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Nem mondhatunk le
az örökségről!

Felújítják a kutyfalvi református templomot

A beoltott tanárok
számától függően
oktatnak

Hétfőtől ismét jelenléti oktatás kezdődött azokban a tanintézményekben,
amelyekben az alkalmazottak átoltottsági aránya meghaladja a hatvan százalékot, míg a küszöb alatti iskolákban
távoktatás folyik. A tanügyminiszter
múlt pénteken jelentette be, hogy a jelenléti oktatás november 8-án csak
azokban az intézményekben kezdődhet meg, ahol a személyzet legalább
hatvan százaléka megkapta a koronavírus elleni védőoltást.

____________5.
Európa
intézkedései
az energiaválság
enyhítésére
Fotó: Nagy Tibor

A kutyfalvi műemlék templom öt évvel ezelőtt szenvedett lelkész és férje, Lukács Vilmos István marosugrai lelkipásztor
súlyos viharkárt, amikor egy tornádószerű szél ledöntötte számolt be.
a toronysisakot. Akkor rengeteg támogatás érkezett, hiszen a gyülekezet önerőből nem tudott volna megbirkózni Mezey Sarolta
a helyreállítással. A templom folyamatban levő felújításá(Folytatás a 6. oldalon)
ról és a gyülekezeti életről Lukács-Lőrincz Csilla parókus

Mózes Edith

Az EU-ban az elektromos áram nagykereskedelmi ára az elmúlt évben átlagosan 200 százalékkal emelkedett, és
az importált földgáztól való nagymértékű függősége (az elhasznált gázmennyiség 90 százaléka az EU-n
kívülről, főleg Oroszországból származik) miatt az unió ki van téve a piac
szeszélyes változásainak.

____________9.

Nehéz vajúdás

Hónapok óta zajlik a politikai háború Romániában. Év közben a liberálisoknak azért nem volt idejük – ahogy egy kormánypárthoz illenék – kormányzással foglalkozni, mert minden energiájukat a belső
hatalmi harc emésztette fel, utóbb pedig egy bizalmatlansági indítvány
nyomán megbukott az államfő kedvenc miniszterelnöke és kormánya,
azóta pedig – aminek már több mint egy hónapja – kormányalakítási
tárgyalások folynak. Mindeddig kevés sikerrel.
Hogy mi lesz ezeknek a vége? Találgatni lehet. A kormányzó liberálisok tegnap este ültek össze, hogy döntsenek, végül is kivel óhajtanak kormányozni. Két út áll a PNL előtt: jobbra vagy balra térnek? A
„vörös pestissel” tartanak vagy az „áruló” uszeristákkal? Így vagy
úgy, nem várható hatékony, nyugodt, surlódásmentes kormányzás.
Éppen e sorok írása közben nyilatkozik a PSD elnöke, és komoly
feltételek mellett nem tartja elképzelhetetlennek, hogy szövetségre lépjen a minap még halálos ellenségnek számító liberálisokkal. A politikus szavai szerint „a megoldás a két legnagyobb párt szövetségében
rejlik”. A helyzet pikantériája, hogy a szociáldemokraták legnagyobb
ellensége, az államfő – aki nemrég azt nyilatkozta, hogy hétéves mandátuma legnagyobb megvalósításának tartja, hogy megbuktatta a
PSD-t –, azt az utasítást adta ki pártjának és protezsáltjának, a jelenleg fungáló ügyvivő miniszterelnöknek, hogy tárgyaljanak a szocdemekkel.
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
7 óra 15 perckor,
lenyugszik
16 óra 57 perckor.
Az év 313. napja,
hátravan 52 nap.

IDŐJÁRÁS

Ma TIVADAR,
holnap RÉKA napja.
TIVADAR:a Teodor név magyar
alakja.Fejlődési alakja: Teodor,
Tiodor, Tiadar, Tivadar.
RÉKA: eredete bizonytalan,
talán egy germán szóból származik, és a jelentése víz, patak, de
ótörök eredetűnek is tartják.

Értékes kitüntetés Fülöp Józsefnek

VALUTAÁRFOLYAM

BNR – 2021. november 8.

Változó idő

1 EUR

Hőmérséklet:
max.100C
min.30C

1 USD
100 HUF
1 g ARANY

4,9489

4,2772
1,3760
249,9328

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

139 új fertőzött

A járvány kezdetétől tegnapig (november 8-áig) Maros megyében 36.859 koronavírus-fertőzöttet azonosítottak. Tegnap 139-cel nőtt a megyében az új esetek száma, 23
korábbi fertőzöttnél pedig újra pozitív lett a teszt. A Maros
Megyei Közegészségügyi Igazgatóság adatai szerint hétfőn
546 koronavírus-fertőzöttet kezeltek a megye kórházaiban,
14-en fertőzés gyanújával voltak beutalva. Tegnapig
34.754-en gyógyultak meg, és 1341-en vesztették életüket
a megyében a Covid-19 miatt.

Csak azért is könyvvásár!

A jelenlegi járványügyi helyzet és egyéb okok miatt eredetileg lemondott tényleges nemzetközi könyvvásár helyett a
Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal jóvoltából sor kerül
az eredeti időszakban egy méreteiben szerényebb rendezvényre, a Romániai Magyar Könyves Céh tagkiadóinak
részvételével, a vár udvarán található üvegkupolában. A
vásár csütörtökön nyílik, aznap 12–18 óra között tart nyitva,
pénteken és szombaton pedig 10-től 18 óráig.

Egyetem utáni képzés a MOGYTTE-n

A Marosvásárhelyi George Emil Palade Orvosi, Gyógyszerészeti, Tudomány- és Technológiai Egyetem a tanügyminisztérium által akkreditált egyetem utáni képzést indít november
15-étől a tudomány és technológia területén. Az online zajló
továbbképzők az alábbi szakemberek felkészítésére irányulnak: kockázatfelmérő és auditor a munkaegészségtan és munkabiztonság területén; összekötő tiszt az országos és európai
kritikus infrastruktúrák biztonságáért; ingatlanfelmérő. A képzésekről az egyetem honlapján (www.umfst.ro) található bővebb tájékoztatás. Feliratkozni a 0265-262-275-ös
(102/103-as mellékállomás), illetve a 0265-215-551-es telefonszámon (518/519-es mellékállomás) lehet.

Kukoricafajta-bemutató

Az RMGE Maros szervezet, a Marosi Gazda Kft. szervezésében martonvásári kukoricafajta-bemutatót tart november
10-én, szerdán déli 12 órától Sáromberkén, Sánta Albert
kukoricabemutató parcelláján. A szervezők a környékbeli
gazdák érdeklődésére számítanak.

Irodalmi vetélkedő

A HIFA-Románia Egyesület idén is megszervezi irodalmi
vetélkedőjét, amelyre olyan fogyatékkal élő, krónikus betegségben szenvedő és egészséges személyektől várnak
alkotásokat, akikben közös az írott szó iránti szeretet. Az
online térben zajló megmérettetésre verssel és prózával
lehet benevezni magyar vagy román nyelven. Iratkozni a
HIFA-Románia Egyesület hivatalos Facebook-oldalán vagy
elektronikus postacímén – office@hifa.ro – lehet a név vagy
álnév, lakhely, telefonszám, e-mail-cím megadásával. A
négy oldalnál nem hosszabb pályamunkákat és egy rövid
bemutatkozást Word programban (TNR 12-es betűtípussal)
szerkesztve várják november 19-ig. Eredményhirdetés:
december 10-én. Bővebb tájékoztatás a 0744-959-990-es
telefonszámon kapható.

Halálos baleset Göcs közelében

Szombaton délután Göcs közelében, az E60-as országúton
egy 72 éves Prahova megyei gépkocsivezető elaludt a volán
mellett, áttért járművével az ellentétes sávra, és egy haszonjárműnek, majd egy másik személygépkocsinak ütközött. Az
idős sofőr életét vesztette a balesetben. A közúti forgalom a
helyszínre érkező mentőalakulatok munkája miatt közel egy
órára leállt Marosvásárhely és Segesvár között.
Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

Három oktató kapta meg az év pedagógusdíját, Fülöp József (b) a határon túliaknak járót vehette át

Az Év Külhoni Tanára díjat ítélte oda a magyar
kormány nemzetpolitikai államtitkársága Fülöp
József gyulakutai pedagógusnak. Az Év Tanára
díjak múlt heti átadásán elhangzott: a pedagógusi pálya nemcsak a meglévő tudás átadásáról
szól, hanem értékteremtő, értékátadó munka is.

Gligor Róbert László

A múlt szerdán megtartott budapesti díjátadó ünnepségen
dr. Szilágyi Péter, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős miniszteri biztosa elmondta: az oktatást nemzeti
ügyként kell kezelni, ezért az elmúlt években a magyar kormány azon dolgozott, hogy a magyar gyerekeknek a határokon túl is elérhetővé váljon az anyanyelvi oktatás. Egy
tanár nemcsak tanár, hanem adminisztráló hivatalnok, sok
kis lelket ápoló lelkipásztor, szülő helyett szülő, pszichológus, sokszor utazásszervező, és ez a munka rengeteg áldozattal és gyakran a megbecsülés hiányával is jár. A magyar
kormány éppen ezért fontosnak tartja, hogy az oktatás a határokon kívül is kiemelt, nemzeti ügy legyen – hangzott el.
A kitüntetettekhez szólva a miniszteri biztos azt mondta, hatalmas felelősség nyugszik a vállukon, azonban személyük
és tudásuk mély nyomott hagyott diákjaikban – számolt be
a középsuli.hu magyarországi internetes magazin.
Az Év Tanára díjat 2021-ben Titi Katalin Andrea, a budapesti Pitypang Utcai Általános Iskola oktatója érdemelte
ki, az Év Külhoni Tanára díjat Fülöp József, a Gyulakutai
Általános Iskola pedagógusa vehette át, az Év Óvodapedagógusa díjat Háger Erzsébet, a budapesti XXII. kerületi
Bartók tagóvoda vezetője kapta.
A Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága a
Bethlen Gábor Alapkezelővel együttműködve hirdeti meg
az Év Tanára díjat, az elismerésre magyar és külhoni pedagógusokat jelölhetnek a különböző pedagógus- és diákszervezetek, a javasoltakat egyetemi oktatókból álló szakmai
bizottság értékeli, de diákok is szavazhatnak rájuk.
A 44 éves Fülöp József földrajz-történelem szakos tanár,
és 21 éve tanít a gyulakutai általános iskolában. Középiskolai tanulmányait a Gyulafehérvári Római Katolikus Líceumi Szemináriumban végezte, ami meghatározta
keresztény értékrendjét. Szakmai diplomáját a kolozsvári
Babeș–Bolyai Tudományegyetemen szerezte – mutatko-

RENDEZVÉNYEK

És Rómeó és Júlia
– vasárnap délelőtt is

A 27. Marosvásárhelyi Nemzetközi Könyvvásár keretében november 13-án, szombaton 19 órától látható És
Rómeó és Júlia című előadást a nagy érdeklődésre való
tekintettel 14-én, vasárnap délelőtt 11 órától is játsszák
a Nemzeti Színházban. Shakespeare világát Vámos
Miklós ötlete és Mészöly Dezső fordításai alapján Rudolf Péter és Nagy-Kálózy Ester keltik életre a színpadon. Jegyek a biletmaster.ro honlapon és a színházi
jegypénztárban kaphatók korlátozott számban. Az előadást védettség bizonyításával lehet megtekinteni.

Miklóssi Szabó István novelláskötete

November 9-én, kedden (ma) 18 órától mutatják be a
marosvásárhelyi Gemma Book Caféban (Bolyai utca 10.

Fotó: középsuli.hu

zott be a Népújságnak a kitüntetett pedagógus.
Munkájában mindig fontosnak tartotta a tananyag és a
mindennapi élet kapcsolatát, évente több kirándulást is
szervezett kollégáival a Kárpát-medencében, és a hagyományőrzést is beépítik a tanrendjükbe néptáncoktatással, ünnepi előadások előkészítésével. Évek óta anyaországi
iskolákkal is aktív kapcsolatot tartanak fenn, és ebben a Határtalanul program is segítségükre volt. Örömmel tapasztalta,
hogy ezen alkalmak során a gyerekek interaktívan, autodidakta módon tanulhatnak és válhatnak tájékozottabbá, rengeteg kapcsolatot szerezhetnek, illetve a pedagógusok is
fejlődhetnek módszereikben, hozzáértésükben – részletezte
Fülöp József; nem tudja, ki jelölte őt erre a díjra, de hálás
érte. Számára ez a díj megtiszteltetést jelent, a magyar állam
elismerését a külhoni pedagógusok irányába. A jelenlegi magyar kormány nemzetegyesítő politikája a pedagógusokat is
megerősíti a mindennapi életükben és munkájukban, és úgy
érzi, az infrastrukturális befektetésekért, fejlesztésekért, a
sokrétű oktatási-nevelési támogatásért köszönettel tartoznak
– lásd a Kárpát-medencei óvodafejlesztési programot, intézmények felújítását, építését, eszköztárak bővítését, biztosítását, különböző pályázati lehetőségeket.
A kitüntetett pedagógus úgy véli, ez a díj nem egyedül
az övé, hanem közös érdeme a mindenkori diákjainak, szüleiknek és a pedagóguskollégáknak – és itt nemcsak a gyulakutai munkatársakra gondol, hanem Esztelnektől
Pétervásárán és Budapesten át Tófejig, Kassától és Beregszásztól Szabadkáig minden tanártársra. „És a sor itt nem
fejeződik be, mert bárhol számíthattam volt diáktársak, barátok segítségére, akár a Gondviselő által utamba vezérelt
segítőkész emberekre” – tette hozzá.
A sikereket mindig a diák–szülő–tanár hármas egységnek, valamint a csapatmunkának tulajdonította. Szerinte a
pedagógusi hivatásnak nemcsak a tudásátadás a célja (ami
nem szorulhat háttérbe), hanem szólnia kell a morális és emberi értékek átadásáról, így válhatunk értékteremtőkké. Egy
életútját kereső „kisfelnőttnek” szüksége van időnként lelki támaszra, támpontokra, iránymutatásra, és ha mindezeket megpróbáljuk a keresztény értékrend alapján biztosítani számukra,
talán jót cselekszünk – egészítette ki pedagógusi hitvallását
Fülöp József, aki Giovanni Bosco (Don Bosco Szent János)
szavaival élve mondja: „Légy vidám, és tedd a jót, a verebeket pedig hagyd csiripelni!”.
szám) Miklóssi Szabó István Gyémántmozaik című novelláskötetét. A szerzővel a kötet szerkesztője, Vida
Gábor beszélget.

Kamarazeneest a Kultúrpalotában

November 11-én, csütörtökön 19 órától kamarazeneestre várják a klasszikus zene kedvelőit a Kultúrpalota
nagytermébe. A Marosvásárhelyi Állami Filharmóna és
a Marosvásárhelyi TVR közös szervezésében zajló
esten fellép a Tiberius vonósnégyes: Molnár Tibor – I.
hegedű, Lokodi Károly – II. hegedű, Molnár József –
mélyhegedű, Zágoni Előd – gordonka, meghívottak: Gulyás Márta és Sántha Huba zongoraművészek.
Műsoron: Schumann-, Schubert- és Mozart-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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Érvényesítették a magyarországi aláírásokat
a székely petícióhoz

Érvényesítették a magyarországi aláírásokat a nemzeti régiókért indított európai polgári kezdeményezéshez, ezzel összegyűlt a szükséges egymillió aláírás
– közölte Pesty László, a kezdeményezés, illetve az
azt támogató Gerilla.hu kampányfőnöke hétfőn.

