
A Meleg ételt az időseknek és hajlékta-
lanoknak program jogosultjai közül
sokan aggodalmukat fejezték ki annak
kapcsán, hogy az elektronikus kár-
tyákra még nem utalták át a decemberi
és januári pénzösszegeket. A miniszté-
rium tájékoztatása szerint legkésőbb
február 18-áig a jogosultak megkapják
a januári és decemberi támogatások
összegét.

A kis jövedelmű, minimális nyugdíjjal ren-
delkező 75 év fölötti idős személyek, valamint
a hajléktalanok megsegítésére a kormány uniós
alapokból havi 180 lejes támogatást nyújt,
amellyel a jogosultak meleg ételhez juthat-
nak. 

A segélyezési program tavaly szeptemberben
kezdődött, és idén júniusig zajlik, amennyiben
nem hosszabbítják meg. 

A kártyára átutalt összegek adómentesek, és
az átutalás dátumától számítva 12 hónapig lehet
felhasználni. A naponta elköltendő összeg  nem

haladhatja meg a 40 lejt. Egyesek szerint bizo-
nyos településeken, úgy tűnik, a kormánykez-
deményezés mostohagyerekeként kezelik ezt a
szociális programot, de a szolgáltatók általi
visszaélésekre utaló jelek is vannak. Ugyanak-
kor vannak olyan települések, ahol egyetlen
szolgáltató sem jelezte a programban való rész-
vételi szándékát, így a kedvezményezettek szá-
mára egyelőre maradt a kártya, amelyre a volt
európai alapok minisztériuma utalja át havonta
a 180 lejt. 

Rövidesen indul 
a mentorprogram 
A Pro Economica Alapítvány Erdély-
ben is elindítja a mentorprogramot,
amelyre olyan erdélyi magyar fiatal
vállalkozók és tapasztalt szakemberek
jelentkezését várják, akik mentorált
vagy mentor szerepben segítenék
egymást a szakmai problémák megol-
dásában, illetve hosszabb távon erősí-
tenék az Erdélyi Mentorprogram
alumni hálózatát. 
____________2.
Székelyföld 
himnuszai
Az egyiket, az „Óh én édes jó Iste-
nem, oltalmazóm, segedelmem” kez-
detűt  még magyar értelmiségi
körökben is „ősi” székely himnuszként
emlegetik, és 14. századinak vélik.

____________5.
Galamb József
140 éve született
1915-től 1944-es nyugdíjazásáig a
Ford dearborni üzemében dolgozott.
Hivatalos titulust csak 1919-ben ka-
pott, a Ford gyár főkonstruktőre 1937-
ben lett.
____________15.
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Szer Pálosy Piroska

Fotó: Nagy Tibor

(Folytatás a 4. oldalon)

Röppálya a múltból

Közismert tény, hogy a háborúknak – az esztelen pusztítás, a fel-
foghatatlan tragédiák sorozata, a mészárlás hányingerkeltő mértéke,
a ragadozó állat énünk tombolása mellett – van egy pozitív hozadéka
is: a technológiai fejlődés. Bármilyen rosszul esik is kimondani, le-
írni, háborúk nélkül mindmáig barlangokban élnénk, esővizet innánk
és gilisztákat kaparnánk ki a földből. Lehet, hogy nagyobb békes-
ségben, de emberi jellemzőinket ismerve, ez sem biztos. Egyáltalán.
A ma használatos, életünket kényelmesebbé, egészségesebbé, biz-
tonságosabbá tevő, azt jelentősen meghosszabbító alap- és csúcs-
technológiát paradox módon mind a háborúknak köszönhetjük.
Történelmünk nagy koponyái gyakran agyaltak azon, hogy miként
lehetne a leghatásosabban legyőzni és elpusztítani az ellenséget, ta-
lálmányaik, illetve azoknak részei pedig beszivárogtak a hétköznap-
jainkba. Így a haditechnika tudományos áttörései idővel – nem egy
esetben szinte elképzelhetetlen – életminőségi ugrást eredményeztek.
Az első világháborús katonai innovációnak köszönhetjük többek kö-
zött a kétirányú rádióforgalmat, a szonárt, a drónt, a karórát, a rozs-
damentes acélt, a cipzárt, a hordozható röntgent, a plasztikai
sebészetet, a tisztasági betétet vagy a teafiltert. A második világhá-
ború pedig elhozta azokat a technológiákat, amelyek mindmáig éle-
tünk szerves részévé váltak, az atomenergiától kezdve a szá-
mítástechnikáig, és mára már mindegy, hogy mit melyik félnek 

Kaáli Nagy Botond

(Folytatás a 3. oldalon)

Meleg ételt az időseknek és hajléktalanoknak program

Jövő héten utalják a pénzt



Február 12., péntek:
* 20.00 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1: FC Argeş Pi-

teşti – Konstancai Viitorul (1. liga, 23. forduló)
* 21.00 óra, M4 Sport: Újpest FC – Diósgyőri VTK (NB

I, 21. forduló)
Február 13., szombat:
* 14.30 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1: Chindia Tîr-

govişte – Aradi UTA (1. liga, 23. forduló)
* 15.45 óra, M4 Sport: Puskás Akadémia FC – Paksi FC

(NB I, 21. forduló)
* 18.00 óra, M4 Sport: Kisvárda Master Good – ZTE FC

(NB I, 21. forduló)
* 20.30 óra, M4 Sport: Budapest Honvéd – Budafoki

MTE (NB I, 21. forduló)
* 21.00 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1: Bukaresti Di-

namo – Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK (1. liga, 23. forduló)

Február 14., vasárnap:
* 12.15 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1: Jászvásári

CSM Politehnica – Gyurgyevói Astra (1. liga, 23. forduló)
* 14.30 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1: Academica

Clinceni – CSU Craiova (1. liga, 23. forduló)
* 15.30 óra, M4 Sport: Mezőkövesd Zsóry FC – Ferenc-

városi TC (NB I, 21. forduló)
* 18.00 óra, M4 Sport: MOL Fehérvár FC – MTK Bu-

dapest (NB I, 21. forduló)
* 19.45 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1: Nagyszebeni

Hermannstadt – Bukaresti FCSB (1. liga, 23. forduló)
Február 15., hétfő:
* 17.30 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1: Botosáni FC

– Medgyesi Gaz Metan (1. liga, 23. forduló)
* 20.30 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1: Kolozsvári

CFR – FC Voluntari (1. liga, 23. forduló)

Előfelvételi
A marosvásárhelyi George Emil Palade Orvosi, Gyógysze-
részeti, Tudomány- és Technológiai Egyetem előfelvételit
szervez az orvosi, fogorvosi, gyógyszerészeti, mérnöki és
számítástechnikai, a Petru Maior bölcsészeti, közgazda-
sági és jogi kar 3 és 4 éves képzéseire. A felvételi két sza-
kaszban történik: március–áprilisban lesz az előfelvételi,
és júliusban, illetve szeptemberben a tulajdonképpeni fel-
vételi. Az előfelvételivel kapcsolatos tudnivalók megtalál-
hatók a https://adminfo.umfst.ro honlapon.

Megkezdik a támogatások 
kifizetését

Február 19. – március 26. között kerül sor a 2019/2020-
as tanévre kiírt Szülőföldön magyarul pályázati program
támogatásainak kifizetésére. Ez nem ábécésorrendben
történik, hanem a jóváhagyott igénylések sorrendjében. Az
oktatás-nevelési támogatás 300 lej, a hallgatói támogatás
pedig 40 lej. 

Új menetrend szerint közlekednek
az autóbuszok 

Február 8-tól, az iskolai tanítás újrakezdésével Marosvá-
sárhelyen új közlekedési menetrend lépett érvénybe,
amely megtalálható a közszállítási társaság honlapján, a
http://www.transportlocal.ro/linii-urbane/ címen. A menet-
rendet az autóbusz-megállókban is kifüggesztik. Két új vo-
nalat – az 1-est és a 2E-t – iktattak be, amelyek kizárólag
a diákok szállítására szolgálnak. Az 1-es és a 2E 
Meggyesfalváról indul, és eltérő útvonalon a nagy kórházig
közlekedik, majd onnan vissza. A vállalat minden intézke-
dést meghozott a diákok biztonsága érdekében, a korona-
vírus-fertőzés elkerülésére. A buszokat fertőtlenítik és
fertőtlenítőszerrel látják el. A maszkviselés kötelező.

Négy részletben is fizethető 
a köztisztasági illeték

A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal által 2021-re ki-
rótt  köztisztasági illetéket negyedévenként, négy részlet-
ben is ki lehet fizetni: március 31-ig a január–márciusi,
június 30-ig az április–júniusi, szeptember 30-ig a július–
szeptemberi és december 15-ig az október–decemberi
időszakra. A súlyos fogyatékkal élők, valamint a halmozot-
tan sérült személyek mentesülnek a köztisztasági külön-
adó befizetése alól. Azok a családok, amelyekben három
vagy ennél több kiskorú gyermeket nevelnek, csak két
gyerekre kell köztisztasági illetéket befizessenek. A ked-
vezményezettek kötelezettségeinek befizetését a maros-
vásárhelyi önkormányzat saját költségvetéséből vállalja át.
A háztartások idei köztisztasági illetékének megállapításá-
hoz szükséges bevallások benyújtásának határideje már-
cius 1-je. Hírszerkesztő: Mezey Sarolta

Ma LÍVIA és LÍDIA, 
holnap ELLA és LINDA
napja.
ELLA: német vagy magyar
keresztnevek becézéséből ön-
állósult. 
LINDA: német összetett ne-
vek egyik tagjaként önállósult,
jelentése: pajzs vagy kígyó. 

12., péntek
A Nap kel 

7 óra 31 perckor, 
lenyugszik 

17 óra 43 perckor. 
Az év 43. napja, 

hátravan 322 nap.

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2021. február 11.

1 EUR 4,8741
1 USD 4,0194

100 HUF 1,3629
1 g ARANY 237,9838

IDŐJÁRÁS
Hózápor lehetséges
Hőmérséklet:

max. -9 0C
min. -12 0C

Megyei hírek

A csütörtöki lottóhúzás nyerőszámai
16, 25, 11, 38, 36 +12 NOROC PLUS: 4 0 1 3 7 9

25, 6, 16, 34, 33, 40 SUPER NOROC: 8 9 2 1 0 3

43, 35, 25, 6, 16, 8 NOROC: 6 3 6 3 4 6 2
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Magyar és román futballbajnoki mérkőzések a televízióban

A Pro Economica Alapítvány Erdélyben is elindítja
a mentorprogramot, amelyre olyan erdélyi ma-
gyar fiatal vállalkozók és tapasztalt szakemberek
jelentkezését várják, akik mentorált vagy mentor
szerepben segítenék egymást a szakmai problé-
mák megoldásában, illetve hosszabb távon erősí-
tenék az Erdélyi Mentorprogram alumni
hálózatát. A programról Kozma Mónika, a Pro Eco-
nomica Alapítvány ügyvezető igazgatója tájékoz-
tatott. 

– Azok, akik vállalkozásuk látványos fejlődését szeret-
nék elérni ebben a nehéz időszakban, segítséget és válaszo-
kat kaphatnak a program keretében. Kezdő és tapasztaltabb
vállalkozók számára is előnyös lehet, megoldást kínál az
üzleti kihívásokra, s lehetőséget nyújt a kapcsolati háló bő-
vítésére. 

A mentorprogram az elmúlt két évben Vajdaságban ered-
ményesen segítette a régió vállalkozói közegét. 

2021-ben erdélyi magyar vállalkozók számára is elindít-
juk mentorprogramunkat, és a legprofibb mentorokkal se-
gítjük a helyi cégvezetők fejlődését. Aki részt szeretne
venni benne, a Pro Economica Alapítvány honlapján re-
gisztrálhat. A regisztráció alapján kiderül, hogy kit mi ére-
dekel, miről szeretne előadásokat hallani. Ezeket
összesítjük, s megnézzük, hogy Magyarországról a Design
Terminal csapatából milyen szakértőket kell meghívnunk,
hogy megfelelő előadásokat tudjunk kínálni. A program
első fázisa, a következő 2-3 hét, a toborzás ideje, utána fel-
dolgozzuk a kapott információkat, megnézzük, hogyan
lehet mentort és mentoráltat párba állítani, s milyen témájú
előadásokat tartsunk. Innen következhet a konkrét program,
amikor a résztvevők egymástól a gyakorlatban is tanulnak.

Reméljük, hogy áprilisban enyhül a járvány, s a nyár elején,
májustól megszervezhetjük a képzéseket. A program ütem-
terve képlékeny, mert ez a járványhelyzettől függ. A prog-
ramot már tavaly ilyenkor el szerettük volna indítani, de
közbejött szükségállapot, majd a veszélyhelyzet, ezért
szóba sem jöhetett. Most úgy döntöttünk, hogy nekifutunk,
elindítjuk, reméljük, hogy nem lesz olyan szigorú a helyzet,
mint tavaly – mondta Kozma Mónika, a Pro Economica
Alapítvány ügyvezető igazgatója.

A mentorprogram iránt érdeklődők a Pro Economica Ala-
pítvány honlapján tájékozódhatnak, és március 7-ig regiszt-
rálhatnak. 

Rövidesen indul a mentorprogram 

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő 

hónapra a Népújság szerkesztőségében: 
Marosvásárhely, Dózsa György utca 9. szám, 

2. emelet, 57-es iroda. Borbély Ernő, naponta 9-14 óra 
között, szombat – vasárnap zárva.  

