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A régi presztízs kötelez

Új igazgatóság felel Marosvásárhely környezetéért és köztisztaságáért

Adalék
a marosvásárhelyi
Bem-szobor
történetéhez

Különös könyvre bukkantam Antalffy
Endre hagyatékában. A marosvásárhelyiek, különösen történészek körében bizonyára ismert. Talán mégis
érdekes a város múltja iránt érdeklődő
olvasók számára, akik tudják, hogy
Marosvásárhely főterén, nagyjából a
Ferenc-rendi barátok templomával
szemben állt Bem József honvéd altábornagy egész alakos szobra.

____________5.
Ősidőktől
napjainkig
Átszervezik a városi kertészetet, hivatalos nevén az Üvegházak, Parkok, Zöldövezetek Ügykezelőségét – jelentette be
tegnapi sajtótájékoztatóján Soós Zoltán, Marosvásárhely
polgármestere. Amennyiben a városi tanács megszavazza, a
jelenlegi személyzeti szerkezet átalakul, és jogi személyiséggel rendelkező Városi Környezetért és Köztisztaságért
Felelős Igazgatóság néven fog működni.

Mezey Sarolta

Fotó: Nagy Tibor

Új szerkezet négy szakosztállyal
A városvezetés ígéri, hogy az átszervezés nyomán az igazgatóságnak
sokkal nagyobb mozgástere lesz, sokkal könnyebben bonyolíthatják le
a közbeszerzéseket, sokkal gyorsabban reagálhatnak a felmerülő problémákra a város területén. A városi környezetért felelős igazgatóság feladata mindig is az volt, hogy a városban szép, virágos parkokat alakítson
ki, és ne zöldségtermesztéssel foglalkozzon. A virágkertészek munkájának köszönhetően hajdan nem véletlenül nevezték Marosvásárhelyt
(Folytatás a 2. oldalon)

Mind az anyagi, mind az élővilág létrejöttét misztérium övezi, mert habár
sok milliárd év telt el a kezdettől, a sok
kutatás és fáradságos munka ellenére
az emberiség nem tudja, mit kezdjen
vele, az anyagi világ létrejöttét sem
érti meg, és az élettelenből élőt még
senkinek sem sikerült létrehoznia, itt
tehát a tudomány az ismeretlen, a
titok kapujánál mindig megáll.

____________15.

Lóról a szamárra

Kaáli Nagy Botond

Egy évvel ezelőtt, késő délután az egyik edinburgh-i, több száz éves pubban ettük a haggist és
ittuk mellé az Innis&Gunnt és az Edradourt, miután gyönyörű napsütésben barangoltuk körbe az
óvárost, a kastélyt, az olaszosan hangzó, Portobello nevű tengerparti negyed sétányait. Akkor és
ott tökéletesnek tűnt minden, holott gondolkodtunk egy kicsit, hogy elugorjunk-e kettesben egy
pár napos skóciai city breakre. Végül megtettük,
és milyen jól tettük! A koronavírus terjedésének
hírei és ezen hírek árnyai már ugyan ott lebegtek
a fejünk fölött, már eléggé rendszeressé vált a hírekben ez a ma már mindennapos – és a média
szempontjából ezért hálás – téma, de még nem
tűnt fenyegetőnek, és végképp nem tűnt úgy, hogy
– remélhetőleg csak ideig-óráig – megváltoztatja
az életünket. A viktoriánus, gyarmati és gótikus
építészeti megoldásokat, elemeket és berendezést
tökéletesen ötvöző, otthonos pubban gyorsan öszszebarátkoztunk a rendkívül barátságos helyiekkel
és – a skót–magyar történelem hasonlóságait, a
skótok magyarbarátságát, illetve ezen érzés kölcsönösségét leszámítva – más közös téma
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
6 óra 42 perckor,
lenyugszik
18 óra 23 perckor.
Az év 71. napja,
hátravan 294 nap.

Ma GERGELY,
holnap KRISZTINA
és AJTONY napja.
KRISZTINA: a Krisztián
(jelentése: krisztusi, Krisztushoz tartozó) név női párja.

