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Vásárlási láz

A koronavírus terjedése és gazdasági hatása

Szalagavató a
Bocskai Napokon

A Bocskai Napok programjainak zárásaként vasárnap tartották a hagyományos szalagavatót a nyárádszeredai
Bocskai István elméleti középiskola
két végzős osztálya számára.

____________2.
Elfogadták
Marosvásárhely
éves költségvetését

A képviselő-testület módosító javaslatokkal szavazta meg a 418 millió lejes
büdzsét, a többéves pénzügyi kötelezettségvállalásként szereplő mintegy
700 millió lejből több mint 200 milliót
„levágott”.

____________3.
Romániában is
megjelent
a fertőzés

A bukaresti egészségügyi hatóságok
szerda délutáni közlése szerint országszerte 69 embert helyeztek karanténba, 4418-at pedig otthonában
szigeteltek el, miután olyan országokból tértek vissza Romániába, ahol már
megjelent a koronavírus-fertőzés.

____________4.
Megáll az ész! –
a 75. előadás
Marosvásárhelyen lapzártáig nem azonosítottak egyetlen
koronavírussal fertőzött személyt sem, ugyanakkor a lakosság egy része elkezdte felhalmozni a tartós élelmiszereket
és tisztítószereket. Már kedd délutántól érezhető volt a forgalomnövekedés a nagyáruházakban, a kiskereskedelmi
egységeknél is tapasztalható a nem azonnali fogyasztásra

Fotó: Nagy Tibor

szánt termékek indokolatlan mértékű vásárlása. Bizonyos
értelemben érthető az aggodalom, de jó lenne, ha mindenki
az észszerűség határain belül tartalékolna, és néhány hét
múlva nem a szemétdombra kerülne a fel nem használt élelem. A koronavírus terjedéséről összeállítás olvasható a 4.
oldalon.

Mózes Edith

A Hahota színtársulat március 1-jén
este 7 órától 75. alkalommal viszi
színre a Megáll az ész! című kabaréját, a közönségsikerre rendeltetett
népszerű bohózatokat, amelyekből
sohasem elég, s ha tovább tartana a
farsang, talán nyár közepéig is megtelnének az előadótermek. Az újabb
sikersorozatról Puskás Győzőt, a társulat vezető színészét kérdeztük.

____________17.

Hisztériajárvány

Hisztériajárvány van az országban. Hiszti a kormányalakítás
körül, hiszti a koronavírus és a „sima” román influenza és minden miatt… Közben az EB szerdán közzétette országjelentését,
amely szerint Románia korlátozott előrelépéseket ért el a fizetési
szabályok betartása és az adóbeszedés, az oktatás minőségének
javítása, a szociális szolgáltatások minőségének és lefedettségének javítása, a társadalmi párbeszéd javítása, egy olyan mechanizmus kidolgozása terén, amely lehetőséget teremt, hogy
objektív kritériumok alapján állapítsák meg az országos minimálbért, az egészségügyi rendszerhez való hozzáférés és költséghatékonyság javítása, a beruházásoknak a kulcsfontosságú
területekre való koncentrálása és a közberuházási projektek előkészítése terén, viszont nem tett semmilyen előrelépést az országos adórendszer javítása, az állami nyugdíjrendszer
stabilitásának biztosítása, a felzárkóztatást elősegítő minimális
jövedelem reformjának véglegesítése, a döntéshozatali folyamat
kiszámíthatósága és az állami tulajdonú társaságok vezetésének
javítása terén. Továbbra is fennáll a folyó fizetésimérleg-hiány
romlásának kockázata, a román hatóságok által hozott intézkedések hozzájárultak a folyó fizetési mérleg hiányával kapcsolatos kockázatok növeléséhez.
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
7 óra 5 perckor,
lenyugszik
18 óra 6 perckor.
Az év 59. napja,
hátravan 307 nap.

IDŐJÁRÁS

Ma ÁKOSés BÁTOR,
holnap ELEMÉR napja.
ELEMÉR: Elemér régi magyar személynév, amelyet Vörösmarty Mihály, azután pedig
Jókai Mór adott egy-egy hősének, és így vált népszerűvé. Jelentése ismeretlen.

Elvétve zápor várható
Hőmérséklet:
max.80C
min.-10C

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2020. február 27.

1 EUR

1 USD

100 HUF

1 g ARANY

4,8068

4,3926

1,4186

Szalagavató a Bocskai Napokon

A Bocskai Napok programjainak
zárásaként vasárnap tartották a
hagyományos szalagavatót a
nyárádszeredai Bocskai István
elméleti középiskola két végző
osztálya számára. A művelődési
ház színpadára a természettudomány-intenzív angol és filológiaintenzív német szakos osztály 48
diákja lépett fel, tanáraik, szüleik, családtagjaik, barátaik örömére és büszkeségére.

Miután a tizenegyedikesek árnyjátékkal és dallal köszöntötték a végzős
osztályokat, az iskola igazgatója az
osztályfőnökök mellére tűzte a szalagot, azok pedig diákjaik ruhájára. Természetesen a rendezvény fénypontját
idén is a tizenkettedikes diákok tánca
jelentette.
A szalagok feltűzése a diákok, fiatalok felnőtté válásának jelképe,
olyan különleges pillanat, amelyet
mindannyian várnak. A végzősöket az

232,5829

A csütörtöki lottóhúzás nyerőszámai

8, 10, 43, 7, 18 + 10
28, 33, 8, 38, 39, 14
2, 26, 20, 5, 14, 42

NOROC PLUS: 7 3 4 8 7 4

SUPER NOROC: 4 1 4 8 3 8

Megyei hírek

NOROC: 9 2 7 3 6 1 1

Szakmai nap a mesemondás
varázsáról

A Kulcs Szociálpedagógusok Egyesülete március 8-án,
jövő vasárnap délelőtt 9 órától Hamuban sült pogácsa
címmel a mesemondás varázsáról szervez szakmai napot
a Kultúrpalotában. Előadók: Zámborszky Eszter miskolci
mesemondó, mesepedagógus, Kádár Annamária marosvásárhelyi pszichológus, Szabó Enikő sepsiszentgyörgyi
mesemondó, meseterapeuta. A részletes program, illetve
a jelentkezési űrlap a Kulcs Szociálpedagógusok Egyesülete honlapján található meg.

Szentgericei Jakab Elekre emlékeznek

Február 29-én, szombaton déli 12 órai kezdettel rövid istentiszteletre, áhítatra kerül sor Marosvásárhelyen, a kövesdombi unitárius templomban. Az áhítat után, amelyet
Varró Bodoczi Barna szentgericei unitárius lelkész végez,
szentgericei Jakab Elekre, a neves egyháztörténészre,
művelődéstörténészre, levéltárosra, jogászra, a Magyar
Tudományos Akadémia tagjára, 1848–49-es szabadságharcosra emlékeznek születésének 200. évfordulója alkalmából. Dr. Jakab Elek életművéről, munkásságáról Molnár
Lehel egyházi levéltáros, Jakab Elek rokona, valamint dr.
Jakab Ildikó budapesti ügyvéd, Jakab Elek ükunokája tart
előadást. Az istentiszteletre és a megemlékezésre felekezettől függetlenül minden érdeklődőt várnak.

Bolhapiac Meggyesfalván

A marosvásárhelyi Vajdahunyad (Hunedoara) utca 38.
szám alatti iskola sporttermében február 29-én, szombaton délelőtt jótékonysági bolhapiacot tartanak, ahol ruhaneműt, játékokat, gyerekkocsit, kézművestermékeket
kínálnak előadásra. A hetedik alkalommal megrendezendő
vásár célja, hogy a használt ruha kedvezményes áron
gazdát cseréljen, és mind a vevők, mind az eladók segítsék egymást az előnyös árucserében.

Farsangi tűzoltóbál

Csíkfalva község önkéntes tűzoltóalakulata szervezésében február 29-én, szombaton farsangi tűzoltóbál lesz a
községhez tartozó Jobbágyfalván. A mulatság 20 órakor
kezdődik.

Pup-up café találkozó

Az ünnepélyes pillanatban 48 diák mellére tűztek szalagot

A labdarúgó 1. ligás rájátszás 1. fordulójának
televíziós közvetítési rendje

elmúlt években a közös múlt és a jövő
ígérete kötötte össze, az együtt szerzett élmények és a megtett út. Vándorlás volt a felnőtté válás felé. Ezzel
egy fontos életszakasz zárul le a nagykorúvá váló diákok életében, s egyúttal egy új kezdete, amely számos
kihívást és élményt tartogat számukra
– figyelmeztették a maturandusokat
tizenegyedikes társaik.
A nagykorúsodó diákokat a középiskola igazgatója is köszöntötte.
Ez a nap a csillogásról, az ünnepről, a táncról, a
szalagról és a
pezsgőről szól, de
Fülöp
azért
László arra is felhívta a figyelmet:
a felnőtté válás
nem a kortól
függ, hanem egy
folyamat. A végzősöknek azt kívánta: legyenek
céljaik és vágyaik, tudjanak
ö n á l l ó a n
dönteni, felelősségtudattal, tisztességesen
cselekedjenek, legyenek kitartóak
és magabiztosak.
Fotó: Gligor Róbert László (grl)

Február28.péntek:
* 18.00 óra: Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK – Jászvásári CSM Politehnica (alsóház)
* 20.30 óra: Bukaresti Dinamo – Academica Clinceni (alsóház)
Február29.,szombat:
* 17.30 óra: Konstancai Viitorul – FC Voluntari (alsóház)
* 20.30 óra: FC Botoşani – Bukaresti FCSB (felsőház)
Március1.,vasárnap:
* 19.15 óra: CSU Craiova – Medgyesi Gaz Metan (felsőház)
Március2.,hétfő:
* 18.00 óra: Nagyszebeni Hermannstadt – Chindia Târgoviște (alsóház)
* 20.30 óra: Kolozsvári CFR – Gyurgyevói Astra (felsőház)
Valamennyi mérkőzést élőben közvetíti a DigiSport, a Telekom Sport és a Look
Sport/Plus televízió. A Sepsi OSK találkozójáról egyenes adásban beszámol a Marosvásárhelyi Rádió magyar adása is.

Hétvégi sportműsor

KOSÁRLABDA. A női Nemzeti Liga középszakasza B csoportjának 12. fordulójában,
szombaton 16 órától, a ligeti
sportcsarnokban: Marosvásárhelyi
Sirius–Mureşul – Bukaresti Rapid.
A férfi 1. liga 18. fordulójában,
szombaton 19 órától, a ligeti
sportcsarnokban: Marosvásárhelyi
CSM – Nagyszebeni CSU II.
KÉZILABDA. A női A osztály
D csoportjának 15. fordulójában,
szombaton 12 órától, a ligeti
sportcsarnokban: Marosvásárhelyi
CSM – Temesvári CSU Universitatea de Vest.

Farsangtemetésről és püspökszentelésről
vasárnap az Erdély TV-ben

Vasárnap 13.30 órakor az Erdélyi Magyar Televízió
Üzenet szeretettel című műsorában színes beszámolót láthatnak az alsósófalvi farsangtemetésről. Később, 17 órától
a Pszichotrillák műsorban arra keresi a választ Badics Petra
és állandó beszélgetőtársa, Kádár Annamária pszichológus,

hogy mit tehetünk hosszú távon, ha egy barátunk vagy családtagunk depressziós. Aztán a 17.30-as Hitélet című műsor
azt tárgyalja, mit jelent az erdélyiek számára, hogy új felszentelt püspöke van a Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekségnek.

Március 7-én, jövő hét szombatján újra házikedvenceikkel
várják a kutya- és macskatartókat a marosvásárhelyi,
George Enescu utca 2. szám alatti 112 Coffee & Co kávézóba. Délelőtt 10 órától este 10-ig bárki csatlakozhat az
együttléthez, ahol a szervezők – a 112 Coffee & Co mellett
a Petportrait.ro – ezúttal is megrendezik a hagyományos
adománygyűjtést a nélkülöző, gazdátlan állatok támogatására. A résztvevők eledellel, játékokkal és egyéb hasznos kiegészítőkkel is hozzájárulhatnak a gyűjtés
sikeréhez.

RENDEZVÉNYEK

A magyarországi X-Faktor tehetségkutató stábja a műsor
10. évadához keres versenyzőket. A stáb márciusban Erdélyben is meghallgatásokat szervez. Marosvásárhelyen
március 20-án, pénteken kerül sor a válogatásra a Jazz &
Blues Clubban. Bővebb tájékoztatás az X-Faktor Facebook-oldalán.
Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

Betépett álmodozók címmel több erdélyi városban, Marosvásárhelyen is előadást tart ebben a hónapban dr. Zacher
Gábor népszerű magyarországi toxikológus. Vásárhelyen
HóFeszt Szovátán
február 28-án, ma 19.30-tól a Maros Művészegyüttes terFebruár 29-én, szombaton déli 12 órától második alkalom- mében hallgathatja meg a közönség legújabb előadását,
mal lesz HóFeszt télbúcsúztató rendezvény a szovátai sí- amelyben a popkultúra bálványainak életén és addikcióin
át mutatja be a tudatmódosítók veszélyes világát.
pályán. A programban számos csapatjáték – hócsata,

X-Faktor-meghallgatás
Marosvásárhelyen

Tavaszi tárlat

A Maros Megyei Képzőművészek Egyesülete idén is megszervezi a hagyományos tavaszi tárlatot, ahol az egyesület tagjainak több mint 75 munkája lesz megtekinthető két
hétig. A megnyitóra február 29-én, szombaton délelőtt 11
órakor kerül sor a marosvásárhelyi Köztársaság téri Unirea (Egyesülés) galériában.

kincskeresés, szánkó- és síverseny, hóvárépítés, kötélhúzás –, hófutás és hótánc is szerepel. A csapatjátékokban
való részvételhez előzetesen regisztrálni kell az esemény
Facebook-oldalán. Szervező: Szovátai Ifjúsági Szervezet,
támogató a helyi önkormányzat.

