hozott a romániai politikába, alakulata ugyanis szembeszegült a hazai politika „régi gyöngeségeivel”, a kiváltságokkal, a modernizálás útjába állított akadályokkal, a közpénzek
önkényes elosztásával. (hírösszefoglaló)

Közel ötszáz új áldozat

lyiségekben, és ritkábban szellőztetnek. A szakember
hangsúlyozta: hamis az az üzenet, hogy a járvány negyedik hulláma „megszűnőfélben van”. Szerinte a járványhelyzet ugyan stabilizálódni látszik, de ez nem jelenti a
negyedik hullám végét. Példának hozta fel azokat az európai országokat, ahol az utóbbi napokban jelentősen több
a fertőzött.
Gheorghiţă ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy a
magas átoltottságú európai országokban az esetszámok emelkedése nem jár együtt a súlyos megbetegedések és a halálesetek számának növekedésével.
A katonaorvos kitért arra is, hogy szükség van az első két
adag vakcina beadása után a harmadik, úgynevezett emlékeztető dózis beadására is, tekintettel arra, hogy a fertőzött személyek 35-40 százaléka több mint öt hónapja kapta meg az
oltóanyag második adagját. (Agerpres)

Nőtt a bukaresti Henri Coandă
repülőtér utasforgalma

Az oktatás újrakezdése
a fertőzésszámok emelkedéséhez vezet

Az oltáskampányt koordináló országos bizottság elnöke szerint az oktatás újrakezdése a koronavírusos fertőzések számának emelkedéséhez fog
vezetni.

Keddi sajtótájékoztatóján Valeriu Gheorghiţă újságírói kérdésre válaszolva emlékeztetett arra, hogy az iskolai oktatás és
az ehhez kapcsolódó tevékenységek elkezdése a szünidők lejárta után korábban is növelte az esetszámokat. Ezt a katonaorvos azzal magyarázta, hogy az emberek mobilitásának és a
közöttük lévő interakciók számának növekedése kedvez a koronavírus terjedésének. Hangsúlyozta, hogy nem kizárólag a gyerekek iskolai jelenlétére utal, hanem az összes ehhez kapcsolódó
tevékenységre, többek között a zsúfolt tömegközlekedési eszközökön megtett útra az otthonuktól az iskoláig és vissza.
Valeriu Gheorghiţă szerint a vírus terjedésének a hideg
évszak is kedvez, mert az emberek többet ülnek zárt he-

A világjárvány ellenére javult az életminőség

Az Európai Unió lakosságának többségi véleménye
szerint a koronavírus-járvány ellenére javult az
életminőség és a gazdasági helyzet az európai régiókban – derült ki az Európa Unió kedden közzétett, szeptember és október folyamán végzett
felméréséből.

A felmérés eredményei azt mutatják, hogy az elmúlt három
évet vizsgálva 3 százalékos növekedés mellett az európaiak
83 százaléka jónak ítéli az életminőséget abban a régióban,
ahol él. A válaszadók között 68 százalék azok aránya, akik
szerint jó a régiójukban a gazdasági helyzet. Ez az adat 2 százalékpontos emelkedést mutat 2018-hoz képest. A felmérésben
részt vevők 71 százaléka vallja magát derűlátónak a lakóhelyéül szolgáló régió jövőjét illetően. Ez azt jelenti, hogy Európában három százalékponttal többen bizakodóak, mint

2018-ban voltak. A válaszadók legnagyobb arányban, 33 százalékban a gazdasági helyzetet és a munkanélküliséget tartják
a régiójuk szempontjából legfontosabb kérdésnek, melyet az
egészségügyi helyzet (24 százalék), a megélhetési költségek
kérdése (23 százalék) és a környezetvédelem, illetve az éghajlatváltozás témaköre (mindkettő 22 százalék) követ.
A megkérdezettek 57 százaléka elégedett azokkal az intézkedésekkel, melyeket az Európai Unió a koronavírus-világjárvány megfékezése érdekében hozott, 55 százalékuk pedig
úgy véli, hogy a járvány utáni helyreállítást szolgáló NextGenerationEU nevű uniós program hatékony eszköz lehet az
EU előtt álló kihívások leküzdésére. A válaszadók 47 százaléka szerint az európai zöld megállapodás eredményesen segít
majd abban, hogy az unió megbirkózzon az aktuális környezetvédelmet érintő kihívásokkal. (MTI)

Lengyelországban gyártott Black Hawk
helikoptereket kap a katasztrófavédelem

Tizenkét, Lengyelországban gyártott, a katasztrófavédelemnek szánt Black Hawk típusú helikopter beszerzéséről írtak alá kedden keretmegállapodást a
belügyminisztériumban – tudatta az Agerpres hírügynökség.

A szerződés összértéke 269 millió euró.
A közepes teherbírású, többcélú helikoptereket a PZL-Mielec repülőgépgyárban fogják gyártani, ahol a Sikorsky/Lockheed Martin Európának szánt Black Hawk helikopterei
készülnek.
Raed Arafat katasztrófavédelmi államtitkár felidézte, hogy
a közbeszerzési eljárás 2018-ban kezdődött, majd miután senki
sem jelentkezett az első kiírásra, tavaly januárban versenytárgyalást hirdettek, amelyen az olasz Leonardo S.P.A. és az Airbus Helicopters Romania is részt vett. Előbbi sokkal drágábban

Ország – világ

csak nyolc helikoptert kínált, de az Airbus ajánlata is tíz százalékkal meghaladta a beszerzésre szánt pénzkeretet.
A harmadik ajánlat azonban megfelelőnek bizonyult, az államtitkár szerint kiváló képességekkel rendelkező, teherszállításra, súlyos állapotban lévő sérültek szállítására, vagy akár
erdőtüzek oltására alkalmas helikopterekről van szó, amelyekben négy-négy hordágy fér el, alkalmasak akár a tengeri kutató-mentő akciókra is.
A Lucian Bode belügyminiszter jelenlétében aláírt keretmegállapodás megkötésénél a PZL-Mielec, a Sikorsky és a Lockheed Martin vállalat képviselőin kívül Lengyelország, illetve
az Egyesült Államok bukaresti nagykövetségének megbízottja
is jelen volt. A helikoptereket 2023 végén szállítják le, és hamarosan megkezdődik a pilóták és a műszaki személyzet kiképzése. (MTI)
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A stratégiai kommunikációs törzs (GCS) közlése szerint az utóbbi 24 órában 7589 személyt diagnosztizáltak SARS-CoV-2-fertőzéssel. 487 koronavírussal
összefüggésbe hozható halálesetet regisztráltak, de
ezek közül 25 haláleset korábban következett be. Az
új eseteket csaknem 65 ezer teszt eredményének feldolgozása nyomán igazolták, ezekkel 1 718 726-ra
nőtt a járvány eleje óta diagnosztizált fertőzöttek
száma. Az elmúlt 24 órában 487 koronavírussal diagnosztizált személy haláláról érkezett jelentés. Az
elhunytak közül 443-an nem voltak beoltva, ugyanakkor 452 páciensnek volt valamilyen társbetegsége.
A 44 beoltott áldozat 40 és 49 év közötti, illetve 80
éven felüli volt, és kettő kivételével mindannyian más
betegségekben is szenvedtek. Ezzel 51 483-ra emelkedett a koronavírussal összefüggésbe hozható halálesetek száma Romániában. (Agerpres)

Lehűl az idő

Országszerte lehűlés várható a következő hetekben,
esőre szerdáig, majd november 17-e után kell számítani – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat
(ANM) hétfőn közzétett előrejelzéséből. Erdélyben
10-én, szerdán 9-10 fokra csökken az átlagos nappali
csúcshőmérséklet, az éjszakai minimumok pedig 6
fokról mínusz 3 fokra esnek vissza. November 12-e
és 15-e között az ilyenkor megszokottnál valamivel
alacsonyabb, 7-8 fokos nappali csúcsértékek várhatók, az éjszakai hőmérséklet változatlan marad. Jövő
héten is hűvösebb lesz, mint ilyenkor általában, nappal legfeljebb 6-7 fok lehet, éjszaka mínusz 2 fokig
süllyedhet a hőmérők higanyszála. Helyi esőzésekre
szerdáig, majd a jövő hét második felében lehet számítani. (Agerpres)

Negyedével nőtt
a külkereskedelmi mérleghiány

Az idei első kilenc hónapban 28 százalékkal, 16,740
milliárd euróra nőtt Románia külkereskedelmi mérlegének hiánya a tavalyi év azonos időszakához képest – közölte kedden az Országos Statisztikai
Intézet. Abszolút értékben kifejezve a deficit 3,682
milliárd euróval haladta meg a tavalyi január–szeptember közötti időszakban jegyzett hiányt. A vizsgált
periódusban a kivitel 21,7 százalékkal, 54,531 milliárd euróra nőtt, ugyanakkor a behozatal is 23,2 százalékkal, 71,272 milliárd euróra emelkedett. Tavaly
szeptemberhez képest az export 4,6 százalékkal,
6,350 milliárd euróra nőtt, míg az import 11,4 százalékkal, 8,481 milliárd euróra emelkedett. A szeptemberi külkereskedelmi mérleg hiánya így 2,131 milliárd
euró volt. (MTI)

Az idei első kilenc hónapban 30 százalékkal, 4,9 millióra nőtt az utasok száma a bukaresti Henri Coandă
(Otopeni) nemzetközi repülőtéren a tavalyi év azonos
időszakához képest, de az utasforgalom még így is
jelentősen elmarad a koronavírus-járvány előtti periódustól – adta hírül hétfőn a Ziarul Financiar című
gazdasági újság elektronikus kiadásában. Valentin
Iordache, a repülőtér szóvivője a lapnak elmondta,
hogy a vizsgált időszakban 51.294 gép szállt le és fel
a tavalyi első kilenc hónapban jegyzett 42.292-höz
képest. A szóvivő elmondta, hogy októberben szinte
700 ezer utast regisztráltak, novemberben és decemberben pedig további 400–500 ezer utasra számítanak, így év végén a légi kikötőt igénybe vevők száma
elérheti a 6,5 milliót. (MTI)

Kupolából, karácsonyra
(Folytatás az 1. oldalról)
Edóval, Szabó Róbert Csabával és Balázs Imre Józseffel, kerekasztal-beszélgetések a könyvkiadás jelenéről
és jövőjéről, Versek délidőben címmel pedig Gyéresi
Júlia szavalja Karinthy Frigyes és Szabó Lőrinc verseit. De mindez – sajnos – csak a képernyőkön lesz
nézhető.
Sovány vigasz ugyan, de vigasz, hogy a tegnapelőtt
érkezett hírek szerint, a Marosvásárhelyi Polgármesteri
Hivatal jóvoltából mégis sor kerülhet a könyvvásár
vásár részére, igaz, nem az eseménysorozat fő helyszínén, a Nemzetiben, hanem a várban lévő üvegkupolában, ahol ugyan az eddig megszokottnál szerényebben,
de mégis képviselteti magát a kiadók egy része – jelen
esetben a Romániai Magyar Könyves Céh tagkiadói. „A
nyomtatott betű terjesztéséről mégsem tudtunk lemondani, szerényebb, hangsúlyosan erdélyi vásárt tartunk
a marosvásárhelyi várban. Minikönyvvásárunk csütörtökön 12-18 óra, pénteken és szombaton pedig 10 és 18
óra között tart nyitva” – írják Facebook-oldalukon a
szervezők. Így mindazok, akik az eddigi években is elsősorban azért tértek be a Marosvásárhelyi Nemzetközi
Könyvvásárra, hogy szeretteiknek minden ma divatos
kütyü helyett vagy a mellé – dicséretes módon – klasszikus, hagyományos, papírillatú szépirodalmi, ismeretterjesztő, szakmai, gyerek- vagy bármilyen tematikájú
könyvet vásároljanak szülinapra, karácsonyra, ezt az
idén is megtehetik. Hiszen – a számos, értéket és nívót
emelő kulturális esemény mellett – mégiscsak ez a vásár
lényege.
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A Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem átvenné a filmszínházat

