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Egyéves számvetés

Medvéket fogtak
be Szovátán

Kétbocsos anyamedvét sikerült befognia és elszállítania vasárnap este a
medveelhárításért felelős helyi bizottságnak – adta hírül a szovátai városháza.

____________2.
Aprónép
az időfolyón

A szervezők mégis gondoskodtak
arról, hogy az új és jövendő könyvbarátok ne maradjanak teljesen könyvvásáros élmények nélkül. Az óvodás,
kisiskolás közönség és felnőtt kísérőik
Bíró Eszter előadóművész és zenésztársai Időradír című koncertjén élhették át a korábbi évek szombat délelőtti
bűvöletét a színház nagytermében.

Az új oxigéntartály a városi kórház udvarán

Több mint egy évvel ezelőtt a helyhatósági választásokon Szászrégenben, ahol
alig 20%-os a magyarok létszáma, az
RMDSZ jelöltje, Márk Endre nyerte el a
polgármesteri széket. Ambíciós programot készített, amely több nagy horderejű fejlesztési tervet is tartalmazott.
Egyebek mellett arról beszélgettünk a

polgármesterrel, hogy egy év után
mennyire sikerült beváltani a kampányígéreteket? A városvezető véleménye,
hogy többet is megvalósíthatott volna,
ha nem hátráltatja a tervek menetét a
túlburjánzott bürokrácia.

Vajda György

Fotó: Vajda György

– Mennyire volt valósághű a kampányprogram, s ezt illetően valóban haladás tapasztalható, vagy voltak olyan, előre nem látott tervek,
munkálatok, amelyekre nagyobb hangsúlyt kellett fektetni, mint a korábbi ígéretekre?
– Úgy vélem, nagyon jó kampányprogramunk volt, arra építkeztünk és sikeresen
(Folytatás a 4. oldalon)

____________5.
Nem tetszik,
ha nem tetszik

A Cultofmac amerikai lap azt írja, hogy
az eddigi információk szerint a rendszer képes lesz észlelni, ha egy
iPhone-on a gyerekek meztelenkedést
ábrázoló fotókat akarnak küldeni vagy
fogadni. Ebben az esetben azonnal riasztja a szülőt.

____________7.

Vélemény a semmiből

Kaáli Nagy Botond

A véleményformálás szabadsága szent és sérthetetlen (kéne legyen), és az európai térségben többnyire az is (ha egyes eszmék rohamos terjedését nem vesszük figyelembe, de ez egy másik téma). A
véleményformálás szabadsága régebb a ház előtti padra, a lépcsőházra, a baráti és családi körre, esetleg a munkahelyre korlátozódott, a szociális média térhódításával azonban bárki a világháló
hullámaira helyezheti virtuális palackpostáját, és biztos lehet
benne, hogy az valahol célba ér. Jó is ez és rossz is, mert – ha a felhasználók saját tapasztalataira alapozunk – nem lehet éppen anynyira hülyíteni a népet, ugyanakkor – ha az álhírterjesztőket,
összeesküvés-elméleteket gyártókat vagy éppen az összeesküvőket
nézzük – nagyon is lehet. A választóvonal a kettő között az adott
egyén, olvasó intelligenciaszintje, olvasottsága, családi háttere
lehet, de nyilván ez sem biztos. Ugyanakkor a szociális média tökéletes eszköz arra, hogy kihozza mindenkiből azt, ami a lelke mélyén lakozik, hiába a gondos álarc, a tökéletesen megkomponált
profil, elég egy félresikerült fénykép, egy gondatlanul odadobott
lájk, és lehullhat a maszk – ha éppen elkapjuk a pillanatot, szinte
azonnal megtudhatjuk az illetőről, hogy valóban kivel is van dolgunk, hogyan gondolkodik arról, amiről úgy tesz, hogy nem gondolkodik. Nagyszerű felületet találunk erre a különböző
csoportokban, amelyek közül több például azért született, hogy
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
7 óra 26 perckor,
lenyugszik
16 óra 48 perckor.
Az év 321. napja,
hátravan 44 nap.

Ma HORTENZIA és GERGŐ,
holnap JENŐ napja.

JENŐ volt a hatodik honfoglaló
magyar törzs neve. Szerepel több
helységnévben is.

IDŐJÁRÁS
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BNR – 2021. november 16.
1 EUR
4,9487

Felhőátvonulások
Hőmérséklet:
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min. -3 0C

1 USD
100 HUF
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4,3568
1,3554
262,4832

Medvéket fogtak be Szovátán

Kétbocsos anyamedvét sikerült befognia és elszállítania
vasárnap este a medveelhárításért felelős helyi bizottságnak – adta hírül a szovátai
városháza.

Hosszas megfigyelés után egy
anyamedve a bocsaival együtt besétált a csapdaként felállított ketrecbe,
a szakemberek altatólövedékkel ártalmatlanították az állatokat, ezután
pedig elszállították őket a városból.
A szakemberek a marosvásárhelyi

Milvus Csoport madártani és természetvédelmi egyesület képviselőivel
együtt az anyamedvét Borszékre,
pontosabban a Hargita és Neamţ
megye határán lévő egyik vadászterületre szállították, míg a bocsok a
balánbányai medverehabilitációs
központba kerültek.
A bizottság a szovátai hatóságokkal együttműködve az elmúlt hónapban kétszer hajtott el medvét a város
területéről, egyet pedig befogtak,
amelyet szintén a borszéki vadászte-

rületre költöztettek át. A fürdőváros
vezetői a továbbiakban folytatják ezt
a tevékenységet, hiszen még mindig
vannak a város területére bemerészkedő medvék. „Reméljük, hogy így,
közös összefogással sikerül minél
több állatot befognunk és elszállítanunk. A vasárnap este befogott példányok hónapok óta látogatták és
tartották félelemben a Sós-árok,
Géra és Patak utca lakóit” – mondta
el Fülöp László Zsolt, Szováta polgármestere. (grl)

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!

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

Tel.0742-828-647

Megyei hírek

Közeledik a határidő

Az idei fűtési idényben fűtéstámogatásra jogosult családok,
illetve egyedül élő személyek november 20-ig nyújthatják
be az igénylést a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal
szociális osztályának Rózsák tere 42. szám alatti irodájában, hogy e hónapra is megkapják a támogatást. A hónap
20. napját követően beérkező igénylések már csak a következő hónaptól jogosítják fel a kérelmezőt fűtéspótlékra. A
segítségre azok a családok jogosultak, amelyekben az egy
főre eső jövedelem nem haladja meg az 1386 lejt, illetve
azok az egyedülálló személyek, akiknek a nettó jövedelme
kisebb 2053 lejnél. Az iroda 8–16 óra között tart nyitva,
12.30 és 13 óra között fertőtlenítési szünetet tartanak.

„Ideje az építésnek” –
vándorkiállítás

A Maros Megyei Múzeum szervezésében a marosvásárhelyi múzeum várbeli épületében megnyílt a Teleki László Alapítvány Ideje az építésnek című vándorkiállítása. A tárlat
erdélyi műemlékek restaurálási folyamatait mutatja be. Az
épületekről készült művészi fotók és ismeretterjesztő leírások mellett több eredeti tárgy, kordokumentum, műtárgymásolat, hang- és filmfelvétel segíti, hogy a látottak az
érdeklődők és a hozzáértők számára egyaránt emlékezetesek legyenek. A bemutató számos interaktív elemet is tartalmaz, így a látogatók maguk is megtapasztalhatják a
restaurátori munka nehézségeit és szépségeit. A kiállítás
december 5-ig marad Marosvásárhelyen, keddtől péntekig,
naponta 9–16, hétvégén 9–13 óra között látogatható. A belépés díjtalan, a járvány miatt a résztvevők száma korlátozott.

Helyi termékek vására

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

Megnyitották a korcsolyapályákat

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

Hírszerkesztő: Mezey Sarolta

Egy anyamedvét és két bocsát szállították el

Jó napot! Megjöttem...

Manapság, amikor kávézók sora várja a vendégeket,
bátor dolognak tűnhet egy újabb ilyen létesítmény megnyitása. Hasonlóképpen, amikor a könyvet kedvelők jelentős része hatalmas webáruházakból szerzi be friss
olvasmányait, merész vállalkozás lehet egy kis könyvesbolt elindítása. De mekkora rizikót vállal az, aki a kettőt
ötvözi, azaz könyves kávézót rendez be egy nagyváros szívében? Nos, a Daray család megtette ezt, egy olyan különleges helyet álmodott meg, ahol szülők és gyerekek együtt

dolgoznak nap mint nap, hogy meghitt környezetben, igazi
ínyencségek közül válogatva merülhessünk el a könyvek
varázslatos világában. Teszik mindezt úgy, hogy közben
nehezebb, hátrányos helyzetben lévő embereket is bevonnak e varázslatos világba.
Kövessék műsorunkat szerdán este 9 órától az Erdély
TV képernyőjén és YouTube-csatornáján, hogy Önök is részesei legyenek a Gemma kávézó csodás történetének!
(közlemény)

A megyeszékhelyen a hét végéig folyik az általános
nagytakarítás előre meghatározott, napokra és utcákra lebontott ütemterv szerint, hétköznap és szombaton 7 és 16
óra között.
November 17-én, szerdán a I. Mihuţ, I. Hodoş, Gh. Pop
de Băseşti, P. Maior, Bărăgan (Libáncs), Decebal, Burebista, Tisza, Maros, Új híd, Hídvég, Víz, Ár, Könyök, V.

Săbădean, I. Vescan utcák kerülnek sorra, míg csütörtökön
a Hidegvölgy, Segesvári út, Belvedere negyed, Bodonhegyszőlő, Lugas utca környéke, a legelő és az erdőszél
takarítása van tervbe véve. Pénteken a Somostetőn az erdő
szélét és a remeteszegi erdő szélét takarítják, valamint a
Csángó, Alsóforduló, Lóhere, Lucerna, Len, Görgényi utcákból szállítják el a háztartási hulladékot.

Folytatódik az őszi nagytakarítás

RENDEZVÉNYEK

Generációk világa – az Incze
család kiállítása

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

Fényen innen és túl

A Bolyai Farkas Elméleti Líceumban csütörtökön délután 4 órától megtartják a Fényen innen és túl tudományos projekt vetélkedőjét. A rendezvényre a Bolyai

iskola amfiteátrumában hibrid formában kerül sor, vagyis nézőkkel és online közvetítéssel. A vetélkedőről
bővebben a http://fizika.bolyaisok.ro/2021/nagy-fizikahu-ho-2021/ elérhetőségen – közölte Szász Ágota
Judit.

Rendkívüli évfordulós
kórushangverseny

A Marosvásárhelyi Állami Filharmónia vegyes kara
megalakulásának 65. évfordulója alkalmából november 18-án, csütörtökön 19 órakor rendkívüli kórushangversenyre kerül sor a Kultúrpalota
nagytermében. A filharmónia vegyes karát György Levente vezényli, fellép Borsos Edith szoprán, Lőrinczi
Lehel orgonán, László Cristina zongorán kísér, moderátorok: Loredana Dascălu és Csíki Szabolcs. Műsoron: Lewandowski-, Kodály-, Vasile Cazan-, Peter
Anglea-, Larry Shackley-, Josephine Poelinitz-, Bob
Chilcott-, Jeffrey L. Ames-művek. Jegyek a filharmónia jegypénztáránál, online az Eventbook honlapján
kaphatók. A Marosvásárhelyi Állami Filharmónia koncertjein a 12 év fölöttiek kizárólag QR-kóddal ellátott
oltásigazolással, illetve a fertőzésen való átesésről
szóló igazolással vehetnek részt.
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Alapítása 400. évfordulóját ünnepli
a Nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium

Bethlen Gábor születésének és
halálának évfordulóján indította
el hétfőn a Nagyenyedi Bethlen
Gábor Kollégium a tanintézet
megalapítása 400. évfordulójának emlékévét.

Az ünnepség keretében a kollégium
udvarán egy molinót helyeztek el, amelyen az impozáns épületegyüttesről készült légi felvétel mellett az alapítás éve
(1622) és a 400. évforduló éve (2022),
valamint a „Fejedelem, a fundamentum
áll!” jelszó látható.
A molinó egy tűzfalra került a kollégium és az egyházkerület címerét ábrázoló molinók alá.
Ünnepi beszédében Lőrincz Helga,
Nagyenyed alpolgármestere azt emelte
ki, hogy Bethlen Gábor felismerte az
anyanyelvi oktatás fontosságát, és háborúk idején épített kollégiumot, amely
ma, a világjárvány idején is őrzi az alapító szellemiségét.
E szellemiség lényegét a fejedelem
szállóigévé lett kijelentésével példázta:
„Nem mindig lehet megtenni, amit

kell, de mindig meg kell tenni, amit
lehet.”
Oana Badea, Nagyenyed liberális polgármestere felidézte: ő maga is a kollégium egyik épületében működő óvodába
járt, míg édesanyja román nyelvet tanított az iskolában. Ezért gyermekkora óta
érzi a hely szellemét. Reményét fejezte
ki, hogy sikerül megértetni és megismertetni a kollégium jelentőségét azokkal a nagyenyediekkel is, akik nem kötődnek hasonló módon az intézményhez.
Szőcs Ildikó, az iskola igazgatója elmondta: a molinóra került jelszó az iskola egykori tanárának, Árpily Lajosnak
a módosított verssora. A költő ugyanis
múlt időben beszélt a fundamentumról.
„Jelenteni jöttünk, hogy a fundamentum áll, és erre építeni lehet. (.) Amikor
szükséges, mindannyian együtt tudunk
lenni, egy gondolattal, egy szívvel, azért,
hogy ennek a kollégiumnak a múltjához
méltó jövője legyen” – fogalmazott az
igazgatónő.
Szőcs Ildikó az MTI-nek elmondta: az

emlékév során tudományos ülésszak,
konferencia, véndiák-találkozó szervezésére készülnek. A főrendezvényt 2022
szeptemberére tervezik.
A Bethlen Gábor fejedelem által
1622-ben eredetileg Gyulafehérváron
alapított iskolát csaknem fél évszázaddal
később, a tatárdúlás után költöztették
Nagyenyedre. Az iskola nagyenyedi
épületeit többször lerombolták, újraépítették.
A jelenlegi, 19. századi épületegyüttes
azt követően újulhatott meg, hogy az államosított épületeket visszaperelő református egyház megegyezett a város
önkormányzatával. Az egyház 25 évre
elengedte a bérleti díjat, a város pedig
EU-s pályázattal előteremtette az épületegyüttes teljes felújításának díját. A
pompásan felújított épületegyüttest
2016-ban adták át.
A kollégium a nagyenyedi magyar közösség megtartó intézménye. A 16 600
lakosú kisvárosban a 2011-es népszámláláson a lakosság 15,8 százaléka vallotta magát magyarnak. (MTI)

Különálló tantárgy lesz a zsidóság története
és a holokauszt

A középiskolai és szakoktatási keretterv közös törzsének részeként
a 2023-2024-es tanévtől kezdődően bevezetik Romániában A
zsidók története. A holokauszt
című új tantárgyat.

Az erről szóló törvénytervezetet az
ügyben illetékes, döntő házként hétfőn
fogadta el a kétkamarás parlament szenátusa, hatályba lépéséhez már csak az
államfő aláírására van szükség.
Az új tantárgyra vonatkozó tantervet,
tankönyveket és módszertant az oktatási
minisztérium fogja kidolgozni az Elie
Wiesel Nemzeti Holokausztkutató Intézettel és a holokausztmúzeum tiszteletbeli tanácsának tagjaival közösen.
Az oktatási kerettörvény módosításánál – a nemzeti kisebbségi frakció és
több román párt képviselői mellett – az
RMDSZ is kezdeményezőként vállalt
szerepet.
„A jelen intézkedés több mint egy
egyszerű tantárgy bevezetése az iskolai
kerettantervbe: erkölcsi fejlődésünk, közösségi lelkiismeretünk története, tükre.