Dr. Zacher Gábor
Marosvásárhelyen
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Elfogadták Marosvásárhely éves költségvetését

Idén 418 millió lejből gazdálkodhat a város

Miután múlt héten elhalasztotta, a marosvásárhelyi
tanács tegnap, csütörtökön elfogadta a város éves
költségvetését. A képviselő-testület módosító javaslatokkal szavazta meg a 418 millió lejes büdzsét, a
többéves pénzügyi kötelezettségvállalásként szereplő
mintegy 700 millió lejből több mint 200 milliót „levágott”. A tanácsosok arról is határoztak, hogy mind a
polgármesteri hivatalnál, mind a hozzá tartozó közintézményeknél felfüggesztik az alkalmazásokat.

Antalfi Imola
A napirendi témák vitája előtt került sor a lakásgazdálkodási
vállalat, a helyi közszállítási vállalat részvényesi közgyűléseire, a testület a Locativ esetében az elmúlt ötévi adatok szerint
az infláció mértékével emelte az éves haszonbérleti díjat, a
közszállítási vállalat esetében pedig az elkövetkező 3, illetve
9 hónapra (a társulásként, majd az önálló működés idejére) jóváhagyta a költségvetést. A vállalat képviselője szerint a bevételekből mintegy 32 millió lejre számítanak, a kiadásokat
31 millió lejre becsülte, a nettó nyereséget 738 ezer lejre, a beruházásokra pedig 39 millió lejt költenének.
A napirend első tervezete a város éves költségvetése volt.
Csiki Zsolt, az RMDSZ frakcióvezetője hangsúlyozta: a
múlt heti tanácsülésen megfogalmazott javaslatok nem mindenike szerepel a tervezet újabb, immár ötödik, szerda este
kézhez kapott változatában, ezért ismét módosításokat terjesztenek elő. Ilyen például a tömbházszigetelésektől elvont összegek egy részének visszajuttatása. Peti András elmondta, az
elmúlt 20 évben a város mintegy 2 milliárd euróból gazdálkodhatott, „mindenki megállapíthatja ennek a hatékonyságát”,

az útügyi beruházásokra idén előirányzott 23,5 millió lejből
20,5 millió lej adósság, tehát beruházásokra gyakorlatilag 3
millió lej marad. Peti András javasolta az alkalmazások leállítását is, mondván, csak így tudnak véget vetni az amúgy is
magas bérköltségek további növekedésének. A testület az ülés
végén több módosítással – ezek között a létszámstoppal –
megszavazta a költségvetést. A sajtó kérdésére Csiki Zsolt
hangsúlyozta: örvendetesnek tartja, hogy a városnak van költségvetése, ha az nem is tökéletes.
– Mindent megtettünk azért, hogy ez a 418 millió lejes költségvetés átlátható legyen, hogy év végéig tartalmazza a béreket, a közszolgáltatások árát. Sikerült csökkenteni a pénzügyi
kötelezettségvállalás címén a tavaly elkülönített összeget mintegy 200 millió lejjel. Az volt a célunk, hogy ne kerüljünk a tavalyihoz hasonló csapdahelyzetbe, hogy júniusban elfogyjon
a bérekre szánt összeg, és ne tudjuk kifizetni például a szemételszállítást. Kevés pénz jut beruházásokra, de a tanintézetek korszerűsítésére például különítettünk el összegeket. Parkolóház építésére sajnos nem – jelentette ki.
A testület jóváhagyta az iskolahálózat tervét, a Rovinari utca
Ady Endre utcára való visszanevezéséről szóló, Pápai László
által kezdeményezett tervezetet, viszont elutasította a polgármesteri hivatal által előterjesztett, Stuttgartba és Párizsba utazó
delegációkra vonatkozó napirendi pontokat, és elhalasztották
a többi között azt a tervezetet, amely arról szól, hogy az Emil
Dandea líceum első emeleti helyiségeit ingyenes használatba
adják a megyei törvényszéknek és a marosvásárhelyi bíróságnak.
A város polgármestere csütörtökön sem jelent meg a
tanácsülésen.

Reakciók Cîţu miniszterelnöki megbízására

Románia céltalanul sodródik

„A második Orban-kormányt nem utasította el a parlament.
Az államfő szerdán Florin Cîţu jelenlegi ügyvivő
pénzügyminisztert bízta meg kormányalakítással. Most nem a második kísérletnél tartunk, mivel a második
Orban-kabinetről nem szavazott a parlament. Tehát rosszul
Természetesen nem maradtak el a reakciók sem.

Románia céltalanul sodródik, és úgy tűnik, a politikusoknak
nincsenek megoldásaik a válságból való kilábalásra – nyilatkozta Dacian Cioloş európai parlamenti képviselő, a Szabadság, Egység, Szolidaritás Pártjának (PLUS) elnöke. Csütörtöki
Facebook-bejegyzésében a miniszterelnök-jelölést és az előre
hozott választásokat „komoly dolgoknak” nevezte, amelyeket
egyetlen párt sem kezelhet „bohóckodásként”.
Meglátása szerint az országnak mélyreható alkotmányreformra van szüksége, amelynek során tisztázni kell az egyes
állami szereplők pontos feladatkörét, ellenkező esetben „Románia a régi pártok fogságában marad, akik vagy megértik
egymást, vagy eljátsszák, hogy kormányoznak, játszanak a
költségvetéssel, a közigazgatással és az igazságszolgáltatással,
amikor pedig már nem tudnak megegyezni, hosszadalmas politikai válságba kerülünk. Az ország mindeközben stagnál. Románia sajnos jelen pillanatban céltalanul sodródik, és úgy
tűnik, a politikusoknak nincs tervük, nincsenek megoldásaik
a valós vagy a maguk kreálta válságra”.

Az államfő döntése elmélyíti a válságot

számolnak azok, akik előre hozott választásról beszélnek,
amennyiben Cîţu nem kap elég szavazatot” – jelentette ki Kelemen, hozzátéve: türelmetlenül, de izgalmak nélkül várják a
kormánynévsort és a kormányprogramot, és csak ezután döntenek arról, hogy támogatják-e a kormány beiktatását vagy
sem.

Kizárt, hogy a PSD megszavazza a Florin Cîţu által
vezetett kabinetet

Kizárt, hogy a Szociáldemokrata Párt (PSD) megszavazza
a Florin Cîţu által vezetett kabinetet – nyilatkozta szerdán este
Marcel Ciolacu, a PSD ügyvivő elnöke, aki nevetségesnek
nevezte, hogy Klaus Iohannis Cîţut bízta meg kormányalakítással.
„Jobban szerettem volna, ha Florin Cîţu beszámol arról,
hogy hogyan sikerült tízmilliárd euró kölcsönt felvennie
három és fél hónap alatt, és főleg hogy mire költötte el. Cîţu
az, akit éjjel üldöznek az orosz kémek, szóval egyszerűen nevetséges, hogy az államfő őt bízta meg kormányalakítással” –
mondta a PSD ügyvivő elnöke.
A PSD vezetője szerint Klaus Iohannis államfő és a Nemzeti
Liberális Párt feladata, hogy kezelje a válságot. Úgy vélte: változatlanul az előre hozott választásokat erőltetik, amivel a
PSD-nek semmi gondja nincs, de valakinek felelnie kell ezért
az egész politikai válságért. Szerinte a szerdai konzultációk
azért zajlottak olyan gyorsan, mert a döntést már előre meghozták.

– jelentette ki Călin Popescu-Tăriceanu, a Liberálisok és
Demokraták Szövetségének (ALDE) elnöke. „Az államfő
azon döntése, hogy Florin Cîţut bízza meg kormányalakítással,
nemhogy véget vetne a válságnak, inkább elmélyíti azt, mert
nyilvánvaló, hogy a PNL képtelen parlamenti többséget szerezni, ami lehetővé tenné a kormány beiktatását. A politikai
válság elmélyül, és ez hátrányos következményekkel jár az ország számára, különösen hogy szembesülnünk kell egy további problémával, a koronavírus-járvány kockázatával, Az elnök döntése összhangban van
valamint az aszállyal, amelynek következményei már érezhe- a PNL szándékával
A Nemzeti Liberális Párt üdvözli és támogatja Klaus Iohantők az országban.”
Egyetlen lehetséges megoldásnak egy független miniszter- nis államfő döntését, miszerint Florin Cîţut bízza meg korelnök kijelölését nevezte, és kijelentette, úgy tűnik, az államfő mányalakítással – nyilatkozta szerdán este Ludovic Orban
és a PNL számára a legfontosabb cél az előre hozott választá- ügyvivő kormányfő a Victoria-palotában.
Orban azt mondta, fontos döntést hozott Iohannis, aminek
sok kiírása, nem pedig az, hogy véget vessenek a válságnak.
célja kimozdulni „a Szociáldemokrata Párt által mesterségesen
A PNL-nek jelen pillanatban nincs legitimitása,
előidézett patthelyzetből”. „Az elnök döntése összhangban van
csapata, kormányprogramja
a PNL szándékával. (…) Támogatni fogjuk ezt a javaslatot” –
Ezt a Pro Románia elnöke jelentette ki, hozzátéve, hogy a fogalmazott Orban.
párt törvényhozói nem fogják megszavazni a Florin Cîţu veHangsúlyozta, támogatni fogja Florin Cîţu kijelölt korzette kormány beiktatását. Victor Ponta rámutatott, a Pro Ro- mányfőt minden elkövetkező lépésben: a miniszteri lista öszmánia az Orban-kormányt sem szavazta meg novemberben, szeállításában, a kormányprogram elkészítésében. Florin Cîţu
és akkori döntésük okai nem változtak azóta.
a garancia arra, hogy a PNL folytatja megkezdett munkáját az
„A PNL-nek jelen pillanatban nincs legitimitása, nincs csa- ország élén: megpróbálja kijavítani a rengeteg katasztrófát,
pata, nincs kormányprogramja, nincs megfelelő parlamenti tá- amit a felelőtlen PSD-kormányok előidéztek, és megpróbálja
mogatása ahhoz, hogy jól kormányozzon” – mondta, és fellendíteni az ország gazdasági fejlődését.
hozzátette: Romániának szakértői kormányra lenne szüksége,
amely az ország, és nem a PNL problémáinak megoldásával Nemcsak államtitkárokkal, hanem miniszterekkel
eDan Barna, a Mentsétek Meg Romániát (USR) Szövetség
foglalkozik.
elnöke szerint Florin Cîţu jelölése előre látható volt, és követi
Rosszul számolnak, akik előre hozott választásról
Iohannis elnök célját. „A következő napokban az USR részt
fog venni a kijelölt kormányfővel zajló tárgyalásokon, és igyebeszélnek
Az RMDSZ azt követően dönti el, hogy megszavazza-e a kezni fog többséget kialakítani, amely lehetővé teszi a kormány
Cîţu-kabinet beiktatását, hogy megismeri a miniszterjelölteket beiktatását, és kivezeti Romániát a válságból. Egyértelműen
és a kormányprogramot – nyilatkozta Kelemen Hunor, az készek vagyunk részt venni ebben a kormányban, ha létrejön
RMDSZ szövetségi elnöke. Találgatásoknak nevezte azokat a egy többség, szem előtt tartva azokat az egyértelmű célkitűzéforgatókönyveket, amelyek szerint ha a törvényhozók nem sza- seket, amelyeket az USR Florin Cîţu kijelölt kormányfő elé fog
vaznak bizalmat a Cîţu-kabinetnek, feloszlatják a parlamentet, terjeszteni, éspedig a kétfordulós polgármester-választásra vomivel az Orban-kormányt nem utasították el kétszer, amint azt natkozó rendeletet, amely a kormányprogram első számú célja”
– mondta a párt elnöke. (hírösszefoglaló)
az alkotmány előírja az előre hozott választások esetén.

