2021. március 5., péntek
LXXIII. évfolyam
52. (20728.) sz.
Ára: 3 lej
(előfizetőknek 1,43 lej)

Amint a járványhelyzet engedi, több uszoda is megnyílik

Visszaállítják a víkendtelepi ballont
Utunk nem ért
véget, folytatjuk
a harcot!

A Minority SafePack európai polgári
kezdeményezés sorsáról szóló tájékoztatás szerepelt az Országgyűlés
Nemzeti Összetartozás Bizottsága
szerdai budapesti ülésén, amelyen tájékoztatót tartott Vincze Loránt európai
parlamenti képviselő, a FUEN elnöke.

____________4.
A jó munkához idő
és türelem kell

A marossárpataki ifj. Vajda Péter több
mint húsz éve készít fából, 2015 óta
pedig csontból is művészi alkotásokat.
Munkái rendszerint kiállításra kerülnek
a helyi falunapokon.

Előreláthatólag májusban, de legkésőbb a nyár elejére a tervek szerint visszaállítják a marosvásárhelyi Víkendtelepen
lévő olimpiai méretű medencére a tavaly lebontott sátortetős
szerkezetet. Az egykori Május 1. strand helyén rövidesen átadásra kerül a korszerű, új uszoda, ugyanakkor a Mircea
Birău városi uszoda új vezetősége felújítási munkálatokat
tervez, illetve szervezett úszásoktatásra is gondoltak.

Menyhárt Borbála

Fotó: Nagy Tibor

Így, ha minden a terv szerint halad, Marosvásárhelyen rövidesen több
helyszín is lesz, ahol a sportolók megfelelő körülmények között edzhetnek, versenyeket szervezhetnek, a gyerekek megtanulhatnak úszni, valamint az úszást kedvelő városlakók élhetnek ennek a szenvedélyüknek.
Jelenleg a járványügyi rendelkezések értelmében csupán a sportolók vehetik igénybe a fedett uszodák szolgáltatásait.
Nagy felháborodást keltett tavaly májusban a városlakók, de elsősorban az edzők, sportolók, szülők körében az előző városvezetés
(Folytatás a 4. oldalon)

____________5.
Tóth László újabb
könyve a nagy
háborúról

A kiváló író-újságíró már a második
írásában dolgozza fel a „feldolgozhatatlant”: Kézdiszék szenvedését az
első világháborúban.

____________15.

Zabla a multiknak?

Benedek István

Nem a hatékonyság az első jelző, ami eszünkbe jut manapság az
unió hallatán, és ez nem véletlen, mert a bürokraták alaposan megdolgoznak a negatív hírnévért, ha az oltáskampányt vagy a gazdasági mentőcsomag feletti andalgást nézzük. De van egy
kezdeményezés, amivel sokat javíthatnának a becsületükön.
Ez az adóprést szabadulóművészi ügyességgel kerülgető multik
üzelmeinek láthatóvá tételére irányuló próbálkozás. Ami, ha sikerrel
jár is, egy hosszabb folyamat első lépése kellene legyen.
Világos, hogy a kezdeményezés főleg az újvilági techmultikat célozza, nem véletlenül. Szó se róla, ha valaki követ vagy akár feltalál
egy jó üzleti modellt, vagy jó érzékkel egy technológiai korszakváltás
idején a megfelelő helyen és időben fektet be okosan, mesés hasznot
fog besöpörni. Amennyiben ezt korrektül teszi, nem érheti szó a ház
elejét. Azonban amikor ennek a sárgolyónak az első és második legnagyobb reklámcégei – amelyekből az egyik internetes keresőmotornak, a másik pedig közösségi médiának álcázza magát –
elenyésző vagy semennyi saját tartalom előállítása mellett dollárban
százmilliárdos hirdetési nyereséget talicskáznak haza, miközben
mosdatlan, nem tegnap barnult nepperek módjára kupeckednek a
személyes adatainkkal, és – habként a tortán – olyan szinten űzik a
felületeiken a politikai cenzúrát, hogy annak láttán az ötvenes évek
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
6 óra 55 perckor,
lenyugszik
18 óra 13 perckor.
Az év 64. napja,
hátravan 301 nap.

Ma ADORJÁN és ADRIÁN,
holnap LEONÓRA és INEZ
napja.
LEONÓRA: Leonóra az Eleonóra önállósult rövidülése,
arab eredetű, jelentése: Isten az
én világosságom.

IDŐJÁRÁS

Többnyire felhős
Hőmérséklet:
max. 13 0C
min. 0 0C

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2021. március 4.

1 EUR
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1 g ARANY

4,0503

1,3375

223,2049

A csütörtöki lottóhúzás nyerőszámai

35, 6, 15, 13, 16 + 19 NOROC PLUS: 2 5 5 3 6 8
1, 15, 28, 6, 36, 30
7, 21, 36, 19, 1, 16

SUPER NOROC: 8 4 5 9 6 3
NOROC: 7 1 1 0 4 1 1

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

Megyei hírek

Három projektet lehet támogatni

Március 18-án kerül sor a Marosszéki Közösségi Alapítvány által kezdeményezett Adományozói Kör idei első rendezvényére. A pályázati folyamatban három projektet
választottak ki, amelyeket adományokkal lehet támogatni.
Az első a marosvásárhelyi 7-es általános iskoláé, ahol egy
kültéri osztálytermet, valamint egy szenzoriális ösvényt
alakítanának ki. A második a Iot 4 Nature terv, amely révén
a Maros vizének minőségét tesztelnék, az ipari zónák által
szennyezett kutak, források vizét vagy a Marosvásárhely
környéki tavak vizét. A harmadik projekt a HIFA Románia
Egyesületé, amely mozgássérült, krónikus betegségben
szenvedő vagy idős személyek otthoni gondozását látja
el. Az egyes projekteket a https://www.fcmures.org/cercdedonatori/hu oldalon lehet támogatni.

Útmutató az anyagi gondokkal
küszködőknek

Anyagi gondokkal élő személyeken szeretne útmutatással,
tanácsadással segíteni a Telefonos Szeretetszolgálat.
Március 5-én, pénteken 15–18 óra között Rácz Béla közgazdásszal, kolozsvári városi tanácsossal próbálnak néhány kézzelfogható útmutatást adni azoknak, akik a
0265-555-555 telefonszámot tárcsázzák.

Szombaton is lehet adót fizetni

A hónap végéig szombatonként 8–12 óra között nyitva tartanak a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal Adó- és Illetékügyi Igazgatóságának pénztárai. Így hét végén is
benyújthatók a hulladékilleték kiszámításához szükséges
nyilatkozatok, és befizethetők a helyi adók és illetékek. A
hivatal a hét közben tapasztalt zsúfoltság csökkentése érdekében, valamint a késő délutánig dolgozók munkaprogramja
figyelembevételével
döntött
a
szombati
nyitvatartásról.

Zöldkommandó-akció Mezőpanitban

A mezőpaniti önkormányzat a község területén összegyűjti
az illegálisan lerakott szemetet. Idén tavasszal a Bándi-tetőre, a malomfalvi útra, a Maros-partra összpontosítanak,
hiszen ezeken a részeken a községen áthaladók rendszeresen szemetelnek, és utánuk szeméthegyek maradnak.
Az önkormányzat átiratban kérte a környezetvédelmi őrségtől, hogy ezeken a szakaszokon végezzenek ellenőrzéseket, és a szemetelőket keményen büntessék. A hivatal
kezdeményezésére hamarosan beindítják a zöldkommandó-akciót: az önkormányzat, rendőrség és civilek
járőrözéssel, rejtett kamerákkal fogják követni a szemetelőket, mert csak így szabhatnak határt a természet szenynyezésének.
Hírszerkesztő: Mezey Sarolta

Új jegyárak az Ariel színháznál

Olcsóbb gyerekjegy csak felnőttelőadásokra

,,Eredetileg azt szerettük volna, hogy a gyerek- és felnőttjegyek közötti árkülönbség csökkenhessen,
de ez nem sikerült, mert a közintézmények esetében törvény köti a felnőtt- és gyerekjegyek árának arányát” – olvasható az intézmény tájékoztatójában.
Amint arról az említett cikkben is beszámoltunk, a felnőttelőadásokra a felnőttek ezentúl 36 lej helyett 20 lejt fizetnek, a kiskorúak, tanulók, diákok és nyugdíjasok pedig
5 lejt. A gyerekelőadások jegyárai változatlanok maradnak
– felnőtteknek 36, gyerekeknek, diákoknak és nyugdíjasoknak 9 lej a belépő –, viszont családi bérlettel és gyűjtőjegygyel bővül a kínálat, amelyek kisebb csoportok számára

biztosítanak előnyösebb belépést a színház gyerekelőadásaira. A három jegyet tartalmazó családi bérlet 33 lejbe
kerül, és tetszőlegesen kiválasztott gyerekelőadások megtekintésére kínál lehetőséget, míg az 55 lejes gyűjtőjegy öt
jegyet tartalmaz gyerekek és felnőttek számára egyaránt.
Óvodás- és kisiskolás csoportok, osztályok számára továbbra is megvásárolható a három jegyből álló, 24 lejes
bérlet. A színházi szakterületen dolgozó vagy tanuló személyek 5 lejes szakmai jegyet válthatnak az előadásokra.
Újdonságnak számít az egy belépést biztosító 40 lejes támogatói jegy, amelyet azok vásárolhatnak meg, akik az
Ariel színház működését támogatni szeretnék.
A felnőttelőadásokra a felnőttjegy 20, a gyerek-, diák- és
nyugdíjasjegy 5 lejbe kerül. Itt is érvényesek az 5 lejes szakmai jegyek, és 40 lejes támogatói jegyet is lehet váltani.
Az online (rögzített) előadásokra 15, az élőben közvetítettekre 25 lejért lehet jegyet vásárolni, a támogatói jegy a
virtuális térben követhető előadásokra is 40 lejbe kerül.
(nszi)

Március 5., péntek:
* 17.30 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1: Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK – Chindia Târgovişte (1. liga, 26. forduló)
* 20.30 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1: Konstancai
Viitorul – Academica Clinceni (1. liga, 26. forduló)
* 21.00 óra, M4 Sport: Diósgyőri VTK – MTK Budapest
(NB I, 25. forduló)
Március 6., szombat:
* 12.00 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1: Bukaresti
Rapid – FK Csíkszereda (2. liga, 18. forduló)
* 14.30 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1: CSU Craiova
– Botosáni FC (1. liga, 26. forduló)
* 18.00 óra, M4 Sport +: Paksi FC – Mezőkövesd Zsóry
FC (NB I, 25. forduló)
* 20.30 óra, M4 Sport +: Puskás Akadémia FC – Újpest
FC (NB I, 25. forduló)
* 21.30 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1: Aradi UTA –
Kolozsvári CFR (1. liga, 26. forduló)
Március 7., vasárnap:
* 11.00 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1: Dunărea Călăraşi – Temesvári Ripensia (2. liga, 18. forduló)

* 13.00 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1: Temesvári
ASU Politehnica – Bukaresti Metaloglobus (2. liga, 18. forduló)
* 15.00 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1: Gyurgyevói
Astra – Nagyszebeni Hermannstadt (1. liga, 26. forduló)
* 17.00 óra, M4 Sport +: Budapest Honvéd – Kisvárda
Master Good (NB I, 25. forduló)
* 19.00 óra, M4 Sport +: Zalaegerszegi TE FC – Ferencvárosi TC (NB I, 25. forduló)
* 20.30 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1: Bukaresti
FCSB – Medgyesi Gaz Metan (1. liga, 26. forduló)
* 21.00 óra, M4 Sport +: Budafoki MTE – MOL Fehérvár FC (NB I, 25. forduló)
Március 8., hétfő:
* 15.30 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1: Lénárdfalvi
ACSF – Kolozsvári Universitatea (2. liga, 18. forduló)
* 17.30 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1: FC Argeş
Piteşti – Jászvásári CSM Politehnica (1. liga, 26. forduló)
* 20.30 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1: FC Voluntari
– Bukaresti Dinamo (1. liga, 26. forduló)

A székely szabadság napjára készülünk azzal a gondolattal, hogy valóra vált a jelmondat, amelyet a Székely
Nemzeti Tanács 2012-ben zászlajára tűzött: Székelyföldért megmozgattuk Európát! Egymillió-négyszázezer támogató aláírás gyűlt össze az Európai Unió minden
országából úgy, hogy tíz országban sikerült teljesíteni az
aláírásszámok alsó küszöbét.
A székely szabadság napján egyházi megemlékezésre
kerül sor a sepsiszentgyörgyi turulszobornál március 10én 17 órától. Igét hirdetnek a történelmi magyar egyházak
lelkészei, fellép a Kónya Ádám Művelődési Ház férfikó-

rusa, meghívott szónok Izsák Balázs, a Székely Nemzeti
Tanács elnöke.
A Székely Nemzeti Tanács sepsiszentgyörgyi székházában 19 órától átadják a Háromszék napilapnak az idei
Gábor Áron-díjat. Az ünnepséget a szervezők élőben közvetítik az SZNT Facebook-oldalán.
Marosvásárhelyen 11 órától a Bethlen Gábor-szobor
mellett nyílik meg a korábbi megemlékezéseket felidéző
fotókiállítás. A szabadtéri tárlat négy napig lesz megtekinthető.
A Székely Nemzeti Tanács sajtószolgálata

Fenruár 27-i lapszámunkban adtunk hírt arról,
hogy a Maros Megyei Tanács határozata értelmében csökkennek a marosvásárhelyi Ariel Ifjúsági
és Gyermekszínház jegyárai. A színház sajtóosztálya tegnap közleményben pontosított arról,
hogy a gyerekjegyek ára kizárólag a felnőttelőadások esetében lett olcsóbb.