A közlemény szerint múlt szerdán érvényesítették a mintegy
774 ezer magyarországi aláírást a székely petícióként is ismert,
nemzeti régiókért indított európai polgári kezdeményezéshez.
Ezzel összegyűlt a szükséges egymillió aláírás és a megfelelő
számú aláírást benyújtó hét uniós ország – írta.
A székelyek európai uniós aláírásgyűjtését siker koronázta
– fogalmazott.
Az európai polgári kezdeményezés jogintézménye lehetővé
teszi, hogy az EU állampolgárai közvetlenül felkérjék az Európai Bizottságot, terjesszen elő jogalkotási javaslatot a hatáskörébe tartozó területen. A polgári kezdeményezést a 27 uniós
tagország közül legalább hétből származó, legkevesebb 1 millió uniós polgárnak kell aláírásával támogatnia. A hét tagállam
mindegyikében össze kell gyűjteni az adott országra vonatkozó minimálisan szükséges számú aláírást.
Pesty László közölte: Romániában 271 ezer, Spanyolor-

szágban 48 ezer, Szlovákiában 27 ezer, Belgiumban 16 ezer,
Írországban és Litvániában 11-11 ezer aláírás gyűlt össze.
Lettország, Szlovénia és Svédország nem ismeri el az ottani
eredményt, a horvát bizottság pedig még számol – tette hozzá.
A kampányfőnök kitért arra: az unió kilenc év alatt 85 polgári kezdeményezésnek engedélyezte, hogy elindulhasson,
ebből hét lett sikeres, köztük a székely petíció. Jelezte: az unió
hamarosan, talán egy éven belül érdemben foglalkozni fog a
székely kezdeményezéssel.
„Az első két csatát megnyertük, de a háborút még nem” –
fogalmazott Pesty László, megjegyezve: a Gerilla.hu csapata
kétirányú munkát folytat. Egyrészt 11 tagú jogászcsapatuk felkészül „az összes elképzelhető brüsszeli felvetésre, kifogásra
és esetleges akadékoskodásra”; „a jogtechnika síkján” kidolgozzák leendő válaszaikat. Másrészt 14 hónapja építik az
egész kontinensen a politikai lobbikapcsolatokat, hogy a formális és informális segítség majd Brüsszelben mellettük álljon. De segítőik nemcsak az Európai Unió (EU) őshonos
etnikai kisebbségei köréből kerülnek ki: némely nagyhatalmak
is jelezték szimpátiájukat és támogatásukat – fűzte hozzá.
(MTI)

RMDSZ: több mint 10 millió lejjel támogatja
az állam 140 egyházközség tervezett munkálatait

„Az RMDSZ munkájának és kormányzati szerepvállalásának egyik kiemelkedő pillére volt a kezdetektől fogva a történelmi egyházak támogatása. Törvényi és közpolitikai szinten
is gondoskodunk arról, hogy a magyar történelmi egyházak
méltó elismerésben és támogatásban részesüljenek, hisz több
állami feladatot is ellátnak. Idén közel 140 egyházközség több
mint 10 millió lej értékben kap támogatást a román államtól”
– nyilatkozta Kelemen Hunor szövetségi elnök, Románia miniszterelnök-helyettese, azt követően, hogy a vallásügyi államtitkárság közzétette az egyházi ingatlanok fejlesztéséről
szóló támogatási listát.
„Szerte Erdélyben közel 140 egyházközség kap támogatást
idén a román államtól. Mindig voltak igénylések, pályázatok,
de látni kell azt is, hogy rekordnak számít a korábbi évekhez

képest ez a támogatásszám. Tudni kell, hogy ezek az egyházközségek tervekkel, célokért dolgoznak – a pályázatokat időben előkészítették, így megkaphatják a támogatást az adott
egyházi ingatlanok, templomok, kápolnák és más egyházi intézmények felújítására” – foglalta össze Szabó Ödön, az
RMDSZ Bihar megyei parlamenti képviselője. Kiemelte: a felekezetek kiadásait főleg szórványban nem lehet csak a hívekre terhelni. Vannak még kérelmek, amelyek egy esetleges
költségvetés-kiegészítésnél vagy a következő évben kaphatnak támogatást. Hangsúlyozta: az RMDSZ fontosnak tartja,
hogy a kisebb közösségek is részesüljenek támogatásban, amit
egyházi ingatlanok felújítására fordíthatnak, hiszen sok esetben műemlék épületekről van szó, ezek restaurálási költségei
pedig meglehetősen magasak. (RMDSZ-tájékoztató)

Hétfői brit sajtóértesülés szerint London várhatóan
még az idén felfüggeszti a brit EU-tagság megszűnésének (Brexit) feltételrendszeréhez kapcsolódó
észak-írországi protokoll alkalmazását. Uniós illetékesek „robusztus” ellenlépéseket helyeztek kilátásba, ha a brit kormány valóban meghozná ezt a
döntést.

az Európai Unió akár a Brexit-megállapodásban foglalt, NagyBritanniával kötött kétoldalú kereskedelmi megállapodást is
felmondhatja.
Nagy-Britannia és az Európai Unió között egyre élesebb viszály parázslik az észak-írországi protokoll ügyében.
A protokoll alapján Észak-Írország a Brexit után is harmonizált árukereskedelmi viszonyrendszerben maradt az Európai
Unió egységes belső piacával és vámuniójával, annak érdekében, hogy ne kelljen újból fizikai határposztokat létesíteni az
Ír Köztársaság és Észak-Írország határán.
A 499 kilométeres, valaha katonai szigorral őrzött határon,
amely a Brexit óta az Egyesült Királyság és az EU egyetlen
közös szárazföldi vámhatára, az 1998-as nagypénteki megállapodás által elindított észak-írországi megbékélési folyamat
egyik legfontosabb eredményeként hosszú évek óta semmiféle
ellenőrzés nincs.
Így viszont a protokoll alapján a Nagy-Britannia és ÉszakÍrország közötti áruforgalmat kell eseti ellenőrzéseknek alávetni, annak megakadályozására, hogy Észak-Írországból
Írországba – vagyis az unió egységes piacára – ellenőrizetlen
termékek kerüljenek be.
London és az észak-írországi britpárti protestáns pártok
azonban hosszú ideje követelik az EU-tól a protokoll átalakítását, arra hivatkozva, hogy a brit–északír kereskedelem ellenőrzési kötelme kikezdi Észak-Írország alkotmányos
pozícióját az Egyesült Királyságon belül.
Észak-Írország nem része Nagy-Britanniának, de vele
együtt alkotja az Egyesült Királyságot a brit korona fennhatósága alatt.
Számos elemzői értékelés szerint, ha London és az EU viszálya az észak-írországi protokoll ügyében nem rendeződik
rövid időn belül, az teljes körű kereskedelmi háborúhoz is vezethet Nagy-Britannia és az unió között. (MTI)

Brit sajtó: London még az idén felfüggeszti
az észak-írországi protokollt

A The Daily Telegraph című konzervatív brit napilap hétfői
jelentése szerint Nagy-Britannia még karácsony előtt életbe
lépteti a Nagy-Britannia és Észak-Írország közötti kereskedelmet szabályozó protokoll 16. cikkelyét.
A 16. cikkely – amelynek alkalmazási lehetőségére a brit
kormány az elmúlt hetekben nem egyszer hivatalosan is utalt
– meghatározza azokat a feltételeket, amelyek alapján London
vagy az EU egyoldalúan felfüggesztheti a protokoll egyes elemeinek hatályát, ha úgy ítéli meg, hogy a megállapodás végrehajtása súlyos problémákhoz, például kereskedelmi
fennakadásokhoz vezet.
A brit lap szerint a döntés valószínűleg november végén
megszületik, és ezt egyhavi formális tárgyalások követnék az
EU-val. A The Daily Telegraph forrásai szerint azonban e tárgyalásokkal egy időben a brit kormány törvényjavaslatot is
beterjesztene a londoni alsóház elé az észak-írországi protokoll által a brit-északír kereskedelemben előírt ellenőrzések
megszüntetéséről.
A lapnak egy név nélkül idézett magas beosztású EU-diplomata úgy fogalmazott, hogy ha a brit kormány mindezt valóban végrehajtja, az uniós fővárosok „robusztus
válaszlépéseket” várnának el az EU részéről.
Az uniós illetékes szavai szerint az EU „készen áll a békére,
de felkészült a háborúra is”.
Simon Coveney ír külügyminiszter az RTÉ ír közszolgálati
rádiónak nyilatkozva a hétvégén egyenes utalást tett arra, hogy

Peking 2022 – kávékészítő robotok a téli olimpián

A pekingi szervezők elárulták, hogy milyen felada- a kávét, a folyamat összesen négy percet vesz igénybe. Egy
tokat fognak ellátni a közreműködő robotok a feb- másik robot akár 300 kilogrammnyi árut is képes szállítani.
„A robot üzenetben értesíti a feladót, amikor megérkezik a
ruári téli olimpián.

A házigazdák szerint több tennivalójuk is lesz a robotoknak,
amelyeket a tokiói olimpia mintájára „állítanak majd csatasorba” Kínában. A logisztikai feladatok mellett kávékészítésre
és érintésmentes kézbesítésre is alkalmasak lesznek, ki tudják
kerülni az útjukban levő tárgyakat, és automatikusan újratöltik
magukat a feladatuk befejezése után.
A robotok a Vukoszung Arénában segédkeznek majd, ahol
a jégkorongtornát fogják megrendezni. A kávét készítő robot
ledarálja a kávészemeket, majd belerakja a kávéfőzőbe, megfőzi

megadott helyre, a vásárló egy ellenőrzőkóddal pedig átveheti
az árut. A kézbesítés után a robot visszamegy a dokkolóra,
ahol fertőtleníti és feltölti magát” – mondta Csang Fan, a létesítmény logisztikai munkájáért felelős vezetője.
Az insidethegames.biz honlapján kiemelte: a robotok elősegíthetik az egészségügyi előírások betartását azzal, hogy fertőtlenítik majd a helyszínt, továbbá kézfertőtlenítőt
biztosítanak, és emlékeztetik a látogatókat a maszkviselésre.
(MTI)

Ország – világ
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Meghosszabbították
a veszélyhelyzetet

A veszélyhelyzet újabb 30 napos meghosszabbításáról fogadott el határozatot hétfői ülésén az országos
járványügyi operatív törzs (CNSU). A testület javaslata november 9-étől lépne hatályba. A veszélyhelyzet meghosszabbításáról a későbbiekben dönt
határozatban a kormány. (Agerpres)

Érkeznek a nyáltesztek

Jövő héten kapják meg az iskolák a koronavírus kimutatására alkalmas nyálteszteket – nyilatkozta hétfőn az oktatási miniszter. Sorin Cîmpeanu elmondta,
a napokban írják alá a szerződést, majd a katasztrófavédelmi főigazgatóság, a megyei egészségügyi
igazgatóságok és a tanfelügyelőségek segítségével
a kiszállítástól számítva 24 órán belül eljuttatják a
teszteket az iskolákhoz. A tárcavezető hozzátette:
kérte az egészségügyi minisztériumot, dolgozzanak
ki egy eljárást a tesztelés lebonyolítására, mielőtt
még kiosztanák ezeket. (Agerpres)

4255 új koronavírusos
megbetegedés

A legutóbbi tájékoztatás óta 4255 új koronavírusos
megbetegedést igazoltak Romániában, 25.935 teszt
eredményének feldolgozása nyomán – közölte hétfőn
a stratégiai kommunikációs törzs (GCS). Országszerte egy szabad intenzív terápiás ágy áll jelenleg
rendelkezésre Covid-19-betegek kezelésére, leszámítva azokat, amelyeket az alapbetegségük mellett
koronavírussal is megfertőződött pácienseknek különítettek el különböző kórházakban. A szabad ágy
Iaşi-ban van. Országosan jelenleg összesen 1870 intenzív terápiás ágyat foglalnak el koronavírussal fertőzött páciensek. A GCS emlékeztet, hogy
folyamatosan dolgoznak az intenzív terápiás ágyak
és az intenzív osztályra kerülő betegeket ellátó szakszemélyzet számának növelésén. Elsősorban az
olyan személyeknek szánt ágyak számát igyekeznek
növelni, akik alapbetegségük mellett koronavírussal
is megfertőződnek, mivel esetükben a társbetegség
magas kockázati tényezőt jelent, állapotuk könnyebben válságosra fordulhat. (Agerpres)

Tanügyminisztériumi ellenőrzés

A tanügyminisztérium ellenőrző testülete fog kiszállni
azokba az iskolákba, ahol alacsony az alkalmazottak
átoltottsági aránya – jelentette be vasárnap este
Sorin Cîmpeanu. Az ügyvivő oktatási miniszter közölte, megháromszorozták az ellenőrző csoportok
számát, és azok egyrészt az egészségügyi szabályok betartását fogják megvizsgálni az iskolákban,
másrészt arra keresik a választ, mi az oka a tanárok
és a személyzet alacsony átoltottságának. Cîmpeanu
szégyenteljesnek nevezte, hogy egyes oktatási intézményekben a munkaközösség 12 százaléka van beoltva. A miniszter úgy vélekedett, hogy összefüggés
van az igazgató oltáshoz való hozzáállása és az iskola alkalmazottainak átoltottsága között. (Agerpres)

Nehéz vajúdás

(Folytatás az 1. oldalról)
Az ügyvivő kormányfő, aki nemrég még azt hitte, a
miniszterelnökség mellé könnyen megszerzi a pártelnöki
funkciót is, ezzel hosszú távra biztosítva magának a
problémamentes politikai karriert, és mindent ennek a
célnak vetett alá, mára belátta, hogy ez nem lehetséges,
és már hajlandó lemondani a kormányfői funkcióról. Az
államelnök is kénytelen volt kompromisszumot kötni –
elsősorban önmagával –, mert belátta, a szociáldemokraták nélkül nincs pártjának esélye a kormányon maradásra. Erre mondta valaki, hogy „aki másnak vermet
ás…, az a PSD malmára hajtja a vizet”.
Megjegyzendő, hogy mindeközben az RMDSZ stabilan kormányban marad, a szervezet elnökének minden
jel szerint be van betonozva a miniszterelnök-helyettesi
széke.
Visszatérve az előbbi mondásra. Ha rosszhiszeműek
lennénk, mi is ezt mondanánk, de nem vagyunk azok.
Bennünket az emberek sorsa érdekel, nem a politikusok
hatalmi harca. Illetve a harc is, mert a koncért való marakodás közben az egyszerű emberek egyre nehezebben
élnek.
Hosszú, nehéz vajúdással születhet meg a kormány.
És időbe telhet, amíg valóban dolgozni kezdenek a tehetségtelen, hataloméhes, kapzsi politikusok. Igaz, még
nem vagyunk választási kampányban…
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Le kell hívni az uniós pénzeket

Lehetőség a térségnek

Az európai uniós forrásoknak köszönhetően számos beruházás
valósulhatott meg országszerte
az elmúlt években. A most kezdődő
pénzügyi
időszakban,
2021–2027 között rekordméretű
összeg, 80 milliárd euró áll Románia rendelkezésére. Ebből
lehet infrastrukturális fejlesztéseket kivitelezni, de a digitalizációban
vagy
a
környezetvédelemben is előre lehet
lépni, a helyzet nyertesei pedig
az önkormányzatok is lehetnek.
Mindössze élniük kell a lehetőségekkel.