Ország – világ
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A PSD fontolgatja, hogy újra
alkotmánybírósághoz fordul

Marcel Ciolacu, a Szociáldemokrata Párt (PSD)
ügyvivő elnöke úgy nyilatkozott, alakulata valószínűleg az alkotmánybírósághoz fordul amiatt, hogy
Klaus Iohannis államfő nem olyan kormányfőt javasolt, aki képes lenne többséget alkotni maga köré.
Közölte: a szociáldemokraták ma fognak összeülni,
hogy megvitassák, hogyan tovább. Az alkotmánybíróság hétfőn megállapította, hogy alkotmányos jellegű jogi konfliktus van az államfő és a parlament
között amiatt, hogy Klaus Iohannis államfő Ludovic
Orbant javasolta miniszterelnöknek. Klaus Iohannis
államfő szerda este, miután konzultált valamennyi
parlamenti párt képviselőivel, bejelentette: Florin
Cîţut bízza meg kormányalakítással. (Mediafax)

47 személy halt meg influenza
miatt ebben az idényben
Romániában

Negyvenhétre nőtt az influenza halálos áldozatainak
száma Romániában – közölte hétfőn az Országos
Közegészségügyi Intézet (INSP) keretében működő
Fertőző Betegségeket Ellenőrző és Felügyelő Országos Központ. A legutóbbi két áldozat egy 58
éves, illetve egy 64 éves Iaşi megyei nő, akik A típusú influenzavírussal fertőződtek meg. Mindketten
más betegségekben is szenvedtek, és nem voltak
beoltva influenza ellen. (Agerpres)

Nem indít polgármesterjelöltet
Bukarestben a PNL

Nem állít saját polgármesterjelöltet Bukarestben a
Nemzeti Liberális Párt (PNL), hanem Nicuşor Dan
jelöltségét támogatja – jelentette be csütörtökön a
párt elnöke, Ludovic Orban. Az ügyvivő kormányfő
azt mondta, a fővárosban széles körű felmérést végeztek, amelyből az derült ki, hogy a PNL bármely
esetleges jelöltjének lenne esélye megnyerni a polgármester-választást, de nincs garancia arra, hogy
győztesként kerülnének ki a Szociáldemokrata Párttal (PSD) való harcból. Ennélfogva a függetlenként
induló Nicuşor Dannal folytatott egyeztetés után úgy
döntöttek, hogy az ő jelöltségét támogatják, a döntést azonban még a PNL bukaresti szervezete vezetőségének és a párt végrehajtó bizottságának is
jóvá kell hagynia.

Hisztériajárvány

(Folytatás az 1. oldalról)
A Bizottság szerint 2011 óta a Romániának címzett
országspecifikus ajánlások 47%-ában tapasztalható
„némi haladás”, de 53%-ban „korlátozott” a haladás
vagy egyáltalán nem történt előrelépés. Ajánlásként fogalmazza meg, hogy az országnak „kézzelfogható eredmények elérésére” kell törekednie. Romániában a
deficit 2019-ben meghaladta a bruttó hazai termék
(GDP) 3 százalékát, és várhatóan 3 százalék felett
marad idén és 2021-ben is. Ez azt mutatja, hogy a hoszszú idő alatt felhalmozódott fiskális egyensúlyhiány
miatt indokolt a túlzottdeficit-eljárás fenntartása.
A jövő héten pedig javaslat születhet a túlzott költségvetési hiánnyal összefüggő eljárás megindításáról is.
Az EB-jelentés elsikkadt a kormányalakítás lázában
és a koronavírus körüli hisztériában. Szerdán mindenki
azt találgatta, vajon kit nevez meg az elnök kormányfőnek. A választása pedig arra esett, aki a pénzügyminiszteri meghallgatáson kétszer is negatív véleményezést
kapott.
Ki is a szerdán kinevezett kormányfő?
Florin Cîţu, a PNL szenátusi frakciójának vezetője,
a szociáldemokraták gazdaságpolitikájának egyik legádázabb kritikusa. 2008-ban azért távolították el az ING
Bank kincstári igazgatói tisztségéből, mert részt vett a
lej elleni spekulatív támadásban, amelyet a szakemberek
„hétnapos háború” néven emlegettek. Ezt követően beperelte az ING Bankot, a pert azonban elveszítette. A
megnevezett kormányfő élesen bírálta a Román Nemzeti
Bank pénzügyi politikáját is. 2001-2003 között az új-zélandi központi bank gazdasági szakértője volt, 20032005 között az Európai Beruházási Bankban dolgozott.
2016 óta szenátor.
Az új kormány beiktatásáig hosszú az út, közben a
parlament is a miniszterjelöltek meghallgatásával lesz
elfoglalva, nem a törvényhozással, addig talán még a
koronavírus miatti pánik is véget ér, s jöhet az újabb politikai válság. És a „korlátozott” előrelépések közben
járványként terjed a hisztéria.
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Romániában is megjelent
a fertőzés

Romániában is megjelent a
koronavírus: az ország déli
részén, egy Gorj megyei férfinál mutatták ki a fertőzést –
közölték szerda este az
egészségügyi minisztérium illetékesei.

A jelenleg karanténban lévő 20
éves férfi egyelőre tünetmentes.
Azért vettek tőle mintát, mert
egyike annak a 44 román állampolgárnak, aki a múlt hét végén érintkezésbe került egy 71 éves
olaszországi koronavírus-fertőzéses beteggel, akiről kiderült, hogy
kórházba kerülése előtt felesége romániai rokonságánál járt látogatóban.
A férfit, aki az olasz állampolgár
romániai vendéglőjében dolgozott,
Bukarestbe szállítják. Hét, vele egy
lakásban élő családtagjánál a koronavírusteszt negatívnak bizonyult:
ők egyelőre hatósági őrizet alatt otthonukban maradnak – közölte Raed

Arafat, a belügyminisztérium katasztrófavédelmi államtitkára.
A Matei Balş járványügyi intézetben további 33 olyan minta ellenőrzése van folyamatban, amelyet
az olaszországi beteggel érintkezésbe került román állampolgároktól vettek a hatóságok.
A bukaresti egészségügyi hatóságok szerda délutáni közlése szerint
országszerte 69 embert helyeztek
karanténba, 4418-at pedig otthonában szigeteltek el, miután olyan országokból tértek vissza Romániába,
ahol már megjelent a koronavírusfertőzés.
Romániában a vírus olaszországi
terjedése váltott ki fokozott aggodalmat. Olaszországban mintegy
1,2 millió román él, több mint egynegyedük az ország északi tartományaiban, ahol a legtöbb fertőzést
észlelték: Lombardiában 200 ezer,
Veneto tartományban pedig 120
ezer román állampolgár él.

Módosítják a koronavírustesztelést Olaszországban

Kizárólag a tüneteket mutató
személyeken végzik el a koronavírustesztet ezentúl az
olasz hatóságok. Tizenketten
veszítették életüket, elérte a
négyszázat a fertőzöttek
száma az olasz polgári védelmi hatóság vezetője, Angelo Borrelli szerda esti
adatai szerint.

A halottak továbbra is 70 év körüli vagy ennél sokkal idősebb személyek, akiket más betegség miatt
is kezeltek. Kilencen a gócövezetnek számító Lombardia tartományban hunytak el, ketten a második
legtöbb fertőzöttet számoló Venetóban, az utolsó beteg pedig a szomszédos Emilia Romagnában halt
meg, de a vesztegzáras lombardiai
térségből érkezett.
A fertőzöttekből is több mint
250-et Lombardiában regisztráltak,
ahol hat kiskorú is megbetegedett,
de állapotuk nem ad okot aggodalomra. A legkisebb beteg egy 4 éves
kislány.
Az olasz egészségügyi hatóságok
bejelentették, hogy módosítják a
koronavírusteszteket: eddig fertőzött személy esetén mindenkit tesz-

teltek, aki kapcsolatba került vele.
Ezentúl azonban csak a tüneteket
mutató személyeken végzik el a
tesztet, ami az esetek számának
csökkenéséhez vezethet. A hatóságok elismerték, hogy nem egységes
és téves kommunikációt követtek,
ami felesleges pánikkeltéshez vezetett. Giuseppe Conte miniszterelnök
példaként az élelmiszerüzletek
megrohamozását említette Olaszországnak a gócpontoktól távoli részein is, ami szerinte teljesen
indokolatlan. A kormányfő a hangulat tompítására kérte a sajtót.
Giuseppe Conte korábban a fertőzés terjedésének egyik kiindulópontjaként a vesztegzár lombardiai
térségében található Codogno kórházát jelölte meg, ahol a miniszterelnök
szerint
az
első
koronavírus-tünetekkel jelentkező
betegeket nem ellenőrizték időben.
Lombardia kormányzója cáfolta és
elutasította a vádakat, hangsúlyozva, hogy a kórházban tiszteletben tartották az előírt protokollt.
Ezzel egy időben az olasz csendőrség közegészségügyért felelős egysége vizsgálatot indított Codogno
kórházában.

A 0800800358-as zöldszámon kérhető
információ a koronavírussal kapcsolatban

Az állampolgárok a 0800800358-as zöldszámon kérhetnek információt a koronavírussal kapcsolatban –
tájékoztatott csütörtökön az egészségügyi minisztérium.
A hatóságok azt kérik, hogy a 112-es egységes segélyhívó számot továbbra is csak sürgősségi esetekben
hívják, a koronavírussal kapcsolatos információkért használják a 0800800358-as zöldszámot.
Ezen a számon naponta – beleértve szombatot és vasárnapot is – 8 és 23 óra között adnak tájékoztatást.
A zöldszámon információval szolgálnak a betegség tüneteiről és a fertőzés megelőzésének módjáról.
A hatóságok hangsúlyozzák: ez egy információs zöldvonal, sürgősségi esetekben – ha felmerül a gyanú,
hogy valaki koronavírussal fertőződött – továbbra is a 112-es egységes segélyhívó számot kell hívni.
Hozzáteszik: mind ez ideig Románia területén egyetlen koronavírus-fertőzést igazoltak, tehát nem lehet
járványról beszélni.

Technikai recesszió várható

Londoni makrogazdasági elemzők szerint ha az év
közepéig nem sikerül megfékezni az új koronavírus
okozta járványt Kínában, a kínai gazdaság idei egész
éves növekedése 5 százalék alá lassulhat.
Az Economist Intelligence Unit (EIU), a világ egyik
legnagyobb elemző és előrejelző intézete a világgazdaság idei legfőbb kockázati tényezőiről összeállított,
szerdán Londonban ismertetett tanulmányában közölte: alapeseti előrejelzési forgatókönyve az, hogy a
jelenlegi közegészségügyi válsághelyzetet Kínában
március végéig sikerül ellenőrzés alá vonni.
A ház erre 50 százalékos esélyt ad, és modellszámí-

Áprilisban megszerzik a Román Motorsportszövetség engedélyét is

Autóvezető-képzés rendőröknek

nyeknek és különféle sportrendezvényeknek
ad otthont, közösségi célokat is szolgáljon,
azaz alkalomadtán olyan intézmények rendelkezésére bocsássák, amelyek igényt tartanak
rá. A Maros Megyei Rendőr-felügyelőséggel
kötött megállapodás értelmében márciusban,
valamint novemberben autóvezetési gyakorlati
képzéseket szerveznek mintegy 752 rendőrnek.
Tavaly hasonló célokra a Maros Megyei Katasztrófavédelmi Felügyelőség rendelkezésére
bocsátották a versenypályát, és nyitottak más
intézmények igényeire is.
Cătană Daniel rendőrfőparancsnok-helyettes elmondta, az utóbbi időben voltak
olyan közúti események, amelyekben rendőrök is érintettek voltak, ezért döntöttek úgy,
hogy különleges autóvezetési gyakorlati képzéseket szerveznek mintegy 752 alkalmazottjuk számára, elsősorban a különleges
alakulat, a közúti részleg, valamint a közrendészet dolgozóinak. A parancsnokhelyettes
Menyhárt Borbála
szerint a rendőröknek a bevetések során
gyakran éjjel, nagy hóban, fagyos utakon kell
Péter Ferenc hangsúlyozta, fontos, hogy a vezetniük a szolgálati járművet, vagy üldömotorversenypálya, amellett, hogy verse- zőbe venniük egy-egy menekülő sofőrt, ezért

Megállapodás született a Maros Megyei Tanács és a Maros Megyei
Rendőr-felügyelőség között, aminek
értelmében a rendőrség több mint
hétszáz alkalmazottjának autóvezetési gyakorlati képzést tartanak a
Transilvania Motor Ring versenypályán – jelentette be csütörtökön sajtótájékoztatón Péter Ferenc megyei
tanácselnök, Cătană Daniel rendőrfőparancsnok-helyettes és Thomas Moldovan, a Transilvania Motor Ring
igazgatója. A sajtótájékoztatón a megyei tanács elnöke azt is elmondta:
áprilisban megszerzik a Román Motorsportszövetség engedélyét, amely
szükséges ahhoz, hogy a Romániaszinten legnagyobb és legjobban felszerelt csergedi pályán országos
motorversenyeket is tarthassanak.

tásai ebben az esetben a kínai hazai össztermék (GDP)
5,4 százalékos idei egész éves növekedését valószínűsítik.
Az egész világra kiterjedő koronavírus-járvány esetében az Oxford Economics számítási modellje az idei év
első felére zéróhoz közelítő világgazdasági növekedést
feltételez, és az egész éves globális GDP-növekedési
veszteség a világjárvány nélküli alapeseti prognózishoz
képest 1100 milliárd dollárnak felelne meg.
A cég e forgatókönyve azzal is számol, hogy globális járvány esetén az amerikai és az euróövezeti gazdaság 2020 első felében technikai recesszióba kerülne.

alaposabb autóvezetői gyakorlati képzésre
van szükségük, mint az átlag gépkocsivezetőknek. A Transilvania Motor Ring az a hely,
ahol biztonságos körülmények között, anélkül, hogy saját magukat vagy a közúti forgalomban résztvevőket veszélyeztetnék, le
tudják bonyolítani ezeket a képzéseket.
Thomas Moldovan, a motorsportpálya
igazgatója elmondta, az időintervallumot,
amikor a rendőrség rendelkezésére bocsátják
a pályát, úgy választották ki, hogy ne jelentsen bevételkiesést a létesítménynek, azaz
amikor nincs foglalás versenyre vagy különféle sportrendezvényekre. Amennyiben igény
van rá, ha az adott időszakra kibérelnék a pályát, elhalasztják a rendőrképzést.