Román és magyar futballbajnoki mérkőzések
a televízióban

A székely szabadság napja Sepsiszentgyörgyön
és Marosvásárhelyen

17 megyében tartottak házkutatást

A Maros Megyei Rendőrség gazdasági bűncselekményeket vizsgáló
osztálya 190 házkutatási parancs
alapján 17 megyében és Bukarestben
magán- és jogi személyek lakásán, illetve székhelyén tartott házkutatást.
Az érintetteket adócsalással, szolgálati visszaéléssel és környezetszenynyéssel vádolják. Az akciót a Maros

Megyei Törvényszéki Ügyészség koordinálja. A vizsgálat során kiderült,
hogy 2018–2020 között egy Maros
megyei cég, amely 17 megyében fejtett ki hulladékgyűjtő tevékenységet,
s amely a hulladékot megsemmisítés
céljából engedélyezett égetőkbe kellett volna szállítsa, e tevékenységgel
kapcsolatos kereskedelmi kapcsolatai

nem jelentek meg a könyvelésben. A
törvényesen történő égetés költségeinek kiküszöböléséért a hulladékot a
cég a természetben helyezte el, miközben a könyvelésben feltüntette a
szolgáltatásról szóló számlákat. Az
állami költségvetésnek okozott kár
380 ezer lej. Az ügyet vizsgálják, öt
személyt előállítottak.

Megtisztítják a zöldövezeteket

A marosvásárhelyi kertészet átveszi az utcai takarítás egy
részét, így az önkormányzat fogja felügyelni és biztosítani
a város tisztántartását. A kertészet munkatársai számos
zöldövezetet megtisztítottak már, és tovább folytatják a

munkát. A város következő övezeteiben szedték össze a
szemetet és a száraz hulladékot: a Poklos-patak medréből,
a Maros-parton, a Kövesdomb zöld részein, a Tudor és a
November 7. negyed zöldövezeteiben.
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Költségvetési forrásokból erősítik meg a bukaresti
omlásveszélyes épületeket

A bukaresti fejlesztési minisztérium a legveszélyeztetettebb
épületek földrengésbiztossá tételéhez többéves, egymilliárd
lejes költségvetést rendel, amelyből a legalább háromemeletes
és legalább tíz lakrészes épületeket lehet majd felújítani – jelentette be Cseke Attila, a tárca vezetője csütörtökön a Román
Akadémia Könyvtára által szervezett, az 1977-es pusztító földrengést felidéző megemlékezésen.
Az RMDSZ politikusa rámutatott: a rendszerváltás óta Románia mindössze 26 épületet tett földrengésbiztossá állami finanszírozásból, ezért sarkalatos váltásra van szükség, hiszen
a veszélyeztetett épületek megerősítése – függetlenül attól,
hogy kinek a tulajdonában vannak – közérdek.
„Az állampolgár biztonsága az elsődleges. Azokat is biztonságban kell tudni, akik az épületben tartózkodnak egy esetleges földrengés alatt, és azokat is, akik az épület előtt lesznek,
közterületen” – mondta a miniszter.
A fejlesztési minisztérium jogszabály-módosítást készít elő,
és munkacsoportot alakít a földrengésbiztos építkezés szabályozására, egyúttal azt javasolja, hogy az európai alapok minisztériuma további hatmilliárd eurót különítsen el az épületek
földrengés- és tűzbiztossá, valamint energiahatékonyabbá tételére.
A csaknem 1600 áldozatot követelő 1977-es romániai földrengés 44. évfordulóján közölt összeállításában a Hotnews.ro
hírportál azt írta: Bukarestben 358, piros koronggal is megjelölt, kiemelten omlásveszélyes épületet tartanak nyilván,
amely szinte bizonyosan össze fog dőlni a következő erős
földrengésben.
Ezeken kívül 370 olyan, második kategóriába, illetve 116

harmadik kategóriába sorolt veszélyeztetett épület található a
fővárosban, amelyek súlyos szerkezeti sérüléseket szenvednének egy 7-es erősséget meghaladó földrengésben.
A lap Edmund Niculuscát, az omlásveszélyes épületek rendbetételéért felelős bukaresti szakhatóság vezetőjét is idézte,
aki szerint akár 25 ezer ember is életét veszítheti Bukarestben,
ha az 1977-essel megegyező erejű földrengés következik
be.
A lap elemzése szerint a rossz jogszabályoknak is tulajdonítható, hogy a kiemelten omlásveszélyes épületeknek alig
egytizedét sikerült csak megerősíteni. A felújítási programba
történő feliratkozáshoz ugyanis egy társasházban valamennyi
lakástulajdonos hozzájárulására szükség van. Másrészt nincs
olyan előírás, amely megakadályozná a veszélyeztetett ingatlanok bérbeadását. Ilyen körülmények között a nem ott lakó
tulajdonosoknak – akik nem saját életüket kockáztatják – nem
érdekük a felújítás, a bérlők pedig hajlamosak kockáztatni,
mert olcsón jutnak lakáshoz vagy üzlethelyiséghez Bukarest
belvárosában.
A Kárpátok kanyarulatának szeizmikus szempontból aktív
térsége közelében található Bukarestben mindennaposak a
3-4-es erősségű földmozgások, nagyjából évente egyszer
pedig 5-ös erősséget meghaladó rengések is előfordulnak.
A történelmi feljegyzésekre alapozva a szeizmológusok azt
valószínűsítik, hogy Bukarest térségét évszázadonként legalább kétszer rázza meg nagy erejű földmozgás. A legutóbbi,
1977. március 4-én bekövetkezett 7,2-es erősségű földrengésben 1578-an haltak meg (több mint 1400-an Bukarestben), és
több mint 11 ezer volt a sérültek száma. (MTI)

Iohannis a román diaszpóra 2018. augusztus 10-i
tüntetésén történt erőszak kivizsgálását sürgeti

A román diaszpóra 2018. augusztus 10-i tüntetésén történt
erőszak kivizsgálását és a vétkesek felelősségre vonását követelte csütörtökön közzétett Facebook-bejegyzésében Klaus
Iohannis államfő azt követően, hogy a bukaresti törvényszék
kedden jogerősen elutasította a – vádemelés nélkül tavaly lezárt – bűnvádi eljárás újraindítását.
Az elnök az igazságügyi minisztertől követelt nyilvános
magyarázatot arra, hogy mi vezetett ehhez a döntéshez. „A románoknak joguk van megtudni, kik felelősek a békés tüntetők
elleni erőszakért. Az ügynek nem lehet itt vége, ezért felkértem a belügyminisztert és az igazságügyi minisztert, találjanak
megoldást arra, hogy fény derüljön az igazságra augusztus 10ével kapcsolatban, a vétkeseket pedig vonják felelősségre” –
írta közösségi oldalán az elnök.
Korábban Florin Cîţu, az új jobbközép koalíciós kormányt
vezető liberális miniszterelnök is csalódottságának adott hangot, amiért az akkori szociáldemokrata kormány ellen 2018.
augusztus 10-én rendezett tüntetés erőszakos feloszlatásának
felelőseit sem számoltatja el az igazságszolgáltatás, miként
adós maradt az igazság kiderítésével az 1989-es
forradalom sortüzeinek és a későbbi „bányászjárások” ügyében is.
„Ami engem illet, azon leszek, hogy a román állampolgároknak soha többé ne kelljen elszenvedniük az állam hatalmi
visszaélését, amiként ezekben az esetekben történt” – ígérte a
kormányfő.
A külföldön élő román vendégmunkások 2018. augusztus
10-én az akkor kormányon lévő Szociáldemokrata Párt (PSD)
vezetői ellen szerveztek nagyszabású megmozdulást a kor-

mány épülete előtt. A tömegben elvegyülő rendbontók sorozatos provokációira hivatkozva a csendőrség könnygázt és vízágyút vetett be a sok tízezres tömeg „lecsillapítására”, majd
sötétedés után erővel kiszorította a tüntetőket a térről. A demonstráción 450 ember, köztük 35 csendőr szorult helyszíni
orvosi ellátásra, 70 embert kellett kórházba szállítani.
A vétkesek felelősségre vonása a román igazságszolgáltatás
illetékességi vitáinak útvesztőjében akadt el. Az ügyet eredetileg a katonai ügyészség kezdte vizsgálni, miután 700 tüntető
az elszenvedett sérülések miatt panaszolta be a csendőröket.
Később a csendőrség is feljelentést tett a szervezett bűnözés
elleni ügyészségnél (DIICOT), azt állítva, hogy a tüntetők
közé vegyült rendbontók az alkotmányos rend erőszakos megváltoztatását kísérelték meg.
A katonai ügyészség 2019 júniusában átadta az általa összegyűjtött nyomozati anyagot a DIICOT-nak arra hivatkozva,
hogy az állambiztonságot érintő bűncselekmények ügyében
nincs illetékessége. A DIICOT eljáró ügyésze a csendőrségi
vezetők beidézése nélkül tavaly mindkét fél panaszát megalapozatlannak minősítette, és vádemelés nélkül lezárta a vizsgálatot.
A közfelháborodás hatására a DIICOT főügyésze felülbírálta beosztottja döntését, és ismét a katonai ügyészségre bízta
az ügy csendőrségi vezetőkre vonatkozó vetületének kivizsgálását. A főügyész határozatát azonban a bíróságnak is meg
kellett erősítenie. Újabb több hónapos illetékességi vita után
a fővárosi törvényszék most jogerősen úgy döntött: nem
hagyja jóvá, hogy a katonai ügyészség újraindítsa a bűnvádi
eljárást a csendőrségi vezetők ellen. (MTI)

Az Európai Unió kötelezné a multinacionális cégeket
annak bevallására, hogy mennyi adót fizetnek az
egyes tagállamokban. Az EU az ellenkező tagállamokat megkerülve hozta meg a döntést, amelytől az
adótrükkök visszaszorítását várják.

amellett pedig nagyon versenyképes az adószintünk. Szerintem az, hogy országonként nyilvánosságra hozzunk adatokat
az átláthatóság érdekében, nem megfelelő ötlet. Ha megnézzük az elemzéseket, láthatjuk, hogy a cégek egyes országokban sok veszteséget halmoznak fel” – mondta Billy Kelleher
ír EP-képviselő.

