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Sportcsarnok és tanuszoda épül

Erdőszentgyörgyön jól haladnak a munkával

Csődhullám a brit
lakossági energiaszolgáltatóknál

Egymás után mennek csődbe a brit lakossági energiaszolgáltatók a földgáz
rekordmagasságokban járó nagybani
beszerzési ára miatt.
Szerdán egyszerre két szolgáltató, az
Avro Energy és a Green Supplier Limited jelentett csődöt. Az előbbinek
580 ezer, az utóbbinak 250 ezer lakossági fogyasztója van, vagyis a két
cég összeomlása 830 ezer fogyasztót
érint.

____________3.
Új járványügyi
intézkedések

Határozatba foglalta csütörtöki ülésén
a kormány az országos járványügyi
operatív törzs (CNSU) által javasolt
járványügyi intézkedéseket.

A főtéri park is megújul

Több beruházás van folyamatban egyidejűleg Erdőszentgyörgyön, szinte mindenhol zökkenőmentesen haladnak a
munkával.

Gligor Róbert László

Fotó: Gligor Róbert László

Szeptember első napjaiban elkezdődött a rég óhajtott sportcsarnok
építése a Stadion utcában. Az alapozásnál tartanak, hamarosan meghaladják a talajszintet, és elkezdődhet az épület szerkezetének felállítása
– tudtuk meg Csibi Attila Zoltán polgármestertől, aki derűlátó
(Folytatás a 4. oldalon)

____________4.
Az Apple legjobban várt eseménye

A hivatalos bemutatón szeptember 14én Cupertinóban, az Apple főhadiszállásán leleplezték az új iPhone-okat, a
hetedik generációs Apple Watchot, az
új iPadet és iPad Minit.

____________5.

Lufifejű diákok

Karácsonyi Zsigmond

A télikabát után kacsingató zord szeptemberi reggelen felderült a
kedvem, amikor megpillantottam a közösségi médiában megosztott képeket. Egyik marosvásárhelyi iskola hetedikesei diákcsínyt követtek el.
Szabadidőfelsőjük kapucnijába lufikat dugva vigyázzállásban fogadták
az osztályba lépő magyartanárnőjüket. A meglepetésből felocsúdott
pedagógus mosolyogva reagált a csínyre, és tucatnyi képet osztott meg
ismerőseivel. Normális körülmények között talán fölösleges lenne
nyomdafestéket pazarolni erre az esetre, de járványkalodába zárt hétköznapjaink megtanítottak arra, hogy az apróságok mögött többrétegnyi valóság lapul. Egyfelől ott van az online oktatástól megcsömörlött
iskolások bandázásvágya. A kamaszkölykök gittegyletléte, ahol rejtett
felkészülés zajlik a kegyetlen felnőttvilágra. E tapasztalat nélkül dilibogyó-fogyasztó, sérült egyének lesznek. Másfelől pedig a pedagógus
szerepét helyezi más megvilágításba a lufifejű osztály. Mert bizony a
közoktatásban rengeteg kényszerpályás van. Olyanok, akiknek teher a
sok oktondi nebuló fárasztó kérdésözöne, és egyetlen vágya, hogy egy
virtuális tölcséren a buta koponyákba ömlessze tantárgyának ismeretanyagát. A közbeszédben ezért halljuk sokszor, hogy vannak tanítók és
tanárok, de oly kevés köztük a pedagógus. A mostani, kényszerű távoktatásos rendszerben jobban érzékeljük ezt a hiányt, markánsabban
nyilvánulnak meg ezek a készségek. A világhálón magabiztosan barangoló kisdiákok sok esetben több információt gyűjtenek be,
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
7 óra 11 perckor,
lenyugszik
19 óra 17 perckor.
Az év 267. napja,
hátravan 98 nap.

IDŐJÁRÁS

Ma GELLÉRTés MERCÉDESZ,
holnap KENDE napja.
KENDE: a régi magyar Kündü
személynévből (ami ótörök
méltóságnév) származik. Levédiában és Etelközben az ősmagyar törzsszövetség fejét
nevezték így.

Digitális felszereltség, tanszercsomag, pénzjutalom Maroskecén

Aranyos-vidéki diákösztönzés

VALUTAÁRFOLYAM

BNR – 2021. szeptember 23.

Változó idő
Hőmérséklet:
max. 21 0C
min. 11 0C

1 EUR

4,9490

1 USD

100 HUF

1 g ARANY

4,2218

1,3938

240,3568

A csütörtöki lottóhúzás nyerőszámai

8, 15, 13, 28, 23 + 4

NOROC PLUS: 4 4 2 9 4 3

30, 40, 13, 1, 48, 3

NOROC: 0 6 3 7 5 1 0

38, 1, 9, 35, 37, 22

SUPER NOROC: 7 8 6 2 9 4

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

Újabb járatokat indít a Wizz Air légitársaság a marosvásárhelyi reptérről

A Wizz Air légitársaság október 31-től bővíti a marosvásárhelyi Transilvania reptérről induló járatait. A budapesti járat
heti kettőről ötre bővül, azaz hétfőn, szerdán, csütörtökön,
pénteken és vasárnap is lesz Budapestre tartó repülőjárat.
Rómába a jelenlegi heti két alkalom helyett heti háromszor
lehet majd repülni. Eszerint az eddig keddenként és szombatonként induló római járat novembertől már csütörtökönként is felszáll a marosvásárhelyi repülőtérről.

Szeptember 30-ig igényelhető
az oktatási-nevelési támogatás

Még néhány napig igényelhető a Szülőföldön magyarul
program keretében nyújtott oktatási-nevelési támogatás.
Legkésőbb szeptember 30-ig lehet még postán feladni a
támogatási kérelmet, az igénylési űrlap és bővebb információk a szulofoldonmagyarul.ro honlapon érhetők el. Újdonság az előző évekhez képest, hogy a magyarul tanuló
óvodás, iskolás és középiskolás korú gyerekekhez hasonlóan idéntől az egyetemi hallgatók is 22.400 forintnak megfelelő támogatásra jogosultak.

Forgalmi változások
a Gecse utcában

Miután számos bejelentés érkezett a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatalhoz, és a közlekedésrendészet több balesetet is jegyzett a Gecse (Ştefan cel Mare) utca és a
Fenyő (Bradului) utca kereszteződésénél, a városháza közlekedési bizottsága a következőképpen módosította a forgalmi rendet az említett szakaszon: • A Fenyő utcából
kötelező módon jobbra kell térni a Gecse utcába, azaz az
eddigi gyakorlattal ellentétben tilos előre haladni. • A Bolyai
utca felől érkezőknek tilos közvetlenül behajtaniuk a Gecse
utcából a Fenyő utcába. • Felszámolták a parkolót kettészelő kétirányú forgalmi sávot, amelyen fel lehetett térni a
Fenyő utcába, illetve onnan le lehetett térni, ezen a sávon
parkolóhelyeket alakítottak ki.

Jelentkezőket várnak
a Cseperedő programba

Újra lehet jelentkezni a Gyulafehérvári Caritas Korai Nevelő- és Fejlesztőközpont Cseperedő programjának csoportos foglalkozásaira Marosvásárhelyen. A 2-6 hónapos
csöppségeket és szüleiket babamasszázsra, a 6 hónapos
–1,5 éves korosztályt pedig énekekkel és mondókákkal tarkított mozgásos programokra várják. A foglalkozásokra október 1-ig lehet jelentkezni.
Hírszerkesztő: Menyhárt Borbála

Maroskece község tanintézményeiben pénzjutalommal, ajándékcsomagokkal, digitális eszközökkel is motiválják a tanulókat, hogy egyre jobb
tanulmányi eredményeket érjenek el. Míg tavaly
az önkormányzat táblagépekkel látta el az iskolásokat, az idei tanév első napján az óvodásokat
és az elemi iskolásokat tanfelszereléseket tartalmazó csomagokkal lepték meg.

Szer Pálosy Piroska

A személyre szabott ajándékcsomagok összeállításánál
figyelembe vették azt is, hogy lányok vagy fiúk tulajdonába kerül-e a tanszercsomag, a színösszeállítás főként az
óvodások és előkészítősök korosztálya számára bírt jelentőséggel.
Az Aranyos-vidéki települések elöljárójának kezdeményezésére saját költségvetésből rendelték meg a tanfelszereléseket és segédanyagokat, munkafüzeteket, ezáltal a
szülőket jelentős kiadástól mentesítették. Emil Florin
Mocan polgármester elmondása szerint jövőre a felső tagozatosokat is szeretnék tanszercsomagokkal ellátni.
Közös céljuk ugyanis az iskolások továbbtanulásra való
ösztönzése, ezért igyekeznek lehetőséget biztosítani minden egyes tanulónak. Évente a község iskoláiban szükséges munkálatokat is elvégzik, hogy kellemes környezetben
tanulhassanak a diákok.
Ezerlejes jutalmak a kitűnő eredményekért
Három éve helyi tanácsi határozatba foglalták a tanulók
pénzbeli jutalmazását is. Az első tanulónak 1.000 lej, a másodiknak 700, a harmadiknak 500 lejes pénzjutalom jár.
Míg első évben egyetlen tanuló részesült ezerlejes jutalomban, az idei tanévzárás alkalmával három diák is tízes
átlaggal végzett, ami bizonyítéka annak, hogy a gyerekeket
is ösztönzi a pénzjutalom.

RENDEZVÉNYEK

Megemlékezés és zarándoklat
a Bekecs-tetőn

Szombaton, szeptember 25-én megemlékezéssel egybekötött zarándoklatra kerül sor a Bekecs-tetőn. Az esemény 10 órától koszorúzással és tábori istentisztelettel
kezdődik a bekecsalji (Faluerdeje) sírkertben, ahol történelmi ismertetőt tart Benkő József történész. 11 órától köszöntőbeszédek hangzanak el a Bekecs-tetőn, majd
zászlófelvonás, iskolások ünnepi programja, valamint lármafagyújtás színesíti az eseményt. 13 órától köszöntőbeszédek hangzanak el a Körtvélyes-mezőn, felvonulnak a
huszárok és a katonai hagyományőrzők, majd az ökumenikus istentisztelet után Benkő József történelmi ismerte-

Amint a maroskecei iskolaközpont igazgatónője,
Camelia Sorina Puiac elmondta, a község három iskolájában és három óvodájában – Maroskecén, Gerendkeresztúron és Hadréven – összesen 234 diák tanul. Az
előkészítősöktől a negyedik osztályosokig munkafüzeteket, oktatási segédeszközöket kaptak, akárcsak az 52 kisés nagycsoportos óvodás, és ezzel nemcsak a gyerekeknek
szereztek örömet, hanem a szülőket is tehermentesítették.
A II. és IV. osztályosok gyakorlófeladatokat tartalmazó
munkafüzeteket is kaptak, melyekből az országos felmérőre készülhetnek fel. Három éve a tanévnyitó napján a
figyelmes törődés jeleként az előkészítő osztályosokat az
önkormányzat részéről összeállított tanszercsomagok
várják, ezúttal azonban az óvodásoktól a negyedik osztályosokig részesültek ajándékcsomagban. A tavalyi tanévben is kellemes meglepetésben volt részük a
diákoknak, akkor táblagépeket kaptak ajándékba, azóta
pedig a digitális oktatási platform is elkészült, így az
esetleges online oktatás bevezetése idén sem okozna kellemetlenséget a vidéki oktatásban. „Leírhatatlan volt a
gyerekek öröme tavaly, amikor meggyőződtek arról,
hogy az ígéret valósággá vált. Mindezt egy olyan polgármesternek köszönhetjük, aki előrelátó gazdaként elhárította a gördülékeny online oktatást akadályozó
eszközhiányt”– hangsúlyozta az intézményvezető.
Tavaly ősszel két részletben, először az V–VIII. osztályos tanulók, majd az alsó tagozatosok, a 0–IV. osztályosok is átvehették az önkormányzat által beszerzett
táblagépeket. Így a tavalyi online oktatás bevezetését követően minden tanulónak lehetősége nyílt az otthonából
digitális eszközre kapcsolódni. Az elmúlt tanévben a község 167 diákja kapott táblagépet, két évig pedig biztosított
az ingyenes internetszolgáltatás is, amit ugyancsak az önkormányzat finanszíroz.
tőjét hallgathatják meg a résztvevők. A koszorúzás után
14.30–18 óra között kulturális műsorra kerül sor, valamint
Pászka Lehel, illetve a harasztkereki Varázspatkó lovarda
lovas bemutatója zárja a programot.

