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Csökken a véradók száma

A pánikhangulat ellenére a vérkészletet biztosítani kell

Korlátozza tevékenységét a bíróság és törvényszék

A Maros Megyei Törvényszék március
11-én olyan határozatokat hozott,
amelyek célja elkerülni a koronavírusfertőzést. Első szempont a zsúfoltság
megszüntetése a tárgyalótermekben,
a levéltárban, a közönségszolgálati
ügyosztályon, emiatt néhány intézkedést foganatosítanak.

A koronavírus keltette pánikhangulat miatt a napokban
drasztikusan csökkenni kezdett a véradásra jelentkezők
száma a marosvásárhelyi Regionális Vértranszfúziós Központban – hívták fel a figyelmet az intézmény közösségi oldalán. Arra kérik az egészséges személyeket, menjenek vért
adni, ugyanis fontos, hogy a sebészeti beavatkozásokhoz
szükséges vérkészlet folyamatosan biztosítva legyen.

Menyhárt Borbála

Marinela Lazăr, az intézmény sajtószóvivője lapunk érdeklődésére
elmondta: vélhetően a koronavírus okozta helyzet miatt az utóbbi napokban a megszokottnál jóval kevesebben jelentkeztek véradásra. Mint
mondta, azok, akik a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett orszá-

Fotó: Nagy Tibor

gokban, zónákban jártak az utóbbi időben, nem adhatnak vért, viszont
arra kérik az egészséges személyeket, akik nem fordultak meg ilyen helyeken, hogy minél többen menjenek vért adni. A sajtószóvivő hozzátette: tisztában vannak azzal, hogy nehéz időszak ez a lakosság számára,
ellenben vannak olyan sürgősségi sebészeti beavatkozások, amelyeket
nem lehet elhalasztani, és amelyekhez szükség van a vérkészítményekre.
Amennyiben az elkövetkező időszakban tovább csökken a véradók
száma, ezeknek a biztosítása veszélybe kerülhet.
Marinela Lazăr szerint odafigyelnek arra, hogy biztonságos körülmények között várakozhassanak a véradásra jelentkezők, fokozatosan
engedik be őket, hogy egyszerre ne zsúfolódjanak be sokan a váróterembe.
Összeállításunk a koronavírusról a 2., 3. és 4. oldalon

____________4.
Olaszország élen
járt a járványok
elleni harcban

Az istencsapásra és a légkörben keringő miazmákra hivatkozó orvosok
képtelenek voltak megállítani a bajt.
Az akkori orvosok egyetlen védekezése az volt, hogy madárcsőrt formázó orrú álarcot viseltek, amelybe
füveket, fűszereket és kámfort tömtek,
hogy így tisztítsák meg a belélegzett
levegőt.

____________15.

Március 15.

Mózes Edith
Két nap múlva lesz március idusa. Az RMDSZ a koronavírusjárvány miatt lemondta idei március 15-i tömeges köztéri rendezvényeit. Azt javasolja a magyaroknak, hogy az évforduló
alkalmából egyénileg vagy kisebb csoportokban helyezzék el koszorúikat a megemlékezőhelyeken, így tesznek a szövetség helyi
és országos vezetői is.
Eszünkbe jutnak a rendszerváltás előtti és az azt követő márciusok is. Marosvásárhelyen a diktatúra idején is kijártak néhányan a Székely vértanúk emlékművéhez, titokban gyertyát
gyújtottak, vagy virágot helyeztek el, miközben bármelyik pillanatban rajtuk üthetett a milícia.
A ’89-es fordulat után az erdélyi magyarság azt hitte, hogy
szabadon ünnepelheti a minden magyarok ünnepét.
Mekkorát tévedett! Az 1848–1849-es magyar forradalom és
szabadságharc évfordulójának első „szabad” megünneplése
’90-ben incidensekbe fulladt, megzavarták a békés ünneplőket.
A Vatra Românească magyarellenes provokatív tüntetést szervezett Marosvásárhelyen és Szatmárnémetiben is. Az RMDSZ
országos elnöksége nyilatkozatban, Maros megyei vezetősége –
Sütő András aláírásával – nyílt levélben hozta a hatalom tudomására a magyarság fenyegetettségét. A Nemzeti Szövetség Ideiglenes Tanácsa azonban nem reagált az RMDSZ jelentéseire.
Pár nap múlva a Vatra Românească „kulturális” szervezet
a román kormányerők támogatásával szervezetten környékbeli
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
6 óra 38 perckor,
lenyugszik
18 óra 26 perckor.
Az év 73. napja,
hátravan 293 nap.

Ma AJTONY
és KRISZTIÁN,
holnap MATILD napja.
MATILD: germán eredetű, jelentése: hatalom + harc.

IDŐJÁRÁS

Borús idő
Hőmérséklet:
max. 160C
min. 70C

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2020. március 12.

1 EUR

1 USD

100 HUF

1 g ARANY

4,8157

4,2856

1,4286

225,6909

A csütörtöki lottóhúzás nyerőszámai

29, 19, 30, 38, 13 + 10 NOROC PLUS: 2 9 8 9 4 9
32, 36, 39, 18, 5, 20

27, 26, 15, 10, 48, 23

SUPER NOROC: 7 9 3 8 0 0
NOROC: 1 3 3 1 8 4 0

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő
hónapra a Népújság szerkesztőségében:
Marosvásárhely, Dózsa György utca 9. szám,
2. emelet, 57-es iroda. Borbély Ernő,
naponta 8-14 óra között, szombat – vasárnap zárva.

Tel. 0742-828-647

Megyei hírek
Március 26-án nyit
a Shopping City

A NEPI Rockcastle, Közép- és Kelet-Európa vezető ingatlanbefektetőjének szerdai tájékoztatása szerint március
26-án megnyitják a marosvásárhelyi Shopping City bevásárlóközpontot. A 40 ezer négyzetméternyi bevásárlótérben helyet kap a Carrefour hipermarket, több
nemzetközi, valamint hazai márkabolt, továbbá több moziterem és vendéglő, egy szabadidőközpont és egy 3000
négyzetméteres terasz. A Shopping City a Hosszú utca
(1918. December 1. út) 242. szám alatt található, a környék legfontosabb, 70 millió eurós beruházásaként tartják
számon.

Adófizetés online

A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal a járvány terjedésének megfékezése érdekében felhívja az adófizetők figyelmét, hogy a helyi adókat és illetékeket a ghiseul.ro
portál használatával fizessék be. Szövérfi László, a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal Adó- és Illetékügyi
Igazgatóságának igazgatója elmondta, hogy az adófizetők
a név, a személyi szám feltüntetésével és bankkártya
használatával fizethetik ki az adót, elkerülve a tömeget és
a zsúfoltságot.

Súlyos baleset Mezőrücsön

Szerdán este súlyos közúti baleset történt Mezőrücsön a
Nagyoldal felé vezető úton. A balesetben két autó ütközött,
az egyik roncsába beszorult 18 éves fiatalembert a helyi
rohammentősök mentették ki és szállították el. A másik
gépkocsi utasa is megsérült. A 16-os megyei úton a baleset miatt leállt a forgalom.

Óvatosságra intenek a medvejárás
miatt

A Mezőpaniti Polgármesteri Hivatal március 10-én közleményben óvatosságra intette a község – főleg Mezőpanit,
Harcó és Székelykövesd – lakóit a sorozatos medvekárok
és medvejárás miatt. A hivatal figyelmeztető táblákat is kihelyezett, és arra kéri a lakosokat, hogy szürkület után ne
tartózkodjanak a határban, az erdőn. Ha a község falvaiban medvét látnak, hívják a 112-es segélyhívó számot.
Hírszerkesztő: Mezey Sarolta

Tilalmakat, óvintézkedéseket vezettek be

Vidéken is felkészültek a járványra

A lehetőségekhez képest felkészültek a koronavírus okozta helyzetre a vidéki hatóságok is, megtették az elrendelt kötelező és a további
hasznosnak vélt óvintézkedéseket, a lakosságot
pedig a fertőzésmegelőzési szabályok betartására
szólították fel.

Gligor Róbert László

Felkészültek a kórházak
A szovátai kórházban már kéte hete bevezették a látogatási tilalmat, szerdától egyéb óvintézkedéseket is. Belépés előtt a pácienseknek kérdőívet kell kitölteniük arról,
hogy jártak-e az elmúlt két hétben külföldön, vagy volt-e
kapcsolatuk külföldről érkezett személyekkel, és a válaszok
függvényében bírálják el az eseteket. Aki bejuthat az intézménybe, az fertőtlenítőszert, maszkot, gumikesztyűt kell
használjon. Az elmúlt napokban számba vették és feltöltötték a fertőtlenítőszerek és egészségügyi felszerelések készletét. A személyzetet felkészítették arra, hogy mit kell tenni,
ha egy fertőzöttgyanús személy érkezik a kórházba, és egy
elkülönítő helyiséget is kialakítottak, ahová bekerül az ide
érkező esetleges ilyen egyén mindaddig, amíg állapotát felmérik és helyzetét elbírálják. Az évszaknak megfelelően
főleg a légúti megbetegedések száma ugrott meg az elmúlt
időszakban, ilyen esetekkel fordultak hozzájuk a legtöbben
– részletezte Tar Irma intézményvezető.
Az erdőszentgyörgyi városi kórházban hétfőn rendelték
el a március 31-ig érvényes beteglátogatási tilalmat, és bevezették a kötelező óvintézkedéseket. Az elmúlt időszakban
a látogatóba érkezők védőköpenyt kaptak, de ezután csak
a járóbeteg-rendelőket lehet felkeresni, ezért mindenhol fertőtlenítőszerek állnak a kórházi személyzet és a páciensek
rendelkezésére. A személyzet és az intézmény számára
szükséges speciális védőruházatot, maszkot, fertőtlenítőés tisztítószereket is beszerezték – számolt be lapunknak
Kánya Botond menedzser. A kórháznak szerződése van egy
járványtani szakorvossal, aki folyamatos felkészítőket tart
a személyzetnek. „Figyelünk az óvintézkedésekre, de nem
esünk pánikba” – fogalmazott az intézményvezető. Hozzátette: vannak, akik különböző információkért fordulnak a
kórházhoz a jelenlegi helyzetben, ilyenkor az egészségügyiek hangsúlyosan a megelőzési lehetőségekről tájékoztatják az embereket. Azt tapasztalták, hogy ha nincs nagy
gond, a lakosság inkább otthon marad – meg is csappant a
páciensek száma, de nem is tudnának egyelőre több embert
beutalni.
A nyárádszeredai kis kórházban is beteglátogatási tilalom van érvényben, a beutalás és vizsgálat előtt minden
páciensnek nyilatkoznia kell írásban, hogy az utóbbi két
hétben járt-e vörös vagy sárga jelzésű fertőzött térségben,
vagy volt-e kapcsolata külföldről érkezőkkel. A bentfekvő osztályon is folyamatos a fertőtlenítés, a pácienseknek is rendelkezésükre áll fertőtlenítőszer a
várótermekben, a mosdókban pedig folyékony szappan
és törlőkendő – mondta el érdeklődésünkre dr. KunBálint Emese.

A megelőzésre fektetjük a hangsúlyt – válaszolta Nyárádszereda polgármestere, amikor arról érdeklődtünk, milyen óvintézkedéseket foganatosítottak a polgármesteri
hivatalban az országos járvány közepette. Követik a belügyminisztérium és a katasztrófavédelmi felügyelőség utasításait, de nem lesznek szigorúbbak a szükségesnél, hiszen
egyelőre nincs vészhelyzet a környéken, így inkább a megelőzésre figyelnek. Az önkormányzat közösségi oldalán felhívták a lakosság figyelmét a megelőzés alapvető
követelményeire, a városházára pedig fertőtlenítőszereket
vásároltak. Az ügyfélfogadás a megszokott módon zajlik,
de a jövő hét elején a helyi katasztrófavédelmi bizottság
elemezni fogja az aktuális állapotokat, megvizsgálja, hogy
van-e szükség további óvintézkedésekre. Megtörténhet,
hogy lerövidítik az ügyfélfogadási időt, ám a gazdáknak továbbra is segíteni fognak a mezőgazdasági támogatások lehívásához szükséges kérvények összeállításában. „Le kell
egyszerűsíteni az életet” – fogalmazott Tóth Sándor.
Erdőszentgyörgyön is a megszokott módon történik az
ügyfélfogadás a városházán, minden szakosztály nyitva
van, a pénztárnál is fogadják az ügyfeleket, mert nincs internetes befizetési lehetőség, de folyamatosan fertőtlenítenek a helyiségekben – mondta el Csibi Attila Zoltán
polgármester.
A szovátai városházán is minden a megszokott program
szerint zajlik, van ügyfélfogadás és tájékoztatás, és létezik
online adófizetési lehetőség is, így nem kell mindenkinek
befáradni és sorban állni a pénztárnál – tudtuk meg Gál
Kriszta szóvivőtől.
Bezárták a piacokat
A tömeges személyközi kapcsolatok csökkentése és a vírusfertőzés lehetőségének megakadályozása érdekében a
heti vegyes piacokat is bezárták az önkormányzatok. Így a
keddi erdőszentgyörgyi, szerdai nyárádszeredai, szombati
szovátai és vasárnapi nyárádremetei vásári találkozások elmaradnak, egyelőre meghatározatlan ideig zárva (vagy legalábbis üresek) lesznek a vásárterek a térségben.
Lemondták a rendezvényeket
A vasárnapra tervezett, a nemzeti ünnep alkalmából szervezett programokat sem fogják megtartani. Nyárádszeredában nem koszorúznak Deák Farkas
szobránál, Szovátán nem lesz felvonulás, emlékezés és koszorúzás a városháza udvarán és Petőfi szobránál a
fürdőtelepen. Elmarad a tervezett Petőfi-szobor-avatás is Erdőszentgyörgyön. A talapzat elkészült ugyan, de a
mellszobrot nem állítják fel a Rhédeyparkban, az eseményre egy későbbi
időpontban kerül sor – mondta el a
polgármester.
Elmaradnak a rendezvények Ákosfalva és Mezőpanit községekben is,
esetleg istentisztelet után lehet koszorúzni egyénileg vagy szűk körben a
kopjafáknál, ugyanúgy elmarad az ünneplés Nyárádremetén a turulmadaras
emlékműnél,
Nyárádköszvényesen
ugyancsak. A Csíkfalva községben tervezett négy helyszínen sem ünnepelnek.
Az európai helyzetre való tekintettel a
várt felvidéki vendégek sem utaznak Erdélybe, hiszen a szlovák hatóságok is
megszigorították az utazásokat.
Egyelőre meghatározatlan ideig szünetelnek a vidéki piacok

Lemondta turnéját
a Maros Művészegyüttes

Figyelembe véve a járványügyi hatóságok ajánlásait a koronavírus terjedésének megfékezésére, a Maros Művészegyüttes magyarországi és kárpátaljai turnéja elmarad –
közölte az intézmény vezetője, Barabási Attila-Csaba.