A világjárvány okozta válság pillanataiban is tapasztaljuk, hogy kellő tudás és
felvilágosítás hiányában a társadalom félelemmel és bizonytalansággal reagál, ez
pedig gyakran okoz feszültséget és káoszt. Célunk, hogy nemet mondjunk a
félelemből és tudatlanságból táplálkozó
manipulációra, ordas eszmékre. Remélem, hogy ez a határozat csak egy lépés
lesz afelé, hogy felhívjuk a figyelmet a
különböző nemzeti kisebbségek vagy a
többségi csoportok szenvedéseire, érzékenységére” – idézte Novák Csaba-Zoltánnak, a szenátusi tanügyi bizottság
RMDSZ-es alelnökének parlamenti felszólalását az RMDSZ hétfői hírlevele.
A törvénykezdeményezést 107 szavazattal 13 ellenében hétfőn fogadta el a
szenátus. A tervezetet csaknem két héttel
korábban a képviselőház hasonló szavazataránnyal fogadta el. Mindkét házban
csak a nacionalista szólamokat hangoztató Románok Egyesüléséért Szövetség
(AUR) törvényhozói emeltek kifogást az
új tantárgy bevezetése ellen. Szerintük
ezzel a bukaresti parlament azt a látsza-

tot kelti, hogy Románia antiszemita ország, ahol a zsidók speciális védelemre
szorulnak. Az AUR szerint akkor lenne
indokolt a zsidóság történetét Romániában oktatni, ha Izraelben is kötelező tantárgy lenne a románok története.
A román állam csak a kétezres évek
elején, az ország NATO-csatlakozása
előtt, amerikai nyomásra ismerte el,
hogy a Ion Antonescu vezette kormány
felelős volt több mint negyedmillió
zsidó megöléséért az 1941-44-es időszakban. A bukaresti vezetők korábban
tagadták a romániai holokausztot, és kizárólag Magyarország felelősségét hangoztatták az észak-erdélyi területekről
deportált zsidók vonatkozásában.
A második világháború előtt még több
mint 700 ezer zsidó élt Romániában. A
holokausztot túlélő romániai zsidók túlnyomó része a kommunizmus és főleg a
Ceausescu-diktatúra idején, illetve közvetlenül utána kivándorolt, és a legutóbbi népszámláláson már kevesebb
mint négyezren vallották magukat zsidónak az országban. (MTI)

házások ösztönzésére. A költségvetés
összes tételét nem ismertették.
A közös agrárpolitikára 53,1 milliárd
euró jut, az unió tengerészeti, halászati és
akvakultúrát támogató alapja 971,9 millió euróval rendelkezik majd az európai
gazdálkodók és halászok támogatására,
valamint az agrár-élelmiszeripari ágazatok ellenálló képességének erősítésére és
a kríziskezelésre. Az egységes piac versenyképességének fokozására, a kis- és
középvállalkozások (kkv-k) támogatására, beleértve az idegenforgalmi ágazatot is, 613,5 millió euró jut. Az
egészségügyi unió támogatását és az
egészségügyi szükségleteket 839,7 millió
euró, az éghajlatsemlegességre történő
átállást 1,2 milliárd euró segíti, míg a
LIFE program keretében 755,5 millió
euró jut a környezetvédelmi és éghajlatpolitikai intézkedések támogatására. A
digitális összekapcsoltságot és a nagy teljesítményű közlekedési infrastruktúra
létrehozását 2,8 milliárd euró támogatja
majd. Az unió Erasmus+ oktatási ösztöndíja 3,4 milliárd euró, a kulturális és kre-

atív ágazatok 406 millió euró költségvetéssel rendelkeznek majd. Az EU a migrációs és menekültügyi politikára, amely
magában foglalja a letelepedett menekültek integrációját is, 1,1 milliárd eurót, a
külső határigazgatási együttműködés fokozására 809,3 millió eurót szán, ebből
25 millió eurót az EU Fehéroroszországgal közös határának védelmére. A tagjelölt és a potenciális tagjelölt országokat
az uniós csatlakozási folyamat követelményeinek teljesítésében, valamint a
nemzetközi fejlesztést és együttműködést
15,2 milliárd euró segíti majd.
Az uniós költségvetés továbbá célzott
támogatást tartalmaz az afganisztáni és
a szíriai humanitárius segélyprogramra
és a világ más területein jelentkező válsághelyzetek kezelésére – közölték.
Az uniós Tanácsnak és az Európai
Parlamentnek tizennégy napja van a
közös szöveg elfogadására, ezt követően
a Tanács várhatóan november 23-án, az
EP pedig november 25-26-án hagyja
jóvá az unió 2022-es költségvetését.
(MTI)

Megállapodás született
az EU 2022-es költségvetéséről

Az Európai Unió Gazdasági és
Pénzügyi Tanácsa megállapodásra jutott az Európai Parlamenttel (EP) a 2022-es uniós
költségvetésről, az összes kötelezettségvállalást 169 515,8 millió
euróban, a kifizetéseket pedig
170 603,3 millió euróban határozták meg – közölte az uniós tanács
kedden.

A jövő évi költségvetés tükrözi az EU
fő prioritásait: a gazdasági fellendülés,
az éghajlatváltozás elleni küzdelem, valamint a zöld és digitális átállás támogatását. A megállapodás emellett elegendő
forrást hagy a 2021-2027 közötti többéves pénzügyi keret kiadási oldalán
ahhoz, hogy az Unió reagálni tudjon az
előre nem látható jövőbeli kihívásokra
és szükségletekre – közölték.
Az Európai Bizottság a jövő évi költségvetés részleteinek egyes elemeit ismertetve közölte: a megállapodás szerint
49,7 milliárd euró jut a koronavírus-járvány utáni fellendülés támogatására és a
gazdasági, társadalmi és kohéziós beru-
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Megugrott mind az új fertőzöttek,
mind a halottak száma

A legutóbbi tájékoztatás óta 4.128 új koronavírusos
megbetegedést igazoltak Romániában, több mint 55
ezer teszt eredményének feldolgozása nyomán – közölte kedden a stratégiai kommunikációs törzs
(GCS). Hétfőn 2.136 új megbetegedésről szólt a jelentés. Emellett az elmúlt 24 órában 397 koronavírussal diagnosztizált személy haláláról érkezett
jelentés, míg egy nappal korábban 195 halálesetről
számoltak be. A 397 halálos áldozat közül 363-an
nem voltak beoltva, ugyanakkor 362-nek volt valamilyen társbetegsége. A 34 beoltott áldozat 40 és 49 év
közötti, illetve 80 éven felüli volt, és kettő kivételével
mindegyiknek volt valamilyen társbetegsége. Ezzel
53.661-re emelkedett a koronavírussal összefüggésbe hozható halálesetek száma Romániában.
(Agerpres)

A. G. Weinberger a Román
Kulturális Intézet új alelnöke

Kinevezte hétfőn a szenátus a Román Kulturális Intézet (ICR) új vezetőségét. Az új elnök Liviu Jicman
lett, az alelnöki tisztségeket Mirel Taloş és Weinberger Attila – azaz A.G. Weinberger művésznevén világhírű blueszenész és zeneszerző – töltheti be. Az
alelnöki tisztségre az RMDSZ által jelölt Weinberger
Attilát 80 támogató és 14 ellenszavazattal választották meg. Weinberger Attila hazai és nemzetközi zenei
körökben egyaránt ismert. Jelenleg az Állami Zsidó
Színház művésze, több zenei albumot adott ki,
ugyanakkor számos színházi produkció zeneszerzője
is. Zenei tevékenységéért számtalan hazai és külföldi
elismerésben részesült.

Nagyot nőtt a külföldi közvetlen
tőkeberuházások értéke

Több mint háromszorosára, 5,279 milliárd euróra nőtt
a külföldi közvetlen tőkeberuházások értéke az első
kilenc hónapban a tavalyi év azonos időszakához képest – közölte hétfőn a Román Nemzeti Bank. Tavaly
a január és szeptember közötti időszakban a külföldi
közvetlen tőkeberuházások értéke 1,677 milliárd euró
volt. Az idei első kilenchavi 5,279 milliárd euróból
4,383 milliárd eurót tett ki a tulajdonosi részesedés,
további 896 millió eurót a vállalatcsoportokon belüli
hitelek. Romániába tavaly egész évben valamivel
több mint 3 milliárd euró külföldi közvetlen tőkeberuházás érkezett, 41,9 százalékkal kevesebb, mint
2019-ben, amikor 5,173 milliárd euró tőkeberuházást
jegyeztek. A központi bank szintén hétfőn közölte,
hogy a folyó fizetési mérleg hiánya az idei kilenc hónapban 46,7 százalékkal, 11,500 milliárd euróra nőtt
a tavalyi év azonos időszakában jegyzett 7,836 milliárd euróhoz képest. Tavaly a folyó fizetési mérleg hiánya éves szinten 10,98 milliárd euró volt, 500 millió
euróval több a 2019. évinél. (MTI)

Vélemény a semmiből

(Folytatás az 1. oldalról)
például a városunkban élőknek egy közös netes platformot adjon, ahova felkerülhet minden, ami Marosvásárhelyhez kötődik, ám – az emberi természet okán is –
elkerülhetetlenül, és nagyon sok esetben végeláthatatlan, sokszor személyeskedéstől sem mentes vita-, majd
veszekedésáradatba torkollott, amelyet vagy megszakítanak az adminok vagy nem (legtöbbször nem). És
ugyanezen ok miatt kétélű fegyver bármilyen közintézménynek a szociális médiában megjelentetni legújabb
megvalósításait, soron következő projektjeit, terveit.
Igen, kell a transzparencia, nagyon fontos, hogy azok,
akik például szavazatukkal gondoskodtak a város jövőjéről, lássák, tudják, hogy a pecsét nem a levesbe ment,
de igencsak lehangoló tud lenni, ha az ember azzal
szembesül, hogy legtöbb polgártársának egyszerűen
soha semmi sem jó. Konkrét példaként azt akartam itt
taglalni, hogy a városvezetés az idén műfenyőt tervez a
főtérre karácsonyra, és ez aztán több száz esetben kiverte a biztosítékot Flekkenfalván. Vannak pró és kontra
érvek, közöttük több megfontolandó ötlet is – magam
sem szeretem a műanyagot, de minden évben sajnálattal
néztem a gyönyörű, hatalmas fenyőfát, amit csak azért
vágtak ki, hogy nekünk, humanoidoknak karácsonyélményünk legyen. Nem fogok beleszállni ebbe a parttalan vitába (sem), de amellett nem tudok elmenni, hogy
ismét, megint, sokadszorra, egyfolytában satöbbi, a folyamatos kritizálást, rinyálást, rosszindulatú panaszáradatot, csúfondáros ujjal mutogatást kell olvasnom és
néznem, miközben mindig elszomorodom attól, hogy
mivé lettünk mi, marosvásárhelyi magyarok.
A véleményformálás szabadsága szent és sérthetetlen
(kéne legyen), de mikor értjük már meg, hogy a folyamatos, „nyuszika, van sapkád?” jellegű, sarkikocsmaszintű panelprolis odaböffentés semmit sem ér, ha nem
társítunk mellé javaslatot, ötletet, konstruktív kritikát,
bármiről legyen is szó. Mert így csak a netes szellőbe
eresztett, sokszor borzalmas helyesírással odalökött
mondatok maradnak, és a rossz érzés, hogy Erdély ide
vagy oda, mégis a Balkánon élünk.
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Márk Endre: A bürokrácia a legnagyobb akadály

(Folytatás az 1. oldalról)
népszerűsítettük. Az emberek elfogadták, ezt tükrözi, hogy végül a
helyhatósági választásokon elnyertem a bizalmukat. Ezért ragaszkodtunk ahhoz, hogy a programot
követjük, és minél többet megvalósítunk belőle. Minden ígéretet be
lehet tartani, csak idő kell hozzá. Ez
a legkényesebb kérdés. Bosszantó,
hogy mennyire bonyolult az adminisztráció a bürokrácia miatt. Ezért
nehezen haladunk. Bármilyen tervhez rengeteg engedélyt kell beszerezni, vaskos dokumentációt
állítunk össze, néhány iratot fölöslegesen teszünk a dossziéba. Ez hátráltat.
S hogy csak egy példát említsek:
felújítjuk a polgármesteri hivatal
udvarát és a parkot, hiszen a gyűlésteremben esketünk, továbbá itt fogadjuk a vendégeinket. Sokkal
ünnepélyesebb külseje lesz, amit a
műemlék épülethez igazítunk. Az
ötlet az idén februárban született
meg, március végétől vártuk a műemlékvédelmi igazgatóság engedélyét. Hét hónapot kellett karba tett
kézzel ülnünk az engedélyért.
Ettől eltekintve kijelenthetem,
hogy a szászrégeni adminisztrációban sikerült irányt váltanunk. Azzal
a nagy hajóval, amelyet eddig vezettek, más, derűs vizekre eveztünk.
Mandátumom első négy hónapjában az irányváltásra fektettük a
hangsúlyt. Megértettük az emberekkel, hogy mást akarunk, másként –
átláthatóan, követhetően, szakszerűen – költjük el a közpénzt. Azon
a szürkeségen változtattunk, ami
nyolc évig jellemezte a várost. Több
olyan témát vetettünk fel, amelyek
a 21. század kihívásai is. Hangsúlyt
fektettünk a környezetvédelemre, a
szelektív hulladékgazdálkodás népszerűsítésére. A családi házaknál
majdnem minden háztartáshoz szelektív gyűjtőzsákokat osztottunk ki.
Jövőben pedig – előre egy évre –
mindenhova eljuttatunk hasonlókat.
Több gyűjtőhelyszínt hoztunk létre
a központban is. Ezeket a közösségi
médiában, a sajtóban is reklámoztuk. És ennek már látható eredménye van. Korábban Szászrégenben
a lakosság a szemét 7-8%-át gyűjtötte szelektíven, jelenleg ez az
arány 35%, célunk elérni a 60%-ot.
Ez még messze van, de úgy érzem,
hogy ezen a téren is jó irányba haladunk, és esélyünk van arra, hogy
elérjük. Ez is sikerélmény. Korszerűsítettük a közszállítást. Sikeresen
pályáztunk hibrid autóbuszok vásárlására. Ezeket megkapta a város.
Átszerveztük az útvonalakat is, úgy,
hogy reggel a gyerekeket a lakónegyedekből az iskolák közelébe szállítjuk. Ezzel az a cél, hogy minél
kevesebben vigyék el az iskoláskorú gyerekeket az oktatási intézményig, így tehermentesítjük a
városi közlekedést. A jegyárusítást
kell megoldanunk. Be akarjuk vezetni az e-ticketing rendszert. Most
az átfedési időszakban vagyunk. Jelenleg az autóbuszon jegyárusok
adják a jegyet, de dolgozunk a korszerű rendszer bevezetésén. A buszok üzembe helyezésével is azt
üzenjük az embereknek, hogy támogatjuk a környezetkímélő alternatív közlekedést, hiszen a
járművek nem szennyeznek, tiszta,
civilizált szolgáltatást tudunk nyújtani. Az Állomás utcába fákat ültettünk, ahol hiányzott a parkokból a
fű, újragyepesítettük.
– Meg kell jegyeznünk, hogy a
város számos utcája javításra szorul…
– A költségvetés függvényében
számos kisebb utcát aszfaltoztunk
le. A nagyobbakat pályázati támogatással teljesen felújítjuk. Négy
fontos utcát rehabilitálunk. Neki-