IDŐJÁRÁS

A régi presztízs kötelez

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2021. március 11.

Havazás lehetséges
Hőmérséklet:
max. 8 0C
min. 0 0C

1 EUR

4,8854

1 USD

100 HUF

1 g ARANY

4,0832

1,3345

227,7951

A csütörtöki lottóhúzás nyerőszámai

45, 16, 4, 18, 1 + 5

NOROC PLUS: 6 8 0 5 6 0

12, 19, 9, 1, 40, 5

NOROC: 1 6 7 9 4 9 4

7, 37, 34, 35, 40, 15

SUPER NOROC: 7 1 9 2 2 5

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

A Petőfi-szobornál elmarad
a megemlékezés

A jelenlegi járványhelyzet miatt idén is elmarad az Erdélyi
Magyar Nemzeti Tanács Maros megyei szervezetének
március 15-i, az 1848/49-es szabadságharc előtt tisztelgő
megemlékezése, amit hagyományosan Petőfi Sándor marosvásárhelyi szobránál szoktak megtartani. A megyei szervezet arra kéri mindazokat, akik a költő szobránál koszorút,
illetve virágot szeretnének elhelyezni, hogy egyénileg tegyék meg.

Próbafelvételi az orvosi egyetemen

A marosvásárhelyi egyetemi hallgatók ligája a marosvásárhelyi George Emil Palade Orvosi, Gyógyszerészeti, Tudomány- és Technológiai Egyetemmel közösen március
14-én, vasárnap megszervezi az idei év első próbafelvételijét. A próbafelvételire online kerül sor, és mindazok figyelmébe ajánlják, akik a nyáron ebbe az intézménybe
szeretnének felvételizni. Beiratkozni a http://simulareadmitere.lstgm.ro/ honlapon lehet. A felvételi vizsgák július
25-én lesznek. További információk az idei felvételivel kapcsolatosan a https://adminfo.umfst.ro/ honlapon találhatók.

Szombaton is lehet adót fizetni

Március 31-ig 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.

Bennégett a lakásban

Csütörtökön délelőtt tűz ütött ki a marosvásárhelyi Székely
vértanúk utca egyik negyedik emeleti tömbházlakásában.
A helyszínre érkező tűzoltóknak sikerült megfékezni a lángok továbbterjedését, amelyek így a lakás többi részét, illetve a szomszédos lakásokat nem érintették. A tűzvész
helyszínén a kirendelt alakulat egy szénné égett ember
holttestét találta. A szomszédok állítása szerint egy férfi volt
az áldozat. A bevetés alatt a létrás tűzoltóautó az út mindkét oldalán lezárta a forgalmat. A tüzet valószínűleg rövidzárlat okozta – tájékoztatott a Maros Megyei
Katasztrófavédelmi Felügyelőség.
Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

(Folytatás az 1. oldalról)
a virágok városának. Ennek az állapotnak a visszaállítása cél. A virágkertészet megbízott igazgatója, Dániel
Lajos kertészmérnök Ruja Eugen aligazgatóval együtt vállalta az átalakítási folyamat lebonyolítását.
– Az új szerkezet négy szakosztályt
foglal majd magába, ezek a következők: üvegházak, parkok, zöldövezetek
adminisztrációja, továbbá az utcai takarítás, a hóeltakarítás, fertőtlenítés,
rágcsáló- és rovarirtás, a harmadik
struktúra a kóbor kutyák ügykezelése
és a sintérszolgálat, a negyedik a városi köztisztaság és környezetvédelem.
A városi kertészethez tartozik a
zöldövezetek takarítása és karbantartása, az illegális hulladékok eltakarítása a zöldövezetekről, erdőszélekről,
parkokról. Jelenleg húsz napszámos
foglalkozik ezzel a tevékenységgel.
Az új struktúra teljesen átveszi az
utcai takarítást a jelenlegi köztisztasági
szolgáltatótól, így havonta kb. 600
ezer lejjel csökkennek az utcai takarítás költségei. Nem bántuk meg ezt a
döntést – ezt több városban is megtették már –, így sokkal hatékonyabb a
munka, sokkal olcsóbb, hiszen a megtakarításból gépeket vásárolhat a
város, és sokkal jobban felügyelhető a
város tisztasága. A szolgáltatást engedélyeztetni kell, azért is, hogy az engedéllyel rendelkező szakcégeknél
elhelyezhessük a hulladékot – fogalmazott Soós Zoltán.
Félreértés történt: a magánházaktól
származó ágakat is a város szállítja el
A lakosság körében elégedetlenséget szült az a kijelentés, miszerint a
magánházak udvaráról, a kertekből
származó száraz növényi hulladék elszállítása a lakók feladata, őket terheli