Járványhelyzethez alkalmazkodó
tökfesztivál Szovátán

A járványhelyzet idén sem teszi lehetővé a szovátai tökfesztivál hagyományos módon való megszervezését
koncertekkel, ifjúsági játékokkal, vásárral és egyéb érdekes programokkal, azonban az őszi hangulatról nem
mond le a város önkormányzata. Október 8-án, pénteken a szovátai tanintézményekkel együttműködve különleges „tökkreálmányokkal” díszítik fel a város
központját. Az őszi pompát öltő fürdőtelepre minden érdeklődőt várnak.
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Demográfiai csúcs

A magyar kormány öt pillérre építette családpolitikáját

A magyar kormány öt pillérre építette családpoliti- oldali, woke mozgalmakat, amelyek „már az óvodákban félre
káját – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök akarják nevelni” a gyerekeket, gyermekeket használnak
csütörtökön a IV. Budapesti Demográfiai Csúcson. „pride-aktivistaként”, és a gyermekeknek népszerűsítik a sza-

A magyar kormányfő a Várkert Bazárban tartott rendezvényen kifejtette, ennek része, hogy a gyermekvállalás egy család számára anyagilag is előny legyen, illetve a családokat
saját tulajdonú lakáshoz segítse.
A családpolitikát az édesanyákra kell alapozni, és az egész
ország működését családbaráttá kell változtatni. Emellett a jog
eszközeivel is meg kell védeni a család intézményét és a gyermekeket – fűzte hozzá a miniszterelnök.
Orbán Viktor annak a meggyőződésének adott hangot, hogy
a népességfogyás egyenletének egyetlen helyes és járható
megoldása létezik: az államnak segítenie kell a családalapítást
és a családok boldogulását.
Úgy értékelt: pénzt osztogatni a családoknak könnyű dolog,
amihez „nem kell túl sok ész”. Azonban – folytatta – úgy kell
támogatást adni a családoknak, hogy közben a gazdaság tartósan növekedjen. A magyar GDP 5 százalékát fordítjuk családtámogatásra, még nem tartunk ott, ahol szeretnénk, az út
felénél járunk, de legalább az irányt már ismerjük – tette
hozzá.
Kijelentette: ha nem lett volna az új speciális magyar családpolitika, és minden maradt volna a régiben, akkor tíz év
alatt 120 ezerrel kevesebb gyermek született volna. Hozzátette: a házasságkötések száma csaknem kétszeresére növekedett 2010 óta, és 41 százalékkal csökkent a művi
terhességmegszakítások száma Magyarországon.
A kormányfő megjegyezte: egy ilyen konferencia önmagában is értékválasztást jelent, hiszen nem mindenki véli úgy,
hogy a demográfiai folyamatok alakításáról egyáltalán gondolkodni kellene. „Mi azonban azért vagyunk itt, mert nem
elszenvedni, hanem alakítani akarjuk a népesedési folyamatokat” – hangsúlyozta. Szerinte míg bizonyos civilizációk képesek reprodukálni magukat, a Nyugat erre nem képes,
„egyszerűen nem akarja fenntartani önmagát”.
Kifejtette: vannak, akik szerint mindez nem is probléma,
míg mások a migrációval oldanák ezt meg. Utóbbi azonban
az új munkásosztály betelepítésének globális tervét jelenti, és
akik ezt látják megoldásnak, nem veszik figyelembe a demográfia kulturális vetületét, holott Európában ez a migráció lefontosabb dimenziója – fűzte hozzá.
„Itt, nálunk a migráció identitáskérdés” – hangsúlyozta
Orbán Viktor, kiemelve: Európában egy ország csak akkor
működik, ha az ott élők a legfőbb kérdésekben nagyjából azonos értékeket vallanak. Ha ez nincs így, egy ország, egy nemzet menthetetlenül szétesik – jelentette ki. Leszögezte:
Európában így a gazdasági megközelítésen alapuló utak járhatatlanok.
A magyar kormányfő arról is beszélt: aggodalommal figyelik a Nyugaton „szélsebesen teret hódító” újmarxista, újbal-

bad nemválasztást.
Ugyanakkor arra figyelmeztetett: Közép-Európában más a
helyzet, itt ismerik a marxista gondolat természetét, hiszen 40
évig kellett együtt élni vele. „Mi be vagyunk oltva a wokeizmus ellen, a történelmünk úgy véd bennünket a kulturális
baloldaltól, ahogy a vakcinák védenek a koronavírustól” – fogalmazott.
Arra is felhívta a figyelmet: a magyarok védekeznek, mert
a nyugati baloldal támad, úgy támadja a hagyományos családmodellt, hogy a család fogalmát relativizálja. Ennek eszköze
szerinte az LMBTQ-lobbi és a genderpropaganda. „Célba veszik a gyermekeinket, nekünk tehát védekeznünk kell” – hangsúlyozta, jelezve, hogy Magyarországnak van egy
alkotmányos család- és gyermekvédelmi rendszere, amely
„automatikusan bekapcsol, ha veszélyben látja a családot”.
A kormányfő a magyar családvédelmi rendszer legfontosabb védvonalának az alkotmányt nevezte, idézve az alaptörvény családra, házasságra és gyermekekre vonatkozó részeit.
Hangsúlyozta: míg Magyarországon ennek a védvonalnak a
megerősítése érdekében nemzeti konzultációkat és népszavazásokat tartottak, addig Nyugat-Európában és Brüsszelben
soha senki sem kérdezte meg az embereket, sem az LMBTQpropagandáról, sem pedig a migrációról.
Kiemelte: a kormány családpolitikája, az intézkedések és
az alkotmányos védvonalak mögött létezik egy szellemi vagy
antropológiai jellegű megfontolás is, ami mindennek az alapja,
ez pedig az, hogy gyermeket vállalni öröm.
Emlékeztetett: két hete járt Budapesten a szentatya, aki bátorította Magyarországot a családpolitikában. „Azt mondta,
ne torpanjunk meg. Mi nem is adjuk fel, és Brüsszellel meg
fogjuk vívni a gyermekvédelemről szóló csatát. A magyarok
nem szoktak ígérgetni. Fogadkozás helyett én is csak annyit
mondhatok, itt állunk, és másként nem tehetünk. Tudjuk, mi
a dolgunk” – jelentette ki.
Orbán Viktor beszéde elején külön köszöntötte az eseményen részt vevő Mike Pence volt amerikai alelnököt, akinek
azt kívánta, „térjenek vissza minél hamarabb”. Szintén külön
köszöntötte a cseh és a szlovén miniszterelnököt, akiket arra
emlékeztetett: együtt küzdenek Közép-Európa érdekeiért, országaik szuverenitásáért, a keresztény örökségért és az európai
emberek biztonságáért.
A szerb elnököt és Bosznia-Hercegovina államelnökségének szerb tagját köszöntve Orbán Viktor kijelentette: a Balkán
jövője fogja meghatározni az európai biztonság jövőjét, ezért
meg kell győzni a brüsszelieket, hogy ne folytassák az évszázadok óta alkalmazott politikájukat, amelyben a Balkánt ütközőzónának használják a saját kényelmük és biztonságuk
érdekében. (MTI)

Csődhullám a brit lakossági energiaszolgáltatóknál

A felügyeleti hatóság vezetője szerint önmagában nem szoEgymás után mennek csődbe a brit lakossági energiaszolgáltatók a földgáz rekordmagasságokban katlan jelenség, hogy a lakossági energiaszektorban szolgáljáró nagybani beszerzési ára miatt.
tatók esnek ki a piacról, a különbséget azonban ezúttal az a

Szerdán egyszerre két szolgáltató, az Avro Energy és a
Green Supplier Limited jelentett csődöt. Az előbbinek 580
ezer, az utóbbinak 250 ezer lakossági fogyasztója van, vagyis
a két cég összeomlása 830 ezer fogyasztót érint.
A csődbe ment szolgáltatók ügyfelei nem maradnak gáz- és
áramszolgáltatás nélkül, mivel a brit energiaszolgáltatási törvény alapján folyamatos ellátásukat biztosítani kell addig is,
amíg az országos energiafelügyeleti hatóság (Ofgem) kijelöli
új szolgáltatóikat.
A legutóbbi időszakban hat kisebb lakossági energiaszolgáltató vált fizetésképtelenné Nagy-Britanniában az egy év
alatt hatszorosára emelkedett nagybani földgázárak miatt.
A beszerzési árak ilyen mértékű emelkedését a kiskereskedelmi szolgáltatók nem tudják áthárítani a fogyasztókra, mivel
Nagy-Britanniában felső hatósági árlimit érvényesül a lakossági energiaszolgáltatásokban.
Jonathan Brearley, az Ofgem vezérigazgatója a londoni alsóház üzleti bizottságának szerdai meghallgatásán közvetett
utalást tett arra, hogy a nagy-britanniai lakossági energiaszolgáltatók sorozatos csődje akár több millió fogyasztót is érinthet a következő néhány hónapban.
Brearley úgy fogalmazott: a szolgáltatócégek összeomlása
már eddig is fogyasztók százezreit érintette, és ez a szám a továbbiakban „ennél is jóval magasabbra emelkedhet”.

drámai beszerzési költségemelkedés jelenti, amellyel a szolgáltatók szembesülni kénytelenek.
Az elmúlt napokban a brit élelmiszertermelők és az élelmiszer-kiskereskedelem szakmai szervezetei a lakossági élelmiszer-ellátás komoly fennakadásainak veszélyére hívták fel a
figyelmet, miután a rendkívül magas földgázárak miatt több
vegyi üzem is leállt Nagy-Britanniában, köztük a két legnagyobb műtrágyagyártó komplexum.
E gyárak működésének mellékterméke az iparilag előállított
szén-dioxid, amelyet az élelmiszer- és italgyártók sokféle célra
használnak. A leállított üzemek között van két amerikai tulajdonú, főleg műtrágyagyártásra szakosodott angliai gyártelep,
amely a brit élelmiszeripar által – elsősorban a csomagolt húsfélék minőségmegőrzésére – használt szén-dioxid 60 százalékát állítja elő.
A brit húsfeldolgozók szövetsége arra hívta fel a kormány
figyelmét, hogy ha a helyzet nem változik, már pénteken 25
százalékkal csökkenhet, később teljesen leállhat a baromfi- és
a sertéshústermelés Nagy-Britanniában.
A kormány azonban szerdán bejelentette, hogy több tízmillió font támogatást nyújtott az érintett vegyi üzemeknek, amelyek így a héten újraindítják a termelést, és ezzel helyreáll az
élelmiszeripar szén-dioxid-ellátása is. (MTI)

Harmadik adag védőoltás

Szeptember 28-ától elkezdik beadni a koronavírus ajánlják. Emellett megkaphatják a harmadik dózist mindazok,
elleni oltás harmadik adagját – számolt be Florin akiknek legkevesebb hat hónapja adták be a második adagot,
függetlenül attól, hogy átestek-e a fertőzésen.
Cîţu kormányfő a szerdán született döntésről.

Az oltási kampányt koordináló országos bizottság
(CNCAV) szerdai ülésén részt vettek az egészségügyi tárca,
az Országos Gyógyszerügynökség és az Országos Közegészségügyi Intézet (INSP) képviselői is. A testület úgy döntött,
hogy szeptember 28-ától lehetővé teszi a harmadik adag oltás
beadását mindazoknak, akik már beoltatták magukat a Pfizer
BioNTech, a Moderna vagy az AstraZeneca vakcinájának első
két dózisával, és a legutóbbi oltás óta legalább 6 hónap telt el.
Utóbb a CNCAV közleményt adott ki, amely szerint az oltás
harmadik adagjának beadását a veszélyeztetett csoportoknak
(65 év fölöttieknek, krónikus betegeknek) és a fertőzésnek kitett személyeknek (egészségügyi dolgozók, pedagógusok)

A CNCAV közölte azt is, hogy harmadik dózis minden esetben mRNS alapú vakcina lesz, tehát azok is a Pfizer vagy a
Moderna által gyártott oltóanyagból kapnak, akiket korábban
az AstraZeneca-vakcinával oltottak be. A Johnson&Johnson
vakcinájával beoltottaknak egyelőre nincs szükségük harmadik adag oltásra – tették hozzá.
A testület tájékoztatása szerint a harmadik adag oltás beadása a már ismert módon, előjegyzéssel történik az oltásplatformon keresztül, de az előjegyzést kérni lehet személyesen
az oltóközpontokban is. A mozgásképteleneknek mobil oltóegységek adják be a vakcinát. A harmadik adag oltás beadásáról igazolást kap az immunizált személy. (Agerpres)

Ország – világ
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Tíz centiméteres a hóréteg
a Transzfogarason

Havazott a Transzfogarason, csütörtök reggel hókotrókra volt szükség az út járhatóvá tételéhez. A hóréteg vastagsága néhol eléri a 10 centimétert. A
transzfogarasi út napközben továbbra is nyitva áll a
forgalom számára. A brassói központú regionális útés hídügyi igazgatóság beszámolója szerint a
Transzfogarason továbbra is havazik, a hegy magas
régióiban a hőmérséklet fagypont alá süllyedt.
(Agerpres)

Járványhelyzet

A legutóbbi tájékoztatás óta 7095 új koronavírusos
megbetegedést igazoltak Romániában, közel 54
ezer teszt eredményének feldolgozása nyomán –
közölte csütörtökön a stratégiai kommunikációs
törzs (GCS). Az elmúlt 24 órában 113 koronavírussal
diagnosztizált személy haláláról érkezett jelentés. Az
elhunytak között van egy 22 éves, Krassó-Szörény
megyei nő, aki be volt oltva, de több más súlyos betegsége is volt, illetve egy 26 éves, Giurgiu megyei
nő, aki szintén más betegségekben is szenvedett,
és nem volt beoltva. Ezzel 35.964-re emelkedett a
koronavírussal összefüggésbe hozható halálesetek
száma az országban. (Agerpres)