Elmaradnak a klubtevékenységek

A Maros Megyei Magyar Nyugdíjasok Klubjának március
18-tól 25-ig tervezett tevékenységei elmaradnak. A tevékenység újrakezdéséről értesítik a tagságot.

Fotó: Gligor Róbert László (archív)

Óvintézkedések az Aquaservnél

A marosvásárhelyi Aquaserv vízszolgáltató óvintézkedéseket vezetett be, amelyekkel csökkentik az alkalmazottak
és ügyfelek közötti közvetlen kapcsolatot. Kérik az ügyfeleket, hogy március 21-ig, illetve a járvány országos helyzete alakulásának függvényében, ha lehet, ne keressék
az ügyfélszolgálati központokat, inkább az online, a telefonos vagy az e-mail – client@aquaserv.ro – szolgáltatást
vegyék igénybe. A számlát többféleképpen: az Aquaserv
honlapjáról (www.aquaserv.ro) az AquaOnLine – aquaserv.ro/autentificare ügyfélszámlán, illetve elektronikus
bankátutalással lehet kifizetni.
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Mindannyian tehetünk a fertőzés gyors terjedése ellen

Ne essünk pánikba, de tartsuk be
az óvintézkedéseket!

Az elmúlt napokban sorra hozták meg a román hatóságok a rendkívüli intézkedéseket, hogy megpróbálják fékezni a koronavírussal való fertőzési
gócpontok gyors elterjedését az országban. A lakosság körében pánikhangulat lett úrrá, tegnap és tegnapelőtt Marosvásárhelyen is megrohamozták a
bevásárlóközpontokat, mindenki tartalékolni próbál
élelmiszert, gyógyszert. Dr. Vass Levente parlamenti
képviselő, egészségügyi szakpolitikus, a képviselőház egészségügyi bizottságának a titkára azonban
arra int, ne essünk túlzásokba, észszerűen vásároljunk, ugyanis ha súlyosbodik is a helyzet, az élelmiszerellátás nem kerül veszélybe. A szakpolitikus
hangsúlyozta: a legfontosabb, hogy ne essünk pánikba, hanem tartsuk be a hatóságok által megfogalmazott óvintézkedéseket.

Menyhárt Borbála

Dr. Vass Levente képviselő szerint a kínai és olasz helyzetekből tanulva a román hatóságok megpróbálják elkerülni az
ott tapasztalt hibákat. Ezért volt szükség arra, hogy már viszonylag kis esetszámnál olyan preventív intézkedéseket hozzanak, amelyeket, ha a lakosság is felelősségteljesen betart, ha
nem is állítható meg a járvány terjedése, de a gócpontok izolálhatók, és a fertőzött betegek száma nem fog napról napra
exponenciálisan növekedni.
– Mennyire van felkészülve a romániai egészségügyi rendszer arra, hogy ha jelentősen megugrik a fertőzöttek száma,
el tudják látni a súlyosabb állapotba kerülő betegeket?
– A romániai egészségügyi rendszer, az aneszteziológus, intenzív terápiás kollégák el tudják látni a legsúlyosabb komplikációval járó eseteket is, a kérdés az marad az egész rendszer
számára, hogy rendelkezik-e kellő kapacitással gyorsan terjedő, rövid idő alatt sok személyt megbetegítő, akár ezer, tízezer esetszámnál fellépő komplikációk esetén. Az
epidemiológiai korlátozásnak az a fontos célja, hogy ha el is
érünk egy nagy esetszámot, ez minél hosszabb időszak alatt
következzen be, késleltessük a gyors terjedését ennek a fertőzésnek, mivel akkor az egészségügyi rendszer képes ellátni
azokat a komplikációkat, amelyek jelen vírus esetén főleg a
tüdőgyulladással és egyéb társbetegségekkel kapcsolatosak,
és főleg az idősebb korosztályt érintik. A napokban a képviselőház egészségügyi és családügyi bizottsága megszavazott egy
olyan sürgősségi kormányrendelet-kiegészítést, amely a kormánynak további 200 lélegeztetőgép megvásárlására adott felhatalmazást, amelyeket szükség esetén intenzív terápiás
ágyaknál használhatnak fel.
Ugyanakkor a katonaság is rendelkezik katasztrófahelyzetek esetén bevethető tartalékokkal. Az a fontos, és ezzel meg
szeretném nyugtatni az embereket, hogy a romániai egészségügyi rendszer rendkívül sok kapacitást képes mobilizálni olyan
esetekben, mint amilyen ez a járvány is. Hiszen ha kissé átszervezik a munkát, például a nem életbevágóan sürgős műtéteket elhalasztják, akkor a kapacitás nagymértékben
növelhető. A lélegeztetőgépek, kórházi ágyak és a személyzet
száma kapcsán is azt lehet mondani, hogy fel van készülve
arra, hogy egy sok embert érintő járvány esetén a komplikációkkal járó eseteket ellássa. Ezért tartom fontosnak, hogy mindenki hiteles forrásból tájékozódjon az epidemiológiai
ajánlásokról, és azokat be is tartsa, és ne pánikoljon, ha ne adj
isten ő vagy valamelyik családtagja megfertőződik.
– Az utóbbi két-három nap eléggé megugrott a fertőzöttek
száma, mire számítanak az elkövetkező időszakban a hatóságok?
– A hét elején meghozott, szerintem helyes epidemiológiai
intézkedéseknek az volt a célja, hogy a kontaktok számát csökkentsék, hogy a fertőzötteknél azonosítani tudják, hogy kivel
találkozott még az egyén, hol jelenhet meg fertőzéses góc, kik
azok, akiket meg kell vizsgálni, esetleg el kell különíteni. Gyerekek esetében ez nehezen lett volna megvalósítható, ezért került sor az iskolák bezárására. És azt kell mondjam, hogy
meghozta a várt eredményt, mintegy ötven százalékkal jobbak
a mutatók, mint amire számítani lehetett a hét elején. De ez
nem azt jelenti, hogy akár bizonyos kihágások miatt ez nem
fog változni, és nem kell majd visszatérni arra a forgatókönyvre, amitől óvnánk az országot és a lakosságot.
– Az egyik leggyakoribb kérdés, ami a közösségi oldalakon
felmerül az emberekben, hogy miért nem zárják le azonnal a
határokat, hiszen a külföldről, elsősorban Olaszországból érkező tömegek fokozzák a fertőzés terjedésének a veszélyét…
– Habár járványügyi szempontból célravezető lenne ez a
lépés, mégis, ha egyénekre, családokra bontjuk le ezt a kérdést
– és most gondoljon mindenki a házastársára vagy éppen az
ott tartózkodó gyerekére –, nem tilthatjuk meg, hogy román
állampolgár, legyen az román vagy magyar nemzetiségű személy, az országba hazajöhessen. Pontosan ez a célja a karanténba helyezésnek, otthoni elkülönítésnek, hogy ezeket az
embereket fogadhassuk, de ugyanakkor a többi lakost védjük
az esetleges fertőzéstől. A napokban parlamenti sajtónyilatkozatban hívtam fel a figyelmet arra, hogy mindössze 1338 lej
jövő tavaszig történő kifizetésével teljes körű egészségügyi
szolgáltatáscsomaghoz férhet hozzá a 2020-as évben egy, az

EU-ban hivatalos munkahellyel nem rendelkező, hazatérő
honfitársunk. A szolidaritást ennek befizetésében is mérhetjük
és kérhetjük.
– A lakosságon úrrá lett a pánik, az utóbbi két napban lerohanták az élelmiszerboltokat, tartalékokat próbálnak felhalmozni arra az esetre, ha súlyosbodik a helyzet. Van-e bármiféle
biztosíték arra, hogy ez esetben is fennakadás nélkül biztosítva
lesz az élelmiszer-, gyógyszerellátás?
– Az olaszországi, illetve más államok példája is bizonyíték
erre, és a román állam, valamint a szolgáltatóegységek is fel
vannak készülve, messzemenően fogják tudni biztosítani az
élelmiszerellátást a legsúlyosabb járványhelyzetben is. Olaszországban a gyógyszertárak, az élelmiszerboltok, a kórházak,
a lakosság biztonságáról gondoskodó szervek folyamatosan
dolgoznak, olyan körülmények között is, hogy vesztegzár és
rendkívüli állapot van az országban. Nincsen okunk élelmiszerhiánytól tartani, ellenben mivel ajánlott, hogy minél kevesebbet sétáljunk a lakásunkon kívül, minél kevesebbet
találkozzunk más emberekkel, ennek jegyében be lehet szerezni akár egy hétre, de legtöbb két hétre szükséges élelmiszereket, ennél hosszabb periódusra nincs értelme tartalékolni.
Az ellátórendszer Bukarestben is, Marosvásárhelyen is képes
lesz a lakosság élelmiszerigényét messzemenően kielégíteni.
– Az utóbbi napokban Marosvásárhelyen is volt rá példa,
hogy a Németországból hazatért édesanya a SMURD-ra vitte
kisgyerekét, akin koronavírusra utaló jeleket vélt felfedezni,
ezáltal veszélybe sodorva az ott várakozó pácienseket, betegeket. Mi a helyes eljárás, ha fennáll a gyanú, hogy megfertőzödhettünk?
– Az ajánlott eljárás az, hogy első lépésben azonnal értesítsük telefonon a családorvosunkat, beszéljük meg vele, hogy
mi a teendő. Nagyon fontos, hogy ne menjünk olyan közegbe,
ahol megfertőzhetünk más embereket, és, amennyire csak
lehet, a szeretteinktől is távolmaradva próbáljunk segítséget
kérni. Mindenki értse meg, hogy egy ilyen járvány esetén
ebben a fázisban az a fontos, hogy emlékezzünk, és tudjuk
pontosan, hogy kivel találkoztunk, esetleg kitől kaphattuk el,
illetve kinek adhattuk tovább a fertőzést. Ez kulcskérdés ilyenkor. Minél kevesebb emberrel kerüljünk kapcsolatba, és ezáltal
is korlátozzuk egy esetleges fertőzöttel való találkozás lehetőségét. És ez érvényes a járóbeteg-, valamint a családorvosi
rendelőkben is, ezért fontos, hogy betartsuk a szabályokat.
Bármilyen panaszunk van, először telefonon jelentkezzünk be,
ne rohanjunk azonnal egyszerre öten-tízen a családorvoshoz,
mert esetleg, ha addig nem voltunk fertőzöttek, a mellettünk
ülőtől elkaphatjuk a fertőzést.
– Bukarestben a híradások arról számoltak be, hogy a járóbeteg-rendelők bejáratánál óriási sorok kígyóztak, mert ellenőrizték a betegeket belépés előtt. Marosvásárhelyen
tudomásom szerint egyelőre ilyen intézkedést nem hoztak, de
lehet-e erre számítani az elkövetkezőkben?
– A vírusfertőzés járványtani szempontból még abban a fázisban van, hogy mindenkinél, aki megfertőződött, tudták azonosítani a kontaktot, azaz azt a külföldről érkező vírushordozó
személyt, akitől származik a fertőzés. Akkor lesz gond járványtani szempontból, amikor olyan fertőzöttek lesznek, akik
esetében az epidemiológiai vizsgálat során nem találnak olyan
kontaktot, aki vagy külföldről érkezett betegtől, vagy egy ilyen
beteg által megfertőzött személytől kapta el a vírusfertőzést.
Ebben az esetben az egyén pozitív diagnózisa azt is jelenti,
hogy abban a helységben van valahol még legalább egy személy, akit nem azonosítottak, és aki abban a pillanatban is fertőzhet. Ebben a fázisban – és megvan minden esély arra, hogy
ez bekövetkezzen – lesz aktuális a járóbeteg-rendelőkben is a
még fokozottabb odafigyelés. Ez az, amire a családorvosok is
készülnek, amikor arra kérik a betegeket, hogy szokják annak
a gondolatát, hogy telefonon kell bejelentkezni.
– Az olaszországi helyzet kapcsán rengeteg pánikkeltő információ lát napvilágot, robbanásszerűen megugrott az esetek
száma, leterheltek az intenzív osztályok, miközben a hatóságok
nem győzik hangoztatni, hogy az esetek nagy részében enyhe
lefolyású a vírus okozta betegség.
– Olaszországról tudni kell, hogy a legidősebb populáció él
ott, és azt is, hogy egy bő héttel ezelőtt még zsúfoltak voltak
az ottani éttermek. A lakosság nem vette elég komolyan a hatóság által hozott óvintézkedéseket. Ezért nem győzzük hangsúlyozni, hogy a legfontosabb, amit tehetünk, hogy nem kell
pánikolni, csupán komolyan kell venni az intézkedéseket,
amelyeket a hatóságok kérnek tőlünk. Ezért hívtuk fel a figyelmet arra is, hogy ha már a hét elején bezártak az iskolák,
óvodák, a gyerekeknek, fiataloknak nem szabad más, nagyobb
közösségbe menni, bevásárlóközpontokban járkálni. Ha
Olaszországban 2300 új beteg jelent meg egy nap alatt, akkor
annak, statisztikailag számítva 1-2 százalékánál várható az elhalálozás, de ennél magasabb, akár 5 százalékra is tehető azoknak a száma, akik intenzív terápiás ellátásra szorulnak. Ha a
2300-nak az öt százalékát vesszük, az azt jelenti, hogy egy nap
alatt mintegy 120 új beteg szorul intenzív terápiára, ami az
olasz egészségügyi rendszert is nagy kihívás elé állítja. Ezért
fontos, hogy mindenki tartsa be a szabályokat, és együtt, közösen lassítsuk a járvány terjedését, mert ez azt jelenti, hogy
az egészségügyi rendszer képes lesz a legbonyolultabb eseteket is hatékonyan ellátni.