a szállítás költsége is, lévén, hogy a
városi kertészetnek sem eszközei, sem
anyagi forrásai nincsenek erre. A polgármesteri hivatal honlapján megjelent
közlemény szerint március 4-étől a
magánterületeken végzett koronaalakítási munkálatok során keletkező növényi hulladékok (ágak) leadhatók a
városi kertészet Prut utcai székhelyén.
A magánházaknál felgyűlt növényi
hulladékok elszállításával és az ezzel
járó költségekkel kapcsolatban feltett
kérdésünkre a polgármester leszögezte:
– Félreértés történt. A tavaszi és az
őszi nagytakarítás arról szól, hogy a
zöldövezetekben és a magánházaknál
levágott ágakat a város gyűjti össze.
Nincs arról szó, hogy a lakosságnak
ezért külön kellene fizetnie, hiszen a
lakosság nagy része már kifizette a tavaszi és őszi nagytakarítás ellenértékét. Ami félreérthető volt, az az, hogy
ha valakinek az udvarán év közben
száraz növényi hulladék gyűl össze,
év közben is elviheti a városi virágkertészethez, ahol átveszik a növényi
hulladékot – fogalmazott a polgármester.
A tavaszi nagytakarításra a városi
költségvetés elfogadása után kerül sor.
Jogos elvárás: a város úgy nézzen ki,
mint régen
A napokban a volt Ady negyedben,
Meggyesfalván, az erdőszéleken, a
Maros-parton, a Joliot-Curie utcai
játszótéren, a Sziget utcában, az
Újgát utcában takarítják a zöldövezetet. Hetente megtisztítják a Poklospatak melletti övezetet, a Kárpátok
sétányt, a Pandúrok útját, az Erdélyi
és a Szorgalom utcát, ahol a zöldövezetek mellett a szeméttárolók mellett
is takarítanak. Az időjárás függvényében kerül sor a Liget és a sport-

Fotó: Nagy Tibor

csarnok övezetének megtisztítására.
– Azt szeretnénk, hogy Marosvásárhely visszanyerje azt a presztízsét,
amellyel sokáig bírt, s a város terei,
utcái úgy nézzenek ki, mint egykoron.
A városban megjelennek a közkedvelt
virágkompozíciók. Kiemelt célunk,
hogy zöld, élettel teli, tiszta, szennyezésmentes várossá váljon Marosvásárhely.
Minimálisra
szeretnénk
csökkenteni a fakivágást, amelynek
ügyében egyeztetünk szakmai és civil
szervezetekkel, és a társulásokkal is. A
metszést szakemberek végzik, az engedélyezést követően – mondta a polgármester.
A kertészek készen állnak
a tavaszi munkákra
Dániel Lajos igazgató elmondta,
hogy a városi kertészet tíz hektár területen található, ebből 8 hektár szántó,
2 hektáron üvegházak találhatók. A
kertészet felkészült a tavaszi munkákra, a város parkjainak, zöldövezeteinek beültetésére. Rendelkeznek
megfelelő mennyiségű palántával,
díszcserjével, csemetékkel, amelyeket
a közterekre, parkokba, járdaszigetekre szánnak.
A városban elkezdték a közterületen
levő fák gallyazását is. A Bălcescu negyedben be is fejezték a munkát, dolgoznak a Bodoni utcában, majd a
Budai Nagy Antal negyedben, s ott,
ahol az Electrica a vezetékek közelsége miatt igényelte a fák gallyazását.
A kertészetben jelenleg 85 alkalmazott dolgozik. Az üvegházi látogatásunk során az igazgató elmondta, hogy
a tereket, parkokat a korábban népszerű, ellenálló fajtájú virágokkal,
dísznövényekkel szeretnék beültetni.
Hogy milyen lesz az eredmény, tavasszal, nyáron majd meglátjuk.