Háromnaponta tesztelik az aradi
kórház oltatlan alkalmazottait

Háromnaponta tesztelni fogják az aradi megyei sürgősségi kórháznak azokat az alkalmazottait, akik
nem oltatták be magukat koronavírus ellen. Az intézmény vezetőségének döntése mintegy 1400 személyt
érint. Az oltatlan alkalmazottak tesztelése hétfőtől kezdődik, antigéngyorstesztekkel, és nem kell fizetnie
ezekért a kórházi személyzetnek. A kórház orvos igazgatója, Lenuţa Timiş szerint az intézkedéssel elejét
vennék az egészségügyi intézménynél dolgozók, illetve a beutalt páciensek megfertőződésének. A háromnaponkénti tesztelés addig fog tartani, amíg az
ezer főre jutó esetszám 1,5 alá csökken a városban.
Az aradi megyei sürgősségi kórháznak mintegy 2200
alkalmazottja van, akik közül 1400-an nincsenek beoltva koronavírus ellen. (Agerpres)

Házkutatás a City Insurance
biztosítónál

A legfőbb ügyészség utasítására dokumentumokat
keresett a bukaresti gazdasági rendőrség a City Insurance irodáiban, miután büntetőügyi kivizsgálás indult
a pénzügyi felügyelet feljelentése nyomán. A hatóságok
sikkasztás, pénzmosás, hamisítás és hivatali visszaélés
ügyében nyomoznak „egy biztosító-viszontbiztosító társaság tevékenységével kapcsolatban” – tájékoztatott
a rendőrség. A biztosítótársa- sággal kapcsolatban
egy másik büntetőügyi kivizsgálás is folyik, szervezett
bűnözői csoport létrehozása, banki csalás, sikkasztás,
számítógépes csalás és hamisítás vádja miatt kezdtek
néhány hónappal ezelőtt nyomozni. Információk szerint a nyomozás a vállalat egyes jelenlegi és volt alkalmazottait érinti. (Agerpres)

Jövőre csökken a gázár

A 2022–2023-as téli időszakra megfeleződik a földgáz ára az idei télhez képest, a kormánynak pedig
nem áll szándékában felső határt szabni a termelői
áraknak – jelentette ki csütörtökön, egy energetikai
témájú rendezvényen Niculae Havrileţ. Az energiaügyi miniszter tanácsosa konjunkturálisnak nevezte
a földgáz jelentős drágulását. Szerinte az Északi
Áramlat-2 gázvezeték körüli gondok és az igen alacsony tavalyi szint vezetett az árak emelkedéséhez.
Emlékeztetett arra, hogy a földgáz még az energiaárak liberalizálása előtt sem volt annyira olcsó, mint
a múlt évben, a világjárvány idején. Niculae Havrileţ
elmondta, hogy a nemzetközi tőzsdék árfolyamainak
elemzése nyomán jutott arra a következtetésre,
hogy a földgáz ára a jövő télen a jelenlegi szint felére
csökken. (Agerpres)

Lufifejű diákok

(Folytatás az 1. oldalról)
mint tanáraik. Utóbbiak már-már mentor szerepkörbe
csúszva, tapasztalt vezetőként kell viszonyuljanak a világfelfedezés kalandjában. Ezt tette ez a magyartanárnő,
a hetedikesek osztályfőnökével közösen, a múlt hét
végén. 11–13 éves diákjaikkal részt vettek a Görgényihavasokban tartott Teleki-teljesítménytúrán. A hideg,
esős idő távol tartotta az elmúlt években még nagy számban jelen levő veterán felnőtteket is. De a kétosztálynyi
kisiskolás állta a sarat. Szó szerint. Egyik csoport tíz, a
másik közel húsz kilométert gyalogolt a felhőbe rejtőző,
eső áztatta őszi erdőben. A nap zárásaként sárosan, vizesen, de vidáman, tanáraikkal közösen fogyasztották el
a gulyásvacsorát. Közösség-összekovácsoló élményben
volt részük. És még valami: a környezetvédelem számukra már nem elvont tantárgy. Természetismeretüket
nem online szerezték. Talán ezt az élményt köszönték meg
tegnapi lufis csínyükkel. Olyan cinkos szövetséget kötöttek tanáraikkal, ami átsegítheti őket e nehéz évek buktatóin.
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Sportcsarnok és tanuszoda épül

Alapozzák a sportcsarnokot

Fotó: Gligor Róbert László

Pályázhatnak az önkormányzatok
a víz-, szennyvíz-, úthálózat-építésre
és -korszerűsítésre

Megjelent a Hivatalos Közlönyben az Anghel
Saligny program alkalmazási szabályozása, és
ezzel érvénybe lépett a fejlesztési minisztérium 50 milliárd lejes finanszírozási programja – jelentette be Cseke Attila fejlesztési
miniszter.

„Mától lehet pályázni, de nem kell elsietni. Minden
önkormányzatot arra biztatok, hogy jól előkészített, hibátlanul megírt pályázatot nyújtson be, hiszen a leadás
sorrendje nem számít az elbírálásnál. A cél az, hogy az
országban mindenhol elinduljon a fejlesztés. Minden
megye minden települése részesülhet finanszírozásban, amennyiben legalább egy, hibátlan pályázatot benyújt” – hangsúlyozta Cseke Attila.
A szaktárcavezető elmondta: víz-, szennyvíz- és úthálózat-építésre lehet pályázni digitálisan és átláthatóan a minisztérium által előkészített felületen:
https://investitii.mdlpa.ro/. A gázhálózat kiépítésére a
fejlesztési minisztérium és az energiaügyi minisztérium közös szabályozást dolgoz ki, és hamarosan indulhat a pályázás a gázhálózat kibővítésére is.

Negyvenöt nap áll az önkormányzatok rendelkezésére, a pályázatokat november 8-ig nyújthatják be
elektronikusan, de akár személyesen is a felületen
kért időpont szerint. A közművesítési terv 12.000 kilométer víz- és szennyvízhálózat kiépítésére ad finanszírozást, 700.000 családnak biztosítja az alapvető
közszolgáltatásokat, és 5.000 kilométer utat korszerűsíthetnek.
Cseke Attila emlékeztetett: az önkormányzatok tíz
százalékkal több finanszírozást nyerhetnek, ha a kistérségi társulásokon keresztül pályáznak. A szabályozás előre kiszabott, minimális összegeket ír elő:
minden megye legalább 140 millió lejt költhet el úthálózat-korszerűsítésre, ugyanakkor úthálózat-javításra,
víz- és szennyvízhálózat-bővítésre és -korszerűsítésre
pályázhatnak a helyi önkormányzatok is. Községenként legkevesebb 4, városonként legalább 7 millió lej
az előre kiszabott összeg a helyi infrastruktúra-befektetésekre. A municípiumok minimum 10 millió, a megyeszékhelyek legkevesebb 43 millió lejt kaphatnak.
(RMDSZ-tájékoztató)

Csak törvénnyel tehető kötelezővé
az alkalmazottak bizonyos kategóriáinak beoltása

Cseke Attila ügyvivő miniszter szerint kizárólag törvénnyel lehet bevezetni az oltás esetleges kötelezővé tételét az alkalmazottak
bizonyos kategóriái számára.

A tárcavezető az RFI-nek nyilatkozott erről csütörtökön. Hangsúlyozta, jómaga is kívánatosnak tartaná
például az egészségügyi alkalmazottak kötelező beoltását, ám időt kért ahhoz, hogy erre jogi megoldást találjon a kormány.
Cseke Attila elmondta, elemzik a lehetőségeket,
ugyanakkor leszögezte, hogy az oltás kötelezővé tétele
csak törvénnyel lehetséges. Megjegyezte, a parlamentbe kerülő tervezetnek egy türelmi időszakot is ki
kellene jelölnie arra, hogy az érintett kategóriáknak legyen idejük az oltakozásra. Az ügyvivő egészségügyi

miniszter közlése szerint szintén csak törvénnyel írható
elő, hogy az oltatlan egészségügyi dolgozókat a saját
költségükre rendszeresen teszteljék. Cseke Attila értésre adta, hogy támogatja ezt a megoldást. „Biztonságérzetet kell nyújtanunk a pácienseknek. Abban a
tudatban kell belépniük az egészségügyi intézményekbe, hogy vagy beoltották, vagy tesztelték azt az
orvost vagy más egészségügyi dolgozót, aki fogadja
őket” – jelentette ki, hozzátéve, hogy a minisztérium
szakértők és jogászok bevonásával erre is keresi a
megoldást. Az államfő kedden nyilatkozott arról, hogy
a koronavírus elleni oltást kötelezővé kellene tenni a
lényeges ágazatokban dolgozók bizonyos kategóriái
számára. Klaus Iohannis az egészségügyi dolgozókat
hozta fel példaként. (Agerpres)

Dacian Cioloş nyerte az USR PLUS
elnökválasztásának első fordulóját

A harmadik jelölt, Irineu Darau szenátor, az USR
Brassó megyei szervezetének volt elnöke a szavazatok
10,1 százalékát kapta a szeptember 15-én kezdődött
online voksoláson. A versenyből kiesett jelölt közölte:
egyik versenyben maradt jelöltet sem támogatja, mert
elégedetlen a párt jelenlegi vezetésével.
A voksoláson a több mint 44 ezer szavazati joggal
A pártelnöki tisztségért folytatott küzdelemben a rendelkező párttag közül csaknem 33 ezer (74,4 számásodik fordulóban Dan Barna volt miniszterelnök- zalék) vett részt. A szintén online szavazással megszerhelyettes, az USR PLUS másik társelnöke lesz az el- vezendő második forduló az USR PLUS október
2–3-án tartandó kongresszusa előtt ér véget. (MTI)
lenfele, aki a voksok 43,9 százalékát szerezte meg.

(Folytatás az 1. oldalról)
a munkamenettel kapcsolatosan, azt
reméli, hogy néhány hónap múlva,
de legalább a jövő év közepéig
sporteseményekről számolhatunk
be innen.
A sportcsarnok mellett fog megépülni a tanuszoda is, ezt egy hónapon belül elkezdenék, pillanatnyilag
a talajfúrások eredményeit elemzik,
mert egy új helyzet miatt lehet,
hogy változtatni kell a tervezett alapozáson. Előreláthatólag két hét
múlva elkezdhetik a kivitelezést. A
polgármester bízik abban, hogy itt
sem lesz gond, és egy éven belül készen áll majd a létesítmény.
Új óvoda építése érdekében, az
egykori utászház helyén egy nyolc
tantermes intézmény épül a kisgyerekeknek. Egy évvel ezelőtt beindult az oktatás a magyar állam
támogatásával épült óvodában és
bölcsődében, de örvendetesen annyi
a gyerek, hogy ez az épület sem
elég, ezért szükség volt egy további
új ingatlanra is.
Az oktatási infrastruktúra terén
az elmúlt időben egy másik nagy
beruházás is zajlott, a Dózsa

György utcai iskolaépület bővítése,
amelynek során megkétszereződött
az épület alapfelülete és a tantermek
száma. Itt már a belső készre dolgozás folyik, és elképzelhető, hogy
már az idén befejezik, de az elöljáró szerint reálisabb elvárás, hogy
a következő év első felében veszik
birtokba az új épületet. Az ingatlant be kell bútorozniuk, így minden bizonnyal a következő tanévet
már néhány osztály itt fogja kezdeni, a pedagógusok döntik el,
hogy melyek lesznek ezek a diákcsoportok.
Nemrég befejeződött egy nagyobb horderejű, a település lakói
számára igen fontos beruházás, 22
mellékutca korszerűsítése, és lassan
el kellene kezdeni a városi kórház
bővítését és korszerűsítését is.
Ebben az esetben is megvan a kivitelező, és alá van írva a szerződés.
A kastély körüli zöldövezet és
közösségi terek építése folytatódik,
már körvonalazódik a zöldövezet és
a sétányok is a főtéri parkban, valamint az egykori iskolaudvaron és a
kastély mögötti téren, a volt vízház
és focipálya helyén.