Tel. 0742-828-647

Gyógyászati kurzus
Tibeti gyógyászati tanfolyamot indít a Health Support

Egészségközpont. Kiknek szól ez a tanfolyam? Elsősorban
krónikus betegeknek, akik szeretnék, hogy a gyógyszeres
kezelés mellett maguk is segítsék a gyógyulás folyamatát.
Továbbá azoknak, akik eddig tehetetlenül nézték szeretteik

szenvedését, és szeretnének konkrétan segíteni rajtuk. Aján-
lott életkor 28–55 év. A tanfolyam kétnapos (szombat és
vasárnap), és ingyenes (adományokat elfogadnak). Részle-
tek a 0744-117-278 telefonszámon vagy Facebook: Health
Support.

Szerelem női szemmel – az Erdély TV műsorában
Ha megpróbálnánk általános érvényű választ adni arra a

kérdésre, hogy mi is a szerelem, valószínűleg nagy bajban
lennénk. A szerelem ősidők óta az egyik legmegfoghatat-
lanabb, legtitokzatosabb, talán a legkiszámíthatatlanabb
érzés. Kurta Kinga, az Erdélyi Magyar Televízió Nőszem-
közt műsorának szerkesztő-műsorvezetője vendégeivel,

Csutak Rékával, a Kolozsvári Állami Magyar Színház szín-
művészével, Szász Hargita kommunikációs tanács-
adóval és Kiss Borával, a Tompa Miklós Társulat színmű-
vészével megkíséreli ezt a lehetetlennek tűnő feladatot. Kö-
vethető a műsor az Erdély TV képernyőjén és
Facebook-oldalán.

Közzétették a képességvizsga anyagát
Az oktatási minisztérium 3232-es számú, 2021. február

5-i rendelete értelmében megváltozott az idei képesség-
vizsga és érettségi vizsga tananyaga. Az új anyagok meg-

találhatók a Maros Megyei Tanfelügyelőség honlapján
(www.edums.ro) a Hirdetések (Anunţuri) címszó alatt, a
február 9-i dátummal közzétett újdonságok között.

Segítség az elektronikus étkezési utalványok használatához 
A Marosvásárhelyi Szociális Igazgatóság telefonos és

technikai segítséget nyújt a 800 lej értékű minimális nyug-
díjjal rendelkező, 75 évet betöltött személyeknek, akik
elektronikus (kártya típusú) étkezési utalványt kaptak. 

A segítségnyújtás az érvényesítésre és a felhasználás

módjára vonatkozik. Ennek értelmében, akiknek még 
nem sikerült aktiválniuk a kártyát, hétfőtől péntekig 8–14
óra között hívhatják a Marosvásárhelyi Szociális Igaz-
gatóságot a 0365/430-859 telefonszám 112-es belső vo-
nalán.

Mezey Sarolta



köszönhetünk. A Willys Jeep megismertette a terepjárót,
a Mercedes-Benz a gyűrődési zónát.

Jutott eszembe mindez annak kapcsán, hogy szinte ke-
reken hetvenöt évvel ezelőtt, 1946. február 14-én készült
el az első programozható, elektronikus, digitális számí-
tógép, az ENIAC (Electronic Numerical Integrator And
Computer). Az amerikai hadsereg megrendelésére három
éven keresztül építették a pennsylvaniai egyetemen. Az
U alakú szörny 17.468 elektroncsövet, 7200 félvezető di-
ódát, 10.000 kondenzátort, 6000 kapcsolót, 1500 jelfogót
és körülbelül 5 millió kézi forrasztást tartalmazott. Egy
méter széles, 2,5 méter magas, 30,5 méter hosszú volt,
és 30 tonnát nyomott. 0,2 milliszekundum alatt végzett
összeadást és kivonást, 3 milliszekundum alatt szorzást
és 30 milliszekundum alatt osztást. Háromdimenziós,
másodfokú differenciálegyenletek megoldására is képes
volt, ezért főleg ballisztikai számításokra használták. A
máig használatos computer elnevezés is innen ered – a
hadsereg részére röppályatáblázatokat számító matema-
tikusokat nevezték korábban így.

Az idősebb generációk számára a számítógép nélküli
élet a mindennapok valósága volt. Az átmeneti generá-
ciók (például az Y, amelyhez e sorok írója is tartozik),
főleg Európa ezen, a múlt század végén rendkívül elma-
radott keleti felében akkor jutottak először számítógép-
hez, amikor többé-kevésbé már megvolt a magukhoz való
eszük, hogy elsősorban arra használják azt, amire kell,
míg a maiak beleszületnek a technológia csodás vilá-
gába. A hetvenöt évvel ezelőtti számítógépmonstrum em-
léke, és az ehhez (is) köthető, zsenikből álló magyar
tudóscsoport, a „marslakók” legendás munkássága előtt
morzsoljunk el egy könnycseppet, és gondoljunk arra:
milyen lenne ma az életünk számítástechnika, automati-
záció, internet, digitális adathordozás, -tárolás és kap-
csolatteremtés nélkül? 

Háromezer alatt az új fertőzések
száma

A legutóbbi tájékoztatás óta 2644 új koronavírusos
megbetegedést igazoltak Romániában, azt köve-
tően, hogy az elmúlt 24 órában országszerte több
mint 31.500 tesztet végeztek el – közölte csütörtö-
kön a stratégiai kommunikációs törzs (GCS). A GCS
szerint olyan személyekről van szó, akiknek koráb-
ban nem volt pozitív teszteredményük. Az új esetek-
kel 755.126-ra nőtt a fertőzöttek száma. 701.283
pácienst gyógyultnak nyilvánítottak. 7089 személyt
kezelnek kórházban Covid–19-cel, közülük 958-an
szorulnak intenzív terápiás kezelésre. Az országban
39.405 igazoltan koronavírus-fertőzött személy van
otthoni, 10.190 intézményi elkülönítésben. Ugyan-
akkor 60.420 személy van házi, 150 pedig intézmé-
nyes karanténban. Az elmúlt 24 órában 65,
koronavírussal diagnosztizált személy haláláról ér-
kezett jelentés, akik valamennyien más betegségek-
ben is szenvedtek. Ezzel 19.200-ra emelkedett a
vírussal összefüggésbe hozható halálesetek száma.
(Agerpres)

Percenként 74 előjegyzés 
az AstraZeneca oltására

Az elmúlt nap minden órájában átlagosan 4464 sze-
mély jegyeztette elő magát az AstraZeneca oltására,
ez percenként 74 személy/fős átlagot jelent – kö-
zölte csütörtökön a Covid–19 elleni oltáskampányt
koordináló országos bizottság (CNCAV). A Románi-
ában engedélyezett harmadik oltásra egyetlen nap
alatt több mint százezren kértek előjegyzést, közülük
54.454 nő és 52.690 férfi. A rekordot a szerdai nap
tartja, amikor az első nyolc óra alatt több mint nyolc-
vanezren iratkoztak fel a vakcinára – írja a CNCAV
közleményében. Az AstraZeneca által kifejlesztett ol-
tásra február 10-én kezdődött az iratkozás a február
15-e és március 6-a közötti húsznapos időszakra. A
CNCAV ebből az alkalomból 180 új oltóközpontot
nyit meg. (Agerpres)

Másodfokú riasztás szélre és
hóviharra

Másodfokú (narancssárga) szél- és hóviharriadót
adott ki csütörtökön az Országos Meteorológiai Szol-
gálat (ANM) a Bánsági-hegyek, a Déli-Kárpátok és
a Kárpát-kanyar vidékére. A szakemberek szerint
csütörtök este 6 órától péntek este 6 óráig az említett
vidékek 1500 méter fölötti térségében nagy erővel
fog fújni a szél, a széllökések meghaladhatják a 110-
130 kilométer/órás sebességet. A csütörtökről pén-
tekre virradó éjszaka havazásra és hóviharokra kell
számítani. A látási viszonyok jelentősen csökkennek,
esetenként 50 méter alá. Az időjárás fokozatosan fa-
gyossá válik az ország minden régiójában, és egész
jövő héten kitart a hideg. Az éjszakai hőmérsékletek
átlagban mínusz 18 és mínusz 8 Celsius-fok között
alakulnak, az Erdély keleti részében fekvő meden-
cékben pedig mínusz 20 fok alá is süllyednek. 
Napközben is negatív hőmérsékletekre lehet számí-
tani. (Agerpres)

Ország – világ

Röppálya a múltból
(Folytatás az 1. oldalról)
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Takarékossági intézkedésekről
készített elő sürgősségi rendele-
tet szerdai ülésén a kormány, de
ezek bevezetésével is meg fogja
haladni a GDP 7 százalékát az ál-
lamháztartási hiány az idén – kö-
zölte Florin Cîţu miniszterelnök
szerdán.

A nyugdíjak csak 2022. január elsejé-
től nőnek, az idén nem bocsátanak ki
újabb üdülési utalványokat, felszámolják
az egyetemi hallgatók vasúti utazásainak
ingyenességét, és lefaragják a köztiszt-
viselők egyes bérpótlékait.

Cîţu leszögezte: „véget kell vetni a
képmutatásnak”, hiszen az előző szoci-
áldemokrata többség által előirányzott
kiadásokra nincs fedezet. Felidézte: az
előző parlamenti ciklusban a Szociálde-
mokrata Párt (PSD) megduplázta a köz-
alkalmazotti bérekre és szociális
kiadásokra fordított összegeket, amelyek
a 2016-os 56 milliárd lejes szintről ta-
valy év végéig 110 milliárd lejre emel-
kedtek.

A december végén beiktatott új kor-
mány, ha nem is faragja le, de be akarja

fagyasztani ezeket a kiadásokat. Cîţu
megjegyezte: míg a 2008-2009-es válság
idején minden európai ország bajban
volt, most Románia az egyedüli uniós
tagállam, amely ellen túlzottdeficit-eljá-
rás zajlik.

A takarékossági intézkedésekről szóló
rendelet szerint idén 1442 lej marad a
nyugdíjpont értéke, amelyet várhatóan
2022. január elsején növelnek legköze-
lebb oly módon, hogy a pénzromlás
arányához hozzáadják az éves átlagbér-
növekedés ötven százalékát. Tavaly – a
parlamenti választások előtt néhány hó-
nappal – szeptember elsejétől 14 száza-
lékkal nőttek a nyugdíjak, de az
érintettek egy részének ez csalódást oko-
zott, hiszen a PSD által korábban elfoga-
dott nyugdíjtörvény 40 százalékos
emelést irányzott elő 2020-ra.

Ami az üdülési utalványokat illeti, a
miniszterelnök azzal indokolta a hazai
turizmust támogató program befagyasz-
tását, hogy a koronavírus-járvány miatt
mintegy 2,4 milliárd lej értékű utalvány
maradt felhasználatlanul, ezért most
mindössze meghosszabbítják a tavalyi

utalványok érvényességét. A 2017 janu-
árjában az akkor hivatalba lépett PSD-
kormány ingyenessé tette az utazást az
állami vasúttársaság járatain az akkredi-
tált egyetemeken tanuló valamennyi
hallgató számára. Cîţu szerint a takaré-
kossági rendeletben visszatérnek az 50
százalékos kedvezményhez, vagyis arra
a szintre, amelyet a legtöbb európai or-
szág alkalmaz.

Cîţu szerint hétszázalékos hiány mel-
lett nem lehet „megszorításokról” be-
szélni: nem csökkennek a bérek, az
állami beruházásokra fordított összegek
növekednek, több pénzt pumpálnak a
gazdaságba. A cél az, hogy több pénz
maradjon a cégeknél, beinduljon a gaz-
daság, úgyhogy a kormány semmikép-
pen nem fog adót emelni – szögezte le a
miniszterelnök.

A közalkalmazotti bérek befagyasz-
tása és a pótlékok megvonása miatt ér-
zékelhető elégedetlenségre utalva Cîţu
megjegyezte: tavaly a magánszférában
dolgozókat kényszerszabadságra küld-
ték, a közalkalmazottak bére azonban
nem csökkent. (MTI)

Takarékossági intézkedéseket jelentett be a kormányfő

Az Európai Bizottság becslése sze-
rint tavaly 5 százalékkal esett
vissza a román gazdaság teljesít-
ménye, ami a korábbi előrejelzés-
hez mérten 0,2 százalékponttal
kisebb csökkenést jelent.

A csütörtökön közzétett elemzésben
Brüsszel javította a román gazdaság ki-
látásaira vonatkozó előrejelzését. Brüsz-
szel korábban arra számított, hogy a
román bruttó hazai termék (GDP) tavaly
5,2 százalékkal esik vissza, ehhez képest

most 5 százalékos GDP-csökkenést
prognosztizált. A román országos statisz-
tikai intézet február közepén fogja nyil-
vánosságra hozni a tavalyi negyedik
negyedévre és 2020 egészére vonatkozó
gyorsjelentését.

Az uniós végrehajtó szerv arra számít,
hogy az idén a román GDP 3,8 százalék-
kal fog bővülni, 2022-re pedig 4 száza-
lékos GDP-növekedést prognosztizált.
Ez javítást jelent az előző előrejelzéshez
képest, akkor 2021-re 3,3 százalékos nö-

vekedést valószínűsítettek, míg 2022-re
3,8 százalékost.

Brüsszel arra számít, hogy 2021 má-
sodik felében gyors ütemben fog nőni a
belföldi fogyasztás, a gazdasági növeke-
dés másik fő hajtóereje pedig várhatóan
a beruházások lesznek.