fogtunk az Akácos útnak, az
polgármesteri hivatal ter- kollégáim. Úgy vélem, hogy pozialapoktól újítjuk fel. Itt lefotív. Nemrég a városi kórházban igen
veit?
lyókat is kialakítunk, rendbe
– Van egy makacs, PNL-s rövid idő alatt korszerű orvosioxitesszük a járdát. Itt vezetjük el
tanácsosokból álló ellenzék. gén-ellátó pontot alakítottunk ki,
a teherforgalmat a központból,
A legutóbbi költségvetés-ki- ahonnan hosszú távon biztosíthatígy fontos, hogy olyan alapja
igazítást is elutasították, juk az ellátást a rászorulóknak,
legyen, ami hosszú távon bírja
annak ellenére, hogy tudták, főleg a Covid–19-fertőzötteknek.
majd a terhelést. Ezenkívül
minden rendben van, és a Gyorssegélyt kaptunk a magyar
felújítjuk az Axente Sever, a
többi tanácsos elfogadta. Po- kormánytól a járvány leküzdésére,
Herbus és a Mező utcákat is.
pulista módon támadnak annak köszönhetően, hogy a többJövő év végéig befejezzük.
minden tervet. Megakadá- ségében románok lakta városnak
Ezeken is közlekednek majd
lyozták a kormány által ga- magyar a polgármestere, és ezt
az említett új autóbuszok, emirantált
„elkötelezettségi nemzetiségtől függetlenül mindenki
att is korszerűsítjük. 32 millió
hitelfelvételt”, amelyből a értékelte, „tetszikelték” ezeket a léeurós csomagban pályáztunk a
108 millió lej összértékű pro- péseket. Természetesen az utcán is
munkálatokra. Ehhez hasonló
jektjeink önrészét, mintegy megállítanak az emberek. Úgy
nagy munka az abafájai út fel19 millió lejt fedezhetnénk. tűnik, hogy a városban két tábor
újítása, szintén a fejlesztésügyi
Az év végi költségvetési fe- alakult ki. Van, aki látja és értékeli
minisztérium támogatásával.
leslegből szeretnénk kisebb a munkánkat, és vannak, akik nem
Itt mintegy 2 km-es szakaszon
utcák aszfaltozására, fejlesz- értenek egyet azzal, ami történik.
az alapoktól felújítjuk az utat,
tésre fordítani. Ezek között Remélem, a többség úgy látja, hogy
kicseréljük az ivóvíz- és lefovan a Marosvásárhely felől rendben mennek a dolgok. Nagyon
lyóhálózatot, a járdákat, a káérkező és a görgényszentim- széles igényspektrumot igyekszünk
beleket föld alatti csatornába
rei út elágazásánál levő kör- kielégíteni, nemtől, kortól, nemzehelyezzük. Tervezzük az Uniforgalom aszfaltburkolatának tiségtől függetlenül. Ezt tükrözték a
Fotó: Vajda György megerősítése. Ebbe sem szászrégeni napok rendezvényei is,
rii negyedi főút teljes felújítá- Márk Endre polgármester
sát kerékpárutak kialakításáegyeztek bele, számunkra amelyeket szintén piknik formájáReméljük, hogy az új régiófejleszval, járdákkal. Ez is óriási befekte- tési programban (PNRR) lesz ki- érthetetlen módon. Sok esetben ban az Ifjúsági parkban tartottunk,
tés. Reméljük, az Anghel Saligny írás. A református és a katolikus nem indokolják meg, miért nem ér- a régitől eltérő szemlélettel.
programmal sikerül támogatást templomig terjedő főutat alakítjuk tenek egyet terveinkkel, határozata– Nyilvánvalóan vannak hosszú
nyernünk a kivitelezésre. Meg kell át, ennek az értéke több mint 20 inkkal. Például a gyermeknapot távú tervek is. Lesz-e idő ezek beemlítenem, hogy jól állunk a közel millió lej, amelyet nem tudunk elő- jóval a sokéves átlagköltség alatti váltására a hátralevő három
két évtizede kezdeményezett tere- teremteni saját költségvetésből. Van összegből sikerült megszervezni. évben?
lőút tervével is. Egy hét múlva el- egy olyan tervváltozatunk, amely Korábban 150.000 lejt szántak erre,
– Ahogy a bürokrácia hátráltatja
készül az országos útügyi hatóság, szerint mélygarázst alakítunk ki, most sokkal színvonalasabb rendez- a munkánkat, az az érzésem, hogy
a CNAIR által megrendelt műszaki egy pedig anélkül. Meglátjuk, mi- vényt szerveztünk a Kerekerdőben kevés az idő a nagy tervekre.
tanulmány. Ezzel párhuzamosan a ként sikerül pályázni.
10.000 lejből, bevonva a civil egye- Mintha a közbeszerzési és egyéb
polgármesteri hivatal kataszterezi a
sületeket,
saját intézményeinket is. hatósági eljárásokat, engedélyezteEnnél jobban áll az Ifjúsági park
nyomvonalon levő földterületeket, átrendezése. Tavasszal a fejlesztés- Azért nem szavazták meg a hozzá- tési procedúrákat azért találták
mivel ezeket ki kell sajátítani. Kö- ügyi minisztériumban aláírtuk az járulásunkat, mert kevesellték az volna ki, hogy fékezzék a helyi közvetkező lépésként a megvalósítha- iratokat annak a pályázatnak a kivi- erre szánt pénzt. Ősszel szerveztünk igazgatási munkát. A város köztósági tanulmányt kormányhatá- telezésére, amelyből a parkot átren- egy utcai étkezési (street food) fesz- pontjának az átalakítása is olyan
rozattal fogadják el, ezután együtt- dezzük, és a Kohl István-múzeum- tivált, amelynek költségvetése elgondolás, amelyet nem hiszem,
működési szerződést köt a CNAIR nak egy új, korszerű épületet hú- 40.000 lej volt, ezt meg túl drágá- hogy ebben a mandátumban mega szállítási minisztériummal, majd zunk fel. Ennek értéke 21 millió lej. nak tartották. Az RMDSZ-frakció a valósíthatok. Az új városi kórház
meghirdetik a versenytárgyalást a Dolgozunk a terveken. Nemsokára PSD-s tanácsosokkal közösen tervének a dokumentációi is elkékivitelezésre. A munkálatokat a versenytárgyaláson kiválasztjuk a hozza meg a számunkra fontos dön- szültek, de valószínű, hogy ennek a
nagy infrastrukturális beruházáso- műszaki tervezőt, utána meghirdet- téseket.
kivitelezéséhez sem lesz elég a
kat támogató program (POIM) ke- jük a versenytárgyalást a kivitele– Milyen a lakosság visszajel- három év. Bízom abban, hogy az
retében
uniós
támogatásból zésre. Reméljük, jövő nyár elejéig zése? Korábban említette, hogy a irány jó, a célokat kitűztük. Négy év
finanszírozzák. 2023-ig el kell ké- elkezdhetjük a munkát.
belső politikai csatározások elle- kevés a kampányprogramban ígérszüljön az út. Bízom abban, hogy
Jó hír, hogy a főtéren levő egy- nére értékelik az eddigi megvalósí- tek betartásához, de az egy év bizokét éven belül lehet licitálni a mun- kori Patria mozi átrendezése is jól tásokat, igaz, nem lehet mindenki- nyította, hogy ha ilyen ütemben
kálatokra.
haladunk, a helyi tanáccsal, a civil
halad. Hét hónapot vártunk, hogy nek a kedvében járni.
– Legjobban a közösségi online szervezetekkel és a városlakókkal
– Nem csak a nagy projektek ese- kiválasszuk a kivitelezőt. Van már
tében történt előrelépés, hanem a nyertesünk, de a tél közeledtével médiafelületeken tudjuk mérni a közösen sok mindent megvalósíthaviszony is megváltozott a polgár- nem fognak hozzá a munkákhoz, visszajelzéseket. Ezeket követik a tunk a szászrégeniek érdekében.
mesteri hivatal és a város lakossága csak márciustól, remélhetőleg nem
között. Ameddig a járványhelyzet kell aktualizálni az árakat. Ez a belehetővé tette, egyre több népszerű ruházás is a CNI támogatásával varendezvényt kezdeményeztek a köz- lósul meg.
ponti parkban.
Tudni kell, hogy a beruházási
– Felráztuk a várost, hiszen egy alap támogatásával épült fel a piaci
másik fontos program volt a család- csarnok. A polgármesteri hivatal elbarát település kialakítása. Ezért végezte a feladatát, de a bürokrácia
első lépésként kicseréljük a játszó- miatt elakadt a munka. Mivel a kiterek bútorzatát. Eddig kettőt sike- vitelező cég a meghirdetett ár alá lirült megvalósítanunk belőle, egyet citált, most a pénzhiány miatt be
a központban, a Rodnei negyedben, nem fejezett munkálatra újabb kivia másikat az Uniriiban. Korszerű, telezőt kell keresni, és újrajárjuk a
német bútorzat került oda, műgye- procedúrát, ami elhúzódik. Tulajpet helyeztünk ki, labdajátékokra donképpen a benti tér kialakításáról
alkalmas pályát kerítettünk el, térfi- van szó.
gyelő kamerákat szereltünk fel.
– A kampányprogramban volt
Nyáron minden vasárnap gyerek- és még egy izgalmas környezetbarát
családbarát programokat szervez- projekt is, a Malomárok átalakítünk civil egyesületekkel közösen. tása, aminek alapján a város közeAz volt a cél, hogyha vasárnapon- pét átszelő, kihasználatlanul álló
ként lezárjuk a főteret, töltsük is vízpartot a polgármesteri hivatal
meg „tartalommal”. Nagyon nép- közösségi térré változtatná, a partszerű táncvillámcsődület, sport-, ján kerékpárút és sétány lenne.
lovas rendezvény, töklámpásnap
– Sajnos egy 30 millió lejes pávolt, a rohamrendőrök fegyverbe- lyázatot elveszítettünk, mert a civil
mutatót tartottak a gyerekeknek, be- környezetvédő szervezetek nem
mutattuk az új autóbuszokat. egyeztek bele, nem értettek egyet a
Ezekre a rendezvényekre több ezren part kibetonozásával, emiatt meghieljöttek családostul, és igen pozitív úsult a tervünk. Támogatjuk az Un
volt a visszajelzés.
DA Verde egyesületet az ötletük
– Korábbi beszélgetésünkkor fel- megvalósításában. Klaus Birthler
merült az ötlet, hogy a főteret átren- műépítész javaslatára jövőre kitakadezi a polgármesteri hivatal, vissza- rítjuk a partot, egy szakaszon kiméhozva a promenád, az egykori vásá- lyítjük az árkot, csónakázhatóvá
rok hangulatát, megőrizve ugyanak- tesszük, de nem lesz sétány és kekor korszerű rendeltetését is.
rékpárút a partján. A vizet majd zsi– Elkészült a látványterv, a kivi- liprendszerrel szabályozzuk. A
telezésre azonban pályáznunk kell, munkához valószínűleg jövő tade egyelőre nincs ahova. Parkok, vasszal fogunk hozzá.
terek felújítására nincs lehetőség.
– Támogatja-e a helyi tanács a
Nemrég parkolójegy-automatákat helyeztek ki a városban
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Kicsik és kamaszok könyvünnepe

Erről jut eszembe

Aprónép az időfolyón

A marosvásárhelyi könyvvásár
egyik legfontosabb célközönsége a fiatal és nagyon fiatal olvasóréteg, valamint a betűk
világában még segítséggel tájékozódó, mesehallgató korosztály. Az ő varázslatokra nyitott
jelenlétük, izgatott nyüzsgésük
szokta megadni a szemle egyedi
hangulatát, a pandémia miatt
azonban idén sem népesíthették
be gyermekseregek a Nemzeti
Színház – tavalyelőtt ilyenkor
friss kötetektől pompázó – előterét.

Nagy Székely Ildikó

A szervezők mégis gondoskodtak
arról, hogy az új és jövendő könyvbarátok ne maradjanak teljesen könyvvásáros élmények nélkül. Az óvodás,
kisiskolás közönség és felnőtt kísérőik
Bíró Eszter előadóművész és zenésztársai Időradír című koncertjén élhették át a korábbi évek szombat délelőtti
bűvöletét a színház nagytermében.
Az aprónép egy mese kellős közepén találta magát, amelynek főhőse, a
világórát összetört Időmanó a hallgatóságától kért segítséget az óradarabok,
valamint az időt mindig kedvező
irányba mozdító, a helyzetek megoldódásáig „előretörlő” időradír megtalálásához. A közös kaland alatt sorrendbe
kerültek a hét összekuszálódott napjai,
állatok bújtak elő egy képzeletbeli ládából – az ormányossal való betűjáték,
az „áláfántozás” közben kerekedett
igazán fergetegessé a hangulat –, majd
az időt karjukkal mérő órákká váltak,
később egy tengerparti locsolódásban
vettek részt, végül a náthás ámbráscet
tüsszentését is megtanulták a gyerekek.
„Csobog a nagy idő-folyó/ Úszik rajta
egy kis hajó./ A perchajóban utazunk…”
– énekelte Eszter, majd koncertje
végén verébugráló versenyre hívta közönségét. Az előadóművészt és zenekarát természetesen visszatapsolta a
publikum. Ráadásként a Birkadalt
adták elő, ami három évvel ezelőtt, az
Állati Zenés ABC című kötetet bemutató könyvvásáros koncerten is „beee”töltötte a színház nagytermét. A vidám
együttlét végén a színpad szélén beszélgethettek az énekesnővel, és a
zenés CD-vel ellátott képeskönyvet, az
Időradírt is aláírathatták a jelenlevők.
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Olvasójáték rekordszámú
jelentkezővel