Holott a naptár még szeptembert mutat, az utóbbi napokban igencsak lecsökkent
a hőmérséklet, és bizony
sokan otthonaikban is elindították a fűtést. Szerdán több
szülő, illetve pedagógus is
szóvá tette a közösségi oldalon, hogy fáztak a gyerekek
egyes marosvásárhelyi iskolákban, fűtetlen tantermekben kellett eltölteniük a
délelőttöket.

oldja meg a fűtését, a napokban
több iskola is hozzájuk fordult
ezzel a kérdéssel, és minden esetben azt a választ kapták, hogy indítsák el a fűtést, amennyiben úgy
látják, hogy hűvös van az épületekben, tantermekben. Sok tanintézetben már fűtenek, és az
elkövetkező egy-két napban mindenütt melegített tantermek várják
majd a diákokat – fejtette ki az
igazgató.
Hozzátette, a polgármesteri hivatal illetékesei már augusztusban
ellenőrizték műszaki szempontból
az iskolák fűtésrendszereit, és ezek
mindenik tanintézetben működőképesek. (mb)

Egyes iskolákban
már fűtenek, másutt is
rövidesen fognak

Horaţiu Lobonţ, a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal tanintézetekért felelős igazgatóságának
a vezetője lapunk érdeklődésére
elmondta: minden tanintézet maga

Új járványügyi intézkedések

Határozatba foglalta csütörtöki ülésén a kormány az országos járványügyi operatív törzs (CNSU) által javasolt járványügyi intézkedéseket. A kormány közleménye szerint a
jogszabály a következőket írja elő:

– a jelenlegi 4 ezrelékről 6 ezrelékre emelkedik a fertőzöttségi rátának
az a küszöbértéke, amely fölött hétvégi (pénteki, szombati és vasárnapi)
éjszakai kijárási tilalmat vezetnek be a településeken;
– a jelenlegi 4 ezrelékről 6 ezrelékre emelkedik a fertőzöttségi rátának
az a küszöbértéke, amely fölött a kereskedelmi és szolgáltató egységek
nyitvatartási idejét 5 és 18 óra közé korlátozzák;
– a jelenlegi 6 évről 12 évre módosul az az életkor, amely alatt a gyerekeknek nincs szükségük negatív PCR- vagy antigénteszt-eredményre
ahhoz, hogy bizonyos szolgáltatásokban részesüljenek azokon a településeken, ahol ez ehhez a feltételhez kötött;
– a bevásárlóközpontokban elkerítik az ételudvarokat, amelyekbe
csak beoltott, negatív teszteredményt felmutató vagy a fertőzésen átesett
személyeket engednek be;
– az uniós digitális Covid-igazolvánnyal rendelkező személyek mentesülnek a kijárási tilalom alól a 6 ezrelékesnél nagyobb fertőzöttségi
rátájú településeken.
A kormányhatározat a Hivatalos Közlönyben való megjelenésekor
lép hatályba. (Agerpres)

Dacian Cioloş európai parlamenti képviselő,
az USR PLUS társelnöke nyerte 46 százalékkal a kormányból kilépett, a Mentsétek Meg
Romániát Szövetség (USR), illetve a Szabadság, Egység és Szolidaritás Párt (PLUS) fúziójából tavaly alakult párt belső választásának
csütörtökön lezárult első fordulóját.

Fotó: MTI
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Megérkeztek az új iPhone-ok
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Az Apple legjobban várt eseménye

Nagy-Bodó Szilárd

Azt már megszoktuk, hogy minden évben bemutatják az újabbnál
újabb okoseszközöket. Bármelyik
gyártóról legyen szó, nagy érdeklődés övezi ezeket az eseményeket.
Azonban amikor az Apple rendezvénye közeledik, jobban tapintható
a kíváncsiság. Ez annak is betudható, hogy nagyon sok évig az
Apple volt az a techóriás, amely valamilyen formabontó újdonsággal
állt elő. Vegyük csak azt példának,
hogy hozzá köthető az első érintőképernyős telefon, az első táblagép,
de az első okosóra is. Számos
gyártó próbálta és próbálja másolni
a vállalat termékeit, azonban sikertelenül. Egyszerűen nem tudják elérni azt a minőséget és tartósságot.
Manapság már nem teljes egészében mondható el, hogy formabontó
újdonságokkal rukkolnak elő az
Egyesült Államokban, Cupertinóban, viszont a technológia iránt érdeklődő emberek most is nagy
áhítattal követik a történéseket.
Nem szabad elfelejteni, hogy egy
időben az új iPhone-ok megjelenésekor a fanatikusok sátrakat állítottak fel az üzletek elé, és napokig ott
várakoztak, hogy az elsők között
foghassák a kezükbe a készüléket.
Ma már nem így van, de biztos,
hogy néhány ezer ember most is
tűkön ülve várja, hogy az új készülékek a boltokba kerüljenek, annak
ellenére, hogy nem történt nagy változás. A hivatalos bemutatón szeptember 14-én Cupertinóban, az
Apple főhadiszállásán leleplezték
az új iPhone-okat, a hetedik generációs Apple Watchot, az új iPadet és
iPad Minit. Talán a legtöbb érdeklődőt az iPhone tartja lázban, ami
nem sokat változott a tavalyi modellhez képest. Az iPhone 13 szériájához 4 modell tartozik: a 13 Mini,
a 13, a 13 Pro és 13 Pro Max. Ami
eltérés közöttük, az a méret, a kamera és minimálisan a teljesítmény.
A 13 Mini egy 5,4 colos kijelzőt kapott, így ez azoknak lehet jó, akik
előnyben részesítik a kisebb méretű
telefonokat, és nem szeretnének nagyon sok pénzt kiadni egy készülékre. Természetesen ez sem olcsó:
az Egyesült Államokban 700 dollártól kezdődik, tehát Romániában
kb. 3500 lejre kell számítani. A
gyártó szerint 19 órás kijelzőidőre
számíthatunk – vagyis, ha folyamatosan működik a kijelző, ennyi idő
alatt merül le a telefon. Ez a modell
– ahogyan az összes többi – már
megkapta az 5G támogatást, és az
Apple új processzorát, az A15-öt,
ami a telefon gyors működéséért
felel. Továbbá a kamerarendszer

tartalmaz egy széles és ultra széleslátószögű lencsét, vagyis szélesebb
spektrumban fogunk tudni képeket
készíteni. Külön érdekesség, hogy
megváltozott a kamerák elrendezése, idén nem egymás mellett,
hanem átlósan helyezkednek el.
Nagy valószínűséggel azért, hogy
mindenki tudja, az már az új készülék. A sima 13 esetében nincs nagy
különbség, mindössze annyi, hogy
annak már 6,1 colos a kijelzője, és
a romániai ár várhatóan 4000 lej
körül alakul.
A telefonok tekintetében az igazi
érdekesség a Pro modellek tekintetében figyelhető meg. De mitől lesz
Pro egy telefon, vagy kinek kell ez?
Azoknak a felhasználóknak, akik
nem egyszerűen csak telefonálásra,
médiás tartalmak nézegetésére és
levelezésre használják a telefonjukat, hanem valamilyen munkára –
fényképezés, kép- vagy videószerkesztés, tartalomgyártás. Az átlagfelhasználónak bőven elég az a
tudás és szint, amit az alapmodellek
– a 13 Mini és 13 – nyújtanak.
Azonban tagadhatatlan, hogy a Pro
modellek minden évben tudtak
olyant mutatni, amivel ámulatba
ejtik az embereket. Eddig, idén
azonban nem tapasztalható semmilyen érdekesség. A design maradt a
tavalyi – 2020-as iPhone 12 –, megmaradt az 5G támogatás, és megnőtt az üzemidő. Viszont nagyrészt
csak visszakaptuk azt az üzemidőt,
amit az iPhone 11-es széria már tudott. Ami különleges, hogy kisebb
lett a notch, azaz a telefon kijelző-

jének tetején levő beugrásszerű sziget, ami az előlapi kamerát, az arcfelismeréshez szükséges szenzort és
a hangszórót tartalmazza. Biztos
van, aki ezt is várta, és komoly mérnöki munka van mögötte, de nem
akkora különlegesség. Illetve felvetődik a kérdés, hogy érdemes-e erre
dollármilliárdokat költeni? Amit
még el kell mondani a Pro modellekről, hogy sokat fejlődött a kamera, és immáron sokkal jobb
minőségű képeket lehet készíteni
rossz fényviszonyok mellett. Továbbá – végre – megkapták a 120
Hz képfrissítést a kijelzők, és egy
kerámiabevonatot. Ez azt jelenti,
hogy sokkal egységesebb lesz a tartalom mozgása a kijelzőn, és bizonyos játékok esetében élvezhetőbb
lesz a kép, a kerámiavédelemnek
köszönhetően pedig nehezebben
törik be a telefon kijelzője. Az iPhone 13 Pro egy 6,1 colos kijelzőt
kap, és az ára 5000 lej körül alakul,
míg az iPhone 13 Pro Max 6,7 colos
kijelzőt, és megközelítőleg 6000 lejért fogják vesztegetni. Minden telefon esetében fájdalmas pont, hogy
a dobozban csak a készüléket és egy
kábelt találunk: nincs fali adapter és
fülhallgató. Ennek az a magyarázata, hogy az Apple ebből is pluszbevételt szeretne generálni.
A következő újdonság az Apple
Watch hetedik generációja. Ezzel
kapcsolatban sok pletykát lehetett
hallani. Új designról szólókat pl., és
azt is rebesgették, hogy lesz benne
vércukorszintmérő, vérnyomásmérő és ujjlenyomat-olvasó is.

Az iPhone 13 és az Apple Watch 7. Forrás: https://www.awsforwp.com/

Ezek közül egyik sem jött be. Egyedül a képernyőt tolták ki teljesen a
szélekig. Továbbá elérhető lesz az
órára is a billentyűzetkiosztás, így
most már nem csak hanggal tudunk
válaszolni az üzenetekre, hanem
pötyöghetünk is az apró kijelzőn,
ami elvben 40%-kal strapabíróbb,
mint az elődei.
A táblagépek azok, amelyek talán
a legkevésbé érdekesek. A hagyományos iPadet „iskolás iPadként” is
emlegetik. Jegyzetelésre, tartalomfogyasztásra és egyszerűbb feladatok elvégzésére használható,
komolyabb kreatív munkára nem.
Továbbá a design sem változott. Az
új iPad ára várhatóan 2000–2200 lej
körül alakul. Az iPad Mini esetében
már érdekesebb a helyzet, hiszen
változott a kinézete. Eltűnt róla a
gomb, és a teljes előlapja lényegében egy kijelző – ez az iPad Pro designja is. Továbbá már a Mininek is
8,3 colos kijelzője van, azaz már
nem is annyira kicsi. Mondjuk,
ehhez hozzátartozik az is, hogy eltűntek a kijelző szélén levő kávák,
így ugyanakkora házban kényelmesen elfér a nagyobb kijelző. Az
iPad-kamerát illetően annyit érdemes megjegyezni, hogy van, de inkább kerülni kell a használatát,
hiszen nagyon rossz minőségű
képet készít – kivétel az iPad Pro.
Felmerül a kérdés, hogy kinek éri
meg átváltani az új készülékekre?
Annak, aki szereti az Apple rendszerét, és a jelenlegi készüléke 3-45 éves. Annak már érdemes
elgondolkodni a váltáson, persze ha
van rá lehetőség. Az iPhone-ok bírják 5 évig is, utána elég látványosan
elkezdenek gyengülni. Azok, akik
most szeretnék megvásárolni az
első iPhone-jukat, gondolkozzanak
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el, hogy mi fontos számukra.
Amennyiben szükségük van a kamerára és a nagy teljesítményre,
akkor Pro, ha nem, akkor bőven
elég a sima vagy a Mini is. Természetesen megvan az a kategória is,
amely minden évben lecseréli a telefonját, mert ez a mániája. Nekik
nem kell semmit mondani, hiszen
már alig várják, hogy a kezükbe
foghassák az új készüléküket. Ami
az órát illeti, főleg azoknak lehet
hasznos, akik vagy sportolnak, vagy
szeretnék látni az értesítéseiket anélkül, hogy elővennék a telefonjukat.
Továbbá az óra hasznos lehet a szívbetegeknek is, hiszen figyelmeztet,
ha valami nincs rendben. Sok ember
köszönheti ennek a technológiának
az életét. Az iPadek pedig azok számára jön be, akik szeretnének a telefon kijelzőjénél nagyobb felületen
tartalmat fogyasztani vagy digitálisan jegyzetelni, bár utóbbira talán
jobb a laptop.
A szeptember 14-i rendezvényen
ezeket az újdonságokat mutatták be,
azonban nagy valószínűséggel idén
még lesznek Apple-rendezvények,
hiszen kellene érkezzen az iPad Pro
utódja, az Apple saját processzorával szerelt 16 colos Macbook Pro,
lehet híreket hallani egy új AiPodsról – vezeték nélküli fülhallgató –
is, de talán az sem kizárt, hogy
megérkezik az új iMac is. Nagy részére fény derül az ősz folyamán.
Mindössze egyetlen kérdés maradt: hogy tudnak ennyi eszközt
gyártani, miközben a világon eluralkodott a félvezetőhiány? Vajon
megérkeznek időben a készülékek?
Erről nem beszéltek az eseményen,
így csak reménykedni lehet, hogy
nem korlátozza a vállalatot annyira
a hiány.
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A természet
kalendáriuma (CDLXXXI.)

Kiss Székely Zoltán

Homályos ősz jön, telt s gyümölccsel édes,
a nyári nap halódó fénye sárga.
A széthasadt ködből még tiszta kék les;
madár ha száll, akár mesékben szállna.
Hordókra vár a bor s a csönd a széles
pincék homályán megdermedve áll ma.

Az osztrák Georg Trakl ősze zenél több
mint egy évszázad távolából. Mienk is ez a
Magános ősz, Radnóti Miklós érző átültetésében. Melankolikus őszköszöntő áhítatos rácsodálkozása apró örömökre. Beérett
gyümölcsök puffannak puhán. A must hordókban mocorog, hogy illatos borrá nemesedjen. Minden csendesen él. A tiszta kék ég
kánikulát füllent, de fátyolos már a melengető napsütés. A hajnali harmat az avart élénk
színekbe csipkedi. Könnyed elmúlás lopakodik a tájon.
Amott a puszta dombon egy kereszt ül;
rozsdás erdőn bolyong a nyáj fehéren.
Egy felleg húz a tó tükrén keresztül;
a földműves pihenni tér be éppen.
Az este kékes szárnya halkan pendül
a száraz zsúptetőn s az árokszélen.