(Folytatás az 1. oldalról)
Amint azt a hivatal oldalán olvashatjuk, „a Művész mozi városunk egyik jelképe. 61 évvel
ezelőtti megnyitása óta a hetedik
művészetnek ad otthont. A filmszínház az elmúlt években kulturális központtá nőtte ki magát, és
számos művészi eseménynek adott
otthont, a független és tematikus
filmfesztiváloktól kezdve a toleranciát, a sokszínűséget és az emberséget
népszerűsítő
kulturális
rendezvényekig. Ma a kulturális intézmény bezárja kapuit, de nem
véglegesen! Reméljük, hogy a mozi
a lehető legrövidebb időn belül újra
megnyílik, a jelenlegi szabályoknak
eleget téve. A bezárásnak sokféle
oka van, közülük az egyik a világjárványhoz köthető, és az ebből
adódó nézőszám csökkenéséhez.
Ugyanakkor a Marosvásárhelyi
Művészeti Egyetem kifejezte azon
szándékát, hogy átvegye és korszerűsítse a létesítményt, és a filmművészet laboratóriumává alakítsa. A
Művész mozi városunk egyik szimbóluma, és az is marad. Célunk,
hogy az intézmény fennmaradjon,
és országos érdekeltségű moziközponttá váljon.”
A közösségi média áldott és
átkos korában természetesen elkez-

dődött az online hiszti, sokan az értékes örökség megpecsételődött
sorsát siratják, mások úgy gondolják, hogy az egyetem átvételi szándéka csupán porhintés. A dolgok
tisztázása végett dr. Balási Andrást,
a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem rektorhelyettesét kerestük fel,
és nekiszegeztük a kérdést: igaz-e,
hogy a felsőoktatási intézmény átvenné a Művész mozi működtetését, és ha igen, mire használnák,
illetve milyen terveik vannak vele?
– A hír igaz. De rögtön kiemelném, hogy maradna a mozi régi
rendeltetése úgy, ahogyan az eddig
is volt, ezenkívül pedig különböző,
kicsi stúdiókat is kialakítanánk.
Egyelőre a jogi részénél tart a folyamat. Én is hallottam a rémhírekről,
amelyek
a
városban
keringenek, miszerint be akarjuk
zárni a mozit. Ez nem igaz.
– Jogilag ezt hogy lehet megoldani? Bérelné az egyetem az épületet?
– A polgármesteri hivatallal
közös egyezség alapján működtetnénk úgy, ahogyan ez a Pálffy-ház
esetében is történt. Az egy romokban lévő ingatlan volt, amelyet több
évre megkaptunk, azzal a feltétellel,
hogy felújítjuk és működtetjük. Ez
meg is történt. A mozira is ráfér egy

renoválás, főleg a felszerelések felújítása. De, mint mondtam, a rendeltetése meg fog maradni. Van egy
cég, amely eddig is működtette a
mozit, és hozta a filmeket, ezzel a
céggel újra kell tárgyalnunk mindent. E céggel a polgármesteri hivatalnak van szerződése, mi ezt a
szerződést átvesszük, de újratárgyaljuk a feltételeket, és remélhetőleg sokkal színesebb, gazdagabb
lesz a kínálat. Jelenleg a szerződés
előkészítésénél tartunk, az átvételről még szavaznia kell a helyi tanácsnak. Ez egy projekt, egy terv,
ami összefüggésben áll az egyetem
film és média szakával is, azzal,
hogy nekünk van ilyen típusú képzésünk, vannak ezzel foglalkozó
szakembereink, és minden rendelkezésre álló helyre szükségünk van
ahhoz, hogy bővíthessük az oktatási
kínálatunkat.
– Ezek szerint oktatási tevékenység is zajlana a moziban?
– Ott három terem van, még
meglátjuk. Ezt kicsit túlzó így megfogalmazni: a legnagyobb csoportunk létszáma tizenkét fő, ennél
többen nem lesznek egy kurzuson.
De ez még a jövő kérdése. Úgy
érzem, hogy a város új vezetése
jobb kezekbe akarja adni a mozit,
mint ahol az eddig volt. Nekünk

Egyelőre hat súlyos állapotú beteget tudnak fogadni
A napokban beüzemelték a
marosvásárhelyi onkológiai
klinika udvarán lévő mobil intenzív terápiás egységet, ahol
egyelőre hat hely áll a súlyos
állapotú betegek rendelkezésére. Maros megyében sajnos
még mindig igen magas a
kórházi ellátásra szoruló fertőzöttek száma, a kedd déli
adatok szerint több mint félezer koronavírusos pácienst
ápoltak a megye kórházaiban.

Menyhárt Borbála

Bár a napi esetszám az utóbbi
héten Maros megyében is csökkenésnek indult, a kórházban kezelt
betegek száma továbbra is rendkívül magas, a prefektúra kedd déli
jelentése szerint 562 koronavírusos
páciens szorult kórházi ellátásra. A

van erre kapacitásunk, a minisztériumhoz is fordulhatunk, ha kell, és
elképzelhető, hogy a tanügyminisztériumnak több anyagi forrása és lehetősége van egy ilyen intézmény
fenntartásában segíteni, mint egy
aránylag közepes nagyságú városnak.
– Ha sikerül megvalósítani az elképzelést, milyen jellegű filmeket
láthat majd a közönség, van erre elképzelés?
– Mint említettem, egy cég foglalkozik ezzel, mi igyekszünk majd
még gazdagabbá tenni a kínálatot,
persze itt jogdíjkérdésektől egyebekig sok minden fölmerül. Nekünk
volt egy hasonló, nagyon nagy sikerű kezdeményezésünk a Stúdió
Színházban a kétezres évek közepén, amelynek keretében művészfilmeket játszottunk, és minden
vetítés előtt volt egy filmismertetés,
utána pedig beszélgetés. Egy idő
után nem volt már hely a nézőtéren,
annyi volt az érdeklődő. Egy ilyen
projekt is elképzelhető, és nem kell
arra gondolni, hogy egy patinás intézményt megszüntetünk, a helyén
pedig kétszáz fős kurzusokat tartunk a hallgatóinknak, hiszen a teljes magyar tagozat mindössze
kétszáz fős…
– Ha megszavazza a tanács, és

sikerül elindítani a projektet, körülbelül mikor kezdődhet ezen új fejezet a Művész mozi életében?
– Sajnos úgy emlékszem, hogy
Romániában élünk, ezért nem
tudom ezt most megmondani, de
nem is ez a lényeg. Hanem az, hogy
ha átvesszük, előbb-utóbb ismét kinyit a mozi, terveink szerint több
filmmel, jobb technikai felszereltséggel. Úgy, ahogy létrehoztuk például az Eminescu utcai oktatási
központunkat, amelynek most már
hat állandó alkalmazottja van,
ahogy elindítottuk a kutatóintézetünket, vagy működtetjük a Pálffyházat, szép lassan erre is sor kerül.
Meg kell pályázni az összegeket –
sok, különböző fejlesztési pályázat
elérhető számunkra, mi ezeken általában részt veszünk, és nyerünk
is. Így hoztunk létre egy tanácsadói
laboratóriumot, ahol statisztikákat
tudunk készíteni, illetve a szuperül
felszerelt kutatóintézetet is. Ezeket
mind pályázatokon keresztül sikerült megvalósítani, minisztériumi és
kormánykeretekből, valamint európai uniós pénzekből. Úgy érzem,
hogy szépen, lassan, nyugodtan
meg tudjuk csinálni ezt is. Nem
látok más intézményt a városban,
amelyik jobban tudná működtetni a
mozit, mint mi.

Beüzemelték a mobil intenzív terápiás egységet
kritikus állapotban lévő fertőzöttek
számára fenntartott intenzív terápiás ágyak minden kórházban tele
vannak, sok esetben a betegeknek a
sürgősségi eseteket ellátó osztályokon kell várakozniuk, amíg ürül egy
ágy az intenzív terápián, emiatt a
Maros Megyei Klinikai Kórházhoz
tartozó onkológiai klinika udvarára
nemrég egy mobil ATI-egység érkezett, amelynek a beüzemelésére a
napokban került sor.
Damian Samoilă, a prefektúra
sajtószóvivője lapunknak elmondta:
a mobil intenzív terápiás egység a
gyártó által közölt adatok szerint 12
férőhelyes, azonban egyelőre 6
ágyat bocsátanak a kritikus állapotban lévő betegek rendelkezésére, az
őket ellátó személyzetet a Maros
Megyei Klinikai Kórház, valamint
a Maros Megyei Sürgősségi Kórház
biztosítja. A beüzemelést követően,

Fotók: A prefektus Facebook oldaláról

a hét végén meg is érkezett az első
két-három beteg, és a szóvivő tudomása szerint azóta további betegeket szállítottak oda. Érdeklődésünkre hozzátette, a helyek számát akkor fogják majd esetleg bővíteni, amennyiben romlana a
helyzet, és az intenzív terápiás részlegeken nem lesz hely.
Napi 2800 beadott dózis

Érdeklődésünkre, hogy miként
alakul az oltási kedv a megyében,
Damian Samoilă elmondta, országos viszonylatban Maros megye a
8. helyet foglalja el a beoltottsági
arány tekintetében, az oltható lakosság 43 százaléka kapta meg a
koronavírus elleni vakcinát. Az október 28. – november 1. közötti
időszakban megyeszinten napi
2800 adag oltást adtak be, ebből
1900 első dózis volt – tudtuk meg

a sajtószóvivőtől. Portik Vilmos,
Marosvásárhely alpolgármestere
hétfőn tette közzé a hírt, miszerint
végre csökkenni kezdett a megyeszékhelyen a fertőzöttségi arány, illetve azt is, hogy november első
hetében 4820 személyt oltottak be
a három marosvásárhelyi oltóközpontban: 1927 dózist a Mihai Eminescu Ifjúsági Házban, 1858-at a
Tudor Vladimirescu iskola sporttermében, 1035-öt pedig a polgármesteri
hivatal
víkendtelepi
vendégházában adtak be. Október
utolsó és november első hetében a

prefektúra, a megyei közegészségügyi igazgatóság, valamint a megyei
mentőszolgálat
közös
akciójaként mentőkocsiban működő mobil oltóközpont járta végig
Marosvásárhely lakótelepeit, és
előjegyzés nélkül lehetett igényelni
az egydózisos Johnson&Johnson
védőoltást. A marosvásárhelyi oltási karaván keretében 1246 személyt oltottak be, és következő
lépésben a távolabb eső vidéki településeket veszik majd célba – közölte közösségi oldalán Mara
Togănel prefektus.
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Beveszik a marosvásárhelyi várat
a könyvek

A nyomtatott betű terjesztéséről nem tudunk
lemondani, szerényebb, hangsúlyosan erdélyi vásárt tartunk a marosvásárhelyi várban
– jelentették be a 27. Marosvásárhelyi Nemzetközi Könyvvásár szervezői. A múlt heti
sajtótájékoztató után a helyi önkormányzattal egyeztetve, a jelenlegi járványügyi helyzet és egyéb okok miatt eredetileg lemondott
tényleges nemzetközi könyvvásár meghirdetett időpontjában, november 11-e és 14-e
között sor kerül egy „alternatív” könyves
szemlére.

A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal jóvoltából a vár udvarán található üvegkupolában egy méreteiben szerényebb vásárra kerül sor a Romániai
Magyar Könyves Céh tagkiadóinak részvételével.
„Nehéz szívvel fogadjuk el, hogy idén be kell érnünk
egy szerényebb vásárral, és közel három évtized után
először a standjainkat ki kell költöztetnünk a színházból. Ugyanakkor a várba való költözéssel választ tudunk adni azoknak, akik valósággal elárasztottak
üzeneteikkel, miután bejelentettük, hogy nem tarthatjuk meg a vásárt. Egyértelmű megerősítést kaptunk
arra vonatkozóan, hogy a marosvásárhelyieknek a november egyet jelent a könyvvásárral – örülnek az
évről évre bővülő programkínálatnak, de határozott
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éka tavalyelőtt karácsonykor jött
utoljára boldogan haza. A feltámadás ünnepe lett volna a következő
itthon töltendő, önfeledt időszak, a világjárvány azonban ellehetetlenítette az utazást.
– Ábel, a fiam akkoriban töltötte a 12.
évét. Borzasztóan csalódott volt, hogy a szülinapjáról hiányozni fog édesanyám finomsága, az utánozhatatlan, marcipános
Mama-torta. Az akkor tízéves lányom, Rebeka az itteni barátnőkkel való találkozást
várta a leginkább, velük ugyanis interneten
folyamatosan tartotta a kapcsolatot, úgyhogy az ő húsvétja is elég szomorkásra sikeredett – emlékezett vissza a harmincas évei
végén járó édesanya, akihez több évtizedes
ismeretség fűz.
– A kijárási tilalom első heteit azért elég
jól viseltük – folytatta történetét Magyarországon élő pedagógus barátnőm –, a háromféle virtuális tanteremhez azonban túl
szűknek bizonyult az életterünk. A hetedikes
osztályommal egy hullámhosszra kerülni
számomra amúgy is bűvészmutatvány, az otthon biztonságában, saját számítógépeik előtt
pedig természetesen még jobban elengedték
a lovakat a srácok, és akkor képzeld még oda
a velük szinte egykorú hatodikos fiamat és a
negyedikes lányomat. Nekik szintén megvoltak a maguk gondjaik és a velem szembeni
elvárásaik ebben az új, gubancos helyzetben.
Szóval rövid idő alatt úgy éreztem, becsavarodok, ha sokáig tart még ez a többdimenziós
küzdelem. Aztán, csodák csodája, mégsem ez
történt.

Fotó: Szigeti Szenner Szilárd

igényük van arra is, hogy a nemzetközi könyvvásáron
szerezzék be a legújabb kiadványokat. Öröm és felelősség is ez egyben, amelyet idén is felvállaltunk, a
helyi önkormányzat támogatásával” – olvasható a
szervezők közleményében.
A marosvásárhelyi vár udvarán található üvegkupolában csütörtökön nyílik a vásár, aznap 12-18 óra
között tart nyitva, pénteken és szombaton pedig 10 és
18 óra között. A vásár helyszínén kötelező az érvényes
zöldigazolvány felmutatása, valamint a járványügyi
szabályok betartása (kézfertőtlenítés, maszkviselés és
távolságtartás).
A várban szervezett vásár mellett a Nemzeti Színházban a kiadók legújabb köteteiket is bemutatják. A
könyvbemutatókat az érdeklődők a vásár Facebookoldalán élőben követhetik csütörtökön, november
11-én 13 és 19 óra, pénteken, 12-én 10 és 18 óra,
szombaton, 13-án 10 és 19 óra, illetve vasárnap, 14én 10 és 14 óra között. A vásár programja a
vasarhely.ro honlapon érhető el.
A 27. Marosvásárhelyi Nemzetközi Könyvvásár támogatói: Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala,
Maros Megye Tanácsa, EMMI+Petőfi Irodalmi
Ügynökség, RMDSZ, Nemzeti Kulturális Alap,
Román Kulturális Minisztérium, Bethlen Gábor Alap,
Communitas Alapítvány, AAGES.