Ország – világ
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Cîţu visszaadta kormányalakítási
megbízását

Felfüggesztették a parlament két házának együttes
ülését, miután Florin Cîţu visszaadta kormányalakítási megbízását. Marcel Ciolacu képviselőházi elnök
bejelentette, hogy a kijelölt miniszterelnök átiratban
tájékoztatta, hogy visszaadta kormányalakítási megbízását. „Ilyen körülmények között az ülést felfüggesztem. (...) Előfordulhat, hogy szombaton vagy
vasárnap meghallgatjuk a szakbizottságokban a miniszterjelölteket” – jegyezte meg. Florin Cîţu kijelölt
miniszterelnök február 28-án nyújtotta be a parlamentbe a kormánynévsort és a kormányprogramot.
A miniszterjelölteket múlt héten hallgatták meg a parlamenti szakbizottságokban. (Agerpres)

Alkotmányellenes az előre
hozott választásokról szóló
sürgősségi kormányrendelet

Az alkotmánybíróság (CCR) helyt adott az ombudsman beadványának, és alaptörvénybe ütközőnek
ítélte az előre hozott választásokról szóló 2020/26os sürgősségi kormányrendeletet – tájékoztatták az
Agerpres hírügynökséget a taláros testület illetékesei. A testület közleménye értelmében sérti az alaptörvényt a rendelet azon kitétele, amely lehetővé
tenné az állampolgárok számára, hogy bárhol voksolhassanak, lakhelyüktől függetlenül. Az intézkedés
ugyanakkor okafogyottá tenné a választási körzetes
rendszert – mutat rá a CCR. Az alkotmánybíróság
azt is kifogásolja, hogy a parlamenti választás rendszerét érintő jogszabályt a választások előtt kevesebb mint egy évvel fogadták el, szembemenve a
taláros testület joggyakorlatával, illetve a Velencei
Bizottság ajánlásaival. (Agerpres)

Az ombudsman a szükségállapot
kihirdetését szorgalmazza

Az ombudsman felkérte az államfőt, hogy hirdesse
ki a szükségállapotot, a parlament pedig hagyja jóvá
ezt az intézkedést. „Az ombudsman, az alapvető
jogok és szabadságok alkotmányos biztosítójaként
a koronavírus elterjedésének megelőzésére hozott
intézkedések fényében felkéri Románia elnökét,
hogy hirdesse ki a szükségállapotot, a parlament
pedig hagyja jóvá az intézkedést az alaptörvény 93.
cikkelyének megfelelően” – áll az AGERPRES hírügynökségnek elküldött csütörtöki közleményben.
Az ombudsman hangsúlyozza: „nem kérdőjelezi
meg az eddig hozott, bizonyos jogok korlátozásával
járó intézkedések időszerűségét, azonban ezeket az
alkotmányban leszögezett, rendkívüli helyzetekre
vonatkozó előírásoknak megfelelően kell végrehajtani”. (Agerpres)

Kényszervakáció esetén fizetett
szabadnapok is járnak

Döntő házként megszavazta csütörtökön a képviselőház azt a tervezetet, amely arra kötelezi a munkaadókat, hogy fizetett szabadságra engedje a szülők
valamelyikét, ha egy „rendkívüli helyzet” miatt bezárnak az iskolák. A jogszabály a 12 évesnél kisebb
gyermekek szüleire terjed ki, akik a fizetésük 75 százalékát kapják meg a „kényszerszabadságuk” idejére. Ez az összeg azonban nem lehet nagyobb a
bruttó átlagbér 75 százalékánál. A kormány dönt
arról, hogy hány nap fizetett „kényszerszabadság” illeti meg a szülők valamelyikét. (Agerpres)

Március 15.

(Folytatás az 1. oldalról)
románokat szállított Marosvásárhelyre; azok feldúlták a
város központját, majd rátámadtak a mindaddig békésen
tiltakozó magyarokra. A fekete márciusként emlegetett
események évekre visszavetették a város és a megye fejlődését.
Véres incidensek már nem történnek, a nacionalizmus
azonban ma is „él” Marosvásárhelyen. A minap arról
cikkezett az egyik lap, hogy mennyit szenvedtek a románok az elmúlt 30 év alatt a magyarok különböző nemzeti
ünnepei során, az egymást követő kormányok cinkos
nemtörődömsége miatt, amelyek hatalmuk megőrzése érdekében bármire képesek voltak. És örömmel állapította
meg, hogy idén csend van, „a koronavírusnak kellett
ránk jönnie, hogy a magyarság lemondjon a románok
megalázásáról: a március 10-i felvonulásról és a 15-i
nagygyűlésről”.
Nos, 30 évvel a rendszerváltozás után így állunk. Nem
lesz ugyan szervezett rendezvény, de minden jóérzésű
magyar ember kimehet egy szál virággal, gyertyával a
Székely vértanúk emlékművéhez, és egy szebb jövő reményében megemlékezhet az 1848–49-es forradalomról és
szabadságharcról.
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Rendkívüli tanácsülést hív Koronavírus
Korlátozza tevékenységét
össze a polgármesteri hivatal
váhagynia a szükséges összegeket.
a bíróság és törvényszék
Emiatt várhatóan hétfőre rendkívüli

A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal közterületkezelő igazgatóságának alkalmazottai mától megkezdik a
tanintézetek,
bentlakások
fertőtlenítését – nyilatkozta a
Népújságnak Cosmin Blaga, a
hivatal szóvivője.

A polgármester tegnap sürgősen
összehívta a katasztrófavédelmi bizottságot, amely a fertőzés megelőzése
érdekében
hozott
intézkedéseket. Annak érdekében,
hogy a marosvásárhelyi tömegszállítási járműveken is el tudják végezni a fertőtlenítést, illetve
felszerelhessék a fertőtlenítő berendezéseket, a helyi tanácsnak kell jó-

tanácsülést hív össze a polgármester, azt kérve a testülettől, hogy
hagyja jóvá a szükséges összegeket.
„Sürgős, előre nem látott helyzetről
van szó, és ezt bizonyára a tanács is
így látja majd” – mondta a szóvivő.
Hozzátette: az autóbuszok, maxitaxik fertőtlenítéséhez az önkormányzatnak
kell
biztosítania
a
tisztítószerek
megvásárlásához
szükséges összegeket, a fertőtlenítés a közszállítási vállalatra hárul. A
közterület-kezelő igazgatóság alkalmazottai jövő héten a játszótereket,
az autóbusz-megállókat is fertőtleníteni fogják. (antalfi)

A koronavírussal kapcsolatos teendőket és megelőzési lehetőségeket ismertette Kató Béla, az Erdélyi
Református Egyházkerület püspöke, Kántor Csaba püspökhelyettes és Ballai Zoltán gazdasági
előadó-tanácsos csütörtökön, március 12-én Kolozsváron, a Püspöki
Hivatalban tartott sajtótájékoztatón. Az egyházkerület ajánlásokat,
javaslatokat tett a presbitériumoknak, hogy saját gyülekezeteikben
tegyék meg a szükséges óvintézkedéseket. Az ige hirdetése azonban

nem állhat meg, kisebb közösségekben, egyénileg, illetve a média
felületein továbbra is szól majd az
üzenet és az ima, de a gyülekezetek
halasszák el a nagyobb létszámú
rendezvényeket, kiemelten figyeljenek oda az úrvacsoraosztásra, továbbá aki beteg, maradjon távol a
gyülekezettől. A pünkösdig tervezett alkalmak, rendezvények, mint
a május 23-i marosvásárhelyi református egység napja, a püspöki vizitációk, anyák napja, illetve egyéb
rendezvények is elmaradnak.

A Magyar Unitárius Egyház
Képviselő Tanácsának Elnöksége is
közleményt adott ki a koronavírus
terjedésének fejleményei kapcsán.
Ebben többek között felhívják a figyelmet az illetékes állami hatóságok kötelező rendelkezéseinek és
ajánlott óvintézkedéseinek betartására. Arra kérik a híveket, hogy betegen vagy fertőzöttgyanúsként ne
vegyenek részt a vasárnapi istentiszteleteken, az alkalmi szertartásokon
és más csoportos összejöveteleken,
a szertartások keretében – akárcsak
más személyes találkozások alkalmával – mellőzzék a hagyományos
kézfogást. Az istentiszteleteken és
szertartásokon kötelezően be kell
tartani a résztvevők 100 fő alatti

összlétszámára vonatkozó állami
hatósági rendeletet, biztosítani kell
a résztvevők közötti kötelező távolság (legalább 2,5 méter) betartását.
Az istentiszteleti alkalmakra tervezett ünnepségeket és tevékenységeket, valamint az egyházközségi
csoportos összejöveteleket függesszék fel, biztosítsák az istentiszteleti helyek fertőtlenítését, valamint
a résztvevők kézfertőtlenítésének
feltételeit, halasszák későbbi időpontra a hiterősítő imaheti istentiszteleteket, a konfirmációi ünnepségeket, és lehetőleg az esküvői
szertartásokat is, a keresztelési szertartásokat kizárólag rendkívüli indokoltság esetén tartsák meg – áll
egyebek mellett a közleményben.

Kató Béla püspök ajánlásai

Az Unitárius Egyház közleménye
a koronavírus tárgyában

Leállították
a futballmérkőzéseket is

A Román Labdarúgó-szövetség tegnapi közlése szerint tegnaptól március 31-ig minden, a szövetség jogköre alatt álló mérkőzést elhalasztanak,
tehát már a hétvégén esedékes férfi- és női, valamint teremlabdarúgó-mérkőzéseket sem játsszák le a koronavírus-járvány kapcsán elrendelt közegészségügyi intézkedésekre való tekintettel.

Tanévszerkezet-módosítás
a MOGYTTE-n

A marosvásárhelyi George Emil Palade egyetem szenátusa a koronavírussal való fertőzésveszély miatt hozott intézkedésekre hivatkozva úgy
döntött, módosítja a 2019/2020-as tanév szerkezetét – közölte az egyetem
vezetősége. A döntés értelmében március 16-29. között szünidő lesz, ellenben nem lesz vakáció április13-19. között. Ugyanakkor a vizsgaszeszszió egy héttel rövidül minden évfolyam esetében, és 3 hetes lesz június
8-28. között. A márciusi vakációt követően a kurzusok online történnek,
ehhez az egyetemen alakuló munkacsoportok dolgozzák ki és ültetik gyakorlatba a tananyagot. Természetesen az oktatói tevékenységet is átszervezik, adott esetben több szesszió keretében mérik fel a hallgatók
tudásszintjét. Az egyetem vezetősége továbbra is megtiltja az oktatók szolgálati érdekből történő utazásait a veszélyesnek minősülő övezetekbe, a
diákcserés programok is szünetelnek. Nem függesztik fel az egyetem adminisztratív tevékenységét, de az igazgatótanács határozni fog a munkaprogram kialakításáról, a pihenőszabadságok átütemezéséről és az
esetleges távmunka lehetőségéről. A szenátus tevékenysége a járványveszély idején online zajlik. (antalfi)

A Maros Megyei Törvényszék március 11-én
olyan határozatokat hozott, amelyek célja elkerülni a koronavírus-fertőzést. Első szempont
a
zsúfoltság
megszüntetése
a
tárgyalótermekben, a levéltárban, a közönségszolgálati ügyosztályon, emiatt néhány intézkedést foganatosítanak:

Antalfi Imola

– A bírósági ítélőtanács az ügyek összetettségét is
figyelembe veszi a tárgyalások időpontjának meghatározásakor, illetve gondot fordít arra, hogy a tárgyalások
között jusson idő szellőztetésre és a tárgyalóterem fertőtlenítésére is.
– A törvényszék épületébe csak a perekben érintett,
aznapra kitűzött tárgyalásokra beidézettek léphetnek
be, és kizárólag azokban az időpontokban, amikor az
ügyüket tárgyalják. Az időpontokat a törvényszék két
ideiglenes székhelyének főbejáratánál levő értesítőn
olvashatják az érdeklődők.
– A bírósági ítélőtanácsok azokban az ügyekben,
ahol lehetséges, halasztást rendelnek el, vagy későbbre
időzítik az újabb tárgyalás időpontját.
– A bűnügyi perekben a tárgyalások videokonferencián történnek a börtönbüntetésüket töltő személyekkel, ha ez nem lehetséges, ügyük tárgyalását
elhalasztják.
– Az iktató március 31-ig felfüggeszti tevékenységét
(szükség esetén tovább is), az iratokat elektronikusan,
faxon vagy postai úton lehet beküldeni.
– A törvényszék levéltára hétfőn és szerdán 11-12
óra között lesz nyitva a közönség számára, kizárólag a
peres iratok, illetve az igényelt akták kibocsátása érdekében.
– Az iratcsomókat kizárólag az InfoDosar alkalmazás révén lehet tanulmányozni.
A törvényszéki közlemény hangsúlyozza, hogy a
törvényszék épületébe tilos belépniük az otthoni elkülönítőben vagy karanténban levő személyeknek mindaddig, míg a vesztegzár tart. A szóban forgó
személyeknek értesíteniük kell (elektronikus postával)

a bírósági ítélőtanácsot a helyzetükről. Ugyanakkor
megtiltják a belépést az épületbe mindazoknak, akik
az elmúlt 14 nap során a veszélyesnek minősített régiókban jártak, illetve érintkeztek egy koronavírus-fertőzöttel vagy olyan személlyel, aki esetében fennáll a
fertőzöttség gyanúja.
A felek távollétében zajlanak a polgári perek
A Marosvásárhelyi Bíróságnak a március 12-30. közötti időszakra foganatosított intézkedései egyrészt a
polgári ügyekre, másrészt a büntetőügyekre, valamint
az ezektől eltérő tevékenységekre is vonatkoznak.
A polgári ügyek esetében csupán a védelmi parancsra, elnöki rendeletre, szülői felügyelet odaítélésére, gyámhatósági ügyekre, kurátori ügyekre,
biztonsági intézkedésekre, bizonyítási eljárásokra, ideiglenes felfüggesztésre, kényszervégrehajtásra vonatkozókat tárgyalják. A bíróság közleménye
hangsúlyozza: az összes per tárgyalása a felek beidézése nélkül zajlik.
A büntetőügyekben a bírói hatáskörökre, az előkészítő üléseknél az előzetes letartóztatásban levők ügyeire, az előzetes letartóztatási, biztonsági, biztosítási
kérelmekre, feltételes szabadon bocsátásra, a büntetés
letöltésének halasztására, illetve megszakítására és
más, a bírósági ítélőtanácsok által sürgősnek minősített
ügyekre vonatkozó tárgyalásokat folytatják le. Minden
más ügyben májusra halasztották a tárgyalást. A tárgyalások jegyzékét az épület bejáratánál függesztik ki.
A bejáratnál levő csendőrök kizárólag az ügyvédeket
és a peres feleket engedik be, csak a megjelölt időpontban. A Marosvásárhelyi Bíróság iktatójában is szünetel
az ügyfélszolgáltatás, az iratokat a jud-tgmuresreg@just.ro e-mail-címre lehet beküldeni vagy a
0265/221-112-es faxszámra, illetve postai úton, ugyanakkor a bíróság archívumában sem tanulmányozhatók
az ügyiratcsomók. Ezt meg lehet tenni a
http://www.curteadeapelmures.ro/ weboldalon, belépési jelszót a jud-tgmures-reg@just.ro e-mail-címre
írva lehet kérni. A közleményben figyelmeztetnek,
hogy az ügyfelek számára az archívum csupán hétfőn
és szerdán lesz nyitva 11-12 óra között, kizárólag iratkibocsátásra.

A Carit San Medical
járóbeteg-rendelőben

a következő szakrendelőkkel állunk az önök rendelkezésére:

• Kardiológia • Bőrgyógyászat • Nőgyógyászat • Hematológia •
Munkaorvosi rendelő • Fül-orr-gégészet • Ortopédia • Gyermekgyógyászat • Tüdőgyógyászat • *Pszichiátria • Urológia • Belgyógyászat-ultrahang • Ideggyógyászat • Szemészet • Sebészet
• Reumatológia •Dietetika és táplálkozás-tanácsadás • Pszichológia • Infektológia • Allergológia • Laboratóriumi vizsgálatok
* a pszichiátriai vizsgálat küldőpapírral INGYENES.

Laboratórium: 0265-250-874
Járóbeteg-rendelő: 0265/269-172.

www.caritsanmed.ro

2020. március 13., péntek ____________________________________________SZÍNES VILÁG ___________________________________________________ NÉPÚJSÁG

Tarolt a Kvab zenekar

XVI. évf. 9. (704.) szám, 2020. március 13., péntek

Tehetségkutató Marosvásárhelyen

Március 7-én, szombaton volt
a Peron Music Alapítvány és a
Rocksuli rendezésében a
Peron Music Tehetségkutató,
amelynek a marosvásárhelyi
Jazz&Blues Club adott helyet.
Az eseményen öt zenekar mérette meg magát. A nyertes
csapat októberben Budapesten versenyezhet, ahol 26
közül választják ki a legjobbat, a tét pedig nem kevesebb
mint 3 millió forint, azaz körülbelül 9500 euró. A marosvásárhelyi
tehetségkutató
győztese Lőrincz Árpád és
Balázs-Bécsi Eszter, vagyis a
Kvab zenekar.

Nagy-Bodó Szilárd

Az esemény kapcsán Ilarie Robertet, a Rocksuli egyik alapító tagját, az esemény zsűritagját és a
Kvab zenekar tagjait kérdeztük.
Ilarie Robert
– Zsűrizéskor több szempontot is
figyelembe vettünk, a legfontosabb
szerep természetesen a daloknak jutott, de fontos volt a hangszerek
használata, a színpadon való elhelyezkedés és persze mindezek összhangja. A zsűri is emberből van,
tehát a műfajok tekintetében nem
tudtunk teljesen objektívek lenni,
hiszen mindenkinek más műfaj áll
közel a szívéhez, de azért próbáltuk
mellőzni szubjektív érzelmeinket. A
verseny úgy zajlott le, hogy a csapatok felálltak a színpadra, és a műsorvezető elmondta, hogy kik ők.
Utána rájuk volt bízva, hogy bemutatkoznak-e, vagy egyből belekezdenek az éneklésbe. Legtöbb három
zeneszámot énekeltek el, megszakítás nélkül. Minden zenekar tehát
egyfajta minikoncertet tartott. Természetesen a zsűri pontozta a bemutatkozást is, és a teljes színpadi
létet, azaz hogy mennyire tudtak
show-t csinálni a csapatok, hiszen a
műsorvezető felkonferálása után
szabad kezet kaptak.
Az öt csapat között szoros volt a
verseny, de az első helyben mindenki egyetértett. A többi helyezés
tekintetében is elég könnyen kiegyeztünk, de a Kvab zenekar mindenkinél az első helyen szerepelt.
Ennek fényében teljesen objektíven
mondhatjuk, hogy megérdemelték a
győzelmet.

Ilarie Robert
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eljönni. Ezt sajnálattal fogadtuk, hiszen két nagyon jó csapatról van
szó, egy tehetségkutató nem csak
arról szól, hogy megméretteted
magad, hanem hogy ismerkedsz
más zenekarokkal, zenészekkel.
Ezért is sajnáltuk, hogy nem jöttek
el.
– Milyen visszajelzéseket kaptatok a zsűritől?
E.: – Nagyon jókat. Főleg a szöveget dicsérték, és azt gondoljuk,
hogy talán az Ágyban kávé című dal
hozta el a sikert. Ennek különösképpen megdicsérték a szövegét.
Tudtam, hogy jó a szöveg, de nem
is álmodtam ekkora elismerésről és
dicséretről, nagyon jólesett ekkora
emberektől ilyen pozitív véleményt
hallani. Az Ágyban kávén kívül még
előadtuk a Holnaptól című dalt,
amelynek videóklipje is van, valamint a Hazudóst, amellyel az albumunk kezdődik.
– Októberben utaztok Budapestre, az Öröm a zene döntőjére,
ahol 25 versenytársatok lesz, és a
tét 3 millió forint. Nem szabad inni
előre a medve bőrére, de mégis:
mire költenétek a nyereményt?
Á.: – Nyilván egy stúdiófelvétel
és egy videóklip benne lenne.
Őszintén szólva nem tudjuk, hogy
ez mennyibe kerül, és hogy ezután
mennyi maradna. Gondolom, még
így is sok pénz maradna. Nem

tudom, azt mire költenénk, még
nem is mertünk erre gondolni, először el kell higgyük, hogy valóban
a 26 legjobb csapat között vagyunk.
E.: – Árpi azt mondta, ha valamelyik támogatást megnyerjük,
akkor muszáj vennünk egy hang
ütőszert. Ez nagyon drága, de mind
a ketten nagyon szeretnénk megtanulni játszani ezen az érdekes hangszeren, jó lenne, ha ezt a hangot is
be tudnánk csempészni a zenénkbe.
– Mikházán is felléptek. Mikor
lesz az előadás és hogyan készültök
rá?
Á.: – Pontos dátumot még nem
közöltek velünk, próbáltuk az interneten megkeresni, hogy mikor lesznek Mikházán fesztiválok, és azt
találtuk, hogy nagyjából július 15.
körül, de semmi pontosat nem tudunk róla. Egy teljes koncerttel készülünk, és az a tervünk, hogy a
koncert előtt nekiállunk gyakorolni. Reméljük, minél hamarabb
megtudjuk a pontos dátumot, és
nem utolsó pillanatban kell kapkodnunk.
E.: – Örülünk a lehetőségnek,
hogy felléphetünk egy új helyen.
Egy pluszlehetőség, ahol nem utolsósorban megismerhetnek minket
új emberek is. Mindenképpen számolunk vele, készülünk rá, egyelőre
lelkiekben, de majd nyáron ott leszünk és csináljuk.

A tehetségkutatóról még érdemes
– Hány csapattal versenyeztetek?
tudni, hogy ez egy teljes hálózat. 26
Á.: – A megmérettetésen öt csamagyarlakta területen szervezik pat vett részt. Heten kellett volna lemeg. Az esemény létezik Szlováki- gyünk, de két csapat nem tudott
ában, Szerbiában, Romániában, a
Vajdaságban, de többnyire Magyarország területén vannak az előválogatók. A döntő, az Öröm a zene
rendezvény októberben lesz Budapesten, ahol a 26 zenekar mérheti
össze tehetségét. A győztes különböző nyereményeket kap.
Balázs-Bécsi Eszter és Lőrincz
Árpád, a Kvab zenekar
– Számítottatok arra, hogy megnyeritek a tehetségkutatót?
Á.: – Nem számítottunk erre.
Megnéztük, hogy milyen zenekarok
lesznek, amikor odamentünk, azért
reménykedtünk valami díjban vagy
helyezésben, de nem gondoltunk
arra, hogy nyerni fogunk, mert láttunk sokkal tehetségesebb csapatokat is.
E.: – Az első helyre nem számítottunk, igazából nem is igazán
gondoltunk rá. Még azután sem fordult meg a fejünkben, hogy nyerhetünk, miután végighallgattuk az
összes csapatot. A produkciók után
azért dobogós helyezésben kezdtünk reménykedni, de úgy gondoltuk, hogy voltak nálunk sokkal jobb
csapatok is.
A Kvab zenekar: Balázs-Bécsi Eszter és Lőrincz Árpád. Forrás: a Peron Music Alapítvány Facebook-oldala.
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A természet kalendáriuma (CDI.)

Kiss Székely Zoltán

Gyorsan hosszabbodó nappalok. Később
köszönt ránk az elsötétült égbolt csillaglámpásainak milliárdja.
Március idusa, úgy este 9 óra tájékán. Lassan búcsút intünk a horizont alá hajló téli csillagképeknek. A nyugati látóhatár fölé rugdal
még a Bika a vöröslő Aldebaránnal. Fölötte,
a Tejúton a Szekeres, bakján a fényeskedő
Capellával. Ny-DNy-ra a horizont fölött csillog az Orion- meg a Lófej-köd. Csak teljesen
fényszennymentes égbolton láthatjuk őket
szabad szemmel. Ha az Orion övét bal kéz
felől meghosszabbítjuk, a Nagy Kutya Szíriuszához – a legfényesebb csillaghoz – érkezünk. Fénye több mint nyolc és fél évvel
ezelőtt indult el, hogy most szemünkbe csillanjon. Az Orion felett az Ikrek, Castor és
Pollux, ágálnak. É-Ny-on a Kassziopeia és a
Perszeusz készül a horizont alá bukni. Az Ikrektől keletre felsorakoznak a tavasz állatövi
csillagképei: a Rák, az Oroszlán és a Szűz.
Most élesedhet szemünkbe a Rák halovány
Praesepe csillagköde, az ókoriak Kaptárja,
nagyobb távcsővel körülbelül 350 csillagot
számolhatunk benne. Az állatöv alatt a déli
égboltaljra szögezik magukat a pislákoló
Egyszarvú, az Északi Vízikígyó, a Szextáns,
a Serleg és a Holló. K-ÉK-en az Ökörhajcsár
már felébredt, Bereniké haja a Szűz fölött
lebeg. Közöttük a Vadászebeket veheti ki a
sötét háttérből a figyelmes szemlélődő. Fölöttük a Nagy Medve cammog, hátsó lába
éppen a zeniten pihen, tőle nyugatra a Hiúz
nyújtózkodik. Észak felé a Sárkány farka
szinte rátekeredik a Kis Medvére, s a Sarkcsillagtól kissé É-ÉK-re rálelünk a Céfeuszra
is.
A hónap közepén a Merkúr napkelte előtt
kereshető keleten, de csak háromnegyed órával ébred a Nap előtt. A Vénusz magasan ragyog a kora éjszakai D-Ny-i égen, több mint
négy órával nyugszik a Nap után. A Mars, a
Jupiter és a Szaturnusz találkát adott egymásnak a Nyilasba. Az Uránusz a Kosban jár, sötétedés után nyugszik. A Neptunusz fényét a
Nap rabolta el.
A Hold? Ma napnyugta körül kél csaknem
keleten, s fogyva vándorol a nyugati horizont
felé. Megzizzenti a még csupasz szomorúfüzet, s a templom faláról elkószáló éjszakai
reflektorfényben lassú táncra kelnek a hosszú
ágak. Sejdíttetik szőkülésüket.
Még barna bokrok közt bujkál a tél.
A szélben hangos varjú varjút űz.
Vörösbegyünk még koldulgatva él.
De lám: szőkül a patakparti fűz. (…)

A fán bolyongtatom tekintetem
s a futó fény is éppen arra tűz.