Az EU átláthatóbbá tenné a multik adózását

Írországnak vétójoga lett volna

Mózes Edith

Az unió évek óta küzd azzal a helyzettel, hogy a cégek nem
a tevékenységi helyükön fizetnek közterheket, hanem ott, ahol
a legkedvezőbb az adószint. A nyilvános regiszter visszaszoríthatja az agresszív adóelkerülést.
„Az igazságos adózás legnagyobb akadálya az, hogy nincs
nyilvánosság. Az adóelkerülés virágzik, hiszen a kormányok
és a média nem képesek ellenőrizni azt, mit tesznek a multicégek. Ez a javaslat nemcsak az adózást érinti, hanem átláthatóbbá tenné a multinacionális cégek működését is. Vagyis
kiderülne, mennyi mindent adnak el, milyen vagyontárgyaik
vannak, milyen haszonnal dolgoznak és ezután mennyi adót
fizetnek” – mondta Sorley McCaughey aktivista.

Az Európai Parlamentnek is jóvá kell hagynia

Az uniós döntést a Pénzügyminiszterek Tanácsának megkerülésével hozták, ahol Írországnak vétójoga lett volna. Az
Európai Bizottság szerint azért a Versenyképességi Tanács
döntött az ügyről, mert nem pénzügyi szabályokról, hanem átláthatóságról van szó. Az új rendeletet még az Európai Parlamentnek is jóvá kell hagynia.
Forrás: Euronews

Csak a legnagyobb multik kerülnek a kosárba

Az új szabályok az évi 750 millió eurónál nagyobb forgalmú cégeket érinti majd. Vagyis csak a legnagyobb multik
kerülnek a kosárba, mint az Apple, a Google vagy a Facebook.
Ezek a cégek alig fizetnek adót Németországban vagy Franciaországban, viszont előszeretettel csatornázzák a nyereségüket luxemburgi vagy írországi cégeikhez, ahol alacsonyabb
az adószint. Néhány tagország ellenezte az új átláthatósági
szabályozást.
„Az írországi adózás az éves költségvetésen nyugszik, amit
a parlament fogad el. Mi nyitottak és átláthatók vagyunk,

Billy Kelleher

Fotó: irishtimes.com

Ország – világ
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Továbbra is 4000 feletti
új fertőzés

Az elmúlt 24 órában 4.271 új esetet diagnosztizáltak
35.949 teszt elvégzése után, ezzel a nyilvántartott
fertőzöttek száma 816.589-ra növekedett – közölte
csütörtökön a stratégiai kommunikációs törzs (GCS).
Összesen 98 új halálesetet jelentettek, a járvány
kezdete óta így 20.684-en hunytak el. Az eddig meggyógyult személyek száma 749.673-ra emelkedett,
1.070 beteget kezeltek intenzív terápiás részlegen.
(Agerpres)

Történelmi mélyponton a lej

Újabb történelmi mélypontra süllyedt a lej az euróval
szemben, a Román Nemzeti Bank (BNR) által csütörtökön közzétett árfolyam szerint egy euró 4,8784
lej, azaz 0,16 banival (0,03%) több, mint szerdán
volt. A BNR szerdai árfolyama 4,8768 lej/euró volt.
A bankközi tranzakciókon az eurót 4,8728 és 4,8802
lej közötti értéken jegyezték. Az amerikai dollárhoz
képest is gyengült a lej, szerdán az amerikai valuta
4,0503 lejt ér, azaz 1,62 banival (0,40%) többet a
szerdán jegyzett 4,0341 lejnél. (Agerpres)

Az Európai Gyógyszerügynökség megkezdte a Szputnyik V
folyamatos értékelését

Megkezdte az orosz Szputnyik V vakcina folyamatos
értékelését (rolling review) az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) Humángyógyszer-bizottsága
(CHMP) – közölte csütörtökön az oltóanyagok fejlesztését finanszírozó Oroszországi Közvetlen Befektetési Alap (RFPI). Kirill Dmitrijev, az RFPI
vezérigazgatója kijelentette, hogy jóváhagyás esetén júniustól 50 millió adag Szputnyik V lesz szállítható az unióba. Dmitrijev szerint a vakcinaügyi
együttműködésnek a politika fölött kell állnia. Emlékeztetett rá, hogy a Szputnyik V alkalmazását eddig
több mint 40 országban hagyták jóvá. (MTI)

Hongkong lekerült a világ
legszabadabb gazdaságainak
listájáról

Hongkong lekerült a Heritage Foundation washingtoni székhelyű agytrösztnek a világ legszabadabb
gazdaságait rangsoroló listájáról, miután a különleges státusszal bíró várost az idén első alkalommal
Kína alá sorolták be – számolt be internetes kiadásában a South China Morning Post (SCMP) című
hongkongi lap csütörtökön. A döntés amiatt is különös jelentőséggel bír, mert Hongkong 25 éven át vezette a rangsort, egészen a múlt évig, amikor
Szingapúr letaszította az élről. A csütörtökön kiadott
lista összeállítói a lépéssel azt kívánták kifejezni,
hogy Peking „teljhatalmat” gyakorol a város felett.
(MTI)

Zabla a multiknak?
(Folytatás az 1. oldalról)

elvtársai sírva fakadnának az irigységtől, ott az üzlet
tisztességéről már eleve nehezen lehet beszélni. És ha
ehhez még az adófizetés kerülgetése is társul, akkor világos, hogy ezek a kétségtelenül zseniális üzletemberek
ugyanakkora nagyságrendben nézik baleknek a politikusok mellett a tisztességes munka után korrektül adózó
vállalkozót, akár konkurensük az, akár nem, és nem utolsósorban a saját felhasználóikat és fizető klienseiket is.
Ebben partnereik is vannak, mint a kocsmáiról és fekete
söréről híres zöld sziget techbarát adószabályokban jártas politikusai, vagy az Európai Bizottság előző, „isiászos” dülöngélő elnökének országa, ahol az illető 18 évi
izzadságos kormányfősködés alatt épített az ilyen „tisztességes” multik számára virágzó adóparadicsomot. Ha
ezt most sikerül láthatóvá tenni, az már egy jó lépés
lenne a megfelelő irányba. De ezt egy folyamatnak kéne
követnie, amelynek a végére a milliárdos ugyanúgy kéne
adózzon, mint a sarki fűszeres, és üzleti területtől függetlenül a monopóliumra törekvők szarvát érdemes lenne
levágni, mert a túlzott hatalom mind a politikában, mind
az üzletben káros a közegészségre. Kérdésnek csak annyi
marad, hogy a jelenlegi döntéshozók milyen messzire készek és képesek ebben az ügyben elmenni.
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Visszaállítják a víkendtelepi ballont

(Folytatás az 1. oldalról)
azon lépése, hogy gyakorlatilag
egyik napról a másikra lebontották
a víkendtelepi olimpiai méretű medence sátortetős szerkezetét, és ezáltal felszámolták az uszodát, ahol
a járványhelyzet beálltáig naponta
több száz gyerek tanult úszni, illetve sportolók edztek. Az előző városvezetés egyrészt azzal indokolta
a döntését, hogy a sátortetős szerkezet jótállási határideje lejárt, és
használata már nem biztonságos,
másrészt pedig, hogy magasak a létesítmény üzemeltetési költségei.
Az előző városvezetés ugyanakkor
arra is hivatkozott, hogy a létesítményt ideiglenes jelleggel hozták
létre, amíg felépül a Május 1. strand
helyére tervezett új uszoda. A korszerű, új olimpiai úszókomplexum
most készült el, jelenleg az utolsó
simítások zajlanak, és előreláthatólag rövidesen meg is nyitja a kapuit,
a járványhelyzet miatt egyelőre
csak a sportolók előtt. Üzemeltetője, a Maros Sport Klub március
15-re hívta össze egyeztetés végett
azoknak a sportkluboknak a képviselőit, amelyek szeretnék igénybe
venni az új uszodát.
Azonban abban mindenki egyetért, hogy Marosvásárhelyen az új
létesítmény mellett a víkendtelepi
sátortetős medencének is megvan a
létjogosultsága, hiszen nagy az
igény az úszásoktatásra, amennyiben a profi úszók, sportolók a
Május 1. strand helyén lévő új létesítményben fognak majd edzeni, a
gyerekeket célzó tanfolyamoknak a
továbbiakban is kiváló helyszíne
lehet a ballon.
Soós Zoltán, Marosvásárhely jelenlegi polgármestere már hónapokkal ezelőtt ígéretet tett a sátortetős

szerkezet visszaállítására, azonban
a szakszerűtlen lebontáskor lényeges tartóelemek, valamint a ponyva
is megsérült, emiatt a visszaállítás
költségei magasabbak, mint ahogy
azt előzetesen elképzelték, ezért húzódott el. Portik Vilmos, Marosvásárhely alpolgármestere lapunknak
elmondta: jelenleg dolgoznak a medencerészen, és a környékén
kisebb-nagyobb javításokat végeznek, viszont a sátortetős szerkezet
felállítására a költségvetés elfogadása után kerülhet majd sor.

Szervezett úszásoktatást
terveznek

Miután kiszorultak a víkendi fedett medencéből, majd a nyár lejártával nem volt lehetőség a
szabadtéri medencében való edzésekre, a sportklubok egy része a marosvásárhelyi
Mircea
Birău
uszodában tartja az edzéseket. Jelenleg a járványhelyzet miatt csupán a sportolók (ők is korlátozott
létszámban) használhatják a Mircea
Birău uszodát, amelynek egy ideje
új szakmai igazgatója van Harai
István személyében: úszásoktató,
edző, illetve vízilabdázó múlttal is
rendelkezik. Az igazgató lapunknak
elmondta: a minisztériumi rendelet
értelmében kizárólag a sportolók
használhatják a fedett uszodákat,
természetesen betartva a járványügyi szabályokat, ami azt jelenti,
hogy legfeljebb tizenöt gyerek
vehet részt egy sportedzésen az
uszodában. Úszótanfolyamokat a
jelenlegi szabályozások értelmében
nem tarthatnak.
A szakember megjegyezte, rengeteg a teendő az uszoda háza táján,
ugyanis sajnos az utóbbi években
komolyabb javítási, karbantartási

munkálatokat nem végeztek a létesítményben, műszaki szempontból
az állaga leromlott, többek között el
van romolva az automata klóradagoló rendszer, valamint a szauna is
felújítást igényel. Azonban az, hogy
mikor sikerül nagyobb szabású felújítási munkálatokat eszközölni, a
költségvetés függvénye, viszont
mindenképp arra törekednek, hogy
amikor a járványhelyzet majd lehetővé teszi, hogy megnyissák a nagyközönség előtt is az uszodát, ott jó
körülmények fogadják az úszás
kedvelőit.
Az igazgató hozzátette, úszásoktatás, illetve szervezett sportedzés
évek óta nincs az uszoda medencéiben, arra hivatkozva, hogy ezek zavarják a kedvtelésből úszókat. Az új
vezető azonban azt szeretné, ha
mindenki előtt nyitva lenne majd az
uszoda ajtaja, mint mondta, csupán
jó szervezés kérdése, hogy megoldást találjanak arra, hogy sportolók,
úszni tanuló diákok, valamint a szabadidejükben úszni vágyó városlakók is megférjenek egymás mellett
az uszodában.
Harai István elárulta, egyik fő
célja, hogy bevezessék a szervezett
úszásoktatást gyerekeknek, erre
számtalan jó példa van nyugati országokban, Magyarországon, de a
környékünkön is, több székelyföldi
városban. Mint mondta, szerencsére
a nemrég kinevezett sportminiszter
is prioritásként emlegette azt, hogy
a gyerekeket szervezetten meg kell
tanítani úszni és korcsolyázni. Az
igazgató szerint akkor tudna jól működni a dolog, ha a gyerekek órarendjében szerepelne az úszás, nem
pedig órák után, iskolán kívül kellene úszótanfolyamra járniuk.