Maximális kihasználtság

A motor- és autóversenyeket szervező
egyesületek és szakmai szervezetek részéről
nagy az érdeklődés a nemcsak Erdélyben,
hanem országos viszonylatban is egyedülálló
pálya iránt. Habár a tavalyi év volt az első,
amikor ténylegesen üzemelt a Transilvania
Motor Ring, már akkor nagy volt az érdeklő-

dés iránta, Péter Ferenc és Thomas Moldovan
elmondták, hogy a 2019-es évben több mint
harminc rendezvény és verseny zajlott a pályán, idén pedig ennél jóval nagyobb lesz a
kihasználtsága. – Ez a legnagyobb és legjobban felszerelt pálya jelenleg Romániában, és
mind az autósport-, mind pedig a motorsportszövetség álláspontja az, hogy minél több
versenyt kell ide hozni – mutatott rá Péter Ferenc. Mint mondta, jó hír, hogy április 19-én
egy olyan versenyre kerül sor a Motor Ringen, amely révén a pálya megszerzi a SuperMoto kategóriájú versenyek szervezéséhez
szükséges engedélyt, miután tavaly tavasszal
a Román Autósport-szövetség autóversenyek
szervezésére alkalmasnak minősítette. A
szakmai szervezet tanúsítványa értelmében a
motorsportpálya minden feltételt teljesít
ahhoz, hogy hivatalosan autóversenyeket lehessen szervezni rajta. A tanácselnök szerint,
miután áprilisban megkapják a Román Motorsportszövetség engedélyét, meg szeretnék
szerezni a nemzetközi autó- és motorversenyek szervezéséhez szükséges jóváhagyásokat is.
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Oláh-Gál Róbert

Tény, hogy Bolyai Farkasról már
életében legendák és anekdoták
születtek, és ezek meghatározták a
később róla alkotott képet. Ezért is
nehéz objektív portrét rajzolni róla.
A fennmaradt anekdoták közül
több igazi irodalmi alkotás, mások,
a népmesékhez hasonlóan, módosultak, az idők során csiszolódtak,
változtak. Ma olyan változatban látjuk, ahogyan írásban közölték. Sok
közöttük az értékes, amelyek ha
nem is igazak, mégis hihetők, a valóságban gyökereznek, akár meg is
történtek vagy történhettek volna.
Ez általában igaz a Bolyaiakról írt
irodalmi alkotásokra is. Nem baj, ha
az író fantáziája csapong, csak az,
amit ír, legyen hiteles, ne a tényekkel ellentétes, és főleg ne írjon le
hazugságokat az író, amiket könynyen cáfolnak a tények! E szempontok
szerint
szeretném
kommentálni a most felidézendő
két anekdotát.
Az első:
A megláncolt Cenk-hegy
Bolyai az alsó osztályokban földrajzot is tanított. Egy alkalommal az
egyik nebuló Brassó városáról és
fekvéséről felelt. Mikor odáig jutott,
hogy Brassó a Cenk-hegy alatt fekszik, s az mintegy föléje hajlik, azt
kérdezte Bolyai, hogy miért nem
esik a hegy a városra. A tanuló a
váratlan kérdésre zavarba jött, egy
darabig hallgatott, végre kinyögte:
– Mert meg van láncolva.
– Mihez van láncolva? – kérdé
Bolyai.
– Egy nagy cölöphöz – válaszolta
kínjában a diák.
Bolyai előbb elmosolyodott,
aztán hirtelen elgondolkodott. Mekkora lehet egy ekkora cölöp és ekkora lánc. Fogta a krétát és nagy
számításokba merült a táblán.
Mikor órák múlva magához tért,
egyedül volt a teremben. Az óra rég
eltelt, a diákok szép csendesen kimentek az osztályból.1

Anekdoták Bolyai Farkasról

Sajnos már az első sora hazugság. Bolyai Farkas nem tanított alsó
osztályokban, és 1848 előtt nem
volt földrajzoktatás (más volt a felosztás: philologica, rhetorica,
syntactica, grammatica, conjunctica
stb. osztályok voltak). Bolyai Farkas csak a tógás, a subscribeát diákokat tanította, akik már jogászvagy teológusjelöltek voltak. A
tárgy annyira naiv, hogy ilyen hülyeségekkel azért Bolyai Farkas
nem fecsérelte az időt. Bármennyire
is jól hangzik, ez az anekdota szemenszedett hazugság, gyenge kitaláció.
A másik anekdota így hangzik:
Mikor Kazinczy Ferenc Erdélyt
bejárta, a vásárhelyi professzorok
látogatást tettek nála. Bolyai mindenkit rendre bemutatott neve és hivatala szerint; azzal a kezeügyében
levő asztalon elkezdett ujjaival dobolni.
– És uraságod? – kérdezte végre
Kazinczy, ki nem ismerte őt.
– Én, én – szólt a már egészen
gondolataiba merült tudós – én a
geometria professzora vagyok.
– Bolyai – kiáltott föl Kazinczy, s
megölelte az ismeretes nagy név
emberét!2
Ez már érdekesebb, izgalmasabb
és hihetőbb témát boncolgat. Kazinczy Ferenc valóban járt Marosvásárhelyen, 1816. július 25-án, és
meglátogatta a Teleki Tékát.
(A Népújságban is megírta Buksa
Éva-Mária tanárnő Kazinczy és
Marosvásárhely c. írásában ezt a
tényt, 2019. 09. 28-i lapszám.) Valószínű, hogy a Református Kollégiumot is (bár erről nincs
fennmaradt bizonyíték). Kazinczy
megírta erdélyi útjait, és részletesen
beszámolt a benyomásairól és tapasztalatairól. De sehol sem említi
a Bolyaiak nevét! Először is azért
nem, mert akkor a Bolyaiak még
nem voltak olyan híresek, mint
1848 után. Kazinczy a mai Kogălniceanu utcában szállt meg, valószínű a báró Kemény család
házában, ahol ma a rendőrség mű-

ködik (azt az utcát sokáig Kazinczy
utcának is hívták).
Ezzel az anekdotával az a gond
szerintem, hogy átköltés történt az
idők folyamán. Mert erről a történetről én is tudtam, és írtam is, csak
nem Kazinczyval történt meg,
hanem az 1852. július 31-én Marosvásárhelyen járt Ferenc József császárral. Erre ugyanis bizonyítékaink
vannak. Először is Bolyai Farkast
felkérték, hogy üdvözölje a fiatal
császárt. Bolyai Farkas (Arany Jánossal ellentétben, aki ilyen felkérésre írta az A walesi bárdokat) a
háromnyelvű Szív-hangokkal válaszolt (a Szív-hangok magyar, latin
és német nyelvű poéma). A császár
valóban meglátogatta a Református
Kollégiumot, és a történet pont az,
amit a fenti anekdota leír, csak Kazinczyt ki kell cserélni Ferenc József császárral. Persze a végén a
császár nem ölelte át Bolyai Farkast. Néhány sort idéznék a Szívhangokból, mert a Bolyaiak
németpártiak voltak, sem Farkas,
sem János nem szerette Kossuthot,
mind a két Bolyai Széchenyi híve
volt.
„Egyetlen halálos rabom is csak
vádlott.”
Első József, ’s Ferencz is oly szelíd jellem,
Hogy a’ két név együtt bizalmas
kegyelem.
Fő Atyát esmerjünk ilyen képeiben,
’S szintúgy a’ jobbító fenyítéseiben,
Mikor a’ még messze – időkig
éretlen
Nép fordítja fel a’ szent rendet fejetlen.
De bukhatás nélkül nincs járni
tanulás,
’S a’ hold elfogytával támad az
újulás.
A’ véghetlen tervben minden
halad elé,
Lássék bár a’ bolygó néha vissza
felé.
A’ legszörnyebb mocsok sincs
örök szépben

Szív-hangok

Csak állásunk szerint látszó árny
a’ képben,
Vagy elfedő ború öntözni a’ földet
Hogy kék ég ölelje a’ virágos zöldet,
Századok’ virága becsét sem értették,
Titusi Jo’sefet míg el nem vesztették.
Nap után éjj pirul, ’s oly könnyek
ömlenek,
Melyek új’ jöttével gyöngyül tündöklenek.
’S így ha az ily ember-barát
korán elholt,
Öröm! Hogy oly Atya’ mustrája
adva volt.

Titkos átjáró a brit parlament alsóházában
A brit parlament felújításán dolgozó
történészek egy rég elfeledett titkos
folyosót fedeztek fel a Westminsterpalotában, a törvényhozás alsóházának ülésterme mellett – adta hírül a
BBC honlapja.

A Westminster-terembe, az épület legrégebbi, XI. században épült csarnokába vezető
átjárót 1661-ben II. Károly király koronázási
ünnepségére építették, hogy a vendégek ezen
keresztül jussanak be az ünnepségre, és a
mennyezetten még most is jól látható a 17.
századi fagerendázat.
Az átjárót később miniszterelnökök és politikusok használhatták mint alsóházi főbejáratot, majd 1807-ben befalazták. 1950-ben
fedezték fel újra a második világháborús

A fenti két anekdota tehát, bár jól
hangzik, nem hiteles, mert a tények
ismeretében semmiképpen nem történhettek meg így, ebben a formában.

A magyar anekdotakincs, gyűjtötte és magyarázta Tóth Béla. Új,
átdolgozott kiadás, Budapest, Singer és Wolfner Irodalmi Intézet RT.
kiadása. p. 399.
2
A magyar anekdotakincs, gyűjtötte és magyarázta Tóth Béla. Új,
átdolgozott kiadás, Budapest, Singer és Wolfner Irodalmi Intézet RT.
kiadása. p. 214.
1

bombázások okozta károk helyreállításakor,
majd ismét lezárták, és feledésbe merült. A
faajtóról, amely a bejáratot rejtette, úgy vélték, hogy egy elektromos szekrény része –
mondta Liz Hallam Smith történész, az épület
felújításáért felelős konzultáns.
A brit Munkáspárt által korábban irodáknak használt épületrészben lévő faborítású folyosón lévő ajtón ugyanis csak egy kicsiny
kulcslyuk volt, hozzá illő kulcs nélkül.
Amikor 2018-ban megkezdődtek az épület
felújításának munkálatai, a történészek jobban megvizsgálták a faborítást, és megtalálták a faajtót.
„Csináltattunk hozzá kulcsot, és az ajtó feltárult ehhez a titkos folyosóhoz” – emlékezett
vissza Liz Hallam Smith. (MTI)
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A természet kalendáriuma (CCCXCIX.)

Jármodat megunta a föld,
És ledobja valahára;
Szabadság lesz! ím, az ég is
Mogyoróbarkák megnyurgult bojtjait lengeti Zephürosz. Ta- Ideszegődött a földhöz,
Fegyvertárából, a napbul,
vaszt üzen a természet. Bumfordi játékosan.
Tűznyilakkal rád lövöldöz.
Isten megnyomja a tavasz-gombot,
Meg fogsz halni, vad, bitor tél!
s a régi verkli pattogva beindul,
Addig él csak minden zsarnok,
a rigó kiköpi a téli szutykot,
Míg
magok alattvalói
csőrt csücsörít s fütyül bolondul,
Szabadságot nem akarnak;
a rügyek apró rajzfilmgyárak:
Hogyha egyszer a raboknak
megrajzolják a millió levelet,
Akaratja ki van mondva,
szuszog, dohog a vakondjárat,
Összeomlik börtön és lánc,
megindul a forgalom odalent,
S elenyészik híre-hamva.
a nárcisz kis pöckét kinyomja,
a kapkodva vetkőző égre mereszti,
Harcolj, harcolj, föld, a téllel,
a vadrózsának tavalyi a rongya,
Ne félj, megbirod, levágod,
hullna már, de még nem ereszti,
S szabadságodat kivívod,
dagad az akác nyakán az ér,
Tavasz a te szabadságod.
az éltető nedv lüktetve kering,
Eljön, eljön a szép tavasz,
bámulok a kertben ösztövér,
S hoz virágokat kebledre,
apadó hitemmel, s megtelek megint
És szivárványt diadalmi
együgyű csodával, éltető nedvvel,
Koszorúnak a fejedre!
s kinövök a földből, mint a bokrok…
Kiss Székely Zoltán

Kinőni a földből, növekedni. Mint a bokrok. Naiv játék,
szinte szertartásosan komoly és együgyűen méltóságteljes.
Tavaszi szertartás. De e sorok szerzője nem tud már többet
tavaszt játszani. Öt napja megtért örök figurái – A Nagy HoHo-Ho-horgász, Pom-Pom és Süsü, a sárkány – öröklétébe.
CsukásIstván, a nagy mesélő, de a természet nyelvét is értő
költő, a bumfordiságot is megénekelte:

s motyogom, vén bolond, gyermeki hittel:
jól van, Isten, kapsz egy libacombot!