A magyar nemzeti ünnep Marosszentgyörgyön

Március 14-én, vasárnap 16.30 órai kezdettel rövid koszorúzási ünnepséget tart az RMDSZ marosszentgyörgyi
szervezete a község központjában felállított Petőfi-szobornál. Az ünnepségen részt vesznek a marosszentgyörgyi magyar egyházi és kulturális szervezetek képviselői. Beszédet
mond Sófalvi Sándor Szabolcs polgármester, valamint
Percze László konzul Magyarország Csíkszeredai Főkon-

zulátusának képviseletében. Közreműködik Pataki Ágnes
(szavalat), valamint a Jubilate Deo dalcsoport. Az ünnepséget a járványügy előírások betartásával tartják. Az érdeklődőket szeretettel várják a szervezők. Mivel a résztvevők
száma nem lehet több 100 főnél, a részvételi szándékot
március 13-ig sms-ben kell jelezni a 0751-808-212-es telefonszámon.
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Szerződést bontanak az Aranyosgyéres–Maroskece
autópálya-szakasz építőjével

Felbontják a szerződést az észak-erdélyi A3-as au- gos társaság (CNAIR) a bejelentés után közölte: értesítette a
tópálya Aranyosgyéres–Maroskece szakaszának céget a szerződésbontásról, mely 14 napon belül válik hatáépítőjével – jelentette be közösségi oldalán csütör- lyossá.
A CNAIR bejelentette: hamarosan elkészíti a hátralévő
tökön Cătălin Drula szállításügyi miniszter.

A tárcavezető közölte: elfogyott a türelem a Straco
Group által vezetett román konzorcium iránt, amely öt év
alatt a pályaszakasz kevesebb mint 40 százalékát építette
meg, és az elmúlt öt hónapban csak egy százalékot haladt
a munkával. A miniszter felidézte: a pályaépítő ellen
csődeljárás indult, és a cég nem fizette ki az alvállalkozóit.
Hozzátette: a román állam képviselői hosszú ideig keresték
a megoldást, hogy elkerüljék a szerződésbontást, de most
betelt a pohár.
A miniszter úgy vélte: a Straco Grouppal kötött szerződés
is arra int, hogy le kell vonni a következtetéseket a gyanúsan
olcsó ajánlatok kérdésében. Megemlítette: a konzorcium úgy
nyerte el a 15,7 kilométeres, 620 millió lej értékűre becsült
pályaszakasz megépítésének a jogát, hogy 280 millió lejes
ajánlatot tett. A romániai közúti infrastruktúrát kezelő orszá-

munkálatok megpályáztatásának a dokumentációját.
A román állam 2003-ban döntött arról, hogy megépíti a
Borstól Brassóig vezető 415 kilométeres észak-erdélyi (A3as) autópályát. A pályaépítést nemzetbiztonsági okokra hivatkozva a kormány kivonta a közbeszerzési törvény hatálya alól,
és versenytárgyalás nélkül bízta meg az amerikai Bechtel társaságot a feladat elvégzésével. 2013-ig – amikor szerződést
bontott a Bechtellel – csak a Kolozsvár mellett elhaladó 52 kilométeres szakaszt adták át. Később a román állam EU-finanszírozást szerzett az észak-erdélyi pályára is, és a
gyorsforgalmi út rövidebb szakaszaira keresett építőket. Jelenleg a pályából mintegy 98 kilométer használható. Az Araszakasz
a
Kolozsvár
és
nyosgyéres–Maroskece
Marosvásárhely közötti autópálya két megépült szakaszát
kötné össze. (MTI)

A diákoknak adott magánórák megadóztatását, a
korrepetálásból származó jövedelmüket elhallgató
tanárok megbírságolását sürgeti az oktatási, pénzügyi, belügyi és igazságügyi minisztériumhoz intézett felhívásában a romániai diákok országos
tanácsa (CNE).