Vincze Loránt az Országgyűlés Nemzeti Összetartozás
Bizottsága előtt

Egy lépéssel közelebb
az egységes közszállítás
kialakításához

A Marosvásárhely Metropoliszövezet Egyesület tagjai március 4-i,
csütörtöki ülésükön elfogadták az alapszabályzatban és a statútumban
végrehajtott módosításokat, amelyek elsősorban az egyesület működésére, illetve egy hatékony közszállítási rendszer kialakítására vonatkoznak. Ugyancsak a 4-i ülésen teljes jogú tagja lett a
metropoliszövezetnek Marosszentanna község is.
A Metropoliszövezet Egyesület egyik célkitűzéseként fogalmazta meg
már létrehozásakor a települések közti tömegközlekedés hatékonyabbá
tételét, most ennek megvalósítására tettek egy újabb lépést. A módosítások értelmében, a bírósági bejegyzést, valamint az ezzel foglalkozó szakapparátus létrehozását követően, a 15 közigazgatási egységet és Maros
Megye Tanácsát magába foglaló Metropoliszövezet Egyesület fogja ezt
a tevékenységet teljes egészében ellátni és működtetni.
Miután a Maros Megyei Törvényszék is jóváhagyja a statútumba
foglalt módosításokat, a Metropoliszövezet Egyesület hozzáláthat az
egységes közszállítás megszervezéséhez. Ez magába foglalja a többi
között a feladatfüzet összeállítását, versenytárgyalás megszervezését,
lebonyolítását, a nyertes vállalkozóval való tárgyalások lefolytatását,
az útvonalak kialakítását, díjszabások meghatározását, valamint az
egyesületi tagokkal való egyeztetések lefolytatását is. „Leghamarabb
egy szakembert fogunk alkalmazni, aki összeállítja, előkészíti a szükséges dokumentációt, és ha lehetőség lesz európai uniós vagy kormánypénzek lehívására, akkor azt is ki fogjuk használni. Marosvásárhely
peremterületein óriási szükség van erre, látjuk, milyen nehézségekkel
küszködnek a szomszédos települések, nagyon sok gyerek ingázik Marosvásárhelyre iskolába, rengetegen járnak be a városba dolgozni, és
egyre többen ingáznak a városból a szomszédos településeken működő
cégekhez dolgozni. Célunk a megyei infrastruktúra fejlesztése, amely
megkönnyítené nemcsak a város, hanem a települések közötti forgalmat
is ”– mondta Péter Ferenc, Maros megye tanácselnöke, aki egyben a
metropoliszövezet elnöke is.
Konstruktívan áll a kezdeményezéshez Marosvásárhely polgármestere, Soós Zoltán is, aki kifejtette, hogy a metropolisztársulás már a
2021–2027-es uniós pályázati ciklusban olyan forrásokat képes megszerezni, amelyeknek köszönhetően a városban és térségében jelentős
infrastruktúra-fejlesztés kezdődhet. Utalva az elmúlt években a megye
és a város között tapasztalt széthúzásra, megerősítette, hogy most már
van politikai akarat és szándék is arra, hogy összekössék a peremtelepülések tömegközlekedését a megyeközponttal, amelyet az úgynevezett
metropolisz-buszbérlet tesz majd lehetővé, fejtette ki Marosvásárhely
polgármestere. (közlemény)

Utunk nem ért véget, folytatjuk a harcot!

giós kezdeményezés is, amelynek sikeréért mindent meg kell tenni.
Az, hogy már a második kisebbségvédelmi témájú európai polgári
kezdeményezés tud egymilliónál több aláírást felmutatni, határozottan üzeni, hogy Európa, az európai polgárok igénylik, hogy az
unió foglalkozzon ezzel a témával. Utunk nem ért véget, folytatjuk
a harcot. A kisebbségvédelem sajátosan nem az a terület, ahol bárki
Mózes Edith
is gyors és látványos sikereket ígért volna nekünk, de nincs alternatívája, ezt a munkát folytatnunk kell a jövőben is” – jelentette
A képviselő beszédében elmondta, a kezdeményezés kapcsán ki az európai parlamenti képviselő.
kialakult európai szolidaritás olyan erőt jelent, amelyet a továbbiakban is használni kell. Véleménye szerint az Európai Bizottság A nemzetpolitikáért felelős országgyűlési bizottság kiáll
döntése nemcsak politikai, hanem jogi szempontból is hibás, az a külhoni magyar közösségek mellett
A nemzetpolitikáért felelős országgyűlési bizottság az ülés
abban felhozott érvek nem helytállóak, ezért abszolút indokolt
semmisségi eljárást indítani, ennek dokumentációját a következő végén állásfoglalást fogadott el. Az egyhangúlag elfogadott dokumentumban a bizottság mély megdöbbenését fejezte ki, hogy
hetekben állítják össze.
az Európai Bizottság elutasította a Minority SafePack kezdeményezést, annak ellenére, hogy a polgárok, az Európai ParlaAz RMDSZ és európai partnerei eltökéltek
ment, valamint számos nemzeti és tartományi parlament is
a folytatás mellett
„Az RMDSZ és európai partnerei eltökéltek a folytatás mellett. támogatta. A szakbizottság továbbra is kiáll a külhoni magyar
Hamarosan az uniós intézmények napirendjére kerül a nemzeti ré- közösségek, önazonosságuk védelme és jogbővítő erőfeszítéseik mellett.
Az állásfoglalás üdvözli az RMDSZ és a FUEN (Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója) által közösen elindított kezdeményezést, és örömét fejezi ki, hogy sikerült összegyűjteni a szükséges
támogató aláírásokat. Ugyanakkor üdvözli, hogy a polgári kezdeményezést 2020-ban benyújtották az Európai Bizottsághoz, és
ugyanazon év október 15-én nyilvános meghallgatáson mutatták
be a kezdeményezésben megfogalmazott javaslataikat.
A bizottság az állásfoglalásban örömét fejezi ki, hogy az Európai Parlament plenáris ülése támogatta a Minority SafePack
kezdeményezést, és jogalkotásra szólította fel az Európai Bizottságot, ugyanakkor megdöbbenésének adott hangot, hogy az EB
teljes egészében elutasította azt, figyelmen kívül hagyva ezzel
az EP véleményét, és semmibe véve az európai polgárok akaratát.
Az állásfoglalás értelmében a bizottság továbbra is kiáll a külhoni magyar közösségek, egyúttal az Európai Unió 10 százalékát
kitevő őshonos nemzeti közösségek mellett. Következetesen támogatja önazonosságuk védelmét, egyéni és közösségi jogaik kiteljesítését, szülőföldjükhöz való jogukat, az ottélés biztonságát.
A Budapesten 2021. március 3-án elfogadott állásfoglalást a
Nemzeti Összetartozás Bizottsága egyhangúlag támogatta, és felkérte a bizottság elnökét, juttassa el az Európai Parlament valaFotó: rmdsz.ro mennyi magyar képviselőjéhez.
A Minority SafePack európai polgári kezdeményezés
sorsáról szóló tájékoztatás szerepelt az Országgyűlés
Nemzeti Összetartozás Bizottsága szerdai budapesti
ülésén, amelyen tájékoztatót tartott Vincze Loránt európai parlamenti képviselő, a FUEN elnöke.

Nők férfiszemmel –
az Erdély TV
műsorában

Az Erdélyi Magyar Televízió Nőszemközt
műsorának nézői már megszokhatták, hogy
Kurta Kinga szerkesztő-műsorvezető hétről
hétre három vendégével olyan, a nőket érintő
kérdéseket vitat meg, amelyek őket, nőket leginkább foglalkoztatják. A nemzetközi nőnapra
hangolódva, rendhagyó módon három férfi lesz
a műsor vendége, akik őszintén, tabuk nélkül
mondják el, hogy szerintük milyenek a nők, hogyan gondolkodnak, és mitől lesz vonzó egy nő.
A kérdésekre Sebestyén Aba színész, rendező,
Dósa Zoltán pszichológus, a Babeş–Bolyai Tudományegyetem Pszichológia és Neveléstudományok
Karának
székelyudvarhelyi
tanszékvezetője és Marosán Csaba színművész
válaszol. A műsor pénteken este 8 órától az Erdély TV képernyőjén és Facebook-oldalán követhető.

Négynapos terápiás
program szenvedélybetegeknek

A Bonus Pastor Alapítvány március 18-21.
között négynapos terápiás programot szervez
férfi és női szenvedélybetegeknek és hozzátartozóknak Magyarózdon. Jelentkezni március
12-ig lehet a 0265-254-460-as telefonszámon.
A program célja az absztinencia megkezdése,
információszerzés a függőséggel kapcsolatban,
terápiás terv elkészítése, önismeret. A csoportfoglalkozások segítenek a függőséggel való
szembenézésben, az önismeretben, információkat lehet szerezni a függőségről, társfüggőségről,
ill.
segítséget
nyújtanak
a
diagnózisalkotásban és egy terápiás terv elkészítésében. A felvétel előzetes interjú alapján
történik. A négynapos függőség- és önismereti
program bevezető a 12 napos rövid terápiás
programhoz – tájékoztatott Deé Lukács Éva irodavezető.
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A jó munkához idő és türelem kell
Berekméri Edmond

Beszélgetés Vajda Péter csont- és fafaragóval

A marossárpataki ifj. Vajda
Péter több mint húsz éve készít fából, 2015 óta pedig
csontból is művészi alkotásokat. Munkái rendszerint kiállításra
kerülnek
a
helyi
falunapokon, ahol sokan csodáltuk meg Peti időigényes
kreációit, többen vásároltak,
rendeltek közülük. Az alábbiakban beszélgetést olvashatnak a szerény, de igencsak
tehetséges alkotóval.

– Hogyan lesz valakiből csont- és
fafaragó?
– Már kisgyermek koromban
sokat faricskáltam, gyakran vágtam
el a kezemet. Az iskolában folytattam hobbimat, egyszerű dísztárgyakat készítettem fából. Faipari
szakiskolába iratkoztam, ahol fafaragó szakot látogattam és végeztem.
Igaz, ott csak az alapot sikerült
megtanulni, elsajátítani, de később
Gálfi Tibor barátom figyelt fel rám,
és sokat tanulhattam tőle. Az iskolát
elvégezve a marosszentannai DemiArt cégnél dolgoztam egy ideig.
Közel 19 évig fúrtam-faragtam a
cégnél, aztán úgy döntöttem, hogy
itthon folytatom. Fontos szerepet
játszott a döntésemben, hogy 2007ben hivatalos vadász lettem. Korábban mint hajtó vettem részt a
vadászatokon. Bekerültem egy vadásztársaságba, s egy év végi vadászbálon csontból faragott éket
nyertem tombolán. Nagyon megtetszett az alkotás, szereztem egy gravírozógépet, és elkezdtem vele
dolgozni.
– Milyen tulajdonságai kell legyenek egy jó faragónak?
– Azt mondanám, hogy itt első-

sorban a türelem és a fantázia a lényeg, de a kézügyességre is nagy
szükség van. Aztán szeretni kell,
amit csinálunk. Néha délelőtt kezdek hozzá dolgozni, s éjfél után hagyom abba. Nem szeretem, ha
zavarnak, ilyenkor mindenről megfeledkezem, és csak az alkotásnak
élek. Közben fülhallgatóval zenét
hallgatok…
– Beszéljünk először a csontból
készült alkotásokról. Milyen alapanyagot, milyen csontokat használsz?