Te szőke folt, adj gyógyulást nekem,
te sárga-szőke patakparti fűz.

Veszem a szót kölcsönbe Áprily Lajostól.
Szőkül a fűz. De nem csak a patakparti.
S ahogy ott lóbálózik a telihold néhány
szomorúan lecsüngő hosszú, vékony ágon,
olybá tűnik, mintha ő adná mélyarany tüzét
az ágaknak. Lázas március.
Virágos hant és véres rög felett
Már bontja zászlaját a kikelet.
Végig cikáz
A termő, zengő márciusi láz.

Folyó megárad, megborzong a rét,
Ezer követ száll, ujjong szerteszét,
Vígan cikáz
A nyíló, bízó márciusi láz.

Ó templomok tornyán a csókja ég,
Vén börtönök odvára tűz a fény,
Büszkén cikáz
A boldog, bátor márciusi láz.

A vér és könny termékeny földje már
Új csókra és új ölelésre vár:
Végig cikáz
A lelkeken a márciusi láz!

A márciusi láz. Juhász Gyula versével érkezünk március idusához. Tizedikén még a
Székely vértanúk obeliszkjénél, 19-én a Vártemplom elől – ahonnan éppen lelátni a
Bodor-kút bitorolt helyére. Félidőben valahol
a Petőfi-szobor előtt – legyen az Vásárhelyt,
Fehéregyházán vagy éppen Budapesten. Bőrömön érzem, Kányádi Sándor szavával:
Kinyílott az idő,
mint egy virág,
barkázik, rügyezik
a fűzfaág.

Kék ég alatt kék füst
tollászkodik,
bontja szárnyát föl a
sárga napig (…)

Március van. Március idusa, forradalmak
ideje. Az élő természetben is. Hóvirághadsereg levélkardjainak milliói tündökölnek a
fényben. S lám, van a virágvitézek közt
olyan, ki (!) már hervadozva, magját óva, bogyótermését növeszti. Új tavaszoknak. Mert
bár hagymáról szaporodik rendszeresen, de
az utódhagyás jogáról, a megporzott virág dicsőségéről nem mond le. Ezt diktálja a természet rendje.
József Attila írta volt 1937 Márciusában:
Langy, permeteg eső szemerkél,
új búza pelyhe ütközik (…)
Zöld robbanásokkal kitört
a kikeleti víg erőszak.

___________________________________________ 2020. március 13., péntek

A március ma is így érkezik e tájra. Bármennyire is csúfolódik vele – ejnye, nem is
vele, de a tavaszba sürgősködő, belebambuló
vagy éppen fölényeskedő Emberrel – Vajda
János A tavasz jeleiben.
Nem nézem én az ibolyát,
Kakukra én nem hallgatok,
S nem jóslom ebből a tavaszt,
– Ez már igen kopott dolog.
Falunkban a zsidógyerek
Rongykérő sípja hangozik,
Ez legbizonyosabb jele,
Hogy az idő tavaszodik.

Nem szedek én kikericset,
A gólyákat sem bámulom,
Én a tavaszt egészen új
Költői pontról jósolom.
Fölöstökömre a bíró
Már nem pálinkát, bort iszik,
Ez legbizonyosabb jele,
Hogy az idő tavaszodik.

Fecskékre és a zöld mező
Virágira nem ügyelek,
A legelőre kimenő
Tehéncsordának nem hiszek.
Itáliából a goróf
Magyar honába költözik:
Ez legbizonyosabb jele,
Hogy nálunk is tavaszodik.

Tavaszodik. Nálunk is. Harminc éve. Nem
csak a természetben. Reményünk tán még
van erre nézvést. De aláírni csak kellene ama
támogatói nyilatkozatot a regionális kultúrák
fenntarthatóságáért!
Annak is 23 éve már, hogy március 14-én
a brazíliai Curitibában elfogadták a Curitibai
Nyilatkozatot, melynek üzenete: A víz az
életet, és nem a halált szolgálja!, s elsődleges
célja a fölösleges gátépítkezések elleni küzdelem, az eredeti lakóhelyük elhagyására
kényszerített őslakosok védelme.
Ha látsz egy gátat,
egy büszke kemény gátat,
habos, tajtékos vadvizek előtt:
imádkozz, hogy a vizek győzzenek.
Kérj Istentől a vizeknek erőt,
földszakítót, világrengetőt,
hogy verje le a gátat!

Mert nem Istentől való dolog
gátat emelni a vizek elé.
Elzárni tüzes rohanásukat,
a nótáikat, a kacagásukat,
dölyfös szavakkal: nem lehet tovább!

A vizek zabolázhatatlan erejét Petőfi is
megénekelte, ő a tengerről beszélt. Wass Albert a Gátakban a folyóvizekről. S nem csupán a vizekről.

Szőkül a fűz

És mennyi gát van, ó de mennyi gát…!
ha körülnézel, nem látsz egyebet:
béklyóba törpült szenvedélyeket,
mederbe kényszerített vágyakat,
csók-gátakat,
kacagás-gátakat,
vér-áztatott, könny-áztatott,
elátkozott szabadság-gátakat! (…)

Innen, e tavaszi lázadástól kell eljutni a
megbékülésig, mint írja Kiss Jenő a Folyókban:
(…) Nem az a példás hazaszeretet
ha életünk egy völgyben megreked,
s vizét moszat kuszálja, mélye kásás –
a helytállás nem béna helybenállás!
Ó menni, menni, egyre áradón,
fönn nem akadni csip-csup gátakon,
menni testvér vizekkel összefogva
mélyülve váltig, s váltig gazdagodva,
lágy mozdulattal, mégse téveteg,
egybeölelni tájakat s népeket,
s míg korsaikat bennünk megmerik,
csak menni – a Forrástól a Tengerig!
Az az igazság: annyit adsz hazádnak,
amennyit a világnak! Illanók
vagyunk, akár a víz – a tó kiszárad,
de mindörökkön élnek a folyók!
Élnek! Az élet bennük őrzi titkát
– hisz meg nem álló hömpölygés a lét –
Vizükkel ők a tengert gazdagítják:
a minden harcok s álmok tengerét!

Hóvirághadsereg március idusán

E sorok igazságával búcsúzom ma tőled,
kedves Olvasóm. Maradok kiváló tisztelettel.
Kelt 2020-ban, két nappal március idusát
előzve, holdtölte és utolsó negyed között félidőben
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Már évszázadokkal a koronavírus előtt
Olaszország élen járt a járványok elleni harcban

15

Az olasz kormány által a koronavírusjárvány visszaszorítása érdekében
meghozott sokkoló intézkedések előtt
évszázadokkal Itália már élen járt a
járványok elleni harcban az utazások
korlátozásán és a karanténon alapuló,
újító jellegű egészségpolitikájával –
mutatott rá kedden az AFP francia hírügynökség, pestisjárványokkal foglalkozó történészek műveire hivatkozva.

A pestis 1347 októberében Messina szicíliai kikötővároson keresztül érkezett Európába, a Caffa (a krími Feodoszija) ostrománál
megfertőződött genovai hajók közvetítésével.
A betegség néhány hónap alatt elterjedt
Olaszországban és Franciaországban, a kikötővárosokon – így Marseille-en is – áthaladva, végül elérte Nyugat-Európa többi
részét, és 1351-ben valóságos öldöklést hajtott végre. Becslések szerint a járvány áldozatául esett az európai népesség 30 százaléka.
Az istencsapásra és a légkörben keringő
miazmákra hivatkozó orvosok képtelenek
voltak megállítani a bajt. Az akkori orvosok
egyetlen védekezése az volt, hogy madárcsőrt formázó orrú álarcot viseltek, amelybe
füveket, fűszereket és kámfort tömtek, hogy
így tisztítsák meg a belélegzett levegőt. A
maszkok egyetlen előnye az volt, hogy
hosszú tunikával együtt viselték, amelyek
védelmezték a fehérneműt. Akkoriban még
nem tudták, hogy élősködők révén terjed a
betegséget okozó Yersinia pestis nevű bacilus.
A tudós emberek tehetetlensége láttán az
észak-itáliai városállamok vezetői „pragmatikusabb és hatékonyabb” megközelítési
módot választottak az egymást követő pestisjárványok féken tartására – írta William
Naphy és Andrew Spicer brit történész.
„Az orvosi alkalmatlanság mellett a vezetők felelőssége volt a társadalom túlélésének
biztosítása. Az észak-itáliai városállamok
által kidolgozott ellenőrzési és kormányzási

célokra irányuló szabályozásokat, rendeleteket és módszereket vették át később NyugatEurópa többi részén – írta a két történész a
The Black Death: A History of Plagues,
1345-1730 (A fekete halál: A pestisjárványok
története, 1345-1730) című művében.
„A 14. század közepétől a 16. század elejéig terjedő időszakban rendkívül előrehaladott intézmények és szervezett egészségügyi
szolgáltatások jelentek meg és fejlődtek
Észak-Itáliában” – hangsúlyozta Carlo M. Cipolla olasz történész (1922-200).
A pestis megszűnte után ezt az olasz szervezési módot „találták fel ismét” és alkalmazták Franciaországban és Angliában a 19.
században a kolerajárványok elleni harcban
– írta a történész Contro un nemico invisibile
(Egy láthatatlan ellenség ellen) című művében.

Az olasz szabályoknak „nem igazán a
pestis gyógyítása, hanem a terjedésének a
lassítása volt a célja” Naphy és Spicer szerint.
Az olasz szabályozások alapja az a szándék volt, hogy ellenőrizzék az emberek és az
áruk mozgását, hogy megakadályozzanak
minden átjárást egy fertőzött régióból egy
még egészségesbe.
Az itáliai városállamok egyik újítása az
volt, hogy eltörölték az államok közötti „titokvédelmet”, hogy pontosan lehessen látni,
hol tart a járvány, egészségügyi igazolásokat
adtak ki, amelyet az utazóknak a városkapuknál fel kellett mutatni, és a városon kívüli karanténokba kényszerítették azokat, akiknél
felmerült a betegség gyanúja.
A másik újítás a halálesetek kötelező bejelentése volt. A pestisesek hozzátartozói

Forrás: Wikimedia commons

számára a következmények „drámaiak” voltak: lázárétumokban, pestiskórházakban helyezték őket karanténba, zár alá vették vagy
egyenesen megsemmisítették a vagyontárgyaikat.
Egy palermói egészségügyi vezető 1576ban így sommázta a kegyetlen járványügyi
szervezést: „arannyal, tűzzel és bitófákkal”.
„1700 táján köztudott volt Európában,
hogy Itália ‘a legszigorúbb ország a világon
az egészségügy tekintetében’, míg Angliát az
egyik legelmaradottabbként tartották számon” – írta Naphy és Spicer.
Carlo M. Cipolla szerint „az olaszok tudatában voltak az intézményeik felsőbbrendűségének, és szívesen ismételgették
viccelődve, hogy az olyan országokban, mint
Flandria, Németország és Anglia bevett szokás elhanyagolni a pestist’”. (MTI)

130 éve született Vjacseszlav Molotov szovjet politikus

Százharminc éve, 1890. március 9-én született Vjacseszlav Mihajlovics Molotov,
a sztálini Szovjetunió egykori
kormányfője, majd külügyminisztere, akinek neve a Molotov-koktél és a Molotov–
Ribbentrop-paktum révén lett
híres, vagy inkább hírhedt. Az
MTVA
Sajtóadatbankjának
anyaga:

A közép-oroszországi Kukarka
(ma Szovjetszk) városkában született Vjacseszlav Szkrjabin néven,
egy bolti eladó hatodik gyermekeként. A kazanyi reáltanodában ismerkedett meg a marxista eszmékkel, tizenhat évesen lépett be a
szociáldemokrata pártba. Hamarosan a radikális, Lenin vezette irányzathoz csatlakozott, mozgalmi neve
a proletariátusra utaló molot (kalapács, pöröly) szóból származik.
1909-ben tartóztatták le először,
kétéves vologdai száműzetés után a
szentpétervári műszaki egyetemre
iratkozott be. Ekkor már hivatásos
forradalmár volt, részt vett a bolsevik pártlap, a Pravda szerkesztésében, ekkor találkozott először
Sztálinnal. Molotov az első világháború kitörésekor Moszkvába költözött, ahol ismét letartóztatták, és
ezúttal már Szibériába száműzték.
1916-ban megszökött, és Péterváron bujkált, s azon kevés bolsevik
egyike volt, akik az 1917. februári
forradalom kitörésekor a fővárosban tartózkodtak.