Művészet-e vajon a paparazzofotózás? Aligha. De azzal is világhírűvé lehet válni. A párizsi Daniel
Angeli például hat évtizedes lesifotós munkásságával kiérdemelte a
nem hivatalos, de vitathatatlan „paparazzikirály” címet. Angeli néven
már 1968-tól saját sajtóügynökséget működtet, és a világ legbefolyásosabb magazinjai, bulvárlapjai
versengenek képeiért, amikért borsos összegeket fizetnek. Persze nem
könnyű a paparazzi élete, a hírességek, celebek, a milliárdosok, politikusok, filmsztárok, élsportolók,
akikről beleegyezésük nélkül, titokban készítenek többnyire kozmetikázatlan felvételeket, minden
eszközzel próbálják távol tartani
maguktól őket. Gyakran sikertelenül, mert a lesifotósok is folyton tökéletesítik az eszközeiket, és
egyáltalán nem válogatnak azokban. Gátlástalanok, időnként törvényszegők is, de kitartóak, és
rámenősségük általában eredményes. Olykor életveszélyes, mindkét
félre nézve. Gondoljunk csak Diana
hercegnő tragikus halálára. De az
ilyesmin túlteszik magukat, és akár
művészfotót is eredményezhet a
munkájuk. De nem ez a jellemző. Az
viszont igen, hogy a lesifotózás a
sajtófotózás egyik sajátos kategóriájává vált. Erről nemrég a francia
fővárosban győződhettem meg a
110 méteres hiperkocka épület, a
La Grande Arche de la Défense
legfelső emeletén, amelynek jelentős részét a fotózsurnalizmus állandó
jellegű
bemutatására
rendezték be. Ezúttal a 78 éves Daniel Angeli Paparazzi de A á Z (Paparazzi Á-tól cettig) című rendkívül
gazdag kiállítási anyagát mutatják
be. Az augusztusban nyílt tárlat
2022. január 30-ig lesz nyitva.
Annyi fotót és érdekességet vonultat
föl, hogy órákig elnéztem volna.
Annál is inkább, mivel a különleges
felvételek egyfajta történelmet is kirajzolnak. Azokról a hírességekről
mutatnak fel intim, sosem látott korabeli képeket, akikről a diktatúra
Romániájában mi csak nagyon ritkán láthattunk fotót, bulvárösszeállítást, és ha igen, akkor is csak
lakkozottakat. Angeli nem lakkozott, ő mindig a pucér valóságot
próbálta megörökíteni. Sajnos a
Nagy Diadalív liftje korán zárt, ha
nem akartunk 35 emeletet legyalogolni, el kellett hagynunk a galériát. Így sem panaszkodhatom.
Ahogy mondani szokás, ott volt a

Találkozás gyertyafényben

– Hanem? – szólaltam meg, mikor Réka
végre tartott egy lélegzetvételnyi szünetet.
– Egy reggel arra ébredtem, hogy teljesen
nyugodt vagyok, és biztos voltam benne,
hogy semmi nem fog kizökkenteni ebből az
állapotból. Ha hiszed, ha nem, napokig teljes
összhang volt bennem,
és mintha még a külső
körülmények is megszelídültek volna. Aztán
persze, újabb kilengések
következtek, de azokat
már valahogy sokkal magabiztosabban
éltem meg. Rengeteget gondolkoztam azon,
hogy mi idézhette elő a bennem lezajlott változást, ilyen békés, elfogadó ugyanis csak
kislánykoromban voltam nagymamám, édesanyám édesanyja közelében. Ő abban az
évben költözött a fenti világba, amikor én
Szegeden elkezdtem az egyetemet. Hosszú
ideig bántott ez az egybeesés, mert – mivel
rendkívül szoros volt a kapcsolatunk, gyakorlatilag ő nevelt fel –, azt gondoltam, hogy
a távozásommal, azzal, hogy már semmilyen
szinten nem kellett rólam gondoskodnia, dologtalanná tettem idelent. Évekbe telt, mire
ettől a meggyőződésemtől szabadulni tudtam, de akkor is maradt bennem némi neheztelés magammal és a világgal szemben.
Tavaly tavasszal, váratlan lecsillapodásom
időszakában azt hittem, hogy ezt is sikerült
végképp leküzdenem. De pár hónap múlva,

Erről jut eszembe

valamikor augusztusban villámcsapásként
ért a hír, hogy édesanyám is elkapta a koronavírust, kórházban van. Tudod, a válásom
után gyakran kérdezgette, hogy miért nem
költözöm haza a gyerekekkel. Milliószor elmagyaráztam neki, hogy ők már abba a
másik világba születtek, nekik ott van a természetes
közegük,
ráadásul pár szót ha
tudnak románul, úgyhogy nagyon elveszettek lennének itt, az én imádott
szülővárosomban. Mégis, amikor anyukám
betegségéről értesültem, csak az járt a fejemben, hogy hallgatnom kellett volna a jó
szóra, s akkor minden másként alakul. A legrosszabb az egészben a tehetetlenségből
eredő félelem volt. Tudtam, hogy hiába indulok útnak a két gyerekkel, vagy – segítőkész szomszédokra bízva őket – akár
nélkülük, arra sem lesz lehetőségem, hogy
bár egy pillanatra találkozzam édesanyámmal. Az orvosával felvettem a kapcsolatot, és
pár hét múlva, amikor végképp elfogyott az
önuralmam, mégis hazabuszoztam. Mintha
csak erre várt volna édesanyám, két nap
múlva ő is a „legfelsőbb emeletre” költözött.
Azután elvágták nálam a „filmet”. Anyukám
régi barátnője állt mellém, ő vette le rólam
az ügyintézéssel kapcsolatos terheket, és lelkileg is igyekezett erősíteni. Igazi pótszülő
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falakon mindenki, aki számít. Mezzel és meztelenül, fezzel és fesztelenül. A teleobjektív csuda dolgokra
képes. A celebek is. Főleg luxusjachtokon, távoli szigeteken, eldugott villákban, marcona alakok
őrizte birtokokon. Ott annyi minden
történhet! Előfordult például 1977
nyarán, hogy a Fiat mindenható
Gianni Agnellije fürdőnadrág nélkül ugrott hajójáról a tengerbe. Daniel Angeli is a közelben volt.
Észrevette, rögzítette. Közzétették,
óriási cirkusz lett belőle. Ma a lesifotózás egyik legismertebb jelképe
ez a jelenet. Engem inkább a filmvilág nagyjai, szépei érdekeltek.
Akik az elején még olyan ragyogóak, bűvöletesek voltak. És elérhetetlenek. Legalábbis a külvilág
számára annak tűntek, bár a felvételek mást is mutatnak. Brigitte
Bardot, Romy Schneider, Kate
Moss bizony mindenütt le akart
barnulni.
De nem minden a meztelenségről
szól. Az is érdekes ma, hogy milyen
volt pályája kezdetén Belmondo,
Robert de Niro, Claudia Cardinale,
Catherine Deneuve, Sophia Loren,
Mastroianni, Woody Allen, Orson
Welles, Andy Warhol és sok-sok
más híresség. Királyok, királynők,
futballistenek, mint Diego Maradona, pénzmágnások, mint Onassis,
és többen mások. Az egyik autós
képen ott van a még tini Sophie
Marceau, a Házibuliban felfedezett
nagy kedvenc. A minap volt ő a Nők
Lapja címoldalán, ma is nagyon
szép, csinos, megnyerő. Ugyanez
nem mondható el Gérard Depardieu-ről, aki a kocsiban mellette ült
fiatalon, soványan és bajuszosan.
Ma pedig… Hadd, ne soroljam.
Angeliről talán még annyit, miként kezdett felfutni a karriere. Az
1960-as évek elején egy sajtóügynökség azzal bízta meg, hogy az
Orly reptéren a Párizsba érkező hírességeket próbálja fotózni. Amint
a világhálón olvasható,1962. június 3-án reggel ott is volt a helyén,
amikor bekövetkezett az Atlantába
induló Boeing 707-es gép katasztrófája. A 19 éves kezdő hirtelen
hordáröltözéket kapott magára,
úgy közelítette meg a szerencsétlenség színhelyét, és készítette el a fotóit, amelyek ismertté tették a nevét.
A paparazzo szerencséje? Na, erről
sokat lehetne szövegelni. De azért,
akinek alkalma lesz rá, érdemes
megnéznie ezt a kiállítást a Défense
negyedben a felhők alatt. (N.M.K.)

volt számomra azokban a napokban, én meg
egy elveszett hatéves. Mindig hálás leszek
neki a jóságáért. Arról, ami a dermesztően
gyors és személytelen temetés után következett, nincs sok tudásom, azt sem tudom pontosan felidézni, hogyan utaztam vissza
Szegedre. Csak Ábel arca maradt meg tisztán az emlékezetemben, amikor elmondtam
neki, hogy a nagyival ezután már csak az álmaiban beszélgethet.
– A tavalyelőtti szenteste óta most jöttetek
először mindhárman haza? – váltottam látszólag hirtelen témát, mert a beszélgetésnek
ez a mozzanata elviselhetetlen intenzitással
vetített elő bennem egy más körülmények között, de hasonlóképpen megélt pillanatot.
– Igen, most. Világítani – mondta Réka
alig hallhatóan. – A 14 éves nagyfiam hihetetlen érettséggel fogadta a mamával való
„másfajta” találkozás lehetőségét. A mobiltelefonjával világított nekem és a húgának a
református temetőben lassan emelkedő úton,
ahova a szürkületben nem ért el a mindenfelől üzenő mécsesek fénye, és – ahogy kiskorában a sosem látott, csak régi történetekből
ismert dédszüleinek –, a nagymamájának is
ő gyújtotta meg egyenként a gyertyákat. A lányom csendben, gondolatait jól elrejtve állta
végig a közös pillanatokat. Máig sem tudom,
mi játszódott le benne, arra viszont ő is rábólintott, hogy jövő novemberben újra elhozzuk ide a gyertyáinkat. És persze addig is
még többször, ha ez a ködös járványhelyzet
megengedi.

6 NÉPÚJSÁG __________________________________________________ MEZŐGAZDASÁG ________________________________________ 2021. november 10., szerda

A Magyarok kenyere program
Kárpát-medencei adományozó ünnepsége

Elismerik a zsebszerződéseket
Szerkeszti: Vajda György

Románia november 8-i Hivatalos Közlönyében megjelent
a 2021. évi 264. sz. törvény,
amely módosítja és kiegészíti
a kataszteri és ingatlan-nyilvántartásra vonatkozó 1996.
évi 7. sz. törvényt, valamint
az 1991. évi 18. sz. földtörvény 121. cikkelyét. Ennek
alapján állami támogatásból
és egyszerűsített eljárásban
telekelhetik a kül- és belterületeket azok, akik korábban
ún. zsebszerződések alapján
kerültek bizonyos mezőgazdasági területek birtokába.

Mint ismeretes, az utóbbi évtizedekben a mezőgazdasági zsebszerződésekkel
tulajdont
váltott
területek elismerése, bejegyzése
számtalan nehézséget okozott, és
emiatt számos területet nem tudtak
telekeltetni. A módosító javaslatot
az RMDSZ képviselői és szenátorai
már 2018-ban benyújtották a törvényhozó testületekhez. Az elfogadott jogszabály szerint elismerik a
zsebszerződéseket, vagyis azokat a
szerződéseket, amelyeket nem hitelesítettek közjegyzőnél, mert telekkönyvek hiányában történt az adásvétel,
így nem volt lehetséges a szerződés
hivatalossá tétele sem. Ezeknek a
szerződéseknek az érvényesítésével
bejegyezhetővé váltak a telekkönyvben a mezőgazdasági zsebszerződések alapján szerzett használati jogok
is. Azt követően, hogy az illető birtokos a dokumentumok felmutatásával
bebizonyítja, hogy rendelkezik az
adott telekkel, egy 3 éves időtartam lejárta után birtokosból tulajdonos lesz.
A telekkönyvezést állami támogatásból fedezheti az önkormányzat. Az
Országos Kataszteri Hivatal (ANCPI)
telekkönyvenként 84 lej + héa értékkel támogathatja a területbejegyzést.
Ez az érték tovább növekedhet külterület esetében a talaj milyenségétől
függően, valamint belterületen a köz-

igazgatási egység kategóriájának
függvényében. A támogatást az önkormányzatok kapják meg az Országos Kataszteri Hivatallal kötött
egyezmény alapján, amely azokra a
szisztematikus kataszteri munkálatokra is érvényes, amiket már elkezdtek, de nem tudtak még befejezni. Az
idén az önkormányzatok hozzávetőlegesen egyforma pénzösszeget kaptak a kataszterezésre, ennek a
határain belül köthetnek majd szerződést a munkálatokat végző céggel.
Az önkormányzat dönti el, hogy melyik parcellát mérik fel. És ennek
során értesítik a zsebszerződések birtokosait. Nagyon fontos, hogy a birtoklási jogot akkor is be lehet
jegyezni a telekkönyvre, ha már adtak
ki birtoklevelet az eladó nevére –
emelte ki a jogszabály fontos előírásait a módosításokat előterjesztő
Császár Károly szenátor. A dokumentumok átnézésével, a telekeléshez
szükséges
okiratok
összeállításával foglalkozó közjegyzők, ügyvédek, kataszterezéssel dolgozó szakemberek online formában
hozzáférhetnek az adatbázishoz,
amely jelentősen megkönnyíti és lerövidíti az ügyintézést. Eddig az országos kataszteri program nagyrészt
a kültelkekre vonatkozott. Csak
olyan esetekben vonatkozhatott beltelkekre is, ha a terület rendelkezett
kültelki résszel, illetve felmérték az
adott területet. A törvénymódosítást
követően nem csak a kültelki,
hanem a beltelki tulajdonviszonyokat is lehet rendezni. Így egy adott
településen nem csak a kültelki,
hanem a beltelki tulajdonviszonyok
is rendezhetők az országos kataszterezési program keretében. A jogszabály értelmében egyszerűsített
eljárással rendezhető lesz a vidéki
birtokok tulajdonjoga, ezúttal belterületen is, és a használati jog telekkönyvi tulajdonná alakítható.
(vajda)

Maros-vízzel öntözött földben

November 4-én a magyarországi Martonvásáron tartották meg a Magyarok kenyere
– 15 millió búzaszem program
Kárpát-medencei
adományozó ünnepségét, amelyen
az együttműködő gazdaszervezetek, valamint a kedvezményezett, az adományokat
fogadó szociális, karitatív
szervezetek képviselői is
megjelentek. Több erdélyi
gazdaszervezet
képviselői
mellett az RMGE Maros szervezet részéről Fazakas Miklós
elnök és Sikó László falugazdász vett részt a Magyar TuAkadémia
dományos
Agrártudományi Kutatóközpontjában tartott eseményen.