Most csillag fészkel már az álmos pillán;
hűvös szobákban csöndes béke hallgat,
a szeretők szelíd szeméből immár
halk angyal lép elő, a szárnya lankadt.
És zúg a nád; kísértet hangja sír rám,
csupasz fűzekről, hallom, hull a harmat.

Szeptember 24-ével a szűz havát a mérleg
hava követi. A hónap ura, a Mérleg jegy már
régen nem fedi a hasonnevű csillagképet,
mindazonáltal ez utóbbi ma is az őszi nap-éj
egyenlőséget követő hónapot szolgálja jelképeivel. A szóban forgó csillagkép, a Libra, halovány, jelentéktelen négyszög, viszonylag
későn, Kr. előtti századokban lett önálló csillagzatként az állatöv része. A görögök korábban a Skorpió csápjainak nevezték. A Mérleg
képe az őszi nap-éj egyenlőséget, a világosság és a sötétség egyensúlyát jelképezi. Előszeretettel ábrázolták a szomszédos Szűz

kezében a kozmikus rend, igazságszolgáltatás
szimbólumaként. A mérleget tartó kezet a rómaiak a naptárújító Julius Caesar alakjával
társították, a hízelgő Vergilius viszont a rendteremtő Augustus égi képmásának tette meg
a Mérleg tartóját, a császár ugyanis épp szeptember 23-án született.
Szeptember 25-én, 1791-ben született Lőcsén id. Markó Károly, a magyar tájképfestészet megteremtője. Mitológiai, bibliai,
máskor mindennapokat ábrázoló képei a tájképi idill nagymesterévé avatták.
Ugyane napon született 1838-ban Tóth
Mike Mihály természettudós, az első magyar
fényképezésről szóló könyv – az 1875-ben
Szatmáron megjelent A fényképészet titkai
szerzője. Tanárként a kalocsai jezsuita gimnáziumban a Kárpát-medence szinte teljes ásványkincsét
bemutató,
nemzetközi
viszonylatban is párját ritkító iskolai ásványgyűjteményt hozott létre saját és diákjaival
közös gyűjtés eredményeként. 1882-ben jelent meg Magyarország ásványai című
könyve, de ezen a területen legátfogóbb
műve: Az összes ásványok jegyzéke és rövid
jellemzése kéziratban maradt. Igazi (késő) reneszánsz ember volt. Könyvet írt a mikroszkópról, a közép-európai és a spanyolországi
építészeti alkotásokról, de szépprózát és vallási műveket is írt. Kalocsán meteorológiai
állomást s diáktűzoltóságot szervezett. Foglalkozott az aszállyal és az Alföld fásításának
kérdéseivel. 64 évi szolgálat után, 92 évesen
vonult nyugalomba.
Szeptember 26-án emlékezünk meg Hantken Miksa paleontológusról, éppen két évszázaddal ezelőtt született. Selmecbányán
végzett, 1858-ban Pesten telepedett le; őslénytani kutatásokat végzett. 1866-tól az
MNM ásvány- és őslénytárának őre. 1869ben megszervezte a Földtani Intézetet, amelyet 1870-től mint igazgató vezetett.
1882-ben a budapesti Tudományegyetem
újonnan alapított paleontológiai tanszékének
első professzora. A nummuliteszek nemzetközileg elismert kutatója volt. Páratlanul gazdag nummulina-gyűjteménye a budapesti
egyetem Őslénytani Intézetének Múzeumában van.

Enyedi borospince – a csönd pincék homályán megdermedve áll

Szeptember 27-én, 1841-ben született
Nagyváradon Mocsáry Sándor zoológus.
1870-től a Magyar Nemzeti Múzeum állattáránál dolgozott, 1901-ben lett igazgatója. Különösen Bihar vármegye faunájával
foglalkozott. Elsősorban entomológus volt,
főleg a hártyásszárnyúakkal foglalkozott. Tanulmányaiban számos új fajt írt le. A Magyar
Birodalom állatvilága című átfogó mű társszerzőjeként a magyar rovartani szakkifejezések
egyik
alkotóját
süvegeljük
személyében.
Ugyane nap, 1865-ben született Kámonban Saághy István. 1887-ben szerzett jogi
doktorátust Budapesten. Saághy önképzéssel
vált világhírű dendrológussá. Kámoni birtokán 1891-ben kezdte el arborétumának telepítését, és Trianon előtt, 1920-ban már 244
fenyőféle és 310 lombos fa és cserje élt kertjében. Főleg a fenyőfélék honosítása területén
ért
el
sikereket.
Nemesítési
tevékenységének csúcsteljesítménye az
1929-ben Saághy-luc névvel leírt új fenyőhibrid, mely a japán ajani luc és az északamerikai szürke luc keresztezésének
eredménye. 1945-ben a háború elől menekült
Ausztriába; itt érte a halál, ugyanabban az
évben. A Szombathely északi részén található
Kámoni Arborétum – a közeli Jeli Arborétummal egyetemben – főként a késő tavasszal
virágzó rododendronairól ismert. Különleges
látnivalója a növényeken kívül a különböző

színű növényfoltokból összeállított úgynevezett dendrocolor sziklakert.
100 éve, 1921. szeptember 29-én halt meg
a ruszkabányai születésű Maderspach Livius bányamérnök. A Rozsnyó-vidéki vasércbányászatról, a szepességi antimon- és a
Garam-völgyi cinkérc-előfordulásokról, a dinamit felhasználásáról írt dolgozatokat a Bányászati és Kohászati Lapokba, a
Természettudományi Közlönybe és a Földtani Közlönybe.
1936. szeptember 30-án halt meg a dési
születésű Ilosvay Lajos vegyész. Than Károly, Bunsen, majd Berthelot mellett dolgozott. A Természettudományi Társulat titkára,
majd elnöke volt. Ő szerkesztette a Magyar
Chemiai Folyóiratot, később a Természettudományi Közlönyt. Tudományos munkájában
elsősorban analitikai kémiával és szervetlen
kémiával foglalkozott.
Olyan tudósok, képzőművészek voltak ők,
akiknek életútját, ragaszkodását a magyar hazához hűen jellemezhetnénk az 1859 szeptemberének utolsó napján született Benedek
Elek Az én pacsirtám című versének alapgondolatával: az anyaföld iránti hűséggel.
A föld felett, hol én szántok-vetek
minden tavasszal ott lebeg
egy szürke tollú kedves kis madár,
dalától zeng a baczoni határ.

Az én pacsirtám! Így nevezem én,
enyém a föld, hát ő is az enyém.
Nekem dalol csak, egyedül nekem,
míg én a magot a földbe vetem.
Száll évre év, nem pártol tőlem el,
szíve megérzi, hogy dalt érdemel,
ki látni nem vágy más országokat,
tavasszal, ősszel itthon szántogat.
Száll évre év, ki tudja hányadik
pacsirta zengi nékem dalait;
de szívem érzi, hogy ez a család:
apától fiú átveszi dalát.

Miként e szép föld ezer éve már
apáról fira öröklődve száll,
úgy öröklődött pacsirtám dala:
nem változott el, mindig egy vala.

Ember s madár e földön hű maradt,
mindkettő szíve a földhöz tapadt.
Az egyik szánt, a másik énekel,
imájuk együtt száll az égbe fel.

Az én pacsirtám! Hogy dalol nekem,
az ősök földjét amíg bévetem!
Hogy bíztat engem, vén szántóvetőt,
lankadt testembe hogy ad új erőt!
Áldott madár te, hűséges madár,
kit még nem látott idegen határ;
ki egy vagy hűségben énvelem,
szeretlek téged véges-végtelen!

Id. Markó Károly: Tájkép Tivoli mellett, 1846

E gondolat jegyében búcsúzom egy hétig,
kedves Olvasóm, s maradok kiváló tisztelettel minden hűséges iránt.
Kelt 2021-ben, Szent Gellért napján, mikor
a Nap a mérleg havába lépett
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Komán János

Dr. Erősdy Sándor, Maros-Torda vármegye főispánja

(Folytatás szeptember 17-i lapszámunkból)
Szorgalmas, megbízható munkájáért nagy
tiszteletnek örvendett. 1904 májusában egy
törvényhatósági bizottsági közgyűlésen
Berzenczey István bizottsági tag alaptalanul,
durván támadta meg, azzal vádolta, hogy a
jegyzőkönyvet meghamisította.
„Erősdy Sándort, vármegyénk ékes szájú,
arany pennájú főjegyzőjét, ki éjt-napot
összetéve szorgalommal és szakértelemmel
dolgozik a vármegye javára a mai megyei
közgyűlésen megtámadta Valaki, aki szavakban csak rágalmazni tud.”(18) Ám MarosTorda vármegye községi és körjegyzői
egylete védelmébe vette. A határozat szerint
a támadót nem is méltatták értesíteni, hanem
a nyilvánosság előtt két napilapban tájékoztatták a vármegye lakosságát a történtekről, a
hamis rágalmazásról. Az egylet a vármegye
„(…) érdemekben gazdag, aranytollú, ékes
szájú főjegyzőjét, Erősdy Sándort ért durva
megtámadtatás felett megbotránkozik, afelett
rosszallását fejezi ki; a főjegyző úrral szemben teljes szolidaritást vállal, és őt rajongó
szeretetéről és tiszteletéről biztosítván, Neki
– úgy a főjegyzőnek, mint az egylet tiszteletbeli tagjának – határtalan bizalmat
szavaz.”(19) Erősdy Sándor, a vele szemben
elkövetett brutális támadás ellenében, kétszeres bizalomnyilvánításban részesült. Désy
Zoltán indítványára nemcsak bizalmat
szavaztak a derék tisztviselőnek, hanem elismerését fejezte ki a közgyűlés működése
fölött, tetézve azzal, hogy a rosszul fogalmazottnak állított jegyzőkönyvet teljes szövegében, teljes tartalmával magáévá tette és
szankcionálta. Ennél nagyobb elégtételt ő, s
ennél gyalázatosabb vereséget a rágalmazó
nem kaphatott.(20) Erősdy beszédei, érvelései
az
ellentmondó,
magasabb
rangú
tisztviselőket is meggyőzték. „A főjegyző
érvelése előtt – olvassuk a város egyik
lapjában – meghajolt Désy Zoltán, Gyárfás
kir. ügyész, annál is inkább, mert egyhangúlag fogadtatott el a főjegyző indítványa, s így nézeteltérésről szó sem
lehetett végeredményben.”(21)
A fenti idézetek jelzése szerint Désy
Zoltán és Erősdy között egyelőre megértő,
baráti lehetett a kapcsolat. 1904 júliusában
Erősdyt, a vármegye „agilis főjegyzőjét” a
belügyminiszter kinevezte a marosvásárhelyi
községi közigazgatási tanfolyam igazgatójának, aki az erdélyi rész közigazgatási szakembereinek felkészítéséért felelt három éven
át.(22) Az intézmény tevékenységére a belügyminisztérium nagy figyelmet fordított. Az
1904–1905-ös iskolai évben egy internátus
fenntartását engedélyezte, melynek berendezését az igazgató irányította.(23) Az internátus számára a főtéri Szabó János-féle ház első
emeletét bérelték ki, majd, helyszűke miatt,
átköltöztek a dr. Szilágyi Sándor tulajdonát
képező Rózsa utcai házba.(24) A tanfolyamért
és az internátusért, mely a fűtött, világított
lakáson kívül teljes ellátást biztosított, 40 koronát kértek. Fölvettek 15 szegény sorsú, jó
igyekezetű, kifogástalan magaviseletű
felvételizőt is, akik ingyenes ellátásban
részesültek. Tíz hasonló sorsú hallgató
számára pedig félfizetéses helyet biztosítottak.(25) Az 1904–1905. évi tanfolyamra huszonketten jelentkeztek, akik nagyrészt az
említett előnyöket élvezhették. A belügyminisztérium által kinevezett tanerők: dr.
Fenyvesi Soma, Gaál László, Hofbauer
Aurél, Horváth Miklós, dr. Láni Oszkár igazgatóhelyettes, dr. Kömőcsy József, Orbán
Balázs, dr. Szász Károly, Széll József főispáni
titkár, dr. Ugron Gábor főszolgabíró és dr.
Erősdy Sándor igazgató.(26) Ennek a tanári
gárdának az összetétele arról beszél, hogy
színvonalas lehetett az oktatás a közigazgatási szakmára fölkészítő iskolai intézmény
tanfolyamán. A szeptember 8-án megnyitott