Ugyanakkor az idei 3,8 százalékos nö-
vekedésre vonatkozó brüsszeli prognózis
elmarad a román kormány által remélt
4,3 százalékos gazdasági növekedéstől.
(MTI)

Az EB szerint tavaly 5 százalékkal csökkent a román
gazdaság teljesítménye

Az Ukrán Biztonsági Szolgálat
(SZBU) leleplezte az Iszlám Állam
(IÁ) nemzetközi terrorista szerve-
zet egy kisebb csoportját Kijev
környékén, tagjait őrizetbe vették
– hozta nyilvánosságra az SZBU
hivatalos honlapján csütörtökön.

A közlemény szerint a csoport veze-
tője egy olyan férfi, aki egy meg nem ne-
vezett kelet-európai ország által kiadott
nemzetközi körözés alatt áll szíriai harci
tevékenységben való részvételért. Ta-

valyelőtt hamis iratokkal érkezett Ukraj-
nába, és vele „hasonló gondolkodású”,
nem ukrán állampolgárokból verbuvált
csoportot.

A szolgálat munkatársai felderítették,
hogy a csoport tagjai útleveleket hamisí-
tottak ukrán és orosz állampolgároknak,
valamint Ukrajnában való tartózkodásra
jogosító iratokat a Közel-Keletről 
és Közép-Ázsiából érkező bevándorlók-
nak.

A csoport egyes tagjai az Iszlám

Állam aktív hívei. Az SZBU kilenc hely-
színen tartott házkutatást, a gyanúsítot-
tak lakhelyein, illetve menedékházak-
ban. Ezek folyamán trotilt tartalmazó
robbanóeszközt, F-1 típusú kézigránátot,
nyolc gránátvető lövedéket, valamint
külföldi valutát és olyan bankkártyákat
foglaltak le, amelyeken keresztül Szíri-
ába utaltak pénzt. A biztonsági szolgálat
hozzátette, hogy a csoport tagjai szélső-
séges írásokat is terjesztettek potenciális
támogatóik körében. (MTI)

Iszlamista terrorsejtet lepleztek le Kijev mellett

A novemberi bécsi terrortámadás
után a bel- és igazságügyi minisz-
térium által közösen felállított
vizsgálóbizottság – melyet a me-
rényletet megelőző körülmények
tisztázására hoztak létre – szer-
dán nyilvánosságra hozta végső
jelentését. A beszámoló elsősor-
ban a hatóságok munkájában tör-
tént hiányosságokra mutat rá.

Az Ingeborg Zerbes büntetőjogász
által vezetett bizottság több hónapos
vizsgálat után megállapította, hogy mind
a tettes előzetes kockázatértékelésében,
mind az adatfeldolgozásban és a külön-
böző hivatali szervek közötti információ-
áramlásban mulasztások történtek.

A bizottsági jelentés kimondja to-
vábbá, hogy a hatáskörök elosztását a
belügyminisztériumon belül működő Al-
kotmányvédelmi és Terrorizmusellenes
Szövetségi Hivatal (BVT), valamint a
kapcsolódó tartományi hatóságok között
átgondolt és világos keretek között kell
megállapítani. „A BVT többször meghir-

detett szerkezeti átalakítását késlekedés
nélkül és átlátható módon kell megvaló-
sítani, a tervezett reformot gyorsan és
gördülékenyen kell lezárni” – áll a jelen-
tésben.

Karl Nehammer belügyminiszter a je-
lentésről szólva elmondta, köszöni a
gyors, következetes és pontos munkát,
valamint hangsúlyozta, hogy neki min-
dig is fontos volt, hogy a merényletet
megelőző folyamatokat mielőbb átvilá-
gítsák, és tisztázzák a hibákat, hiá-
nyosságokat. „Az alkotmányvédelmet
gyorsan és teljesen új alapokra kell he-
lyezni, minden erőnkkel ezen dolgo-
zunk, a munka a jogi részletek végső
formába öntésénél tart” – mondta a tár-
cavezető.

Kifejtette: külön kell választani a
rendőrséget és a hírszerzést, gondos-
kodni kell az információk áramlásának
biztosításáról és biztonságáról az illeté-
kes hatóságok között, és egységesíteni
szükséges a meglévő adatbázisok rend-
szerét. Vitán felül áll, hogy az új alkot-

mányvédelemnek a parlament erős ellen-
őrzése mellett kell majd működnie – tette
hozzá a miniszter. Szólt arról is, hogy az
elkövetkező öt évben megduplázzák az
alkotmányvédelemhez tartozó személyi
állományt, és az újonnan beálló munka-
társakat szigorú kritériumok alapján vá-
lasztják majd ki. „A BVT repedéseket
kapott, most új és erős falat kell építeni
a köztársaság számára” – jelentette ki a
belügyminiszter.

Az észak-macedóniai albán családból
származó osztrák Kujtim Fejzulai no-
vember 2-án négy embert megölt és hu-
szonhármat megsebesített Bécs
belvárosában. A férfit a rendőrök lelőt-
ték, a helyszínen életét vesztette. A me-
rénylő robbanóöv-utánzattal, lőfegy-
verrel és késsel volt felszerelkezve. A tá-
madást az Iszlám Állam nevű terrorszer-
vezet vállalta magára. A támadó
büntetett előéletű volt, azért került bör-
tönbe – ahonnan idő előtt szabadult –,
mert Szíriába akart utazni, hogy csatla-
kozzon az Iszlám Államhoz. (MTI)

Jelentős hiányosságokat tárt fel a bécsi merényletet
követő vizsgálat
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Csak a szervezők adnak hiteles tájékoztatást!
A Székely Nemzeti Tanács által a nemzeti régiókért in-

dított polgári kezdeményezés aláírásgyűjtése február 7-
étől az utolsó meghosszabbítási szakaszába érkezett.
Célunk: megerősíteni a sikert, több országban kell még a
küszöb fölött is aláírásokat gyűjteni, és érdekünk, hogy a
kilenc országnál több államban is teljesüljön a területi kri-
térium. 

Joggal nevezzük igazi polgári kezdeményezésnek a tel-
jes folyamatot, hiszen a szervezők számtalan helyről kap-
tak segítséget, sőt nem egy segítő annyira a sajátjának
érezte a kezdeményezést, hogy párhuzamos, saját kontex-
tust teremtett köré, így buzdítva aláírásra ismerőseit. Ha
ezt tekintjük az európai polgári kezdeményezés modelljé-
nek, akkor az ennek következtében keletkezett félreérté-
sek, a kezdeményezés tartalmától eltérő értelmezések sem
jelentenek hátrányt a végső cél elérése szempontjából. Kö-
szönet érte mindenkinek.

Ugyanakkor felhívjuk a figyelmet arra, hogy a kezde-
ményezés tartalmáról, értelmezéséről, folytatásáról, to-
vábbi lépéseiről csak az
számít hiteles tájékoztatás-
nak, amit a kezdeményezés
polgári bizottságának két
vezetője – Izsák Balázs és
Dabis Attila – ad. Éppen
ezért azt kérjük minden
szimpatizánsunktól és a
sajtó munkatársaitól egya-
ránt, hogy kísérjék figye-
lemmel a Székely Nemzeti
Tanács és a nemzeti régiók
honlapjait, a Székely Nem-
zeti Tanács és a Citizens’
Initiative for National Re-
gions Facebook-oldalát,
valamint a Székely Nem-
zeti Tanács sajtóközlemé-

nyeit. A legfontosabb dolog, hogy a külső segítők által ter-
jesztett alternatív értelmezések ellenére sem változott a
nemzeti régiós kezdeményezés eredeti tartalma, tehát az,
amire az emberek az aláírásukat adták. Nem változtak a
célkitűzések sem, a szervezők a békés építkezésben látják
a nemzeti régiók – a tagállamoknak és Európai Uniónak
is hasznos – felemelkedését, és soha nem folyamodnak fe-
nyegető magatartáshoz, hiszen ez idegen magától a kez-
deményezéstől. 

Végezetül nem változott az sem, hogy a kezdeményező
polgári bizottság fog dönteni arról, milyen tartalmú jog-
szabálytervezetet fog az Európai Bizottságnak bemutatni
az aláírásgyűjtés sikeres lezárását követően, és egyedül
jogosult bármilyen lobbitevékenységre vagy annak irányí-
tására a kezdeményezés sikerességéhez és eredményessé-
géhez. 

Május 7-éig Székelyföldért és a nemzeti régiókért meg-
mozgatjuk Európát!

Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács elnöke

Összeállítják az oltásra váró
mozgásképtelenek listáját
A Marosvásárhelyi Szociális Igazgatóság összeállítja a Ma-

rosvásárhelyen és a város vonzáskörzetében élő mozgásképte-
len és fekvő betegek jegyzékét.

A beoltásra váró személyek, gondozóik (ha van ilyen), és a
velük egy háztartásban élő családtagjaik kerülnek fel a jegy-
zékre. Ennek érdekében együttműködnek a családorvosokkal.
Az oltáskampányra vonatkozó, saját felelősségre tett jelentke-
zési típusnyilatkozat és a hozzájárulási űrlap megtalálható a
hivatal www.tirgumures.ro honlapján, a „Szociális” gombra
kattintva. A dokumentumok letöltés után benyújthatók a regist-
ratura.das@tirgumures.ro e-mail-címen is, a „Persoană imobi-
lizată/nedeplasabilă” megjegyzéssel. 

További információkért a 0365-430-859-es telefonszám hív-
ható. Ezzel egy időben folytatják a 65 év felettiek, a fogyaték-
kal élők és a krónikus betegségben szenvedők előjegyzését a
védőoltásra.

Egyszerű indítvány 
az egészségügyi miniszter

ellen
Egyszerű indítványt nyújtott be szerdán a képviselőházban

a Szociáldemokrata Párt (PSD) Vlad Voiculescu egészségügyi
miniszter ellen. 

„Az inkompetencia és a felelősség elhárítása gyilkol! Vlad
Voiculescu veszélyt jelent a románok életére és egészségére”
című indítványt a PSD 109 képviselője írta alá. A kezdemé-
nyezők szerint „az elmúlt harminc esztendőben összesen nem
volt annyi szakszerűtlen és következetlen döntés, mint Voicu-
lescu másfél hónapos tevékenysége alatt”.

Az aláírók a tárcavezető lemondását követelik, vagy –
amennyiben erre nem kerül sor – azt kérik Florin Cîţu minisz-
terelnöktől, hogy menessze Vlad Voiculescut. Az egyszerű in-
dítvány vitájának menetrendjét a házbizottság határozza meg.
(Agerpres)

A kártyák pénzzel való feltölté-
sével megbízott Sodexo Pass Kft.
tájékoztatása szerint azonban sok
kiosztott kártyát még nem aktivál-
tak, amiből esetenként arra követ-
keztethet a birtokosa, hogy nincs
rajta pénz. Az elektronikus kártya a
PIN-kód megadását igénylő tranz-
akcióval aktiválható, a megyeszék-
hely szociális igazgatósága ennek
érdekében segítséget nyújt azoknak,
akik számára az eljárás nehéznek
tűnik.
Pénzátutalás 
a hónap közepén

A fennálló helyzet tisztázása vé-
gett megkerestük a Maros megyei
prefektusi hivatal sajtóosztályát, a
Sodexo Pass Romania Kft.-t és a
volt európai alapok minisztériumát.
A prefektusi hivatal arról tájékozta-
tott, hogy – a híresztelésekkel ellen-
tétben – a rendelkezésükre álló
információk szerint egyelőre nem
áll fenn annak a veszélye, hogy
megszűnne a meleg ételt biztosító
program.

Amint hangsúlyozták, a program
kedvezményezettjei számára a szo-
ciális támogatás összegét jövő héten
utalják át az elektronikus kártyára.
Elsőként azoknak a jogosultaknak,
akik januártól váltak a program ré-
szeseivé, majd következik a 2020
decemberében, illetve 2021 január-
jában elmaradt összegek átutalása. 

– Konkrétan melyik dátumhoz
köthető az elektronikus kártyákra
történő pénzátutalás, ami fontos
minden érintett fél számára? – kér-
deztük a kormányhivatal sajtóosz-
tályát.

– Az Európai Projektek és Beru-
házások Minisztériumának tájékoz-
tatása szerint minden hónap 15-én
utalja át a pénzt a minisztérium az
előző hónapra a Sodexo Pass bank-
számlájára. Ebben a hónapban pél-
dául 15-én a januári összeget
utalják át. Ezt követően 1–3 nap

alatt a bankszámlán levő összegből
a Sodexo feltölti a jogosultak kár-
tyáit. Így havonta 15–18-a között
számíthatnak a jogosultak arra,
hogy a 180 lej megjelenik a kártyá-
jukon, és használhatják. 

– Hány jogosult van a megyében,
és hány közétkeztetési egység part-
nere a programnak? 

– A feltételeknek eleget tevő jo-
gosultak listáját havonta időszerű-
sítjük, a megyében eddig 7.125
személy jogosult a hetente kétszeri
meleg ételre. A részt vevő fogyasz-
tási egységek száma is növekvőben
van. Jelenleg Maros megyében 92
vendéglő, étterem és más közétkez-
tetési egység partnere a programnak
– tudtuk meg.
Sok kártyát 
nem érvényesítettek

– Hány személy jogosult a Meleg
ételt az időseknek és hajléktalanok-
nak programra Marosvásárhelyen?
– kérdeztük a Marosvásárhelyi Szo-
ciális Igazgatóság ügyvezető igaz-
gatóját, Andreia Morarut.