A könyvvásár elmaradhatatlan, jellegzetes színfoltja az iskolásoknak
szóló olvasójáték, ami már hónapokkal
a szemle előtt sok száz gyermeket és fiatalt mozgat meg. A járványhelyzet
miatt, a tavalyi évhez hasonlóan, a játékos megmérettetés kizárólag a virtuális térben zajlott, az élő döntő
elmaradt. A vetélkedőre, ennek ellenére, vagy éppen ezért, rekordszámú
résztvevő jelentkezett – tudtuk meg
Makkai Kingától, a könyvvásáros gyermekprogramok szervezőjétől.
– Már a múlt évben is aggódtunk
amiatt, hogy eléggé motiváló lesz-e az
online felület a jelentkezők számára,
hiszen a győztes csapatok legfőbb jutalma a korábbi években az olvasásra
kijelölt könyv szerzőjével való személyes találkozás volt. Nagy meglepetésünkre az egy évvel azelőtti 600-as
diáklétszám akkor 800-ra ugrott, idén
pedig még többen, 1050-en neveztek
be a háromfős csapatok játékába. Ez
azt is jelzi, hogy interneten talán jobban terjed a hír. Ebben nagy segítségünkre voltak a pedagógusok és a
szülők, akiknek minden évben rendkívül hálásak vagyunk a diákok mozgósításáért. Ami a földrajzi megoszlást
illeti, egész Erdélyből érkeztek nevezések. Maros mellett Hargita és Kovászna megye már korábban is
képviseltetett, pár éve Brassó is bekapcsolódott, de például Kolozs és Bihar

ozália néni szünet nélkül bólogatott,
mint aki most már mindennel egyetért. Amúgy sem volt soha lázadó
lélek, de mióta Gergely, a fél évszázada
mellé szegődött társ „kilépett” a közös képből, még inkább megszelídült, magába fordult. Olyan volt, mint egy furcsa álomlények
által fehérre festett, kicsi gesztenye. Csak fejének folyamatos rezgése árulta el, hogy
mégsem annyira kemény az a burok, ami
mögé emlékeivel és öregkori kívánságaival
elrejtőzött.
– Apa halála óta édesanyánk szemmel láthatóan távolodott tőlem és a nővéremtől.
Mindennap egy kicsit messzebb volt – kezdte
történetét sportos megjelenésű, filigrán beszélgetőtársam, akiről senki meg nem mondaná, hogy túl van az ötvenen. – Az első
hetekben csak a szótlansága tűnt fel, de ezt
a nehezen feldolgozható veszteséggel magyaráztuk. Nagyon szépen, sőt, példaértékűen éltek apuval, pedig anya részéről nem
is indult olyan könnyen a kapcsolat.
– Mesélt neked erről? – kérdeztem a sóhajtásnyi csendben.
– Ő nem szívesen beszélt magáról, de a
húga, a kedvenc nagynéném közös sétáinkon
gyakran elemlegette, hogy annak idején „kerítő” szerepet vállalt a szüleim egymásra találásában.
Egy
többéves
szerelmi
kapcsolatból gyógyulgatott éppen édesanyám – gyűrűs menyasszony volt, amikor
otthagyta a Jávor Pál-os külsejű, szélhámos
kedvese –, midőn egy nyár eleji, baráti piknikezésen észrevette őt apukám a Marosparti fák alatt. Anyu, persze, a lehető

megyei játékosaink is voltak nagyobb
városokból és kis településekről egyaránt. A jelentkezőknek a játékos feladatlapok kitöltése mellett egy
olvasómappát kellett készíteni a szóban
forgó műről, amit egy videóban mutathattak be. Nagyon élvezték a háttérinformációk felkutatását és ötletelést
igénylő, közös munkát, és a többség
köszönőlevelében ki is fejezte, hogy
nem a győzelem, hanem maga a játék
öröme volt számára a fő motivációs erő
– összegzett Makkai Kinga.
Az olvasónaplót végül összesen 303
csapat küldte be, a 4. osztályosok mezőnyében 37, az 5–6.-osok kategóriájában 138 pályamunkát értékelhetett a
zsűri, a 7–8. osztályosok közül 79, a
középiskolások közül 49 csapat teljesítette ezt az utolsó feladatot is.
Az írókkal való beszélgetésekből
kettőt lemondtak a szerzők: Kiss Judit
Ágnes, a középiskolásoknak szóló
Kórház az osztályteremben című regény írója és Bernáth Zsolt, a 7–8. osztályosoknak ajánlott mű, a Lemezbolt a
Szent János utcában alkotója objektív
okokból nem vállalhatta az utazást. A
negyedik, ötödik és hatodik osztályosok vasárnap követhették a virtuális térben közvetített eszmecseréket,
a negyedikeseket Alfonsín Gergely
Edó, az Izgemozga című meseregény
írója, a nagyobbakat Szabó Róbert
Csaba, a népszerű Vajon Nagyi és a
száguldó város szerzője várta a képernyők elé.

Lépcsők a magasba

Fotó: Nagy Tibor

legelutasítóbb stílusban vette el apám kedvét
az udvarlástól, de az okos kishúga átlátta a
helyzetet, azon „melegében” összebarátkozott a folyóparti gavallérral, és utána hónapokon át rendszeresen találkozgatott vele.
Mindenki azt hitte, hogy a maga örömére,
közben csak az utat egyengette anyukám felé.
Aztán, amikor elérkezettnek látta a pillanatot, csónakázni hívta a nővérét és annak ismeretlen rajongóját, majd magukra hagyta
a fiatalokat. Itt megszakad a film, mert anyukámat hiába is faggattam volna a további
részletekről. De az biztos, hogy idővel nagyon
megszerette
édesapámat. Igazi lelki társak voltak, ismerték és tiszteletben tartották egymás minden
rezdülését, és így a legnagyobb egyetértésben haladtak egymás mellett az életsétányon.
Számukra tényleg egy nagy, közös séta volt
az az ötven év, minden nehézség, nélkülözés
ellenére. Abból ugyanis nekik is kijutott. De
ők tudtak mosolyogni azon, hogy harmadik
napja is krumplileves és szójafasírt az ebéd,
és azt sem bánták, hogy nem telik drága nyaralásra, mint a rokonság felkapaszkodottabb
ágán „csimpaszkodó”, orrukat magasan
hordó entellektüeleknek. Pedig olvasni, színházba járni a szüleim is szerettek, de nem
éreztek késztetést arra, hogy lépten-nyomon
fitogtassák a tudásukat. Az én szememben és
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Időnként rám telepednek ritkuló utazásaim látványemlékei, hol ezt, hol azt kell kiírnom magamból. Most Magyarország legnagyobb köztéri tárlata, a 21. ARC közérzeti
kiállítás plakátszerű óriásképei jelennek meg mindegyre
lelki szemeim előtt. Mindenekelőtt az, amelyen az anyaországi járványügy rettenthetetlen élharcosa, a gyors lábú
nyunyóka nyolc színváltozatban tekint aggodalmasan az érdeklődőkre. A popkultúra ikonikus alkotása, Andy Warhol
közismert Marilyn Monroe-festményének helyhez és korhoz
igazított különös tükörképe ez a pályázati munka az Újbudai
Bikás Parkban. Azon a hírneves világsztár felhőtlenül mosolyog, ezen a szintén sokat emlegetett, de mostanság ritkábban látható közszereplő nem. És van még néhány
különbség a két mű között. De mondom, az ARC-pályázatra
benevezett képösszeállítás is hosszú időre rögzült bennem,
és feltételezhetően sok más emberben is, aki megnézte az
Életjel hívószóra összegyűlt képanyagot. Rengeteg nézője
lehetett a rendezvénynek, nem véletlenül tekintik a leglátogatottabb kültéri kiállításnak. Zárás előtt két nappal sikerült
megnéznem október közepén, egy hétköznap délelőtt, akkor
is igen népes közönség jött, ment a tablók között, diákok,
nyugdíjasok, gyerekek, kutyák, többségükben a hatalmas lakótelep népessége, de távolabbról érkezettek is, és láthatóan
mindannyian jól szórakoztak. Volt min. Ezeken a „képtelenség és arcátlanság ellen” hirdetett, évente megrendezett tárlatokon a benevezők – írók, vizuális művészek, zsurnaliszták,
fotósok, akárkik – egyáltalán nem fogják vissza magukat és
kreativitásukat, nem nyúlnak kesztyűs kézzel a mai magyar
társadalom és a világ aktuális, rázós ügyeihez, nem kímélik
a hatalmon levőket, a magas ragú politikusokat, a folyton
gyarapodó milliárdosokat sem. Bizony gúny, irónia, karikírozás övezi több pályaművön a miniszterelnököt is. De hát
eleve kritikus hangvételű az ezredváltás első évében indult
ARC-sorozat, amely annak ellenére is népszerű, hogy mind
távolabbra kerül a városközponttól. Az 1061 jeligés pályamunkából 19 tagú zsűri választotta ki a legjobbakat, és osztotta ki a díjakat. A közönség is szavazhatott. Nem tudom,
hányan és kinek adták le voksukat, még nincs róla adatom.
Azt viszont fotóval is tanúsíthatom, hogy egy méretes kutya
hosszasan elidőzött egy kutya-macskás print és annak napilapba nem illő szövege előtt. Nem ugatott, a kép annyira
nem érte el az ingerküszöbét, csak csendben ingatta a fejét.
A csevegő, társas, csoportos nézelődők viszont nem hagyták
szó nélkül a covidos társadalmi jelenségeket s a tapasztalt
melléfogásokat meg a Pegazus-ügyet, az urambátyámos öszszefonódásokat, a furcsa meggazdagodásokat, a Fudan-os
kilátásokat, a mutyizást és az elszegényedést, a gyűlöletkeltést, intoleranciát és más napirenden szereplő beszédtémákat, amelyek a plakátokról többféle vetületben
visszatükröződtek. Nem csak mosolyt és nevetést váltottak ki
a látottak. Sok komor arcra is felfigyeltem. Lehet ez másképp
egy közérzet-kiállításon? Kíváncsi lennék egy hasonlóra határon innen, mondjuk, Erdélyben is. Újdonság, hogy a budapesti ARC bezárult, de a szervezők elhatározták, kisebb
méretű vándorkiállításként indítanak el egy Mini ARC tárlatot az előző rendezvények anyagából válogatott képekkel,
szövegekkel. Az első színhely Debrecen, ahol november 5. –
december 15. között látható ez a szociális érzékenységeket
nem kímélő görbe tükör. (N.M.K.)

a nővéremében is ők voltak az igazán sokat
tudók, nem pedig a finomkodva beszélő, folyamatosan színházat játszó, távoli családtagok, például az apai nagybácsim, aki úgy
tartotta két ujja közt a cigarettát, mintha az
élet értelmére mutatna rá az elegáns pöfékelés közben.
– Mi történt édesapáddal? – közelítettem
a jelen felé a beszélgetést.
– Infarktus vitte el, egészen váratlanul.
Sohasem panaszkodott a szívére, sem semmi
másra. Nála csendesebb, elégedettebb embert nem ismerek. A
házhoz, ahol édesanyámmal fél évszázadot leéltek, egy kicsi kert is tartozott. Ott
találta meg anyu, a meggyfái alatt. Olyan
békés volt akkor is, mintha csak leheveredett
volna egyet pihenni.
– A veszteség a te életedet is gyökeresen
megváltoztatta – szólaltam meg újra a ránk
szitáló percek némaságában.
– Mivel a nővéremnek három gyerekről
kell gondoskodnia, úgy döntöttünk, hogy
egyedülállóként én veszem magamhoz anyut.
Eleinte nem akart jönni, szó szerint belekapaszkodott az édesapánkkal közös múlt falaiba, de nem volt más megoldás. Megfordult
a fejünkben, hogy fogadjunk mellé valakit,
aki szakértő szeretettel figyel rá a nap szinte
24 órájában, hiszen az állapota rohamosan

romlott, a kezdeti szótlanság után egészen
megszakította a kapcsolatot a külvilággal, és
önmagát sem tudta már ellátni. De többszöri
próbálkozás után sem találtunk igazán megbízható személyt, és mivel idősotthonba
„telepítésről” hallani sem akartunk, egyértelművé vált, hogy hozzám kell költöznie.
Nem felejtem el azt a napot, amikor félórán
keresztül csalogattuk fel édesanyát a nővéremmel a harmadik emeleti tömbházlakásomba. Félt a lépcsőktől, hozzájuk sem akart
érni. De riadalmában sem keltett feltűnést,
hangtalanul, reszketve ellenkezett. Nem is
tudom, hogy sikerült végül célhoz érnünk.
Azóta négy hónap telt el, és még mindig itt
van velem. Pontosabban fizikailag érzékelem
a jelenlétét, de a lelki, szellemi kapcsolatunkból semmi nem maradt, most már nagy ritkán sem tudja, ki vagyok. Szerencsére így is
engedi, hogy megetessem – egy ideje kizárólag pépesített táplálékot tud magához venni
–, tisztába is tehetem, és a hozzá hasonló betegségben szenvedőktől eltérően a mosdatástól sem irtózik. A testvérem naponta jön,
felvált pár órára, így a munkahelyi teendőket
és az egyéb ügyeket is el tudom intézni. A pihenés viszont egyre ismeretlenebb számomra. De ne gondold, hogy megbántam az
önként vállalt feladatot. Tudom, hogy a
közös időnk anyuval egyre inkább a végéhez
közeledik, és ha tehetném, meghosszabbítanám. Viszont látom, hogy elindult egy másféle úton, láthatatlan lépcsőkön halad felfelé,
félelem nélkül ismételgetve az igent egy különleges találkozásra.
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Megemelték
az Innotech Student program keretösszegét

Szerkeszti: Benedek István

Egyedülálló
számítástechnikai
együttműködés

Eddig példátlan együttműködési megállapodást kötött a
Sambanova Systemsszel az
OTP Csoport. A szerződés
célja, hogy a lehető legrövidebb idő alatt létrejöjjön az a
szuperszámítógép, amely a
mesterséges intelligencia segítségével teszi fejlettebbé a
pénzügyi szolgáltatásokat. A
megoldás a magyar Innovációs és Technológiai Minisztérium segítségével elérhetővé
válik majd a köz- és a magánszféra, valamint a felsőoktatás intézményei számára
is.

A SambaNova Systems, a mesterséges intelligenciával (MI) működő alkalmazások futtatásához a
legfejlettebb szoftverek és hardverek megalkotásában élen járó vállalat, valamint az OTP Csoport,
Kelet-Közép-Európa (KKE) vezető
bankcsoportja november 11-én bejelentette, hogy stratégiai együttműködésre lép Európa leggyorsabb
szuperszámítógépének megépítése
céljából.
A rendszer segítségével a világ
egyik legfejlettebb nyelvi modelljének megalkotása a cél. Ehhez
több, ún. rack szerverre és a SambaNova
Dataflow-as-a-Service
GPT-jére támaszkodó MI-rendszert
helyeznek majd üzembe. A megoldás az Innovációs és Technológiai
Minisztérium segítségével elérhetővé válik majd a köz- és a magánszféra, valamint a felsőoktatás
intézményei számára is.
„Egyedülálló együttműködésnek lehetünk tanúi az OTP Csoport,
az ITM és a SambaNova Systems
között, amelynek révén Magyarország és a kelet-közép-európai régió
rendkívüli erőforráshoz jut. A szuperszámítógép eddig nem elérhető
képességekkel támogatja a GPT-3
szintű nyelvi modul megalkotását a
régióban” – nyilatkozta az aláírás
kapcsán Csányi Péter vezérigazgató-helyettes, az OTP Bank Digitális Divíziójának vezetője.
A partnerségnek köszönhetően
az OTP Csoport egyedi szerepbe
kerül az MI-technológiával kapcsolatos kutatás és fejlesztés területén.
A hitelintézet a megoldásnak köszönhetően képes lesz nagy menynyiségű szöveges információ gyors
feldolgozására, ezzel rövidülnek a
munkafolyamatok, a monoton, is-

métlődő feladatokat a mesterséges
intelligencia végzi el a jövőben.
A szolgáltatásnak köszönhetően
még nagyobb szerep jut az emberi
kreativitásnak az innovációk területén. A bank ügyfelei a korábbiaknál gyorsabb, személyre szabottabb
pénzügyi szolgáltatásban részesülnek majd.
„Az OTP Csoport elismerésre
méltó tervet dolgozott ki arra, hogy
a következő évtizedben az MI váljon a fejlesztések központi hajtóerejévé. Az ITM támogatásának
köszönhetően a bankcsoport által
kialakított MI-környezet elérhető
és élvonalbeli infrastruktúrát kínál
majd az egyetemek, kutatóközpontok, a köz- és magánszféra szervezetei számára egész Magyarországon” – közölte prof. dr. Palkovics László innovációs és technológiai miniszter.
Az OTP Csoport és a SambaNova Systems több évre szóló partnerségi megállapodást kötött,
amelynek köszönhetően üzembe
helyezik a SambaNova Dataflowas-a-Service GPT megoldását, és
egyedülálló magyar nyelvi modul
jön létre. Ezt követik majd azon országok egyedi nyelvei, ahol az OTP
Csoport jelen van. A fejlesztés nyomán az OTP működésének számos
területén jelentős változások indulhatnak el, az ügyfélszolgálattól
kezdve a háttérfeladatokat ellátó
back-office-ig.
„A nagy nyelvi modellek folyamatosan veszik át az elsődleges interfész szerepét a vállalatokon
belül, az MI pedig az ágazatok átalakulásának egyik mozgatórugója.
Az OTP Csoportnál bevezetett fejlesztés példaként szolgál majd arra,
hogy mire képes az MI az olyan,
erőteljesen dokumentumalapú ágazatokban, mint a banki és pénzügyi
szolgáltatási szektor” – fejtette ki
Rodrigo Liang, a SambaNova
Systems társalapítója és vezérigazgatója.
A hitelintézet számára az együttműködés nélkül hosszú évekbe és
jelentős emberi erőforrás felhasználásába került volna házon belül
megalkotni ezt a fejlesztést, míg a
SambaNova segítségével az indulás
csak napok vagy hetek kérdése. A
bevezetést követően az MI szuperszámítógép segítségével az OTP
Bank további fejlesztéseket hajt
majd végre a pénzügyi szolgáltatások több terén. (közlemény)