Nézd, amelynek rabja voltál,
A tél maga érzi vesztét,
Dúlt arcán megtört szemébül
Sűrü könnyek omlanak szét.
Hah, ki eddig csupa jég volt,
Most hogy olvad, mily gyáván hal!...
Nem csoda, hiszen testvér a
Gyávaság a zsarnoksággal.

Micsoda kép! A párizsi februári forradalom
elűzte Lajos Fülöpöt. És kikiáltották a máKözép-európai tavasz. Lassan már letehetünk arról, hogy sodik Francia Köztársaságot. A francia fornagy havat lássunk az idén, nem úgy, mint PetriGyörgy radalom a népek tavaszának meghatározó
eseménye volt.
Februári hajnalában:
Kerüljünk kicsit felénk közelebb, térben és
időben: 1934-ben írta volt JékelyZoltána BáA fagyott hó helyén most
tortalan tavaszodásban:
vizes a párkány,
vizesen ragyog!
Száguld a koldus-szagu tél,
Csöpögnek a méteres
szirmok esőjét záporozza.
jégcsapok.
Emlékeim felé, elálmodozva,
Ó, lassú, szép, könyörtelen
egy mag-vitorlás ringva útrakél.
fogyatkozás.
Aláfolyik az ablaküvegen
Utána megremegve bámul a
az eleven
kis
pipehúr – érzelmes pici kék szem –
víz.
és búcsut int a rom-kőkeritésen
a primula.
Egykor, 1848 februárjában, Pesten így énekel(het)te meg
S csak száll a mag, mint égi készülék,
PetőfiSándor A tél halálát:
mely ismeretlen csillagokba indul,
de nem jut a felhők határain túl:
Durva zsarnok, jégszivű tél,
körülveszi s lehúzza majd a jég.
Készülj… készülj, a halálra!

Mogyoróbarkák megnyurgult bojtjait lengeti Zephürosz

Sandro Botticelli: La Primavera, részlet – Zephürosz, Khlórisz és Flóra

Zordon múlt. 1514. február 28-án Dózsa
György párbajban legyőzte az epeirosi Ali
vitézt. (Székely János Dózsájában mily
szuggesztíven adta ezt elő Nemes Levente a
Stúdió Színpadon anno!…) Húshagyókedden
történt a párviadal, a Nándorfehérvár alatt
elterülő mezőn. Rövid küzdés után Dózsa egy
óriási csapással levágta ellenfele jobb karját,
majd kivégezte. A törökök futásnak eredtek, és
Nándorfejérvár környéke a törököktől egy időre
megszabadult.
Tíz évvel azelőtt, 1504. február 29-én – akkor is
szökőév volt –, az előre tudott idejű holdfogyatkozást használta fel KolumbuszKristóf a
jamaicai indiánok megrémisztésére, s ezzel behódoltatásukra.
Lám, a természet mélyebb ismerete mily
előnyöket ad az ismerőnek!
Március. Régi magyar neve böjtmáshava. A
március a böjt második hónapja. A nagyböjt java
többnyire márciusra esik.
Ahogy Junó, azaz Februa adott életet Marsnak,
úgy ad helyt február Mars havának, márciusnak.
Mars hadisten emléke már rég kiveszett a március hónap fogalmából, de a tél elmúlásának, a
tavasz megszületésének ünnepét még mindig a
márciushoz kapcsolja az emberiség.
Március. A megújulás, a tobzódás, a kezdés és
újrakezdés, a remény évszaka. Az ezerszínű
pasztellszínek tanyája.
Március elsején született Firenzében 575 évvel
ezelőtt, 1445-ben, a quattrocento legjelesebb
mestere, SandroBotticelli.
Egyik híres képét, a La Primaverát – ma a firenzei Ufizzi képtár tulajdona – 1477 után festette.

Ovidius és Lucretius szellemét idézi. (Régvolt idők magyaróráin ZoltánIldikó tanárnőnk a Bolyaiban, amikor a reneszánszhoz ért, szinte bevezetett ebbe a kertbe, amelyet
valahol az észak-itáliai dombok közt engedett sejtetni, hogy
aztán elmondhassa: a reneszánsz azzal kezdődött, hogy az
Ember kiment egy dombtetőre, szétnézett a tavaszi tájon, és
azt mondta, hogy ez szép.) A reneszánsz első pillanata csak
tavaszkezdet lehetett: a sötét középkor embere visszatalált a
Természetbe. Botticelli képéről árad a harmónia, az elegancia
és a szépség. Egyesek szerint a termékenység, a tavasz buja
növekedésének allegóriája. Mások az újplatonista
szerelemeszmény
kifejezőjeként
tekintenek
reá.
Értelmezéséről mai napig vitáznak. Egyesek szerelem-,
mások halálallegóriának tekintik. A teljesen árnyéktalan,
örökkévalóságot sugalló kertet számtalan virág díszíti. Mintegy ötszáz növényfajt s százkilencven virágot azonosítottak
a festményen.
Jobb oldalon a halottlilába öltözött Zephürosz fújja be magát
a kertbe. A szelek legenyhébbike a növények oltalmazója.
Esőt, kora tavaszi esőket hozó isten. A nyugatról érkező szél
Itáliának a tavasz kezdetét jelentette, ellenben a görögöknek
rendszerint vihart és esőt hozott. A második alak Khlórisz –
a virágok és a tavasz istennője (görög neve sárgászöldet jelent) –, szájából virágok girlandja ered. Eredetileg nimfa volt,
akibe Zephürosz, a nyugati szél istene szeretett bele. A harmadik alak Flóra: a két szerelmes házasságkötése után
Khlóriszból lett. Zephürosz és Flóra nemzették a kerteket és
a tavasz virágait. Flóra ünnepe nagyobb jelentőségre a reneszánsz korabeli neopogány irányzat megújulása nyomán
tett szert a kor humanistái között.
Wierdl Zsuzsanna restaurátor és Prokopp Mária
művészettörténész véleménye szerint valószínűleg Botticelli
egy igen korai freskóját találták meg néhány évvel ezelőtt Esztergomban, VitézJános egykori esztergomi érsek dolgozószobájában. A főpap az elmélet szerint palotája kifestésével
FilippoLippit bízhatta meg, akivel Magyarországra érkezett
Botticelli is. A freskórészleten (mely tőle származhat) a négy
erényt ábrázoló nőalakok közül a Mértékletességet ábrázolja.
A nagy részben megsérült és az idők folyamán rosszul restaurált festményen sikerült megtalálni a művész valószínűsíthető
szignóját. A kép az esztergomi vármúzeumban tekinthető
meg. Vitéz János studiolója a benne rejlő falképekkel 2009ben elnyerte az Európai Örökség címet.
Csukás István, Petőfi Sándor, Jékely Zoltán, Dózsa György
pedig a mi becsülendő örökségünk.
Maradok kiváló tisztelettel.
Kelt 506 évvel Dózsa György párbaja után
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Fodor Lajos

(Folytatás február 21-i
lapszámunkból)

Tahiti
Francia Polinézia legnagyobb
szigete. Kimagasló hegycsúcsaival,
mint egy királyné, trónol az óceán
felett. A sziget lakói a part mentén
laknak, a sziget belső része manapság is egy szinte érintetlen csodavilág. Fővárosa Papeete, s a Tahiti név
szinte egyenértékű a paradicsommal.
Az égbolt borús volt, mikor odaérkeztünk, s mire a partra jutottunk,
az eső is kezdett szemerkélni.
Lévén, hogy ez volt utunk egyik
végállomása, sokan szálltunk
partra, és bizony elég hosszú lett a
sor a taxikért. Jó, hogy a szállodánk
közel volt, mintegy 10 perc autózás
után ott is voltunk. Lehet, hogy a
sziget belső része csodavilág, de
amerre mi jártunk, a központ környéke eléggé kiábrándító. Piszkos,

Otthon érezzük magunkat

szemetes, rendezetlen, s valószínűleg az eső is hozzájárul az általános
nyomasztó érzéshez. Lehet, ha
innen indulunk, más szemmel
látom.
Nem egy Dacia autóval találkoztunk, úgyhogy bizonyos értelemben
otthon éreztük magunk. Először
csodálkoztam, de miután több Daciát is láttam, utánagondolva a dolgoknak, elég érthetőnek tűnt. Mert
hát Francia Polinéziában vagyunk,
a Dacia is a Renault cég terméke,
Papeete sem néz ki éppen eldorádónak, tehát logikus.

Központi utcarészlet

Szabadságon Polinéziában

Letettük csomagjainkat a szállodában, és máris indultunk meghódítani Papeetét. Szerencsére a legjobb
akarattal sem lehet nagyvárosnak
nevezni, és mivel a szállodánk is
eléggé központi helyen volt, nem
kellett a látnivalókig sokat járni. Lapozgattam az útikalauzt, de sok,
számomra érdemleges látnivalót
nem találtam. A legelső helyen a bevásárlóközpont (piac) volt. Elsétáltunk addig, de itt sem tudtam
megváltoztatni az első pillanatban
alkotott véleményem. Egy eléggé
elhanyagolt, rendetlen helynek tűnt,
mintha Párizs egyik külvárosában
lettünk volna. Sétálgattunk, elmentünk a bevásárlóközpontig: sok
gyümölcs, élelem, ruházat és a
megszokott emléktárgyak. Megittunk egy feketét, még járkáltunk
egy kicsit a szemerkélő esőben, de
hamar meguntuk. Sajnos az idő
olyan volt, hogy semmi értelmét Egy csodás lagúna
nem láttuk annak, hogy a sziget bel- lehet. Az itteni lakosok is teljesen
sejébe merészkedjünk, tehát haza- más típusú emberek, közelebb állnak a természethez, inkább megértik rejtett közléseit, jobban a
természetre vannak utalva. Polinéziát talán Alaszkához hasonlítanám.
Nem, nem éghajlat szempontjából,
mert míg az egyik a sarkkörön túl is
terjed, addig a másik az Egyenlítő
környékén van. Mindkettő elég
drága, ez is egy közös vonás, de
talán azért, mert mindkettő a föld
utolsó érintetlen területei közé tartozik. Hogy meddig? Azt nehéz
megmondani.
Rangiroa képviseli a sík, korallzátony típusú szigeteket, míg Bora
Bora hegyes-dombos. A többi sziget ezek különböző utánzata. Persze,
lehet hogy ez egy kicsit túlzás,
tértünk a szállodába, mert tudtuk:
mivel
mi csak nagyon felszínesen
másnap hosszú út áll előttünk San
láttuk, minden helyen csak egy-egy
Franciscóig.
Polinézia egy különleges hely, napot töltöttünk, nem beszélve
melyet nem lehet európai mércével arról, hogy a búvárkodást ki sem
megítélni. Aki ide jön, az a termé- próbáltuk. És annak ellenére,
szetért, főleg a csodás színekben hogy elég nehezen érhető el, napjajátszó, simogató, színes halakban inkban mégis is elég sokan látogatgazdag vízért jön. Aki ide jön, ne ják.
Aki az óceánokat, vizeket szereti,
várjon 5 csillagos szállodákat, meg
európai értelemben vett építészeti azoknak paradicsom. Langyos, sicsodákat. A természet adta szép- mogató és rendkívüli színekben játsége teljesen más, ilyent sok más szó öbleit nem lehet elfelejteni.
helyen nem lehet látni. Búvárko- Örvendünk, hogy szerencsések voldásra szebb helyet elképzelni sem tunk, és eljutottunk ide.