– Jelenleg a megyeszékhelyen
332 olyan 75 év fölötti jogosult van,
akinek a nyugdíja nem haladja meg
a 800 lejt, ugyanakkor 84 hajlékta-
lan személy és család kaphat étke-
zési utalványt. Természetesen ez a
szám havonta változhat.

– A marosvásárhelyi kártyatulaj-
donosok jelezték-e a pénzhiányt?

– A jogosultak kevésbé, mivel az
összegeket nem a polgármesteri hi-
vatal utalja ki, a szociális igazgató-
ság csupán támogatást nyújt a
felhasználóknak. A megyei nyugdíj-
osztály havonta továbbítja a prefek-
tusi hivatalhoz a 75 évet betöltött és
800 lejnél alacsonyabb nyugdíjjal
rendelkezők listáját, a pénzt a mi-
nisztérium utalja át. A Sodexo Pass
Kft. azonban felhívta a figyelmet
arra, hogy a marosvásárhelyi jogo-
sultak között a kiosztott 416 kártyá-
ból 120 nincs aktiválva, amiből
esetenként arra következtethet a bir-
tokosa, hogy nincs rajta pénz. Az

első használatnál be kell vezetni a
kártyával egyszerre kapott jelszót,
ezt a következő használatoknál
azonban már nem kell megismé-
telni. Ezért telefonos segítséget
nyújtunk azoknak a marosvásárhe-
lyi lakosoknak, akik számára gon-
dot jelent a kártya érvényesítése és
használata. Azok, akik még nem ak-
tiválták a kártyájukat, hétfőtől pén-
tekig 8–14 óra között vehetik fel a
kapcsolatot a Marosvásárhelyi Pol-
gármesteri Hivatal Szociális Igaz-
gatóságával a 0365/430-859
telefonszám 112-es mellékszámán.

Amennyiben nem sikerül a tele-
fonon kapott utasítások nyomán
végrehajtani a műveletet, a szociális
osztály munkatársa Marosvásárhely
területén a helyszínen segít az elekt-
ronikus kártya érvényesítésében –

tájékoztatott a megyeszékhely szo-
ciális osztályának vezetője. 

Sodexo-partnerek 
jelentkezhetnek

A Sodexo Pass Románia Kft.-vel
szerződésben álló egységek listája
tanulmányozható a www.sodexo.ro
honlapon. A jogosultak választhat-
nak a listán szereplő egységek
közül, és amennyiben elégedetlenek
a nyújtott szolgáltatással, áttérhet-
nek egy másik partnervendéglő
vagy étkezde szolgáltatásaira.
Maros megyében a legtöbb közét-
keztetési egység Marosvásárhelyen
jelentkezett, a lista azonban folya-
matosan bővülhet, így a teljesség
igénye nélkül említünk néhányat
ezek közül: a Food Corner Auchan,
KFC, Morandi, Emma vendéglő,
La Casa Pane, Tempo szálló, Con-
tinental, Tempo vendéglő, Bistro
Theatre, Sapientia étkezde, a Pofte

Fast-Food 1 és 2, Diavolo, Ce De-
licii Delivery, Alpha Transilvană
Alapítvány, Cartofisserie, Wana Eat
vendéglő, Codobelc Delivery, Ta-
verna Diavolului, Zato Catering,
Dabo Doner. Szovátán a Patakmajor
vendéglő, a Paula villa, a Bello piz-
zázó&grill vendéglő, az Urban
bisztró, a Gólyafészek önkiszolgáló
étterem. Szászrégenben a Ioana Ca-
tering, az Intim vendéglő, a Monte
Carlo, a La Mitica vendéglő, a
Dayan Food Delivery. Segesváron a
Gourmet Lunch, a San1, a San Ge-
naro2 vendéglő, a Catering House,
a Four Seasons, a Jo Pub, a Casa
Kuhn. Dicsőszentmártonban egye-
lőre egyetlen vendéglő vagy étte-
rem sem iratkozott fel a programra,
a polgármester abban reménykedik,
hogy rövidesen kerül olyan vállal-
kozó, aki teljesíteni tudja a feltéte-
leket, és a program partnerévé
válhat. 

Jövő héten utalják a pénzt
(Folytatás az 1. oldalról)



2021. február 12., péntek ____________________________________________ SZÍNES VILÁG __________________________________________________ NÉPÚJSÁG 5

XVII. évf. 6. (748.) szám, 2021. február 12., péntek

Székelyföld világviszonylatban abban a különleges hely-
zetben van, hogy nem önálló ország, még önrendelkezéssel
sem bír, de két himnusza is van. Az egyiket, az „Óh én édes
jó Istenem, oltalmazóm, segedelmem” kezdetűt  még magyar
értelmiségi körökben is „ősi” székely himnuszként emlege-
tik, és 14. századinak vélik. A köztudatban tévesen az él,
hogy Bartók Béla gyűjtötte ezt a népdalt Csíkban, a 20. szá-
zad elején. Olsvai Imre népzenekutató megfogalmazása sze-
rint Bartók 1908-ban a székely népzene szellemében tíz
egyéni zongoradarabot komponált, és ezekből készült el
1931-ben egy öttételes zenekari szvit, melynek kezdő tétele
az Este a székelyeknél.  Mirk László a 101 vers és ének Csík-
somlyóról című kötet szerkesztésekor e dal kapcsán kutatásba
kezdett, melynek eredményeként kiderült, hogy az Énekszó
c. folyóirat 1940-ben pályázatot hirdetett szövegírásra Bartók
dallamára. A következő lapszámban meg is jelent a győztes
munka három versszakkal, a végén „Íme egy igazi Székely
Himnusz!” felirattal. A szöveget dr. Tamás Győző szolnoki
káplán írta, aki megbecsült karvezető és komponista volt. Ez
a nyolc évtizede született szöveg Fohász néven került be a
Mirk László által szerkesztett kötetbe, hiszen a dal inkább fo-

hász, a szöveg pedig nem himnikus hangzású. Elterjedéséhez
jelentősen hozzájárult a regös-cserkész mozgalom, de a száj-
hagyomány, főként protestáns közösségekben, átformálta a
harmadik versszak végét. Így került befejező sornak „A ma-
gyarok jó Istene”.

Furcsa módon az „új” székely himnuszként emlegetett köl-
temény a korábbi keletkezésű, idén éppen 100 esztendős. Ez
sem himnusznak íródott, hiszen a kolozvári diákként az egye-
temmel együtt Szegedre menekült székelyudvarhelyi Csa-
nády György (1895–1952) eredetileg egy Budapesten
előadott misztériumjáték betétdalának szánta Bujdosó ének
címmel. Zenéjét női karra komponálta az orvos-zeneszerző
Mihalik Kálmán. Először a Székely Egyetemista és Főiskolai
Hallgatók Egyesülete által a budai Aquincumban rendezett
találkozón 1922 májusában adták elő kantátaként a zene-
szerző jelenlétében. Mihalik Kálmán néhány hónappal ké-
sőbb, mindössze 26 évesen meghalt tífuszban. Temetéséről a
Csanády által szerkesztett Új Élet terjedelmes beszámolót kö-
zölt, és itt jelent meg először nyomtatásban az elhunyt által
megzenésített dal szövege is, bizonyára a szerző címmódo-
sítása révén immár Székely himnusz elnevezéssel. Az eredeti
szöveg mindössze nyolcsoros, és az utolsó sora: „Ne hagyd
el Erdélyt, Erdélyt, Istenem!”

A két világháború között a Szé-
kely himnusz, a folklór alkotások-
hoz hasonlóan, szájról szájra
terjedt. Fennmaradását és a Kár-
pát-medencében, sőt a tengerentú-
lon való elterjedését is főként a
cserkészek, vallásos egyletek és
erdélyi gyökerű értelmiségiek se-
gítették. Romániában irredentának
minősített, tiltott ének volt. Külön-
álló nyomtatványként először
1940-ben a Rózsavölgyi Kiadó je-
lentette meg Észak-Erdély magyar
visszafoglalása alkalmából. Ebben
az évben Magyarországon kötele-
zővé tették a tanulását. A kom-
munizmus idején mind Magyaror-
szágon, mind Romániában a tiltott
énekek közé tartozott. Ennek elle-
nére titokban mégis énekelték, és
folyamatosan terjedt, sőt folklori-
zálódott. Kriza Ildikó folklorista
kutatásai szerint a megváltoztatott
és kiegészített szöveg az amerikai
magyarok között terjedt az 1970-
es években. 

Az 1989-es rendszerváltozás
óta a székely himnuszok reneszán-
szukat élik. Éneklik őket istentisz-
teletek után, nagyobb egyházi
eseményekkor, a csíksomlyói bú-
csúban, március 15-i ünnepsége-
ken, szobrok és emlékművek
avatásakor,  általában nemzeti
imánk, a Himnusz után. Nemcsak
a Székelyföldön és Erdélyben,
hanem az anyaországban is. Sze-
geden a Csanády-féle himnusznak
emlékművet állítottak, a szövegíró
és a zeneszerző emlékét pedig ele-
venen őrzi az utókor. Budapesten
a trianoni döntés századik évfor-
dulóján a Hegyvidéki Önkor-
mányzat Csanády György
tiszteletére, egykori lakóhelyénél,
a Városmajor utca 28/C-nél em-
léktáblát állított. Szülővárosában,

Székelyudvarhelyen, ahol végakaratának megfelelően a ham-
vai is nyugszanak, a Bethlen Gábor utca 8. szám alatti ház
falán 2004 júniusában domborműves emléktáblát helyeztek
el. Születésének 125. évfordulóján a belvárosi református te-
metőben a leszármazottak részvételével emlékeztek meg róla.
Udvarhelyen 2009 óta minden év május 22-én megünneplik
a székely himnusz napját. Resicabányán még áll Mihalik Kál-
mán szülőháza, melyre a szintén ott élő Kun László hívta fel
a közvélemény figyelmét.

Mindkét himnuszként számontartott ének beleivódott a
székely néplélekbe. Hiába vallja magát magyarnak a székely
ember is, mégsem elégszik meg egy himnusszal, szükségét
érzi annak, hogy saját himnusza is legyen a nemzeti imánk
mellett. Annak ellenére, hogy sokszor egy-egy nagyobb ren-
dezvény végén, a hivatalos forgatókönyvvel nem törődve,
maga a közönség gyújt rá a himnuszéneklésre, vannak Szé-
kelyföldön olyan templomok is, amelyekben nem csendül fel
a Mihalik-féle dallam. Nem éneklik, mert a szöveg pesszi-
mista hangvételű. Erről már sokan beszéltek és írtak, Pap
Gábor művészettörténész pedig bizakodóbb hangvételű so-
rokkal is megtoldotta a Csanády-féle himnuszt. Sokan érzik,
kevesebben tudják, hogy a szónak teremtő ereje van. Ha foly-
ton azt énekeljük, hogy porlunk, mint a szikla, akkor ez is
fog bekövetkezni. Lassan eltűnünk, és ezt még dallal is se-
gítjük. Jómagam székelyként elsősorban ezért nem éneklem
ezt a himnuszt. Csanády ezen során maga a néplélek is javí-
tott, amikor őrt áll, mint a szikla változatra módosította. A
nyolcsoros ének utolsó sorát következetesen rosszul éneklik,
pedig a szerző leszármazottjai is tiltakoztak ez ellen. A köz-
tudatba nem a szerző által írt sorok, hanem a folklorizálódott
változat épült be, pedig az eredeti szöveg szerint Csaba király
győzelemre segíti, és nem vezeti a népét, mint ahogyan a he-
tedik sorban az ezerből csak száz lett, és beépült a jaj szócska. 

Véleményem szerint egyházi elöljárók, kántorok, kulturá-
lis és nemzeti ünnepek szervezői, valamint a himnuszt nyom-
tatványként megjelentető kiadók felelőssége lenne a helyes
vagy valamilyen közmegegyezéssel módosított változat to-
vábbéltetése. Az ősinek tartott Bartók-dallam népdalszerű
szövegével kapcsolatban is ideje volna az igazmondásnak. 

Csanády György eredeti nyolcsoros verse

Ki tudja merre, merre visz a végzet
Göröngyös úton, sötét éjjelen.
Segítsd még egyszer győzelemre néped,
Csaba király a csillagösvényen.
Maroknyi székely porlik, mint a szikla
Népek harcától zajló tengeren.
Fejünk az ár ezerszer elborítja,
Ne hagyd el Erdélyt, Erdélyt, Istenem!

(1921)

Fohász

Ó, én édes jó Istenem,
Oltalmazóm, segedelmem,
Vándorlásban reménységem,
Ínségemben légy kenyerem.

Vándor fecske sebes szárnyát,
Vándorlegény vándorbotját,
Vándor székely reménységét,
Jézus, áldd meg Erdély földjét.

Vándor fecske hazatalál,
Édesanyja fészkére száll,
Hazajöttünk, megáldott a
Csíksomlyói Szűz Mária.

(1940)

Székelyföld himnuszai
Sepsiszéki Nagy Balázs



Öntve az ég kékgáliccal,
meszelik a Hadak Útját,
ezüst havak, porka havak
valahogy még tisztán tartják.