– Marhalábszárcsontból dolgozom. Ahhoz, hogy megfelelő vastagságú legyen az anyagom, egy
idősebb bika csontjai szükségesek.
Vágóhídról szerzem be az alapanyagot, kifőzöm, megszárítom,
aztán feldarabolom a megfelelő méretre. Rárajzolom a mintát, s hozzákezdek a faragáshoz. Tudni kell,
hogy a lábszárcsont nagyon büdös,
főleg munka közben, amikor
vágom, csiszolom. Rendszerint
nagy por keletkezik, csak maszkkal,
porelszívóval és ventilátorral lehet
dolgozni. Annyira szagos, hogy
amikor a munkát abbahagyom,
mindig le kell fürödnöm, át kell öltöznöm. A kifaragott csont oxigénes
vízbe kerül, így fehérítem az alkotást. Másik alapanyagom az őz- és
szarvasagancs. Ezek kemény csontok, több részét is felhasználom az
agancsnak: a rózsát, az agancs törzsét. Az agancs belseje szivacsos,
csak a külső fala tömör. Faragás
közben ez is kellemetlen szagot
áraszt. Néha tehénszarvat is faragok, égetek.
– Mit készítettél eddig csontból?
– Elsősorban nyakdíszeket készítek, amit főként a vadászok kedvelnek. Különböző állatokat faragok
bele, de akár vadászjelenet is készülhet, övcsatnak. Készítek még
fülbevalókat, kalapdíszeket, kis ékszeresdobozokat.
– Mennyi időt vesz igénybe egy
alkotás elkészítése?
– Attól függ, hogy mit szeretnék
kifaragni. Ezért különböznek az eladási árak is. Vegyük példának a

nyakdíszt. Egy vaddisznófejet 7-8
óra alatt tudok elkészíteni, de egy
szarvasbikához több mint kétszer
ennyi idő szükséges, ez persze attól
is függ, hogy a faragó lassú vagy
gyors kezű mester. Igaz, a gyorskezűség legtöbbször a minőség rovására megy...
– Miket készítesz fából?
– Nemcsak faragom, hanem égetem is a fát, amit pirogravírozásnak
neveznek. Főleg díszes faliórákat
készítek. Nemrég egy fénykép után
alkottam egy ilyen órát: egy kislány
lovas akadályon ugrat át. Kínálótálcákat is szívesen készítek, ilyenkor
egy régi eperfa vastag ágait munkálom meg. Lapítószerű darabokat
vágok, s abba marom bele a poharak helyét. Később, nyélnek, agancsot építek rá. Az ötletek, tervek
általában éjszaka születnek, de egy
fénykép, egy élethelyzet is adhat ihletet.
– Van-e kereslet a munkáid iránt?
Gondot okoz az értékesítés?
– Megélni csak ebből nem igazán
lehet. Korábban Hollandiában dolgoztam több pénzért, de más környezetben. Itthon nyugodtabban
alkothatok, s azt csinálhatom, amit
szeretek, ami tetszik nekem. A feleségemnek munkahelye van, ezért
nem tudok egész nap dolgozni, a
gyerekekkel is foglalkoznom kell.
Általában rendelésre dolgozom. A

segítjük egymást, véleményezzük
egymás munkáját, megosztjuk tudásunkat.
– Milyen szerszámokkal dolgozol? Honnan az alapanyag az
agancsból készült alkotásokhoz?
– A fát különböző vésőkkel munkálom meg. A csontokhoz fogászati
fúrógépet használok, amilyennel a
fogtechnikus dolgozik, valamint
gravírozógépet. Az alapanyagot
nem a vadászatokból biztosítom. Az
elhullott agancsokat próbálom felkutatni a közeli erdőkben, de ritkán
sikerül, nehéz találni. Így meg szoktam vásárolni. Fontos alapanyag a
szarvasagancs rózsája (sajnos minden agancson csak egy van), amit
kés- és bicskakészítőktől szerzek
be, mert ők nem használják fel
munkájuk során. Nemrég Sepsiszentgyörgyről hoztam „rózsákat”
alapanyagnak.
– Van-e kedvenc alkotásod? Melyikre vagy a legbüszkébb?
– Erre nagyon nehéz válaszolni.
Általában az utolsó munka a legfontosabb számomra. Ezek a kedvenc
darabok, mert úgy érzem, minden
új munka egy kicsit jobban sikerül,
mint az előzőek. A legbüszkébb arra
a fából készült szarvasbikás órára
vagyok, amit nemrég készítettem. A
csontból készült munkák közül az
legutóbbi szarvasbikás nyakdíszt
választanám.

kereslet nem nagy, sokan drágállják
a faragványokat, de nálam nem
lehet alkudni. Úgy érzem, keményen megdolgozom a pénzért. Nagyon időigényes a munka, nem
lehet összecsapni, a minőséghez idő
kell. A közösségi hálózatok sokat
segítenek az értékesítésben, ráadásul ötleteket is adnak. Tavaly nyáron megkeresett egy anyaországi
idős bácsi, akivel azóta is szoros
kapcsolatot ápolok. Vass Bélának
hívják, ő is csontfaragó. Ötletekkel

– Nagyon sok munkádat láttam a
Facebookon. Nem tervezel egy kiállítást ezekből?
– Sajnos erre nincs lehetőség. Említettem, hogy általában rendelésre
dolgozom, kevés itthon a kész munkám. Nincs annyi időm alkotni, hogy
meggyűjtsem a munkákat. Más tennivalók is bőven akadnak itthon.
Persze, lennének terveim, ötleteim
egy kiállítást megvalósítani. Talán
majd egyszer idősebb koromban.
– Köszönöm a beszélgetést.
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A természet kalendáriuma (CDLII.)

Kiss Székely Zoltán

Az erdőről hazatérő favágók
– vág a tavasz elébe Bartalis János e versében, még az első
világégést nem is sejtve, 1914 februárjában –
nagy újságot hirdetnek.
Azt beszélik, hogy tavasz van,
mert kinyílott a hóvirág.
Széltében, hosszában
meleg napsugár tűz be az erdőbe,
s az erdőoldal csupa hóvirág.

Az erdőről hazatérő favágók nagy örömet hirdetnek.
Azt is mondják, hogy kis őzikék
legelészve bólogatnak végig
a virágos erdőháton,
s vidám madárfüttytől mosolyog az erdő.
Ébred a természet tehát.
Remegve tárom ki szobám ajtaját.
Az ereszről csurog a víz
és nagy robajjal fut le a csatornán.
Lelkem kitágul.
Tele tüdővel szívom a tavasz friss illatát.
Fejem kábult, vérem nyugtalanul lüktet:
ébred a természet,
itt van a tavasz!
Az erdőről hazatérő favágók
csoda dolgokat beszélnek.
A nap, mint piros máglyatűz,
a madarak dalán hamvad el
és rügybe szakadt a fák hegye.
A kérges tenyerű favágók mondták ezt nekem.
Fizessen meg az isten érte nekik,
jó, becsületes emberek.
A nap, mint piros máglyatűz,
a madarak dalán hamvad el,
s levélbe fut a fák hegye.
Fizessen az isten ez örömért nektek,
szegény favágók!
Holnap kimegyek veletek én is az erdőre.

Tavaszodik valóban.
Martius, azaz Mars hava. Nevét „Marsról, aki volt a hadakozásnak istene” kapta – magyarázta volt Bod Péter; s
még hozzáfűzi, hogy találó ez az elnevezés, mert Krisztus valóban a legnagyobb hadakozó, aki „hadakozik érettünk” – a
szinte elfeledett reformátor, Ulrich Zwingli szóhasználata
szerint –, s a Golgotát legyőzi a húsvét Istene.
Rómában, az ősidőkben az év kezdő hónapja volt; a mediterráneumban a nap-éj egyenlőséggel kezdődött az év. Az ősi
Róma a tavaszi újévet március idusán, holdtöltekor ünnepelte. Mars emléke már rég kiveszett a március hó fogalmából, de a tél elmúlásának, a tavasz megszületésének ünnepét
ma is márciushoz kapcsolja az emberiség.
Régi magyar neve böjtmás hava. Március a böjt második
hónapja. Hónapunkat nevezték kos havának is: március 21én kezdődött az új csillagászati év.

Rododenronvirágzás Ambrózy-Migazzi István jeli arborétumában
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Nagyon boldog vagyok,
hogy még egyszer megéltem
érkezésed, Március! – írja
Márai Sándor a Négy évszakban. – Az influenzán át
gázoltunk feléd, a tél dögvészén, a sötétség alvilági birodalmán át. Mint aki tárnából, bányalégből érkezik,
sáros lábakkal és elfulladt
tüdővel megállok a napvilágon, kifújom magam és énekelni kezdek.
Ezt énekelem: üdvözöllek,
Március. (…) Március külön
évszak, semmi köze télhez,
tavaszhoz. Külön világítása
van.
Lelkesedése legyen a koronavírus-pandémiából ébredező Európa biztatója.
Március 5-én, 1816-ban született Margó Tivadar. Orvosnak készült, biológus lett. 1841-ben sebészdoktor és szülészmester Bécsben. A szabadságharc idején honvéd orvos. De
1851-től természettudományi előadásokat tartott már Bécsben. 1860-tól a kolozsvári orvossebészeti tanintézet, 1862től a pesti egyetemen az állattan és az összehasonlító bonctan
tanára. Egyetlen magyar tudós, aki meglátogatta Charles
Darwint. A német Ernst Häeckelhez és az angol Thomas
Henry Huxleyhez hasonlóan ismerteti az evolúció tanát. Az
1868-as kiadású Általános állattanában írt először a darwini
természetes szelekcióról. 1869-től a Magyar Természettudományi Társulat keretein belül szervezte meg ismeretterjesztő előadásait. Az ember származása magyar fordításához
1884-ben írt bevezetője, Charles Darwin élete, jelleme és
irodalmi működése másfél évszázaddal ezelőttre teszi az
evolúció magyarhoni térhódítását.
1869. március 5-én született a malonyai és a jeli arborétum alapítója, Ambrózy-Migazzi István is, Nizzában. Gyermekéveit Kemenesháton töltötte. Főként a botanika
érdekelte; ez irányú tanulmányait Bécsben, Löwenben és
Budapesten végezte. Az foglalkoztatta, hogyan lehetne az
enyhébb éghajlatot kedvelő növényeket megtelepíteni a kontinentális klímájú Kárpát-medencében. Mint országgyűlési
képviselő, felsőházi tag, a botanikát csak kedvtelésből, de
annál nagyobb szakértelemmel űzte. Felesége felvidéki, malonyai birtokán kezdte meg az intenzív kísérletezést, növények százainak telepítését. Az első világégés, aztán a
trianoni döntés után soha többé nem térhetett vissza félbemaradt munkájához. De a malonyai kert máig a Felvidék
legjelentősebb arborétuma. Aztán megfigyelte, hogy a Kemeneshát mikroklímája alkalmassá tehető olyan növények
meghonosítására, mint a fenyőfélék, tuják, bukszusok, páfrányok. Így kezdte meg 1922-ben a Jeli Hálásnak nevezett
helyen egy új kert kialakítását. Az örökzöldek mellett több
mint 10-féle nárciszt, páfrányféléket, liliomokat ültetett el.
Ő tette alkalmassá a területet a híres rododendronültetvény
létrehozására; a színpompás növények virágzását máig egye-

A téltemető virágtenger pici sárga szirmokba temeti a telet

dülálló látványosságként tartják számon. Nyugvóhelyét ő
maga választotta az arborétum közelében; kriptáján olvasható jelmondata: Semper vireo – örökké zöldellek.
Március 8. nemzetközi nőnap. 1857. március 8-án New
Yorkban 40 ezer textil- és konfekcióipari munkásnő sztrájkolt a béregyenlőségért és munkaidő csökkentésért. Erre emlékezve 1910 augusztusában, Koppenhágában, Clara
Zetkin javaslatára határozták el az emléknap megtartását.
Magyarországon 1914-ben ünnepelték először. Az ünnep
nagy változásokon ment át. E nap a nők megbecsülésének
napja: az anyáé, a kedvesé, a feleségé, a nagymamáé – minden nőé. S a szerelemé is. Nálunk, a Kárpát-medencében
nem a Valentin-nappal kezdődik a kikelet, mint az atlanti Európában. Az első virágok éppen március első hetében jelzik:
itt a kikelet.
Ha még ifjú volnék s nem nyomna mindenféle gond és fojtó
aggodalom,
ezen a tavaszon
a nőknek azt mondanám
(s magamban titkon még most is ezt mondom talán):