Forrás: m.media-amazon.com

A következő hónapokban lett
Sztálin rendíthetetlen híve és pártfogoltja, részt vett az októberi hatalomátvétel előkészítésében, a
bolsevikok győzelme után karrierje
gyorsan ívelt felfelé. 1918-tól Ukrajnában dolgozott, Lenin 1921
márciusában hívta vissza Moszkvába, és tette meg a bolsevik párt
Központi Bizottsága titkárának.
Lenin később hevesen bírálta „szégyenletes bürokratizmusát”, Trockij
pedig a „megtestesült középszer-

nek” gúnyolta, Molotov fantáziátlan
pedantériája ugyanakkor éles elmével és kiváló szervezőképességgel
párosult.
A Lenin 1924-ben bekövetkezett
halála utáni belharcokban Trockijjal, Zinovjevvel, Buharinnal és a
többi „elhajlóval” szemben a pártfőtitkárrá előlépett Sztálint támogatta. Jutalma nem maradt el: 1930.
december 19-én ő lett a Népbiztosok Tanácsának elnöke, azaz a
Szovjetunió kormányfője. Tizenegy
évig tartó hivatali ideje alatt a sztálinista diktatúra fanatikus, kegyetlen kiszolgálójának bizonyult, aki a
„célszerűség” jegyében minden eszköz alkalmazását indokoltnak látta.
Aktív szerepe volt a mezőgazdaság
kényszerkollektivizálásában, az ukrajnai nagy éhínség előidézésében,
a mindenáron való iparosítást előíró
első ötéves terv megvalósításában,
a nagy tisztogatás idején a pártellenzék vezetőit kiiktató koncepciós
perekben, a tömeges kivégzésekben, abban, hogy milliók kerültek a
gulágra. A pereknek később iszonyatos következményei lettek, a
legjobb parancsnokait elvesztő
Vörös Hadsereget készületlenül érte
1941-ben a német támadás.
Amikor Sztálin a náci Németországgal fenntartott kapcsolatok javítása mellett döntött, 1939
májusában a zsidó származása miatt
Hitler számára tárgyalópartnerként
elfogadhatatlan Makszim Litvinov
helyett Molotovot külügyi népbiz-

tossá is kinevezte. Ő augusztus 23án nyélbe ütötte az egész világot
megdöbbentő Molotov-Ribbentroppaktumot, a megnemtámadási szerződés titkos záradéka a két
nagyhatalom között osztotta fel Európa keleti felét. A külügyi biztos
neve nem sokkal később ismét bejárta a világot: az 1939-40-es téli
háborúban a szovjet tankok ellen
először bevetett, gyúlékony anyaggal töltött palackokat a finn katonák
nevezték el Molotov-koktélnak, a
finn polgári célpontok elleni szovjet
bombázásokat tagadó politikusról.
A Molotov-koktélt a második világháborúban a szovjetek is sikeresen
használták a német, 1956-ban pedig
a magyar forradalmárok a szovjet
harckocsik ellen.
A Szovjetunió elleni náci támadás napján, 1941. június 22-én a
sokkos állapotba került és a nyilvánosság elől két hétre eltűnő Sztálin
helyett Molotov jelentette be a háborút. 1942-ben ő írta alá a szovjet–brit
szövetségi szerződést, ott volt Sztálin
oldalán a három szövetséges nagyhatalom teheráni, jaltai és potsdami
konferenciáján is. Nehéz, tehetséges
és kitartó tárgyalópartnernek bizonyult, nagy szerepet vállalt a kétpólusú világ létrejöttében. Jelleméről
sokat elárul, hogy amikor az egyre
paranoiásabb „Gazda” a háború után
rá is gyanakodni kezdett, és zsidó
származású feleségét száműzte, Molotov ezt szó nélkül vette tudomásul. (Az asszony négy év után

kiszabadult, és ismét összeházasodtak.) Külügyi népbiztosi posztjáról
1949-ben mozdították el, és Sztálin
koncepciós pert fontolgatott ellene,
Molotov életét csak a diktátor 1953ban bekövetkezett halála mentette
meg. Karrierje ezután rövid időre
ismét felívelt, megtartotta miniszterelnök-helyettesi posztját, és
1956-ig a külügyminiszterséget is
visszakapta. A hatalmi harcokban
azonban most rosszul lavírozott:
amikor Hruscsov 1956 februárjában
az SZKP XX. kongresszusán titkos
beszédében leleplezte Sztálin bűneit
és személyi kultuszát, a magát veszélyben érző Molotov részt vállalt
a pártfőtitkár elleni sikertelen
puccskísérletben. Emiatt 1957-ben
leváltották és Ulánbátorba „száműzték” nagykövetnek, 1960-tól
Bécsben, a Nemzetközi Atomenergia-ügynökségnél képviselte a
Szovjetuniót. 1961-ben egy újabb
desztalinizációs hullám idején minden funkciójától megfosztották, és
kizárták a pártból, amelyet ő ezután
folyamatosan „revíziósnak” és „opportunistának” nevezett.
A soha semmilyen megbánást
nem tanúsító Molotovot az 1970-es
években, Leonyid Brezsnyev vezetése idején részlegesen rehabilitálták, 1984-ben a pártba is
visszavették. 96 éves korában,
1986. november 8-án halt meg
Moszkvában, az 1917-es bolsevik
hatalomátvétel vezetői közül ő élt
legtovább.

PÁLYÁZATI
SZELVÉNY
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A FEBRUÁRI ÉVFORDULÓK (3.)

című pályázat nyertesei:
Tóth Tünde,
Marosvásárhely, Armoniei u.
Koszta Julianna,
Marosvásárhely, Építők sétány
A pályázati rejtvény megfejtése:
VIDOR; ADLER; NÉCSEY; TÖLGYESSY; NEGRI;
RÉDL; SZILÁDY; SZEGEDI; ÓDRY
Kérjük a nyerteseket,
vegyék fel a kapcsolatot Borbély Ernővel
a 0742-828-647-es telefonszámon.

u

„PONTOS”
BETű

Ê

I

49

43

28

44

10

24

2

21

E

50

4

17

29

40

53

3

Ó

18
25

34

45

30
41

54

5

11

31

6

26

35
46

J

51

7

22

42
52

8

9

D

19

36

R

37

47

Y

VÍZSZINTES: 1. Közgazdasági publicista, 150 éve született (Emil). 5. Író,
szerkesztő, 150 éve született (Zsigmond). 10. Észak-erdélyi folyó. 11. Szerelem (olasz).
12. Újságíró, politikus, 150 éve született (Vilmos). 17. Orosz város lakója. 19. Európakupa (röv.). 20. Egyedül (angol). 21. Atta … (Heine). 22. Tartó. 23. Hibássá tesz. 24.
Magas növény. 25. Igen (olasz). 26. Színültig. 27. Joskar … (mari főváros). 28. Magas
part. 30. Erdélyi színész (László). 32. Római 400. 33. Fáradva jár-kel. 35. Csavar része.
38. Huru filmbeli társa. 40. Sindo … (japán rendező). 42. A bolha teste! 43. Tejtermék.
45. Tara úrnője (Scarlett). 47. Fekete I. baglya. 48. Lehetne. 50. … Hamsun (norvég író).
51. Takarékos. 53. Egyháztörténész, egyetemi tanár, 150 éve született (Géza). 54. Földbirtokos, 48-as emigráns, 150 éve hunyt el (László).
FÜGGŐLEGES: 1. Római 506. 2. Air India (röv.). 3. Lop. 4. Ő következik. 5. Osztrák
operettszerző (Leo). 6. Barát (francia). 7. Paripa. 8. Barna bőrű ember. 9. Németalföldi
író, 200 éve született (Eduard Douwes). 12. Sakknagymester, 150 éve született (Géza).
13. Kötelékből kiszabadító. 14. Övezet. 15. Folyadékot tölt. 16. A vas vegyjele. 18. Felső
társadalmi réteg. 21. Innen indult Esze Tamás. 22. Három találat a lutrin. 24. Állatcsapat.
26. Három (olasz). 28. Tegnap után. 29. Ipari tanuló (rég). 31. Latin szerelem. 33.
Olimpiai sportág. 34. Alávonszol. 36. Ideszállít. 37. Író, újságíró és drámaíró, 150 éve
született (Zoltán). 39. Rock and … (tánc). 41. Tobzoska. 44. Ének. 46. Hamu (angol).
48. Marosvásárhelyi születésű orvos, MTA lev. tag, 250 éve született (József). 49.
Rövid sánc a sakkban. 50. A kálium és a nitrogén vegyjele. 52. Rövid köszönés.
L.N.J.
A megjelölt sorokban, oszlopokban szereplő helyes megfejtéseket március 26-ig a
Népújság címére (Dózsa György u. 9. szám) beküldők – két személy – egy-egy könyvet
nyerhetnek. A pályázati szelvényt – a pályázat címével együtt – kérjük kivágni és a
borítékra ráragasztani. (Egy borítékban csak egy pályázati szelvény szerepelhet.)

A két rejtvény azonos számú meghatározásait keverve közöljük. A megjelölt
négyzetekbe kerülő betűket folyamatosan összeolvasva Juhász Gyula egyik versének a címét kapjuk. Könnyítésként egy betűt előre beírtunk.
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Megfejtések
a március 6-i számból:

Ikrek:
Március

Skandi:
A hölgyek leghamarabb az
egymás közötti egyenjogúságot
kellene kivívják.

VÍZSZINTES: 1. Iszlám „szent háború” – Pír. 7. Fába vés – Skálahang. 8. Törpe ló –
Emelőszerkezet. 9. Norvég popegyüttes – Végtelenül okos! 11. Banda egynemű hangzói
– Kambodzsai, német és máltai gépkocsijelzés. 12. Penna – Bódult, szédült. 14. Francia
várbörtön – Gyolcsdarab! 15. Kordély – Tő. 18. Amely személyek – Adót megszab. 19.
Iskolai időszak – Hazai atléta (Gabriella). 22. Lángol – Az urán és a kén vegyjele. 23.
Öreg – Minta, sablon. 25. Hajófar – Bibliai személy. 27. Hordómérték – Delta bemenete!
28. Gabonát levág – Vár, citadella. 30. Maguk – Azonos betűk. 31. Civilizáció, műveltség
– Erszény, bugyelláris.
FÜGGŐLEGES: 1. Forma – Sodrony. 2. Török édességfajta – Keservesen sír. 3.
Korrövidítés – Néma síp! 4. Panasz szava – Tajték. 5. Másolópapír – Félhomály. 6. Púp,
duzzanat – Görög mitológiai alak. 10. Manilakender – Hasonló. 13. Durva taszítás –
Máshollét igazolása. 16. Hivatali helyiség – Gólt hárít. 17. Verdikt – Fatuskó. 20. Rendőr,
argóban – Ókori görög piactér. 21. Faág – Varjúféle madár. 24. Tulok – Kebel. 26. Zúz –
Thaiföldi és albán autójelzés. 29. Múlt idő jele – Dalos Sándor névjegye.
Koncz Erzsébet
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MAROS MEGYEI TANÁCS

MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG

BERUHÁZÁSI ÉS KÖZBESZERZÉSI SZOLGÁLAT

A Maros Megyei Tanács
közzétette a civil szervezeteknek szóló
pályázati kiírásait

BERUHÁZÁSI OSZTÁLY

Közlemény
környezetvédelmi engedély kérvényezéséről

Idén is öt kategóriában hirdet pályázatot a Maros

A MAROS MEGYEI TANÁCS értesíti az érdekelteket, hogy a „Körforgalom kiépí-

zak, szociális szervezetek, ifjúsági és diákszerveze-

szakasz” projekt környezetvédelmi engedélyére kérvényt nyújtott be, amit ki-

megyei önkormányzat. A civil szervezetek, egyhá-

tek, sportolók és sportegyesületek összesen 2,4

millió lejre pályázhatnak. A pályázók kulturális ren-

dezvényekre, vetélkedők, konferenciák szervezé-

sére, egyházi ingatlanok karbantartási és javítási

munkálataira, sporteseményekre és versenyeken

való részvételre igényelhetnek vissza nem térítendő

támogatást.

„Évente több száz civil kezdeményezés megvalósí-

tását támogatjuk, hiszen ezek olyan programok,

amelyek a helyi közösség számára fontosak, illetve

nagy segítséget jelentenek bizonyos csoportoknak,

gondolok itt azokra a hiánypótló szociális szolgál-

tatásokra, amelyeket bizonyos szociális szervezetek

nyújtanak a rászorulóknak, és amelyeket a megyei

önkormányzat támogatása nélkül nem tudnának

tése az E60-as úton a Transilvania repülőtérnél – megvalósíthatósági tanulmány
vitelezésre javasolnak Maros megyében, Nyárádtő város, Recsa/Vidrátszeg 1A
sz. alatt, a Marosvásárhely – Marosludas út 14,5 km-énél.

A javasolt projektre vonatkozó információk tanulmányozhatók a Maros Megyei

Környezetvédelmi Ügynökség Marosvásárhely, Hídvég utca 10. szám alatti székhelyén hétfőnként 9-15, keddtől péntekig 9-12 óra között és a projekt kezdeményezőjének Marosvásárhely, Győzelem tér 1. sz. alatti székhelyén hétfőtől
péntekig 8-16 óra között.