Nagy-Bodó Szilárd

Vincze Loránt európai parlamenti
képviselőt kérdeztük.
– Hogyan lehet harcolni önkormányzati megvalósításokért Brüsszelben?
– Olyan témákban kell az erdélyi érdekeket képviselni Brüsszelben, amelyek fontosak az itthoniak számára, és
az emberek életét, valamint a közösségek fejlődését biztosítják. Az uniós
pénzalapok pedig kétségeket kizáróan
egy ilyen terület. Tavaly az Európai
Parlament a Tanáccsal és a Bizottsággal közösen kidolgozta azt a keretet, és
jóváhagyta azokat a pénzalapokat,
amelyekből a következő 7 évben fejleszteni lehet. Továbbá a koronavírusjárvány hatásai miatt egy második
pénzalapot is kitalált az Európai Unió,
a helyreállítási és ellenálló-képességi
költségvetést, amelyet itthon PNRRként ismernek. Ez külön 30 milliárd
eurót jelent Románia számára, amelyből beruházásokat lehet megvalósítani.
Ezeket nem volt egyszerű elérni, hiszen
sokan próbálnak a tagállamok közül
olyan célokat támogatni, amelyek

Fotó: Nagy Tibor (archív)

nekik megérik. Ezek Hollandia, Dánia
vagy Németország, hiszen ők a nettó
befizetők, és arra törekednek, hogy
minél kevesebb pénz jusson a kelet-európai tagállamoknak. Ezzel szemben
nekünk az volt az érdekünk, hogy azokat a célokat támogassák uniós forrásokból, amelyekre itt szükség van.
Romániában megfigyelhetjük, hogy
még mindig utak, hidak építésére és
alap-infrastruktúrára van szükség.
Arról kellett meggyőzni az Európai Bizottságot és a kollégákat, hogy bár nem
szerepeltünk jól az elmúlt két pénzügyi
időszak alatt, hiszen nem tudtunk utakat és autópályákat építeni, mégis adjanak most is erre pénzt. Ezt sikerült
elérni, és ez nagyon fontos Romániának.
– Mi a helyzet Marosvásárhellyel?
– Amennyiben csak Marosvásárhelyt
nézem, itt nem épültek terelőutak, a

A nemzeti újrakezdés éve

város fullad bele a forgalomba. Így
semmit nem lehet fejleszteni, továbbá
a környező településekkel is elmarad az
összekapcsolás. Ez végső soron mindenki számára egy áldatlan állapot.
Egyértelmű volt, hogy a helyzet orvoslására pénzt kell szerezni. A pénz megvan, egyrészt az európai uniós
pénzalapokból, de a kormány által kidolgozott Anghel Saligny program is
fogja ezt segíteni.
– Az Európai Uniótól származó 80
milliárd euróból mennyit kap Erdély?
– Ebből az összegből áttételesen nagyon sok pénz jöhet Maros megyébe
és a környező megyékbe. Viszont van
egy programrész, ami 1,177 milliárd
euró, amelyet kifejezetten olyan programokra lehet elkölteni, amelyeket az
erdélyi megyékben valósítanának
meg. Ezek a projektek kitérnek a kisés középvállalatok támogatására, az
oktatás és turizmus fejlesztésére, a digitalizációra, illetve a környezetvédelemre. Ezt a pénzalapot csak olyan
pályázók érhetik el, akik ezekben a
megyékben dolgoznak. A projektek
odaítélése és nyomon követése is
helyben történik, nem külföldi vagy
bukaresti cégek fogják végezni. Létrejön egy decentralizált rendszer, ami
véleményem szerint segíti az együtt
gondolkodást, mert ebben az esetben
például Maros, Hargita, Kovászna megyék együtt gondolkozhatnak projektek
kidolgozásában,
és
Marosvásárhely és a környező települések együttműködése is erősebbé
válik. Ebből a szempontból az
RMDSZ csapata elég erős ahhoz,
hogy valóban meghatározóvá váljanak
a különböző elképzelések megvalósításai, ezt itt az RMDSZ-csapat nélkül
nem lehet elképzelni. Nagyon sok lehetőség lesz, abban bízom, hogy sikerül minél többet kihasználni.

Magyarok jogvédelme a Kárpát-medencében

A Kisebbségi Jogvédő Intézet (KJI) a
jelenlegi járványügyi helyzetre való
tekintettel online szervezte meg a
többéves hagyományokra visszanyúló
tudományos konferenciáját Magyarok
jogvédelme a Kárpát-medencében
címmel, folyó év november 4. és 6.
között.

Mózes Edith

A rendezvény megnyitóján Csóti György,
a KJI igazgatója kijelentette: a Kisebbségi
Jogvédő Intézet jelenleg a külhoni magyarság
pillanatnyi megmaradásáért küzd, de elsősorban a meglévő, a nemzetközi szerződésben
szerepelt jogok betartatásáért dolgozik.
Kárpátalján tragikus, Erdélyben és
a Felvidéken kritikus a magyarság helyzete
– Nehéz szívvel, de azt kell mondani, hogy
Kárpátalján a magyarság helyzete tragikus,
Felvidéken és Erdélyben kritikus, a Vajdaságban biztató, Drávaszögön és Muravidéken
pedig elfogadható – mondta egyebek mellett
Csóti György. Hozzátette: az utóbbi három
régióban is vannak kisebb-nagyobb gondok,
de ezek nem rendszerszintű problémák.
Elmondta, az intézet négy kiemelt témával
foglalkozik: az erdélyi Beke István és Szőcs
Zoltán ügyével, az erdélyi restitúcióval, a felvidéki kárpótlás kérdésével, valamint a kárpátaljai magyarság helyzetével.
A kisebbségi jogok érdekében folytatott
harc egyik vezéralakjának nevezte Szili Katalin miniszterelnöki megbízottat, az Országház volt elnökét, majd felkérte, nyissa meg a
konferenciát.
A nemzeti kisebbségek ügye európai ügy
Szili Katalin szerint a nemzeti kisebbségek
ügye nem belügy, hanem európai ügy. A mi-

niszterelnöki megbízott kijelentette: az állampolgárság nem szükségszerűen azonos a
nemzeti identitással. A Magyarország által
kitűzött célok között kiemelt prioritást élvez
a nemzeti kisebbségek hatékony védelmének
előmozdítása.
Kalmár Ferenc miniszteri biztossal közösen kidolgoztak egy ötpontos javaslatot A
nemzeti kisebbségvédelem javasolt alapelvei
Európában címmel. Ebben hangsúlyozzák
azt, hogy a nemzeti kisebbségek ügye nem
belügy, hanem európai ügy; az állampolgárság elválik a nemzeti identitástól; a nemzeti
kisebbségvédelem alapja az identitáshoz való
jog; az identitás védelmének megvalósításához szükséges mind az egyéni, mind a kollektív jogok biztosítása; egy állam területén
élő nemzeti kisebbségek alkotó elemei az
adott államnak. Kiemelték továbbá az alapelveken túl a nemzeti identitás védelmének
mint ötödik generációs alapvető jognak az elismerését.
Kalmár Ferenc miniszteri biztos a magyar
Európa tanácsi elnökség kisebbségjogi vonatkozásairól beszélt.
Egyes ukrán politikusok nyíltan uszítanak
a magyar közösség ellen
Az eseményen a kárpátaljai magyarok
helyzetéről a Kárpátaljai Magyar Kulturális
Szövetség (KMKSZ) politikai-kommunikációs titkára, Darcsi Karolina beszélt. Véleménye szerint az elmúlt években gyakorlatilag
azokat a jogokat vonták (és vonják) vissza a
helyi magyaroktól, amelyeket még a független Ukrajna megalakulásakor kaptak meg.
Kijelentette: a kárpátaljai magyarok jogszűkítése gyakorlatilag dominóelvszerűen indult meg, a folyamat legkritikusabb lépéseit
a sokak által vitatott államnyelvtörvény, az
oktatási törvény, valamint a 2018-as decentralizációs törvény jelentette. Utóbbi eredmé-

Nagykoalíciós kormányt
alakítanának
Jóváhagyta a Romániában két éve ellenzékben lévő Szo-

ciáldemokrata Párt (PSD) országos tanácsa hétfőn, hogy vezetői tárgyalásokat kezdjenek a jobbközép Nemzeti
Liberális Párttal (PNL), valamint a Romániai Magyar Demokrata Szövetséggel (RMDSZ) és a kisebbségek frakciójával egy nagykoalíciós kormány felállításáról.
Sorin Grindeanu elnökhelyettes szerint a PSD igényt tart
a kormányfői posztra, és érvényesíteni akarja politikai programja legfőbb elemeit, egyebek mellett a bérek, a nyugdíjak
és a családi pótlék emelését. A PSD a járványhelyzettel kapcsolatban könnyítené a hozzáférést a teszteléshez, ugyanakkor a korlátozásokkal kapcsolatos döntéseket a
törvényhozásra bízná.
Grindeanu kizárta, hogy a megalakítandó nagykoalíciós
kormány miniszterelnöke ismét Florin Cîţu, a PNL elnöke
legyen, akinek a kormányát a PSD bizalmatlansági indítvánnyal buktatta meg a parlamentben.
A nagykoalíció elvileg a parlamenti mandátumok több
mint kétharmadával rendelkezne, így elvileg az alkotmányt
is módosíthatja. Ezzel kapcsolatos javaslataik kidolgozására
a szociáldemokraták külön munkacsoportot hoztak létre volt
igazságügyi miniszterük vezetésével. Grindeanu arra hivatkozott: harminc év telt el a hatályos alaptörvény kidolgozása
óta, úgyhogy ideje egy komoly vitát folytatni a témáról.
A PSD elnökhelyettese az alkotmányos reform egyik irányaként a közigazgatás átszervezésének, régiók létrehozásának lehetőségét említette. Sajtóértesülések szerint a PSD
egyik fontos célkitűzése az, hogy parlamenti köztársasággá
szervezzék át Romániát, amelyben az államfőt a törvényhozás választaná, és csak jelképes szerepe lenne.
A jelenlegi parlamenti erőviszonyok közepette egy PNLPSD nagykoalíciónak az RMDSZ-re is szüksége van ahhoz,
hogy módosíthassa az alkotmányt.
A PNL hétfő este (lapzárta után) döntött arról, hogy a
PSD-vel vagy a Mentsétek Meg Romániát Szövetséggel
(USR) alakít-e kormányt.
Romániában az utóbbi hetekben mind az USR, mind a
PNL eredménytelenül próbálkozott támogatást szerezni egy
kisebbségi kormány parlamenti jóváhagyásához. A PNL
ezért múlt héten úgy döntött: tárgyalásokat kezd a demokratikus parlamenti pártokkal a kormányzati többség kialakításáról, ezért eltörölte azokat a korábbi határozatait, amelyek
kizárták, hogy a PNL együtt kormányozzon a korábbi koalícióból kilépett és a Cîţu-kabinet bukását előidéző USRvel, vagy szövetségre lépjen a párt politikai ellenfelének
tekintett PSD-vel.
Klaus Iohannis államfő múlt héten bejelentette, csak
akkor hívja formális egyeztetésre a parlamenti pártokat,
amikor kialakul az új kormány jóváhagyásához szükséges
parlamenti többség. (MTI)

nyeként a legnagyobb magyarlakta járás közigazgatásilag is kisebbségbe került.
Azt mondta, a két ország közti diplomáciai
viszony már odáig fajult, hogy egyes ukrán
politikusok nyíltan mernek uszítani a magyar
közösség ellen, de nem szűnt meg a pályázók, képviselők, pedagógusok vagy egyéb értelmiségek vegzálása sem, és a felméréseik
szerint a magyarellenes megnyilvánulások
száma már az ezerhez közelít. Olyan durva
esetekkel is találkoznak, mint a KMKSZ
székházának felrobbantása, vagy éppen a legutóbbi eset, Forró Krisztiánnak, a szlovákiai
egységes magyar párt, a Szövetség elnökének
minapi kitiltása az országból.
Szolidaritás Forró Krisztiánnal
Egyébként nyilatkozatot is megfogalmaztak a Forró Krisztiánt ért jogsértésről, amelyben kifejezik szolidaritásukat vele, egyben
reményüket fejezik ki a tekintetben, hogy
Ukrajna, amely immár az Európai Unió társult tagjának minősül, mielőbb rálép arra az
útra, amelyben a Magyarországgal kötött
1991-es alapszerződés szellemisége lesz az
irányadó.
„Hihetetlen, hogy a 21. században
a nemzetek Európájában ilyesmi megtörténhet”
A rendezvényen a terrorizmus vádjával elítélt Beke István és Szőcs Zoltán is röviden
felelevenítette meghurcolásuk történetét. A
két székelyföldi fiatalt 2018 júliusában öt-öt
év letöltendő börtönbüntetésre ítélte a bukaresti legfelsőbb bíróság. A vád: terrorista cselekmények, illetve terrorista cselekményekre
való felbujtás volt.
Beke István kijelentette: az igazi terrorizmus az a félelem, amit egy politikai rendszer
kelt az ürügyeinek az igazolása érdekében.
Véleménye szerint nem nekik kellene feltenni a kérdést, hogy mi történt, sokkal inkább azoktól az érdekcsoportoktól kellene

megkérdezni, akik az egész ügyet kitalálták,
és a forgatókönyvet megírták.
Szőcs Zoltán többek közt azt mondta: „a
mai napig nem hiszem el, hogy a 21. században, a nemzetek Európájában ilyen megtörténhet, hogy embereket koholt vádak alapján
börtönbe lehet juttatni”.
Kijelentette: bízik abban, hogy Strasbourgban igazságot szolgáltatnak. A Kisebbségi
Jogvédő Intézet jogásza, Korom Ágoston bejelentette: az elkövetkező hetekben az uniós
jogra alapozott kártérítési pert fognak indítani az ügyben.
A hivatalos szlovák politika szerint
a Benes-dekrétumoknak nincs hatásuk
a társadalomra
A konferencián Keszegh Tünde komáromi
jogász részletesen ismertette, hogy a Benešdekrétumok érvényesítése következtében
mintegy 200.000 embert akaratuk ellenére üldöztek el szülőföldjükről, telepítettek ki
Csehországba, illetve az úgynevezett lakosságcsereként leplezett eljárás során Magyarországra. Bár a hivatalos szlovák politika
szerint a dekrétumoknak nincs hatásuk a társadalomra, másként látják azok a károsultak,
akik ma már más ország állampolgárai, és a
szlovák törvények értelmében kárpótlást nem
kaphatnak, vagyonukat vissza nem igényelhetik, mert erre csak a szlovák állam állampolgárainak van joguk.
***
A háromnapos konferencia első napján
külső előadók tartottak előadásokat, délután
a Kitekintés a nagyvilágba című blokkban
angol nyelven adtak elő.
A második napon az intézet külhoni partnerei számoltak be az aktuális helyzetekről,
sikerekről és kudarcokról egyaránt. A konferencia utolsó napján PhD-hallgatók és fiatal
kutatók lehetőséget kaptak arra, hogy beszámoljanak kutatási eredményeikről.
A konferencia a magyar kormány, a Nemzetpolitikai Államtitkárság és a Bethlen
Gábor Alap támogatásával valósult meg.
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Újabb szigorítások léptek életbe

A beoltott tanárok számától függően oktatnak

Hétfőtől ismét jelenléti oktatás kezdődött azokban a tanintézményekben, amelyekben
az alkalmazottak átoltottsági
aránya meghaladja a hatvan
százalékot, míg a küszöb
alatti iskolák esetében távoktatás folyik. A tanügyminiszter múlt pénteken jelentette
be, hogy a jelenléti oktatás
november 8-án csak azokban
az intézményekben kezdődhet meg, ahol a személyzet
legalább hatvan százaléka
megkapta a koronavírus elleni védőoltást.

Gligor Róbert László

Országszerte a diákok közel 68
százaléka térhetett vissza hétfőn
reggel az iskolapadokba, a többiek
távoktatásban folytatják mindaddig,
amíg az illető intézményben az
arány el nem éri az előírt határt. Az
adatokat minden pénteken frissítik,
és azok alapján határozzák meg a
következő hét oktatási formáját az
iskolákban.
Maros megyében – a tanfelügyelőség által pénteken közzétett kimutatás szerint – a 9.735 fős tanügyi
(pedagógus és kiegészítő) személyzetből 6.472 személy kapta meg
legalább az első oltást, azaz 66,58
százalékuk. A megye 186 állami és
magán oktatási intézményéből 42
esetben van az átoltottsági arány a
60 százalékos küszöb alatt. Marosvásárhelyen a George Coşbuc, a Nicolae Bălcescu, a Serafim Duicu és
az Omega általános iskolák, a Ştefania napközi, valamint a Med
Farm Speranţa egészségügyi posztliceális iskola van ebben a helyzetben. Szászrégenben az Emanuel
napköziben, Segesváron a Joseph
Haltrich líceumban, Dicsőszentmártonban a 3. számú általános iskolában, a Tulipán óvodában és a 4.
számú napközi otthonban, Szovátán
az S. Illyés Lajos általános és a Domokos Kázmér szakközépiskolában, Nyárádszeredában a Deák
Farkas általános és a Bocskai István
középiskolában, Nagysármáson a
Samuil Micu középiskolában nem
érték el az átoltottsági küszöböt.