Hónapok óta húzódik az Innotech Student
program életbe léptetése. Múlt szerdán jóváhagyta a kormány az eredetileg kiutalt pályázati keretösszeg növelését 20 millió euróról
135 millió euróra, így az európai beruházások
és projektek minisztériuma elindíthatja az Innotech Student program keretében kiválasztott
68 projekt szerződéskötését. A tervek révén
több mint 23.500 egyetemi hallgatónak, doktorandusznak és gyakornoknak nyújtanak segítséget a kompetenciáik felmérésében, illetve
további képzésekben részesülnek, hogy számukra megfelelő munkahelyet találjanak vagy
saját vállalkozást indítsanak. A program célja
a vállalkozói készségek fejlesztése, a diákok
által létrehozandó vállalkozások támogatása és
új munkahelyek létrehozása. Emellett kis- és
közepes vállalkozásokat támogatnak azért,
hogy a programban részt vevő diákok számára
3400 új munkahelyet hozzanak létre, illetve
1373 új vállalkozás létrehozását is segítik. A
támogatási keretösszeg megnövelésére azért volt
szükség, mert 68 projekt kapott azonos pontszámú értékelést, azonban ezek összértéke meghaladta az eredeti keretösszeget.
„Sok fiatal számára nehéz elhelyezkedni a munkapiacon, vagy saját vállalkozást indítani. A mi célunk
az, hogy a fiatalok itthon maradjanak, itthon találjanak munkát, itthon tudjanak boldogulni, jövőt tervezni. Az Innotech Student program ebben nyújt
segítséget, és azokat a fiatalokat támogatja, akik befejezték tanulmányaikat, és munkát keresnek vagy
éppen saját vállalkozásuk elindításában gondolkodnak. Bízom benne, hogy azok, akik részt vesznek a
programban, néhány éven belül sikeres vállalkozókká
válnak” – nyilatkozta Hegedüs Csilla, az európai beruházások és projektek minisztériumának államtitkára.
Az államtitkár elmondta, a projektek életbe lépte-

Forrás: rmdsz.ro

tésének több szakasza van. Az első szakaszban leginkább a szakmai képzésekre és a mentorálásra, a vállalkozói készségek fejlesztésére fektetik a hangsúlyt.
Szintén ebben a szakaszban választják ki a diákok
által kidolgozott üzleti terveket, amelyeket támogatni
fognak. A második szakaszban fogják azokat az öszszegeket kifizetni, amelyek a vállalkozások működéséhez szükségesek.
„A támogatás összege attól függ, hogy a vállalkozás által hány új munkahely jön létre. A minimális
összeg, amelyet egy vállalkozás kaphat, 40 ezer euró
– ehhez legalább két munkahelyet kell biztosítania –,
a maximális pedig 100 ezer euró, abban az esetben,
ha a vállalkozás által legalább öt új munkahely jön
létre” – részletezte az államtitkár. Hegedüs Csilla hozzátette, hogy céljuk ezeknek a vállalkozásoknak a
monitorozása is, hogy azok megfelelően működjenek,
és a létrehozott munkahelyek hosszú távon megmaradjanak. (közlemény)

SME Europe – az EPP egyik legaktívabb
szervezete járvány közepette is

Az Európai Néppárt gazdasági szervezete, a
kis- és középvállalatok érdekeit képviselő
SME Europe a pártcsalád egyik legaktívabb
szervezete maradt járványkörülmények közepette is, vontak mérleget a múlt héten
tartott SME Europe közgyűlésen, Brüsszelben.

Az SME Europe ebben az időszakban kiemelten
foglalkozott a lezárások miatt igencsak nehéz helyzetbe kerülő európai kkv-ágazattal, mondta el
Winkler Gyula EP-képviselő, aki a szervezet első alelnöke. „Leginkább a kkv-kat érintette negatívan a
koronavírus-járvány. Szervezetünk két felmérést
végzett, egyet 2020-ban, egyet 2021-ben, megkérdeztük az Európai Unió tagállamaiban tevékenykedő
kis- és középvállalkozókat, hogy direkt visszajelzést
kapjunk, milyen tapasztalataik vannak, és milyen következményekkel járt a koronavírus-járvány” – fejtette ki a képviselő. A felmérések eredményeit
konferenciákon elemezték, megvitatva a következtetéseket, gondokat, a finanszírozáshoz, humánerőforráshoz, technológiához való hozzáférés nehézségeit,
amelyek a napi működést befolyásolják.
„A hazai vállalkozók is részt vettek a két felmérésben, hangsúlyozva, hogy a bonyolult bürokratikus
folyamatok jelentik az egyik akadályt az uniós források megpályázásában, holott ezek a támogatások
életbevágó fontosságúak lehetnének” – magyarázta
Winkler Gyula. Felmerült a digitalizálás, a mesterséges intelligencia használatának kérdése, de a női vállalkozók
alacsony jelenléte is az innovációval
foglalkozó ágazatokban.
Idén az SME Europe tíz online eseményt szervezett, év végéig további
hatot terveznek. „A közgyűlésen megvitattuk a közelgő kulcsfontosságú eseményeket is, amelyekre még az év vége
előtt sor kerül. Elsősorban a digitális
szolgáltatásokról és az egységes digitális piacról szóló keretszabályozás hatására összpontosítunk, másodsorban a
zöldmegállapodás és az Irány az 55%!
intézkedéscsomag kkv-k versenyképességére gyakorolt hatására, harmadsorban pedig felmérjük azokat a
lehetőségeket, amelyeket a megerősített
EU–svájci kapcsolatok kínálnak a vállalkozóknak és az innováció terén” –
részletezte az RMDSZ EP-képviselője.

Az SME Europe hamarosan nyilvánosságra hozza
az európai kkv-król szóló állásfoglalását, amely kitér
a koronavírus-járvány tanulságaira is. Ez a dokumentum a kkv-k prioritásaival foglalkozik különböző érdekeltségi területeken, mint például a nemzetközi
kereskedelem, a digitalizáció, a közlekedés vagy az
egészségügy.
Winkler Gyula elmondta, az SME Europe kiemelt
figyelmet fordít a fenntartható fejlődés és a zöldátmenet hatására, a szén-dioxid-mentesítés, valamint
az energiahatékonyság és az ellátási lánc rugalmasságának kérdésére. Az SME Europe közgyűlésének
végkicsengése az volt, hogy a kkv-k haszonélvezői
kellene hogy legyenek az olyan kezdeményezéseknek, mint például az Irány az 55%! intézkedéscsomag, ugyanakkor a zöld- és digitális átmenet
irányába elmozduló EU erőfeszítéseinek középpontjába a kis- és középvállalatok versenyképességét kellene helyezni.
„Létfontosságú, hogy a kkv-k hozzáférjenek a finanszírozáshoz és a technológiához, így tudjuk biztosítani, hogy az európai vállalkozások hozzá tudnak
járulni a járvány utáni gazdasági helyreállításhoz.
Csak így maradhatnak meg a gazdasági növekedés
motorjainak, és lesznek a továbbiakban is munkahelyteremtő vállalkozások” – mutatott rá a képviselő
a kkv-k fontos szerepére, amelyet az unió gazdaságában töltenek be. (közlemény)

Fotó: archív
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Nem tetszik, ha nem tetszik
Szerkeszti: Nagy-Bodó Szilárd

Most emelje fel a kezét az, aki in- sokkal jobban meg lehet szégyeníkább a negatív kritikát szereti. Nem teni vagy sokkal kellemetlenebb
vagyunk sokan, azonban, ha a nyil- helyzetbe lehet hozni a tartalomkévánosság előtt végzünk valamilyen szítőt, és a lelkivilágát még inkább
tevékenységet, akkor fogunk kapni a földbe lehet tiporni. Magyarán:
hideget és meleget is. De fontos, nem ez, a YouTube által közölt ok
hogy mindkét tábor véleményét lehet a döntés hátterében. A videómeghallgassuk, hiszen a nemtet- megosztó platform egy másik okot
szésből is tudunk tanulni. Hamaro- is megjelölt, mégpedig, hogy a kesan viszont erre már nem lesz vesebb – pontosabban a nem létező
lehetőségünk a YouTube-on, mert – dislike-ok miatt a YouTube rangeltűnik a dislike – azaz a „nem tet- soroló algoritmusa nem fogja hátraszik” – gomb. Vagyis ott
marad, de csak a pozitív
értékelések fognak látszani, így olyan, mintha
ott sem lenne. A videó feltöltője persze látja, hogy
hány „nemtetszést” gyűjtött össze, azonban a széles nyilvánosság nem.
Állítólag a YouTube
már március óta kísérletezik azzal, hogy milyen hatása van a videókra és a
tartalomgyártókra, ha csak
az alkotók látják a dislikeok számát. A visszajelzések pozitívak voltak, így a
cég a bevezetés – vagyis
inkább a gomb lényegi
funkciójának törlése –
mellett döntött. Egyértelmű, hogy jobb az alkotóknak, ha a közönség
nem látja a like-dislike Nem jelenik meg a pornográf tartalom
arányt, és csak az előbbi
mellett lát egy számot. Így az alko- sorolni a videót, sőt fel fogja dobni
tóknak nagyobb lehet a presztízsük. mint ajánlott videót. Ezzel pedig
Természetesen nem csak ezen van a tudják támogatni a kisebb tartalomlényeg. A vállalat szerint az a célja gyártókat abban, hogy növekedjea változtatásnak, hogy a kisebb al- nek. Ez szép és jó, de egyúttal azt is
kotókat ne érhesse semmilyen for- elérik, hogy még több „szemét”
mában zaklatás vagy lelki kerül a felszínre. Félreértés ne
bántalmazás. Sokan ugyanis arra essék, jó gondolat támogatni a páhasználják a „nem tetszik” gombot, lyakezdő youtubereket abban, hogy
hogy megszégyenítsenek másokat, fejlődjenek, és nagyobb követőtámiközben a reakciónak nincs köze borra tegyenek szert, de el kellene
az adott tartalomhoz. Ez a YouTube kerülni azt, hogy az egyszerű népbutítás még nagyobb méreteket ölthivatalos álláspontja.
Ez még egyrészt meg is állja a sön. Ebből pedig nincs hiány a
helyét, hiszen valóban vannak legnagyobb videómegosztó platforolyan személyek, akik rosszindulat- mon, sőt sok esetben éppen ezek
ból nyomják meg a „nem tetszik” érik el a legnagyobb népszerűséget,
gombot az illető youtuber lejáratása így nem csoda, hogy a kezdők is
érdekében. Viszont, aki kiáll a kö- ezzel lépnek a színre, hiszen ebben
zönség elé – bármilyen formában, látják a gyors felfutást és az anyagi
ez alól a hagyományos újságírók sikert.
Hozzá kell tenni, hogy a lépés
sem képeznek kivételt –, fel kell legyenek készülve arra, hogy lesz nem teljesen váratlan, a cég már
olyan embercsoport, amely ellenzi március környékén elkezdte pedazt, amit tesznek, és lesznek olya- zeni a dolgot. Állításuk szerint az a
nok is, akik szándékosan rosszat cél, hogy egy jobb hely legyen a viakarnak, és mindig azon vannak, deómegosztó oldal. A YouTube
hogy valamilyen formában ke- szerint, amikor tesztelték a dislikeresztbe tegyenek az illető személy- ok számának eltüntetését, azt fedezték fel, hogy az emberek
nek.
Egy adott tartalom kapcsán sza- kevesebb alkalommal nyomtak rá
bad a véleménynyilvánítás, és erre csak azért, hogy megbántsák az alaz alkotó fel kell legyen készülve. kotót. A vállalat állítása szerint
Arról nem is beszélve, hogy kom- csökkent azoknak a száma, akik
mentet továbbra is lehet írni, ahol csak azért kattintottak egy videóra,

hogy megnyomják a dislike gombot, hiszen már nem látszik annak
a konkrét eredménye. Így többnyire
csak azok fogják megnyomni, akiknek valóban nem tetszik az adott
videó.
Azonban maradt egy kérdés a végére: ettől valóban jobb hely lesz a
YouTube? Vagy ez a lépés csak a
szemetet fogja a felszínre hozni, és
még több rosszindulatú kommentet
szül? Hiszen arról nincs szó, hogy

ezek aránya mennyit nőtt a tesztelés
alatt. Egy dolog viszont biztos: november 10-e óta a dislike-ok számát
nem jelzi ki a YouTube.