Vajda György

A tíz éve indult, azóta Magyar
Örökség díjas programba az idén
nyolcezer gazda kapcsolódott be a
Kárpát-medencében, terményekkel
és pénzadománnyal támogatva a jótékonysági kezdeményezést. Először tíz tonna búzát gyűjtöttek és
öntöttek össze, majd jelképesen
lisztté is őrölték a határon belülről
és a határon túlról érkezett gabonaszemeket, s megszervezték országszerte a szétosztását. Tíz év alatt ez
a mennyiség megszázszorozódott,
és a Kárpát-medencében több közösségben búzaszentelést tartanak,
majd a termés betakarítását követően a résztvevők adományokat
gyűjtenek, amelyeket szociális intézményekhez juttatnak el. Az idén
a Kárpát-medencei adományozó
ünnepséget a vírusjárvány miatt
Magyarországon tartották. Az ünnepi felszólalásokat megelőzően
rövid kulturális műsor volt, ahol
többek között felléptek a martonvásári tanárok és gyerekek.
A rendezvényen a magyar kormány több tagja mellett jelen volt
Herczegh Anita, Magyarország köz-

Szépen termett a csemegepaprika

A
Degenfeld-kastélyt
elhagyva, a Maroson átívelő,
Kutyfalvát Marosdátossal öszszekötő függőhidat akartuk
megközelíteni, amikor a földúton egy pótkocsis személykocsi állta utunkat, amit a
szántón, tulajdonképpen egy
paprikaföldön kellett volna kikerülni. A pótkocsira műanyag
vezetékeket
rakó
fiatalemberrel, Bartók Botonddal azonnal szóba ele- gyedtünk, s kiderült, a 45 árnyi
paprikaföldet ő műveli, a leszerelt vezetékek öntözésre
szolgáltak. Elmondta, hogy a
csemegepaprikát jövedelemkiegészítésként
termeszti,
ugyanis munkahelye is van, a felfalaztunk egy csűrt, fatüzeléssel
szentpáli Hirschmannál me- itt szárítjuk a paprikát, majd porrá
daráljuk – mondta a fiatalember.
chanikusként dolgozik.

Mezey Sarolta

– A termést rég leszedtük, jöttek
a fagyok, a növények megfagytak,
de a paprikaszárakon maradt egypár
piros csemegepaprika. Ezek már
nem használhatók. A növénymaradványokat el kell távolítani, s elkezdhetem a talaj előkészítését jövőre.
Idén jó termésünk volt, hozzávetőlegesen négyezer kilogramm paprikát gyűjtöttünk be, ezt a
mennyiséget feldolgozzuk. A kutyfalvi családi háznál átalakítottunk,

Kérdésünkre, hogy megéri-e paprikatermesztéssel foglalkozni, határozott igennel válaszolt.
– A paprikatermesztésre szánt
földterületet is érdemes növelni,
habár sok munka van vele, s egyedül nem igazán lehet győzni. Igaz,
segít édesanyám, a család. Az értékesítéssel nincs gond, hiszen a minőségi csemegepaprika nagyon
keresett árucikk, otthonról elviszik
az egész mennyiséget. Soha nem
kellett a piacra vinni a csemegepaprikánkat – mondta Bartók Botond.
Amikor belevágtak a termesz-

tésbe, körülnéztek, érdeklődtek,
hogy milyen fajta lenne a megfelelő
az itteni éghajlati és talajviszonyokhoz. Ekkor született a döntés, hogy
a Szegedi 80-as fajtát választják. A
fiatalember Nagykárolyból rendeli
a magot, interneten. A palántákat
maguk nevelik, ehhez erre alkalmas
tálcákat használnak, minden mélyedésbe egy-két magot helyeznek el.
Aztán a kifejlett palántákat szabadföldbe ültetik ki.

társasági elnökének a felesége is.
Elmondta: a jótékonysági kezdeményezés igazolja, hogy egymás testvérei
vagyunk,
és
ennek
megfelelően cselekednek azok, akik
egy évtizede részt vállalnak az adományozási programban, kenyeret,
lisztet adva azoknak, akinek arra
igazán szükségük van.
Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár kifejtette,
hogy a nemzetpolitika, amely 2010
óta jellemzi a magyar kormány politikáját, az összetartozás erősítését
szolgálja. Azóta számtalan program
indult el, aminek köszönhetően ma
egységes magyar nemzetről beszélhetünk – emelte ki az államtitkár.
Jakab István, az Országgyűlés alelnöke, a MAGOSZ elnöke szerint
nemzetükért felelősen gondolkodó
emberek önzetlen adományait adják
át. A Magyarok kenyere program
kiállta az idők próbáját, a magyar
gazdák lelkéből fakadt a program,
közös elhatározásuk révén tart ott,
ahová ma eljutott. Hangsúlyozta,
hogy a nemzetépítés egyik pillére
lett a program, amely nemcsak kenyeret, ajándékot és támogatást ad,
hanem a lelket és a hitet is erősíti az
emberekben.
Győrffy Balázs, a Nemzeti Agrárkamara (NAK) elnöke a kenyér és
a búza szimbólumának jelentőségét
hangsúlyozta, s elsorolta, a gazdákon kívül ki mindenki járult hozzá,
hogy százezren részesülhessenek
Magyarországon és a határon túli
területeken a Magyarok kenyere
adományából. Az eseményen részt
vevő Böjte Csaba, a Dévai Szent
Ferenc Alapítvány elnöke megáldotta az adományt, amelyből az erdélyi gyermekotthonokba is jut,
egyéb élelmiszerekkel együtt.
Fazakas Miklós, az RMGE
Maros elnöke lapunknak elmondta:
egyesületük eddig 12 tonna búzát,
kukoricát, más terményt gyűjtött
össze, természetesen az idei adományozás folytatódik. A szovátai

A paprikatermesztés csak akkor
eredményes, ha öntözik a növényeket. A vizet a Marosból szivattyúzzák. A paprikásba négy vezetéket
állítanak be, s a belőlük szórt víz
elegendő az egész területre. A csepegtetéses módszerrel is próbálkoztak, de ez nem vált be, ugyanis az
egerek szétrágták a vékonyabb falú
műanyag vezetékeket.
A fiatalember próbálkozott biopaprika termesztésével, de ez nem
igazán vált be, ezért mégis a minimális kezelés mellett döntöttek, hiszen olyan betegségek jelentek
meg, amelyek nagyban károsítják a
növényeket.

gazdanapon aláírt szerződés alapján a Bonus Pastor Alapítványnak
és Szent Erzsébet Alapítványnak
adják át a terményeket. Ezenkívül
több gazdakör közvetlenül a községekben levő szociális otthonokhoz
vitte az ajándékot, mint Nyárádmagyaroson vagy akár Fehéregyházán. Az elnök kifejtette: fontosnak
tartotta a személyes jelenlétet Martonvásáron, hiszen az RMGE
Maros a Magyarok kenyere program hivatalos partnere. A program
túlmutat az „egyszerű adománygyűjtésen”, hiszen ez az összetartozásról, a gazdatársadalom azon
képességéről szól, hogy tud adni
azért, hogy kapjon is valamit, nyilván képletesen, ugyanakkor megmutatja a gazdák szociális
érzékenységét, a közösség iránti felelősségvállalást, hiszen ez mindig
is sajátossága volt a gazdatársadalomnak. A társadalom alapja a vidéki közösség. Őrzője annak a
szellemiségnek, amelyre a természetközeliség, a munka iránti tisztelet és alázat jellemző, ami – az
állattartással és/vagy a növénytermesztéssel – a vidéki lét lelkiségét
jelenti. A szolidaritás, az egymás
iránti elkötelezettség pedig olyan
értékek, amelyeket ez a program
felszínre hozott. Ebben az életviteli formában hiszünk, ezt szeretnénk előtérbe helyezni, a
gazdaszervezeten keresztül népszerűsíteni, a jelenlegi elvárásoknak megfelelő körülményeket
teremteni ahhoz, hogy itthon a
megmaradás érdekében érdemes
legyen vidéken dolgozni, családot
alapítani, jövőt építeni – mondta
Fazakas Miklós elnök, majd hozzátette: ellátogattak a martonvásári
gabonakutató intézethez is, ahol
kapcsolatokat építettek ki, hogy a
Marosi Gazda Kft.-n keresztül minőségi vetőmagokat juttassanak
majd el az érdekeltekhez. Az
együttműködésről a későbbiekben
még szó lesz.

A paprikatermesztéssel s általában a mezőgazdasági munkával
manapság az a legnagyobb gond,
hogy nem találni munkaerőt. Az
emberek, akik napszámot vállalhatnának, megígérik, hogy segítenek –
hiszen tisztességesen meg is fizetnék –, s aztán mégsem jelennek
meg a mezőn.
Bartók Botond egyike azon fiataloknak, akik az itthon maradást választották. Munkával, kitartással a
szülőföldön is boldogul. Itt nősült
meg, itt alapított családot. Igaz, a lakodalmat a járvány miatt közel
három éve halasztják. De az is meglesz.

Fotó: Nagy Tibor
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Változik a Tesla alapmodell
Szerkeszti: Nagy-Bodó Szilárd

Tesla Model 3

Amikor szóba kerülnek az
elektromos autók, a legtöbb
embernek a Tesla jut eszébe,
és nem véletlenül. A semmiből jött, és pár év alatt eljutott arra a szintre, hogy a
világ legértékesebb autógyártója lett. Természetesen ez
nem azt jelenti, hogy a Tesla
gyártaná a legtöbb autót,
vagy a legnagyobb bevétellel
rendelkezne. A vállalat értékét a részvények határozzák
meg.

Nagy-Bodó Szilárd

Ezen túlmenően az amerikai villanyautógyár egyfajta reformot hajtott végre a piacon. Bár a ’90-es
években is voltak elektromos meghajtással működő autók, igazán a
Tesla Model S megjelenésével kapott figyelmet ez a hajtáslánc, és
kezdte meg térhódítását az elektromos autó. Mivel a Tesla volt az első,
így nem csoda, hogy sokan a márkával asszociálják az elektromos
autókat. Kétségkívül a Teslának
vannak olyan érdemei, amelyek
miatt a legtöbb ember, ha elektromos autót kellene válasszon, akkor
Elon Musk flottájából vásárolna. A
Teslákban a legfejlettebb az önvezetés, van saját töltőhálózata, kimondottan jó légellenállással
rendelkezik, ebből kifolyólag alacsony a fogyasztás, hatótávban és
töltési sebességben a legjobbak
közé tartozik, illetve a gyorsulása is
abszolút rekordokat állít fel.