Saját Faust

A vidéki iskolák közül Dános,
Nyárádremete, Mezőpanit, Backamadaras, Kibéd, Mezőmadaras,
Héjjasfalva, Szászbogács, Marosbogát, Maroskece, Kutyfalva, Görgényhodák,
Márkod,
Nyárádmagyarós, Szásznádas, Mezőbodon, Petele, Sóvárad, Mezősályi,
Mezőtóhát,
Mezőceked,
Csatófalva, Csíkfalva, Székelyvécke, Vajdaszentivány, Mezőfele
és Mezőújfalu esetében maradt el az
előírt átoltottsági arány. Néhány
esetben csupán egypár személy beoltására van szükség ahhoz, hogy az
iskola áttérjen jelenléti oktatásra, de
vannak olyan intézmények, ahol bizony 30-40 pedagógus és kisegítő
személyzet beoltása szükséges a teljes átoltottság eléréséhez.
Csupán négy tanintézményben
teljesen átoltott a személyzet: a segesvári sportiskolában, a marosvásárhelyi Pinocchio és Bambi
napközikben, valamint a koronkai
magánnapköziben, és találunk egy
nulla százalékos mutatójú intézményt is, ez a segesvári Sonnenschein napközi, ahol a négy
alkalmazott közül eddig még senki
nem oltatta be magát.
Kételyekkel, de felkészülve kezdtek
„Kedves gyerekek, szülők, pedagógus kollégák! Öröm, hogy újrakezdhetjük vagy folytathatjuk az
iskolánkban a tanulást »élőben«!
Soha ennyi lemaradás, hiányosság,
okkal vagy ok nélküli hiányzás, nehézség nem volt az iskolai oktatás
során, mint most. Bár szeptembertől
együtt készültünk a kezdésre, azóta,
a kemény, hiánypótló munka mellett nap mint nap próbáltuk ébren
tartani a kedvet és a bátorságot az
iskolához, motiválni a gyerekeket a
tananyagon kívül is: játék a szabadban, szülinapok, állatkerti látogatás,
emlékezés kegyelettel egykori
neves emberek, hősök sírjánál,
örülni egymásnak és a természet
apró kis csodáinak mindennap,
mégis félve gondolunk arra, hogy
holnap hány üres pad lesz az osztályban. Idén is tízszerese lesz a befektetett
munka,
mint
az
eredmények? Isten adjon mindanynyiunknak jó egészséget, jó kedvet

a folytatáshoz, tele osztálytermeket
és szeretettel teli szíveket!” – fogalmazta meg aggályait közösségi oldalán
Nám
Emese
Mária
nyárádszentbenedeki tanítónő a
kényszerszünet utáni újrakezdés
kapcsán.
Élő, iskolai jelenléttel kezdődött
az oktatás Balavásár község tanügyi
intézményeiben is, ahol minden pedagógus egészséges, az átoltottsági
arány 66 százalék, de még néhány
további munkatárs is jelentkezik oltásra a napokban, és a községben is
csak az egy ezreléket haladja meg
fertőzöttségi mutató – tudtuk meg
Vajda József Attila igazgatótól. A
múlt péntek esti miniszteri bejelentésig tartottak attól, hogy hétfőtől
távoktatásra kell visszatérniük,
ezért háromnapi kemény munkával
naprakésszé tették a 650 diák és a
pedagógusok belépőit a digitális oktatási felületen. Az elmúlt tanévben
elég sok táblagépet elrontottak a diákok, ezek egy részét már meg is javíttatták, és még van néhány
eszköz, amit a tavaly nem osztottak
ki, tehát, ha szükséges lenne a jövő-

Új önálló esttel jelentkezik Bogdán Zsolt
a 27. Marosvásárhelyi Nemzetközi Könyvvásáron

„Igen, így van,
ez az életem. Az életünk. Az élet. Felfedezni
újra meg újra, amit már ismersz. Mintha
sohasem tapasztaltad volna. Éppen úgy
készülni rá, mint legelőször. Nem kell
körbejárni a földet. Csak szeress valakit.”
(Markó Béla: Saját Faust)
Markó Béla verseinek sajátos antológiájával lép
színpadra egy újabb önálló esten Bogdán Zsolt. Az
emlékezetes Dsida- és Ady-estek után a Kolozsvári Állami Színház Jászai Mari- és Uniter-díjas színművésze
arra vállalkozik, hogy az idén 70 éves Markó Béla lírai
életművének teljes keresztmetszetét bemutassa.
Az előadás címe: Saját Faust, erről Bogdán Zsolt
így vall: „Hogy miért Saját? És miért Faust? Hogy
címadóként miért épp erre a verscímre esett a választásom? Talán mert úgy érzem, összecseng, összefog,
mert szerzőt és előadót, meg előadói szándékot egyaránt jelez. Hiszen „Saját”, mert Markó Béla saját verseit mondom, miközben én is sajátommá teszem őket,
és „Faust” is, mert ennek az az ára, hogy a szerző a
műveit, jómagam pedig előadóként testemet-lelkemet
eladjuk egymásnak ennek az előadásnak az erejéig.”
A Saját Faust bemutatójára a 27. Marosvásárhelyi
Nemzetközi Könyvvásár keretén belül, november 11én este 7 órától a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház
nagytermében kerül sor.

ben ismét online formában tanulni,
nagyjából biztosítottak lesznek a
feltételek, egy-két családot leszámítva (ahol a szülők nem voltak
hajlandóak átvenni a táblagépeket a
tavaly) mindenhol lesznek digitális
eszközök a gyerekek kezében.
Gyulakuta községben is jelenléttel folyik az oktatás, de a távoktatásra való esetleges visszatérés sem
jelent majd gondot itt, hiszen az önkormányzat pályázatot nyert,
amelynek kedvezményezettjei a
község tanügyi intézményei, illetve
az azokban tanuló diákok és az ott
dolgozó pedagógusok lesznek. A
projekt a következő eszközöket tartalmazza: 350 táblagép, 27 hordozható számítógép (laptop), 30
webkamera, 7 kivetítőeszköz, továbbá 9 digitális tábla és 10 vezeték
nélküli internetforgalmi útvonalválasztó (rúter). A projekt értéke
851.271 lej, jelenleg a közbeszerzési folyamat zajlik – tájékoztatott
Varga József polgármester.
Hamarosan meglesz az átoltottság
Online formában zajlik az oktatás a kibédi Mátyus István Általános Iskolában (is), ahol a
személyzet átoltottsága csak a 46
százalékot haladta meg. Megkeresésünkre Barabási Zsuzsánna igaz-
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gatónő elmondta: számukra nem
okozott gondot a távoktatásra való
visszatérés, ugyanis számítottak arra,
hogy előbb-utóbb ez bekövetkezik,
ezért a kéthetes vakáció idején felvették a kapcsolatot a diákokkal, szülőkkel, és ellenőrizték, illetve
gyakorolták a tavaly létrehozott digitális osztálytermekbe való belépést.
A diákok rendelkeznek a szükséges
digitális eszközökkel, tavaly 100 táblagépet osztottak ki az igénylők között, míg a pedagógusok egyelőre a
saját eszközeiket használják az oktatásban. Az önkormányzat pályázott
digitális taneszközökre, így remélik,
hogy a jövőben részesülhet belőle az
iskolai közösség.
Az elmúlt tanév távoktatási tapasztalatai azt mutatták, hogy néhány diák nem rendelkezett
internetes csatlakozási lehetőséggel
vagy nem volt megfelelő az internetsebessége, számukra folyamatosan fénymásolták és eljuttatták a
leckéket, feladatsorokat, ez a helyzet valamelyest javult mára. Ami a
beoltottságot illeti, az igazgató elmondta: több tanár is jelentkezik
oltásra a hét folyamán, így péntekig
elérik az előírt átoltottsági arányt,
ezért feltehetően a jövő héttől ismét
iskolai jelenléttel folytatódik az oktatás.

Megjelent a Székelyföld
novemberi száma

Fotó: Nagy Tibor

A Székelyföld folyóirat 2021/11.
számában verssel jelentkezik Ábrahám Erika, B. Mihály Csilla, Borsodi L. László, Dimény H. Árpád,
Gothár Tamás, Kántor Zsolt, Locker Dávid, Ozsváth Zsuzsa, Soós
Amália, Takács Boglárka, Tari István, Tompa Gábor. Prózát publikál
Bene Zoltán, Vöröskéry Dóra,
Szabó-Biró Brigitta, Makkai FlóraÁgnes és Szentgyörgyi László.
Marc Delouze ál-haikui Farkas
Jenő és Zalán Tibor fordításában olvashatók, Rachel Eliza Griffiths
versei Gyukics Gábor fordításában.
Tanulmányt Filep Tamás Gusztáv közöl Szenczei László a székely pokolban és mennyben
címmel. A Ködoszlás című történelmi rovatban Puskás-Kolozsvári
Frederic Székely őstörténet mítosz
és történelem határán című írása
olvasható.
A néprajz rovatban Kotics József
a vajolai roma mikroközösség etnikai identitásáról értekezik. Az Ujjlenyomat című oral history rovatban
Bartha György Jubiláló iskola, jubiláns osztály címmel a nagyenyedi
Bethlen Gábor Kollégium és annak
egy osztálya szubjektív történetét
teszi közzé. A Mens Sana című időszakos sportrovatban Csinta Samu

beszélgetése olvasható Ardeleanu
Zsuzsa világbajnok tőrvívóval.
Az Irattárban Kiss László Adalék
az 1836-os „kis kolera” erdélyi történetéhez és id. Spányik József életrajzához című írása olvasható.
Kritikát Borcsa János közöl
Tompa Gábor két verseskötetéről,
valamint Borsodi L. László Kiss
Tibor Noé Beláthatatlan táj című
kötetéről.
A lapszámot Vorzsák Gyula
munkái illusztrálják.
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Fejlesztési kilátások a Saligny programmal

Szerkeszti:MezeySarolta

A Kutyfalvi Polgármesteri Hivatalban Bükkösi József Sándor
alpolgármesterrel
a
község életéről, megvalósult
és soron következő terveiről
beszélgettünk. A több mint
1800 lelket számláló községhez a központi településen
kívül Marosdátos, Péterlaka és
Marosoroszi tartozik, de magyarok csak a községközpontban élnek, arányuk a lakosság
20 százalékát teszi ki.

– Az Anghel Saligny országos
fejlesztési program keretében
három projektre pályázunk. Az
egyik a Kutyfalva és Péterlaka közötti nyolc kilométeres községi út
teljes felújítása. Ezt az utat 14 éve
aszfaltoztuk le, de azóta eléggé
tönkrement, javítgattuk ugyan, de
sajnos teljes felújításra szorul.
Egyelőre Kutyfalva és Marosoroszi
van belefoglalva a megyei vízhálózati tervbe, amibe Péterlaka és Marosdátos nem esett bele, mert a
költségek nagyon magasak. A Saligny projekt keretében pályázunk e
két település vízhálózatának kiépítésére. A csatornahálózat kiépítésére
is pályáznánk, de a község lakossága 2000 főnél kevesebb, ezért
nem teszünk eleget a kritériumrendszernek. Pedig nagyon nagy szükség lenne erre is, hiszen nem

Bükkösi József Sándor

mindenki alakít ki emésztőgödröt, s
a szennyvíz a sáncokba, patakokba
folyik, és beszivárog a kutakba. Ott
van nagyobb gond, ahol a házak
közel vannak egymáshoz, főleg a
falu azon a részén, ahol az árvíz
után kisebb telkeken építkeztek.
Vízmintákat elemeztettünk, s kiderült, hogy nitrittel és nitráttal szenynyezettek a kútvizek, és nem ihatók
– tájékoztatott az alpolgármester.
Gyaloghíd a Maroson át
– Nagyon nagy segítségünkre
volt az országos helyi településfej-

lesztési program (PNDL1), amelynek keretében a Maroson keresztül
sikerült egy Kutyfalvát Marosdátossal összekötő gyaloghidat építeni,
amin
könnyebben
megközelíthető Dátos. Gépkocsival 14 km-es kerülővel lehet eljutni
a faluba a községközpontból Radnóton és Lekencén keresztül.
Valamikor komp volt a Maroson, azon traktorokat, pótkocsit,
terményt szállítottak, később csónakot üzemeltettek, majd az az átkelési lehetőség is megszűnt. A
2-es program keretében sikerült leaszfaltozni a községközponthoz
tartozó három falu útjait – mondta
Bükkösi József.
Hat éve szűnt meg a magyar iskola
Ami a község iskolahálózatát illeti, az alpolgármester beszámolt
arról, hogy Kutyfalván hat éve
megszűnt a magyar oktatás. Mindössze három gyerek volt már. Teljesen megszűnt a román nyelvű
oktatás Dátoson és Marosorosziban is. Péterlakán működik még az
óvoda és az elemi iskola. A községközpontban maradt meg a
román nyelvű általános iskola. –
Sajnos nagyon apadunk! – szólt az
összegzés.

Online kastélynap

Novemberi hétköznap. Csend honol a Degenfeldkastély környékén. Nyáron szombaton 10 órától fogadják a látogatókat, a téli időszakban telefonos
bejelentkezés alapján van idegenvezetés. Szombaton
12 órától a járványhelyzetre való tekintettel online
kastélynapot szerveznek, melynek során a Degenfeld
családot, történetüket és birtokaikat mutatják be.
A kastély tulajdonosa, gróf Degenfeld István nemrégiben hunyt el, az ingatlan és a hozzá tartozó földterületek a Németországban élő gyermekeire szálltak.
Az örökségükkel, a származásukkal és ennek szellemi értékével, valamint édesapjuk akaratával megegyezően a kastélyt a közösség használatába állítják.
Mivel ők távol élnek, nem tudnak olyan intenzíven
foglalkozni a kastély ügyével, ezért az épület megmentését és működtetését a Pro Castellum Degenfeld
Egyesület vállalta fel. Ugron Győző, az egyesület
ügyvezetője beszámolt arról, hogy mit sikerült eddig
megvalósítani, és milyen terveik vannak.
Elmondta, hogy a kastélyt kulturális és szabadidőközpontként működtetik. Az épületben tárlatok kaptak helyet, megtekinthető a Novák József heraldikus
alkotásaiból álló kiállítás, amely az erdélyi nemesi
családok címereit összesíti. Nemrég nyílt meg a Petrőczy Kata Szidónia életművének szánt kiállítás,
melynek megnyitójáról részletesen beszámoltunk lapunkban. Érdekes az erdélyi
kastélyokról készült fotótárlat, s nemsokára egy népviseleti kiállítás is látható
lesz, melyen román és szász népviseletet
mutatnak be. Egy olyan kiállítótermet is
szeretnének kialakítani, amely ideiglenes tárlatoknak ad helyet. Tervezik egy
témaspecifikus könyvtár kialakítását,
amely az erdélyi nemes családokkal
kapcsolatos könyveket fog felsorakoztatni.
A kastélyban a gyerekek és a fiatalok
számára is van szórakozási lehetőség, a
legkisebbeknek, a 3–12 éves korosztálynak a Székelyföldi Legendáriummal part-

nerségben egy óriási társasjáték-szobát alakítottak ki,
s a Legendárium rajzfilmjeit is levetítik. A fiataloknak
egy szabadulószobát alakítottak ki, a szabadulás egy
rejtvény megfejtéséhez kötött.
Van egy nagyobb terem, amit a református egyházzal, Lukács Vilmos István tiszteletes úrral közösen
egyházmegyei ifjúsági teremmé alakítanak, ezzel is
jelezve, hogy az erdélyi nemesség és az egyház kapcsolata ma is fontos. Ez a terem az egyházmegyei ifjúsági
csoportok
számára
találkozóés
rendezvényteremként szolgálna.
Hosszú távon a nagy pipázót és a körülötte levő
termeket szeretnék úgy berendezni, hogy 70-80 személyes rendezvények – konferenciák, előadások –
helyszínéül szolgáljon.
Az egyesület az épületen apró beavatkozásokat
végzett, felújították a mosdót, egypár termet is, de a
teljes felújítást egyelőre csak tervezik.
A Degenfeld-kastélyban szombaton 12 órától online kastélynapot szerveznek, amit interneten lehet
követni. Előadás hangzik el a Degenfeld családról és
birtokaikról, bemutatják Degenfeld Lajos életét. Kálmán Attila előadása a Kárpát-medencében található
Degenfeld-kastélyokról szól. Ezt követi egy kastélyokhoz és a nemességhez kötődő kvízjáték.