Vége a szexképek
küldözgetésének, legalábbis
IOS-en

Egyre inkább divatba jönnek a
szexképek, avagy a meztelenkedést
ábrázoló képek, amelyeket a különböző felületeken küldözgetnek egymásnak a párok. Sok mindent el
lehet mondani róla, de leginkább
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óriásvállalat még augusztusban jelentette be, hogy beépít egy igen
fontos funkciót az IOS 15.2-es változatába. A tervezett szoftver a gyerekeket próbálja megvédeni attól,
hogy szexuális ragadozók áldozatává váljanak. Ezek voltak az augusztusi hírek, és mostanra úgy néz
ki, javában folyik a szoftver tesztelése, nem kizárt, hogy még az idén
megérkezik az iPhone-okra.
A Cultofmac amerikai lap azt
írja, hogy az eddigi információk
szerint a rendszer képes lesz észlelni, ha egy iPhone-on a gyerekek
meztelenkedést ábrázoló fotókat
akarnak küldeni vagy fogadni.
Ebben az esetben azonnal riasztja a
szülőt. Persze ehhez be kell legyen
kapcsolva a „szülői felügyelet”
mód, amit a legtöbb gyermek nem
igazán kedvel. Továbbá a képeket
ellenőrző szoftver is igény szerint
kikapcsolható.
A beszámoló szerint, ha a funkciót bekapcsolják, az iPhone-okon
és iPaden futó Messages (Üzenetek) alkalmazásban egy elhomályosított képet fog majd látni
a gyerek. Ha megpróbálja megnézni, a rendszer rákérdez,
hogy valóban látni akarja-e a
nem neki való tartalmat? Persze, a gyermekek is tudják, mi
van a képen, hiszen látják, hogy
kitől jött, és meg akarják nézni,
erről viszont azonnal értesítést
kap a szülő. A küldésnél is hasonló folyamat játszódik le, ha
pedig a figyelmeztetés ellenére
a gyermek elküldi a képet, a
szülők azonnal tudni fogják.
Azonban akkor már lehet, hogy
késő, mert rendben, hogy az
IOS-változatok tudják, de aki
kapta, az lementheti, továbbküldheti vagy feltöltheti az internetre. Lehet, nem akkor,
lehet, egy rossz pillanatban,
lehet, egy veszekedés után vagy
bármikor.
Forrás: Apple
A lényeg, hogy egy effajta
lakra feltöltött képeket, e-mail-cí- képpel fegyvert adunk a másik fél
meket stb., de bizonyos esetekben a kezébe, és nagyon súlyos következMessenger-beszélgetésekből
is ményei lehetnek a fotónak.
Az IOS nem tud értesítést külrészleteket, képeket. Ez hiba volt,
nem szándékos tett, de így bárki deni a szülőknek, ha például a
hozzáférhet esetleg a meztelenül Facebook Messengeren, a Whatsapembereket ábrázoló képekhez is. pon vagy az Instagramon küldünk
Most őszintén: hiányzik ez valaki- egymásnak ilyen jellegű képeket,
nek? Tényleg el kell küldeni azokat de ajánlatos jól meggondolni. Megéri? Miért kell elküldeni azt a
a képeket?
Főleg a fiatalok küldözgetnek képet?
Az Apple tett egy lépést az ilyen
előszeretettel ilyen fotókat, de most
ennek vége szakadhat – az Apple jellegű tevékenységek ellen, ami
eszközein legalábbis. Az amerikai mindenképpen dicséretre méltó.

azt, hogy veszélyes, hiszen bárminek, ami az interneten történik,
nyoma marad. Egy fiatal lányban
(vagy fiúban) egy életre nyomot
hagyhat, ha az iskolatársai megtudják, illetve meglátják azt. Számos
öngyilkosságról is lehetett hallani,
amelynek az volt az oka, hogy egy
meztelen kép kikerült a széles nyilvánosság elé. Ha pedig egyszer kikerül a mindenki számára elérhető
internetre, onnan lehetetlen eltüntetni. Ne gondolja senki, hogy a privát beszélgetéseink titkosak, és
csak mi tudjuk, mi történt ott. Hiába
írja azt egy-egy felület, hogy titkosítva van. Nem, így is nyilvánosságra kerülhetnek az adatok.
Továbbá senki ne gondolja, hogy őt
nem érheti hackertámadás, mindenki lehet áldozat, rendszerhibából
is kiszivároghatnak az adatok.
Pár hete történt, hogy több mint
félmilliárd Facebook-felhasználó
adata került egy nyilvános adatkupacba. Ezek az adatok tartalmaztak
telefonszámokat, neveket, az olda-

Nem látszik, hogy hány dislike-ot kapott a videó

Forrás: YouTube
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Bírságolják az avarégetést is

Szerkeszti: Szer Pálosy Piroska

Terjedő tarlótüzek

A Maros megyei tűzoltóknak az utóbbi hetekben gyakran kellett száraz növényzet, tarlótűz égetése miatt a helyszínre sietni, mert
esetenként fennállt a felügyelet nélkül hagyott lángok továbbterjedésének veszélye.

Szer Pálosy Piroska

Annak ellenére, hogy tilos a nyílt láng használata
lakóházak, takarmánytárolók, üzemanyag-tárolók,
gyúlékony épületek és tárgyak szomszédságában, a
tűzoltók országszerte gyakran kapnak ilyen jellegű riasztást. A mezőgazdasági területek vagy erdőhöz közeli, felügyelet nélkül hagyott tarlótüzek miatt
ugyancsak bírságolnak.
Növényzet, hulladék vagy gyúlékony anyagok égetéséhez a polgármesteri hivatal által jóváhagyott engedéllyel
kell
rendelkezni,
ugyanakkor
óvintézkedésekkel biztonságossá kell tenni az égetést.
Meg kell bizonyosodni arról, hogy a tűz nem terjedhet
át a szomszédos épületekre, gabonatáblákra, ültetvényekre, erdőre stb., ellenkező esetben 1.000–2.500 lej
közötti bírságokat szabhatnak ki.
A jogszabály azokra a felügyelet nélkül hagyott tarlótüzekre és a nyílt lángok használatára vonatkozik,
amelyek terjedése veszélyezteti a környezet növényzetét és élővilágát.
Idén lépett érvénybe az a törvény, amellyel megtiltják a kertek, udvarok takarítása nyomán keletkező
növényi hulladék elégetését a magángazdaságokban.
A levegő védelméről szóló kormányrendelet értelmében, amennyiben az illegális avarégetés bizonyítást nyer, a szabálysértő magánszemélyek akár
nyolcszáz lejes bírságra is számíthatnak.
Az új törvény értelmében 2021. február 20-ától
tilos az avar, illetve az egyéb kerti hulladék (ágak,
gallyak, lomb- és fűnyesedék, kerti gaz), illetve a
komposztálható hulladék elégetése, ez a tevékenység
ugyanis nagymértékben szennyezi a levegőt, egészségkárosító hatására hivatkozva tiltják meg a lebomló
háztartási hulladék égetését.

gel és a Sürgősségi Helyzetek Felügyelőségével közösen ellenőrzik a rendelkezések betartását, és a kihágásokért büntethetnek, akár a területalapú
támogatást is megvonhatják a gazdáktól.
A közlemény értelmében a mezőgazdasági területek takarításakor szigorúan tilos a száraz növényzet
és a tarló égetése a mezőgazdasági területeken. A tilalom érvényes a kaszálókra és legelőkre is, tarlót,
szénát, kórót, szalmát, kukoricacsutkát, napraforgószárat stb. égetni tilos.
Az APIA szakemberei a megyei katasztrófavédelmi
felügyelőség és a környezetvédelmi őrség munkatársaival tartanak ellenőrzéseket, hogy meggátolják a
tarlóégetést. Az uniós támogatásban részesülők kötelesek betartani az agrárgazdasági és környezetvédelmi
feltételeket, eszerint többek között tilos a szántóföldek tarlójának és az ott található növényi maradványoknak, valamint a rétek növényzetének a
felégetése. A kitűzött cél a talaj szerves anyagainak
megtartása, a tarló, illetve a területek természetes tulajdonságainak védelméhez szükséges minimális intézkedések meghozatala.

Elúszhat a támogatás

A tarlóégetés megfékezése érdekében a Mezőgazdasági Intervenciós és Kifizetési Ügynökség ellenőrzést tarthat a mezőgazdasági területeken. Az
agrárgazdasági hatóságok a környezetvédelmi őrség-

Védettségi igazolással mentesülnek a karantén alól

Fotó: ISU

Koccanások mellé bírság

Novembertől az időjárás és az
útviszonyok miatt fokozott
veszélyhelyzettel kell számolniuk a járművezetőknek. Koccanásos tömegbalesetnél az
intézkedő rendőrök feladata
megállapítani a felelősöket,
akikre szabálysértésért pénzbírságot róhatnak ki.

Pálosy Piroska

A tél küszöbén rövidülnek a nappalok, és a párás, ködös, esős idő
megnehezíti a közlekedést. Ezért a
járművezetők számára fontos az
erre való felkészülés, hogy a balesetveszélyes helyzetek, a koccanások, de a végzetes kimenetelű
balesetek is elkerülhetők legyenek.
November 15-én, hétfőn a reggeli órákban Maros megyében több
helyszínre riasztották a rendőrséget
és a tűzoltóságot kisebb-nagyobb
koccanások és közúti balesetek
miatt. A legtöbb járművet érintő
koccanásos baleset az E60-as/15-ös
országúton Kerelőszentpálon, a
vasúti felüljáró hídján történt, szerencsére súlyosabb személyi sérülés
nélkül. A sűrű köd és a csúszós
úthoz nem igazított sebesség, a haladási távolság be nem tartása miatt
reggel 6.30 órakor tömegbaleset
történt, amelyben húsz jármű volt
érintett. A Maros megyei rendőrség
közleménye szerint az említett útszakaszon a látótávolság 50 méter
alá csökkent, az aszfalton pedig vékony jégréteg képződött.
Ugyanaznap kisebb koccanásokról érkezett jelentés a Jedd és Kebeleszentivány közötti szakaszról,
illetve Nagyernyéből is.
A szentpáli tömeges koccanásban a rendőrök nyolc esetben állapítottak meg nagyobb anyagi kárral
járó balesetet, amelyben 14 jármű
volt érintett, a másodlagos balesetben hat jármű volt érintett és egy
enyhébb személyi sérülés is történt,
ezért bűnügyi dossziét nyitottak. A
járművezetők alkoholszondás vizsgálata minden esetben negatív érté-

rendszerrel tudnak igazolni, akárcsak az elhasznált csúszásgátló
anyag mennyiségét.

Járművezetés ősztől

A fenti példából kiindulva a
Maros megyei rendőrség a járművezetőknek azt tanácsolja, hogy a
hasonló balesetek elkerülése érdekében szigorúan tartsák be a közúti
szabályokat, a jelzőtáblák utasításait, csökkentsék a haladási sebességet, és igazítsák az útviszonyokhoz. Ugyanakkor elindulás
előtt tájékozódni kell az időjárásról,
az útszakaszon várható akadályokról is. A rendőrségi figyelmeztetés
szerint ősztől tavaszig fokozott figyelemmel és megfelelő vezetéstechnikát alkalmazva kell közlekedni, ugyanakkor a balesetek elkerülése érdekében elővigyázatosságra intik a gyalogosokat is. A
műszaki biztonság egyik alapkövetelménye a futómű és a téli gumiabroncs kifogástalan állapota. Ebben
az időszakban a sűrű köd, a szitáló
hó, a csúszós utak mindennapossá
válnak, ezért a hirtelen fékezés balesetveszélyes lehet. Mivel rövidebbek a nappalok, a járművezetőknél
hamarabb jelentkezik a fáradtság,
csökken a reakcióidő, ezért hoszszabb út esetén többször érdemes
pihenőt tartani. A pára, a köd rontja
a távolságbecslő képességet, ugyanakkor a hó, illetve csapadék fárasztja a szemet, ezért a közlekedési
eszközök, útjelzők elkerülhetik a
járművezető figyelmét. Nagyobb
követési távolságot kell tartani és
csökkenteni a sebességet, ezáltal elkerülhető a baleset, és egy esetleges
rossz manőver esetén a hibák könynyebben korrigálhatók.

Ködlámpa és rövidfény

A ködös időben használni kell a
ködfényszórókat és a hátsó helyzetjelző ködlámpákat. A hátsó ködlámpák révén időben észrevesznek a
mögöttünk érkezők, amennyiben
azonban oszlopban halad a gépkocsisor, a hátsó ködzárófény zavarhatja a mögöttünk levő gépko-

Magyarország is vörös zónás

Ezt a rendelkezést Cseke Attila RMDSZ-es
Az Országos Járványügyi Operatív Törzs
(CNSU) frissítette a járványügyi szempont- ügyvivő egészségügyi miniszter és az Országos Kaból kockázatosnak minősített országok listá- tasztrófavédelmi Főigazgatóság (DSU) vezetője írta
alá. A korábbi szabályozás szerint csak az Európai
ját, amely november 7-től érvényes.

A határozat szerint Magyarország átkerült a sárga
zónából a vörösbe, tehát a negatív teszt már nem mentesít a karantén alól, csak az oltás vagy a betegségen
való átesésről szóló igazolás. Az RMDSZ közbenjárásának köszönhetően karanténmentes a határátlépés
Romániába mindenki számára, akinek oltásigazolványa van, függetlenül attól, hogy milyen oltóanyaggal
oltották. Így ez minden Magyarországon beoltott személyre vonatkozik.

Illusztráció

Unió által elfogadott négy vakcinával lehetett volna
karantén nélkül beutazni Romániába, de a módosításnak köszönhetően például a Magyarországon használt
Szputnyik- és Sinopharm-vakcinával oltott személyek
is karantén nélkül léphetik át a határt Romániába.
Románia mellett többek között Magyarország, az
Egyesült Királyság, Írország, Ausztria, Belgium,
Dánia, Luxemburg, Törökország, Horvátország, Szerbia, Montenegró, Görögország, Ukrajna, a Moldovai
Köztársaság, Lettország, Örményország, Szlovákia, Bulgária is a járványügyi szempontból kockázatosnak minősített országok listáján van.
Németország egyelőre még a
sárga listán szerepel, akárcsak
az Amerikai Egyesült Államok, Svájc, Ciprus, Norvégia,
Bosznia-Hercegovina, Jordánia, Irán. Nagyobb számban
vannak a zöld listás országok,
a többi között Olaszország,
Svédország, Kanada, valamint
Ausztráliától Kubáig, Kínától
Dél-Koreáig vagy Vietnámig
számtalan állam. A zöld besorolású országok listáját az
afrikai kontinens országai,
Szomália, Uganda, Szudán,
Burundi, Nyugat-Szahara zárFotó: police.hu
ják. (pálosy)

ket mutatott, ennek ellenére a
balesetben érintettek között 10 bírságot róttak ki a közúti forgalom
veszélyeztetése miatt. Kilenc járművezetőt büntettek meg a helyszínelők
szerint
elővigyázatlan
vezetésért, egy forgalmi engedélyt
visszatartottak, a közúti karbantartót pedig 14.500 lejre bírságolták
meg. A brassói regionális út- és hídügyi igazgatóság sajtóképviselője,
Elekes Róbert szerint azonban hétfőn két ízben, hajnali 4 órakor és
6.30-kor is szórtak el a helyszínen
csúszásgátló anyagot, ami azonban
a lecsapódó és megfagyó ködpermet miatt nagyobb sebességnél nem
jelent százszázalékos biztonságot. A
környéken három-három járműből
összesen 12 tonna csúszásgátló
anyagot szórtak le, amit a GPS-

Fotó: Maros Megyei Vészhelyzeti Felügyelőség

csivezetőt, ezért ajánlott lekapcsolni. A fények rendkívül fontosak, mivel rossz látási viszonyok
közepette általuk lesz látható a
jármű a közúti forgalomban. A ködlámpákat a rövidfénnyel egyidejűleg kell használni. A csúszós utakon
való kanyarodással egy időben nem
ajánlott a fékpedált nyomni, lehetőleg a motorféket kell használni. A
nagyobb távolságra utazók ellenőrizzék a gépkocsijuk műszaki állapotát: a fékrendszert, a klímaberendezést, a téli gumikat stb.
Nem árt időben tájékozódni az időjárási körülményekről, ugyanakkor
a szükséges felszerelés – hólapát,
vontatókötél, fagymentesítő zárolajozó, élelmiszer és ital, takaró, melegebb ruhadarabok – nélkül ne
induljanak útnak.
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Bravúros varsói gy)zelemmel zárta a magyar csapat a vb-selejtez)t
A magyar labdarúgó-válogatott
bravúros, 2-1-es gyQzelmet aratott
Lengyelországban a világbajnoki
selejtezQsorozat utolsó mérkQzésén,
hétfQ este Varsóban.
FelemelQ percek vezették fel az
összecsapást, a telt házas varsói
Nemzeti Stadion közönsége végig
tapsolt a magyar himnusz közben,
majd a lengyel alatt piros és fehér
kartonlapok segítségével beborította
a nézQteret. Mindeközben kiderült,
hogy a pihenQt kapó Robert Lewandowski, a hazaiak legnagyobb
sztárja végül a csapattal maradt, és
a kispadról szorított társaiért.
Az elsQ hazai helyzetre bQ tíz
percet kellett várni, és a folytatásban is a hazaiak diktálták a tempót,
a magyar támadók nem tudták meg-

tartani a labdát. A lengyel mezQnyfölény ellenére a 37. percben egy
pontrúgás után, hatalmas hazai védelmi hibát kihasználva Schäfer
András fejesével megszerezte a vezetést a magyar válogatott: ekkor
Nagy Zsolt finoman ívelt be az
ötösre egy szabadrúgást, Puchacz
saját kapuja felé csúsztatott, Schäfer
pedig közvetlen közelrQl Szczesny
lábai között a kapuba fejelt (0-1). A
lengyelek a szünet elQtt egyenlíthettek volna, de Dibusz Dénes résen
volt.
A második félidQ két veszélyes
magyar kontrával indult, Marco
Rossi együttesének a játéka látványosan feljavult, mégis a lengyelek
örülhettek, miután szintén egy pontrúgást követQen egyenlítettek: a 61.