Utcarészlet

Bevásárlóközpont

A Cook-öböl

15

PÁLYÁZATI
SZELVÉNY

16 NÉPÚJSÁG ________________________________________________ SZÍNESVILÁG ____________________________________________ 2020.február28.,péntek

Szerkeszti: Kiss Éva
KONCZ
ERZSÉBET

UTOLSÓ
OROSZ
CÁR

Két székely vágja a fát télen a
q
q
nagy hidegben, majd megkérdi az
1 u
egyik:
– Te komám, hol van a füles sapGAZDATISZT u
kád?
– Tudod, amióta balesetem volt,
u
KÁTÉ!
azóta nem hordom.
HAMIS
– Milyen baleseted volt?
Ê
–…
(folytatása a rejtvényben)

ALKOT,
LÉTREHOZ

u

2

q

Ê

DORGÁL

INDIAI NŐI
VISELET

OLASZ
NÉVELŐ

q

q

DIVÁNY

q

q

NÓTA

VÍZI NÖVÉNY
BÁTORKODIK

u

SZOBÁBA

BOGÁR

KÖLTŐI
SÓHAJ

KATA
IS EZ

PARÁNYI
RÉSZ

DÍSZ

FELVONÓ

SZUNDIKÁLÁS

u

KÍNAI
HOSSZMÉRTÉK

u

O
Ê

uq

ARGON

u

SÜTEMÉNY
LÁTÓSZERV

q

q

MONDATELEM

TECHNIKAI
ATMOSZF.

q

BANDA
JELZŐJE
LEHET

u
KEBEL

q

KONZERVÁL
AMPER

u

q

A pályázati rejtvény megfejtése:
OROSZHEGYI; SZALAY; HARASZTHY; FALK;
SZINYEI; LENKEY; NEMCOVÁ
Kérjük a nyerteseket,
vegyék fel a kapcsolatot Borbély Ernővel
a 0742-828-647-es telefonszámon.

u

uq

HAZAFELE!
VONALZÓFÉLE

u

ZAMBIAI,
THAIFÖLDI
AUTÓJEL

q

BALTI
NÉP

36

37

53

47

16

30
42

17

31

38

48

11

25

2

22

Y

54

4

5

49

6

A

19

18

32

43

56

3

26

39

44

33
45

34

40
50

57

7

12

27

8

23

55

10

R

20

35

46

E

9

S

28

51

I

Amegjelöltsorokban,oszlopokbanszereplőhelyesmegfejtéseketmárcius12-iga
Népújságcímére(DózsaGyörgyu.9.szám)beküldők–kétszemély–egy-egykönyvet
nyerhetnek.Apályázatiszelvényt–apályázatcímévelegyütt–kérjükkivágniésa
borítékraráragasztani.(Egyborítékbancsakegypályázatiszelvényszerepelhet.)

u

q

u

A FEBRUÁRI ÉVFORDULÓK (1.)
című pályázat nyertesei:
Sándor Rozália,
Marosvásárhely, Nárcisz u.
Kecskés Lajos,
Marosvásárhely, Jeddi út

TÉRKÉPALBUM

q

KUTRICA

u

u

SUGÁR JELE

15

1

VÍZSZINTES:1.Színész,rendező,műfordító,150éveszületett(Dezső).6.Bécsi
idegorvos,150éveszületett(Alfred).11. Szerelem (olasz). 12. Fasoros sétány.13.Festő,
150éveszületett(István).18. Van számára elég hely bent. 20. Római 1500. 21. Kártyajáték. 22. Fájdalom (latin). 23. Kül- ellentéte. 24. Bútorféle. 25. Rag, a -be párja. 26.
Jegyzetel. 27. Páros vese! 29. Beszeg! 30. Mez. 33. A cukorgyártás mellékterméke. 36. A
jód és a titán vegyjele. 38. Nagy testű papagáj. 40. Tőzsde. 41. Csiger. 43. A kripton
vegyjele. 44. Japán dráma. 46. Bizonytalanul áll. 47. Szicíliai vulkán. 49. Rádiólokátor.
51. A házba. 52. Szép vitéz. 54. Írásban ecsetelő. 55. Rejtjelkulcs. 56.Festő,100évehalt
meg(Artúr).57.Olaszírónő,150éveszületett(Ada).
FÜGGŐLEGES:1. Kuruc szenátor, főkapitány (Ádám). 2. Lám. 3. Eger várát védte
(István). 4. Orosz város lakója. 5. Javító célzatú változtatás. 7. … es-Salaam, tanzániai
város. 8. Elek! 9. Ész. 10.Piaristatanár,botanikus,125éveszületett(Rezső).13. A
nátrium vegyjele. 14. Wellmann József írói neve. 15. Fekete István fecskéje. 16. Város
Dunaföldvár mellett. 17. Székely is. 19. Véredény. 22. Szenegál fővárosa. 23. D-Ny-francia vidék. 24.Nyomdász,könyvkiadó,225éveszületett(Károly). 25. Juh. 27. Írásban
elrendel. 28.Ifjúságiíró,125éveszületett(Boris).31. A rádium vegyjele. 32. Francia
arany. 34. Kutya. 35. Térbeli művészi alkotás. 37. Fonalat erősítő. 39. … Nin (amerikai
írónő). 42. …alkohol (borszesz). 45.Baritonénekes,100évehunytel(Lehel). 48.
Kipling kobrája. 49. Dolog, tárgy (latin). 50. Beóciai hős, Poszeidón fia. 53. Hatból kettő!
54. Alá. 55. Kilogramm (röv.).
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PÁLYÁZATI REJTVÉNY

Megfejtések
a február 21-i számból:

Ikrek:
Milyen volt

Skandi:
Hazudik az újságíróknak, majd
elhiszi, amit olvas.

Akétrejtvényazonosszámúmeghatározásaitkeverveközöljük.Amegjelölt
négyzetekbekerülőbetűketfolyamatosanösszeolvasvaVárnaiZseniegyikversének
acímétkapjuk.Könnyítéskéntegybetűtelőrebeírtunk.

VÍZSZINTES: 1. Uralom – Burgonya. 7. Francia arany – Latin kettős betű. 8. Adódik
– Adósságot megad. 9. Fogoly – Csúnya. 11. Római hármas – Aratni szeretne. 12. Marosparti város – Arab állam. 14. Keleti játék – Kiloliter, rövidítve. 15. Gyengén termő búzafaj
– Formálódik. 18. Nagyon régi – Házastárs apja. 19. Őrlőüzem – Hunor testvére. 22. Ante
meridiem – Méltóság. 23. Díszünnepély – Egyszer sem. 25. Kopasz – Kacat. 27. Vízparti
növény – Hátraborul! 28. Amely ideig – Boldogság, jókedv. 30. Igen, románul – Azonos
betűk. 31. Pénztárca, erszény – Katafalk.
FÜGGŐLEGES: 1. Körtánc – Babtámasz. 2. Ízületi betegség – Papagájfajta. 3. Rangjelző szó – E nap. 4. Tolsztoj személyneve – A foszfor, a kálium és a jód vegyjele. 5. USAtagállam – Dilettáns. 6. Összhang, harmónia – Hajtómű. 10. Sete – Ételt felszolgál. 13.
Akadozva beszél – … oldal (Karácsony Benő). 16. Iszlám szentírás – Bús, szomorkás.
17. Műkedvelő – Csodálat. 20. Íz, zamat – Hazai sós tó. 21. Spanyol teniszező (Rafael) –
Faág. 24. Nagyobb doboz, rekesz – Esik. 26. Szovjet űrállomás volt – Rövid darab! 29.
Csendes gésa! – Máltai és osztrák gépkocsijelzés.
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Az Azomureş bejelenti, hogy március elsejétől elkezdi a 2020-as
általános műszaki ellenőrzés technikai jellegű munkálatait. A
114/2018-as sürgősségi kormányhatározat következményeként a legfőbb nyersanyag, a földgáz ára indokolatlanul megnőtt, és csúszások
következtek be a gázszállítási programban, mindez pedig továbbra is
kedvezőtlenül befolyásolja a gyártási folyamat folytonosságát.
Normális esetben az általános ellenőrzésekre nyáron kerül sor, azon
időszakot követően, amelyben a gazdálkodók felhasználták a műtrágyát.
Ezúton kérünk elnézést összes ügyfelünktől és a hazai gazdálkodóktól az okozott kellemetlenségekért.
„Egy olyan eszközhöz kellett nyúlnunk, amelyet akár extrémnek is
tarthatunk. Egyes berendezések ellenőrzését a földgáz árához kell igazítanunk. Ez számunkra szokatlan. Most, a mezőgazdasági kampány
teljében, próbáljuk a megfelelő mennyiségű műtrágyával ellátni a helyi
piacot, viszonteladóink felkészültek a termékek áruba bocsátására. Érdeklődéssel követjük a politikai eseményeket, és várjuk azt a pillanatot, amikor felszabadul a földgázpiac, ami remélhetőleg a normalitás
állapotát jelenti majd mind az Azomureş, mind más olyan vállalatok
számára, amelyek ezt a természetes nyersanyagot használják” – nyilatkozta Harri Kiiski, az Azomureş vezérigazgatója.
Az általános ellenőrzést márciusra és április elejére ütemeztük be.
A berendezések szokásos műszaki karbantartási munkálatai mellett
számos olyan befektetésre is sor kerül, amelyek a zajszennyezés csökkentését szolgálják.
Március folyamán a következő részlegeket állítjuk le: az ammónia
IV gyártási részleget, az NPK komplex műtrágyák gyártási részlegét,
az ammónium-nitrát I-II gyártási részleget, a salétromsav II és III gyártási részlegeket, a CET I iparigőz-gyártási részleget. Működésben maradnak az ammónia III, az ammónium-nitrát III, a karbamid- és a
salétromsav 4 részlegek. Tovább működik a melamingyártási részleg
is, ezt a terméket elsősorban a bútoriparban használják.
A különböző berendezések technikai jellegéből adódóan a különböző részlegek leállításakor és újraindításakor rövid ideig tartó, a szokásosnál nagyobb zaj keletkezhet.
Az Azomureş mint a hazai mezőgazdaság első számú műtrágyaellátója azon van, hogy az egész közösségnek tett vállalását folyamatosan tiszteletben tartsa a környezetvédelmet, az érvényes normákat és
törvényeket illetően, ugyanakkor a professzionalizmus példaképe és
a helyi, valamint országos gazdaság egyik tartóoszlopa akar lenni.
AzAzomureşsajtóirodája

Megáll az ész! – a 75. előadás

A Hahota színtársulat március 1-jén este 7 órától 75. alkalommal viszi színre a Megáll az ész! című kabaréját, a
közönségsikerre rendeltetett népszerű bohózatokat,
amelyekből sohasem elég, s ha tovább tartana a farsang,
talán nyár közepéig is megtelnének az előadótermek. Az
újabb sikersorozatról Puskás Győzőt, a társulat vezető színészét kérdeztük.

Mezey Sarolta

– December 28-án volt a premierünk, és március 1-jén, a Maros
Művészegyüttes előadótermében tartjuk a 75. előadásunkat, ami nagyon jó érzéssel tölt el. Főleg, hogy rekordidő alatt, 64 nap alatt sikerült ennyiszer fellépni. Erdély-szerte nagy sikerünk van,
mindenhol elfogytak a jegyek. Sepsiszentgyörgyön például nyolc
előadásra odaérkezésünk előtt egy hónappal elkeltek a jegyek. A jövő
évadra ide már tíz fellépést kell beterveznünk, mert nem elég a nyolc.
Csíkszeredában hét előadásunk volt a szakszervezetek művelődési
házában, Brassóban három, Kézdivásárhelyen és Udarhelyen hatszor
léptünk fel, itt sem volt ez elég, de sajnos nem tudunk mindenhová
visszamenni időhiány miatt. Marosvásárhelyen március 1-jén már a
28. előadást tűztük műsorra. Az idei évad, annak ellenére, hogy sok
előadásunk volt, nagyon hamar elrepült, a tél elsétált mellettünk.
Még havazás sem volt, így jók voltak az útviszonyok, kiszállásaink
zökkenőmentesre sikerültek – tájékoztatott Puskás Győző vezető színész. Az előadás sikersorozatához a társulat tagjai – Székely M. Éva,
Kelemen Barna, Cseke Péter, Gönczi Katalin, Halmágyi Éva, Gáll
Ágnes, Szőlősi P. Szilárd – nagyban hozzájárultak, Jakab Bodoni Ildikó énekszámai pedig színesebbé tették a Kovács Levente által rendezett kabarét.
Azok, akiknek eddig nem volt alkalmuk megnézni a Hahota színtársulat Megáll az ész! című kabaréját, vagy ismételten meg szeretnék nézni, március 6-án, pénteken este, 7-én, szombaton este és
14-én, szombaton este még megtehetik. Jegyek a Kultúrpalota és a
Maros Művészegyüttes jegypénztárainál válthatók.
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Dürkopp Adler Kft.,
Marosszentgyörgy,
Agricultorilor utca 12. szám,

munkatársat keres

számvezérlésűgép-kezelői,karbantartói,
hőkezelői állás betöltésére

Amit kérünk:
– Tanulási vágy;
– Megbízhatóság, komoly hozzáállás, rugalmasság;
– Szakképzéssel rendelkezők előnyben részesülnek.
Amit ajánlunk:
– Személyes betanítás,
– Biztos, hosszú távú munka,
– Vonzó fizetés (egyéni értékelés alapján),
– Ingyenes szállítás, étkezési jegyek,
– Stimuláló multinacionális munkahelyi légkör.

Önéletrajzot és kísérőlevelet a cég székhelyére vagy az
office@duerkopp-adler.ro,
personal@duerkopp-adler.ro e-mail-címekre várunk.
További információk a 0265-208-307-es telefonon.

Dürkopp Adler Kft.,
Marosszentgyörgy,
Agricultorilor utca 12. szám,

munkatársat keres

minőségellenőri/felelősimunkakörbe

Elvárásaink:
– Műszaki rajz ismerete;
– Technikai szakértelem;
– Mérő- és ellenőrző-eszközök használatának ismerete;
– Angol és német nyelv ismerete előnyt jelent;
– Hajlandóság 2 műszakban dolgozni;
– Jó kommunikációs készség;
– Az adatok elemzése, megszervezése és feldolgozása;
– Megbízhatóság, precizitás, felelősségtudat.

Feladatok:
– A gyártássor és a gyártási folyamatban levő darabok folyamatos
minőségellenőrzése: a nyersanyagok–termékek–gyártás körben, félkész/késztermékek minőségi követelményeit;
– A nem megfelelő termékek, a minőségi követelményektől való eltérések felismerése, azonosítása, a megfelelőségi jelentés kezdeményezése;
– A technológiai részleggel együttműködve elkészíti, ellenőrzi és
frissíti a minőségellenőrzési tervet, dokumentációt;
– A gyártási folyamatban használt mérőműszerek ellenőrzése és beállítása.
Amit kínálunk:
– Versenyképes fizetés;
– Éves teljesítménybónusz;
– Képzési programok;
– Étkezési jegyek;
– Ingyenes szállítás;
– Pótszabadság;
– Stimuláló multinacionális munkahelyi légkör.