Désy Zoltán (1862–1915) országgyűlési képviselő (1910–1915)

közigazgatási „mintaiskoláról” a helyi sajtó
megjegyezte: „A tanfolyam jelentőségének,
színvonalának legjobb tükrét nyújtotta
Erősdy Sándor, az új igazgató szép megnyitó
beszédében, s bizonyára mindenki készséggel
elismeri az abban hangoztatott elveknek
igazságát.”(27) A tanfolyam záróvizsgáit
június végén tartották. Két vizsgáztató bizottság alakult a tanárok, valamint a minisztérium által kinevezett kültagok
részvételével. Egyik elnöke a főispán, a
másiké Erősdy Sándor volt.(28) Meg kell jegyeznünk, hogy a Székelység című napilap
többször is ellenzéki magatartást tanúsított az
Erősdy által irányított közigazgatási tisztikar
és az általa vezetett tanfolyam ellen.(29) Az
1905–1906-os tanév 52 tanulót számlált, akik
között szászok és románok is voltak.(30)
Erősdy, a helyi lapok szerint, páratlan
szónoknak bizonyult, ami népszerűségének,
tekintélyének egyik megalapozója lehetett, és
ez egyes helyi politikusok irigységét válthatta
ki. A város és a vármegye lakosságának
érdekeit számos területen képviselte. Több
ízben, így egyházi téren is együttműködött
Bernády György polgármesterrel.(31) Ápolta
a tisztviselők közötti jó munkatársi és baráti
kapcsolatot. Névnapok alkalmával fölkereste
őket többedmagával, és figyelmet érdemlő
felköszöntő beszédeket tartott. Az első
jelentősebb nézeteltérés Désy Zoltán
képviselő és Erősdy Sándor főjegyző között
1905 májusának utolsó napjaiban volt,
amikor a Désy által módosított alispáni indítványát gróf Lázár István főispánnal nem
fogadták el.(32) Az 1905. év egyik jelentős
eseménye a báró Fejérváry Géza kormányzása idején (1905. június 18. – 1906.
április 8.), a Szabadelvű Párt által sürgetett
alkotmánymódosítás indítványozása volt,
amit Maros-Torda vármegye törvényhatósági
tisztviselői, miután mérlegelték, határozatot
fogadtak el, melyet Erősdy fogalmazott meg,
és a következő elutasításokat tartalmazta:

„(…) ezen összejövetelünkön teljes
egyértelműen kimondjuk azt, hogy minden
rendelkezések végrehajtását, melyek alkotmányunkba, avagy fennálló törvényeinkbe
ütköznek, és azok megkerülését vagy kijátszását célozzák, megtagadjuk; nevezetesen az
országgyűlésileg meg nem szavazott adó
tényleges behajtását, és a meg nem ajánlott
újoncok tényleges kiállítására vonatkozó rendeleteket nem teljesítjük.”(33) Az előterjesztett
határozatot a vármegye összes központi és
járási tisztikara aláírta, követelve az alkotmány elleni merényletkísérlet elvetését. Hasonló nyilatkozatot olvasott föl Désy Zoltán
országgyűlési képviselő, melyet a vármegye
közgyűlése szintén jóváhagyott. A szónok a
nemzet, az ország szuverenitásának
védelmére helyezte a hangsúlyt.(34) A Fejérváry Géza által vezetett, ún. darabontkormány ellen, melyet Maros-Torda vármegye
közigazgatási tisztviselői is „abszolút kormányként” könyveltek el, a tisztviselői kar
egy emberként nyilatkozott. Erősdy Sándor
főjegyző olvasta föl „az általa megfogalmazott határozatot, melyben kimondták a
tisztviselők, hogy már előre megtagadják az
adó és újoncszedéshez a segítséget, a kormány rendeleteit nem teljesítik, s szolidaritást
vállalnak maguk között arra nézve, hogyha
valakit állásától felfüggesztenek, senki a
helyettesítéseket el nem vállalja.”(35) Erősdy
egyik ellenzéki magatartását bizonyítja, hogy
alispánhelyettesként 1905 augusztusában
„higgadt kioktatás mellett visszaküldte a katonai parancsnokságnak” az ún. „kényszerbehívókat”.(36) A darabontkormány ellen
létrehozták a vármegye nemzeti ellenálló bizottságát, melynek egyik vezéralakja Erősdy
volt.(37) A vármegye tisztikara a törvény- és
alkotmányellenes katonai behívók miatt
követelte, Erősdy főjegyző javaslatára, Bihar
honvédelmi
miniszter
és
Kristóffy
belügyminiszter vád alá helyezését.(38) A
vármegyei közgyűlés „(…) egyhangú
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lelkesedéssel emelte határozattá az állandó
választmánynak az Erősdy Sándor vármegyei
főjegyző tollából kikerült javaslatát. (…)
Egyben a vármegye, Filep Albert indítványára, köszönetét fejezte ki Erősdy
főjegyzőnek a hazafias szellemben egészen
törvényes alapokon nyugvó, döntő indokkal
és érvekkel szerkesztett javaslatának
elkészítéséért.”(39) A bukdácsoló Fejérvárykormányt 1905 októberében „Ő Felsége a
parlamenti reformok alkotmányos úton való
megoldása alapján”(40) újra kinevezte, de ez a
kísérlet nem állította le a nemzeti ellenállást.
1905. november 20-án nagygyűlést tartottak
Kolozsváron az Erdély részi ellenzéki
törvényhatóságok. Maros-Torda vármegyét
Farkas Albert alispánnal és Erősdy Sándor
főjegyzővel az élen egy tizenöt tagú
küldöttség képviselte. Célul tűzték ki az
alkotmány védelmét szolgáló közös határozat
elfogadtatását, ugyanakkor tiltakoztak a
Bécsből kivezényelt főispánok beiktatása
ellen.(41)
A vármegye ellenzéki magatartását máris
büntette a darabontkormány. Farkas Albertet,
a vármegye alispánját felfüggesztette a
belügyminiszter, ezért Erősdy főjegyző indítványára a megyei tisztikar kijelentette,
hogy a megyei tisztviselők közül senki sem
fog vállalkozni az alispán helyettesítésére,
akivel teljes szolidaritást vállaltak.(42) Gróf
Lázár István főispán elnöklete alatt
közgyűlést tartottak. A közgyűlésre
meghívták a felfüggesztett alispánt, aki
elfoglalta az alispáni széket, és kijelentette,
hogy csak erőszaknak engedve távozik
onnan.(43) A felfüggesztés oka az volt, hogy
Körösy József szolgabíró csak tekintetesnek
címezte a fődarabont Fejérváry kormányzót,
és emiatt kérték az alispántól, Farkas
Alberttől a szolgabíró felfüggesztését, de ezt
az alispán megtagadta.(44)
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Megfejtések
a szeptember 17 -i
számból:

című pályázat nyertesei:

Pálffy Anna,
Marosvásárhely, Rebreanu utca
Kali József,
Marosvásárhely, Építő sétány

A pályázati rejtvény megfejtése:

CORVISART; JÁNOSI; HANTKEN; BRENNER; RIPKA;
MARTELL; BADOGLIO; LEHR; POÓR
Kérjük a nyerteseket,
vegyék fel a kapcsolatot Borbély Ernővel
a 0742-828-647-es telefonszámon.
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Ikrek:
Erdők könyve

Klasszikus:
Amikor idős vagy, engedelmeskedj a gyermekeidnek.
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A megjelölt sorokban, oszlopokban szereplő helyes megfejtéseket október 7-ig a
Népújság címére (Dózsa György u. 9. szám) beküldők közül ketten egy-egy könyvet
nyernek. A pályázati szelvényt – a pályázat címével együtt – kérjük kivágni és a
borítékra ráragasztani. (Egy borítékban csak egy pályázati szelvény szerepelhet.)
A két rejtvény azonos számú meghatározásait keverve közöljük. A megjelölt
négyzetekbe kerülő betűket folyamatosan összeolvasva Nyirő József egyik művének
a címét kapjuk. Könnyítésül egy betűt előre beírtunk.

VÍZSZINTES: 1. Gúnyos, ironikus – Afrikai sivatag. 7. Zergefej! – Labda része! 8.
Imazáró szó – Kötetlen. 9. Arcszín – Spanyol, norvég és francia gépkocsijelzés. 11.
Becézett férfinév – PSR. 12. Hull – Mocsaras helyen élő madár. 14. Benn van! – Kutrica.
15. Feszélyező, nyugtalanító – Falikárpit. 18. Gyerekfelügyelő – … megvénülünk (Jókai).
19. Édességféle, argóban – Keskeny tengeröböl. 22. A tetejére – Európai Unió, rövidítve.
23. Pozitív elektróda – Kisebb kenyér. 25. Ír terrorszervezet – Támla egynemű hangzói.
27. Előtagként hármat jelent – Csomópont. 28. Csirkefogó – Intő jel. 30. Sálvégek! – A
nitrogén és kálium vegyjele. 31. Emlékezetvesztés – Kérkedik, felvág.
FÜGGŐLEGES: 1. Kenyeret vág – … Cod, Partfok. 2. Egyiptomi szent madár – Csillagászati tetőpont. 3. Olasz névelő – Végtelen hám! 4. Részesül – Vonatkozó névmás. 5.
Magányos ember – Magas kamat. 6. Aratószerszám – Hazai bányaváros. 10. Alarm –
Éhség, argóban. 13. Elbeszélő költészet – Átlátszó ásvány. 16. Meghatározott ideig – Tapint. 17. „Fekete” kontinens – Szerves oldószer. 20. Iga – Pénzösszeg. 21. Meghitt jelenet
– Hexaéder. 24. Törpe ló – Fonóeszköz. 26. Felsőfok jele – Zavart nap! 29. Azonos betűk
– Kettős betű.
Koncz Erzsébet
1
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Győzelem tér

19

www.bookyard.ro

25

18. szám,

14
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VÍZSZINTES: 1. A közmondás első része. 9. Ravaszdi. 10. Kézi hosszmérték. 11.
Kisiskolás. 16. Lengyel–német folyó. 18. Beszól! 20. Régész öröme. 21. Valami maradványa. 22. Bern folyójának egyik neve. 23. Meg nem enged. 24. Szintén. 25. A végén
mond! 26. Régi török űrmérték. 27. Korszak. 28. Női név (szept. 16.). 30. Felnőttek
iskolája. 32. Menj! (olasz). 33. A fizikát népszerűsítő tanár (József). 35. Észtországi város.
37. …-alkohol (borszesz). 39. Kicsinyítő képző. 40. A távolba. 42. A kezével fog. 43.
Döntetlen a sakkban. 45. Nagy testű papagáj. 47. Olasz és osztrák gépkocsijel. 48. Hegy
Belgrád közelében. 50. Erkölcstan. 51. Reg és …, Arany János verse. 52. Állatkert (német
ered.).
FÜGGŐLEGES: 1. Latin művészet. 2. … Derek, színésznő. 3. Jól működő esze van.
4. Nemesgáz. 5. Van északi és déli. 6. Menyasszony. 7. Panamai gépkocsijel. 8. Az egyik
égtáj. 11. A közmondás befejező része. 12. A központból az alárendelthez küldött levél.
13. … Fitzgerald, dzsesszénekesnő. 14. Félig metélő! 15. Igeképző. 17. Vége, időben
vagy térben (német). 19. Időmérő eszköz része lehet. 21. A hátán hordja a házat. 22. …
Kuroszava, japán rendező. 24. Itt kint (nép.). 26. A nagyapa egyik becézése. 28. Elektronvolt (röv.). 29. A tellúr vegyjele. 31. Testrész! 33. Átkaroló. 34. Mohamedtől származó
arab nemes. 36. Vízlágyító szer. 38. Közel-keleti állam. 41. Házbérlő. 44. Rossz (francia).
45. … melegséged (Ady verse). 46. Szótoldalék. 49. Ol nélkül volt! 50. Levescseppek!
51. Az itteni.
L.N.J.
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VÍZSZINTES: 1. Az idézet első része. 9. … Grosso, brazil szövetségi terület. 10.
Lengyel város. 11. Indián főisten. 16. Abban az időpontban. 18. Elem! 19. Női név vagy
autópálya. 20. Akkor (francia). 21. Határtalan határ! 22. Katonai tömb. 23. Keresztül. 24.
Keleti táblás játék. 25. Nincs benne semmi. 26. Trombitahang. 27. Dugi…, horvát sziget.
29. Harapó. 32. Véredény. 33. Gabona száraz szára. 35. Elhantol. 37. Az Elba cseh neve.
39. A mélybe. 40. Római 1500. 42. Hunyadi László nádora. 43. Portékát eladásra kínál. 45.
Idő előtti. 47. Francia személynévmás. 48. Oktat. 50. Valamilyen vallás felvételére buzdít.
51. Amely személy. 52. Csak a fele!
FÜGGŐLEGES: 1. Az egyik Darja. 2. Az aktuális huszonnégy óra. 3. Hivatkozik
valakire vagy valamire. 4. Keservesen sír. 5. Vaj lehet ilyen. 6. Az egyik végtag. 7.
Jótékonykodik. 8. Amerikai filmsztár (Nick). 11. Az idézet befejező része. 12. Hajlongani
emerre, … (Ady verse). 13. Magyaros dal. 14. Az ENSZ munkaügyi szerve. 15. A tantál
vegyjele. 17. Ezüstfehér keményfém. 20. Latin-amerikai kukoricapálinka. 21. Zamat. 23.
Szégyell. 25. Nyúl lehet ilyen. 27. Frank Baum nagy varázslója. 28. Kilométer (röv.). 30.
Autonóm terület (röv.). 31. … Ghazil (jakub bég). 33. Arab nemes. 34. Olasz szerelem. 36.
Hanga. 38. … bán (Erkel Ferenc operája). 41. Albán folyó. 44. …lapu (növény). 45. Végtag
része. 46. Görög viszályistennő. 49. Bankbetét! 50. Teremfalak! 51. Latin kettős betű.
L.N.J.