Panasonic-akkumulátorok

Most azonban itt a Model 3 legújabb alapváltozata, amelyen változtatnak egy keveset a „recepten”. A
hatótáv növekedett, viszont lassúbb
lett az autó. A változás mögött valószínűleg az alapmodell akkumulátorának cseréje húzódik. Elon
Musk még az év első felében jelentette be, hogy az alapmodellekben
egységesen áttérnek a lítium-vasfoszfát akkumulátorok használatára. Ehhez viszont beszállítót
kellett találni, mert a Panasonic –
amely szintén gyárt akkumulátorokat a Teslának – nem vállalta ezen
akkumulátorok gyártását.
Az új alapmodellben 55 kWh-ról
60-ra növekszik az akkumulátor kapacitása, ezáltal a hatótáv 448 helyett 491 km lesz, WLTP-ciklus
szerint mérve. Ellenben a gyorsulási idő 100 km/h-ra 5,6 másodpercről 6,1-re emelkedik. Természetesen
még ez is gyorsnak számít, főleg
annak ismeretében, hogy a standard
belső égésű motorral felszerelt utcai
autók többségénél a 7 másodperc
körüli gyorsulási idő már nagyon jó.
A Tesla alapmodellje pedig erre
még egy másodperccel rá is tud
tromfolni, pedig ez csak az alap, és
akkor hol van még a Performance,
ami a legerősebb!
Ha már a Teslánál és az akkumulátoroknál tartunk, nem ez az egyetlen változás. A Panasonic
bejelentette, hogy már készülnek a
4680 kódnevet viselő akkumulátorok, és ezek fogják felváltani a
2170-eket. A kódok nevében semmi
különleges nincs, mindössze a mé-

Forrás: Panasonic

Forrás: tesla.com

Volkswagen ID.5

reteket jelölik, vagyis a 4680-as 46
milliméter széles és 80 milliméter
magas, valamint továbbra is henger
alakú, mint az elődje, a 2170-es,
amivel egyedülálló az egész piacon.
Azért változtatták meg a cella méretét, mert így olcsóbban tudják
gyártani. Erre pedig a Teslának nagy
szüksége van, hiszen a számításai
szerint 2030-ig százszorosára nő a
cellák iránti igény. Az új cellatípus
hatszor annyi energiát képes tárolni,
mint az elődje, mondjuk, ez nem is
meglepetés, hiszen 5,5-ször nagyobb
nála. Egy, a Teslától származó e havi
bejelentés arról árulkodik, hogy már
el is kezdték az új cellákból alkotott
akkupakkot tesztelni.
A Panasonic akkumulátorrészlegének vezetője szerint az amerikai
elektromosautó-gyártó cég ragaszkodott ahhoz, hogy megépítsék az
új típust. A remények szerint ezáltal
a két vállalat közötti kapcsolat is
szorosabbra fűződik. Ellenben érdekesség, hogy az új cellatípust nemcsak a Tesla, hanem egy másik
amerikai villanyautó-gyártó is fogja
gyártani, a Canoo, amely legkorábban 2022 negyedik negyedévében
kezdheti meg a termelést. Azonban
több információ nincs az újonnan
felbukkant gyártótól.
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Kupé vagy SUV? Mindkettőt kérem!
Az utóbbi évtized autós trendjét
meghatározták az SUV-k és a
kupék. Éppen ezért egyes gyártók
arra gondoltak, hogy ötvözik a két
karosszéria-formát. Bizonyára megvan az okuk rá, még akkor is, ha
nem egészen világos, hogy miért is
teszik. A terepkupé fogalma pedig
az elektromos autók világában is
teret kapott.
A Volkswagen-csoport új szokása, hogy minden terepjáróból bemutat egy terepkupét is. Így történt
az Audi E-Tron és Q4 E-Tron esetében, erre készülnek a Skodánál az
Enyaq iV-vel, és most itt az ID.4
kupésított változata, az ID.5. Ha röviden kellene összefoglalni a különbségeket, akkor az a csapott hát
és az 1500-2500 euróval magasabb
árcédula. Hiába, a design oltárán áldozni kell. Röviden ennyi, hiszen a
padlólemez, a hajtáslánc és a felszereltség teljesen megegyezik. Viszont külön érdekesség, hogy a
csapott hát ellenére nemhogy kisebb, hanem nagyobb lett a csomagtartó, igaz, mindössze 6 literrel.
Bár nem sok változás történt, érdemes egypár szót ejteni a teljesítményszintekről is. Az alapmodell, a
Pro hátsókerék-hajtással és 174 lóerős villanymotorral érkezik, amivel 10,4 másodperc alatt gyorsul
százra. A középső szint a Pro Performance, amelybe már egy 204 lóerős villanymotor került, ez is csak
hátul hajt, viszont 2 másodperccel
gyorsabban éri el a 100 km/h-t,
mint a Pro változat. Továbbá készül
az ID.5-ből egy kétmotoros, GTX
nevű változat is, ami 299 lóerős
lesz, és 6,3 másodperc alatt érheti el

így is 30 perc alatt belemehet az autóba 320 kilométer megtételéhez
elegendő energia, ha a töltő is elég
gyors ehhez, mert például váltóáramú rendszerből 11 kW-nál nem
tud többet felvenni az ID.5.
Vannak azonban jópofa extrák a
modellben, ilyen például a memóriás automata parkolás. Ez képes
megjegyezni az út utolsó néhány
méterét, vagyis pontosan úgy parkol automatikusan, ahogy a gazdája
szokott. Érdekes extra, bár nem világos, hogy miért van rá szükség,
hiszen a megszokott parkolóhelyre
beállni a legegyszerűbb.
Ami viszont egyértelműen jó hír,
hogy frissült a Volkswagen fedélzeti
szoftvere, amivel az elmúlt évek
során mindig gondok voltak. Az
ID.3.0 változat állítólag most már
érezhetően gyorsabb, távolról is
frissíthető, és fejlettebb hangvezérlést is kínál. Értelemszerűen az
ID.3.0 szoftver az ID autócsalád
összes tagjára elérhető lesz.
A Subaru, ami Toyota,
vagy a Toyota, ami Subaru?
A Subaru és a Toyota közösen
fejlesztette ki első elektromos autóját, amely az előbbi márkánál a Solterra, míg utóbbinál a bZ4x nevet
kapta. A két típus lényegében teljesen azonos, mindössze a műanyag
elemek, illetve a díszlécek különböztetik meg őket. Mindkét modell
az e-TNGA fantázia nevű elektromosautó-padlólemezre épül, és műszaki adatok alapján sem lehet nagy
eltérésre számítani.
A jelenlegi információk a Toyota
típusáról szólnak, és ezek értelmé-

a 100-at. Teljesítményszinttől függetlenül az összes autóba 77 kWh
kapacitású akkumulátor kerül,
amellyel elvben teljesen feltöltött
állapotban 480–520 kilométert lehet
megtenni. Érdekesség, hogy a
sportosnak ható külső és a relatív jó
gyorsulás ellenére a végsebesség
nem annyira magas. A két gyengébb
modell esetében 160 km/h, míg a
GTX változatnál 180.
Töltés szempontjából nem lesz
bajnok az ID.5. A töltési csúcssebesség 135 kW gyorstöltőről, miközben a konkurencia nem egy
esetben már 250 kW-nál jár. Viszont
a Volkswagen ígérete szerint még

ben fog készülni a típusból egy 201
lóerős első kerekes és egy 215 lóerős összkerékhajtású változat, a hatótáv pedig 450 kilométer körül
várható. Amennyiben figyelembe
vesszük a Subaru tradícióit, akkor
szinte borítékolható, hogy a Solterrából is lesz összkerékhajtású verzió. Azonban a teljesítményszinteket egyelőre még homály
fedi. Jó hír viszont, hogy már nem
kell sokat várni. A típus bemutatójára november 11-én román idő szerint hajnali fél háromkor – japán idő
szerint fél tízkor – kerül sor. Akkor
az összes kérdésre választ kaphatunk.

Subaru Solterra

Forrás: Volkswagen

Forrás: Subaru
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A jövő évi nyaralás megelőlegezésével

Szerkeszti: Szer Pálosy Piroska

A kérvényeket minden hónap 20. napjáig kell leadni

Fűtés- és energiaár-támogatás

November elsejétől országszerte az önkormányzatok
szociális osztályaira több
mint ötszázezer kérvényt
nyújtottak be a téli idényben
igényelhető fűtéspótlékra.
Marosvásárhelyen a november 9-i, keddi adatok szerint
közel ötszáz támogatási kérelmet iktattak. A formanyomtatványok Marosvásárhelyen több helyszínen is átvehetők, és a Rózsák tere 42.
szám alatti szabadtéri színpad melletti épületben, valamint a Dózsa György utca 9.
szám alatti épületben személyesen benyújthatók.

Pálosy Piroska
Amint Andreia Moraru, a Marosvásárhelyi Szociális Igazgatóság
vezetője kérdésünkre elmondta,
több mint hatezer formanyomtatványt juttattak el a megyeszékhelyen több helyszínre, amelyek nagy
részét a jogosultak átvették. A Marosvásárhelyen eddig iktatott 483
támogatási kérelemből 445 gázfűtésre, 19 elektromos árammal és 19
fával való fűtésre érkezett. Amint
az igazgató kifejtette, naponta hozzávetőleg ötven támogatási kérelmet adnak le személyesen.
Ugyanakkor lehetőség van online is
elküldeni az igényléseket a szükséges dokumentumokkal együtt
annak érdekében, hogy folyamatossá tegyék az ügyintézést. Az űrlapok
Marosvásárhelyen
személyesen átvehetők és benyújthatók a nyári színpadnál, a Rózsák
tere 42. szám alatt, valamint a
Dózsa György u. 9. szám alatt, a
földszinten. Formanyomtatványok
kaphatók ugyanott, a Marosvásárhelyi Szociális Igazgatóság székhelyén, a Dózsa György u. 9. szám

alatti 8-as irodában, a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal főépületében, a Győzelem tér 3. szám
alatt, a helyi adókat és illetékeket begyűjtő pontnál a Merészség (Cutezanţei) utca 19. szám alatt, az 1989.
December 22. utca 35. szám alatti
piacon, az Ingatlan- és Piacigazgatóság székhelyén, a Cuza Vodă utca
89. szám alatt (a parkoló ügyfélablaka), a Maros Művészegyüttes
székhelyén, az 1848. út 47. szám
alatt, vagy elektronikus úton PDFben letölthető a hivatal honlapjáról
és kitöltve, aláírva kell elküldeni a
registratura.das@tirgumures.ro email-címre az igazoló iratokkal
együtt. Munkaprogram: hétfő: 8–16
óra, kedd: 10–18 óra, szerda: 8–16
óra, csütörtök: 8–16 óra, péntek: 8–
16 óra, naponta 12.30–13 óra között fertőtlenítési szünet van. A
Marosvásárhelyi Szociális Igazgatóság tájékoztatása szerint azok a
családok részesülhetnek támogatásban, akiknek az egy családtagra
jutó nettó havi jövedelme nem haladja meg az 1.386 lejt, illetve azok
az egyedülálló személyek, akiknek
nettó havi jövedelme nem haladja
meg a 2.053 lejt. A háztartási fűtési
támogatásra való jogosultságot a
hideg évszak teljes időszakára csak
egyszer állapítják meg. Amennyiben a kérvényeket a hónap 20. napjáig teszik le, a jogosultság az illető
hónaptól érvényes. A hónap 20.
napját követően a jogosultság a következő hónaptól érvényes.
A villamosenergia-, földgáz-, faés kőolaj-tüzelőanyagok felhasználóinak nyújtott fűtési támogatást a
családtagonkénti átlagos havi nettó
jövedelem alapján százalékban,
olyan referenciaérték alapján nyújtják, amely nem lehet kevesebb,
mint 250 lej/hó (földgáz), 500
lej/hó (villamos energia) és 320
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lej/hó (szilárd tüzelőanyagok
és/vagy olaj esetében). Ugyanakkor
a jogosult családok és egyedülálló
személyek rögzített összegű energiaár-kiegészítést is kapnak, amelyet
havonta folyósítanak egész évben a
következő összegben: havi 30 lej az
elektromosáram-fogyasztásra, 10
lej/hónap gázfogyasztásra, 10
lej/hónap hőenergia-fogyasztásra;
20 lej/hónap szilárd tüzelőanyagok
és/vagy kőolaj fogyasztására. Az
energiaár-kiegészítés a háztartási fűtéspótlék segítségével együtt vagy
külön is igényelhető, ha a támogatás
feltételei teljesülnek.
A támogatásra való
jogosultság kizárása
Amennyiben az igénylő saját lakásán kívül másik ingatlant birtokol, tízévesnél fiatalabb jármű
tulajdonosa, városon élők esetében
1.000, vidéki igénylőnek 2.000 négyzetméteres beltelke, bankszámláján
3.000 lejt meghaladó összeg van,
esetleg olyan termőterületei vagy háziállai vannak, amelyek évi nettó termékértéke meghaladja az 1.000 eurót
egyedül élő személy esetében, illetve
a 2.500 eurót család esetében, vagy ha
működőképes mezőgazdasági gépet,
olajprést, malmot vagy egyéb javakat
birtokol az igénylő, kizárja a fűtéspótlék folyósítására való jogosultságot. A
családtagok nagyobb számának, vagy
a valósnál alacsonyabb jövedelemnek
a nyilatkozata, valamint a tulajdonban
lévő vagyontárgyak bejelentésének
elmulasztása a jogosulatlan anyagi ellátások megszerzése érdekében hamisítás bűncselekményének minősül, és
a Btk. rendelkezései szerint büntetendő. Bővebb felvilágosítással munkanapokon
a
0365/430-859,
0725-403-312, vagy a 0725-403315-ös telefonszámokon szolgálnak
8–15 óra között.

XIV. kreativitásvetélkedő Marosvásárhelyen

Az erdélyi főegyházmegyei kreativitásvetélkedő XIV. fordulójára Marosvásárhelyen, a
II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Teológiai
Líceum és a Keresztelő Szent János Plébánia/Pro Vita Cristiana Alapítvány szervezésében kerül sor 2022. április 8–9-én. Az
előregisztráció február 18-ig tart.