Fotó: Nagy Tibor

300 hektárt művel
a társas gazdaság

1991 óta működik Kutyfalván
a Spicul, azaz a Kalász mezőgazdasági társulás. Ezt Alb
Ilona vezeti, aki mezőmadarasiként 1982-ben került a faluba, egyrészt, mert itt volt a
munkahelye, másrészt, mert
ide jött férjhez.

– Kezdetben a zöldségesfarmon,
aztán a volt szövetkezeti gazdaságban főkönyvelőként dolgoztam. A
kollektívet felszámolták. 1991-ben
létrehoztuk a Spicul, azaz a Kalász
társulást, azóta vezetem a farmot.
600 hektár föld művelésével kezdtük, de mivel 1995–96-ban nem
voltak támogatások, nagy területekről mondtunk le, s azóta 270–300
hektárt dolgozunk meg. A társulás
által művelt föld a falubelieké, 191
tagunk van. Kutyfalván az embereknek nincs nagy földterületük,
csak 4-5 személy birtokol földet 5
hektáron felül, a többieknek egy
hektáron aluli területük van. A
tagok a földterületük nagyságától
függően részesedést kapnak, amit
vagy gabonában, vagy pénzben fizetünk ki. Egy hektárra ezer kg
búza értékét kapják meg minden
évben. Idén ez 1200–1400 lej között alakul – fogalmazott Alb Ilona,
aki elmondta, hogy a jövedelemből
minden évben befektettek a géppark
fejlesztésébe.
Rendre vásárolták meg a gépeket,
hiszen saját géppel sokkal olcsóbb a
föld megmunkálása. Jelenleg 3
Roman típusú U650-es traktor, két
170 lóerős John Deer, egy Claas
kombájn, egy talajlazító, több eke,
egy kombinátor, egy talajgyalu és két
vegyszerezőgép van a tulajdonukban, az egyik GPS-szel működik, naponta 16-20 hektár területet lehet
vele kezelni. Ez utóbbit lízinggel vásárolták, a többi gépet készpénzzel.
– A társas búzát, cukorrépát, kukoricát, napraforgót, szóját termel,
krumplit csak kisebb mennyiségben,
a tagok részére. Idén a legjövedelmezőbb termény a kukorica. Cukor-

répából a tavaszi sok eső, aztán a
nyári szárazság miatt kevesebb termett, 43 tonna hektáronként. Előző
években 70-80 tonna répát takarítottunk be – mondta el Alb Ilona.
Mivel általában férfiak vezetik a
mezőgazdasági farmokat, feltettük
a kérdést, hogyan vállalta nőként,
hogyan szánta rá magát egy társas
vezetésére, hol tanulta a földművelés csínját-bínját?
Elmondta: Csombordon végzett
a kertészet szakon, a könyvelést a
kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetemen tanulta, s amellett
Marosvásárhelyen a jogot is elvégezte. – Mindent tudok, amire egy
farm vezetéséhez szükség van –
mondta.
Alb Ilona arról is beszámolt, hogy
a mezőgazdasági munka mellett idén
sok munkája volt, mert uniós támogatással telekelik a földterületeket, a
kutyfalvi és marosoroszi területek
esetében ő állította össze a dokumentációt. Eddig a földterületek 50
százalékát készítették elő telekelésre.
A folyamat tovább tart, következnek
a hőerőmű körüli, meg a Maros
Bogát felőli részén levő területek.

(Folytatás az 1. oldalról)
A belső javítás következik
– A templom felújítása 2016-ig
vezethető vissza, amikor a toronysisakot ledöntötte a vihar. Akkor én
voltam Kutyfalván a helyettesítő
lelkész, mert a feleségem szülési
szabadságon volt. Az adminisztratív feladatot én vállaltam el, s
mondhatni, attól kezdve folyik a
felújítás. A magyar állam is a segítségünkre sietett, onnan biztosították
az anyagi háttér oroszlánrészét. Nagyon jó volt megtapasztalni, hogy a
vihar után a szomszéd falvak gyülekezetei, lelkészei, presbiterei reggel 8 órakor már ott voltak, s mire
én Marosvásárhelyről visszaértem
– hirdetést kellett feltennem, mert
sem áram, sem internet nem volt –,
a templom be volt fedve. Nagy öszszefogás volt! Jó volt megtapasztalni a közösség erejét, hogy nem
hagynak magunkra! Kis, látszólag
elöregedő közösség vagyunk, de
mögöttünk van egy nagy közösség,
más gyülekezetek tagjai, lelkészei,
politikai és egyházi vezetőink.
Nemcsak mint egyház, hanem mint
nép összefogtak a kutyfalvi templomért. A mi örökségünkről van szó,
nem mondhatunk le róla! – fogalmazott Lukács Vilmos István lelkipásztor.
A vihar után a műemlék templom
tetőszerkezete és a toronysisak újult
meg, azután a terveztetést kezdték
el, a további felújítási munkálatok
előkészítési fázisban vannak. Új fűtési rendszert építenek ki, megoldják a drénezést, új nyílászárókat

szerelnek be, s lemeszelik a belső
falakat. Remélhetőleg mindezzel tavaszra elkészülnek. A felújítás költségvetése 330 ezer lej.
A fiatalok korosztálya majdnem hiányzik
A kutyfalvi református gyülekezet aránylag kicsinek számít, 160
lélek, közülük elég sokan nem laknak a faluban. A korosztálybeli
megoszlás elég vegyes, de a fiatalok korosztálya majdnem hiányzik, és kevés a gyerek. Öt évvel
ezelőtt és idén nyáron kereszteltek
egy kislányt. S ami még elgondolkodtatóbb: tíz éve ez az első kislány. Két évvel ezelőtt három fiú
konfirmált. Azelőtt átlagban két fiatal tette le a konfirmációi fogadalmat. Ez rendkívül szomorú!
Emberileg nézve belátható időn
belül a gyülekezet megszűnik.
Ennek ellenére a gyülekezet lelkésze bizakodó, és próbálja úgy
szervezni az egyházi és közöségi
életet, hogy a jövőben pozitív
irányba mozduljanak el.
– Az istentiszteleteket megtartjuk,
a gyülekezet segítőkész, amikor közmunkát szervezünk, igyekeznek. Van
egy réteg, amelynek szívügye az egyház, és nagyon kiveszi a részét a munkából. Van azonban közömbös része is
a gyülekezetnek, s van egy nagyon kis
hányad, amely piszkálódni szeret. A
2016-os viharkár után adakoztak az emberek, annak ellenére, hogy el voltak
foglalva a saját nyomorúságukkal, hiszen őket és ingatlanjaikat is érintette a
vihar – mondta el Lukács-Lőrincz
Csilla, a gyülekezet lelkésze.

Alb Ilona

Nem mondhatunk le
az örökségről!
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Kisvárdai győzelmével élre állt az FTC

A címvédő Ferencváros 4-0-ra győzött a Kisvárda vendégeként
a magyar labdarúgó NB I. 12. fordulójának első vasárnapi mérkő1. Ferencváros
zésén, sikerével pedig átvette a vezetést a tabellán.
A telt házas mérkőzés elején a Ferencváros futballozott némi fö- 2. Puskás AFC
lényben, de a kisvárdai kontrák legalább olyan veszélyesek voltak, 3. Kisvárda
így az első védést Dibusznak kellett bemutatnia, később viszont a 4. Fehérvár FC
vendégeknek is volt egy kimaradt ziccere. A jó iramú találkozón 5. Mezőkövesd
aztán a zöld-fehérek szereztek vezetést egy szerencsés góllal – Cab- 6. Paks
raja rossz lövésébe Loncar beletette a lábát –, de mezőnyben ki- 7. ZTE
egyenlített küzdelmet láthatott a közönség a szünetig. Egyenlített 8. Honvéd
a Kisvárda, de a videobírós elemzés után les miatt érvénytelenítet- 9. Debrecen
ték a találatot.
10. Gyirmót
A folytatásban nagy lendülettel rohamozott a hazai csapat, a Fe- 11. MTK
rencváros válogatott hálóőre hat perc alatt háromszor is bravúrral 12. Újpest
védett, egy ízben pedig Mesanovic tévedett centiket. A házigazdák
lendületét tíz perc után Leoni kiállítása törte
meg – ismét a videobíró segítsége után. Ezt
Jegyzőkönyv
követően a Ferencváros emberelőnyben átI.,
12.
forduló:
Kisvárda Master
NB
vette az irányítást, a játékrész közepén öt
perc alatt szerzett újabb két góllal eldön- Good – Ferencvárosi TC 0-4 (0-1)
tötte a rangadót, a hajrában pedig a kegye- Kisvárda, 3250 néző.
lemdöfést is megadta a duplázó Uzuni Vezette: Farkas.
révén. A mostani kör előtt éllovas Kisvárda Gólszerzők: Loncar (27.), Uzuni (69.,
a veresége miatt a harmadik helyre csúszott 89.), Marin (74.).
vissza, hátránya két pont az FTC-vel és a Kiállítva: Leoni (56.).
rosszabb gólkülönbségével második Puskás Sárga lap: Karabeljov (30.), illetve
Besic (42.), Wingo (46.).
Akadémiával szemben is.

Eredményjelző

* NB I., 12. forduló: Kisvárda Master
Good FC – Ferencvárosi TC 0-4, MOL
Fehérvár FC – Zalaegerszeg 3-0.
* NB II., 15. forduló: Békéscsaba 1912
Előre – Pécsi MFC 1-1, Szombathelyi
Haladás – Aqvital FC Csákvár 4-1, Szeged-Csanád Grosics Akadémia – Kecskeméti TE Hufbau 2-0, III. ker. TVE –
Szolnoki MÁV FC 0-0, Nyíregyháza
Spartacus FC – WKW ETO FC Győr 0-1,
Budaörs – FC Ajka 1-2, Szentlőrinc –
Diósgyőri VTK 1-2, Tiszakécskei LC –
Vasas FC 1-0, Dorogi FC – BFC Siófok
4-1, Budafoki MTE – Soroksár SC 2-2.
Az élcsoport: 1. Haladás 31 pont, 2.
Vasas 30, 3. Diósgyőri VTK 29.
* 1. liga, 15. forduló: Konstancai Farul
– CSU Craiova 1-0, Bukaresti Dinamo
1948 – Kolozsvári CFR 1907 0-3, FC
Voluntari – Bukaresti FCSB 0-0. Az élcsoport: 1. Kolozsvári CFR 1907 39
pont, 2. FCSB 31, 3. CSU Craiova 28.
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A tabella
8
8
7
5
5
4
4
4
3
3
3
1

1
1
2
5
3
2
2
1
4
3
3
5

2
2
3
2
4
6
6
7
5
6
6
6

24-9
18-11
20-14
16-11
17-20
28-26
17-28
21-25
25-23
14-20
10-16
14-21

25
25
23
20
18
14
14
13
13
12
12
8

Kisvárda Master Good: Dombó – Hej,
Cirkovic, Prenga, Leoni – Melnyik,
Ötvös (83. Nagy M.), Karabeljov (67.
Simovic) – Navratil (77. Bumba), Mesanovic (77. Zlicic), Camaj (67. Asani).
Ferencvárosi TC: Dibusz – Wingo (78.
Botka), S. Mmaee, Kovecevic, Cabraja
(63. Vécsei) – Besic (63. Civic), Loncar, Marin (78. Laidouni), Zachariassen
(78. Zubkov) – R. Mmaee, Uzuni.

A Kisvárda játékosa, Jasmin Mesanovic a Ferencváros ellen 4-0-ra elveszített mérkőzésen
Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

Verstappen nyert Mexikóban,
és már 19 pont az előnye

A Red Bull holland versenyzője, Max Verstappen nyerte
a vasárnapi Forma-1-es Mexikói Nagydíjat, így már 19 pont
az előnye az összetett élén a címvédő és hétszeres világbajnok Lewis Hamiltonnal, a Mercedes brit pilótájával szemben.
A 24 éves Verstappennek ez volt az idei kilencedik és pálya-

futása 19. futamgyőzelme, a mexikóvárosi pályán pedig harmadszor diadalmaskodott. Verstappen mögött Hamilton végzett
a második helyen, a dobogó alsó fokára pedig a másik Red
Bullt vezető, hazai közönség előtt szereplő Sergio Pérez állhatott fel.
A vb a hét végén a Brazil Nagydíjjal folytatódik.

Fordulatos meccsen nyert Kolozsváron a Szörnyek

Aradtól és Temesvártól
is kikapott a Ladies

Két hét szünet után folytatódott a női labdarúgó 1.
liga, amelyben az 5. fordulót a 7. követte, tekintve,
hogy a 6. fordulót már korábban lejátszották, a világon
alighanem egyedülálló rendezési mód szerint. A Marosvásárhelyi Ladies azonban szinte egy hónap után
lépett ismét pályára, tekintve, hogy az 5. fordulóbeli
találkozóját elhalasztották. A hosszabb pihenő nem segítette hozzá, hogy a 7. fordulóban Aradon, a Piros Security otthonában ne szenvedjen egyértelmű, 4-0-s
vereséget. Érdekesség, hogy a forduló hat mérkőzése
közül négy végződött ezzel a nem túl gyakori eredménnyel.
Az idegenbeli vereség után a Ladies ott folytatta,
ahol egy héttel korábban abbahagyta, és hazai környezetben háromgólos kudarcot könyvelt el a 8. fordulóban – ezúttal a Temesvári Politehnica jelentett kemény
diót a marosvásárhelyi együttes számára.
Nyolc mérkőzés után a Ladiesnek hat pontja van,
és a tabella nyolcadik helyét foglalja el. A csapat vasárnap Nagybányán javíthat, hiszen vendéglátója
eddig egyetlen mérkőzést sem nyert, csak két döntetlent ért el.

Eredményjelző

Női labdarúgó 1. liga:
* 5. forduló: CSS Târgoviște – Galaci Universitatea
1-4, Temesvári Politehnica – Borgóprundi Heniu
1-4, Aradi Piros Security – Bukaresti Fair Play 4-1,
CSM Alexandria – Székelyudvarhelyi Vasas Femina
1-3.
* 7. forduló: Kolozsvári Olimpia – Borgóprundi
Heniu 4-0, Nagybányai FF – Bukaresti Fair Play
1-1, Temesvári Politehnica – Székelyudvarhelyi
Vasas Femina 3-3, Aradi Piros Security – Marosvásárhelyi Ladies 4-0, CSM Alexandria – Galaci Universitatea 4-0, Resicabányai Banat Girls – CSS
Târgoviște 4-0.
* 8. forduló: Bukaresti Fair Play – Borgóprundi
Heniu 1-2, Székelyudvarhelyi Vasas Femina –
Nagybányai FF 3-0, Marosvásárhelyi Ladies – Temesvári Politehnica 0-3, Galaci Universitatea –
Aradi Piros Security 0-6, Resicabányai Banat Girls
– Kolozsvári Olimpia 0-8.
* elmaradt mérkőzésen: Nagybányai FF – Kolozsvári Olimpia 0-4.
* a zöld asztalnál: Resicabányai Banat Girls – CSS
Târgoviște 0-3 (a pályán 4-0).

ben a Szörnyek. Előbb Roman Boguszlavszki
hozott hat pontot egy touchdownnal, majd a
quarterback Cserepivszkij csapta be az ellenfél védelmét. A jutalompontok értékesítése
egyszer sem sikerült. Az utolsó negyed azonban 20-18-as Szörnyek-vezetéssel indult, ám
még nem volt vége. A Keresztesek negyedik
touchdownja a mérkőzésen 24-20-ra módo-

Rendkívüli érdeklődés
a női Eb rendezési jogáért

Öt ország is pályázna a 2025-ös női labdarúgó
Európa-bajnokság rendezési jogáért: Norvégia,
Dánia, Svédország, Finnország és Svájc is jelezte
az Európai Labdarúgó-szövetségnek, hogy elvállalná a kontinensbajnokság megrendezését. A 2025ös Eb lesz a harmadik, amelyen 16 csapat szerepel.
Az elsőt Hollandia rendezte 2017-ben, a másodikat
a pandémia miatt elhalasztották, és jövő júliusban
tartják Angliában. A 2025-ös torna rendezési jogáról
várhatóan jövő decemberben döntenek.