Az érdekeltek megjegyzéseiket a környezetvédelmi ügynökség Marosvásárhely,

Hídvég utca 10. sz. alatti székhelyén nyújthatják be hétfőnként 9-15 óra, keddtől péntekig 9-12 óra között.
Az ELNÖK nevében

Paul Cosma

Szász Zoltán Tibor

FŐJEGYZŐ

megyemenedzser

Ovidiu Dancu

biztosítani. Az idei szűkös költségvetés nem tette

ALELNÖK

lehetővé, hogy növeljük a pályázati alapokat, de

megpróbáltuk a tavalyi szinten tartani ezeket a tá-

mogatásokat. Idén 500.000–500.000 lejre lehet pá-

lyázni

kulturális

tevékenységekre,

egyházi

projektekre, illetve sporttevékenységekre, 100.000

lej az ifjúsági tevékenységekre szánt keret, és

800.000 lejt hagytunk jóvá a szociális projektekre”

– tájékoztatott Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács

elnöke.

A pályázóknak legkevesebb 10 százalékos önrészt

kell felvállalniuk minden projekt esetében. Egy

szervezet legtöbb két pályázatot nyújthat be egy-

egy kategóriában.

A pályázatokat 2020. április 15-én 16 óráig lehet le-

adni a Maros Megyei Tanács iktatójában. A pályázati

kiírás, a kitöltendő űrlapok és a pályázat mellé be-

nyújtandó iratok listája elérhető a megyei tanács

honlapján, a www.cjmures.ro oldalon.

A Maros Megyei Tanács sajtóirodája

Hirdetés Ákosfalva község
általános rendezési tervének (PUG)
nyilvános közvitájáról

Ákosfalva község, az általános rendezési terv (PUG) kezdeményezője, értesíti a közösséget a terv (PUG) projektjének elérhetőségéről.
A dokumentumok megtekinthetők Ákosfalva Község Polgármesteri Hivatalának székhelyén naponta 9–13 óra között 2020. március 16-tól április 29-ig.
A nyilvános közvitára 2020. április 30-án kerül sor a polgármesteri hivatal székhelyén.
Javaslataikat és észrevételeiket írásban letehetik Ákosfalva
Község
Polgármesteri Hivatalának
székhelyén naponta
2020. április 29-ig.
Kapcsolattartó: Tóth Zsuzsanna,
telefon: 0265-333-112, belső 101.

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

ADÁSVÉTEL

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

VESZEK régi festményeket, képkereteket, antik bútorokat és bármilyen régiséget. Tel. 0731-309-733. (6094-I)

ELADÓ Nyomáton 27 ár beltelek. Tel.
0365/444-805. (6972-I)

A NIKI PARK ÜZLET – 1989. December 22. utca 113/A szám – elad új
ágybetéteket. Nyugdíjasoknak 20%
kedvezmény. (22014-I)

ELADÓ garázs a régi szerpentin
környékén (UMF). Tel. 0722-317-778.
(22011)
ELADÓ Fiat Puntóhoz 4 darab nyári
gumi vasfelnivel 165/70/14-es méretben és egy új hátsó dob. Érdeklődni
a 0744-477-640-es telefonszámon.
(7033-I)

ELADÓ nem bálázott lucerna Ákosfalván,
40 lej 100 kg. Tel. 0743-761-147. (7051)
VESZEK sírhelyet a katolikus temetőben. Tel. 0747-509-890. (7047-I)

ELADÓ tűzifa. Tel. 0747-620-424.
(7041-I)

ELADÓK: porszívó, festmények, keretek,
rádió, tévé, varrógép, ajtók, többféle
bútordarab, lemezek, órák, csergeterítő,
többféle nagy és kicsi edény, 15 db
báránybőr,
sok
baba,
kerékpár,
szőnyegek, Thonet-székek, fából kiságy,
sok tűzifa, szép sarokkanapé, régiségek,
ezenkívül sok egyéb, minden olcsón.
Csere is érdekel. Tel. 0265/242-342.
(7054)
ELADÓ 7,20 ár telek főúton, Marosvásárhelyen, a Dózsa György utcában. Tel. 0737-797-975. (7062-I)

ELADÓ 80 ár telek Bözödön, a főúton. Tel. 0737-797-975. (7062-I)

ELADÓ Opel Insignia kombi, 2011-es
évjárat. Ára: 4900 euró. Tel. 0742519-003. (7069-I)

ELADÓ tűzifa hazaszállítva. Tel.
0757-900-616. (-)

LAKÁS

ELADÓ ház telekkel Panitban, a 124.
szám alatt. Tel. 0747-997-792. (6731)
MAGÁNSZEMÉLY, sürgősen vásárolok tömbházlakást vagy magánházat. Tel. 0755-309-832. (6985-I)
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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)

A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes 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, SZALAGFÜGGÖNYÖK JAVÍTÁSÁT 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.). (64619-I)

A PLASMATERM RT. USA-RO FÉMIPARI VÁLLALAT 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)

ELÁRUSÍTÓNŐKET alkalmazunk, akár 50 év fölöttieket is, marosvásárhelyi ÖNKISZOLGÁLÓ ÉLELMISZERÜZLETBE. Tel.
0722-404-679. (21943-I)

A TIMKO PÉKSÉG alkalmaz ELADÓKAT üzleteibe és MUNKÁSOKAT a pékségbe. Tel. 0756-128-310, Rozália. (64487-I)

KFT. alkalmaz VÍZSZERELŐT, ÁCSOT. Tel. 0744-505-710. (6971-I)

MAROSSZENTGYÖRGYI FAKERESKEDÉS TARGONCAKEZELŐ RAKTÁROST alkalmaz. Tel. 0740-403-808. (22010)

NYÁRÁDTŐI BÚTORGYÁR a szerelőrészlegére alkalmaz előnyös
feltételekkel csiszolásban és natúrban, fehérben a hibák kijavítására
szakosodott NŐKET. Tel. 0724-989-092. (22001)

A TRIPLAST KFT. alkalmaz 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. (64617-I)

A PC HOUSE alkalmaz LAKATOS EZERMESTERT. Az önéletrajzokat kérjük e-mailben a jobs@multiplan.ro címre vagy személyesen
a cég székhelyére, a Maros utca 17. szám alá. (64618-I)

VIDÉKI GYÓGYSZERTÁR GYÓGYSZERÉSZASSZISZTENST
alkalmaz. Elvárások: legkevesebb három év szakmai gyakorlat és számítógépes ismeretek. A szállítás a munkahelyig és a szabad hétvége
biztosítva. Az érdeklődők az önéletrajzokat az alábbi e-mail-címre
küldjék: cvangajarifarmacie@gmail.com (sz.-I)

ALKALMAZUNK 4 CSILLAGOS PANZIÓBA igényes és önálló
munkavégzésre képes SZOBALÁNYT/TAKARÍTÓNŐT. Tel. 0744624-976. (21945-I)

KISVENDÉGLŐ keresi kreatív, újdonságokra képes VEZETŐ SZAKÁCSÁT. Tel. 0744-624-976. (21945-I)

A TORDAI CÉG alkalmaz hús- és hentesáruüzletébe ELADÓNŐT.
Érdeklődni a 0744-681-130-as telefonszámon. (22006-I)

ÉPÍTŐCÉG 15%-os kedvezménnyel vállal háztetőkészítést, tetőfedést Lindab cserépből, tetőszigetelést, cserépforgatást, külső és belső
munkálatokat, javítást, kerítés- és kapukészítést, bontást is. Tel. 0770621-920. (7060-I)

A PICK UP CÉG, amely 15 éves tapasztalattal rendelkezik az autókiegészítők forgalmazásában, új munkatársakat keres a következő
munkakörök betöltésére: ELADÁSI ÜGYNÖK, AUTÓ-VILLANYSZERELŐ, RAKTÁROS. Várjuk jelentkezésüket a következő email-címen: hr@pick-up.ro vagy a 0771-580-340-es telefonszámon!
(64621-I)

ÉPÍTKEZÉSI CÉG GÉPKEZELŐT alkalmaz munkagépre. Tel.
0744-511-215. (22017-I)
FIATAL, dolgozni szerető, törekvő és tanulni vágyó PINCÉRT/RECEPCIÓST keresünk kis PANZIÓBA. Tel. 0744-624-976. (22020-I)

ALKALMAZUNK GÉPLAKATOST és HEGESZTŐT. Tel. 0744556-236. (22021-I)

BEJÁRÓNŐT ALKALMAZUNK 8 órás munkaidővel, munkakönyvvel. Érdeklődni a következő telefonszámon: 0723-244-200.
(sz.-I)
KFT. ASZTALOSMŰHELYBE SEGÉDMUNKÁST alkalmaz. Tel.
0721-458-860. (sz.-I)

ELADÓ központi fekvésű egyszobakonyha, fürdő, kamra magánházban.
Tel. 0741-274-929. (6927-I)

ELADÓ olcsón Marosszentgyörgyön
2004-ben épült ház, 44 ár telek (felparcellázható) a főúton, közel a Selgroshoz. Tel. 0744-438-594. (22014-I)

ELADÓ 3 szobás, 60 m2-es, I. emeleti, I.
osztályú tömbházlakás tégla tömbházban
az 1848. úton. Tel. 0766-869-613. (7027)
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. (7055-I)

ELADÓ 2 szobás, I. emeleti tömbházlakás. Tel. 0737-797-975. (7062-I)

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 LEHETŐ LEGOLCSÓBB INGATLANOK MAROSVÁSÁRHELYEN.
Facebook: Real Garant Casa
Tel. 0737-797-975. (6911-I)
A NYÁRÁDSZEREDAI AUTÓBONTÓ
AUTÓSZERELŐT és SZAKKÉPZETLEN MUNKAERŐT
alkalmaz.
– motiváló bérezés
– program: 8-17 óra között
– fejlődési lehetőségek.
Tel. 0743-425-043. (22004-I)
SÜRGŐSEN tömbházlakást vásárolok készpénzzel. Tel. 0745-423-310.
(7062-I)

Eladási közlemény

A B&B Insolvency Solutions IPURL – székhelye: Csíkszereda,
Márton Áron utca 18., Hargita megye –, a csődbe jutott
BordoSiu KFt. cégfelszámolója, nyilvános árverést hirdet a cég
alábbi ingó és ingatlan javainak értékesítésére:
1. 7.574 m2 külterület, megművelésre és legelőnek használható,
Gyulakuta község szélén, Csöb (Cibu) faluban, telekkönyvszáma:
50409/Gyulakuta (kataszterszám: 125). Kikiáltási ár 7.740 lej.
2. WOLAGRI R500 COMBY bálázógép, gyártási szám:
OL98055MAPBS, gyártási év: 2007 – WOLAGRI R500 présből és
WOLAGRI FW500/Z fóliázóból áll. Kikiáltási ár: 29.430 lej. Az
árak nem tartalmazzák a héát.
Az árverésen részt vehet bármely jogi és/vagy magánszemély,
amely/aki igazolja, hogy 24 órával az árverés előtt garanciaként
befizette a kikiáltási ár 10%-át, a részvételi díjat, és megvásárolja
a feladatfüzetet. Az árverés a cégfelszámoló székhelyén lesz 2020.
március 20-án 12 órától, és a javak értékesítéséig minden pénteken
ugyanabban az időpontban megismételik. Bővebb felvilágosítás a
0366/100-551-es és a 0748-836-713-as telefonszámon.
A B&B INSOLVENCY SOLUTIONS IPURL – Csíkszereda,
Márton Áron utca 18., Hargita megye –, a csődbe ment ioANA
CArtoN iMpex KFt. cégfelszámolója, nyilvános árverést szervez az adós cég ingatlanjainak egyben történő eladására. Ipari ingatlan, ami a következőkből áll: termelőműhely, irodák, két lakás,
fészerek és betonozott platform 4567 négyzetméteres belterületen,
Szászrégen ipari zónájában, a Ierbuşului–Herbus utca 38–38A
szám alatt, Maros megyében, az Amis és Kastamonu cégek ipari
rakfelülete mellett. Kikiáltási ár összesen 803.420 lej.
Ugyanakkor eladódnak az alábbi ingóságok is:
– légsűrítő, leltári száma 1018, kikiáltási ár 5.600 lej
– ALM 110 szárító, leltári száma 1022, kikiáltási ár 1.800 lej
– dobozkötöző gép, leltári száma 1029, kikiáltási ár 270 lej
– dobozkötöző gép, leltári száma 1032, kikiáltási ár 1.320 lej
– 1999-es Volkswagen Golf, rendszáma MS-13-MUS, leltári
száma 1010, kikiáltási ár 3.000 lej
– MING WEI SAG/3 dobozkészítő gép, kikiáltási ár 1.190 lej.
Összesen 13.180 lej. Az árak nem tartalmazzák a héát.
Az árverésre a cégfelszámoló székhelyén kerül sor március 20án 13 órakor, és megismétlődik a javak eladásáig minden pénteken,
ugyanabban az órában.
Az árverésen azok a magán- és jogi személyek vehetnek részt,
akik kifizetik a kikiáltási ár 10%-át jelentő részvételi garanciát 24
órával az áverés kezdete előtt.
Bővebb felvilágosítás a 0366/100-551 és a 0748-836-713-as telefonszámon.
KLARA gyógyító és javasasszony a legerősebb
szerekkel, a legnagyobb gyógyító erővel, a
leghatásosabb gyógyírekkel segít Önnek.
Feloldja a kötéseket és az átkot, segít
impotencia, alkoholizmus, epilepszia, psoriasis,
depresszió esetén, kibékíti a szétvált
családokat, cégeket ment meg a csődtől, sikert
visz a házhoz és nyereségessé teszi a
vállalkozást. 100%-osan garantálja, hogy
megoldja a hozzá fordulók problémáját.
Köszönetnyilvánítások: Corina Ákosfalváról
köszöni Klara asszonynak, hogy ismét együtt
lehet férjével 3 évnyi távollét után; András Marosvásárhelyről hálás, mert
ismét sikeres a magánélete és vállalkozása; Erika Régenből köszöni,
hogy Klara asszony segítségével megszabadult a kötéstől, az átoktól és
sikeresen férjhez ment; Gyöngyi Marosvásárhelyről hálás, mert
megszabadult a depressziótól, élete rendbe jött; János Dicsőből
köszöni, hogy kigyógyult az alkoholizmusból; Margitnak Gyergyóban
sikeres lett a vállalkozása; Mariana és András hálásak, mert gyermekük
született; Márton Ákosfalváról az alkoholizmusból és az impotenciából
gyógyult ki a segítségével; Erzsébet hálás, mert újra együtt van
kedvesével; Mihály Koronkában kigyógyult az epilepsziából és az
étvágytalanságból.
Akinek problémája van, hívja bizalommal Klara javasasszonyt.
Tel. 0755-270- 381. (Fizetett hirdetés: mp.)