Gazdag Dániel gólja, szemben a lengyel Wojciech Szcz sny kapus. Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

Az I csoport végeredménye
1. Anglia
2. Lengyelország
3. Albánia
4. Magyarország
5. Andorra
6. San Marino

10
10
10
10
10
10

8
6
6
5
2
0

2
2
0
2
0
0

0
2
4
3
8
10

39-3
30-11
12-12
19-13
8-24
1-46

26
20
18
17
6
0

percben egy jobb oldali szögletet hazafele, Qk már nem hallották a lejtezQt érQ második helyen végzQ
középen Bednarek fejelt volna ka- hazai füttykoncertet, amely a pótse- válogatottat „búcsúztatta“ Varsóban.
pura, Szalai Attila hátáról felpördült
a labda, Swiderski pedig hat méterJegyz)könyv
rQl a kapu jobb oldalába bólintott
I
csoport,
10.
(utolsó) forduló: Lengyelország – MaVb-selejtezQ,
(1-1). A gól nem hozta fel a lengyegyarország
1-2
(0-1)
leket, várt rohamaik elmaradtak, sQt
Varsó, Nemzeti Stadion, 56.197 nézQ, vezette: Tiago Martins (portíz perccel a befejezés elQtt újra vezetést szerzett a magyar csapat: tugál).
GólszerzQk: Swiderski (61.), illetve Schäfer (37.), Gazdag (80.).
ekkor Kiss kapott remek kiugratást
Sárga lap: Klich (41.), Cash (45+2.), Puchacz (58.), Kedziora (67.),
a leshatáron a jobb szélen, tökéleteilletve
Nagy Zs. (6.), Schön (43.), Szalai A. (64.), Gazdag (74.).
sen játszott vissza a második hulLengyelország:
Szczesny – Kedziora, Dawidowicz, Bednarek, Pulámban érkezQ Gazdag elé, akinek
bQven volt ideje, így felnézett, majd chacz (83. Placheta) – Cash (46. Jozwiak), Klich, Linetty (65. Frankowski), Moder (46. Zielinski) – Piatek (65. Milik), Swiderski.
a rövid felsQbe lQtt (1-2).
Magyarország: Dibusz – Fiola, Lang, Szalai Attila – Nego, Schäfer,
A majdnem 60 ezres lengyel
szurkolótábor egy része öt perccel a Nagy Ádám (90. Vécsei), Nagy Zsolt – Varga Kevin (58. Gazdag),
rendes játékidQ vége elQtt elindult Schön (72. Kiss Tamás) – Szalai Ádám (89. Hahn).

Mestermérleg
* Marco Rossi (Magyarország): „Okosan és precízen játszottunk. Ugyan a lengyelek végig erQteljesen
irányítottak a mérkQzést, azonban mi rendkívül fegyelmezetten betartottuk a taktikát, és elsQsorban ennek
köszönhetjük a gyQzelmet. Azonban siker ide vagy oda, a csapatnak szerénynek kell maradnia, és keményen
kell dolgoznia ahhoz, hogy fejlQdjön. Az elmúlt esztendQ fenomenális lehetett volna, ha nincs az albánok
elleni két vereség, ami egyébként mind a mai napig nyomja a lelkem, hiszen ellenük minimum három vagy
négy pont megszerzésében bíztam. Persze ha ez sikerül,
akkor minden bizonnyal a lengyelek sem pihentették
volna ma Lewandowskit, de a futballban nincsen ha. Valószínleg a Bayern München nyomásának engedett a
Paulo Sousa vezette lengyel szakmai stáb. Én is jártam
már hasonló cipQben a német klubokkal szemben, amelyeknek meg kellene érteniük, hogy igenis minden válogatott mérkQzés fontos.”
* Paulo Sousa (Lengyelország): „Több olyan játékosnak is lehetQséget adtunk, akik eddig kevesebbet játszottak, hogy felkészüljenek a nemzetközi mérkQzések magas
színvonalára, de nem volt mindenki a legjobb formában,
és nem is értették meg egymást kellQképpen a pályán:
ebben fejlQdniük kell! Rosszul érintett, sQt meglepett a
mai eredmény, amelynek nyomán kissé nehezebbé vált a
dolgunk a pótselejtezQn, de bárhogyan legyen is, biztos
vagyok a vb-kvalifikációban. Nem vagyok olyan kapitány, aki félne a döntések meghozatalától, és változatlanul
úgy érzem, hogy a mai mérkQzés lehetQség volt arra,
hogy elQre léphessünk, Lewandowski és Krychowiak hiányában is. Lewandowski mellQzéséhez ugyanakkor a
Bayern Münchennek semmi köze. Nem a klub hozta meg Marco Rossi, a magyar (b) és a portugál Paulo Sousa, a lengyel
a döntést! Én vagyok a kapitány!”
válogatott szövetségi kapitánya. Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

Több mint száz pont különbséggel nyert a férfi-kosárlabdacsapat
Bálint Zsombor
Nem kímélte a szerény képesség Eagles
csapatát (gyakorlatilag a bukaresti Aurel
Vlaicu FQgimnázium együttesét) a feljutást
célzó Marosvásárhelyi CSM a kosárlabda 1.
liga 2. fordulójában. Noha a mérkQzést zárt
kapuk mögött rendezték a járványvédelmi intézkedések miatt, George Trif együttese
mintha mindvégig a közönségnek játszott
volna elsQ hazai találkozóján, ami részben
igaz is, hisz bárki láthatta a mérkQzést, akinek
egy internetre csatlakoztatott számítógépe
vagy okostelefonja van.
A CSM nem csak átgázolt az ellenfelén, de
néha igen látványos kombinációkkal vette be
az ellenfél kosarát, ráadásul nem lankadt a

lendület egy pillanatig sem, az utolsó negyedben sem, amikor a teljes kispad volt a pályán,
ám Qk, a fiatal és nagyon fiatal tartalékok voltak azok, akik 100 pont köré kerekítették az
eredményt. Egész pontosan 105 pont különbséggel nyert a marosvásárhelyi alakulat.
A statisztikai mutatók lenygözQek, még

akkor is, ha az ellenfél nem tartozik a komolyabb riválisok közé a másodosztály szintjén.
Ketten teljesítettek dupla-duplát (Sánta Szabolcs és Alin Bora), a mezQnybQl pedig
68%-os hatékonysággal dobott a csapat.
A marosvásárhelyiekre most egy újabb
könnynek ígérkezQ kiszállás vár, hiszen –

várhatóan vasárnap – az újonc Jászvásári Politehnica otthonában játszik, amely két nagyarányú vereséggel kezdett. A csapat
Mikulásra tér vissza a sportcsarnokba, amikor a Nagyszebeni CSU fiókcsapata lesz az
ellenfél. Talán akkor legalább zöldigazolvánnyal beengedik a nézQket a csarnokba.

Jegyz)könyv

Eredményjelz)

Kosárlabda 1. liga, 2. forduló: Marosvásárhelyi CSM – Bukaresti Eagles 145:40 (40-10, 3110, 42-11, 32-9)
Marosvásárhely, ligeti sportcsarnok, zárt kapus mérkQzés. Vezette: Molnár Csongor (Marosvásárhely), Diana Oprea (Brassó), Adrian Crian (Kolozsvár). EllenQr: Alexandru Columban
(Kolozsvár).
Marosvásárhelyi CSM: Sánta 26 pont, Engi-Rosenfeld 19 (3), Bora 17, Martini 16 (3), Bölöni 15 (1), Nistor 15 (3), Kiss 14, Murean 9, Szilveszter 6, T$lm$cean 4, Steff 2, Blaga 2.
Bukaresti Eagles: Spoitoru 12 pont, Anghel 9 (3), Dr$ghici 5, Andone 4, Rasty 2, Mingote
2, R$dulescu 2, Dinu 2, Ursu 2, Coneanu, Livezeanu-Boatc$.

Kosárlabda 1. liga, 2. forduló: Bukaresti Agronomia – Bukaresti NN Ulisse
78:55, Marosvásárhelyi CSM – Bukaresti Eagles 145:40, Bukaresti Stiina –
Jászvásári Politehnica Stomart 137:68,
Kolozsvári Universitatea – Nagyszebeni CSU II 96:91, Nagyváradi CSM
CSU – CSU Craiova 125:53, Bukaresti
Laguna – Brassói Ralph 67:49.

Svájc kijutott, Olaszország pótselejtez)s

A csoportkör második helyezettjei

A sorrend megállapításánál a csoportok elsQ öt helyeSvájc kijutott a jövQ évi katari labdarúgó- dánok biztos vb-részvétele, miként az is, olyan csoportgyQztes csatlakozik zettje elleni eredményeket vették figyelembe, a rangsor
világbajnokságra, amelynek európai selejte- hogy a pótselejtezQn a skótok folytathatják a pótselejtezQ mezQnyéhez, ugyanakkor azért volt fontos, mert az elsQ hat kiemelti
zQsorozatában, a záróforduló hétfQi szereplésüket. A két csapat hétfQn egymással amely a vb-selejtezQk során nem státuszt élvez.
játéknapján legyQzte Bulgáriát, az Európa- meccselt Glasgow-ban, ahol a házigazdák bi- végez az elsQ két helyen. A 12
A második helyezettek: 1. Portugália 17 pont (+11), 2.
csapatot majd három csoportra Skócia 17 (+7), 3. Olaszország 16 (+11), 4. Oroszország
bajnoki címvédQ Olaszország pedig pótselej- zonyultak jobbnak 2-0-ra.
A tíz csoportból az elsQk jutnak ki a 2022- osztják, és egymérkQzéses elQ- 16 (+9), 5. Svédország 15, 6. Lengyelország 14 (+8), 7.
tezQre kényszerül.
A zárókör elQtt Svájc és Olaszország azo- es, katari világbajnokságra, a másodikok döntQ-döntQ rendszerben küzde- Wales (+5), 8. Észak-Macedónia 12 (+3), 9. Törökornos pontszámmal állt, de utóbbinak jobb volt pedig pótselejtezQt játszhatnak a részvételért. nek majd meg a fennmaradó szág 12 (+1), 10. Finnország 11.
a gólkülönbsége. HétfQn a svájciak gól nél- Mellettük a Nemzetek Ligájából a két legjobb három helyért.
küli elsQ félidQ után végül
magabiztosan, négygólos küEredményjelz)
lönbséggel verték Bulgáriát
Európai vb-selejtezQk, 10. (utolsó) forduló:
Luzernben – a házigazdák két
* C csoport: Észak-Írország – Olaszország 0-0, Svájc – Bulgária 4-0 (0-0).
Marosvásárhelyen a napokban elhunyt Onuan Károlyra emlékeznek
találatát videó-ellenQrzés után
A csoport végeredménye: 1. Svájc 18 pont, 2. Olaszország 16, 3. Észak-Írpályatársai és barátai. Ma délután 1 órára a víkendtelepi volt labdanem adták meg –, miközben
ország 9, 4. Bulgária 8, 5. Litvánia 3.
rúgó-akadémiához – jelenleg a városi sportklub székhelye – várnak
az olaszok Belfastban csak 0* F csoport: Skócia – Dánia 2-0 (1-0), Ausztria – Moldova 4-1 (2-0), Izrael
minden focibarátot és drukkert, aki fQhajtással tisztelegne a korábbi
0-s döntetlent értek el a ven– Feröer szigetek 3-2 (1-0).
labdarúgó emléke elQtt.
déglátó északírekkel.
A csoport végeredménye: 1. Dánia 27 pont, 2. Skócia 18, 3. Izrael 16 (23Onuan Károly november 10-én, 67 évesen hunyt el. Ma délelQtt
Az F csoportban a tovább21), 4. Ausztria 16 (19-17), 5. Feröer szigetek 4, 6. Moldova 1
hamvasztják
Tordán, temetés helyett a víkendtelepi megemlékezésen
jutás szempontjából nem ma* I csoport: Lengyelország – Magyarország 1-2 (0-1), San Marino – Anglia
búcsúznak tQle volt csapattársai és kollégái, tájékoztatott az ASA egyradt kérdés az utolsó körre,
0-10 (0-6), Albánia – Andorra 1-0 (0-0).
kori kiválósága, Hajnal Gyula.
hiszen korábban eldQlt a

Ma búcsúztatják Onuan Károlyt
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Átláthatóság, az uniós értékek tisztelete

Új szabályok az európai politikai pártoknak

A képviselők az adományok szigorúbb nyomon követését, az uniós értékek tiszteletben tartása hiányában a támogatás visszatartását és a
papírmunka csökkentését javasolják. Közlemény
született erről, amelyet az Európai Parlament Magyarországi Kapcsolattartó Irodája juttatott el a
Népújság szerkesztőségébe.

szintű politikai pártok minden tagpártjára ki kellene terjesztenie az uniós értékek tiszteletben tartásának követelményét, véli a Parlament. Ehhez pedig
meg kell erősíteni az európai politikai
pártokkal és európai politikai alapítványokkal foglalkozó hatóságot.

gadott el az európai demokrácia megerősítésével kapcsolatban egy, az európai szintű politikai pártokkal és
alapítványokkal foglalkozó jelentésben. A jelentést 428 szavazattal, 92 ellenszavazat és 49 tartózkodás mellett fogadták
el.

A hatóságnak szigorúbban kellene ellenőriznie az összesen 3000 eurót meghaladó bejelentett adományokat, különösen
akkor, ha az összeg hirtelen megemelkedett. A Parlament ismét felszólít a nem
uniós forrásból származó adományok betiltására, és javasolja, hogy a hatóság
hozza nyilvánosságra az egyes adományozók európai szintű pártnak és az abba tartozó nemzeti tagpártnak adott adományait.
A képviselők azt is kérik, 2027-re a szabályozás biztosítsa, hogy az átláthatósági
szabályok megkerülésére ne lehessen adományozni egyazon európai politikai párthoz tartozó, de jogilag független szer- Rainer Wieland
Forrás: commons.wikimedia.org
vezeteknek, ha az
„A jelentésünk időszerű, pont egybeesik az Európa jövőadományozás mértéke együttesen túljéről rendezett konferenciával, ahol európaiak épp a kontilépi az átláthatósági határértékeket.
nens eddig legnagyobb demokratikus eszmecseréjében
Az EP javaslatai
vesznek részt. A konferencián megfogalmazott gondolatokat
A Parlament szerint a Bizottságnak az általunk megerősíteni kívánt európai szintű pártok tudják
mérlegelnie kellene, hogy bevezethető- majd megvalósítani” – mondta Charles Goerens (Renew, Lue az előző választási eredményen ala- xemburg), a jelentés társjelentéstevője.
puló rendszer az európai politikai
pártok finanszírozására. Emellett java- Sikerült a legfontosabb reformokra irányítani
a figyelmet
solja:
• számolják fel az uniós szerződé„Örülök, hogy sikerült a legfontosabb reformokra irányísekre vonatkozó népszavazások támo- tanunk a figyelmet. Azonban tartok tőle, hogy a választási
gatásának tiltását;
eredményen alapuló finanszírozási rendszer bevezetésével
• harmonizálják az európai és nem- kapcsolatban nem fogalmaztunk meg elég határozott kérést
zeti szabályokat;
a Bizottság számára, pedig az sokkal demokratikusabb meg• a már meglévő, nemzetközi politi- oldást jelentene. Egy ilyen rendszerben az európai szintű pokai pártok egyszerűbben jegyeztethes- litikai pártok nagyobb figyelmet szánnának az európai
sék be magukat európai szintű politikai választásokon való részvétel ösztönzésére, és nem lennének
pártként;
zárt ajtó mögötti megállapodások a választások után” –
• javítsák ki a rendeletet, mivel annak mondta Rainer Wieland (EPP, Németország) társjelentéstevő.
hibás kialakítása korlátozza az egyéni
A jelentés november 23-ra várható.
tagságot az európai szintű politikai párAz európai politikai pártok és az európai politikai alapíttokban;
ványok jogállásáról és finanszírozásáról szóló rendelet köte• unión kívüli országok (beleértve lezi a Parlamentet a rendelet értéklelésére. A Bizottság ezt
volt uniós országokat is) tagjai is tartoz- követően saját jelentést ír, amelyet a módosításokat tartalhassanak egy párt vagy alapítvány tag- mazó jogalkotási javaslat kísér.
Forrás: Wikipédia jai közé.