Február második dekádjának elején járunk.
Eső esett ma hajnalban, aztán ráfagyott az
útra. Mire hidegebb lett, megindult a havazás
is, aztán estére elsurrantak a fellegek kelet
felé, s felragyogott a város feletti kitisztult
égen teljes pompájával a Tejút. Mint színie-
lőadást megelőző gongütések ragyognak fel
egyenként a csillagok. Csillog az Orion ho-
mokórája D-DK irányában. Fölötte a Bika
Aldebaranja, a Bujdosók lámpása ontja
egyenletes fényét. Tőle ÉNy-ra a Fiastyúk te-
relgeti csillagcsibéit. A déli égperemen még
jól láthatóan csillog-villog a Szíriusz, a Zúz-
maráscsillag. Szekere rúdjával ÉK-nek for-
dulva a csillagos éggel most ismerkedőnek is
jó tájékozódási pont a Nagy Göncöl, s hátsó
csillagaitól öt saroglyavégnyi távolságra be-
lepislant a porka havak hullásába a Sarkcsil-
lag. A Hold éppen búcsúzni készül a nyugati
látóhatár felett. A bolygók közül most csak
kettő sétálgat égi ösvényein. A zenit felé ha-
ladtában a Kosban ott bandukol a Mars, kö-
zelében időzik az Uránusz is, majd csak éjfél
után nyugszanak.

Szederinda sír a hóban,
búvó gyomoridege a télnek,
a Keleti-Kárpátokból
bésöprik a remetéket.

– mormolom tovább magamban Farkas
Árpád Hidegét. Hete sincs, hogy február 7-
én megindult a Keleti-Kárpátok fölött csillag-
ösvényein égi remeteségébe. 1968-ban, ami-
kor megjelent első verseskötete, a Másnapos
ének, a Kultúrpalotában, Kós Károly szüle-
tésének 85. évfordulóján, a transzilvanizmus
nagymesterének tiszteletére rendezett iro-
dalmi esten vékonydongájú legényemberként
tette tiszteletét. Tizedikesek voltunk, ott szo-
rongtunk a dugig tele díszterem kakasülőjén,
ahová a zeneiskolások rejtett ösvényein po-
tyásként jutottunk be, de kifogástalan, frissen
kefélt zakóban, nyakkendősen. Ahogy illik
meglátogatni a társasági termeket. Magyar-
tanárnőnk, Zoltán Ildikó szavai – Fiúk, őrá
kell figyelni, ő az…! – keltették fel érdeklő-
désünket a fiatal költő iránt. A transzilvaniz-
mus megkésett, utolsó heroldját láttuk fejet
hajtani a nagy előd előtt.

Én még rakom tessék-lássék,
nem pásztortűz, csak a nyájak
hiszik annak, amíg semmi
lángja körül körbejárnak.

Én még rakom, a Hadisten
beléalszik, mélyen ásít;
de ha én is elaludnék,
ránk küldné a fagy kutyáit!

Február 12. E napon születet Franco Zef-
firelli. Az ő 1968-ban forgatott Rómeó és Jú-
liáján nőttünk fel. Az 1972-es Napfivér,
Holdnővére is emblematikus filmmé neme-
sedett. Az Assisi Szent Ferenc életének ese-
ményein alapuló mű örök emberi értékeket
emel piedesztálra: önzetlenség, szerénység,
önfeláldozás, segítőkészség, a pusztítás he-
lyett az alkotás képessége és öröme, s nem
utolsósorban a természet szeretete.

Az 1430-ban íródott Jókai-kódexben is el-
mondott legenda szerint, amikor Cannarió-
ban prédikált volna a népnek, Szent Ferenc

„…tekénte az út mellett való némi fákra,
kiken áll vala különb-különb madaraknak
ezenne soksága, hogy sonha azfélékben nem
volt láttatott olyan sokaság. Még annak fe-
lette ez fölül mondott fáknak mellette való
mezőben lakozik vala különb-különb mada-
raknak nagy soksága, (…) Szent Ferenc
mondá társinak: Várjatok meg engemet ez
úton, elmegyek, és prédikálok én húgimnak,
madaracskáknak. (…) madaraknak Szent Fe-
renc mondá: Igen tartoztok Istennek, én
húgim, madarak. És tartozzatok mindenkoron
űtet dicsérni a szabadságért, kit vallotok min-
denütt röpülést, kettős ruháért avagy hárma-
zotért, Noénak bárkájában Istentűl
timagatoknak megtartásért, égnek életi nek-
tek adásáért. Ti nem vettek, sem arattok, és
Isten titeket eléltet, és ad folyóvizet és kútfor-
rásokat innotok, fészekre hegyet és halmot.
És mert sem fonni nem tudtok, sem szőni, de
maga ad tinektek és ti fiaitoknak kellemetes
öltözést. Azért igen szeret titeket Teremtő 
(…) Azért óggyátok magatokot, én húgim,
madaracskák, hogy ne legyetek hálátlanok,
de mendenkoron kellemetest dicsérjétek Is-
tent.”

Liszt Ferenc 1863 körül idézi meg ezt a
történetet Szent Ferenc életéből az A-dúr le-
genda. Assisi Szent Ferenc prédikál a ma-
daraknak című művében, melyhez
magyarázatot is írt:

„Az itt következő kompozíció »szellemi in-
dítéka« Assisi Szent Ferenc életének egyik
legmeghatóbb epizódja. (…) Hiányos képes-

ségeim és talán az a tény is, hogy a zenei ki-
fejezés határai oly szűkek egy ilyen kis terje-
delmű és zongorára (…) komponált
darabban, mindez arra kényszerített, hogy
erősen leszűkítsem a szöveg – a kis madarak-
nak szóló prédikáció – csodálatos, túláradó
gazdagságát.”

Szerény bevezető a nagy muzsikustól. De
ne feledjük, hogy eme műve rendkívüli
módon új hangú és egyéni. Az impresszioniz-
mus a zenében csak évtizedek múltán jelent-
kezett. Megelőzve korát, először a
zenetörténetben zenei hangszínekkel jeleníti
meg a csivitelő madarakat.

Szent Valentin emlékére február 14-én vi-
lágszerte megajándékozzák szeretteiket az
emberek. Ki volt ő? Biztos választ nem tu-
dunk személyét illetően. Szinte ahány könyv,
annyi verzió született életéről. Mégis, a kü-
lönböző történetekből kirajzolódik egy római
pap képe, akit II. Claudius császár uralko-
dása idején 269. február 14-én kivégeztek.
Valószínűleg azért halt mártírhalált, mert se-
gített az akkoriban üldözött keresztényeknek.
A legenda szerint Valentinus barátságos
ember volt, aki szívesen adott tanácsot fiatal
szerelmeseknek.

Valentin az esztendő első virágajándékozó
eseménye, az első virágok ajándékozta öröm.
Mindenkinek elege van a télből. A keltetett
tulipánok, jácintok, fréziák a várva várt ta-
vaszt idézik. Néha megbomlik az idő, s bim-
bóba csalogatja a kert bokrait is, és nem
ritkán február szeszélye hóval borítja a színe-
sülő ágvégeket.

A szerelmesek megajándékozása angol-
szász hagyományokra épül, de hazánkban
sem ismeretlenek a Bálint-naphoz kapcso-
lódó tradíciók. A magyar néphagyomány pél-
dául úgy tartja: a madarak ezen a napon
választanak párt. Ma is dívik a szokás, hogy
az udvar, a porta olyan részére, ahova nem fér
a baromfi, az ég madarainak magvakat, aszalt
gyümölcsöket szórnak. De előbb, ha van hó,
ha nincs hó, ösvényt söpörnek az ég madara-
inak.

Nálunk az ünnep keresztény jellege volt a
meghatározó, hiszen az itáliai ókeresztény
vértanú, Valentin legendáját itt is ismerték,
olvasható az az Érdy-kódexben is. Az első
nagy költőnk, Balassi is a Bálint nevet kapta
a keresztségben. Emlékére 1997-ben irodalmi
díjat alapítottak, amellyel minden évben egy
magyar költőt díjaznak, aki Balassi Bálint
szellemében alkot, aki, ahogy azt a névadó
írta volt, „Emberségről példát, vitézségről
formát” tudott adni. Maga a díj a Balassi Bá-
lint-emlékkard, egy középkori mintára ková-
csolt végvári szablya. 2002-ben Farkas Árpád
volt a kitüntetett. Elismerései közül, szerin-
tem, ez a leginkább hozzá illő.

Mai rendhagyó sétánkat, kedves Olvasóm,
hadd fejezzem be az ő versét zsolozsmázva: 

Apáink arcán

Itt Erdélyben a suvadásos dombok
a férfiakban éjjel mélyre szállnak,
reccsenve nőnek meg a pofacsontok,
s a vízmosásos szemekben az árnyak

nézik, nézik évezredes hosszan,
hogy a türelem partjain milyen
erdő ég el.
Hiába kenték be a füves rétet
jelszavakkal és piros borjúvér-
rel,

mert felzúg makacs hajuk az
éjben
és erdőtűzként világít,
forradalmas-szép arcuk foszfo-
reszkál,
hogy megleljük az utat hazáig,

fiúk, fiúk, ti viháncoló csitkók a
vad szelekben,
ha netalán az űrig nem sikerül
szállnunk,
s e rögös földre mégis visszatér-
nénk,
csak lábujjhegyen, halkan!:

apáink hűlő, drága arcán já-
runk.

Hát járjunk eme ösvényeken
mi is, halálig.

Maradok kiváló tisztelettel.
Kelt 2021-ben, két nappal

Bálint előtt

Kiss Székely Zoltán

Néha megbomlik az idő, s bimbóba csalogatja a kert bokrait

„A Keleti-Kárpátokból bésöprik a remetéket”

A természet kalendáriuma (CDXLIX.)
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Galamb József, a Ford T-modell tervezője 140 éve született

Száznegyven éve, 1881. feb-
ruár 3-án született Galamb
József gépészmérnök, az
amerikai Ford autógyár első
főmérnöke, a legendás T-mo-
dell tervezője. Az MTVA Sajtó-
archívumának portréja:

Ötgyermekes makói parasztcsa-
ládban született, iskoláit is szülővá-
rosában kezdte. A kiváló képességű
fiú még a szegedi Állami Fa- és 
Fémipari Szakiskola harmadik osz-
tályába járt, amikor felvették a bu-
dapesti Állami Felső-Ipariskolába

(a BMF Bánki Donát Gépész és
Biztonságtechnikai Mérnöki Kar
jogelődje). Ma üzemmérnökinek
megfelelő oklevelének megszerzése
után a Diósgyőri Vasgyárban lett
műszaki rajzoló, majd 1901-ben
műszaki altisztként a haditengeré-
szethez vonult be, ahol parancsnoka
Horthy Miklós sorhajóhadnagy
volt. Érdeklődését felkeltette a szü-
letőben lévő autógyártás, ezért le-
szerelése után Aradon, a Magyar
Automobil Rt.-nél helyezkedett el,
vállalati ösztöndíjjal bejárta Euró-

pát. A legtöbbet a frankfurti Adler
autógyárban tanulta, ahol motorok
összeszerelésére alkalmazták – ez
akkoriban egyetlen ember feladata
volt.

1903-ban tapasztalatot gyűjteni
hajózott át Amerikába, de az 1904-
es Saint Louis-i autó-világkiállítás
olyan mély hatást tett rá, hogy az
Újvilágban maradt. Először a luxus-
autókat készítő clevelandi Stearns
autógyárnál helyezkedett el, majd
1905 őszén az amerikai autógyártás
születő fellegvárába, Detroitba köl-
tözött. Három helyre is beadta állás-
kérelmét, és egy nap leforgása alatt
mind a háromtól kedvező választ
kapott, ő végül 1905. december 11-
én a mindössze két éve alapított,
300 alkalmazottat foglalkoztató
Ford cég tervezői ajánlatát fogadta
el. A vállalat akkor még máshol
gyártott alkatrészekből szerelt össze
automobilokat, Galamb dolgozott
az A- és az N-modellen is. (Ford
első gyártmányát az A betűvel je-
lölte, és így haladt tovább az ábécé-
ben, egész a huszadik, T-modellig,
bár ezek nem mindegyike került
gyártásba.) Henry Ford akkor fi-
gyelt fel Galambra, amikor az újra-
tervezte az N-modell hűtésrend-

szerét, és rögvest elő is léptette fő-
mérnökké.

Amikor Ford úgy döntött, olcsó
és könnyen kezelhető népautót fog
készíteni, a tervek kidolgozásával
C. Harold Willst és Galambot bízta
meg. Galamb első feladata egy új
tengelykapcsoló kifejlesztése lett, a
híres bolygóműves váltón fél évet
dolgozott, elképzeléseit fekete isko-
lai táblára vázolta fel a hintaszék-
ben ülő Fordnak. A T-modell volt az
első sorozatgyártásban, futószala-
gon készülő autó, első eladásra
szánt példánya 1908. október 1-jén
gördült le a gyártósorról. A Tin Liz-
zie (Bádog Böske) néven is emle-
getett autó átformálta Amerika és az
autózás képét. Húsz évig gyártották
az egyszerűen kezelhető, megbíz-
ható és kedvező árú T-modellt,
1918-ban az összes amerikai autó
fele T-modell volt. Összesen 15 és
fél milliót adtak el belőle, 1999-ben
az Évszázad Autójának is megvá-
lasztották, és még mindig kilence-
dik a legnagyobb példányszámban
eladott személyautók listáján.