Bálint Zsombor

Váratlanul fordulatosra és izgalmasra sikerült a nem hivatalos romániai amerikaifutball-bajnokság utolsó fordulója. Resicabánya
meglepetésre alulmaradt Temesváron, így a
Kolozsvári Keresztesek és a Marosvásárhelyi
Szörnyek találkozójának eredményétől függött az elődöntők párosítása.
A kolozsvári mérkőzés az egyik legkiegyensúlyozottabb volt a liga valamennyi találkozója közül, hiszen nem kevesebb mint
négyszer változott a vezetés, a marosvásárhelyi csapat pedig tízpontos hátrányt is behozott. Miután az első negyedben a még pihent
csapatok egyetlen pontot sem szereztek, a
folytatásban a Keresztesek vette át a vezetést
egy touchdownnal. A Szörnyek hamarosan
hasonlóval válaszolt Baló Levente révén, és
mert Szerbin a konverziót is két pontra váltotta, így 8-6-ra a marosvásárhelyi csapat került előnybe.
Ezt követően kolozsvári percek következtek, a Keresztesek két touchdown révén 188-ra módosította az eredményt a maga javára,
de továbbra sem tudta megtoldani jutalompontokkal az akcióikat. Félidőben tehát tíz
ponttal vezetett Kolozsvár.
Innen tudott fordítani a második játékrész-
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Fotó: a Cluj Crusaders közösségi oldala

sította az eredményt, ám amikor a lefújás fenyegetően közeledett, a Szörnyek csapata
kockáztatásra szánta el magát. Három perccel
a vége előtt Cserepivszkij 75 yardos (!) paszszát Radu Ádám értékesítette, így lett 26-24
a Szörnyek javára, az eredmény pedig már
nem módosult a végéig.
A marosvásárhelyi csapat három győze-

Eredményjelző

Amerikaifutball-bajnokság, 4. forduló: Bukaresti Titánok – Kolozsvári Keresztesek
6-40; 5. forduló: Temesvári 89-esek – Resicabányai Mozdonyok 36-29, Kolozsvári
Keresztesek – Marosvásárhelyi Szörnyek
24-26, Bukaresti Lázadók – Bukaresti Titánok 54-6.
Az elődöntő párosításai: Bukaresti Lázadók – Kolozsvári Keresztesek, Resicabányai Mozdonyok – Marosvásárhelyi
Szörnyek.

lemmel és két szoros vereséggel a harmadik
helyen végezte az alapszakaszt, így az elődöntőben a Resicabányai Mozdonyokkal
mérkőzik. A találkozót a bánsági alakulat rendezheti. Az alapszakaszban a Mozdonyok 3616-ra nyert, a Szörnyek pedig az átlagosnál
többet hibázott. Itt van tehát a visszavágó
ideje.
Vitát gerjesztett, hogy a 4. és 5. helyezett
Kolozsvár, illetve Temesvár közül azonos
pontszám esetén ki jogosult a negyedik
helyre: a közvetlen meccs győztese (Kolozsvár) vagy az, amelyiknek jobb a pontaránya
(Temesvár), mivel nem hivatalos bajnokságról van szó, és korábban ilyen eset nem történt. Úgy tűnik azonban, hogy Kolozsvár
lehet a Bukaresti Lázadók ellenfele az elődöntőben.
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Smart city:

Országos premier: Marosvásárhelyen helyezték el
az első nagy méretű, alumíniumból épült, fedett okospadot

Marosvásárhely első, nagy köztéri okospadot” – jelentette ki a padot, majd elemzik, hogy van-e nak azon, hogy befektessenek-e
méretű okospadját mutatta Soós Zoltán, Marosvásárhely pol- igény a lakók részéről ilyen techno- ilyen intelligens eszközökbe.
Nagy Roland vállalkozó a marosbe november 8-án Soós Zol- gármestere. Hozzátette: tesztelik ezt lógiákra, és komolyan gondolkodtán polgármester, Nagy Roland fiatal marosvásárhelyi
vállalkozó, a Kuube Románia
franchise tulajdonosa és Gallai Máté, a Kuube Hungary
alapítója. Ez Romániában az
első nagy méretű, alumíniumból épült, fedett okospad,
amely a Színház téren kapott
helyett. A padot a Kuube Románia és a Marosvásárhelyi
Polgármesteri Hivatal együttműködési
megállapodása
alapján 6 hónapig ingyenesen
használhatja a lakosság.

„Marosvásárhelyen évek óta beszélnek okosvárosról, digitalizációról,
zöldenergiáról,
új
technológiákról, innovációról… Ismétlem: beszélnek róla. De ma íme,
kihelyeztünk egy működőképes
okosobjektumot: egy okospadot,
amelyet a marosvásárhelyiek ingyen használhatnak, ha telefonjukat
akarják tölteni, ha internetezni vagy
egyszerűen pihenni akarnak. A koncepció és a dizájn látványos, ezért
gratulálok Nagy Roland marosvásárhelyi vállalkozónak, akinek szeretném
megköszönni,
hogy
kapcsolatba lépett velünk, és ingyen
rendelkezésünkre bocsátotta az első

Úttörő módszer révén nyert igazolást
az agyi hálózatok fontossága
az alkoholfüggőség kialakulásában[*]

A BBTE Fizika Karának két munkatársa,
dr. Ercsey-Ravasz Mária és dr. Molnár Botond nagyszabású nemzetközi kutatásba
kapcsolódott be, melynek keretében azt
vizsgálták, hogy különböző jutalomtípusok az agy jutalmazási rendszerének
mely területein kódolják az emlékeket. A
kutatócsoport innovatív, gráfelméleti
módszerek segítségével bizonyította,
hogy noha a kábítószerek és a szokványos jutalmak látszólag hasonló mennyiségű neuronra fejtik ki hatásukat,
összetettebb a helyzet aszerint, hogy az
agy mely területeit aktiválják. A kutatás
a Horizon 2020 program, ezen belül a
SyBill-AA projekt keretében valósult
meg.

A kutatás során 28 hím Wistar patkányt idomítottak arra, hogy bizonyos inger hatására felváltva szacharint vagy alkoholt adagoljanak
maguknak. Ezt több körben megismételték,
majd az állatok agyát szelvényekre bontva megvizsgálták, hogy az idegsejtek szintjén milyen
aktivációs mintázatok azonosíthatók. Ehhez
gráfelméleti módszereket használtak. Az eljárás
lényege, hogy a különböző agyi területeket csomópontoknak, a bennük lemért aktivációs szintek közötti korrelációkat pedig súlyozott éleknek
tekintik, ami lehetővé teszi az így létrejött hálózat vizsgálatát.
A kutatás meglepő eredményeket hozott: a jutalom típusa szerint erősen eltérő neuronális metaegyüttesek
aktiválódnak.
Az
alkoholjutalommal kapcsolatos neuronális metaegyüttes gyengébb kötésű, ám egységesebb
szerkezetű, míg a szokványos jutalom jóval
klaszteresebb (csoportokra bomló), de a klasztereken belül szorosabb kötéseket mutat. E metaegyüttesek szintjén a szacharin keresésében a
prelimbikus, valamint az orbitofrontális kéreg
játszott központi szerepet, míg az alkoholkereső
viselkedés során inkább az inzuláris kéreg és az
amigdala volt érintett. Ez arra utal, hogy a jeljutalom összefüggések sejtszintű kódolásában a
neuronális kommunikációs hálózatok legalább
olyan fontos tényezők, mint a helyi idegsejt-populációk mérete.

Szokásaink, sőt függőségeink kialakulásáért az
úgynevezett jel-rutin-jutalom hurok felel. Ha például a stressz a jel, akkor az alkoholbevitel lehet
a rutin, s az annak nyomán fellépő ellazulás a jutalom. Ez egy ciklikusan ismétlődő agyi folyamat, amely arra irányul, hogy szokások, azaz
automatizmusok kialakítása révén agyunk kevesebb energiát fogyasszon. Idővel a hurok egyre
jobban rögzül, egyre automatikusabban működik.
Míg a szokványos jutalmak, köztük a táplálék,
biztosították túlélésünket az evolúció során, a kábítószerek, így az alkohol is, komoly függőségeket okozhatnak. Noha a szokáshurok
működéséről egyre több ismerettel rendelkezünk,
egyelőre nem tisztázott, hogy
a különböző jutalomtípusok
esetén hogyan kódolódnak az
emlékek.
A jel-jutalom összefüggések az agyi jutalmazórendszer
neuronális együtteseibe vannak kódolva. Hogy mely neuronális együttesek érintettek a
folyamatban, az kimutatható a
cFos korai válasz gének expressziójából. Az eddigi vizsgálatok alapján kiderült, hogy
a kábítószer-jutalmakkal, valamint a szokványos jutalmakkal
kapcsolatos
jel-jutalom összefüggéseket
azonos méretű neuronális
együttesek kódolják. Kérdés,
hogy kimutathatók-e a jutalom típusa szerinti eltérések a A kép illusztráció. Forrás: https://pbs.twimg.com/media/EhL4K5VIAEdYZ1?format=jpg&name=small
neuronális kódolásban?

Fotó: Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal

vásárhelyi orvosi egyetemen végezte tanulmányait, jelenleg a
Kuube Hungary és az RZS Smart
Invest között létrejött protokoll
révén a Kuube Románia franchise
tulajdonosa. Egy gyártóegység
megnyitását tervezi, nagy valószínűséggel Marosvásárhelyen.
„A termékek egyelőre 100 százalékban Magyarországon készülnek,
de tárgyalunk arról, hogy konzorciumot kössünk az anyavállalattal.
Szeretnénk ugyanis Romániában,
Marosvásárhelyen is gyártani ezeket az intelligens bútorokat. Örülök,
hogy városomban, Marosvásárhelyen sikerült partnerségi megállapodást kötni az önkormányzattal, és
remélem, hogy 6 hónap múlva folytatjuk az együttműködést a hivatallal” – mondta Nagy Roland.
Az okospadok mellett a Kuube
portfóliójában intelligens buszmegállók, kerékpárparkolók és
okoskönyvtárak találhatók. Ezek
teljes egészében megújuló energiával működnek. A Kuube okospadjai
Európában egyedülállóak azáltal,
hogy teljes egészében alumíniumból készülnek, és méretüktől függően 4.000–12.000 euróba, a
könyvtárak pedig 4.500–5.000 euróba kerülnek.
Apolgármesterihivatal
bel-éskülkapcsolatiosztályának
közleménye

Állásfoglalás

Az iskolai jelenléti oktatás 2021. november 8-i kezdettel történő újrakezdésének
feltételeit érintően a Romániai Magyar
Pedagógusok Szövetsége a következő állásfoglalást fogalmazza meg:
Amint azt több esetben is megfogalmaztuk, szövetségünk országos elnöksége a következetes, méltányos és
megfontolt, a decentralizáció elveire alapozott felelősségteljes döntéshozatal lehetőségének megteremtése mellett
foglalt állást. Ennek szellemében üdvözöltünk minden olyan oktatáspolitikai
kezdeményezést, amely a tanintézmények működését, az oktatási folyamat
megszervezését a helyi járványügyi helyzet alakulására, illetve a települések és iskolák erőforrási lehetőségeire alapozta.
Ugyanakkor több alkalommal is szorgalmaztuk, hogy a járványügyi helyzet
okozta helyi oktatásszervezési problémák megoldását a közös teherviselés elvére, a kölcsönös támogatásra és a
hatékony együttműködésre alapozva biztosítsák közösségeink fenntartói, a tanintézményeink vezetői, pedagógusai és a
szülői közösség képviselői.
Annak ellenére, hogy szövetségünk a
járvány legyőzésének egyedüli hatékony
eszközének a védőoltás felvételét tartja,
aggasztónak és hátrányosan megkülönböztető jellegűnek ítéljük meg a fentiek
szellemében azt, hogy az iskolai oktatás
újrakezdésének egyedüli feltételeként az
iskolai személyzet beoltottsági arányát
határozták meg. Nem tartjuk a közös teherviselés elvének szelleméhez méltónak
azt, hogy a pedagógusok csoportja az
egyedüli szakmai-társadalmi kategória,
amely esetében jogi eszközöket alkalmaznak az oltakozási kedv növelése érdekében. Úgy gondoljuk, hogy ezzel a
döntéssel elsősorban nem a beoltottsági
arány növekedését váltják ki, hanem tovább mélyítik azt szakadékot, amely a
pedagógusok társadalmi megbecsülése
terén keletkezett a világjárvány beköszöntétől kezdődően. Értékelésünkben az
intézkedés továbbra is a hátrányos közösségekben működő, főként vidéki iskolákra, illetve a napközi otthonok
működésére (ezáltal számos kisgyermekes család életére) gyakorol rendkívüli
mértékben kedvezőtlen hatást, ahol az
online oktatás megszervezésének feltételei nem biztosítottak, vagy ez az oktatási
forma nem alkalmazható hatékonyan.
Számos olyan helyzet alakult így ki,
hogy az alacsony fertőzöttségi arányú

(2 ezrelék alatti) településeken a tanintézményi beoltottsági arány miatt kell
online oktatást elrendelni, olyan körülmények között, hogy nem adottak az online oktatás megfelelő anyagi vagy
infrastrukturális feltételei.
Az RMPSZ országos elnöksége 2021
októberében egy rövid felmérést végzett
Oktatás járványhelyzetben címmel,
amelyre főként tanintézményvezetők
vagy más iskolai döntéshozók, tagozatvezető pedagógusok válaszoltak. A felmérés időszakában a válaszadó
tanintézmények 40,5%-a a hibrid (kombinált jelenléti és online), 57,7%-a a jelenléti, illetve alig 2%-a az online oktatás
rendszerét alkalmazva működött, ugyanakkor a kérdőív kitöltésének pillanatában
az iskolák nagy többsége egyenlő arányban 3 és 6 ezrelék feletti fertőzöttségi
arányú településen működött. Mindazonáltal, hogy a válaszadók többsége a jelenléti oktatást tartja a leghatékonyabb
oktatásszervezési körülménynek, a kérdőív kitöltőinek 62,2%-a a súlyosabb járványügyi helyzetben azt a hibrid oktatási
rendszert (vagyis az aktuális helyzethez
igazítható jelenléti és online oktatásszervezést ötvöző megoldást) javasolná fenntartani, amelyben a járványügyi helyzet
alakulásától függően, iskolaszintű döntések meghozatalával elsősorban a jelenléti
oktatásra törekedjenek, és csak szükség
szerint alkalmazzák egyes osztályok esetében az online oktatási rendszert.
Mindezek szellemében a Romániai
Magyar Pedagógusok Szövetsége szorgalmazza olyan intézkedések kidolgozását és érvénybe léptetését, amelyek
hatékonyabb módon, a teljes társadalomra alkalmazott, következetes módszerekkel, a pontos és helyes felvilágosítás
eszközeivel járulnak hozzá az oltottsági
arány növekedéséhez mind a tanszemélyzet, mind a diákok és családjuk, illetve
minden szakmai-társadalmi csoport esetében. Továbbá szorgalmazzuk a romániai (magyar) oktatási rendszer átfogó
digitalizációját (modern és változatos 21.
századi eszköztár, IT-infrastruktúra, alapos és átfogó digitális írástudás, digitális
műveltség és digitális pedagógiai kompetenciafejlesztés stb.), annak érdekében,
hogy bármilyen járványügyi helyzetben,
jelenléti, hibrid vagy online körülmények
között az oktatás minőségi, hatékony, huszonegyedik századi és méltányos feltételei megteremtődjenek.
AzRMPSZországoselnöksége
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Európa intézkedései az energiaválság enyhítésére:
utalványok, benzintámogatások, áfacsökkentések

Az európai országok különféle
intézkedéseket hoztak a megnövekedett
energiaárak
okozta sokk enyhítésére, a
franciaországi „energiacsekkektől” a portugáliai benzintámogatásokig – számol be az
El Pais.