A szinodális egyházért témával 12 versenykategóriát (rajz, fotó, naptár, plakát, dombormű/körplasztika, irodalom, szavalat, bábjáték/dramatizálás,
rövidfilm, vokális és hangszeres zene, tánc és sport)
hirdetnek meg, amely a hagyományokhoz híven minden iskoláskorú gyereknek és fiatalnak lehetőséget
biztosít kreatív képességeinek versenyszerű bemutatására. Tekintve a jelenlegi járványhelyzetet, lehetséges, hogy a vetélkedőre online formában kerül sor.
Ferenc pápa a következő püspöki szinódust a szinodális egyházért témával hirdette meg. A szinódus egyházmegyei szakasza 2021 októberében kezdődött, és
kulcsszavai: közösség–részvétel–küldetés.
A vetélkedőre kétfordulós regisztrációval lehet jelentkezni a kreativitas_ms@yahoo.com e-mail-címen.
2022. február 18-ig tart az előregisztráció. A jelentkezők számának függvényében készül el a költségvetés, a lehetséges támogatások felmérése (a

regisztrálók részéről is érkezhet támogatás) és a kategóriák pontos beosztása. Ezt követően március 14én zárul a regisztráció megerősítése, addig a
jelentkezők értesítést kapnak, hogy az általuk választott aktív versenykategóriára pontosan milyen időpontban és helyszínen, esetenként milyen online
platformon kerül sor.
A versenykategóriák közül a rajz, fotó, naptár, plakát, dombormű/körplasztika passzív kategóriákban a
részvételt helyettesítheti az alkotás elküldése (az alkotások beküldésének a határideje március 18.). Az
alkotásokat csak a verseny díjazása után lehet visszaigényelni, külön kérésre (ezért a beküldött alkotásokra
fel kell tüntetni, hogy visszaigénylik-e). Az irodalom,
szavalat, bábjáték/dramatizálás, rövidfilm, zene, tánc,
sport aktív versenykategóriák. Egy-egy versenyző
több kategóriában is indulhat, a következő szabály alkalmazásával: aktív versenykategóriák közül csak egy
kategóriában lehet regisztrálni, a passzív kategóriák
esetében nincs megkötés.
Minden versenykategória célja a szinodális egyházért programhoz való kapcsolódás, ennek keretében
a három fő témához (közösség–részvétel–küldetés)
kapcsolódó kreatív alkotások megjelenítése – tájékoztatott Tamási Zsolt, a II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Teológiai Líceum igazgatója. (sz.p.p.)

Átmenthetők
a vakációs értékjegyek

Az idei vakációs értékjegyek
ez év végén, december 31-én
érvényüket vesztik. Az állami
értékjegyeket
forgalmazó
Edenred csoport felhívja azok
figyelmét, akik nem használták fel a munkáltatójuktól kapott elektronikus kártyára
feltöltött összegeket, hogy
van megoldás azok jövő évi
átmentésére.

Az idén fel nem használt értékjegyekkel ugyanis szálláshelyek
foglalhatók le a jövő évi nyaraláshoz. Azoknál a turisztikai partneregységeknél, amelyek fizetési
eszközként elfogadják az Edenred vakációs kártyát, online lehet
lefoglalni a jövő évre szálláshelyet. „Akár a Fekete-tenger partján barnulnál, akár az ország
hegyvidékein szeretnél kikapcsolódni, az edenred.ro honlapon
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számtalan kedvezményes ajánlatból lehet választani” – tájékoztatott az Edenred Kft. szolgáltató.
(pálosy)

Pályázatok fiatalok támogatására

A modern vidéki
gazdálkodásért

Fiatal gazdák pályázhatnak
állami támogatásra november 26-áig, mindenekelőtt
azok lehetnek kedvezményezettek, akik első ízben vállalkoznak egy gazdasági egység
vezetésére, megfelelő szakképzettséggel rendelkeznek,
és a pályázat benyújtásának
napján nem töltötték be a 41.
életévüket.

A Vidéki Beruházásokat Finanszírozó Ügynökség (AFIR) honlapján közzétett 6.1 intézkedés
kiírásának pályázati útmutatója
szerint a fiatal gazdáknak kiírt pályázással 70 ezer euróig terjedő támogatást, míg a kisgazdaságok 15
ezer eurót hívhatnak le. Az online
pályázatok leadási határideje november 26-án 16 óra. Az üzleti
terv gyakorlatba ültetését a támogatásról szóló határozattól számított hat hónapon belül meg kell
kezdeni. Ugyanakkor a támogatást
igénylő legtöbb 18 hónapon belül
aktív gazdálkodást kell folytasson.
Az üzleti tervnek a többi között
kötelező módon tartalmaznia kell
az istállótrágya hasznosítási módját
is.
A finanszírozó honlapján közzétett pályázati útmutató szerint néhány pluszfeltétel teljesülése esetén
akár a 70 ezer eurós támogatás is
lehívható. Feltétel, hogy a gazdálkodók 41 év alattiak kell legyenek
megfelelő szakmai képesítéssel,
akik első alkalommal vállalják fel
egy mezőgazdasági egység vezeté-

sét. A több részvényessel rendelkező gazdasági egységeknél is feltétel egy fiatal ügyvezető fizikai
jelenléte, aki vállalja a termeléssel
és pénzügyi felelősséggel járó
hosszú távú tevékenységet. A legnagyobb összegű támogatásra azok
a gazdák jogosultak, akiknek a
farmmérete (gazdasági egyenértékben kifejezve) 30 ezer és 50 ezer
euró között van, ugyanakkor ökogazdálkodást folytatnak, vagy
pedig a benyújtott üzleti tervükben
az előállított nyersanyagtermékeik
feldolgozását is vállalják. Azok,
akik a fenti feltételek mellett 12
ezer és 30 ezer euró közötti méretű
gazdasággal rendelkeznek (a standard termelési érték), a 6.1-es kiírásban 60 ezer eurós vissza nem
térítendő támogatásra pályázhatnak. A 12–30 ezer euró közötti
farmmérettel 40 ezer euró, a 30–50
ezer euró közötti termelési értékkel
rendelkezők 50 ezer euró támogatásra számíthatnak.
A https://portal.afir.info/Uploads/GHIDUL%20Solicitantului/20
21_tranzitie/GS%20Sintetic/Ghid
%20sintetic%20sM%206.1%20%20FINAL%2018.08.pdf pályázati útmutató szerint ahhoz, hogy a
benyújtott üzleti terveket pozitívan
bírálják el, a pályázóknak legkevesebb 30 pontra lesz szükségük:
ennél kevesebb pontszámmal a pályázóknak esélyük sincs a finanszírozáshoz. A támogatásról bővebben
a http://www.afir.ro honlapon lehet
tájékozódni. (szer)
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Az első akadályon túl a feljutás útján

Bálint Zsombor

Hosszas várakozás után rajtolt a férfiak 1.
ligás kosárlabda-bajnoksága, a rajtnál a Marosvásárhelyi CSM kötelékébe visszatért csapattal,
amely most már egyértelműen a feljutást célozza meg.
Ezt maga a klubigazgató, Kacsó Sándor erősítette meg a rajt előtti sajtótájékoztatón, amikor
kijelentette: a kosárlabda-szakosztályba fektetik
az idén a legtöbb pénzt, és semmilyen kifogást
nem fogadnak el a csapat részéről: az idén kötelező penzum az első kettő között végezni. A
cél érdekében hazahoztak minden olyan játékost, aki Marosvásárhelyen nevelkedett, közöttük Sánta Szabolcs és Alin Borșa számítanak a
legnagyobb neveknek, ők a sajtótájékoztatós jelenlétükkel is megerősítették: az élvonalat célozzák. A keret azonban, amelyet végül online
mutattak be a korlátozások miatt, 14 főt tartalmaz, és csak ketten vannak, akik nem a városban nőttek fel. Goran Martinić azonban már
marosvásárhelyinek számít, mellette csak
Șolopa, aki „import”.

Eredményjelző

* Nemzeti Liga, 6. forduló: Konstancai Athletic Neptun – CSM Foksány 69:78, SCM U
Craiova – Csíkszeredai VSKC 92:69, Bukaresti CSA Steaua – Campionii FC Argeș
Pitești 65:93; 7. forduló: Nagyszebeni CSU –
Zsilvásárhelyi CSM 80:87, Bukaresti Rapid –
CSO Voluntari 56:85, Galaci CSM – Bukaresti Dinamo 69:72, CSM Foksány – Bukaresti CSA Steaua 83:73, CSM Ploiești –
Konstancai Athletic Neptun 71:76, Kolozsvári U-BT – Temesvári SCM OMHA 98:88,
Campionii FC Argeș Pitești – SCM U Craiova
89:79.
* 1. liga, 1. forduló: Bukaresti NN Ulisse –
Marosvásárhelyi CSM 47:101, Jászvásári Poli
Stomart – Kolozsvári Universitatea 58:73,
Bukaresti Stiinţa – Nagyszebeni CSU II
101:61, Bukaresti Eagles – Bukaresti Agronomia 64:92.

Vasárnap a bukaresti Illusztris Ismeretlenek
(erre utal a nevükben az NN rövidítés) ellen nem
kellett nagyon megerőltesse magát a marosvásárhelyi csapat. A rajt lendületével indító bukarestiek az első néhány percben még tartották a
frontot, sőt, néhányszor vezettek is, azonban lassanként érvényesült a nagyobb játéktudás. A
CSM a második negyedben alakított ki megnyugtatóbb különbséget, majd a harmadik negyedben gyakorlatilag átgázolt az ellenfelén,
sorra szerzett könnyű kétpontosokat lopott labdákból. Aztán az utolsó negyedre megpihentek
George Trif tanítványai, a kispadról mindenki
lehetőséget kapott, beleértve a vezetőedző 15
esztendős fiát, Robertet is, így a különbség már
nem nőtt, csak arra vigyáztak a fiúk, hogy érjék
el a 100 pontos lélektani küszöböt.
A 41 lepattanó, 22 lopott labda és négy blokk
mind-mind a CSM fölényét illusztrálják, noha a
triplák és szabaddobások pontossága kívánnivalót hagyott maga után. Ez azonban olyankor
szokott előfordulni, amikor az ellenfél nem
készteti a játékosokat komolyabb összpontosításra.
És ha végre elkezdődött, a kosárlabda 1. liga
bajnoki idénye most már heti ritmusra vált, a
CSM első hazai mérkőzése hétfőn 16 órától a
bukaresti Eagles (volt Aurel Vlaicu) ellen lesz.
Sajnos nézők nem lehetnek jelen a Sportcsarnokban.

Jegyzőkönyv

Kosárlabda 1. liga, 1. forduló: Bukaresti NN
Ulisse – Marosvásárhelyi CSM 47:101 (1725, 7-29, 12-37, 11-10)
Bukarest, Iris csarnok. Vezette: Ionu^ Barbu
(Bukarest), Adrian Hăpău (Jászvásár), Ruxandra Cap (Bukarest).
NN Ulisse: Petcu 17 pont (2), Mihai 8 (2),
Pătrașcu 6, Ionescu 5 (1), Sava 3 (1), Mande
2, Jărcălău 2, Minculescu 2, Macarie 2, Constantin, Burcea, Huștiuc.
Marosvásárhelyi CSM: Sánta 20 pont, Martinić 18, Borșa 14 (2), Bölöni 14 (2), Mureșan
12, Nistor 8 (1), Kiss 6 (1), Engi-Rosenfeld 5
(1), Steff 3 (1), Szilveszter 1, Tălmăcean, Trif.

Nagyvárad halasztott, de van értelme?

Újabb foghíjas fordulóval folytatódott a férfiak kosárlabda-bajnoksága, miután Nagyvárad ismét
halasztott, hogy pihentebben játszhasson az Európa-kupában. A múlt heti halasztással sokra nem
ment, mert Varsóban kikapott, ma pedig, a Porto ellen kiderül, hogy az újabb halasztással jól
járt-e. Ezúttal nem észleltünk meglepetéseket, hacsak Foksány két egymás utáni győzelmét nem
számítjuk ide, hiszen korábban a moldvai klub Csíkszeredával „konkurált” a sereghajtó helyért.
A Kolozsvári U-BT mellett a CFC Argeș továbbra is veretlen, míg az ellenkező póluson Csíkszereda és Galac maradt nyeretlen. Utóbbi egy hajszálra volt ezúttal, hogy a Dinamo ellen megszerezze első győzelmét, a végjáték viszont az ellenfélnek kedvezett.

Kleinheisler sem játszhat

Kleinheisler László nem csatlakozhat a magyar labdarúgó-válogatott keretéhez, amely a világbajnoki
selejtezők utolsó két mérkőzésére
készül.
A magyar szövetség (MLSZ)
kedden Twitter-oldalán számolt be
arról, hogy a középpályás klubjának, az NK Eszéknek az orvosi
stábjával történt egyeztetést követően biztossá vált, a futballista nem
lesz egészséges.
Korábban eldőlt, hogy Gulácsi
Péter, Willi Orbán és Bolla Bendegúz ugyancsak sérülés miatt nem
állhat Marco Rossi szövetségi kapitány rendelkezésére, míg Sallói Dánielt, a Sporting Kansas City
támadóját amerikai klubja nem en-

gedte el. Az olasz szakembernek
így ezúttal is fel kell majd forgatnia
a csapatot, a legutóbbi két selejtezőn, otthon Albánia, idegenben
pedig Anglia ellen Gulácsi mindkét
meccsen védett, Orbán, Sallói és
Kleinheisler az albánok ellen játszott, míg Bolla a Wembley Stadionban kapott lehetőséget.
A magyar válogatott pénteken
San Marinót fogadja a Puskás Arénában, három nappal később pedig
Lengyelország vendégeként Varsóban zárja a világbajnoki selejtezősorozatot.
A csoport állása: 1. Anglia 20
pont, 2. Lengyelország 17, 3. Albánia 15, 4. Magyarország 11, 5. Andorra 6, 6. San Marino 0.