Szigorúbb ellenőrzés a 3000 eurót
meghaladó bejelentett adományok
Az Európai Parlament a múlt csütörtökön javaslatokat fo- esetében

Mózes Edith

Tartsák tiszteletben az európai értékeket!

A képviselők hangsúlyozzák: az európai szintű politikai
pártok és alapítványok csak akkor támogathatók uniós forrásokból, ha tiszteletben tartják az uniós értékeket. Üdvözlik, hogy az ilyen pártok és alapítványok jogállásáról és
finanszírozásáról szóló rendelet megerősíti a nyomon követést, és a jogsértések kezelésére – többek között a szankciók kivetésére és a források visszafizettetésére –
vonatkozó eljárást. Azonban a szabályoknak az európai

Charles Goerens

Virtuális amerikai–kínai csúcstalálkozó

A cél annak a biztosítása, hogy Kína és az Egyesült
Államok versenye ne forduljon át konfliktusba –
mondta amerikai idő szerint hétfőn este Joe Biden
amerikai elnök a Hszi Csin-ping kínai elnökkel tartott virtuális csúcstalálkozón.

„Felelősséggel tartozunk a világ és a népeink iránt” – fogalmazott Biden, aki a személyes találkozót előnyben részesítette volna, de a kínai vezető a koronavírus-járvány kezdete
óta nem hagyta el országát.
Az amerikai elnök reményét fejezte ki, hogy legközelebb
személyesen találkozhat kínai hivatali partnerével, és hogy
„nyílt beszélgetést” folytatnak majd az emberi jogokról és a
biztonsági kérdésekről is.
Biden hangsúlyozta, hogy minden országnak „ugyanazon
szabályok szerint kell játszania”. Jelezte, hogy a találkozón
felvet olyan kérdéseket is, amelyekkel kapcsolatban az Egyesült Államok tisztviselői „aggályaikat fejezték ki”.
A két vezető közötti virtuális találkozó az Egyesült Államok és Kína közötti feszült viszony közepette jött létre. A
Biden-adminisztráció többször bírálta Pekinget az északnyugat-kínai ujgur kisebbség erőszakos elnyomása, a hongkongi
demokratikus tiltakozások elfojtása, valamint a Tajvan elleni
katonai agresszió miatt.
A videókapcsolaton keresztül tartott magas szintű találkozón, a Fehér Ház Roosevelt-termében az amerikai elnökhöz
csatlakozott többek között Antony Blinken külügyminiszter,
Janet Yellen pénzügyminiszter és Jake Sullivan nemzetbiztonsági tanácsadó is.
„Rettenetesen sok időt töltöttünk azzal, hogy beszélgessünk egymással, és remélem, ma este is tudunk őszintén beszélgetni” – mondta Biden, aki arra utalt, hogy a két vezető
jól ismeri egymást, ugyanis többször is találkoztak személyesen, amikor mindketten alelnökök voltak. „Világosnak és
őszintének kell lennünk azokban a kérdésekben, amelyekben
nem értünk egyet, és együtt kell dolgoznunk azokon az ügye-

ken, ahol az érdekeink találkoznak. Különösen olyan létfontosságú globális kérdésekben, mint a klímaváltozás” – fogalmazott az amerikai elnök.
Szakértők szerint a mostani találkozó fényt deríthet Biden
Kínával kapcsolatos elképzeléseire. Az amerikai elnök
ugyanis korábban célként fogalmazta meg a kínai befolyás
ellensúlyozását, valamint Peking „lekörözését a világ színpadán betöltött szerepében”. A Biden-adminisztráció ugyanakkor együtt kíván működni Kínával a globális felmelegedés
megfékezésében és a globális egészségügyi problémák megoldása érdekében. Az amerikai tisztségviselők nem fogalmaztak meg konkrét eredményekkel kapcsolatos várakozásokat
a találkozó előtt, mondván, Biden szándéka az, hogy elmélyítse a kommunikációt Kínával.

A kínai elnök is a békés együttélést jelölte ki
a kínai–amerikai kapcsolatok egyik céljaként

Hszi Csin-ping kínai elnök a békés együttélést és a mindkét fél számára előnyös együttműködést jelölte ki az amerikai-kínai kapcsolatok céljaként azon az egyeztetésen, amelyet
pekingi idő szerint kedd reggel videókapcsolaton keresztül
folytatott Joe Biden amerikai elnökkel – írta a virtuális csúcstalálkozóról a Hszinhua kínai állami hírügynökség az államfőt idézve.
Tudósításában kiemelte, hogy a két elnök két részletben
tartott megbeszélése „nyílt hangvételű, építő jellegű, tartalmas és eredményes” volt.
Hszi hangsúlyozta: a két országnak tisztelnie kell egymást,
és belügyei megfelelő kezelése mellett teljesítenie kell nemzetközi kötelezettségeit is. Elismerve, hogy a két fél közötti
nézetkülönbségek elkerülhetetlenek, a kínai elnök azt szorgalmazta, hogy mindkét részről szükséges lépéseket tenni a
kezelésükre, illetve a nézetkülönbségek kiéleződésének elkerülésére. Kínát és az Egyesült Államokat két hajóhoz hasonlította, amelyeket biztos kézzel kell kormányozni, hogy

ne veszítsék el a megfelelő sebességet és irányt, együtt haladhassanak előre ahelyett, hogy összeütköznének.
„A következő ötven évben a nemzetközi kapcsolatok legfontosabb eleme, hogy Kína és az Egyesült Államok megtalálja a helyes utat a békés együttélésre” – idézte a Hszinhua
a kínai elnököt, aki hozzátette, hogy „bármit, amit egy politikus tesz ennek elősegítésére vagy hátráltatására, azt lejegyzik majd a történelem részeként”.
Hszi kézzelfogható lépések megtételére szólította fel az
amerikai elnököt, Bidennek szerinte tartania kell magát azon
kijelentéséhez, hogy nem törekszik új hidegháborúra. Leszögezte: Kína készen áll arra, hogy egyeztetéseket és együttműködést folytasson az Egyesült Államokkal egyebek mellett
a gazdasági fejlődés, az energia, a hadügyek, az oktatás, a
technológia, a kibertér és a környezetvédelem területein. Hszi
úgy vélekedett, hogy a klímaváltozás válhat a kínai–amerikai
kapcsolatok új fókuszpontjává.
Az előzményekhez tartozik, hogy két ország a múlt héten, az ENSZ glasgow-i klímacsúcsán váratlanul kétoldali
klímavédelmi együttműködésről szóló megállapodást jelentett be.
A virtuális csúcstalálkozón a várakozásoknak megfelelően
szóba került Tajvan kérdése is. Hszi figyelmeztette amerikai
kollégáját, hogy amennyiben a Tajvan függetlenségét pártoló
erők átlépnek egy bizonyos határt, Peking határozott intézkedések megtételére kényszerül. A Hszinhua jelentése szerint
Biden megerősítette Washington elkötelezettségét az egy
Kína elve mellett, és kijelentette, hogy az Egyesült Államok
nem támogatja Tajvan függetlenségét. Az amerikai elnök reményét fejezte ki, hogy fennmarad a Tajvani-szoros békéje
és stabilitása.
A kínai elnök leszögezte: országa nem helyesli, hogy az
emberi jogokra hivatkozva beavatkozzanak más országok
belügyeibe.
Hszi a koronavírus-járvány megjelenése óta nem hagyta el
országát, ezért szervezték meg a csúcstalálkozót videókapcsolaton keresztül. Biden hivatalba lépése óta a két elnök már
két alkalommal egyeztetett egymással telefonon. (MTI)
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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)

Szolgáltatás–
Üzletiajánlat

A TIMKO PÉKSÉG alkalmaz 3-as fokozatú BETEGN Y U G D Í J A S O K AT.
Érdeklődni a Bodoni utca 85.
szám alatt vagy a 0756-128310-es telefonszámon. (sz.-I)

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

KLARA javasasszony feloldja a kötéseket és az átkot,
visszahozza a szeretett személyt, pénzügyi sikert és
nyereséget hoz a házhoz, leveszi a rontást, elűzi a rosszat,
bármilyen egészségi, szerelmi és egyéb problémában
segít.
Köszönetnyilvánítások:
Antonia Marosvásárhelyről köszönetet mond, mert újra
együtt van kedvesével; Enikő Nyárádszeredából hálás,
mert fia kigyógyult az alkoholizmusból és a depresszióból;
Kelemen Ernyéből köszöni, hogy a segítségével felesége
visszatért hozzá; Andrei hálás, mert nyereséges lett
vállalkozása; Elena Dicsőből köszöni, hogy szerelme
visszatért hozzá, és kigyógyult a depresszióból és az
epilepsziából; Corina Marosvásárhelyről hálás, mert férje
ismét visszatért hozzá és gyermekeihez. Tel. 0767-114-102. (Fizetett hirdetés: mp.)

MINDENFÉLE
VÁLLALUNK tetőkészítést, tetőjaví-

tást, bármilyen szigetelést, csatorna-

készítést, csatornajavítást, festést,
bármilyen lemezmunkát, kerítéské-

szítést, kerítésjavítást. Tel. 0767-837-

782. (13611)

TELEFON: 0742-734-062, Hunor.

Vállalunk tető-, ács-, bádogosmun-

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

ALKALMAZUNK lakatost és he-

gesztőt. Tel. 0744-572-889. (22815-I)

MEGEMLÉKEZÉS
Az idő elmúlhat, szállhatnak

az évek, míg élek, velem lesz
fájó emléked.
Fájó

szívvel

emlékezünk

november 17-én KELEMEN
ÁGNESRE

AMarosvásárhelyiTransilvaniaRepülőtér
akövetkezőállásokra
hirdetversenyvizsgát:

•műszakiépítőmérnök(egyállás)–COR-kód214201.Aversenyvizsgaidőpontja:december9.,10óra;
•villanyszerelő(háromállás)–COR-kód741307.Aversenyvizsgaidőpontja:december8.,10óra;
•műszakiautó-sofőr(kétállás)–COR-kód833204.Aversenyvizsgaidőpontja:december7.,10óra;
•osztályvezetőaműszakifelszereléstkarbantartórészlegre(egy
állás)–COR-kód132426.Aversenyvizsgaidőpontja:december
6.,10óra;
• mentéssel foglalkozó megbízott (három állás) – COR-kód
315501.Aversenyvizsgaidőpontja:december8.,10óra.

Bővebb tájékoztatás a www.transylvaniaairport.ro
honlapon vagy a 0265-328-888-as telefonszámon.

halálának
Emléke

8.

szül.

Hegyi

évfordulóján.

legyen

nyugalma csendes!

áldott,

Szerettei. (13850)

11

Az életünk csendesen megy tovább,
de emléked elkísér egy életen át.
Fájó szívvel emlékezünk a drága
édesapára,
id. CZIKA ISTVÁNRA
(Pista)
halálának 5. évfordulóján.
Emlékét őrzik fiai: Attila és
István, menyei: Otti és Babi.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! (13867-I)
Fájó szívvel emlékezünk november 17-ére, amikor a szerető
édesanya, nagyanya, dédimama,
barátnő,
BODALI ANNA
szül. KISS
3 éve eltávozott közülünk.
Akik ismerték és szerették, gondoljanak rá kegyelettel.
Szerettei. (13876)

Szívünk mély fájdalmával, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a szerető férj, édesapa, testvér, nagyapa, após,
apatárs, rokon, barát, a Traian Vuia szaklíceum volt oktatómestere,
KOVÁCS JÓZSEF
életének 75. és házasságának 45. évében, türelemmel viselt
szenvedés után csendesen megpihent.
Utolsó útjára csütörtökön 13 órakor kísérjük a római katolikus
temetőbe.
Búcsúzik tőle felesége, Margit, három gyereke: Levente, SzilárdZoltán, családjuk, illetve Lajos-Alpár és barátnője, két szerető
unokája: Krisztián és Eszterke, valamint testvére, Nusi és fia,
Laci.
A család döntése értelmében koszorúmegváltás lehetséges, az
összegyűlt pénzadományokat a Szent Erzsébet-templom javára
fordítjuk. (-I)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagymama, anyós, testvér, rokon és jó szomszéd,
PAP GIZELLA
életének 74. évében végső nyugalomra tért.
Temetése november 18-án, csütörtökön 15 órakor lesz a Jeddi
úti temetőben, református szertartás szerint. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
A gyászoló család. (13879-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesapa, nagytata,
testvér, nagybácsi, rokon, jó barát,
KVACSKAY KÁROLY MIKLÓS
2021. november 15-én megpihent.
Temetése november 18-án, csütörtökön 15 órakor lesz a római
katolikus temetőben. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
Lánya, Katalin, fia, Károly, unokái: Csanád, Izabella, Erik és
Márk. (13881-I)

„Segítségül hív engem, ezért meghallgatom őt, vele vagyok…”

(Zsolt. 91,15)

Szívünk

mélyén

megemlé-

kezünk MÁTÉ KAROLINÁRÓL
született Zólyomi halálának
10. évfordulóján.

Akik ismerték és szerették,
gondoljanak rá kegyelettel.

Emléke legyen áldott! Férje és
fia. (13877-I)

„Ha elmegyünk is, jelnek maradni.

Beszédes jelnek lenni a hitben,

Mint akit jelnek rendelt az Isten.”

(Füle Lajos)

Mély együttérzéssel osztozunk Kálmán B. Enikő fájdalmában
édesanyja, BÍRÓ ZENÓBIA tiszteletes asszony halála miatt.

Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak, Isten-

be vetett hit által vigasztalódást kívánunk. Emléke legyen áldott!

Imádságos lélekkel: az Alfa bibliaórás csoport. (13871-I)
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A Plasmaterm Rt.

kerámiaforma-készítő műhelyébe három váltásban
dolgozó munkást alkalmaz, valamint hőkezelő műhelybemérnököt keresünk.
Ahelyszínenabetanítástvállaljuk.
Amit kínálunk:
•teljesítményszerintidinamikusbérezés
•szállításipénz
•étkezésijegy
•egészségügyimagánbiztosítás
•barátságos,segítőkészmunkaközösség.

Érdeklődnia0730-708-011telefonszámon,illetveazönéletrajzokatelküldhetikasecretariat@plasmaterm.roe-mail-címre,vagy
benyújthatjákszemélyesenMarosvásárhelyen,aBodoniutca66/A
számalatt.