Galamb József nevéhez fűződik
a futószalagos gyártás technológiá-
jának kidolgozása, a villamos gyúj-
tóberendezés megalkotása is. Az I.

világháború idején ő konstruálta a
Liberty repülőgépmotort, majd a
szintén magyar Farkas Jenő (Eu-
gene Farkas) társaságában gazdasá-
gos, az addigiaknál kisebb traktort
tervezett. A Fordson volt az első,
amelyet bármely farmer megvehe-
tett, és amellyel a háború alatt a nők
is el tudták végezni a fáradságosabb
gazdasági munkák nagy részét, Ma-
gyarországon is a mezőgazdaság
modernizációjának alapvető erőgé-
pei lettek. Galamb 1922-ben két ott-
hon maradt testvérével létrehozta a
makói Ford-lerakatot, ahol gépko-
csik mellett Fordson traktorokat és
alkatrészeket árultak és javítottak
egészen 1944-ig.

A Ford cégnél 1908 és 1914 kö-
zött a mérnöki részlegen kísérleti
munkát végzett, feladata versenyau-
tók építése volt. 1914-ben a High-
land Parkban lévő tervezői
részleghez került, ő lett a felelős a
T-Ford fejlesztéséért. 1915-től
1944-es nyugdíjazásáig a Ford 
dearborni üzemében dolgozott. Hi-
vatalos titulust csak 1919-ben ka-
pott, a Ford gyár főkonstruktőre
1937-ben lett.

1915-ben kapta meg az amerikai
állampolgárságot, 1917-ben meg-
nősült, két leánya született. Ma-
gyarországot soha nem felejtette el,
világhírű mérnökként 1911 és 1932
között többször hazalátogatott. Bu-
dapesti tartózkodása alatt több elő-
adást tartott a Magyar Mérnök és
Építész Egyletben, 1926-ban fo-
gadta Horthy Miklós kormányzó is,
aki megköszönte neki közreműkö-
dését fia sikeres amerikai tanul-
mányútjában. 1921-ben ösztöndíjat
alapított olyan szegény sorsú makói
diákoknak, akik felső ipari iskolá-
ban kívántak tanulni.

1943 végén szívrohamot kapott,
és orvosai tanácsára a Ford Motor
Company alkalmazásában eltöltött
39 év után nyugállományba vonult.
1955. december 4-én, 74 éves korá-
ban hunyt el, Detroitban nyugszik.

Története maga az amerikai
álom: a messziről indult szegény fiú
a tehetséggel párosuló szívós mun-
kával híres és gazdag lesz. 1990-
ben a makói szakmunkásképző
intézet felvette a nevét, 2000-ben
posztumusz díszpolgárrá avatták
szülővárosában, 2017-ben Budapest
Józsefvárosban is. 2002-ben aszte-
roidát neveztek el róla, a Magyar
Nemzeti Bank 2006-ban Ford-T
modellt ábrázoló, 2008-ban a Buda-
pesti Műszaki Egyetem Galamb Jó-
zsef-emlékérmet bocsátott ki. A
T-modellből a budapesti Közleke-
dési Múzeumban látható egy töké-
letes állapotú példány, a makói
József Attila Múzeumban pedig egy
1919-es gyártású felújított négysze-
mélyes, nyitott Ford T Touring ta-
lálható.

Galamb József (Forrás: Wikipedia)

1914-ből fennmaradt Fordson traktor (Forrás: Wikipedia)

Mellszobra szülővárosában  (Forrás: Wikipedia)

Több változatban is készült a legendás Ford T, mint ezen az 1924-es autóslap-hirdetésen is látható (Forrás: www.motorcities.org)
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A megjelölt sorokban, oszlopokban szereplő helyes megfejtéseket február 25-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 egy híres, ma is aktív Fülöp-
szigeteki vulkán nevét kapjuk. Könnyítésül egy betűt előre beírtunk.

VÍZSZINTES: 1. Árukiviteli tilalom – Megjátssza magát, komédiázik. 7. Orvosi csont
– Paci. 8. Rideg – Régi történet. 9. Földforgató eszköz – Sebhely, var. 11. Azonos betűk
– Lóbiztató szó. 12. Negatív töltésű elektróda – Szőlőlé. 14. Magas növény – Luxemburgi
és norvég gépkocsijelzés. 15. Megfontolt, kiegyensúlyozott – Adott szó, fogadalom. 18.
Akta – Tanít. 19. Gyehenna – Indonézia hivatalos nyelve. 22. Véd – Csendben fúr! 23.
Házasságkötés – Babtámasz. 25. Oxigén és kalcium vegyjele – Piros darab! 27. Sűrű, buja
– Zokog. 28. Nagyon régi, antik – Takarmánynövény-féleség. 30. Libahang – Magatok.
31. Számítógép fontos alkatrésze – Papírlámpás.  

FÜGGŐLEGES: 1. Áramforrás lehet – Egyszer sem. 2. Evet – Lángész. 3. Határozott
névelő – Numero, rövidítve. 4. Felsőfok jele – Eszközarányos mutató. 5. Klub, közösség
– Puha szén. 6. Rendelkezésére bocsát – Elhallgattat. 10. Táplálkozik – Orosz író volt
(Nyikolaj Vasziljevics). 13. Nyak része – Egyetemi kar vezetője. 16. Amerikai focista
(Alexi) – Szaúd-Arábia fővárosa. 17. Takarékoskodik – Kétfülű görög korsó. 20. Dedó –
Profil. 21. Terepjáró autó – Iszlám szentírás. 24. Énekesmadár – Ügyetlen, esetlen. 26.
Fanyar gyümölcs – Egyik szülő. 29. Apadni kezd! – Napkorong!

Koncz Erzsébet

Az ÓRÓMAI SZENTENCIA
című pályázat nyertesei:

Gaspar Aranka, 
Koronka, Liliacului u.

Szabó Terézia, 
Ákosfalva, Mică u.

A pályázati rejtvény megfejtése:
EMBER VAGYOK, SEMMI SEM IDEGEN TŐLEM, 

AMI EMBERI. AFER
Kérjük a nyerteseket, 

vegyék fel a kapcsolatot Borbély Ernővel 
a 0742-828-647-es telefonszámon.

Megfejtések 
a február 5-i számból:

Ikrek:
El Tajín

Klasszikus:
Szégyenben maradt, mégis 
tanácsokat osztogat
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Szerkeszti: Kiss Éva 934.

VÍZSZINTES: 1. Német zeneszerző, 400 éve halt meg (Michael). 9. Portékaként
kínáló. 10. Étlen név! 12. Orosz operaszerző, 150 éve hunyt el (Alekszandr). 16. Tízből
kettő! 17. Költő (László, báró). 19. Fiatal ökör. 20. Azon a másik helyen. 23. Juhszállás.
24. Új-zélandi alagút. 26. Vegyileg semleges. 28. Svájci kanton 29.  Vörös (angol). 30.
Libahang. 32. Francia arany. 33. Azon a helyen. 35. Néma nők! 36. Felvidéki folyó. 38.
Három (olasz). 39. Német és spanyol gépkocsijel. 40. Francia Mária. 41. Dublin lakója.
42. Szándékozik. 45. Olasz szerelem. 47. Örömében csapong. 50. A mélybe. 51. … avis
(ritka madár). 52. Ravaszdi. 53. Kénes vasérc. 55. Angol költő, 200 éve hunyt el (John).
56. Német szociáldemokrata politikus, köztársasági elnök, 150 éve született
(Friedrich). 57. Mohamed istene.

FÜGGŐLEGES: 1. Pompás tollazatú madár. 1. Erek! 3. Önálló, független. 4. Női név
(máj. 24.). 5. Magatok. 6. Bizonyos ideje. 7. Az örök város. 8. Utálat. 11. Orvos, egyetemi
tanár, szakíró, 100 éve halt meg (Dezső.). 12. Festő, építész, restaurátor, 200 éve
született (Ferenc). 13. Cseh építész (Josef). 14. Ritka női név (dec. 1.). 15. Range only
radar (távolságmérő, röv.). 18. Heveny. 21. Te és én. 22. Üres tér! 25. … de l’Esten (Ady).
27. Rovar testrésze. 31. Párizs része! 34. Üdítő ital. 36. Malom része. 37. A levegő oxi-
génjét igénylő. 38. Három (olasz). 39. Szép vitéz. 40. Ifjúsági írónk (Ferenc). 41. A
nemzetgazdaság fontos ágazata. 43. … May (német író). 44. Lelkész, író, az első magyar
nyelvű hírlap szerkesztője (Mátyás). 45. Angyalrang. 46. … West, színésznő. 48. Szán-
tóeszköz. 49. Belgiumi üdülőváros. 52. Skálahang. 54. Francia személynévmás.

L.N.J.
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VÍZSZINTES: 
1. A szólás első része. 9. Hatalmában tart. 10. London lakója. 11. Srégen, rézsút. 16. Ün-

nepi sütemény. 18. Az erdő belseje! 19. Imádkozzatok! (latin). 20. Finn cég (mobiltelefon-
gyár). 21. Máramarosi folyó. 22. Hunyadi László nándora. 23. Téli csapadék. 24.
Jótékonykodik. 25. Orosz rendező (Alekszandr). 26. Jemeni és német gépkocsijel. 27. Sokba
kerül. 30. Kecsesen hajlik. 32. Értesülés. 34. Nagy testű papagáj. 36. Tetőalj. 38. Spanyol és
portugál gépkocsijel. 40. Forint (röv.). 41. Harap. 43. Kopasz. 44. Spanyol tartomány és
város. 47. Tó lehet ilyen. 49. Szolmizációs hang. 50. Géniusz, lángész. 51. Kertben használt
eszköz. 52. Tartozása van. 55. A Volga mellékfolyója.

FÜGGŐLEGES: 
1. Vízlelőhely. 2. Az argon vegyjele. 3. Órómai politikus, Karthágó ellensége (Marcus

Porcius). 4. Indiai verssor (16 szótagú). 5. Katalin egyik becézése. 6. … Blandiana (román
költőnő). 7. Tangens (röv.). 8. Sétálóutca. 11. A szólás befejező része. 12. Művészettörténész
(Nóra). 13. Ritka (német). 14. Kézbesít. 15. Tiltószó. 17. Kacagj! (olasz). 20. Unszol. 21.
Éppen hogy érint. 23. Sokhúrú pengetős hangszer. 25. Görög levegő. 28. A rádium vegyjele.
29. Partszakasz! 31. Szemere … (magyar színésznő). 33. Pazar, kiváló. 35. Brazil szövetségi
állam. 37. Szöglet. 39. Kis termetű lófajta. 42. Forma. 45. Angolul kérdezni. 46. Becézett
Mária. 47. Tajték. 48. Sapienti … (A bölcsnek elég). 51. A szabadba. 53. Skálakezdet. 54.
Francia rt. (röv.)

L.N.J.

EGY KÍNAI SZÓLÁS
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KOBAK KÖNYVESBOLT

Marosvásárhely,
Győzelem tér 

18. szám, 

www.bookyard.ro



A Carit-San Medical rendelőintézet 
ingyenes

laboratóriumi vizsgálatra,
bőrgyógyászati és pszichiátriai szakrendelésre 

várja az érdeklődőket 
családorvosi, illetve szakorvosi küldőpapír alapján. 
Laboratórium: Aurel Filimon utca 15. szám

Járóbeteg-rendelő: Mihai Viteazul utca 42. szám

Tel.: 0265/269-172
www.caritsanmed.ro

SC Dürkopp Adler SRL, 
Marosszentgyörgy
str. Agricultorilor nr. 12.

munkatársat keres  
számvezérlésűgép-kezelői 

és hőkezelői 
állás betöltésére

Amit kérünk: 
– Tanulási vágy
– Megbízhatóság, komolyság, 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 e-mailen:
office@duerkopp-adler.ro, personal@duerkopp-adler.ro  várunk. 

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

SC Dürkopp Adler SRL, 
Marosszentgyörgy
str. Agricultorilor nr. 12.

munkatársat keres
minőségellenőri/felelősi

munkakörbe
Amit kérünk: 
– Műszaki rajz ismerete
– Technikai szakértelem
– Mérési és ellenőrzési eszközök használatának ismerete
– Angol és német nyelv ismerete előnyt jelent
– Két műszakos munkarend
– Sorozatgyártást kísérő mérések végrehajtása
– Az előírt gyártásközi ellenőrzési feladatok elvégzése
– A késztermék minőségének ellenőrzése
– Megbízhatóság, precizitás, felelősségtudat, önállóság.

Amit kínálunk:
– Versenyképes fizetés
– Éves teljesítménybónusz
– Étkezési jegyek
– Ingyenes szállítás
– Pótszabadság
– Stimuláló multinacionális munkahelyi légkör.

Önéletrajzot és kísérőlevelet a cég székhelyén vagy e-mailen: 
office@duerkopp-adler.ro, moldovanm@duerkopp-adler.ro  

várunk. 
További információk a 0265-208307-es telefonon. 

SC Dürkopp Adler SRL, 
Marosszentgyörgy
str. Agricultorilor nr. 12.

munkatársat keres tervezőmérnöki
állás betöltésére

Amit kérünk: 
– Felsőfokú technikai szakirányú végzettség
– Jó  számítógép-kezelői ismeretek
– CATIA V5 (AUTOCAD + SOLIDWORKS) ismerete
– Mechanikai tervezés terén szerzett tapasztalat előnyt jelent
– Középfokú német- vagy angolnyelv-tudás.

Amit ajánlunk:
– Biztos, hosszú távú munka
– Vonzó fizetés (egyéni értékelés alapján)
– Ingyenes szállítás, étkezési jegyek
– Stimuláló multinacionális munkahelyi légkör.

Önéletrajzot és kísérőlevelet a cég székhelyén vagy e-mailben: 
office@duerkopp-adler.ro, personal@duerkopp-adler.ro várunk. 