Önéletrajzot és kísérőlevelet a cég székhelyére vagy az
office@duerkopp-adler.ro, moldovanm@duerkopp-adler.ro e-mailcímekre várunk.

További információ a 0265-208-307-es telefonon.

Szolgáltatás–Üzletiajánlat

REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, GARÁZSKAPUK és
egyéb árnyékolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy választékban. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-638. (sz.-I)

TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német
REHAU profilokból. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379638. (sz.-I)

AMAROSVÁSÁRHELYIREFORMÁTUSTEMETŐteljes körű
ellátást biztosít a segélyből (koporsó, szállítás, balzsamozás, temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534.
(20875-I)

ÉPÜLETFELÉRTÉKELÉS VÁLLALKOZÁSOKNAK adózás
céljából.
Tel.
0744-504-536,
https://www.bizoo.ro/firma/
scprofoservsrl/. (64423)

PVC-ABLAKOK,VASAJTÓK,REDŐNYÖK,SZALAGFÜGGÖNYÖKJAVÍTÁSÁT és SZERELÉSÉT vállalom. Tel. 0744-504536, https://www.bizoo.ro/firma/scprofoservsrl/. (64423)

HENI MED CENTER – INGYENES ORVOSI KIVIZSGÁLÁS
KÜLDŐPAPÍRRAL: reumatológia (gerincfájás, térd-, váll- és csípőpanaszok); belgyógyászat. KEDVEZMÉNYES ÁRAK: bőrgyógyászat; neurológia; ultrahangos kivizsgálás; allergológia; immunológia;
doppleres ultrahangvizsgálat. Tel.: 0770-310-944. Cím: Pr. Dr. Ghe.
Marinescu u. 47/3. szám (November 7.). (64515-I)
ATIMKOPÉKSÉG alkalmaz ELADÓKAT üzleteibe és MUNKÁSOKAT a pékségbe. Tel. 0756-128-310, Rozália. (64487-I)

ATRIPLASTKFT. alkalmaz GÉPKEZELŐKET (operatori utilaj
rotoformare) és HEGESZTŐT. Szakmai felkészítést, vonzó bérezési
csomagot és előléptetési lehetőséget ajánlunk. Az önéletrajzokat Marosvásárhelyen, a Dózsa György utca 197. szám alatt, a cég titkárságán lehet benyújtani vagy e-mailben a hr@triplast.ro címre elküldeni.
További információ a 0742-147-043-as telefonszámon. (64520-I)

ATHEREZIATEJGYÁRKÖNYVELŐT alkalmaz. Önéletrajzát,
kérjük, juttassa el a therezia@therezia.ro e-mail-címre. Érdeklődni
lehet a 0749-228-435-ös telefonszámon. (64514-I)

MAROSSZENTGYÖRGYIFAKERESKEDÉSTARGONCAKEZELŐ RAKTÁROST alkalmaz. Önéletrajzokat várunk e-mailen:
office@metwotrade.ro vagy a cég székhelyén: Marosszentgyörgy, Agricultorilor u. 2. szám. (21912-I)
ALKALMAZUNK TRAKTORISTÁT.
(6582-I)

Tel.

0743-142-012.

APLASMATERMRT.USA-ROFÉMIPARIVÁLLALAT előnyös feltételek mellett alkalmaz TERMELÉSI VEZETŐT (mérnök),
SZERSZÁMLAKATOST, SZERELŐLAKATOST, ESZTERGÁLYOST és MARÓST. Jelentkezés önéletrajzzal a következő e-mailcímen: barna.szilagyi@plasmaterm.ro, valamint személyesen
Marosvásárhelyen, a Bodoni utca 66/A szám alatt. Tel. 0365/809-841.
(21923)

APCHOUSEMUNKATÁRSAKAT alkalmaz. Ha érdekel a számítástechnika, és szeretnél a tesztelőcsapatunk tagja lenni, jelentkezz
most! Az átlagosnál magasabb kereseti lehetőség! Az önéletrajzokat
kérjük e-mailben a jobs@multiplan.ro címre elküldeni vagy személyesen a cég székhelyére, a Maros utca 17. szám alá behozni. Érdeklődni a 0265/313-888-as telefonszámon. (64556-I)

APCHOUSE RAKTÁRI DOLGOZÓT alkalmaz áru előkészítésére
és csomagolására. Az átlagosnál magasabb kereseti lehetőség! Az
önéletrajzokat kérjük e-mailben a jobs@multiplan.ro címre elküldeni
vagy személyesen a cég székhelyére, a Maros utca 17. szám alá behozni. Érdeklődni a 0265/313-888-as telefonszámon. (64556-I)

APCHOUSEcsapata új munkatársat keres ÜGYFÉLSZOLGÁLATI
állásba. Fő munkakör: kapcsolattartás az online vásárlókkal, problémamegoldás, vásárlási tanácsadás, árajánlat készítése, a termékeinkkel és szolgáltatásainkkal kapcsolatos kérdések megválaszolása.
Kiegészítő tevékenységek: rendelések feldolgozása, termékek feltöltése a weboldalra. Elvárások: román és magyar nyelv felsőfokú ismerete, kiváló kommunikációs és problémamegoldó készség,
felhasználói szintű számítógépes és online ismeretek, rugalmasság,
türelem, precizitás. Előnyt jelent: ügyfélszolgálati tapasztalat, marketingismeretek, angol nyelv ismerete, jó hardverismeret, otthonosság
az IT világában. Amit kínálunk: versenyképes bérezés, dinamikus csapat, modern munkakörnyezet, szakmai fejlődés lehetősége. Várjuk az
önéletrajzokat a jobs@multiplan.ro e-mail-címre. Kérjük az e-mailben
feltüntetni, hogy az ügyfélszolgálati állásra jelentkeznek. (64556-I)
KFT.SOFŐRT alkalmaz (3,5 t-s autóra) árukiszállításra Maros megyében. Tel. 0721-458-860. (sz.-I)

VARRODA VARRÓNŐKET
(21939-I)

alkalmaz. Tel.

0742-298-872.

AGRAFOMIXREKLÁMGRAFIKAICÉGSZÁMÍTÓGÉP-KEZELŐ SZAKEMBERT keres. A Corel program ismerete kötelező.
Tel. 0744-775-803, marketing@grafomix.ro (21940-I)

ELÁRUSÍTÓNŐKET alkalmazunk, akár 50 év felettieket is marosvásárhelyi ÖNKISZOLGÁLÓ ÉLELMISZERÜZLETBE. Tel. 0722404-679. (21943-I)

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

JÓKÍVÁNSÁG

Gyulakutára, a szeretett
édesanyának,
nagymamának és
dédnagymamának,
LÁSZLÓ (GYÖRGY)
IRMÁNAK
95. születésnapja
alkalmából erőt, jó
egészséget, boldogságot,
örömteli napokat kíván
gyermeke, Jóska, menye,
Ella, unokái: Csilla, Kinga,
Éva, Józsi és Attila, dédunokái: Abigél,
Leonie, Dániel, Kriszti és Ákos. (6748)

ADÁSVÉTEL

ELADÓ 2.250 m2 terület Jedden, a
főúton, Kebele felé. Tel. 0746-089496. (6584-I)

ELADÓ lucernamag, lucernabála,
tökmag, tökmagolaj. Tel. 0747-480255. (6719)

ELADÓ háromnegyedes női rókaprém
bunda,
közepes
méretű,
kitűnő
állapotban. Tel. 0365/421-833. (6515)
VESZEK régi festményeket, képkereteket, antik bútorokat és bármilyen régiséget. Tel. 0731-309-733. (6094-I)

ELADÓ terület Jedden. Tel. 0741576-235. (6562-I)

ELADÓ 7,20 ár telek főúton, Marosvásárhelyen, a Dózsa György utcában (üzleti tevékenységre). Tel.
0737-797-975. (6789-I)
ARAGÁZKÁLYHA eladó. Tel. 0741636-641. (6780-I)

ELADÓ tűzifa. Tel. 0757-900-616.
(6778-I)

ELADÓ tűzifa. Tel. 0744-101-614.
(6777-I)

OSZTÓFEJET
és
marógépalkatrészeket
vásárolnék.
Tel.
0740-264-838. (6795)

ELADÓ 15 véka dió, 35 lej vékája. Tel.
0365/808-091. (6810)
ELADÓ keveset használt főző-melegítő
kályha csiszolt tetővel Koronkában, az
Alsó utca 183. szám alatt. Tel. 0265/257423. (6807)

ELADÓK
lucerna-,
kerepés
szalmabálák. Tel. 0729-925-074. (6804)
ELADÓ 10 darab alumínium tejes-mézes
kanna. Ára: 25 lej/darab. Tel. 0740-334468. (6827)
ELADÓ Iklandon: 300 darab cserép
bontásból, 100 vékás hombár, 2
konyhaszekrény, 2 főzőkályha, egy
sezlon, két fotel, kicsi asztal, 20 méter
20x40
mm-es
profilcső.
Tel.
0365/433-428. (6837-I)

ELADÓ 3-as és 4-es váltóeke. Tel.
0745-404-666. (6845-I)

ELADÓ jó állapotban lévő metálszürke
kombi Dacia 39.000 km-ben. Ára: 4.000
lej. Tel. 0723-213-882. (6850)
180 liter KITŰNŐ minőségű, ezüstérmet nyert nemesszőlő-bor eladó. Tel.
0763-897-528. (6851-I)

LAKÁS

ELADÓ első osztályú, I. emeleti, 2
szobás, 48 m2-es tömbházlakás a
Szabadság (Libertăţii) utában, 6 méteres, termopánnal beépített terasz.
Azonnal beköltözhető. Ára: 53.000
euró. Tel. 0744-707-539. (6712-I)

2020.február28.,péntek _____________________________________________ HIRDETÉS _________________________________________________ NÉPÚJSÁG
ELADÓ ház telekkel Panitban, a 124.
szám alatt. Tel. 0747-997-792. (6731)
ELADÓ központi fekvésű, 2 szobás,
I. osztályú lakrész magánházban, a
Szabadság utcában. Tel. 0744-193947. (6428-I)

ELADÓ 2 szobás, I. osztályú, IV.
emeleti, 50 m2-es tömbházlakás a Tudorban. Ára: 57.000 euró. Tel. 0740536-177. (6424-I)

SÜRGŐSEN vásárolok tömbházlakást készpénzzel. Tel. 0745-423-310.
(6789-I)
ELADÓ 2 szobás, I. emeleti tömbházlakás, azonnal beköltözhető. Tel.
0737-797-975. (6789-I)

ELADÓ 2 szobás, IV/IV. emeleti
tömbházlakás a Tudorban, a Super
környékén. Ára: 56.500 euró, alkudható. Tel. 0740-093-951. (6784-I)

KIADÓ 13 m -es garzon Meggyesfalván
1-2 személy részére. Tel. 0766-742-355.
(6797)
2

VÁSÁROLNÉK építésre alkalmas
telket/házat Backamadarason. Tel.
0723-753-411. (sz.-I)

ELADÓ
3
szobás,
III.
emeleti
tömbházlakás Marosszentgyörgyön, a
Márton Áron utcában. Tel. 0723-199-071.
(6833)
ELADÓ 2 szobás, X/X. emeleti tömbházlakás a Dacia közelében, a
Brassó utcában: saját hőközpont, 8
méter hosszú terasz, parkett, termopán ajtó, külső és belső ablakok is,
külső hőszigetelés, új lift (2019-ben
szerelve). Irányár: 53.500 euró. Tel.
0774-667-307. (6843-I)

KIADÓ garzonlakás hosszú távra.
Tel. 0744-694-380. (6849-I)

TÁRSKERESÉS

43 ÉVES FÉRFI komoly kapcsolat
céljából megismerkedne egy hölggyel 55
éves korig. Tel. 0740-602-837. (6808)

MINDENFÉLE

KIADÓ 300 m2-es üzlethelyiség a
Fortuna Complex keretében, jelenleg
az Orange Romania béreli, és 2020.
április 30. után szabadul fel. Tel.
0722-582-368,
0744-389-634.
(21927-I)

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT vállalok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (21894-I)

KOMOLY, megbízható, gyereket szerető dadust keresünk hosszú távra.
Tel. 0742-575-208. (6524-I)

FUVART, bútorhordást vállalunk személyzettel, külföldre is, valamint törmelékszállítást. Tel. 0749-543-104.
(6059-I)

KÖNYVELÉST vállalok, mérleget
aláírok. Tel. 0756-760-667. (21906-I)

IDŐS SZEMÉLY gondozását, anyagi
támogatását vállaljuk lakás ellenében
Marosvásárhelyen. Érdeklődni a 0770591-291-es telefonszámon délután, 17-20
óra között. (6449)
A NATALIART FUNERAR KFT. sírkeretek készítését vállalja gránitból és
mozaikból. Showroom: Sáromberke,
Fő út 340. szám. Tel. 0753-924-431.
(6660)

JÓSOLOK kártyából és kávéból. Tel.
0742-614-602. (6607)

VÁLLALUNK: tetőkészítést, tetőjavítást,
cserépforgatást, festést, szigetelést.
Készítünk teraszt fából. Tel. 0748-859149, István. (6519)

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

A MAROSVÁSÁRHELYI 2-ES POSTAHIVATAL
POSTAI KÉZBESÍTŐT alkalmaz.
Érdeklődni naponta 8-15 óra között a következő telefonszámokon:
0265/224-800, 0265/251-059, 0725-902-396. (sz.-I)
A Marosvásárhelyi Transilvania Repülőtér versenyvizsgát szervez
az alábbi állás betöltésére:
• minőségbiztosításért felelő szakfelügyelő (biztonsági részleg) –
COR-kód 214129, egy állás meghatározatlan időre.
A versenyvizsga időpontja: március 13., 10 óra.
Részletek a www.transylvaniaairport.ro honlapon
vagy a 0265-328-888-as telefonszámon.