– így kezdődik Somlyó György Ezen a tavaszon című
verse –

legyetek szépek! nézzétek, a téltemető-virág
pici sárga szirmaiba temeti a tél irtózatát,
a hóvirág, a kankalin, a nárcisz
már elfeledte, milyen rettenetes volt a naptalan ég, a fagyott föld s a vajudás is.
Legyetek szépek! annyit ringtatok virágként már a férfirímek kuszán összefonódó indáin,
legyetek meghatók, mint a nefelejcs és hódítók, mint a jácint.
Legyetek szépek, gondok temetői, jeltelen tömegsírjai a
szenvedésnek.
Legyetek emésztő, édes pondrói a fájdalomnak, az önvádló
hideglelésnek.
Legyetek szépek, ringó bölcsők az utcán, a
szobában,
bölcsői az újszülött pici reménynek, amely
oly meztelenül és hontalanul vinnyog idegeink
rángó burkában.
Legyetek szépek, vesszen ragyogásotokba
az utca mocska,
testetek hibátlan épülete cáfoljon rá a romokra.
Legyetek szépek, a szépség minden látható
színein túl, bocsássátok ránk a báj és kedvesség érzékekkel fel sem fogható, ibolyántúli és
vörösöninneni sugarait,
hogy szökjön fel bennünk a vér titkos higanyszála és sajogjanak fel bennünk a fényérzékeny lemezek, amiknek homályán (s jaj, mily
mély homályban!) a boldogság ábrándja rejtezik –
s ne is tudjuk, mitől! Legyetek ott is, ahol
nem vagytok, legyetek, mint az elektromosság,
mely kigyúl váratlanul,
mint a levegőben a rezgés, mely egy gombnyomásra hanggá alakul,
legyetek láthatatlanul is mindenütt jelen a
világban, s zengjétek, mint a nap, a rejtelmes
sugarak, a virágok, a vizek, a szelek,
hogy nemcsak lehetne élni. Hogy élni lehet!
Hogy élni lehet. A verset 1957 márciusában
írta a költő.
És élni kell 2021 márciusában is.
Maradok kiváló tisztelettel.
Kelt 2021-ben, kikelet havának ötödik
napján
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Százéves az IKE
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Három pilléren egy olyan százéves ifjúsági szervezetről, amely nem tud elöregedni,
hiszen folyamatosan fiatalok éltetik

1921. február 28-án a mai kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet épületében megalakul az
Erdélyi Ifjúsági Keresztyén Egyesület. Misszióval foglalkozó teológus hallgatók hosszú előkészítés
után elindítják az Erdélyi IKE-t,
amelyet az Erdélyi Református
Egyházkerület Igazgatótanácsa is
elfogad, és ifjúságmissziós tevékenységét hivatalosan is elismeri.
Egy jubileumi év méltó ünneplése
megtiszteltetés és kihívás is egyben,
bár egy ifjúsági szervezetet mindig
az aktuális tagjai alkotják, így a
szervezet olyan, mint annak tagjai
és vezetői, mint az a 2500 fiatal, aki
a 15 egyházmegyében és 200 gyülekezetben elszórva tevékenykedik.
Egy mondatban: az IKE mi vagyunk, akik alkotjuk.
Az utóbbi egy év megtanított
bennünket megismerni a belső hangunkat. Igazi önismeretre és befelé
fordulásra kényszerültünk, amelyet
nem magunktól, hanem a világ alakulása, a másik ember és saját szeretteink biztonsága miatt vállaltunk.
Mindig arra kellene törekedjünk,
hogy az apró dolgokban találjuk
meg az örömöt. Ehhez képest anynyira felgyorsítottuk magunk körül
a világot, hogy már nem tudtunk
igazán odafigyelni az apró örömökre, vagy ha igen, akkor is csak
komoly erőfeszítéssel. Mert minél
több résztvevő volt egy alkalmon,
annál boldogabbak voltunk, sok
mindent számokban, statisztikában
mértünk. A szellemi értéket ritkán
lehet mérni. Pedig az IKE háromszög a testről, szellemről és lélekről, valamint ennek egyensúlyáról
szól.
Az IKE születésnapja általában a
böjti időszak elejére esik, és az IKE
alapításának századik évfordulóján
jövünk rá, hogy máskor szervezetünk önkénteseinek gálájára figyeltünk ebben az időszakban – az igazi

értékekre, apró örömökre nem igazán. Ilyenkor értékeltük az előző
évet, öleltük magunkhoz azokat a
szolgatársakat, akikkel programokat szerveztünk több ezer erdélyi
magyar fiatalnak.
Most egy hosszabb böjtben vagyunk, amelynek során sok minden
átalakult az életünkben. Nem voltak
nagy rendezvények, sőt egy éve kis
rendezvények is alig. A megszokott
megszűnt. Komfortzónán kívülre
kerültünk. Ennek a böjtnek egyelőre sejtjük, vagy inkább csak reméljük a végét, de egyre
biztosabbak vagyunk abban, hogy
semmi sem lesz már olyan, mint
előtte. Ami valószínűleg jó, hiszen
ebben az esetben egy sikeres böjtöt
tudhatunk magunk mögött, hiszen
változást okozott. Változtatást ért
el. A változás pedig bennünk kezdődik el, és hinnünk kell, mint azok
a fiatalok, akik 1855-ben Londonban megalapozták az IKE-t, és mint
azok a fiatalok, akik az első világháború után a mai kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben hittek a
változásban, bíztak az Úr megtartó
erejében, és elindították az IKE-t.
Azt az IKE-t, amely története során
rengeteget változott, de mégis egyben sokféleként megmaradt.
A századik születésnapra való
felkészülést soha nem lehet elég

Kézdiszék gyötrelmes évei

korán elkezdeni, így a szervezés
már jó ideje tart. A jubileumot
ugyanúgy folyamatként látjuk, mint
az alakulást, amely nem csupán egy
pontszerű esemény volt, amikor az
aláírások időpontjában kimondták a
létrejöttét. Ezért a századik születésnapot is egy folyamatos, legalább egy teljes évre kiterjedő
alkalomnak képzeltük el, amelynek
természetesen lesznek kiemelkedő,
különleges pontjai, eseményei. Az
IKE 100. évét három pilléren ünnepeljük.
Az ünneplés programok szintjén
az IKE közgyűlésén indult az egyházmegyei képviselők, az egyetemi
missziók vezetői és az IKE elnökségének jelenlétében. A jubileumi
design és logó egy éven át emlékeztet majd mindenkit, hogy száz éve
alakult a szervezetünk. Az őszi-téli
időszakban viszont ismét az online
térben ünnepeltünk a Várom az
Urat adventi keresztyén zenefesztivál huszadik alkalmára elkészült videóval,
valamint
az
új
IKE-énekeskönyv applikációval.
2021. február 28-tól egy éven át
összesen 1921 km-t készülünk közösen leszaladni, ezáltal is emlékeztetve a mozgáshoz csatlakozó
IKE-seket, hogy ebben az időszakban kiemelten fontos az „ép testben
ép lélek” szlogen. 2021 tavaszán
vezetőképzőt szervezünk a megyei
elnökségeknek, majd minden egyházmegyében tisztújításokat tartunk. Az IKE100 évet terveink
szerint az 5. Válts irányt! IKE-fesztivál zárja, augusztusban, ahol egy
nagy közösségben lehetünk ismét,
amennyiben a járványhelyzet ezt lehetővé teszi.
A második pillér a beruházásoké,
hiszen a családnak hajlékra is szüksége van. Szervezetünk új székhelyre készül költözni, így terveink
szerint a kolozsvári Farkas utcában
található Herepei-házban fogunk

továbbra tevékenykedni. Az Algyógyi Ifjúsági Központ felújítása is a
beruházásokhoz tartozik, ahol továbbra is nyári táborokat, ifjúsági
eseményeket szervezünk. Az 5.
Válts irányt! IKE-fesztivál pedig új
otthonra talál Zeteváralján. Az új
helyszínen további rendezvények és
fesztiválok lesznek a jövőben.
A harmadik pillért a kiadványok
alkotják; egy saját 2021-es határidőnaplóval kezdődött a fiatalok
igényei alapján, ezt követően egy, a
századik évben kiadott bemutatófü-

Tóth László újabb könyve a nagy háborúról
A karácsonyi ünnepi (kicsit
visszafogott) erdélyi könyvpiac míves kiadványát – Tóth
László Kézdiszék 1917-1920 forgatagában, szemtanúk visszaemlékezéseinek tükrében című
kötetét – kaptam kézbe. A kiváló író-újságíró már a második írásában dolgozza fel a
„feldolgozhatatlant”: Kézdiszék szenvedését az első világháborúban.

Dr. Csermák László

A szerző a köztudatban kevésbé
ismert tényeket tár a nagyközönség
elé. Dr. Balla Tibor ezredes, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző
Karának professzora szerint 1945
után az egykori román betörés s az
azt követő hadműveletek kutatása
háttérbe szorult a magyar történészek kutatási terveiben, pedig következményei egy országrész és
nemzedékek sorsát határozták
meg.
Tóth László ugyan nem történész, de nagy körültekintéssel alapozta
meg
munkáját,
dokumentumokkal támasztja alá a
szomorú tényekről megfogalmazott

szavakat. Egy régi mondás szerint
„Nem a tábornokok, hanem az őrmesterek döntötték el a háborúk
sorsát”. A bölcs szólás rá is igaz,
szorgalommal, alázattal vette
számba az eseményeket, s vonta le
a következtetéseket. Igaz, volt
miből merítenie, kézdivásárhelyi
patriótaként évtizedekkel ezelőtt
még beszélhetett a nagy öregekkel,
akik megélték a tragédiák sorozatát,
s a történteket továbbadták az ifjabb
nemzedéknek, okulásul.
Az írástudó kettős koncepció
alapján fogott munkához. Egyrészt
végigtekintette a nagy háború eseményeit, másrészt szemtanúk vallomásait gyűjtötte össze. A közölt
névsorok is sokatmondók, hiszen
majd’ minden család talál ismerőst,
rokont a nevek között.
A szerző visszatér a románokkal
folytatott harcokra s azok kihatásaira. A meggyötört lakosságot ráadásul a hadikölcsönök elvesztése is
sújtotta, és a harcok után a fosztogatók – s ebben nemcsak a románok
„jeleskedtek” – állították újabb
megpróbáltatások elé.
A háború legnagyobb rontásának
mégis az erkölcsök mételyezését
tekinti. Az elnémult harangok nem
csupán az ágyúöntés miatt kifosz-

zet folytatja a sort ifjúsági szövetségünkről, majd az új IKE-énekeskönyv következik, amely már
mobilalkalmazáson is elérhető.
A századik évforduló egy kilátástalan és nehézségekkel teli világban
talált ránk, bár az IKE alakulása
idején élők és tevékenykedők sem
voltak jobb helyzetben, és mégis
mertek és hittek benne, hittek az
IKE-ben, és annak tagjaiban, létrehozva azt. Nekünk is ezt kell tenni,
bízni, és előre tekinteni, Isten segedelmével.

tott templomok szimbólumai, a hitehagyott emberek jelképei is egyben. A papok és lelkipásztorok
évezredes
közösség-összefogó
munkája válik napok alatt semmissé, s sokszor az igehirdetőknek
is félteniük kellett életüket. Adorján László lelkészhelyettes segélykiáltása
mindent
elmond:
„Bűnökbe való elmerülés, a közömbösség elnémította a lelkiismeret hangját jó előre”. Ahogy
haladunk a rettenet útján előre, az
erkölcsök is egyre romlottak, eltűnt
a szégyenérzet. A román megszállás után már elkezdődött a helyezkedés és az alakoskodás, az
elvándorlás pedig tovább bomlasztotta a magyarság egységét.
A lapokon ugyanakkor nemcsak
a tragédiák sorakoznak, felbukkannak a mindennapok örömteli élményei,
ünnepek,
bálok,
színielőadások, a szürkeségbe súlylyedt város csinosítása. Az élet
ment tovább, a gyötrelmek lassan
emlékké szelídültek.
Tóth László a szeretet ünnepére
nagy szeretettel adta közre gondolatait. A könyv szép kiállítású, a
képanyag gondos válogatást tükröz.
A kötet a baróti Tortoma Könyvkiadó gondozásában jelent meg.
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A FEBRUÁRI éVFORDULÓK (3.)
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PÁLYÁZATI REJTVéNY

VÍZSZINTES: 1. Ügyvéd, jogi és politikai író, 150 éve született (Olivér). 9. Testgyakorlás. 10. Madridi sportklub. 12. Építész, 150 éve született (Zoltán). 17. Paripa. 18. Igeképző.
19. Végtelen rúd! 20. Összegvektor. 21. Bifláz. 23. Lengyel sci-fi-író (Stanislaw). 24. Kevert
szín. 25. Törzsi jelvény. 26. Román fabulista (Anton). 27. Kis ház. 28. Német névelő. 29.
Düledékes. 31. Lendület (nép.). 34. … Dagover (színésznő). 35. Tisztelt címzett (röv.) 36. Üres
vár! 38. Passau kisebbik folyója. 39. Rég élt előd. 41. Statisztikus, egyetemi tanár, 150 éve
született (Géza). 43. … Fleming (angol író). 45. Bélpoklos. 48. Oldal (angol). 49. Hátán hordja
a házát. 51. Darabokra hull. 53. Pál úr elnémult! 54. Erdélyi tanár, író, 150 éve hunyt el
(József). 55. A reformáció és a magyar nyelv terjesztője, 450 éve hunyt el (Orsolya).
FÜGGŐLEGES: 1. Reg és … (Arany). 2. Röpke részlet! 3. Dolgozik a mozdony. 4. Semmiházi ember. 5. Latin és. 6. Ésszel felfog. 7. Tiltószó. 8. Nauru fővárosa. 11. Sebész, egyetemi
tanár, 200 éve született (Sándor). 12. Karnagy, zenetanár, 100 éve halt meg (Imre). 13.
Dalbetét. 14. A pszichére vonatkozó. 15. Krétai hegy. 16. Magasodik. 18. Francia személynévmás. 21. Ifjúsági írónk (Ferenc). 22. Összedől. 23. … Vegas (nevadai város). 25. London
folyója. 26. Nyolckarú állat. 28. Melódia. 30. Római 1004. 32. Zokog. 33. Drámai színésző,
1875 márciusában született (Irma). 35. Építőanyag. 37. Tabula … (üres lap). 40. Női név (jan.
19.). 42. Színész jutalma. 44. A Nílus német neve. 46. Páratlan piton! 47. Vaspálya. 50. A gallium vegyjele. 52. A szabadba.
L.N.J.
A megjelölt sorokban, oszlopokban szereplő helyes megfejtéseket március 18-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.)
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TÁJéKOZTATÓ

Tisztelt páciensek!