A SZEPTEMBERI ÉVFORDULÓK (2.)
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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. (65877-I)

Segítség, krízisben vagyok!

Az egyre nehezedő külső körülmények ellenére a TELEFONOS
SZERETETSZOLGÁLAT csütörtökönként 15-20 óra között továbbra is várja a
krízisben lévők telefonhívását a 0265-555-555-ös számra.
A Szolidaritási Alap keretében az alkalmankénti segítséget akár havi, heti, sőt napi
rendszerességgel is föl tudjuk vállalni önkénteseink és munkatársaink révén.
Amennyiben Önnek rendszeres bevásárlásra, ügyintézésre, kísérőre vagy egyéb
jellegű segítségre lenne szüksége Marosvásárhelyen, hívja bizalommal
a 0741-555-555-ös telefonszámot a hét bármelyik munkanapján!
SOLIDARIS Egyesület – A megoldás helyben van! (sz.-I)

Női humor az Erdély TV műsorában

A humor több mint egyszerű jókedv, derű, nevetés. A humor felszabadít, felemel, ha kell, megvéd, ha kell, utakat nyit. És valljuk be, legyen szó
férfiről vagy nőről, szeretünk olyan emberek társaságában lenni, akiknek lételeme a humor, akik
ebben a fénytörésben tudnak a világra és önmagukra tekinteni. Az Erdélyi Magyar Televízió Nőszemközt című műsorában Kurta Kinga vendégei
olyan nők, akik a humor mindennapi jelenlétéről
mesélnek: Berekméri Katalin színművész, Szép
Anna családanya, visszavonult közgazdász és dr.
Lukács-Márton Réka pszichológus. A műsor pénteken este 9 órától az Erdély TV képernyőjén és
YouTube-csatornáján követhető.

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 október 4-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 (I. árverés):
– 2004-es évjáratú, fehér színű Renault Megane benzines személygépkocsi,
kikiáltási ár 7.581 lej + 19% héa
– Hasító-daraboló körfűrész, 40%-os kopással, kikiáltási ár 5.144 lej + 19% héa
– Szegélykörfűrész, 35%-os kopással, kikiáltási ár 1.994 lej + 19% héa
– Szalagfűrész rönkvágásra, 35%-os kopás, kikiáltási ár 13.735 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 ajánlat, a kikiáltási ár 10%-át kitevő részvételi díj kifizetését igazoló irat (az
összeget a Szovátai Kincstárhoz kell befizetni, haszonélvező a Maros Megyei
Közpénzügyi Hivatal, IBAN-számla: RO79TREZ4825067XXX000913, adószám
4322637), az ajánlattevőt képviselő személy meghatalmazása, a román jogi
személyeknek a Cégbíróság által kibocsátott cégbejegyzési okirat másolata, a
külföldi jogi személyeknek a cégbejegyzési okirat román nyelvű fordítása,
a romániai magánszemélyeknek a személyazonossági igazolvány másolata, a
külföldi magászemélyek a személyi igazolvány vagy az útlevél másolata, valamint
saját felelősségre tett nyilatkozat, 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 0265/570310-es telefonszámon.
Az eladási közlemény közzétételének időpontja: 2021. szeptember 24.

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

Több száz lelkes fiatal vett részt
a marosvásárhelyi várban
az Ő az út! ifjúsági keresztény fesztiválon

ADÁSVÉTEL

ELADÓ kihúzható kanapé, 130 literes
vízmelegítő kazán 3 mm-es inoxlemezből, 60 literes inox hidrofortartály
nyomás- és hőrelés kapcsolóval,
acélcsövek (f 76x3,5 mm x 5 m). Tel.
0759-022-300, 0365/736-474. (13288)

ELADÓ 6800 m2 beépíthető terület a
Shopping City mögött. Tel. 0747-459687. (13193-I)

ELADÓK: festmények, keretek, rádió,
aragázkályha, porszívó, varrógép, ajtók,
többféle bútordarab, lemezek, órák,
csergeterítő, üvegkorsók, többféle nagy
és kicsi edény, 15 db báránybőr, sok
baba, kerékpár, szőnyegek, fából kiságy,
sok tűzifa, régiségek, ezenkívül sok
egyéb, minden olcsón. Csere is érdekel.
Tel. 0265/242-342. (13066)

ELADÓ
pulzáló
mágnesterápiás
készülék. Tel. 0265/236-543. (13141)

ELADÓ öt réce. Tel. 0771-078-700.
(13252-I)

VESZEK régi festményeket, képkereteket, paraszttárgyakat, antik bútorokat stb. Tel. 0731-309-733. (13128-I)

ELADÓ működőképes Matiz autó,
2003-as kiadás. Ára: 4500 lej. Tel.
0770-270-901. (13211-I)

ELADÓ terület víkendházzal és gyümölcsössel a Kövesdomb környékén.
Tel. 0744-590-617. (13240-I)

A Plasmaterm Rt.
alkalmaz:

– fémmegmunkáló műhelybe munkást
– villamosmérnököt vagy diplomás villanyszerelőt
– kerámiaforma-készítő műhelybe munkást –
ebben a műhelyben a munka három váltásban történik.
A helyszínen betanítást vállalunk.
Amit kínálunk:
• teljesítmény szerinti dinamikus bérezés
• utazási pénz
• étkezési jegy
• egészségügyi magánbiztosítás
• barátságos, segítőkész munkaközösség.

Szeptember 18-án, szombaton első alkalommal került sor a marosvásárhelyi várban az Ő
az út! ifjúsági keresztény zenefesztiválra,
amelyen a járványügyi korlátozások ellenére
közel 700-an vettek részt. Az esemény eddigi
négy kiadását a Regnum Christi Alapítvány és
az Ő az út! ifjúsági szolgálat a marosszentgyörgyi Maros-parton szervezte, de idén,
mivel a város új vezetése nyitott volt rá, a
rendezvény a vár udvarára költözött. Az egyik
főszervező, Bereczki Zsolt szerint a közel 60
fiatal önkéntes bevonásával tudták fiatalossá
formálni a fesztivált. Az eseményt támogatta
a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal, a
Marosszentgyörgyi Polgármesteri Hivatal, a
Magyar Püspökkari Konferencia és több vállalkozó is.

A fesztiválon fellépett a magyarországi Máté Péterdíjas és Megasztár-győztes Molnár Ferenc Caramel
énekes is, aki a megszokott popdalai mellett Istent dicsőítő dalokkal énekeltette meg a résztvevőket. Megjegyezte, hogy a Teremtő úgy szereti a fiatalokat, mint
apa a gyermekét, vagyis szerelmes szeretettel, és erre
a szeretetre minden embernek szüksége van. Caramel
előtt fellépett a kövesdombi Szombat Este dicsőítő

csapat, egy nemrég összeállt, de annál lelkesebb fiatal
banda, a csíkszeredai Psallite együttes, ez már közel
20 éves múltra és evangelizációs szolgálatra tekint
vissza, a Hollandiában és Magyarországon is koncertező udvarfalvi Reménység együttes. A rendezvényt
sátorprogramok színesítették, amelyek között volt a
gyereksátor, az imaséta, a „sörözz a papoddal”, a
könyvsátor, a LoveStory sátor, politikai kerekasztalbeszélgetés, imasátor, óriáspuzzle stb.
A kerekasztal-beszélgetésben részt vett Marosvásárhely polgármestere, Soós Zoltán, Marosszentgyörgy
polgármestere, Sófalvi Szabolcs és Mezőpanit vezetője, Bodó Előd Barna is, akik betekintést nyújtottak
mindennapjaikba, kihívásaikba, beszéltek a hivatásukról, személyes istentapasztalatukról és arról is, hogy
milyen nagy szükség van arra, hogy a fiatalok erős alapokon álljanak, a keresztény értékrend szerint élve,
egy olyan Európában, amely kezdi elveszíteni egykori
keresztény identitását és ide-oda csapódik.
A szervezők, a részt vevő fiatalok lelkesedésén felbuzdulva, kitűzték a fesztivál jövő évi dátumát is szeptember 17-ére. Addig is bátorították a fiatalokat, hogy
keressenek egy lelkes, megtartó közösséget, ahol az itt
megtapasztalt „fesztiválhangulatot” elmélyíthetik, és
ápolhatják kapcsolataikat, hitüket. (B. Zs.)

Az önéletrajzokat a secretariat@plasmaterm.ro
vagy a Bodoni utca 66/A (Plasmaterm) postacímre küldhetik.
Telefon: 0730-708-011.

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

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

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

A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes körű
ellátást biztosít a segélyből (koporsó, szállítás, balzsamozás, temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534.
(65326-I)
A TIMKO PÉKSÉG alkalmaz MUNKATÁRSAT a termelésbe. Tapasztalat nem szükséges, szívesen betanítunk. Érdeklődni a következő
telefonszámon lehet: 0756-128-300. (65925-I)

TEHERSZÁLLÍTÁST vállalok, maximum 1,5 t-t. Tel. 0748-580389. (p.-I)
BÚTOR rendelésre. Tel. 0770-383-959. (12233-I)
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LAKÁS

ELADÓ egyszoba-összkomfort, 36
m2, IV. emeleten, a Gloriei utcában.
Tel. 0747-141-678, 15-20 óra között.
(13231-I)

KIADÓ 2 szobás tömbházlakás a
Szabadság utcában. Tel. 0744-303456. (sz.-I)

KIADÓ kétszobás lakás a Fortuna
közelében. Tel. 0744-389-289. (13074)
KIADÓ 4 szobás lakrész hosszú
távra a központban. Tel. 0745-428994. (13172-I)

KIADÓ a központban 2 szobás tömbházlakás két személy részére. Tel.
0742-132-058. (13119-I)

ELADÓ kertes ház Marosvásárhelyen, a
Kishegyszőlő (1. Mai) utca 23. szám alatt:
20 ár telek, 2 szoba, konyha, fürdő,
kamra, melléképületek, 2 pince. Minden
papír rendben. Tel. 0755-142-427, 0730243-255. (13143)
MAGÁNSZEMÉLY, tömbházlakást
vennék a November 7. vagy a Kornisa negyedben. Tel. 0743-911-388.
(13144-I)

KIADÓ 2 szobás lakosztály a régi
Tudorban. Tel. 0725-530-482. (13175)
GARZONLAKÁS kiadó hosszú távra.
Tel. 0744-694-380. (13183-I)

ELADÓ 2 szobás, I. osztályú, külön
bejáratú, földszinti, 50 m2-es lakosztály felújítandó állapotban a N. Bălcescu u. 31. szám alatt, 2-es ajtó.
Enyhén alkudható. Tel. 0770-904216. (13224-I)

ELADÓ a Bodor Péter sétányon 3
szobás, azonnal beköltözhető, I.
emeleti tömbházlakás szerelőaknás
garázzsal. Érdeklődni lehet a 00-4077-534-7893-as és a 00-36-30-6053146-os
telefonszámon
vagy
a h.csipor@indamail.hu e-mailcímen. (sz.-I)

ELADÓ ház Gyergyószentmiklóson, vagy
elcserélem marosvásárhelyi tömbházlakással vagy falun magánházzal. Tel.
0771-693-390. (13226)
ELADÓ 2 szobás tömbházlakás a
Gheorghe Marinescu utcában. Tel.
0744-234-670. (sz.-I)

KIADÓ kétszobás lakás, félig bútorozva – Marosvásárhely, Mihai Viteazul u. Tel. 0744-481-646. (sz.-I)

KIADÓ hosszú távra is teljesen felújított, I. osztályú, IV. emeleti garzon.
Megbízható személyek jelentkezését
várjuk. Cím: Kövesdomb (Dâmbul Pietros) utca 12. szám. Érdeklődni a
0757-049-301-es telefonszámon pénteken, szombaton 17-19 óra között.
(13246-I)

TÁRSKERESÉS

NYUGDÍJAS
gazdálkodó
férfi
(65/165/70) társat keres. Tel. 0771078-700, Mezőség. (13252-I)

MINDENFÉLE

TAPASZTALT TAKARÍTÓNŐ állást
keres nyolcórás munkaprogrammal,
munkakönyvvel. Tel. 0726-371-662.
(13179-I)

MEGKEZDTE működését a nyárádszeredai gyümölcsprés, a tavalyi árakon.
Várjuk
szeretettel.
Tel.
0740-310-168.(13191-I)

FUVART, bútorhordást vállalunk személyzettel, külföldre is, valamint törmelékszállítást. Tel. 0749-543-104.
(12995-I)

„Életedben szeretet és jóság voltál,
Mosolygó arcod, zengő hangod
Mindenkit elbűvölő vidámság.
Istenben bízó, imádkozó lélek voltál,
De az őszi szellővel elsodort a kegyetlen halál.”
Családját nagyon szerető, hűséges
feleség, édesanya, nagymama, aki
földi életedben voltál. Szívünk fájdalmával emlékezünk szeptember
24-én a legdrágább feleségre, édesanyára és nagymamára,
SÁNDOR KLÁRÁRA
született csíkszenttamási PUSKÁS KLÁRA
halálának hetedik évfordulóján.
Arany volt a szíved, szeretet az életed, de Isten elhívott a végtelenbe, mert szeretett. Örök hála és köszönet az egymással
töltött szép évekért.
Emléked legyen áldott, nyugalmad csendes!
Emléked örökre megőrizzük.
Bánatos gyermekei: Csaba és Tibor, unokái: Tiborka, Boglárka
és Zétike, édesanyjukkal, Rékával.
Könnyes szemmel, fájó szívvel tekintünk az égre, és kérjük a
Jóistent, nyugtasson békében. (13250-I)
„A múlt,
ha tőled
elszakít…
A rémület,
ha arra döbbensz,
hogy elveszítesz valakit.”
(Fülöp Kálmán)
Sírig tartó fájdalommal emlékezünk
a két éve elhunyt, felejthetetlen
férjre, édesapára, apósra, nagytatára, apatársra, rokonra, a kiskendi
VAJDA JÓZSEF
egykori igazgató-tanárra.