ELADÓ első osztályú, I. emeleti, 2
szobás, 48 m2-es tömbházlakás a
Szabadság (Libertăţii) utában, 6 méteres, termopánnal beépített terasz.
Cégeknek is kényelmes parkolási lehetőség. Azonnal beköltözhető. Ára:
53.000 euró. Tel. 0744-707-539.
(7055-I)

ELADÓ Kisgörgényben (Ákosfalvától
kb. 5 km-re) 1600 m2-es telek 2 házzal (egyik 3 szobás + pince, gáz, villany, a másik 2 és fél szobás, villany),
nagy istállóval és gazdasági épületekkel. Érdeklődni a 0729-033-960,
0747-465-844-es telefonszámokon.
(7083)

KIADÓ magánlakásban szoba, fürdő
(központi fűtés, udvar, külön bejárat)
a központban. Tel. 0770-850-272.
(7092-I)

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)

FUVART, bútorhordást vállalunk személyzettel, külföldre is, valamint törmelékszállítást. Tel. 0749-543-104.
(6059-I)
A NATALIART FUNERAR KFT. sírkeretek készítését vállalja gránitból és
mozaikból. Showroom: Sáromberke,
Fő út 340. szám. Tel. 0753-924-431.
(6660)
VÁLLALUNK lakásfelújítást, festést,
szigetelést, parkettcsiszolást. Tel.
0740-667-511. (6818-I)

Töltse
a
húsvéti
ünnepeket
HAJDÚSZOBOSZLÓN,
a
Barbara
vendégházban! 3 éjszaka/4 nap/fő 300 lej
vagy 20.000 forint, félpanziós ellátással.
Tel. 00-36-30-455-7227, 00-36-52-271848. Szabó Antalné, Hajdúszoboszló,
Damjanich utca 100. szám. (6951)

JÓSOLOK kártyából és kávéból. Tel.
0742-614-602. (6607)
VÁLLALOK tetőfedést, kisebb javításokat; készítünk teraszt fából. Tel.
0735-288-473. (6912-I)

TETŐFEDŐ KFT. Baja van a tetővel?
Ázik be a háza? Minőségi munkát
szeretne? Ha minőségi munkát szeretne, akkor válasszon minket! Cégünk garanciás munkát vállal. Tel.
0742-344-119. (6957-I)

NYUGDÍJAS, építészeti munkát vállalok: vakolás, festés, padló- és falicsempe-ragasztás
stb.
Tel.
0736-580-704. (7001-I)

KÉSZÍTÜNK: külső műanyag/alumínium
redőnyöket, szalagfüggönyöket, harmonikaajtókat, szúnyoghálókat. Tel.
0744-121-714, 0265/218-321. (7011)
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MÉRLEG készítését, aláírását, cégek
könyvelését vállalom. Tel. 0722-308708. (6992-I)
ÁCSMESTER vállal tetőfedést bármilyen
cseréppel, tetőjavítást, ácsmunkát, belső
és külső munkát. Tel. 0758-737-660.
(6958)
MOSÓGÉPEKET és hűtőszekrényeket javítok. Tel. 0755-825-502.
(7018-I)
HOSSZÚ TÁVRA, munkakönyvvel
gyerekszerető, kedves és megbízható dadust keresünk. Tel. 0734-730472, 0745-162-268. (6913-I)
TETŐSZIGETELÉS részletre, garanciával. Tel. 0740-680-648, 0722-693-866.
(64571)
KÜLÖNFÉLE FÉMMUNKÁT vállalok.
Tel.
0740-680-648,
0722-693-866.
(64571)
VÁLLALUNK tetőkészítést, csatornakészítést,
belső
javítást,
festést,
szigetelést. Tel. 0752-878-798. (6963)
FAMETSZÉST és permetezést vállalunk. Tel. 0770-621-920. (7060-I)
VILLANYSZERELÉST
és
javítást
vállalok. Tel. 0735-501-417. (7046)
KERTÉSZMÉRNÖK-HALLGATÓK
metszést és kisebb kerti munkákat
vállalnak. Érdeklődni a 0745-318396-os telefonszámon. (7082-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Elvitted a derűt, a fényt, a meleget,
csak egy sugarat hagytál itt: az
emlékeket.
Bennünk él egy arc és a végtelen
szeretet,
amit tőlünk soha de soha senki el
nem vehet.
Hiányodat feldolgozni nem lehet,
csak próbálkozunk élni nélküled.
Fájó
szívvel
emlékezünk
GOMBOS ROZÁLIÁRA március
13-án, halálának hatodik évfordulóján. Emlékét őrzi férje, Laci,
lánya, Rózsika, fia, Lackó és
veje, Sanyi. Nyugodjál békében!
(7002-I)

Fájó szívvel emlékezünk március
15-ére, amikor eltávozott szerettei köréből drága édesanyánk,
SCHNEIDER KLÁRA szül. ZÖLD
KLÁRA (Baba), halálának 19. évfordulóján. Emlékét őrzik fiai:
Jocó és menye, Kinga, Lacika és
barátnője, Mónika. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes! (6922-I)

Megállt a szív, mely élni vágyott.
Hirtelen elmentél, de példakép maradtál mindenki számára.
Fájó szívvel emlékezünk március
9-én a drága testvérre, édesanyára, nagymamára, WAGNER
BÖSKÉRE (született Balázs) halálának évfordulóján. Emléke legyen
örök, nyugalma csendes!
Szerettei: ikertestvére, fiai: Otto,
Richard, unokái: Tania, Robin.
(7005)
Megnyílt az ég, és magához szólított a fény. Gyönyörű ragyogás csábított fölfelé, magad mögött
hagytad a földi létet, szárnyaljon
most már odafönt a lelked. Drága
édesanyám, annyira hiányzol! Egy
biztos pont voltál nekem ezen a világon. Nem tudom, nélküled mi lesz
velem, nem tudom, miért nem maradhattál velem. Lelked most már
lágyan öleli a fény, nincs bánat,
nincs baj, nincs már betegség. Remélem, a lelked nyugalomra lel, a Jóisten vigyáz rád most
már helyettem. Szeretlek, Anya!
Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk id. LÁSZLÓ
GIZELLÁRA halálának 5. évfordulóján. Akik ismerték és szerették, gondoljanak rá kegyelettel. Emléke legyen áldott és
nyugalma csendes! Nyugodj csendesen, drága lélek!
Gyászoló szerettei. (7035)

Szomorú

szívvel

emlékezünk

március 13-án a drága jó édesapára, nagyapára, a mezőkölpé-

nyi születésű GÁLFI LÁSZLÓRA

halálának 19. évfordulóján. Em-

léke legyen áldott, nyugalma

csendes! Szerettei. (6961-I)

Számunkra Te sohasem leszel

halott, örökké élni fogsz, mint a

csillagok. Drága jó szívét, két dol-

gos kezét áldd meg, Atyám, s mi

köszönjük, hogy ő lehetett a mi

édesapánk.

Fájó szívvel emlékezünk március

13-án a nagyernyei GYÖRGY

ZOLTÁNRA halálának évfordulóján. Nyugodjon békében! A gyá-

szoló család. (7024)

Soha el nem múló fájdalommal
emlékezünk március 13-án a szö-

vérdi

születésű

SZÖVÉRFI

ERZSÉBETRE halálának 16. év-

fordulóján. Férje, András, lánya,

Könnyes szemmel emlékezünk a
drága jó testvérünkre, az ernyei
születésű GYÖRGY ZOLTÁNRA
halálának
évfordulóján.
ZOLI, sok szép évet eltöltöttünk
szeretetben, békességben. Ezt a
sok szép emléket őrizzük szívünkben.
ZOLI, lélekben még velünk vagy,
mert tovább él bennünk a testvéri
szeretet. Emléked legyen áldott,
nyugalmad csendes!
Szerető
testvéreid:
György
Domokos, Balog Lenke, özv.
Csorba Edit és családjuk. (7079)

Enikő és gyereke, Beáta, fia,
Zsolt és családja. Emléke örökké

élni fog szívünkben. (7049-I)

Örök hiányát érezve, szeretetét
és emlékét szívünkbe zárva emlé-

kezünk március 15-én GERŐTZ
LÁSZLÓRA halálának 5. évfordu-

lóján. Nyugodjon békében, em-

léke

legyen

áldott!

felesége, Erzsike. (7080)

Szerető

Szomorú szívvel emlékezünk id.
SIDÓ JULIANNÁRA halálának 9.
évfordulóján. Nyugalma legyen
csendes! Családja. (7081)

ELHALÁLOZÁS
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, édesapa, nagyapa, testvér, sógor, nagybácsi,
koma, rokon, a marossárpataki
születésű
KLUZSÁN LÁSZLÓ
hentes-mészáros
hosszas szenvedés után életének 63. évében március 11-én
megszűnt élni. Temetése március 13-án 14 órakor lesz a marossárpataki sírkertben. Emléke
legyen áldott, nyugalma csendes!
A gyászoló család. (7085-I)
Fájdalommal tudatjuk, hogy a
szeretett férj, édesapa, nagyapa,
após, testvér, rokon és ismerős,
JÓZSA ENDRE
2020. március 10-én, életének 80.
évében, hosszú szenvedés után
elhunyt. Drága halottunkat 2020.
március 16-án, hétfőn 14 órakor
helyezzük örök nyugalomra a
marosvásárhelyi református temető cinterméből. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
A gyászoló család. (7086-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága halottunk, BORDI
IDA temetésén részt vettek,
fájdalmunkban osztoztak, sírjára
virágot helyeztek. A gyászoló
család. (7087-I)
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„Az emlékezéshez nem emlék,
hanem szeretet kell,
S akit szeretünk, azt nem feledjük el.”
(Shakespeare)
Szívünk mély szeretetével gondolunk drága jó szüleimre,
MEZEI (CSIKI) ERZSÉBETRE,
MEZEI ZSIGMONDRA (JÓSKA),
akik márciusban hét, illetve huszonöt éve pihentek meg.
Akik ismerték, gondoljanak rájuk kegyelettel. Nyugodjatok
békében! Szeretünk.
Lányotok és családom. (7009)

Megállt a szíved, mely értünk dobo-

gott,

Megpihent a kéz, mely értünk dol-

gozott.

Arany volt a kezed, munka az
életed,

Nem tekint le ránk ragyogó szemed.
Szomorú szívvel emlékezünk már-

cius 15-én a szeretett feleségre, a
drága jó édesanyára, nagymamára

és

dédnagymamára,

ÓNODI

MARGITRA halálának első évfordulóján. Emlékét, míg élünk,

megőrizzük.

Bánatos férje, Sanyi, leánya, Ildikó Svédországból, annak 3
gyermeke: William, Blanka és Tímea, valamint Isabella, a dédunoka. (7030-I)

Elmentél tőlünk, mint a lenyugvó nap,
de szívünkben emléked örökre
megmarad.
„Ne fájjon nektek, hogy már
nem vagyok,
hiszen az égen nektek ragyogok.
Ha szép idő van, s kék az ég,
jusson eszetekbe sok szép
emlék.
Ha rám gondoltok, ne sírjatok,
hiszen szívetekben jó helyen vagyok.”
Te már odafönt jársz, ahol örök a tavasz,
ahol drága lelkednek a Jóisten a vigasz.
„Búcsúzni nem tudtam, ajkam nem engedett,
de amit mondani akartam, tudja az, aki szeretett.”
Pihenj csendesen a porló hant alatt,
Vigaszunk, hogy mi is oda térünk,
és az örök hazában újra együtt leszünk.
Fájó szívvel emlékezünk a székelykáli születésű ifj. SZAKÁCS
ZOLTÁNRA, aki 48 évet élt, március 13-án egy éve, hogy utolsót dobbant a szíve.
„Ha síromnál jártok, hozzatok lila virágot,
ha gyötör az élet, sose csüggedjetek,
szeressétek egymást és összetartsatok,
Hisz az égből nagyon vigyázok rátok.
Végleg elbúcsúzni nem tudtam,
a kegyetlen halál tervemet áthúzta,
szívetekbe az emlékem véssétek bele örökre.”
Pihenj csendesen, ne zavarja álmod semmi sem.
Nyugodjál csendesen, drága gyermekünk!
Szerető öreg szüleid és két drága gyermeked: Szilvia és
Szabolcs. (7000)
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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/felelősi munkakörbe

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.

A PETRY cég eladót alkalmaz az új CARREFOUR üzletbe,
a marosvásárhelyi SHOPPING CITYBE.
Amit ajánlunk:

• stabil munkaprogram

• motiváló juttatásrendszer

• kellemes munkakörnyezet
• professzionális betanítás

Önéletrajzos jelentkezésüket várjuk a cv@petry.ro e-mail-címre, vagy
telefonon a 0733-990-055-ös számon.

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.