Atipikus meccsen rémálomba
hajló vereség
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Az utolsó három perc alatt 11 pontos előnyből veszített a marosvásárhelyi Sirius
női kosárlabdacsapata Konstancán, rémálomba torkolló végjátékban. A Szatmárnémetitől, szívmelengető teljesítmény után, érdemtelenül elveszített mérkőzést követően azt írtuk, csak meg ne viselje a csapatot a kudarc! Hát megviselte! A mostani
vereség pedig még jobban meg fogja, mert olyan körülmények között következett
be, hogy nem is tudjuk, milyen furcsaságról számoljunk be elsőként.
Röviden: nem játszott jól a Sirius Konstancán. Ez volt az érzésünk akkor is,
amikor végig vezettek, lefújás előtt három perccel is még, 11 ponttal. De hát ha az
ellenfél 12%-os hatékonysággal dob mezőnyből (ezt az utolsó 3 percben és a hoszszabbításban javították csak duplájára), ebben minimális az érdem. Noha a Sirius
elképesztő fölényben volt palánk alatt (69 lepattanó, ebből 19 támadó, az ellenfél
32-jével szemben), ugyanolyan elképesztő könnyelműséggel kezelte a labdát. A
38 eladott labda három mérkőzésre sem kevés, egyre pedig rengeteg. Csak Griffin
egyedül 12 labdát adott el, ami igencsak csökkenti a 23 pont és 21 lepattanó megszerzésének érdemét.
Amúgy meg hol voltak a többiek? Hogy lehet az, hogy a két legjobb pontszerző
mellé a társaik fejenként legfeljebb egy kosárral csatlakoztak? Hogy fordulhatott
elő, hogy a 35 percen át (!) irányító Lipovan neve mellett egy nagy nulla szerepel,
egyetlen gólpassza van, ám mellette két eladott labdája is? Amikor nyilvánvaló
volt, hogy Lipovan képtelen megszervezni a támadójátékot, Chiș miért bújt el a
szélen, illetve mivel magyarázható az 1/17-es triplamutató? És bocsánat: Sólyom
alig tíz perc lehetőség, és összesen egy dobókísérlet?
Mindezek ellenére a meccs a Sirius kezében volt, és azt készültünk írni, hogy
egy jó csapat akkor is nyer, ha rosszul játszik. Csak védekezni kellett volna még
három percen át. Ám az addig sok kísérletet elrontó Phoenix tripladobói (Fota,
majd kétszer Nagy-Voica) akkor találtak be, amikor a legjobban kellett nekik. Ötpontos előnynél Lipovannak nem volt jobb ötlete, mint sportszerűtlen szabálytalanságot elkövetni labdavesztés után, ezt pedig két szabaddobáspont és egy tripla
követte az egyenlítéshez. A végére ugyan Sherill két szabaddobással az utolsó előtti
másodpercben egyenlíteni tudott, ám a hosszabbításban elfogyott a Sirius védelme,
és megmaradt a támadásban a tanácstalansága.
Ezek után két lehetőség van: vagy szétesik a csapat, vagy tanul a történtekből,
mert ilyen rosszul játszani nem megengedett. Idő van a meditálásra, hiszen egyrészt
a FIBA-ablak miatt két hét szünet következik, a Sirius pedig a 7. fordulóban szabadnapos. Így legközelebb csak november 27-én Alexandriában lép pályára. (B. Zs.)

Jegyzőkönyv

Női kosárlabda Nemzeti Liga, 6. forduló: Konstancai Phoenix Simona Halep –
Marosvásárhelyi Sirius 62:58 (11-13, 9-14, 8-10, 24-15, 10-6)
Konstancai sportcsarnok, zárt kapus mérkőzés. Vezette: Ionu^ Barbu (Bukarest),
Andrei Vizitiu (Bukarest), Böjte László (Csíkszereda). Ellenőr: Stelian Bănică
(Bukarest).
Phoenix: Hinriksdottir 13 pont, Nagy-Voica 11 (3), Fota 11 (1), Vega 9 (1), Mititelu 6, Rosten 6, Robotin-Auier 3 (1), Johnson 2, Fota 1.
Sirius: Sherill 24 pont, Griffin 23, Chiș 3 (1), Allen 2, Czimbalmos 2, Feiseș 2,
Badi 2, Sólyom, Lipovan.

Eredményjelző

Női kosárlabda Nemzeti Liga 6. forduló: Szatmárnémeti CSM – Botosáni Triumf
136:34, CSM Alexandria – CSM Târgoviște 66:58, Bukaresti Agronomia – Kézdivásárhelyi KSE 56:73, Kolozsvári U – Aradi FCC 48:72, Konstancai Phoenix
– Marosvásárhelyi Sirius 62:58, Sepsiszentgyörgyi Sepsi SIC – Bukaresti Rapid
100:62. A Brassói Olimpia állt. A 18. fordulóból előre hozott mérkőzésen: Botosáni Triumf – Aradi FCC 51:111.

A franciák nem számíthatnak egyik legjobbjukra

Nem számíthat a kazahok, illetve finnek elleni világbajnoki selejtezőn Paul Pogbára a vb-címvédő francia
labdarúgó-válogatott. Az ország futballszövetségének közlése szerint a Manchester United középpályása a
hétfői edzés után a jobb combját fájlalta. A helyét a keretben az AS Roma játékosa, Jordan Veretout vette át.
A világbajnok csapat hat meccsen szerzett 12 pontjával vezeti a D csoportot, s ha szombaton Párizsban nyer
a kazahok ellen, biztosítja a részvételét a jövő évi katari vb-n. Az együttes három nappal később Helsinkiben
zárja a selejtezősorozatot.

Koronavírusos eset a németeknél, öt játékos karanténban

Pozitív lett a koronavírustesztje a románokkal azonos világbajnoki
selejtezőcsoportban szereplő német labdarúgó-válogatott egyik tagjának, az eset nyomán pedig öt futballistának karanténba kellett vonulnia. A Német Labdarúgó-szövetség (DFB) kedden közölte mindezt,
miután az együttes délelőtti edzését nem tartották meg, a játékosok
pedig egyénileg tréningeztek.
A vírussal megfertőződött labdarúgó kilétére egyelőre nem derült
fény, és azt sem lehet még tudni, hogy kik azok, akiknek karanténba
kellett vonulniuk. A német válogatott – amely már kijutott a jövő évi
katari vb-re – csütörtökön Liechtenstein együttesét fogadja, majd vasárnap Örményországban lép pályára a selejtezősorozat zárásaként.

Fotó: MLSZ
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Ezen a héten az EP-ben

A képviselők a héten az online
platformok felhasználókra és
a társadalomra gyakorolt hatását vizsgálják, átadják az
Európai Polgár díjat, és szavaznak az EU menekültügyi
ügynökségéről.

Frances Haugen Facebook-szivárogtató hétfőn érkezett az Európai
Parlamentbe, hogy megvitassa a
nagy technológiai cégek üzleti modelljének negatív hatásait. A Parlament már dolgozik azokon a
szabályokon, amelyek szabályozzák a platformokat, és felkészítik az
EU-t a digitális átállásra és a mesterséges intelligencia fejlesztésének
kihívásaira.
Az európai uniós értékek népszerűsítését, a kölcsönös megértést és
együttműködést segítő civileket és
projekteket díjazták kedden az Európai Polgár díj ünnepélyes átadóján.

A brüsszeli plenáris ülésen a képviselők szavaznak az adózás átláthatóságáról és az EU menekültügyi
ügynökségéről, valamint intézkedéseket javasolnak a média szabadságának védelmére.
Filippo Grandi, az ENSZ menekültügyi főbiztosa szerdán szólal fel
a plenáris ülésen és vitázik az EPképviselőkkel.
Csütörtökön szavazás
a multinacionális cégekről
Egy új törvényről, amely arra kötelezi a multinacionális vállalatokat,
hogy bevallják, mennyi adót fizetnek az egyes uniós országokban,
csütörtökön szavaznak a képviselők.
Szintén csütörtökön szavaznak
az új EU-s menekültügyi ügynökség létrehozásáról, amely a jelenEurópai
Menekültügyi
legi
Támogatási Hivatal helyébe lép. Az

ügynökség, amely így további
pénzügyi és humán erőforrásokhoz
jut, javítani hivatott az uniós országok közötti együttműködést, és
szükség esetén operatív segítséget
nyújthat számukra.
Ugyanaznap intézkedéseket terjesztenek elő a demokrácia, a
médiaszabadság és a pluralizmus
védelmére, amelyeket az újságírók,
civil szervezetek és civil társadalom
elleni perek veszélyeztetnek, különös tekintettel az államok által finanszírozott és más tekintélyelvű
intézkedésekkel kombinált perekre.
A Parlament emellett ajánlásokat
fogad el az európai politikai pártokra vonatkozóan, ideértve a bücsökkentését,
az
rokrácia
adományozás átláthatóbbá tételét és
az uniós értékeket figyelmen kívül
hagyó pártok forrásainak visszatartását. (mózes)
Forrás: az EP honlapja

Moody’s: jövőre megkezdődik
a világgazdaság stabilizálódása

Jövőre már enyhülnek a koronavírus-járvány,
a beszállítói hálózatokban támadt felfordulás
és a munkaerőhiány miatt egyidejűleg kialakult bizonytalanságok, és ennek nyomán stabil növekedési szakasz kezdődhet a
világgazdaságban – áll a Moody’s Investors
Service hétfőn Londonban ismertetett átfogó
globális előrejelzésében.

A nemzetközi hitelminősítő a 19 oldalas tanulmányban közölte: várakozása szerint a húsz legnagyobb fejlett és feltörekvő globális gazdasági erőcentrum (G20)
összesített hazai összterméke (GDP) a tavalyi 3,2 százalékos visszaesés után az idén átlagosan 5,8 százalékkal, 2022-ben 4,4 százalékkal, 2023-ban 3,2
százalékkal növekszik.
A Moody’s a leggyorsabb növekedést a G20-csoport
legnagyobb feltörekvő gazdaságaiban valószínűsíti.
A hitelminősítő ebben az országcsoportban az idén
átlagosan 7,3, jövőre 4,8, 2023-ban 4,5 százalékos növekedéssel számol. Prognózisa szerint Kínában az idén
8, 2022-ben 5,3, 2023-ban 5,1 százalékkal, Indiában
ugyanebben a három évben 9,6, 7, illetve 5,5 százalékkal bővül a hazai össztermék reálértéken számolva.
A cég a G20 fejlett ipari gazdaságaiban átlagosan
4,9, 4,2, illetve 2,4 százalékos, e csoporton belül az
Egyesült Államokban 5,4, 4,4, illetve 2,8 százalékos,
az euróövezetben 5,2, 4,5 és 2,1 százalékos GDP-növekedéssel számol a 2021-2023-as időszakban.

Az élelmiszerárak tekintetében

A Moody’s hangsúlyozza: ezek az előrejelzések arra
a várakozására alapulnak, hogy az idei kilábalás meginduló, megakadó majd ismét nekilóduló jellege után
a világgazdaság jövőre simább és tartósabb növekedési
pályára áll át, de ez a növekedés várhatóan többsebességű lesz: egyes gazdaságok a többieknél hamarabb
térnek vissza potenciális növekedési ütemükre.
A kilábalás 2023-ban tovább konszolidálódik, és ezután a trendet meghaladó jelenlegi ütemek a hosszú
távú, stabil trendnövekedésre lassulnak vissza – áll a
Moody’s hétfői átfogó előrejelzésében.
A hitelminősítő hangsúlyozza ugyanakkor, hogy
2023-ban is elképzelhető felfelé mutató növekedési
meglepetés, abban az esetben, ha önmagát erősítő,
szinkronizált kilábalási folyamat kezdődik a világgazdaságban. Más nagy londoni házak az európai feltörekvő térségre is derűlátó előrejelzéseket közöltek az
utóbbi időszakban.
Az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD)
Londonban ismertetett minapi őszi előrejelzésében azt
valószínűsítette, hogy az európai feltörekvő térség gazdaságai, köztük Magyarország az eddig vártnál jóval
gyorsabb ütemben lábalnak ki a koronavírus-járvány
sokkjából.
Az EBRD az eddigi előrejelzésében szereplő 4,2
százalékról 5,5 százalékra javította a működési területéhez tartozó 37 ország idei átlagos GDP-növekedésére
szóló prognózisát. (MTI)

Tízéves csúcson a globális infláció

Az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Világszervezete (FAO) szerint egy évtizede nem
voltak ilyen magasak az élelmiszerárak. A
szervezet számításai azt mutatják, hogy az
élelmiszerek ára több mint harminc százalékkal nőtt az elmúlt évben.