Az MCA Health Care orvosi laboratórium folyamatosan a betegek rendelkezésére áll, és a fokozott biztonsági előírásokat betartva, a COVID–19-járvány idején is elvégzi az egészségügyi
biztosítópénztár által megtérített laboratóriumi vizsgálatokat.
Laboratóriumi mintavételre hétfőtől péntekig 7–11 óra között
várjuk önöket.

A Mureş Insolvency SPRL – Marosvásárhely,
Ghe. Avramescu u. 4. szám –, az újraszerveződés alatt álló adós Foraj Sonde Rt. csődbiztosa nyilvános árverést szervez 161 db 4x1
méteres és 440 db 3x1 méteres betonlap értékesítésére. A kikiáltási ár 65 lej + héa/db.
A nyilvános árverésre március 12-én 13 órától
kerül sor a csődbiztos székházában, és hetente péntekenként megismétlik ugyanabban
az időpontban, az értékesítésig. Az árverésen
részt vehetnek azok a magán- és jogi személyek, akik/amelyek megvásárolják a feladatfüzetet, kifizetik a kikiáltási ár 10%-át képező
garanciát és a részvételi díjat 24 órával az árverés kezdete előtt.
Bővebb felvilágosítás a csődbiztos 0265/269700, 0745-146-096 telefonszámán.
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A B&B INSOLVENCY SOLUTIONS IPURL – Csíkszereda, Márton Áron utca 18. szám, P4, Hargita megye –, a
ROLLO TOUR KFT. cégfelszámolója nyilvános árverést
szervez egy ingatlan 681/5531-ed részének értékesítésére, amely Marosvásárhelyen, a Bodoni utca 68. szám
alatt található beltelek, telekkönyvszáma 120725/Marosvásárhely.
A kikiáltási ár 319.507,8 lej (héa nélkül).
Az árverésen azon fizikai/jogi személyek vehetnek részt,
akik/amelyek igazolják a kikiáltási ár 10 százalékát kitevő
garancia kifizetését az árverés előtt 24 órával.
Az árverés a cégfelszámoló székhelyén lesz március
12-én 11 órakor, és hetente megismétlődik, minden pénteken, ugyanabban az időpontban, az ingatlan eladásáig.
A részvételi feltételekről bővebb tájékoztatást a 0366/100551, 0748-836-713-as telefonszámokon nyújtanak.

A Marosvásárhelyi Piacigazgatóság elad leírt betonasztalokat,
25 lej/db.
érdeklődni a 0265/250-260, 0265/250-225 telefonszámokon
vagy az igazgatóság Marosvásárhely, Cuza Vodă utca 89. szám alatti
székhelyén.

MISSISSIPPI SZŐNYEgMOSÓ
Szőnyegmosás, -szárítás
professzionális módon.

Rögzített padlószőnyeg
mosása helyszíni kiszállással.
Kanapé-, ülőgarnitúratisztítás.
Rendelésért és egyéb
információkért hívja
bizalommal
a 0799-998-899-es
telefonszámot. (sz.-I)

AZ ELAN DEPO KER KFT. ezúton
értesíti az érdekelteket, hogy
környezetvédelmi engedély
kibocsátását kérvényezte
disznófarm építésére
gyulakután. Az ingatlan
telekkönyvi száma
51052/gyulakuta, Maros megye.
A projekttel kapcsolatos
tudnivalók a Marosvásárhelyi
Környezetvédelmi
Felügyelőségtől –
tel. 0265/314-984,
fax: 0265/314-985, e-mail:
office@apmms.anpm.ro,
valamint a projekt tulajdonosától
kérhetők.
A hozzászólásokat naponta az
office@apmms.anpm.ro e-mailcímen fogadják. (11039)
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A hirdetési rovatban megjelent
közlemények, reklámok tartalmáért
a hirdetésfeladó vállalja
a felelősséget!

ADÁSVÉTEL

ELADÓ lucernamag. Tel. 0747-480-255.
(10777)
VESZEK régi festményeket, képkereteket, paraszttárgyakat, antik bútorokat stb. Tel. 0731-309-733. (10936-I)

A NIKI PARK ÜZLET elad új ágybetéteket bármilyen méretben. 1989.
December 22. utca 113. szám
(22469)
13,8 ÁR beépíthető terület eladó Jedden. Tel. 0742-260-509. (10769-I)

ELADÓ
pulzáló
mágnesterápiás
készülék. Tel. 0265/236-543. (10932)
ELADÓK húslibák és házi pulykák.
Tel. 0365/420-368, 0732-586-648.
(sz-I)

ELADÓ Szászrégenben 3 db csempekályha (két nagyobb, egy közepes), egy konyhai sarokkanapé
garnitúra, egy asztal, négy hokedli,
nyolc db 25 l-es alumíniumbödön. Érdeklődni a 0743-548-101-es telefonszámon. (mp-I)

ELADÓ beltelek a Segesvári úton,
19.900 négyzetméter. Érdeklődni a
0729-942-001
telefonszámon.
(11027-I)

VÁSÁROLUNK lemezeket, CD-ket és
kazettákat, újakat és használtakat.
Helyben fizetjük. Tel. 0740-280-126.
(11033)
ELADÓK telkek felparcellázva: 764
m2, 905 m2, 982 m2, 2082 m2, a Somostetőn (Platoul Corneşti – Tudor).
Érdeklődni 10–17 óra között mindennap. Tel. 0770-274-001, 0730-912710. (11038-I)

ELADÓ
olcsón
új,
háromszintes
muntifunkcionális épület az 1989.
December 22. utcában. Tel. 0745-984363. (11042)
ELADÓK használt ágybetétek,
lej/db. Tel. 0744-438-594. (11042)

200

LAKÁS

BÚTOROZOTT garzonlakás kiadó
hosszú távon. Tel. 0744-694-380.
(10962-I)

SÜRGŐSEN vásárolok magánházat.
Azonnali fizetési lehetőség. Tel.
0744-645-348. (10962-I)

Azomureş-tájékoztató

KIADÓ hosszú távra másfél szobás,
36 m2-es, bútorozatlan garzonlakás a
Kárpátok sétányon. Érdeklődni a
0749-425-152
telefonszámon.
(10966-I)

Március 10-től kezdik el a helyi közösség körében az Azomureş ipari platform működésének részleteit bemutató tájékoztatási anyag terjesztését. A vállalat azért tartja ezt fontosnak, hogy tájékoztassa a helyi közösséget
a folyamatban levő tevékenységekről, a sürgősségi esetekben előállható kockázatokról, és ilyen esetekben az
állampolgárok által foganatosítható intézkedésekről. A füzet formájú tájékoztató anyag a Maros megyei Horea
katasztrófavédelmi felügyelőséggel partnerségben készül.
Az utóbbi években az Azomureş jelentős összeget, több mint 250 millió eurót fektetett be a létesítmény korszerűsítésébe. Következésképpen a kombinát tiszteletben tartja az európai környezetvédelmi normákat. Az
eredmények ebben a pillanatban nyilvánvalóak, és a hatóságok, valamint a független monitorozók jelentős javulást mutatnak a környezetre gyakorolt hatás 2012-ben mért adataihoz képest. A beruházások másfelől nagyobb
megbízhatóságot biztosítanak a berendezések működésében, magas fokú biztonságot nyújtanak.
Fejlett riasztórendszerek állnak rendelkezésre az emberi tényezőtől független funkciók normál paramétereken kívüli működésének megakadályozására. Ugyanakkor
a platformon dolgozó emberek szakképesítésébe is beruháztak, hogy minimálisra csökkentsék a termelésben az emberi hibákat. Az Azomureş prioritása a biztonság!
Ma a kombinát plarformján 2500, a saját és a családjuk, valamint a helyi közösség biztonsága iránt elkötelezett személy dolgozik. Mindannyiuk számára biztosítva
van a munkanap biztonságos elkezdéséhez és befejezéséhez szükséges műszaki támogatás. A vállalat elsőrendű célja a BIZTONSÁG, az alkalmazottak, a felszerelések
és a helyi közösség biztonsága.
A tájékoztató füzet mellé egy román és magyar nyelvű magyarázólevelet is csatolnak, amit Marosvásárhely, Maroskeresztúr és Marosszentkirály összes postaládájába beletesznek. A tájékoztató anyag a www.azomures.com honlapon is elérhető román, magyar és angol nyelven.
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MAGÁNSZEMÉLY, sürgősen vásárolok tömbházlakást. Azonnali fizetési
lehetőség.
Tel.
0744-645-348.
(10962-I)

ELADÓ 2 szobás tömbházlakás a
Măgurei utcában, vagy elcserélném egy
garzonnal. Tel. 0745-996-819. (10935)
ELADÓ 2 szobás tömbházlakás,
pince és garázs. Tel. 0365/442-134,
0754-323-475. (11017-I)

OLCSÓN
eladó
ház
Marosszentgyörgyön, 60 ár telek a
Transilvaniei utca 218. szám alatt. Tel.
0744-438-594. (11042)

TÁRSKERESÉS

TARTÓS, komoly kapcsolatra vágyó 65
éves, marosvásárhelyi férfi korban
hozzáillő társát keresi. Leveleket
„Barátság” jeligére a szerkesztőség 72-es
irodájába várok. (11027-I)

MINDENFÉLE

FUVART, bútorhordást vállalunk személyzettel, külföldre is, valamint törmelékszállítást. Tel. 0749-543-104.
(10638-I)

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

FAMETSZÉST, permetezést vállalok.
Tel. 0770-621-920. (10900-I)

ENGEDÉLYEZETT cég vállal tetőkészítést bármilyen anyagból, mindenféle kisebb javítást, cserépforgatást,
ácsmunkát, festést, vakolást, bádogosmunkát, régi épület lebontását,
szigetelést. Nyugdíjasoknak 18%
kedvezmény. A kiszállás ingyenes.
Tel. 0758-880-600. (10883-I)

FAMETSZÉST vállalok. Tel. 0754-698356. (10928)

VÁLLALUNK tetőjavítást, bádogosmunkát, szigetelést, csatornakészítést és
bármilyen javítást. Tel. 0759-467-356.
(10600)
NORALEX – sírkeretek, sírkövek,
fedlapok, minden, ami a sírmunkálathoz tartozik. Tel. 0752-643-455.
(10843-I)
KÖNYVELÉST vállalok, mérleget aláírok. Tel. 0756-760-667. (10984-I)