További információk a 0265-208-307-es telefonon. 
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Ø Beton nedvesen vagy félszárazon kiszállítva
Ø Egyedi, különleges út- és térrendezési feladatok megoldása
Ø Tapasztalat  20 év régiséggel
Ø Aszfaltozás, hengerelt aszfaltok bedolgozva
Ø Segítőkészség és garancia
A marosvásárhelyi BETAS Kft. ajánlata magán- és jogi személynek egyaránt: 

– út- és járdajavítás, helyreállítás feltörés után
– épületalap öntése, garázsok, kerítések és vízelvezetők javítása-építése
– betonaknák, pincék kivitelezése, javítása
– parkok, parkolók, külső és belső ipari platformok rendezése
– árkok és bejárati hidak építése, javítása

Mindezeket kivitelezzük: BETon, ASzfalt, sóder, kavicsfrakciók, zúzott kavics,
kockakövek, betonlapok, járólapok és térkövek, út- és járdaszegélyek
felhasználásával.

Megtalálnak a betas_srl@yahoo.com címen vagy az alábbi telefonszámokon:
0265/253-781, 0743-187-066, 0758-047-614.  

REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, ROLETTÁK, GARÁZSKAPUK, ÁTLÁTSZÓPONYVA-
BEÉPÍTÉS, egyéb árnyékolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy választékban. Tel. 0745-379-
638. (sz.-I)
TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német REHAU profilokból. Tel. 0745-379-638.
(sz.-I)
A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes körű ellátást biztosít a segélyből (koporsó,
szállítás, balzsamozás, temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534. (20875-I)
TEHERSZÁLLÍTÁST VÁLLALOK 1,5 tonnáig. Tel. 0748-580-389. (p.-I)
TERMOPÁN AJTÓK, ABLAKOK javítása, rolók, szúnyoghálók készítése, szerelése. Tel. 0771-383-
725. (10461-I)
A PLASMATERM RT. alkalmaz öntödébe, illetve fémmegmunkáló műhelybe ÜZEMMÉRNÖKI TEVÉ-
KENYSÉG végzésére alkalmas személyt. Az önéletrajzokat a secretariat@plasmaterm.ro e-mail-címre
küldhetik. Tel. 0730-708-011. (65368-I)
A THEREZIA TEJGYÁR eladási osztályára VEZETŐ MUNKATÁRSAT alkalmaz. Önéletrajzát, 
kérjük, juttassa el a therezia@therezia.ro e-mail-címre. Érdeklődni lehet a 0749-228-435-ös telefonszámon.
(65329-I)
A GYULAFEHÉRVÁRI CARITAS férfi és női bentlakók jelentkezését várja a búzásbesenyői (Maros
megye) Gondviselés Háza idősotthon szabad férőhelyeire. Érdeklődni lehet a következő elérhetőségeken:
0732-018-202, 0365/710-147. (22431-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat



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)
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MAROS MEGYEI TANÁCS

Közlemény
A Maros Megyei Tanács 2021. március 9-én versenyvizsgát tart – toborzás útján – a tanács szakapparátusába,
a Gazdasági Igazgatóság kiszolgálási-beszerzési osztályára két takarítónői állás betöltésére.

Általános részvételi feltételek:
a) román állampolgár, vagy az Európai Unióhoz, vagy az Európai Gazdasági Térséghez tartozó ország állampolgára, és ro-
mániai lakhellyel rendelkezik;
b) ismeri a román nyelvet (írott és beszélt);
c) az életkora megfelel a törvényes előírásnak;
d) teljes cselekvőképessége birtokában van;
e) az egészségi állapota megfelelő a megpályázott állás betöltésére, amit a családorvos vagy az illetékes egészségügyi
intézmény által kiállított bizonylattal tud igazolni;
f) teljesíti a tanulmányi, esetenként a szolgálati időre vonatkozó feltételeket vagy más sajátos követelményeket, a meg-
hirdetett állás követelményei szerint;
g) nem volt jogerősen elítélve emberiesség ellen elkövetett, az állam vagy hivatalos szervek elleni, szolgálati vagy szol-
gálattal kapcsolatos bűncselekmény miatt, illetve az igazságügyi eljárások megakadályozása, csalás, korrupciós bűncse-
lekmények szándékos elkövetése miatt, ami összeférhetetlenséget eredményezne.

Az állások elfoglalásának sajátos feltételei:
A Maros Megyei Tanács szakapparátusába, a Gazdasági Igazgatóság kiszolgálási-beszerzési osztályára a két takarítónői
állás betöltésére jelentkezőknek a versenyvizsgán való részvételhez meg kell felelniük az alábbi feltételeknek:
– középfokú és/vagy általános iskolai végzettség;
– legalább 3 év munkarégiség.

A versenyvizsga lebonyolítása:
A versenyvizsga gyakorlati vizsgából és interjúból áll.
A vizsgát a Maros Megyei Tanács Marosvásárhely, Győzelem tér 1. szám alatti székhelyén tartják, az alábbi program sze-
rint:
Az írásbeli vizsgára 2021. március 9-én 11 órától kerül sor.
A könyvészetet az intézmény székhelyén és internetes oldalán függesztik ki.
A gyakorlati próba 2021. március 11-én 11 órától lesz a vizsgabizottság által meghatározott terv alapján, amely a kö-
vetkező értékelési kritériumokat foglalja magába:
a) alkalmazkodóképesség;
b) nehéz helyzetek kezelésének képessége;
c) gyakorlati követelmények teljesítésére való készség;
d) kommunikációs készség;
e) a gyakorlati próba költségvetési keretének megfelelő kezelése.
Az interjú a gyakorlati vizsgától számított legtöbb négy munkanapon belül lesz.
Az interjú időpontját és helyét a gyakorlati próba eredményének kifüggesztésével egy időben közlik.
A versenyvizsgára jelentkezők a vizsgadossziét a tanács székhelyén nyújthatják be: Győzelem tér 1. szám, 63-as iroda,
Marosvásárhely, Maros megye – Lucia Felicia Cismaş, a humánerőforrás-osztály tanácsosa, tel.: 0265-263-211, 1236-os
belső szám, fax: 0372-651-236, e-mail-cím: cismas.lucia@cjmures.ro.

A beiratkozáshoz szükséges iratokat a jelen hirdetés megjelenésétől számított 10 munkanapon belül lehet benyújtani.
A próbák eredményét az adott próba lezárásától számított egy munkanapon belül kifüggesztik.

A dossziék kiválasztásakor, az írásbeli vizsga/gyakorlati próba és az interjú eredményének kifüggesztését követően az
elégedetlen jelentkezők a dossziék kiválasztásától, illetve az írásbeli vizsga/gyakorlati próba és az interjú eredmények
kifüggesztésétől számítva egy munkanapon belül fellebbezhetnek.
Az írásbeli vizsga/gyakorlati próba vagy az interjú eredményét megfellebbezők esetében az azt vizsgáló bizottság csak
a fellebbezési joggal élők dolgozatát vagy az interjú válaszainak a jegyzékét elemzi, legtöbb egy munkanappal a fel-
lebbezési határidő lejárta után.
A fellebbezések eredményét az intézmény székhelyén, valamint a megyei tanács weboldalán teszik közzé, rögtön a fel-
lebbezések megoldása után.
A végleges eredményeket az intézmény székhelyén és weboldalán teszik közzé, a végső pontszám megjelölésével, a
„bejutott” vagy „elutasítva” megjegyzéssel, legtöbb egy munkanapon belül, a 286/2011. sz. kormányhatározat 32. cik-
kelyének (2) bekezdése által előírt határidőnek megfelelően, amely rendelet a közalapokból fizetett, közszférában
megüresedett vagy ideiglenesen megüresedett szerződéses állások betöltésének az általános elveire és a magasabb
szakmai fokozatba vagy osztályba való előrelépés kritériumainak a meghatározására vonatkozik.

A jelentkezőknek a következő dokumentumokat kell benyújtaniuk:
a. beiratkozási kérvény, a szervező közhatóság vagy közintézmény vezetőjének címezve;
b. személyi igazolvány vagy bármilyen más irat másolata, ami a törvény szerint tanúsítja a személyazonosságot;
c. a végzettséget és szakképesítést igazoló bizonyítványok, valamint más iratok másolata, amelyek bizonyítják, hogy
a jelölt szakmai szempontból megfelel a követelményeknek;
d. a munkakönyv másolata vagy esetenként a munkahelyi régiséget, a szakmai gyakorlatot és/vagy a szakképzett-
ségnek megfelelő régiséget igazoló irat;
e. a büntetlen előéletet bizonyító okirat vagy saját felelősségre tett nyilatkozat, amelyből kitűnik, hogy nincs olyan
büntetése, ami összeférhetetlenné tenné a megpályázott állással;
f. a családorvos vagy egy illetékes egészségügyi intézmény által kiállított orvosi igazolás, amely 6 hónapnál nem ré-
gebbi, és amellyel igazolja, hogy az egészségi állapota megfelelő;
g. önéletrajz.

A bizonylat, amellyel a jelentkező az egészségi állapotát igazolja, kötelező módon kell tartalmazza az iktatószámot, a
kibocsátás időpontját, a kibocsátó elnevezését és tisztségét, az Egészségügyi Minisztérium által megállapított szabvány-
nyomtatvány szerint.
Abban az esetben, ha az iratcsomó átvizsgálása alkalmával elfogadott jelentkező az e) betűvel jegyzett pont szerint
saját felelősségre nyilatkozik, hogy büntetlen előéletű, legkésőbb a vizsga első próbájának kezdetéig köteles kiegészíteni
az iratcsomót a büntetlen előéletét bizonyító okirattal.
A b) – d) pontoknál előírt iratok eredeti példányait is be kell mutatni, a másolatok hitelességének bizonyítására.

Gondnok házaspárt
keresünk (akár
nyugdíjast is) 

egy Hargita megyei
menedékházba.

JÓZAN életű, dolgos,
szorgalmas férfit keresünk,
aki felelősséget vállal a
munkájáért, rendet tart maga
körül, és nem riad meg a
hegyi élettől.
A párja szintén dolgos,
házias, tud főzni, rend- és
vendégszerető, igényes a
környezetére.
Állandó ottlakás szükséges.
Jogosítvány nem feltétel, de
előnyt jelent. 
Jelentkezni a 0741-255-
666-os telefonszámon. 

A Marosvásárhelyi 
Transilvania Repülőtér 

versenyvizsgát szervez az
alábbi állások betöltésére:

• három 
VILLANYSZERELŐI állás

– COR-kód 741307.
A versenyvizsga időpontja:

február 26., 10 óra. 
• GAZDASÁGIOSZTÁLY-

VEZETŐ – 
COR-kód 132426. 

A versenyvizsga időpontja:
február 24., 10 óra.

Részletek 
a www.transylvaniaairport.ro

honlapon vagy 
a 0265-328-888-as 

telefonszámon. 

TORNÁCOS családi ház eladó
2000 m2 területen Székely-
sárdon: szoba, konyha, kamra,
három gázégővel, villanyveze-
tékkel, istálló szekérszínnel,
amely megfelel garázsnak is. A
beépített terület udvarral együtt
500 m2, 1200 m2 kert szőlővel és
gyümölcsfákkal, 300 m2 be-
ültetett termő szőlős 130 tővel.
Tel. 0749-866-375, 0365/415-406.
(10653)

KIADÓ hosszú távra 60 m2-es
ház Erdőszentgyörgy központ-
jában: 2 szoba, konyha, fürdő,
előszoba, parkoló (a kultúr-
otthon mellett) orvosi rendelő-
nek, ügyvédi irodának vagy
más tevékenységre. Tel. 0758-
964-441. (10709-I)



ADÁSVÉTEL

VESZEK régi festményeket, képkere-
teket, paraszttárgyat, antik bútorokat
stb. Tel. 0731-309-733. (-I)

A NIKI PARK ÜZLET elad új ágybe-
téteket bármilyen méretben – 30%
kedvezménnyel. 1989. December 22.
utca 113. szám (22469)

ELADÓ 1,5 ha telek Marosszentgyör-
gyön, Erdélyi (Transilvania) út 218.
Tel. 0744-438-594. (22469-I)

BÚZÁT vásárolunk. Tel. 0722-396-107.
(10457)

AJÁNDÉKOZOK Pradaxa gyógy-
szert és járókeretet. Tel. 0265/247-
572. (10734-I)

ELADÓ Samsung színes tévé na-
gyon jó állapotban. Ára: 150 lej. Tel.
0741-532-778. (10735-I)

DIÓ eladó. Tel. 0741-143-404.
(10756-I)

13,8 ÁR beépíthető terület eladó Jed-
den. Tel. 0742-260-509. (10769-I)

FEJŐSTEHÉN eladó. Tel. 0744-199-
151. (10772-I)

ELADÓ kb. 150-160 kg közötti disznó,
levágás és mérés helyben is lehetséges
szombaton vagy vasárnap. Tel. 0755-
204-614, 0748-057-629. (10771)

ELADÓ héjatlan tökmag és hidegen
préselt olaj. Tel. 0747-480-255. (10777)

LAKÁS

VÁSÁROLOK Marosvásárhelyen
külön udvaron házat. Tel. 0770-065-
012. (10509-I)

BÚTOROZOTT garzonlakás kiadó
hosszú távra. Tel. 0744-694-380.
(10697-I)

KIADÓ hosszú távra másfél szobás, 36
m2-es bútorozatlan garzonlakás a
Kárpátok sétányon. Érdeklődni a 0749-
425-152-es telefonszámon. (10450)