A spanyol napilap elemzése szerint a drágulások miatti társadalmi
elégedetlenség arra késztette Európa közel húsz országát, hogy változtasson az álláspontján a
fogyasztók anyagi helyzetének
megkímélése érdekében.
A gázprobléma európai elterjedésével az energiaválság kérdése is
apránként teret nyert az Európai
Unióban zajló vitákban. Ursula von
der Leyen, az Európai Bizottság elnöke az EU állapotáról szóló szeptemberi beszédében még meg sem
említette a témát. Másfél hónappal
később, a Spanyolország által indítványozott energiaügyi megállapodás nyomására az energiadrágulás
már az EU-t foglalkoztató kérdések
legfontosabbikává vált, és az európai vezetőket „hajnalba nyúló” tárkényszeríti
a
gyalásokra
megállapodás érdekében, ahogyan
az az Európai Tanács múlt heti ülésén is történt – írja az El Pais.
Az energiafüggőség
Az EU-ban az elektromos áram
nagykereskedelmi ára az elmúlt
évben átlagosan 200 százalékkal
emelkedett, és az importált földgáztól való nagymértékű függősége (az
elhasznált gázmennyiség 90 százaléka az EU-n kívülről, főleg Oroszországból származik) miatt az unió
ki van téve a piac szeszélyes változásainak. Egyelőre azonban nem
születtek közös megoldások a minden eddiginél nagyobb energiaárak
rövid távú ellensúlyozására, csak
egy kompromisszum a közös stratégiai tartalék létrehozásának lehetőségéről, a közös beszerzésről, az
energiapiac és a szén-dioxid-kibocsátási bizonylatok piacának elemzéséről.
Az Európai Bizottság viszont
előnyben részesítette azokat a tagállami intézkedéseket, amelyek lehetővé teszik az energiadrágulásnak
kiszolgáltatott személyek és vállalatok támogatását segélyek, szubvenciók és adómentesség formájában a hatályban lévő törvények
módosítása nélkül. A franciaországi
sárgamellényesek
tüntetésének
rémképe tovább kísért más hasonló
zavargásokéval együtt, és mindenki
tudja, hogy a magas árak jelentik a
„legjobb tüzelőanyagot” a szélsőséges mozgalmak felszítására – fogalmaz az El Pais.
Eddig a 27 tagállamból 19 tájékoztatta arról az Európai Bizottságot, hogy intézkedést hozott vagy
tervez a villamosenergia-válság kezelésére: ezek közé tartoznak a szociális tarifák, az energiautalványok,
a hálózatról való lekapcsolás elkerülését szolgáló mechanizmusok
vagy akár az anyagi támogatás a
benzinárak növekedésének ellensúlyozására. Spanyolország azon
kevés országok egyike, amelyek
minden fronton felléptek a villamosenergia-árak növekedésének
megfékezése érdekében.
Az adatok szerint Spanyolország,
Belgium, Bulgária, Franciaország,
Görögország és Portugália szociális
tarifákat alkalmazott, Spanyolország, Bulgária, Ciprus, Csehország,
Franciaország, Görögország, Írország, Olaszország, Litvánia, Lettország, Lengyelország, Portugália és
Románia szubvenciókat, míg Spa-

nyolország, Belgium, Csehország,
Észtország, Írország, Hollandia,
Olaszország, Portugália és Szlovákia az adókon módosított.
Franciaország:
a sárgamellényesektől való félelemből
fakadó 100 eurós csekkek
Franciaországban az elektromos
energia drágulásából fakadó nyomás nem akkora, mint más országokban, mert évente csak egyszer,
év elején van általános áremelkedés. Ez az időszak azonban nem
kedvez a döntéshozóknak: már csak
hat hónap van hátra az államelnökválasztásig, és már javában zajlik az
előkampány. Ilyen körülmények
között a villamos energiával kapcsolatos gondok, a gázárak október
elsejei 12 százalékos emelkedése, a
folyamatos benzinár-növekedés
forró témává vált a politikában, hiszen a közelmúlt legsúlyosabb zavargásai (a sárgamellényeseké)
éppen az üzemanyag árának növekedése miatt robbantak ki ebben az
országban – emlékeztet a spanyol
napilap.

Az októberi áremelkedés után
Emmanuel Macron liberális kormánya befagyasztotta a gáz árát, első
körben csak 2022 áprilisáig, majd
ezt meghosszabbította a jövő év végéig. Ez a „védőpajzs” az elektromos energia árát is befolyásolja,
amely így csak 4 százalékkal emelkedik februárban. Ezenkívül hatmillió kisjövedelmű háztartásnak
ígértek ez év végére egyenként 100
eurós „energiacsekket” a drágulások kompenzálására. Ugyanakkor a
nettó 2000 eurónál kisebb jövedelmű franciák – mintegy 38 millióan – egyszeri 100 eurós
„inflációs támogatást” is kapnak az
üzemanyagárak emelkedésének ellensúlyozására.
Portugália: tíz cent támogatás minden liter üzemanyagra, adócsökkentés és közlekedési támogatás
Portugáliában november 10-én
lép életbe a szocialista Antonio
Costa kormánya által elfogadott intézkedés, amely igyekszik enyhíteni
az üzemanyagárak emelkedésének
hatását: az állam 2022. március 31ig minden liter megvásárolt üzemanyag árából 10 centet megtérít. A
felső határ 50 liter lesz havonta személyenként, így minden fogyasztó
legfeljebb havi öt eurót kaphat viszsza. Az államkincstárt körülbelül
133 millió euróval terheli meg ez az
intézkedés.
Mindemellett egy október 15-én
hozott döntés értelmében csökkentették a kőolaj- és energetikai termékekre kirótt adót. A rendkívüli

intézkedés literenként két cent adókedvezményt nyújt az ólommentes
benzin és a gázolaj forgalmazóinak.
Ezenkívül a kormány 2022 márciusáig befagyasztotta a szén-dioxidadót. A személyszállító vállalatokat
költségkompenzációval, az árufuvarozókat adókedvezményekkel
próbálja segíteni az állam.
Portugália már a jelenlegi áremelkedés előtt csökkentette az
elektromos energia áfáját: az első
100 kilowattórára 23 százalékos áfa
helyett 13 százalékos áfát számol
fel mindazoknak a fogyasztóknak,
akik a legalacsonyabb teljesítményű
áramra kötöttek szerződést. Ez a
háztartások 86 százalékát teszi ki.
Márciusban a nagycsaládosokra is
kiterjesztették a kedvezményezettek
körét.
Az utóbbi hónapokban bekövetkezett áremelkedés azonban további
intézkedéseket követelt meg: 2022ig jelentősen csökkentették a rendszerhasználati
díjakat,
ami
nagymértékben befolyásolja a
számla végösszegét. Az intézkedés-

nek köszönhetően átlagosan 35 százalékkal csökkenhet a fogyasztók
számlája.
Olaszország: kétmilliárdos
támogatás az áram- és gázszámlák
kifizetésére
Olaszország szeptember végén
az áram- és gázszámlák csökkenéséhez vezető rendeletet fogadott el.
Az intézkedéscsomag részeként 5
százalékra csökkent a földgázra kivetett áfa, amely korábban a fogyasztás mértékétől függően 10
vagy 22 százalékos volt.
Ezenkívül megszűnnek a fogyasztástól független karbantartási
költségek. A Mario Draghi miniszterelnök által nemrégiben ismertetett 2022-es költségvetés 2 milliárd
eurót irányoz elő a gáz- és villamosenergia-árak növekedésének ellensúlyozására.
A kormány az elektromos energia
árának befagyasztását is fontolgatja
az úgynevezett szociális villamosenergia-utalvánnyal rendelkező fogyasztók számára. (Ez az utalvány
számlacsökkentést biztosít az
anyagi vagy más szempontból
nehéz sorsú családoknak). Ebbe a
kategóriába mintegy hárommillió
család tartozik: akiknek a jövedelműk 8265 eurónál kisebb, a 20.000
eurónál kisebb jövedelmű, legalább
négy gyereket nevelő családok, a
szociális támogatásból élő személyek és a súlyos betegek. Ugyanez
az intézkedés érvényes arra a 2,5
millió személyre is, akik szociálisgázár-támogatásban részesülnek.

Mindezek mellett októberben,
novemberben és decemberben mentesül a számlavezetési díj fizetési
kötelezettsége alól közel hatmillió
kisvállalat és mikrovállalat, valamint 29 millió háztartás – írja az El
Pais.
Németország: a megújuló energiaforrásoknak nyújtott adócsökkentéstől a családok támogatásáig
Berlinben is aggodalmat keltett
az energiaárak növekedése a tél beállta előtt, de az új kormány megalakulására várva eddig csak
szerényebb intézkedések születtek a
drágulások ellensúlyozására. Nemcsak a földgáz ára nőtt jelentős mértékben, hanem az elektromos áramé
és a benziné is. Németország számára azonban előnyt jelent, hogy
több hosszú távú földgázszállítási
szerződése van, így a drágulás még
nem érintette a végfogyasztókat.
A kormány bízik abban, hogy intézkedései révén az ipar és a háztartások kevésbé érzik meg az
árnövekedéseket. Ezek egyike sze-

Fotó: Karácsonyi Zsigmond (archív)

rint 43 százalékkal csökkent a megújuló
energia
termelésének
támogatására szánt adó. A kormány
reményei szerint ezt a csökkenést a
szolgáltatók ügyfelei is érzékelni
fogják. Egy másik intézkedés szerint mintegy 640 ezerrel nőtt a lakhatási
és
rezsitámogatásra
jogosultak köre. Emellett 2022-ig
meghosszabbították az alacsony jövedelmű ingázóknak járó támogatások folyósítását.
Peter Altmaier gazdasági miniszter néhány napja azt nyilatkozta,
hogy az új kormánynak – a szociáldemokraták, a zöldek és a liberálisok várható koalíciójának – további
rövid távú intézkedéseket is kell
hoznia. Angela Merkel kormánya
például ellenezte a beavatkozást az
energiapiacokba, írja az El Pais.
Hollandia: kevesebb adó az időszak
átvészeléséig
Hollandiában az áram piaci ára
már meghaladja a 100 eurót megawattóránként, ami akár 50 százalékkal is megnövelheti a fogyasztók
számláját. Ezt a kormány úgy ellensúlyozza, hogy 2022. január elsejétől csökkenti az adókat, ami évi 400
euró megtakarítást jelent a háztartásoknak. Emellett 500 millióval támogatják
és
a
kisés
középvállalatok energiaköltségeit és
150 millió euróval a lakások hőszigetelését. Ezek az intézkedések 3,2
milliárd euróval terhelik meg a költségvetést.
A hollandiai háztartások 8-10
százalékának a következő három
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hónapban lejár az áram- és a földgázszerződése, őket érinteni fogja
az energiadrágulás. További 44 százaléknak olyan szerződése van,
hogy a szolgáltatónak a piaci árak
függvényében évente kétszer jogában áll módosítani a tarifáin. A
többi háztartásnak egy becsült fogyasztás alapján havi fix díjat szabott meg a szolgáltató, a
szerződésük időtartama pedig egy
és három év között váltakozik.
Az alkalmazott tudományos kutatások hollandiai szervezetének
(TNO) felmérése szerint mintegy
142 ezer család lesz kénytelen alacsonyabb hőmérsékletre állítani a
hőszabályzót és lerövidíteni a zuhanyzásra szánt időt azért, hogy kifizethesse az energiaszámláit.
Nagy-Britannia:
az árkorlátozás sokkot okozott
2019-ben a Theresa May irányította brit konzervatív kormány árplafont vezetett be a lakossági
energiaszolgáltatás területén, így
óvta meg a fogyasztókat a kilencvenes években liberalizált piac túlzott
kilengéseitől. Az energiaszabályozó
hatóság (Ofgem) évente kétszer felülvizsgálja azt a maximális árat,
amit egy átlagos fogyasztású háztartásnak fizetnie kell az áramért és
a földgázért. A hatóság voltaképpen
azt az éves maximális áram- és
földgázmennyiséget szabja meg,
amelyért egy átlagos háztartásnak
fizetnie kell, de sok lakás nincs felszerelve villany- és gázórákkal, így
a szolgáltatók a havi számlát becslés alapján állítják ki.
Az Ofgem legutóbb augusztusban vizsgálta felül az árplafont.
Eszerint október elsejétől egy átlagos háztartás legtöbb 1515 eurót
költhet energiára. Az intézkedés hatására csődbe mehet sok olyan szolgáltató, amelyik nem termel
energiát, és tárolókapacitása sincs,
ugyanakkor „nagyon vakmerő”
szerződést kínált az ügyfeleiknek. A
törvény szerint helyüket az erősebb
szolgáltatók veszik át, az ügyfelek
számára előnyös korábbi szerződéses feltételekkel. Ebben a rendkívül
feszült helyzetben sok piaci szereplő az árplafon gyakoribb felülvizsgálását
kéri.
Szakértők
előrejelzése szerint a következő, áprilisban esedékes felülvizsgálat
nyomán 30 százalékkal nőnek a
háztartások energiaszámlái.
A nehéz helyzetbe került ipari
nagyfogyasztók közpénzekből történő esetleges támogatása az utóbbi
hetekben élénk vitát váltott ki Boris
Johnson kormányának tagjai között.
Kwasi Kwarteng ipari miniszter a
kulcságazatnak számító acél-, vegyi
és kerámiaipar megmentését szorgalmazta. Ezzel szemben Rishi
Sunak energiaügyi miniszternek súlyos fenntartásai voltak azzal kapcsolatban, hogy a korábbi gazdasági
válsághoz hasonlóan közpénzekből
mentsék meg a nehéz helyzetbe került vállalatokat. Boris Johnson környezete
Kwarteng
nézeteit
támogatta, arra kényszerítve a brit
államkincstárt, hogy találjon megoldást. Ezt két probléma nehezíti: a
glasgow-i klímaértekezletet előkészítő kormány el szeretné kerülni
azt a látszatot, hogy állami támogatást nyújt a nagy energiaigényű
ipari fogyasztóknak, és semmiképp nem szeretné azt, hogy a támogatások hosszú távra szóljanak.
Ezért inkább rövid lejáratú kölcsönökkel, hitelek garantálásával segítenék ezeket a vállalatokat.
(Agerpres)
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Befejeződtek a Hadsereg tér helyreállítási munkálatai

Júniusban kezdődött el a
Hadsereg tér rehabilitációja, a
munkálatoksoránmegújultakajárdarészek,azöldfelületekésazaszfaltszőnyegis.
Aterületetújrarendeztük,azöldfelületet megnöveltük, a faágyásokat rendbe
hoztuk.
Agyalogátkelőketújrafelfestettük,növeltükaparkolóhelyekszámát,ésaIalomiţa utcai útkereszteződésben új körforgalmatalakítottunkki.Apiacelőttúj
gyalogátkelőhelyetalakítottunkki.
Amunkálatokteljesösszege1.850.000lej.
AMarosvásárhelyiPolgármesteri
Hivatalbel-éskülkapcsolatiosztálya

MAROS MEGYEI TANÁCS
REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÉS PÁLYÁZATKIVITELEZÉSI IGAZGATÓSÁG

KÖZLEMÉNY

a „kerelőszentpáli nem veszélyes hulladéklerakó és a mechanikai-biológiai kezelőberendezés” integrált környezetvédelmi engedélyének
a módosításáról szóló nyilvános konzultáció
megszervezéséről

A Maros Megyei Tanács értesíti a közvéleményt a
„kerelőszentpáli nem veszélyes hulladéklerakó
és a mechanikai-biológiai hulladékkezelő berendezés” integrált környezetvédelmi engedélyének
a módosítására irányuló nyilvános konzultáció
megszervezéséről.
A tevékenységet az ipari kibocsátásokra vonatkozó 278/2013. sz. törvény 1. sz. mellékletének
5.4 pontja szabályozza: „A hulladéktárolók,
amint meg vannak határozva az utólag módosított és kiegészített, a hulladékok tárolására vonatkozó 349/2005. sz. kormányhatározat 1. sz.
melléklete b) pontja szerint, amelyek naponta
több mint 10 tonna hulladékot fogadnak, vagy a
teljes kapacitásuk meghaladja a 25.000 tonnát,
kivéve az inert hulladékok tárolóját” , valamint
az 5.3 pontja a) A napi 50 tonnát meghaladó kapacitású, nem veszélyes hulladékok kiiktatása (…
), a következő tevékenységek valamelyikének az
elvégzésével: (i) biológiai kezelés”.
Tekintettel az utóbbi időszakban regisztrált
SARS-CoV-2-vírusfertőzési rátának a növekedésére, a közvita/nyilvános konzultáció elektronikus formában fog lezajlani.