Mikor gyászolsz, átérzed a fájó veszteséget,

a pusztulást, mely szívedbe mélyen beleégett.

Ám szerettünk elvesztése gyötrőn tanulságos.

Ha megérted, értelmet nyer, s talán megnyugvást hoz.
Valójában az élete neked volt ajándék,

s nem az őrjítő fájdalom volt vele a szándék.

Gyászoló szerettei. (13235-I)

VÁLLALOK
építkezési
munkát,
kerítéskészítést,
tetőkészítést,
ereszcsatorna-készítést stb. Tel. 0755672-446. (13045)
HÁZTARTÁSI MUNKÁT vállalok. Tel.
0755-412-974. (13101-I)

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag redőnyöket, szalagfüggönyöket,
harmonikaajtókat.
Tel.
0744-121-714, 0265/218-321, 0766214-586. (12852)

VÁLLALJUK: tetőszerkezet elkészítését,
tetőjavítást,
tetőfödém
lecserélését,
ácsmunkát,
falazást,
vakolást,
szigetelést, anyagok beszerzését, belső
munkálatokat: glettolást, festést, parketta
lerakását. Amit kínálunk: kedvezményes
árak; többéves szakmai tapasztalat;
minőség/megbízhatóság; gyors, precíz
munkavégzés.
Tel.
0751-987-159.
(13081)
VÁLLALUNK tetőkészítést lemezből,
cserépből; ácsmunkát, teraszkészítést, garázsfelújítást, külső-belső szigetelést, bármilyen kisebb javítást és
mindenféle más munkát. Tel. 0747508-707, Misi. (13012-I)

VÁLLALUNK külső, belső építkezési
munkálatokat. Tel. 0770-408-122.
(13031-I)

ENGEDÉLLYEL rendelkező szerelő
víz-, gáz-, központi fűtési, padlófűtési,
kanalizálási sürgősségi eseteket
vállal. Tel. 0770-905-315. (12998-I)

TERMOPÁN ajtók, ablakok javítása,
szúnyoghálók szerelése. Tel. 0771-383725. (12984)

VÁLLALUNK tetőkészítést, tetőjavítást,
bármilyen szigetelést, csatornakészítést,
csatornajavítást, festést, bármilyen lemezmunkát, kerítéskészítést, kerítésjavítást. Tel. 0767-837-782. (13124)
VÁLLALUNK tetőmunkát, lemezmunkát,
ácsmunkát,
szigetelést,
csatornák, teraszok, kerítések készítését,
festést. Tel. 0759-467-356. (13124)

VÁLLALUNK szigetelést (polisztirén,
vatta),
védőtető-,
cserépés
lemeztetőfestést, beltéri, kültéri festést,
padló- és falicsempe-lerakást, glettolást,
tetőkészítést cserépből és lemezből,
bármilyen
szemét
elszállítását,
gyümölcsfák permetezését, fűnyírást,
fanyesést, kertgondozást. Tel. 0757-477120. (13125)
VÁLLALUNK tetőkészítést lemezből,
cserépből; ácsmunkát, teraszkészítést, garázsfelújítást, csatornajavítást,
bármilyen kisebb javítást és mindenféle más munkát, kerítéskészítést is.
Tel. 0721-443-518. (13013-I)

EGYESÜLETEK, egyéni vállalkozások alapítása, ügyintézése. Tel. 0729567-876. (13050-I)

TETŐFEDŐ KFT. vállal bármilyen
ács-, bádogosmunkát, festést, meszelést, tetőkészítést cserépből, lemezből, szigetelést tömbházaknál.
Tel. 0742-734-062, Hunor. (13194-I)
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Lelked, mint fehér galamb, csendesen messzire szállt,
Hiába keresünk, könnyes szemünk már többé nem talál.
De tudjuk, hogy a csillagok között a legfényesebb Te vagy.
Utat mutatsz, mert szívünkben örökre itt maradsz.
Megrendült szívünk nagy fájdalmával tudatjuk, hogy a szerető
feleség, önfeláldozó édesanya, drága nagymama, anyós, testvér, rokon, barát és ismerős,
LŐRINCZI IDA
szül. Gidófalvi
64 éves korában, türelemmel viselt szenvedés után, szeptember 22-én megpihent.
Drága szerettünket szeptember 24-én, pénteken 13 órakor helyezzük örök nyugalomra a biztos feltámadás reményében a
marosvásárhelyi református temetőben.
Drága emlékét egy életen át szívében őrzi bánatos férje, két
lánya, vejei és két unokája.
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! (13237)
HÁZTARTÁSI alkalmazottat keresünk. Érdeklődni a következő telefonszámon: 0748-053-975. (sz.-I)

SZÁSZRÉGENBEN
ajánlok
szőlőszedést fele-fele arányban, szedés, őrlés,
préselés és hordóba töltés ellenében.
Szükséges
szerszámok,
edények
vannak. Részletekért érdeklődni a 0743548-101-es telefonszámon. (mp.)

VÁLLALUNK cserépforgatást, szigetelést kátránnyal, polisztirénnel, új tető
készítését Lindab lemezből, bármilyen
javítást és meszelést. Nyugdíjasoknak
20% kedvezmény. Tel. 0758-392-613.
(13256)

MEGEMLÉKEZÉS

Ma öt éve, hogy itthagytál, CSIKI
ÁGNES IMOLA. Akik ismerték,
szerették, gondoljanak rá egy
percre. Gyászoló apád. (13091)

Egy pillanat, és mindennek vége,
olyan gyorsan távoztál a végtelenségbe. Legyen csendes az
álmod, találj odafönt örök boldogságot.
Fájó szívvel emlékezem szeptember 23-án szeretett férjemre, a
ravai születésű IZSÁK PÁLRA halálának 21. évfordulóján. Bánatos felesége, Magdi. (13120)

Bennünk él egy arc, egy meleg
tekintet, egy simogató kéz, egy
sóhaj, egy lehelet. Bennünk él a
múlt, a végtelen szeretet, őrizzük,
óvjuk emlékedet.
Fájó szívvel emlékezünk az idős
nyárádmagyarósi
LÖRINCZI
FERENCRE. Felesége, két fia és
családjuk, unokája, idős testvére
és a rokonok. Emlékezünk ikertestvérére, LÖRINCZI BÉLÁRA is.
A közeli rokonok. (13139)

„Életed úgy múlt el,
mint egy pillanat,
de emléked szívünkben
örökre megmarad.
Szerető szíved pihen
a föld alatt,
minden érted hulló
könnycsepp
Nyugtassa álmodat.”
Szomorú szívvel emlékezünk a
hat hete elhunyt szeretett férjre,
édesapára, nagytatára, dédnagytatára, a korondi születésű
VARGA FERENCRE. Felesége,
Irén, gyermekei: Éva és Csaba
családjukkal együtt, unokái, dédunokái, rokonai és ismerősei.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! (13215-I)

„Kiket szeretünk, mindenben ott
vannak – bármit teszünk és bármit nem teszünk – bennünk
élnek.”
Múlnak az évek, és minden szeptember egy fájdalmas búcsúzásra emlékeztet. Halálának 9.
évfordulóján fájó szívvel emlékezünk KOVÁCS GYULÁRA. Nyugodjon
békében!
Szerettei.
(13230-I)

Mikor elmentél, kialudt
egy csillag.
Az angyalok a mennyországba
hívtak.
De sajnos itt lent
elvesztettünk téged,
a legtisztább Angyalát
a földnek és az égnek!
Fájó szívvel emlékezünk id.
NÉMETHY GÉZÁRA halálának 5.
évfordulóján. Felesége, Marika,
leánya, Bori és unokája, Lilla.
(13248)

ELHALÁLOZÁS
Fájdalommal tudatjuk, hogy
rövid szenvedés után, 76 éves
korában elhunyt
PÁL ANDRÁS.
Gyászoló hozzátartozói: fia, testvére, sógora és a jó barátok, valamint szerető rokonai.
Temetése szeptember 25-én,
szombaton a katolikus temető
felső kápolnájából délelőtt 11
órától, unitárius szertartás szerint. (sz.-I)
Bánatosan tudatjuk a rokonokkal
és ismerősökkel, hogy a vadadi
születésű
SIKLÓDI KÁROLY
hamvasztás utáni búcsúztatása
2021. szeptember 25-én, szombaton 14 órakor lesz a vadadi ravatalozóban, és ezt követően
hamvának elhelyezése a temetőben. Nyugodjál békében!
A gyászoló család. (13253-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
Fájdalommal
búcsúzom
SZENTE IRÉNKÉTŐL, őszinte
részvétem gyászoló szeretteinek. Nyugodjon békében, emléke legyen áldott! Makkai
Irén. (13254-I)
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A marosvásárhelyi
székhelyű
CLINI-LAB KFT.

munkatársat keres a következő munkakörök betöltésére:

SZERVIZMÉRNÖK
Feladat:
• A CLINI-LAB termékpalettájába tartozó laborkészülékek teljes körű
szervizelése (üzembe helyezés, javítás, karbantartás);
• A felhasználó személyzet betanítása.
Elvárások:
• Felsőfokú szakirányú végzettség (automatizálási, elektronikai mérnök, technikus);
• Jó műszaki érzék;
• Önállóság, problémamegoldó készség;
• Az angol nyelv ismerete;
• B kat. jogosítvány, kiszállásokra való hajlandóság, vezetői gyakorlat.
Amit ajánlunk:
• Teljesítményarányos bérezés;
• Szolgálati autó, telefon, laptop;
• Konferenciákon, valamint szakmai és belső tréningeken való részvétel.

IMPORTOKÉRT FELELŐS ASSZISZTENS
Feladatok
• Román, magyar, angol nyelvű levelezés ügyfelekkel és beszállítókkal;
• Kapcsolattartás telefonon;
• Rendelések lebonyolítása és követése.
Elvárások:
• Közép- vagy felsőfokú végzettség;
• Reál beállítottság, logikai gondolkodás;
• Gyakorlott számítógép-felhasználói ismeretek;
• Az angol nyelv alapos ismerete;
• Jó kapcsolatteremtő és kommunikációs készség;
• Dinamikus, aktív személyiség;
• Saját munka megszervezése, jó időbeosztás.
Ajánlatunk: kellemes munkakörnyezet, teljesítményarányos bérezés,
szakmai és belső tréningeken való részvétel.
Önéletrajzokat a hr@clinilab.ro címre várunk, érdeklődni is itt lehet.

SELGUSS KFT.
A székelyudvarhelyi székhelyű

eladásra kínál megmunkáló,
valamint öntödei eszközöket:

Megmunkáló eszközök:
1. Esztergagépek: SNB 400, Ranghet 400, SNA 360, SNA
560x1500, SPA 630x3000
2. Marógépek: FUS 200; FUS 250; FUS 22, FU 36,
TOS-univerzális gépek:
3. Fúrógépek: G13; G23 TOS; G25, G40
4. Köszörűgépek: RU 200-320; RPO 100-350
5. Dupla köszörű: PD500
6. Hidraulikus prés: PH 40T, 3.15T
7. Szikraforgácsoló: AGIE EMS15
8. Fúró-marómű: Bohrwerk UNION BFT90/3
9. Gyalugép: S 425 (fémeknek)
10. Sűrítettlevegő-tartály
11. Mechanikus ollók: 8 mm, 10x3150 mm lemezvágáshoz
(gillotin), cseh gyártmány
12. CNC-esztergagép: EEN 320 Csepel
13. CNC-megmunkáló központ: MK 500 Csepel
14. Keretes fűrészgép (ferăstrău alternativ)
15. Különböző mérlegek 100-tól 1000 kg-ig
16. Famegmunkáló körfűrész és gyalugép
17. Automata vízszintes fűrészgép fémeknek: JESPA
18. Függőleges szalagfűrész fának
19. Fémdaraboló gép (dörzsvágó)
20. Kőtörő
Öntödei gépek és eszközök
1. Formázógépek: MF 13 – 2 darab
2. Önsűrítős légkalapácsok: 200T; 400T
3. Excenteres rezgőrács (dezbătător)
4. Légsűrítő 15 m3 (compresor)
5. Mágneses emelőfej

További információkért hívja
a 0744-633-521-es telefonszámot.

Tanuljon
angolul
és németül

a CALEPINUS
NOVUSNÁL!
Egyéni és csoportos
tanfolyamok
középiskolásoknak
és felnőtteknek.
Érdeklődni
a 0265-248-633,
0744-381-006
telefonszámon.