ELADÓ ház Szentháromságon (Tro-
iţa). Tel. 0265/247-572. (10732-I)

ELADÓ 2 szobás, földszinti, 50 m2-
es, kereskedelmi helyiséggé átalakí-
tott tömbházlakás Marosludason a
Poliklinikával szemben (jelenleg
gyógyszertárként működik). Ára
30.800 euró (alkudható).
Információ/elérhetőség a 0751-083-
247-es telefonszámon 8-17 óra kö-
zött. (65390-I)

KIADÓ külön bejáratú, bútorozott,
kétszobás tömbházlakás Marosvá-
sárhely főterén. Részletek a 0720-
999-792-es telefonszámon. (sz.-I)

ELADÓ ház Teremeújfaluban 13 ár
telekkel. Tel. 0722-536-125. (10766-I)

MINDENFÉLE

ORVOS, Budapesten élő idős édes-
anyja mellé, középkorú vagy idősebb
gondozónőt keres hosszabb távra.
Napi 8.000 forint, teljes ellátás, külön
szoba biztosított. Feladata a nem
ágyban fekvő idős nő gondozása és
a főzés. Az illető csak friss Covid-
teszttel jelentkezhet. Tel. 00-36-303-
042-617. (10659-I)

VÁLLALUNK tetőjavítást, bádogos-
munkát, szigetelést, csatornakészítést és
bármilyen javítást. Tel. 0759-467-356.
(10600)

TRAKTOROS vállalkozót keresek,
aki felszántja évente a 80 áras földe-
met a Szabadi út mellett. Tel. 0722-
433-360. (10739-I)

BEJÁRÓNŐT keresünk heti két
alkalomra takarítani és besegíteni a
vásárlásba. Tel. 0365/412-395. (10740)

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT válla-
lok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (22451-I)

FUVART, bútorhordást vállalunk sze-
mélyzettel, külföldre is, valamint tör-
melékszállítást. Tel. 0749-543-104.
(10638-I)

A NATALIART KFT. sírkeretek készítését
vállalja gránitból, minőségi anyagból,
garanciával. A kiállított termékek
megtekinthetők Sáromberkén, a Fő út
341. sz. alatt. Tel. 0753-924-431. (10329)

KÖNYVELÉST vállalok, mérleget
aláírok. Tel. 0756-760-667. (22461-I)

FAMETSZÉST, permetezést vállalok.
Tel. 0770-621-920. (10712-I)

VÁLLALOK mindenféle építkezési
munkát, fametszést. Autót vásárolok
ócskavasnak. Tel. 0741-352-972. (10725)

TETŐFEDŐ KFT. vállal tetőkészítést
bármilyen anyagból, ácsmunkát, cse-
répforgatást, festést, meszelést, szi-
getelést stb. Tel. 0742-344-119.
(10727-I)

MANIKŰRÖZÉST és PEDIKŰRÖ-
ZÉST vállalok szalonban vagy a kli-
ens otthonában (Marosvásárhelyen,
környező falvakban). Programálás a
0744-210-435-ös telefonszámon. 
(p.-I) 

MOSÓGÉPET és hűtőszekrényt javí-
tok. Tel. 0755-825-502. (10768-I)

GONDOZÓNŐT keresünk idős hölgy
mellé. Tel. 0265/269-480. (10773-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Az élet kegyetlen és mostoha,
szeretni megtanít, de feledni
soha.
Fájó szívvel és a hiányérzet
küzdelmével emlékeztünk
életünk legszomorúbb napján,
február 10-én a drága jó férjre,
szerető édesapára, rokonra,
barátra, kollégára, RÁCZ
FERENCRE halálának 5.
évfordulóján. 
Emléke legyen áldott, nyu-
galma csendes! 
Bánatos szerettei. (10728)

Már ott vannak, ahol nincs
fájdalom,
Sírjukra szálljon áldás és
nyugalom.
Szomorú szívvel emlékezünk
a tancsi születésű BARTHA
ANTALRA február 13-án, halá-
lának 10., valamint BARTHA
IRMÁRA február 15-én, ha-
lálának 4. évfordulóján. Em-
léküket szívünkbe zártuk. Két
leányuk és azok családja.
(10726)

Szívből megértjük szenvedé-
sét azon szülőknek, akik, úgy
mint mi, ez év január 23-án
temettük el fiunkat, TAKÁCS
ARTUR ATTILÁT, aki 61
évesen hirtelen itthagyott.
Bánatos szülei. (10770)

Fájó szívvel, kegyelettel
emlékezünk a drága
édesanyára, SZÖVÉRFFY
DÉNESNÉRE szül. SZABÓ
ROZÁLIA halálának 21.
évfordulóján. Emlékét szí-
vünkben őrizzük. Nyugodjon
békében! Leánya és két fia
családjukkal. (10740)

A fájdalmat leírni nem lehet,
csak letörölni az érted hulló
könnyeket.
Könnyes szemmel tekintünk
az égre, kérjük a Jóistent,
hogy nyugtasson békében!
Fájó szívvel emlékezünk id.
GÖRGÉNYI GÁSPÁRRA feb-
ruár 13-án, halálának első
évfordulóján.
Emléke legyen áldott, nyu-
galma csendes! Emlékét
szívünkben őrizzük. Felesége,
gyermekei és azok családja.
(10570-I)

Fájó szívvel emlékezünk
drága jó édesapánkra, az
iszlói születésű NAGY
ALBERTRE, akit a halál már
hatodik éve elragadott közü-
lünk. 
„Távol vagy tőlünk, de néha
oly közel, 
Egy villanás, egy fénysugár,
mely gyorsan tűnik el. 
Ott rejtőzöl mindenben,
mosolyban és könnyekben,
Már csak emlék vagy, egy
csillag, egy égi jel, 
Mégis itt vagy velünk örökre s
szüntelen.” 
Nyugodjál békében! (p.-I)

Emléketek, mint lámpafény az
estben,
Kitündököl és ragyog egyre
szebben
És melegít, mint kandalló a
télben,
Derűs szelíden és örök
fényben.
Megtört szívvel emlékezünk
február 13-án férjemre,
GYÖRFI JÁNOSRA halálának
6. évfordulóján, és húgomra,
KOVÁCS GYÖNGYIKÉRE feb-
ruár 14-én, halálának 11.
évfordulóján. 
Pihenésetek legyen csendes
és zavartalan! Szeretteik.
(10755)

„Te már ott vagy, ahol nincs
fájdalom, sírodra szálljon
áldás és nyugalom. Álmod a
földben legyen csendes, Isten
őrködjön pihenésed felett!”
Hálával és szeretettel
emlékezik id. GÖRGÉNYI
GÁSPÁRRA halálának első
évfordulóján sógora, Miki és
családja, sógornői: Jolán és
családja, valamint Ida és
családja. Szép emlékét
szívünkben őrizzük. (p.-I)

ELHALÁLOZÁS

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a sze-
retett édesapa, nagyapa,

KACSÓ ISTVÁN 
nyugdíjas tanító 

Nyárádszeredából 
életének 91. évében február 7-én
örökre megpihent.
Hamvait 2021. február 24-én
12.45 órakor Budapesten, a rá-
koskeresztúri Új köztemetőben
helyezzük végső nyugalomra.

A gyászoló család. (v.-I)

Fájdalomtól megtört szívvel ve-
szünk búcsút a drága jó édes-
anyától, nagymamától, dédnagy-
mamától, a nyárádmagyarósi
születésű

TŐKÉS ROZÁLIÁTÓL
akinek szerető szíve február 10-
én, 83 éves korában megszűnt
dobogni.
A virrasztás 2021. február 12-én,
pénteken 16 órakor lesz a maros-
vásárhelyi református temetőben. 
Utolsó útjára február 13-án,
szombaton 13 órakor kísérjük a
marosvásárhelyi református te-
metőben. 

A gyászoló család. (10776-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Mély megrendüléssel vettük
tudomásul volt osztály-
társunk, GYERGYAY ISTVÁN
halálhírét, aki február 9-én 
Németországban elhunyt.
Őszintén együttérzünk gyá-
szoló családjával. Nyu-
godjál békében, ISTVÁN! 
Szeretettel megőrzünk emlé-
kezetünkben. A Bolyai Farkas
Líceumban 1974-ben vég-
zett XII. D osztály osztályfő-
nöknője és osztálytársai.
(10775-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönjük szépen mindazok-
nak, akik DOMOKOS ANNA
temetésén részt vettek, sírjára
koszorút, virágot helyeztek 
és fájdalmunkban osztoztak.
Gyászoló szerettei: férje, Mihály,
unokaöccse és családtagjai.
(10754-I)

A hirdetési rovatban megjelent
közlemények, reklámok tartalmáért

a hirdetésfeladó vállalja 
a felelősséget!

Kiket szívembe zártam, elmentek, itthagy-
tak. Üres lett minden utánuk: anyaszív,
hitvesszív. Nem maradt más hátra, csak a
fájdalom s az emlékeim. Összetört szívvel
emlékezem szeretett, drága jó, egyetlen
gyermekemre, a pókakeresztúri születésű
dr. KRISÁN JOLÁNRA, kinek arcáról oly
hirtelen eltűnt a mosoly, szerető szíve
már huszonegy éve, hogy nem dobog. Az
idő múlhat, szállhatnak az évek, míg élek,
velem lesz fájó, szép emléked. 
Ki a társam volt, ki osztozott jóban és bajban, örömben és fáj-
dalomban, szerető férjem, KRISÁN ÁGOSTON április elsején
tizenhat éve lesz, hogy ő is itthagyott. Könnyeim hullanak, el
nem apadnak forrásai, nem is a szememből, mélyebbről jön-
nek, örök bánatot fejeznek ki. Fájdalmas könnyeim néma,
szent imák, minden cseppetek Istenhez kiált. Feléd fordulok,
drága jó Atyám, midőn sebzett szívem nagyon fáj. Te adj erőt
nekem Szent Igéd által, hogy csendben, zúgolódás nélkül hor-
dozzam keresztem, és sajgó fájdalmamra a viszontlátás Szent
Reménye hull.
„Ne félj, mert én veled vagyok; 
ne csüggedj, mert én vagyok Istened; 
megerősítelek, sőt megsegítlek és 
igazságom jobbjával támogatlak.” 
(Ézsaiás 41:10) 
Emléküket őrzi a bánatos anya és feleség, özv. Krisán Anna.
(10710)

Fájó szívvel emlékezünk február 14-én 
CHIŞ JENŐRE, a szeretett férjre, édes-
apára halálának 10. évfordulóján. 
Örökre szívünkbe zárjuk. 
Felesége, Erzsike és lánya, Katika, veje,
Gerd. 
Nyugodj békében, sosem feledünk!
(10658-I)

Ma is, február 12-én, megtört szívvel gondolunk
MAKKAI JÁNOSRA, 

családunk szeretett, tisztelt, megbecsült és fontos részére,
a Népújság volt főszerkesztőjére.
Egy éve, hogy értékes lényed eltávozott, de emlékeinkben ve-
lünk maradtál, közöttünk élsz és fogod a kezünk. 
Soha nem feledünk, aludj csendesen! 

Gyászoló szeretteid. (sz.-I)

Szomorúan emlékezem február 12-én bátyámra, 
MAKKAI JÁNOSRA,

aki egy éve eltávozott közülünk. 
Mari. (sz.-I)
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TÁJÉKOZTATÓ
Tisztelt páciensek!

Az MCA Health Care orvosi laboratórium folyamatosan a be-
tegek rendelkezésére áll, és a fokozott biztonsági előírásokat be-
tartva, a COVID–19-járvány idején is elvégzi az egészségügyi
biztosítópénztár által megtérített laboratóriumi vizsgálatokat.

Laboratóriumi mintavételre hétfőtől péntekig 7–11 óra között
várjuk önöket.  
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Álláshirdetés
A Marosszentannai Polgármesteri Hivatal versenyvizsgát hir-

det két megüresedett I. fokozatú segédtanácsadói állásra az épít-
kezésfegyelmi és településrendezési osztályra, heti 40, napi 8 órás
rendes munkaidős tevékenységre.

A vizsga menete:
Az írásbeli vizsga 2021. március 15-én 10 órától lesz a Maros-

szentannai Polgármesteri Hivatal Malom utca 26. szám alatti székhe-
lyén. Az állásinterjút az írásbeli vizsgát követően öt munkanapon belül
tartják meg.

A pályázati dossziékat február 12. – március 3. között lehet be-
nyújtani a Marosszentannai Polgármesteri Hivatal Malom utca 26.
szám alatti székhelyén, az iktatóban.

Részvételi feltételek
Általános követelmények:
A jelentkezőknek teljesíteniük kell a közigazgatási törvényre vo-

natkozó 57/2019-es sürgősségi kormányrendelet 465. cikkelyében
foglaltakat.

Sajátos követelmények:
– egyetemi végzettség licencvizsgával vagy ezzel egyenértékű ok-

levéllel építészmérnöki, műépítészeti vagy településrendezési szakte-
rületen;

– egyévi szolgálati idő a szakmában.
A pályázati dossziénak tartalmaznia kell az utólag módosított és
kiegészített, a közalkalmazottak versenyvizsgájának megszervezé-

sére vonatkozó 611/2008-as kormányrendelet 49. cikkelyében foglalt
iratokat.

Bővebb tájékoztatás: Marosszentannai Polgármesteri Hivatal,
Malom utca 26. szám, tel/fax: 0265/323-517, 

e-mail: sintana@cjmures.ro
Kapcsolattartó: Kiss Gabriela Adela tanácsadó.