Az integrált környezetvédelmi engedély felülvizsgálatát kérő tevékenységek környezetre gyakorolt hatására, valamint más, erre vonatkozó
információk elérhetők a Maros Megyei Környezetvédelmi Ügynökség internetes oldalán:
http://apmms.anpm.ro.

A megjegyzések/ellenvetések elküldhetők postán
(Maros Megyei Környezetvédelmi Ügynökség, Marosvásárhely, Hídvég utca 10. sz., Maros megye),
e-mailen az office@apmms.anpm.ro elektronikus
címre, vagy faxon a 0265-314-985 számra 2021.
november 19-ig.
Az ELNÖK nevében

Szász Zoltán Tibor
megyemenedzser

Paul Cosma

FŐJEGYZŐ

MAROS MEGYEI TANÁCS
MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG
MUNKÁLATKÖVETÉSI SZOLGÁLAT

KÖZLEMÉNY

A MAROS MEGYEI TANÁCS értesíti az érdekelteket, hogy környezetvédelmi engedély kibocsátását kérte az „Árkok kiépítése Vámosgálfalva
település területén” projekt számára, amelyet
Maros megyében, Vámosgálfalva községben a
142A jelzésű megyei úton terveznek kivitelezésre.
A javasolt projektre vonatkozó információk a
Maros Megyei Környezetvédelmi Ügynökségtől
kérhetők a 0265 314984-es telefonszámon,
faxon a 0265 314985-ös számon, e-mailen az
office@apmms.anpm.ro címen, a Maros Megyei
Tanács székhelyén (Marosvásárhely, Győzelem
tér
1.
szám,
Maros
megye)
vagy
a
cjmures@cjmures.ro elektronikus postacímen.

Az érdekeltek megjegyzéseiket elküldhetik naponta az office@apmms.anpm.ro elektronikus
címre.
Az ELNÖK nevében
Szász Zoltán Tibor
megyemenedzser

Paul Cosma
FŐJEGYZŐ

Versenytárgyalás

Közlemény

Szászrégen Megyei Jogú
Városközzétetteatulajdonában
levőterület64-esszámútáblája
1954-eshelyrajziszámúparcellájának kataszteri nyilvántartásba való vételére és a helyrajzravonatkozóértesítést.
Szászrégen Megyei Jogú
Város értesíti az érdekelteket,
hogy közzétetteatulajdonában
levőterület64-esszámútáblája
1954-eshelyrajziszámmal(topo)
jelöltparcellájáravonatkozókataszteri nyilvántartó számát és
helyrajzát,amelyetaMarosMegyeiKataszteriésIngatlan-nyilvántartó Hivatal a 19681
számmaliktatott2021.augusztus
13-án.Az értesítést – az utólag
módosított,kiegészítettésújrakibocsátottkataszteriésazingatlannyilvántartásra vonatkozó
7/1996-ostörvény14.cikkelye(1.)
és(2.)alpontjaértelmében–2021.
november15-énfüggesztikki,és
60napigelérhetőapolgármesteri
hivatalértesítőjén,illetveközzétettékahivatalhonlapjánis.
A parcelláris terv kiegészítésére,módosításáravonatkozódokumentumokat az értesítés
közzétételétőlszámítva60napon
belül kell megfogalmazni és az
igazoló okiratokkal együtt benyújtani a Szászrégeni Polgármesteri Hivatal közönségtájékoztatóirodájába.
MárkEndreDezső
polgármester

ASzászrégeniPolgármesteriHivatalversenytárgyalásthirdetaközterületénlevőnyolc,egyenként
hatnégyzetméteresfelületbérbeadására,2021.december30–31.közöttiidőszakra,I.kategóriáspirotechnikaicikkekeladásátcélzókereskedelmitevékenységre.
Bérbe adó intézmény: SzászrégenMegyeiJogúVáros,Szászrégen,P.Maiortér41.szám,Maros
megye,adószám:3675258,postaiirányítószám:545300,telefon/fax:0265-511-112,0265-512-542,email:office@primariareghin.ro.
A bérbeadás célja és időtartama: A2021.október29-i242.sz.helyitanácsihatározatértelmébena
városközterületénlevőnyolc,egyenkénthatnégyzetméteresfelület2021.december30–31.közötti
időszakraszólóbérbeadása,I.kategóriáspirotechnikaicikkekeladásátcélzókereskedelmitevékenységre.Abérbeadásidőtartama:2021.december30–31.közöttiidőszakaszerződésaláírásátólszámítva.
A dokumentációt aSzászrégeniPolgármesteriHivatalszékhelyének24-esszámúirodájábanaKözésMagánterület-,valamintaParkolástKezelőIgazgatóságra8és15óraközöttlehetbenyújtani.A
dokumentáció20lejbekerül,arészvételigarancia480lej,amelyetapolgármesterihivatalpénztáránál
kellkifizetni.
Az eligazítások határideje: 2021.november24-e,15óra.
Az ajánlatokat 2021. december 6-án 12. 30-ig,aSzászrégeniPolgármesteriHivatalszékhelyénlevő
közönségtájékoztatóirodábakétlezártborítékban–egykülsőésegybelső–kellbenyújtani.
Az ajánlatokat a Szászrégeni Polgármesteri hivatal emeleti gyűléstermében bontják fel 2021.
december6-án13órakor.
Azóvásokatakövetkezőintézményhezlehetbenyújtani:MarosvásárhelyiKözigazgatásiBíróság,
Marosmegye,Bolyaiutca30.szám,postaiirányítószám:540067,telefon+40265260323,fax:+40
265267856,e-mail:secretartrib@just.roéstribunalul.mures@just.ro.
2021.november5-énahivatalértesítetteaközleményrőlazilletékesintézményeket.
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ADÁSVÉTEL

TERÜLETET vásárolok közvetlen a
Ludas–Marosvásárhely autópálya
mellett. Tel. 0740-364-432. (13764-I)
AJÁNDÉKOZOK jó házőrző kutyát.
Tel. 0744-572-896. (13777-I)

LAKÁS

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

MINDENFÉLE

VÁLLALJUK házak felújítását, fa-,
ács-, bádogosmunkát, cserépforgatást, tetőkészítést. Tel. 0741-662191. (13434)
ALKALMAZUNK lakatost és hegesztőt. Tel. 0744-572-889. (22815-I)
VÁLLALUNK tetőmunkát, lemezmun-kát, ácsmunkát, szigetelést,
csatornák, teraszok, kerítések készítését, festést. Tel. 0759-467-356.
(13611)
FUVART, bútorhordást vállalunk személyzettel, külföldre is, valamint törmelékszállítást. Tel. 0749-543-104.
(12995-I)

MUNKÁLATOKAT vállalunk: háztetőt készítünk cserépből vagy lemezből; hőszigetelést, kisebb javításokat.
Nyugdíjasoknak 10% kedvezmény,
Csaba. Tel. 0758-639-258. (13747-I)
15% KEDVEZMÉNY nyugdíjasoknak: vakolatot, falat kijavítunk; tetőfedés
Bilka
fémcseréppel,
cseréptető-javítás. Tel. 0747-816052. (13746)
VÁLLALJUK: tetőszerkezet elkészítését, tetőjavítást, tetőfödém lecserélését,
kátrányos
szigetelést,
ácsmunkát, kerítés-, teraszkészítést,
falazást, vakolást, szigetelést, anyagok beszerzését, belső munkálatokat: glettolást, festést, parketta
lerakását. Amit kínálunk: kedvezményes árak; többéves szakmai tapasztalat;
minőség/megbízhatóság;
gyors, precíz munkavégzés. Tel.
0756-706-269. (13533)
TELEFON: 0742-734-062, Hunor.
Vállalunk tető-, ács-, bádogosmunkát, festést, meszelést, bármilyen kis
javítást. (13749-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Fájó szívvel emlékezünk PETHŐ
IRMÁRA (BABY) halálának 2. évfordulóján. „Köszönjük, hogy
éltél, és minket szerettél!” Emléked őrizzük mindörökké. Szerető
fia, Csaba és családja. (13720)

A tulajdonosi társulások
figyelmébe!

2022.januárelsejétőlatársasházakban(kondomíniumokban)
adminisztrátori(ügyintéző)tevékenységetfolytatótermészetesszemélyekatulajdonositársulásokmegalapítására,megszervezésére
ésműködésére,valamintatársasházakigazgatásáravonatkozó
196/2018.sz.törvényelőírásainakmegfelelőentevékenységükre
irányulóattesztáttalkellrendelkezzenek.
Ennekértelmébenahelyiközigazgatásihatósága2021.10.28-i
326-ossz.helyitanácsihatározattalelfogadtaatermészetesszemélyekattesztálásametodológiájátatulajdonositársulásokkeretében
társasház-adminisztrátoritevékenységfolytatásaérdekében.
Azérdekeltszemélyek,a2021.10.28-i326.sz.HTH5.cikkelye
előírásainakmegfelelően,atársasházakadminisztrátoraminőség
megszerzéséhez szükséges attesztát kibocsátása érdekében az
alábbi iratokat kell benyújtsák Marosvásárhely Megyei Jogú
Városiktatójába(13-asiroda),illetvepostaiúton:
•típuskérelem;
•önéletrajz;
•személyazonosítóiratokmásolata(személyazonosságiigazolvány/személyazonosságikártya;anyakönyvikivonatésházassági
bizonyítvány);
•tanulmányokatigazolóiratokmásolata;
•atársasháziügyintézőfoglalkozásáravonatkozószakképesítési
bizonyítványmásolata;
•büntetlenségibizonyítvány;
•adónyilvántartásiigazolás.
BeleanDorinjogász,ügyvezetőigazgató

Szolgáltatás–Üzletiajánlat

REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, ROLETTÁK, GARÁZSKAPUK,ÁTLÁTSZÓPONYVA-BEÉPÍTÉS és egyéb árnyékolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy választékban.
Tel. 0745-379-638. (sz.-I)
TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német
REHAU profilokból. Tel. 0745-379-638. (sz.-I)

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

ELÁRUSÍTÓNŐKET alkalmazunk ÉLELMISZERÜZLETBE Marosvásárhelyen. Tel. 0722-404-679. (22821-I)

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

Mély fájdalommal emlékezünk
halálának második évfordulóján
drága jó testvérünkre, PETHŐ
IRMÁRA (BABY), aki november
9-én itthagyott örökre. Testvérei,
Annuska, Bözsi, Gyöngyike és
családjuk. (13721)

Az idő elmúlhat, szállhatnak az
évek, míg élek, velem lesz fájó
emléked.
Fájó szívvel emlékezem november 9-én édesanyámra, PETHŐ
IRMÁRA (BABY) halálának 2. évfordulóján. Emléke legyen áldott!
Lánya, Éva és veje, Gábor. Emlékezik rá volt gondviselője, Manyika. (13721)

„Egy gyertya most érted égjen,
ki fent laksz már a magas égben,
ki vigyázol ránk onnan fentről,
s lelkünkhöz szólsz a végtelenből.
Az idő elmúlhat, szállhatnak az évek,
míg élünk, nem feledünk téged.”
Fájó szívvel emlékezünk november
9-én
PÉTER RUDOLF ISTVÁNRA
(Pista)
aki egy éve távozott szerettei köréből.
Emlékét őrzi felesége, Ilonka, lánya, Mónika, imádott unokája,
Brigitta és veje, Doru.
Nyugodj békében, drága Pista! (13758)

ELHALÁLOZÁS
„Szívembe zártam beszédedet,
hogy ne vétkezzem ellened.”

Életed úgy múlt el, mint egy pillanat, de emléked szívünkben
örökre megmarad. Szerető szíved pihen a föld alatt, minden
érted hulló könnycsepp nyugtassa álmodat.
Ma 21 éve ragadta el a kegyetlen
halál drága gyermekem, SILLÓ
KÁLMÁN ZOLTÁN (TUTI) életét.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! Szerető édesapja és
Mimi mama. (13778-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

a szeretett gyermek, édesapa,
férj, testvér, unokaöcs, unoka-

testvér, keresztgyermek,

ERDÉLYI HUNOR LEVENTE

életének 43. évében elhunyt.

Kedden, november 9-én 14 óra-

kor kísérjük utolsó útjára a református temetőbe.

Emlékét őrzi a gyászoló család.
(-I)

MAROS MEGYEI TANÁCS
JOGÜGYI ÉS KÖZIGAZGATÁSI IGAZGATÓSÁG
JOGÜGYI SZOLGÁLAT
Az utólag módosított és kiegészített, egyes országos, megyei és helyi érdekeltségű létesítmények
megvalósításához szükséges közérdekű kisajátításokra vonatkozó 255/2010. sz. törvény 11. cikkelye (5) bekezdésének rendelkezéseivel
megegyezően, Maros megye kisajátítói minőségben az érdekeltek tudomására hozza:

A Maros Megyei Tanács elnökének 2021. november 5-i 372. sz. rendelete alapján „A Marosvásárhelyi Transilvania Repülőtér melletti E60-as úton
körforgalom kiépítése” elnevezésű beruházás kivitelezésének az érdekében kisajátított, Nyárádtő város területén található ingatlanok
tulajdonjogát vagy más dologi jogokat ellenőrző
és a kártérítéseket jóváhagyó bizottság megkezdi
tevékenységét 2021. november 10-én.

A bizottság Nyárádtő Város Helyi Tanácsának
székhelyén fog tevékenykedni, amelynek a körzetében találhatók a kisajátított ingatlanok. A bizottság addig lesz ott, amíg a kisajátításnak
alávetett ingatlanokra kiadják és kiközlik a kártérítéseket jóváhagyó határozatokat.

A törvényes keretek között kisajátított, magántulajdonban levő ingatlanok listája, amely tartalmazza a megye, helység, kataszteri szám, a
kisajátított felületek négyzetméterszámát, valamint a tulajdonos nevét a kataszteri dokumentáció szerint, megtalálható Nyárádtő Város Helyi
Tanácsának székhelyén, illetve a Maros Megyei
Tanács saját internetes oldalán.
Az ELNÖK nevében
Szász Zoltán-Tibor
megyemenedzser
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Aurelian Paul Cosma
FŐJEGYZŐ

Szomorú szívvel tudatom mindazokkal, akik ismerték és szeret-

ték, hogy nővérem,

HUNYADI ILONA
(BABUCI)

nyugalmazott tanítónő

életének 92. évében családja kö-

rében

csendesen

Keszthelyen.

Temetéséről

megpihent

később

intézke-

dünk. Hunyadi László. (13773-I)

Mély fájdalommal búcsúzunk a

szerető férjtől, gondos apától,

fiútól és testvértől, rokontól, jó

szomszédtól, jó baráttól,

ifj. DUDÁS GYULÁTÓL

az Azomureş volt alkalmazottjá-

tól, aki 66 éves korában, hosszú,

de türelemmel viselt betegség

után eltávozott az élők sorából.

Temetése 2021. november 9-én

délután 3 órakor lesz a Jeddi úti

temetőben, református szertar-

tás szerint.

Szívünkben élsz, és mindörökre

ott maradsz. (p.-I)

Szívünk mély fájdalmával, de

Isten akaratában megnyugodva

tudatjuk, hogy a drága jó testvér,
nagymama, anyós, rokon, barát
és jó szomszéd,

BALOGH ROZÁLIA
szül. MÁN

életének 63. évében, 2021. november 7-én, türelemmel viselt

betegség után csendesen megpihent. A virrasztás 2021. novem-

ber 9-én 19 órától lesz a Vili

Funerar temetkezési vállalatnál.
Temetése november 10-én 15

órától lesz a marosszentgyörgyi

ortodox temető ravatalozójából.
Pihenése legyen csendes, emléke áldott!

A gyászoló család. (-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Mély együttérzésünk két fiának,
valamint nővérének, MOLNÁR

ÉVA (szül. Nagy) elvesztése

miatti fájdalmukban. Búcsúznak

az

1962-ben

Erdő-

szentgyörgyön érettségizettek,
valamint az 1965-ben Maros-

vásárhelyen végzett szülésznők. Nyugodj békében, te drága
lélek! (13775)
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