FIATALABB nőt keres idős házaspár
takarítani és bevásárolni heti két alkalommal. Tel. 0365/412-395. (10997-I)

SÍRGONDOZÁST vállalok Marosvásárhelyen és környékén. Tel. 0745318-396. (11035-I)

TERMOPÁN ablakok, ajtók javítása,
szúnyoghálók készítése, szerelése.
Tel., 0771-383-725. (11109)

DÁNIÁBAN munkalehetőség építkezésben önállóan dolgozni tudó szakembereknek. Előnyben a nem
dohányzók és a nem alkoholfogyasztók, és egy kis angol- vagy németnyelv-tudás. Tel. +46735972820.
(11028-I)
TETŐFEDŐ KFT. Baj van a tetővel?
Ázik be a háza? Ha minőségi munkát
szeretne, válasszon minket! Cégünk
bármilyen típusú munkát vállal garanciával. Tel. 0742-344-119. (10988-I)
BÁRMILYEN tetőfedést, kisebb javításokat, szigetelést, külső, belső
munkát vállalunk. Tel. 0720-313-818.
Misi (10994)

VÁLLALUNK tetőfedést bármilyen
anyagból, cserépforgatást, ácsmunkát, házak felújítását. Az anyagot biztosítjuk. Tel. 0759-660-136. (10992)

ÁGYBAN fekvő beteg mellé gondozónőt keresünk. Telefon: 0265/708372. (11010-I)

GYÜMÖLCSFAMETSZÉST vállalnak
kertészmérnök-hallgatók. Tel. 0745318-396. (11035-I)

OLYAN beteg férfiak telefonhívását
várom, akik prosztatarákkal voltak kezelve, hormongyógyszerrel. Tel.
0365/420-898. (11040)

MAROSVÁSÁRHELYEN,
családi
háznál borszőlőlugas az idei év terméséért megművelhető. Tel. 0770468-531. (11041-I)

MEGEMLÉKEZÉS
Csak emléked maradt, ami ajándék, de azt örökké megtartom.
Fájó szívvel emlékezünk 2016.
március 7-ére a lőrincfalvi születésű BARTHA JÓZSEF volt ezredes halálának 5. évfordulóján.
Drága lelked pihenjen békében!
Megemlékezik felesége, lánya,
veje, unokája és dédunokája,
Anett. (10902)
Szomorú szívvel emlékezünk
március 6-ára, amikor nyolc éve
eltávozott szerettei köréből szeretett édesapánk, id. SCHNEIDER
JÓZSEF. Emlékét őrzik fiai, Jocó
és menye, Kinga, Lacika és barátnője, Mónika. Emléke legyen áldott és nyugalma csendes!
(10985-I)
Soha el nem múló szeretettel
emlékezünk
március
6-án,
halálának
13.
évfordulóján
id. KRECSENSZKI ERNŐRE, az
IRA volt dolgozójára. Emlékét
szívünkben őrizzük örökké, egy
életen át. Nyugodjon békében!
Szerettei. (11016)
Az idő elmúlhat, szállhatnak az
évek, míg élünk, velünk lesz szép
emléked.
Fájó szívvel emlékezünk március
5-én, amikor 11 éve eltávozott tőlünk NAGY ATTILA. Emlékét őrzi
felesége, Magdolna, lánya, Éva,
unokái: Kinga és Elemér. Nyugodj békében! (11025-I)
Minden elmúlik, minden elvész,
csak egy él örökké: az emlékezés.
Szomorú szívvel emlékezünk
március 5-én a nagyteremi születésű
KELEMEN
MIHÁLY
KARCSIRA halálának 7. évfordulóján. Emlékét őrzi felesége, fia,
lánya, menye és szerető két unokája. Nyugalma legyen áldott és
csendes! (11023)
Ott pihensz, ahol már nem fáj
semmi,
nyugalmadat nem zavarja senki.
Életed elszállt, mint a virágillat,
de emléked ragyog, mint a fényes
csillag.
Fájó szívvel és soha el nem múló
szeretettel emlékezünk id. APPA
VIKTORRA halálának 8. évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! Szerető családja.
(11045-I)
Az élet múlik, de akit szeretünk,
arra életünk végéig könnyes
szemmel
emlékezünk:
drága
édesanyánkra,
BÁLINT
KLÁRÁRA, halálának 16., és szeretett testvérünkre, BÁLINT
DEZSŐRE, halálának 26. évfordulója alkalmából. Nyugodjanak
békében! (11046-I)

ELHALÁLOZÁS
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett feleség, édesanya,
nagymama, anyós,
DEMETER ADÉL-ÉVA
született Vincze Adél-Éva
életének 65. évében örök nyugalomra tért.
2021. március 5-én 14 órakor a
marosvásárhelyi református temetőben kísérjük utolsó útjára.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!
Búcsúzik tőle a gyászoló család.
(11021-I)
Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett, drága jó édesapa, nagytata, após, testvér, rokon,
szomszéd,
id. SIMÓ MIKLÓS
az ISECO volt mestere
életének 79. évében, 2021. március 2-án, türelemmel viselt szenvedés után örökre megpihent.
Temetése március 5-én lesz 15
órakor a református temetőben,
unitárius szertartás szerint.
Emlékét mindörökre őrzi két
gyermeke: Zsóka és Miklós, valamint hitvestársa, Mária. (11036-I)
Megrendülve és a veszteségtől
lesújtva tudatjuk, hogy a csodálatos Férj, Édesapa, Nagytata,
családtag és ismerős, egykori
marosvásárhelyi futballista és főmester,
KISS ISTVÁN LÁSZLÓ (Pista)
88 évesen, házasságának 45.
évében, budapesti lakásán örök
álomba szenderült. Szeretettel és
tisztelettel emlékezünk Rá!
Felesége, Tünde, gyermekei:
István, Annamária és Noémi,
unokái: Csenge és Zselyke, valamint családtagjai. Részvétnyilvánítás a farkasnoe@gmail.com
drótpostacímen. (v-I)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, édesapa, nagyapa,
ifj. PATAKI JENŐ
marosvásárhelyi lakos, a Metalotehnica volt dolgozója életének
63. évében örökre megpihent.
Temetése szombaton 13 órakor
lesz a szentháromsági temetőben.
Szomorú szívvel búcsúzik tőle
szerető felesége, Anikó, szülei,
testvére, gyermekei: Attila, Imola
és családjuk, unokái: Karla, Andrea, Anna, a rokonok, szomszédok, jó barátok. (11044-I)
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Fájó szívvel emlékezünk március 6-án,
amikor 20 éve, hogy elhunyt drága férjem,

édesapa,

BALÁZS

JÁNOS,

a bőrgyár volt dolgozója. Emlékét

örökre szívünkben őrizzük.

Nyugodj békében, drága Jani!

Feleséged, fiad és családja. (10983-I)
Szomorú szívvel emlékezünk március
5-én PAKUTS ERZSÉBETRE halálának
negyedik évfordulóján. Emlékét mindig
megőrizzük. Nyugalma legyen csendes,
emléke áldott! Akik ismerték, gondoljanak rá szeretettel. Férje, Dezső, unokája, Noémi, menye, Marika, a rokonok
és ismerősök. (11015-I)
„Ha lelkünkben lehull egy csillag,
nyomában égő seb fakad,
de vér-rubintól fényes útja
örökre fáj a fény alatt.”

Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk a marosvásárhelyi id.
DOMOKOS GYULÁRA halálának 4. évfordulóján. Emlékét örökre szívünkben
őrizzük. Két lánya, két fia, két veje, két
menye, négy unokája, két dédunokája.
(11031-I)

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a szeretett édesanya,
nagymama, nagynéni, unokatestvér, jó szomszéd és ismerős,
özv. HORVÁTH MIHÁLYNÉ
szül. Dani Lenke
86 éves korában csendesen
megpihent.
Utolsó útjára március 6-án 13
órakor kísérjük a szentgyörgyi új
temetőben. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! Szerető családja. ( 11043-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Őszinte részvétünk Pataki
Anikónak, a tudori postahivatal alkalmazottjának, együttérzünk vele szerető FÉRJE
halála okozta fájdalmában.
Vigasztalódást kívánunk családjának.
A Jóisten nyugtassa békében!
Szakács Géza és családja.
(11044-I)

Őszinte részvétemet és együttérzésemet fejezem ki keresztlányomnak, Zsókának és Miklósnak ÉDESAPJUK elhunyta
alkalmából. Zsóka és Emese
családjával. (11037-I)
Őszinte részvétemet és együttérzésemet fejezem ki keresztlányomnak, Zsókának és Miklósnak ÉDESAPJUK elhunyta
alkalmából. Karcsi és Imola
családjukkal. (11037-I)
Megrendült szívvel értesültünk volt osztálytársnőnk, dr.
JAKAB MÁRIA (Héritz) elhunytáról. Őszinte részvétünk a gyászoló családnak.
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! A Bolyai Farkas Líceumban 1961-ben
végzett XI. C-s osztálytársak.
(sz-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, ROLETTÁK, GARÁZSKAPUK, ÁTLÁTSZÓPONYVA-BEÉPÍTÉS és egyéb árnyékolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy választékban. Tel. 0745-379638. (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. (65326-I)
TEHERSZÁLLÍTÁST VÁLLALOK 1,5 tonnáig. Tel. 0748-580-389. (p.-I)

A PLASMATERM RT. öntödébe, illetve fémmegmunkáló műhelybe ÜZEMMÉRNÖKÖT, valamint
az UTÓMEGMUNKÁLÁSOK (sörétezés, tisztítás, csiszolás, hegesztés) ELVÉGZÉSÉRE ALKALMAS
SZEMÉLYT alkalmaz. A betanítást vállaljuk. Az önéletrajzokat a secretariat@plasmaterm.ro e-mail-címre
várjuk. Tel. 0730-708-011. (65402-I)
MAROSSZENTGYÖRGYI FATELEP keres RAKTÁROS/TARGONCÁS munkatársat. Az ideális jelölt
megbízható, nagy teherbírású. Fő feladatok: az áru le- és felrakása, a raktár és az udvar rendben tartása. Érdeklődni a 0740-403-808-as telefonszámon. (65413)

MAROSVÁSÁRHELYI MAGÁNCÉG sürgősen keres LAKATOS-VILLANYSZERELÉSI ALAPISMERETEKKEL rendelkező munkatársat. Érdeklődni a 0744-938-466-os telefonszámon. (11005-I)

ALKALMAZUNK szakképzetlen FÉRFI MUNKAERŐT tejfeldolgozó üzembe, részmunkaidőben, 4
órára/nap. INDLACTO MURES KFT., Prut utca 10. szám. Érdeklődni a Prut 10. szám alatt, a cég székhelyén. (sz-I)

A PRONTO UNIVERSAL KFT. – Marosvásárhely, Mező utca 18. szám, telefon 0365/404-948 – alkalmaz
ELŐKÉSZÍTŐ-ÁRUKISZÁLLÍTÓ MUNKÁST (kozmetikumok, mosó/tisztítószerekhez) B kategóriás hajtási jogosítvánnyal. Önéletrajzokat a cég székhelyén lehet benyújtani március 12-ig. (22492-I)
MAGÁNCÉG PVC és fa ajtó/ablak szerelésére és gyártására fiatal MUNKÁST keres. Követelmény: becsületesség, pontosság, tapasztalat, hajtási jogosítvány. Tel. 0745-301-460. (11047-I)
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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.

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

munkatársat keres

számvezérlésűgép-kezelői, karbantartó
lakatos 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.

elektromos gépekhez

karbantartót
keres

Követelmények :
– Elektronikai végzettség,
– Elektromos áramkör olvasása és kivitelezése,
– 1 év elektronika terén szerzett tapasztalat;
– Megbízhatóság, precizitás, felelősségtudat.

Amit ajánlunk:
– Vonzó fizetés (egyéni értékelés alapján),
– Személyes betanítás,
– Ingyenes szállítás,
– Étkezési jegyek,
– Stimuláló multinacionális munkahelyi légkör

Önéletrajzot és kísérőlevelet a cég székhelyén vagy e-mailen:
office@duerkopp-adler.ro, personal@duerkopp-adler.ro
várunk.
További információk a 0265-208-307-es telefonon.