SZOBAFESTÉST, lépcsőházfestést,
csempeburkolást vállalunk előnyös
áron. Tel. 0745-407-840. (6326-I)

VÁLLALUNK tetőkészítést, cserépforgatást, csatornajavítást, festést,
vakolást. Tel. 0745-229-245. (6730-I)

ÉPÍTŐCÉG 15%-os kedvezménnyel
vállal háztetőkészítést, tetőfedést Lindab cserépből, tetőszigetelést, cserépforgatást,
külső
és
belső
munkálatokat, javítást, kerítés- és kapukészítést, bontást is. Tel. 0770-621920. (6577-I)
FAMETSZÉST vállalok. Tel. 0757602-904. (6718)

KIADÓ 1.728 m2 gyümölcsös, kert
Koronkában, a Segesvári úton. Tel.
0771-538-838. (6773-I)

MOSÓGÉPEKET és hűtőszekrényeket javítok. Tel. 0755-825-502.
(6776-I)

VÁLLALUNK lakásfelújítást, festést,
szigetelést, parkettcsiszolást. Tel.
0740-667-511. (6818-I)

VÁLLALOK építkezési munkát A-tól Z-ig,
fametszést, törmelékelszállítást. Tel.
0741-352-972. (6819)
HÁZTETŐT KÉSZÍTÜNK cserépből
vagy lemezből, és vállalunk bármilyen
kisebb javítást. Tel. 0759-163-860,
Csaba. (6832-I)

VILLANYSZERELÉST
és
javítást
vállalok. Tel. 0735-501-417. (6848)

MEGEMLÉKEZÉS

Öt éve nélkülözzük a szerető
édesanya, nagymama, déd- és
ükmama, a csíkfalvi MIHÁLY
BÁLINTNÉ (Margit) szeretetét,
gondoskodását. Március elsején
rá emlékezünk és emlékeztetünk,
rá, akinek mindig volt mit adnia.
Nyugodjék békében, szép emléke
legyen áldott! Családja. (6854-I)
Szívünkben mély fájdalommal
emlékezünk a szentháromsági
SZABÓ ILONÁRA halálának 7. évfordulóján, valamint március 1jén férjére, SZABÓ GYULÁRA
halálának 21. évfordulóján. Kérjük mindazokat, akik ismerték és
szerették őket, gondoljanak rájuk
kegyelettel. Emlékük legyen áldott, nyugalmuk csendes! Szeretteik. (6679)
Az idő begyógyítja a sebeket, de
sohasem hoz feledést, szívünkben emléke örökké megmarad.
Szomorú szívvel emlékezünk id.
TAKÁCS LÁSZLÓRA halálának
12. évfordulóján. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes! Emlékét őrzi felesége, leánya, két fia,
menye, veje és három unokája.
(6684)
Szeretettel emlékezünk halálának
évfordulóján, március 1-jén
CSEH LEVENTÉRE. Nyugodjon
csendesen! Szerettei. (6704)

Elmentél tőlünk egy tavaszi
napon, azóta tiéd a csend, a végtelen nyugalom. Elhagytad a
házat, amit úgy szerettél, itthagytál mindent, amiért küzdöttél.
Örök álom zárta le szemed, megpihenni tért két dolgos kezed.
Nélküled semmi sem olyan, mint
régen, fájó könnycsepp lettél
mindnyájunk szívében. Idézzük
szavaid, tetteid, emléked, szeretünk mindnyájan, nem feledünk
téged. Az élet elmúlik, de az emlékek élnek, amíg élünk, szívünkben őrizzük emléked.
2020. március 2-án megtört szívvel emlékezünk a drága jó férjre,
édesapára, testvérre, apósra,
nagytatára, dédtatára, az ilencfalvi id. KAKASI GYÖRGYRE halálának
első
évfordulóján.
Nyugodjon békében, az Úr Jézus
szent nevében! Gyászoló szerettei. (6785-I)
„A múltba visszanézve valami fáj,
valakit keresünk, aki nincs közöttünk már. Amit benned megtaláltunk, nem találjuk senkiben, akit
benned elvesztettünk, nem pótolja senki sem.”
Soha el nem múló szeretettel
gondolunk
BAJNÓCZKI
ILONÁRA március 1-jén, halálának második évfordulóján. Jóságát és szeretetét soha nem
feledjük. Emlékét szvünkben őrizzük. Bánatos férje, gyermekei és
azok családja. (6779-I)
Soha el nem múló fájdalommal
emlékezünk a felejthetetlen,
drága jó nagymamánkra, a magyarzsákodi
BAJNÓCZKI
ILONÁRA (Ilka) március 1-jén, halálának második évfordulóján.
Egy a reményünk, mely éltet és
vezet, hogy egyszer még találkozunk veled. Adjon Isten örök nyugalmat neki, és az örök
világosság fényeskedjék neki.
Unokái: Józsi, Barni, Róbert,
Zalán és Imre. (6779-I)
Minden elmúlik, minden elvész,
csak egy él örökké: az emlékezés.
Szomorú szívvel emlékezünk
március
1-jén
LUKÁCS
JÁNOSRA halálának második évfordulóján. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! Emlékét őrzi
felesége, Ági, fia, Tibi és családja,
unokája, Erika és családja, szeretett dédunokája, Tamáska. (6796)
Szomorú szívvel emlékezünk és
emlékeztetjük mindazokat, akik
szerették és ismerték BÁCS
ÁGOSTONT (Guszti) és BÁCS
GIZELLÁT szül. Kibédi, hogy február 27-én, valamint március 5-én
lesz egy éve, hogy eltávoztak közülünk. Emlékük legyen áldott,
nyugalmuk csendes! A Kibédi
család. (p.-I)
Adj, Uram, a megholtaknak a sírban szent nyugovást, és a végítélet
napján
adj
boldog
feltámadást.
Mély fájdalommal a szívünkben
emlékeztünk MATEI MÁRIÁRA, a
Prodcomplex volt dolgozójára
február 25-én, halálának második
évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! Szerető
családja. (6849-I)
Kegyelettel, fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, édesapára,
nagytatára, SIPOS ERNŐ backamadarasi tanítóra halálának 20.
évfordulóján. Áldott legyen felejthetetlen emléke! Szerettei. (6814)
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Szomorú szívvel emlékezünk a szerető

élettársra,

nagy-

és

dédmamára,

KATONA ROZÁLIÁRA szül. Göcsi halá-

lának 4. évfordulóján. Emlékét és min-

denkori hiányát szívünkben őrizzük.

Szerettei. (6826)

Az idő elmúlhat, szállnak az évek,
míg élünk, velünk lesz szeretett emléked. Elmentél közülünk, mint lenyugvó nap, de szívünkben élsz és
örökké megmaradsz.
Szomorú szívvel emlékezünk március 1-jén SZABÓ SÁNDORRA halálának 18. évfordulóján. Áldott
emlékét őrzi felesége, Margit, lánya,
Edit, veje, Péter és unokái: Barna és
Előd. (6811)
Szomorú nap nekünk a március 1-je,

mert ezen a napon 2004-ben veszítet-

tük el a drága jó édesanyát, kicsima-

mit,

anyóst,

nagynénit,

IMREH

JULIANNÁT (Ercseiné), akit mindenki

nagyon szeretett és tisztelt. Nyugodj
békében,

drága

jó

Édesanyám!

Marika és családja. (6853-I)

„A miképen az Atya szeretett
engem, én is úgy szerettelek titeket: maradjatok meg ebben az én
szeretetemben.”
(János 15:9)

Kegyelettel emlékezünk és emlékeztetjük azokat, akik ismerték és
tisztelték a dicsőszentmártoni
születésű KISS LÁSZLÓ volt tordai unitárius lelkészt, hogy ma,
február 28-án van tragikus halálának 14. évfordulója.
Szép emlékét, szeretetét, jóságát
szívünkben őrizzük mindhalálig.

Felesége, Matild, lánya, Anna, fia,
Lackó, örökké bánatos szülei, testvére, Sanyi és családja,
anyósa és sógora, Szabolcs. (6858-I)

ELHALÁLOZÁS

Szomorúan értesítem mindazokat, akik ismerték
dr. CSÖGÖR ANDRÁS
egykori marosvásárhelyi sztomatológus főorvost, hogy folyó év
február 16-án Németországban
elhunyt. Hamvasztás utáni temetése Magyarországon lesz március 13-án a budaörsi sírkertben.
Nyugodjék békében!
A régi barátok nevében is, dr. Kis
Réka. (6829-I)
Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a
drága jó férj, édesapa, testvér,
após, rokon, jó szomszéd, a régeni születésű
PAP JÁNOS
radnóti lakos életének 91., házasságának 64. évében csendesen
megpihent.
Temetése 2020. február 29-én,
szombaton 13 órakor lesz a radnóti ravatalozóból, református
szertartás szerint. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes! Szerető családja. (6862-I)
Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa,
JÁNOSSY ANDREI
79 éves korában eltávozott közülünk. Temetése február 29-én,
szombaton 12 órakor lesz a marosvásárhelyi katolikus temetőben. Isten nyugtasson békében,
emléked legyen áldott, drága
szerettünk! A gyászoló család.
(6861-I)

„Midőn a lelkem roskadozva vittem, csöndesen és váratlanul átölelt az Isten.”
(Ady Endre)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett és szerető férj, apa,
nagyapa, após, testvér, sógor,
rokon, szomszéd és jó barát,
TÓTH DÉNES
volt állategészségügyi technikus
életének 76. évében, méltósággal
viselt szenvedés után elhunyt.
Drága halottunk temetése február 29-én, szombaton 14 órakor
lesz a gyulakutai református temetőben. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes!
Gyászoló szerettei. (6846-I)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
elhunyt
KOVÁCS MARGIT és JÁNOS.
Temetésük 2020. február 29-én
13 órakor lesz a szentgericei unitárius temetőben.
Emlékük legyen áldott, nyugalmuk csendes!
A gyászoló család. (-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Őszinte részvétünket fejezzük
ki a gyászoló édesanyának és
a családnak a drága leány,
ŞTEF ÉVA CRISTINA elhunyta
miatt érzett fájdalmukban. A
Brico Depot munkaközössége. (6844-I)
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A jegyek

Club fölött, a
a Jazz & Blues

rolhatók meg.
Sörházban vásá

TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt páciensek, tájékoztatjuk Önöket, hogy Marosvásárhelyen, a Tulipán utca 25. szám alatt működő MCA Health Care orvosi laboratórium rendelkezik a Maros megyei egészségbiztosítási pénztári alapból származó összeggel ártámogatott
(ingyenes) orvosi analízisek elvégzésére márciusra! Ehhez szükséges küldőpapír a családorvostól/szakorvostól.

Az érdekelteket kérjük, hogy előjegyzés érdekében hívják
a 0365-882-747-es telefonszámot hétfőtől péntekig 7–19 óra
között.

Várjuk Önöket!

A Marosvásárhelyi Helyi Közszállítási
Vállalat Rt.
alkalmaz
A Kis-Küküllő Menti Szőlészeti Társulás és a Kis-Küküllő Borlovagrend közös
szervezésében március 4 – 7. között tartják meg a 24. nemzetközi borversenyt
Balavásáron, a Romantik vendéglőben.
Egy minta 3 db 0,7 l-es dugaszolt és felcímkézett palackból áll.
A címkén fel kell tüntetni a jeligét, a bor fajtáját, évjáratát és származási helyét. Egy minta
benevezési díja 20 lej.
A program a következő:
– március 4.: 10 és 16 óra között a borminták begyűjtése a Romantik vendéglőben;
– március 5.: a borok besorolása 10–16 óra között
– március 6.: a borok elbírálása 10–17 óra között
– március 7., 10 órától: díjazás, díszebéd.
Az ebéd ára 80 lej/fő – helyben lehet kifizetni, a recepción.
Bővebb felvilágosítás a 0722-148-210, 0723-227-369, 0745-358-548-as telefonszámokon.

AUTÓ-VILLANYSZERELŐT

Követelmény:
–autó-villanyszerelőiszakképesítés
–előnytjelentazautó-villanyszerelőiszakismeretéstapasztalataszakmában

SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSRA SOFŐRÖKET

Követelmények:
–Dkategóriáshajtásijogosítvány
–érvényesszakmaitanúsítvány(attesztát)
Akérvényönéletrajzzal,avégzettség/szakképzés,hajtásijogosítvány
ésaszakmaitanúsítvány(attesztát)másolatával,esetlegesajánlásokkal
acégMarosvásárhely,Bégautca2.számalattiszékhelyén,atitkárságonnyújthatóbehétfőtőlpéntekig9–15óraközött.Tel.0265/269-077
vagy0733-090-691.
A közszállítási vállalat vezetősége