Az ENSZ égisze alá tartozó ügynökség, a FAO szerint elsősorban a gabonafélék és a növényi olajak ára
nőtt világszerte – ez utóbbiaké rekordszinten, csak októberben majdnem 10 százalékkal. Mindez a klímaváltozás hatásai miatti rossz termésnek és a Covid-járvány
miatt munkába állni képtelen szezonális munkások hiányának tulajdonítható – Peter Batt mezőgazdasági
szakértő szerint.
Az ügynökség szerint a gabonák ára 22 százalékkal
emelkedett az előző évhez képest. Ennek egyik legfőbb
oka a búza árának növekedése volt: a tavalyi év azonos
időszakához képest jelenleg 40 százalékos a drágulás,
miután a legnagyobb exportőrök, köztük Kanada,
Oroszország és az USA termése is rossz lett.
Meredeken emelkedik az olaj és a tej ára
Nőtt a növényi olajok (a pálmaolaj, a szója, a napraforgó és a repce) ára. A pálmaolaj esetében még feljebb hajtotta az árakat az, hogy Malajzia nem tudott
eleget termelni belőle – miután hiányoztak a szezonális
munkások, és így nem tudták learatni a termés egészét.
A munkaerő hiánya másutt is visszaköszönt. A termelés és szállítmányozás a világ minden részén nehéz-

ségekbe ütközött. „A probléma másik fele ugyanis az,
hogy még ahol jó termés lett, ott sem mindig tudták elszállítani” – mondta Batt. Példaként említette Ausztráliát, ahonnan hajókkal viszik tovább az árut, a Covid
miatt azonban nem találtak matrózokat, így a hajók el
sem indultak.
A szállítási láncok felbomlása miatt a tej ára is felment, ami maga után vonta a tejtermékek árának emelkedését is, globális szinten 16 százalékkal. Az
utánpótlási láncok szakadozottsága, a magas alapanyagárak, a gyárak bezárása és a politikai feszültség
mind hozzájárultak a globális áremelkedéshez.
Tovább fokozták az árak emelkedését
a nemzetközi piacokon megjelenő spekulánsok
A nemzetközi piacokon megjelenő spekulánsok tovább fokozták az árak emelkedését. „Az 1990-es évektől kezdve intézményi befektetők is beléphettek a
piacra, méghozzá nagy tételben, miután az árukereskedés szabályozatlansága ezt lehetővé tette. A spekulánsok által felhajtott árak hatásait elsősorban azok az
országok fogják megérezni, melyek élelmiszer-behozatalra szorulnak, többek között Egyiptom vagy a
Közel-Kelet országai. Az emelkedő élelmiszerárak tipikusan a szegényeket érintik, és ez az egyébként is
nehéz helyzetben lévőket taszítja még mélyebbre, ami
magában hordozza annak a lehetőségét, hogy még jobban mélyüljön a társadalmi és politikai feszültség.
(Euronews)

Szünetel a vízszolgáltatás

Az Aquaserv Részvénytársaság értesíti a lakosságot, hogy az ivóvízhálózaton végzendő
beruházási és karbantartási munkálatok miatt november 11-én 9–13 óra között (előreláthatólag) szünetelni fog az ivóvíz-szolgáltatás Marosvásárhelyen a Közlegelő (Islazului), a Rozmaring, a Váltóőr
(Acarului), és a Kalász (Spicului) utcákban.
Felhívjuk a fogyasztók figyelmét, hogy a vízszolgáltatás újraindításakor rövid ideig zavaros víz folyhat a csapokból, a vezetékekben található lerakódás miatt. Azt tanácsoljuk, hogy a víz kitisztulásáig a
vezetékvizet csak háztartási célra használják. Elnézésüket kérjük az okozott kellemetlenségért.
Köszönjük a megértést!
A marosvásárhelyi Aquaserv Rt.

Közlemény ingó javak eladásáról

A 2015. évi 207-es, módosított és kiegészített törvény pénzügyi
eljárási törvénykönyre vonatkozó 250. cikkelyének 2. bekezdése
értelmében közöljük az érdekeltekkel, hogy november 22-én 10
órai kezdettel a Szovátai Pénzügyi Osztály székhelyén – Szováta,
Fő út 159. szám, Maros megye – árverésen értékesítik az alábbi,
egy adós tulajdonát képező javakat (II. árverés):
– 2004-es évjáratú, kék színű Renault Megane benzines személygépkocsi, kikiáltási ár 5.685 lej + 19% héa
– Hasító-daraboló körfűrész (40%-os kopás), kikiáltási ár 3.858
lej + 19% héa
– Szegélykörfűrész (35%-os kopás), kikiáltási ár 1.495 lej + 19%
héa
– Szalagfűrész rönkvágásra (35%-os kopás), kikiáltási ár 10.301
lej + 19% héa
Aki valamilyen címen jogot formál a fenti javakra, értesítse
erről a végrehajtót az árverés időpontja előtt.
A vásárlásban érdekeltek az árverés előtti napig mutassák be a
következő iratokat: vásárlási ajánlatot, a kikiáltási ár 10%-át kitevő részvételi díj kifizetését igazoló iratot (az összeget a Szovátai
Kincstárhoz kell befizetni, haszonélvező a Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal, IBAN-számla: RO79TREZ4825067XXX000913, adó4322637),
az
ajánlattevőt
képviselő
személy
szám
meghatalmazását, a román jogi személyeknek a Cégbíróság által
kibocsátott cégbejegyzési okirat másolatát, a külföldi jogi személyeknek a cégbejegyzési okirat román nyelvű fordítását, a romániai
magánszemélyeknek a személyazonossági igazolvány másolatát, a
külföldi magászemélyek a személyi igazolvány vagy az útlevél másolatát, valamint saját felelősségre tett nyilatkozatot, hogy nem az
adós cég közvetítője.
A vásárlónak kötelessége a sajátos törvények betartása, például
a környezetvédelmi, a nemzeti vagyon védelmére vonatkozó stb.
Bővebb tájékoztatás a Szovátai Pénzügyi Osztály székhelyén
vagy a 0265/570-310-es telefonszámon.
Az eladási közlemény közzétételének időpontja: 2021. november
10.

MAROS MEGYEI TANÁCS
REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI
ÉS PÁLYÁZATKIVITELEZÉSI
IGAZGATÓSÁG

KÖZLEMÉNY

Maros megye levegőminőség-megőrzési
tervének kidolgozására vonatkozóan
A Maros Megyei Tanács, mint a Maros megye levegőminőség-megőrzési tervének a titulárisa, értesíti
az
érdekelteket
a
levegőminőség-megőrzési tervre vonatkozó javaslat kidolgozásáról.
A tervjavaslat megtekinthető a Maros Megyei Tanács székhelyén (Marosvásárhely, Győzelem tér
1. sz.), Maros Megye Prefektusi Hivatalának a
székhelyén (Marosvásárhely, Győzelem tér 1. sz.)
vagy a Maros Megyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén (Marosvásárhely, Hídvég utca 10.
sz.) hétfőtől péntekig 9–13 óra között, valamint
a következő internetes oldalak közleményekre
vonatkozó szakaszán:
https://www.cjmures.ro, https://ms.prefectura.
mai.gov.ro, http://apmms.anpm.ro.
A közösségnek joga van ahhoz, hogy részt vegyen
az említett tervre vonatkozó döntéshozatali folyamatban. A megjegyzéseket, kérdéseket vagy
véleményeket írásban lehet megküldeni 2021.
november 18-ig a Maros Megyei Tanács székhelyére (Marosvásárhely, Győzelem tér 1. sz.),
Maros Megye Prefektusi Hivatalának a székhelyre (Marosvásárhely, Győzelem tér 1. sz.), a
Maros Megyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyére (Marosvásárhely, Hídvég utca 10. sz.),
valamint a következő elektronikus címekre:
cjmures@cjmures.ro, prefect@prefecturamures.ro,
office@apmms.anpm.ro.
Az ELNÖK nevében
Szász Zoltán Tibor
megyemenedzser

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

tást, bármilyen szigetelést, csatorna-

készítést, csatornajavítást, festést,

bármilyen lemezmunkát, kerítéské-

szítést, kerítésjavítást. Tel. 0767-837-

782. (13611)

VÁLLALJUK házak felújítását, fa-, ács-,
bádogosmunkát,
tetőkészítést.

(13434)

Tel.

cserépforgatást,

0741-662-191.

ALKALMAZUNK lakatost és hegesz-

tőt. Tel. 0744-572-889. (22815-I)

MUNKÁLATOKAT vállalunk: házte-

tőt készítünk cserépből vagy lemez-

ből; hőszigetelést, kisebb javításokat.

Nyugdíjasoknak 10% kedvezmény,
Csaba. Tel. 0758-639-258. (13747-I)

15% KEDVEZMÉNY nyugdíjasoknak: vakolatot, falat kijavítunk; tetőfedés

Bilka

fémcseréppel,

cseréptető-javítás. Tel. 0747-816052. (13746)

TELEFON: 0742-734-062, Hunor.
Vállalunk tető-, ács-, bádogosmun-

kát, festést, meszelést, bármilyen kis
javítást. (13749-I)

MOSÓGÉP- és hűtőszekrény-javí-

tást vállalok. Tel. 0755-825-502.
(13795-I)

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

a szeretett édesanya, testvér,
rokon, barát, ismerős,

A Plasmaterm Rt.

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

A helyszínen a betanítást vállaljuk.
Amit kínálunk:

•teljesítmény szerinti dinamikus bérezés
•szállítási pénz
•étkezési jegy

•egészségügyi magánbiztosítás

•barátságos, segítőkész munkaközösség.

Érdeklődni a 0730-708-011 telefonszámon, illetve az önéletrajzokat
elküldhetik a secretariat@plasmaterm.ro e-mail-címre, vagy benyújthatják
személyesen Marosvásárhelyen a Bodoni utca 66/A szám alatt.

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

A GYULAFEHÉRVÁRI CARITAS SZOCIÁLIS GONDOZÁSI
ÁGAZATA KÖNYVELŐT alkalmaz Marosvásárhelyre. Részletek a
www.caritas-ab.ro/career/konyvelo-7 honlapon találhatók. Érdeklődni
a 0741-131-025-ös telefonszámon lehet. (sz.-I)
A TIMKO alkalmaz a pékségbe SZEMÉLYZETET és üzleteibe ELADÓT. Tel. 0756-128-300, 0756-128-310. (sz.-I)

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

KŐVÁRI TÜNDE

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

LAKÁS

A SZABADSÁG utcában kiadó egy 2
szobás tömbházlakás. Érdeklődni a
következő telefonszámon lehet:
0744-303-456. (sz.-I)

MINDENFÉLE

GONDOZÓNŐT keresünk idős hölgy
mellé, egyhetes váltással, külön
szoba, ellátás biztosításával. Érdeklődni lehet a 0747-320-864-es telefonszámon. (66003-I)

életének 54. évében, november

5-én, türelemmel viselt, rövid betegség után csendesen elhunyt.

„Amikor Isten látta, hogy az út túl

hosszú, a domb túl meredek, a

légzés túl nehéz lett, átölelt, és

azt mondta: gyere haza.”

Szívedben nem volt más, mint

jóság és szeretet, szorgalom és

munka volt az életed.

Drága halottunkat 2021. november 11-én, csütörtökön 13 órakor

kísérjük utolsó útjára a nyárád-

szeredai (andrásfalvi) temetőbe.

Búcsúznak tőle: fia, testvére és

családja, rokonai és ismerősei.

Emlékét szívünkben örökké meg-

őrizzük! (sz.-I)

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk mindazokkal, akik szerették

és ismerték, hogy a szerető férj,
gondos, családjáért élő édesapa,
nagytata, após, testvér, barát,
BAKOS ANDRÁS

életének 80. évében eltávozott
közülünk.

Drága szerettünket november 10én, szerdán 11 órakor helyezzük

örök nyugalomra a római katoli-

kus temető felső kápolnájából.

Szívünkben tovább él!

Gyászoló szerettei. (p.-I)
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Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szerető férj, édesapa, testvér,
nagytata, dédnagytata,
PIROSKA JÓZSEF
életének 87. évében hosszú
szenvedés után végső nyugalomra tért.
Temetése november 12-én, pénteken 14 órakor lesz a marosvásárhelyi református temetőben.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!
A gyászoló család. (13793-I)
Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a
szeretett férj, édesapa, nagyapa,
rokon és jó szomszéd,
KOVÁCS GYULA
nyomáti lakos, életének 85. évében elhunyt. Drága halottunk temetése november 10-én 13
órakor lesz a nyomáti temetőben
a sírhelynél.
Búcsúzik tőle neje, Irénke,
leánya, Jutka (László), unokája,
Lacika, dédunokája, Hunor.
Szintén búcsúzik tőle Kanadából
testvére, Imre (Kati), Gabriella
(Herman), Zoltán (Natalia), sógornője, Sára.
Nyugodjál békében, drága jó
testvérem! (-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Szomorúan értesültünk kedves
szomszédunk, KŐVÁRI TÜNDE
korai
elhunytáról,
őszinte
részvétünk
a
gyászoló
családnak.
Szomszédai a
tömbházból. (sz.-I)
Megrendüléssel
értesültünk
BAKOS ANDRÁS szomszédunk
és barátunk elhunytáról. Mély
együttérzésünket fejezzük ki a
gyászoló családnak. Nyugalma
legyen csendes! Dr. Monea
Alexandru családja. (p.-I)
Szomorúan értesültünk osztálytársunk,
NEMES
GERŐ
haláláról. Családjának vigasztalódást
kívánunk.
Nyugodj
békében, GERŐ, hiányozni
fogsz nekünk a 60 éves
érettségi találkozón! A Bolyai
Farkas
Líceum
1962-ben
végzett E osztálya és Deák
Árpád osztályfőnök. (13794-I)
Megrendülten és fájó szívvel
értesültünk BAKOS ANDRÁS
(Öcsi), legjobb családi barátunk
haláláról. Együttérzésünket és
őszinte részvétünket fejezzük ki
a gyászoló családnak. Emléke
legyen
áldott,
nyugalma
csendes! A Mánya család.
(13796)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága halottunk, BALLA
ILONA (BUBA) szül. Kovács
temetésén részt vettek, sírjára a
kegyelet virágait hozták, emlékét
szívükbe zárták. Köszönjük a
rokonoknak, barátoknak, ismerősöknek,
akik
részvétnyilvánításukkal
osztoztak
mély
fájdalmunkban.
A
gyászoló
család. (sz.-I)
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