készült felmérés szerint a diákok mintegy 27 százaléka járt
magánórára, egy 2010-es tanulmány pedig kimutatta, hogy a
romániai szülőknek évente több mint 300 millió euróba került
iskoláskorú gyermekeik korrepetálása.
A 2018-ban miniszteri rendeletbe foglalt közoktatási etikai
kódex tiltja a tanároknak, hogy pénzért korrepetálják azoknak
az osztályoknak a diákjait, amelyekben tanítanak, de a CNE
szerint sok pedagógus nem tartja be ezt a megkötést, ami nyilvánvaló érdekkonfliktust idéz elő.
„Nem hunyhatunk szemet az oktatási rendszerben jelen
lévő korrupció felett. A be nem vallott jövedelem: adócsalás.
Márpedig, ha a diáknemzedékek sora elé erkölcsi példaképként állított pedagógusok folyamodnak ilyesmihez, semmi remény nincs egy értékorientált, hatékony oktatási rendszerre,
törvénytisztelő, kötelességtudó nemzedékek nevelésére” – olvasható a diáktanács közleményében. (MTI)

A korrepetálás megadóztatását sürgeti a diáktanács

A Hotnews.ro hírportál által csütörtökön ismertetett közleményében a diáktanács azt állítja: 2019-ben a romániai közoktatásban dolgozó 172 ezer tanár közül alig 4135 (2,4
százalékuk) tüntette fel adóbevallásában, hogy magánórákból
is van jövedelme, holott a CNE szerint az utóbbi időben valóságos iparággá nőtte ki magát a magánórák piaca, és a végzős
diákok csaknem fele vesz magánórát.
Az oktatási minisztérium egy tavaly szeptemberi kimutatása szerint a nyolcadikosok 47, illetve a tizenkettedikesek 42
százaléka jár korrepetálásra. A CNE felidézte: egy 2007-ben

Uniós felmérés: több mint 6 millióan vesztették el
állásukat a járvány első hullámában

A koronavírus-járvány első hulláma több mint 6 millió munkahely megszűnéséhez vezetett az Európai
Unióban, és az ideiglenes szerződéssel dolgozó
munkavállalókat, valamint a fiatal nőket kétszer
jobban sújtotta a munkanélküliség, mint a 2008-as
pénzügyi válság idején – olvasható az európai uniós
intézményrendszerhez tartozó Eurofound ügynökség csütörtökön közzétett felmérésében.

Az elemzés szerint az EU-ban 5,7 millióval kevesebb embert foglalkoztattak 2020 tavaszára, mint 2019 végén, és
ugyanebben az évben 6,3 millióval kevesebb embernek volt
munkája a járvány előtt megjósolt foglalkoztatási trendnövekedéshez képest. Az Eurofound tanulmánya szerint a távmunka, a rövidített munkaidőt biztosító rendszerek és egyéb
állami támogatások hozzájárultak a munkahelyek védelméhez,
de vélhetően több a gazdaságilag inaktív uniós állampolgár,

mint amennyi a hivatalos tagállami munkanélküliségi statisztikákban szerepel. 2019 negyedik negyedévében az unióban
élő 450 millió ember közül 201 millió rendelkezett munkahellyel. A 2020-as év tavaszát megelőző 12 hónapban az uniós
foglalkoztatási ráta 2,4 százalékkal, a foglalkoztatottak heti
munkaóraszáma közel egy órával csökkent.
A foglalkoztatási válság Franciaországot, Lengyelországot,
Olaszországot és Görögországot sújtotta a legkeményebben.
A fiatalabb, kevesebb tapasztalattal rendelkező munkavállalók
száma csökkent a legerőteljesebben, részben a munkaerő-toborzás leállása miatt. A távmunka bevezetésével a nagyobb
városokban élő jól képzett munkavállalók nagyobb valószínűséggel kerülték el az elbocsátásokat, mint az alacsonyabban
képzett dolgozók. Ez a társadalmi egyenlőtlenségek kiéleződéséhez vezethet – hívta el a figyelmet az uniós ügynökség.
(MTI)

Magyarország és Lengyelország keresetet nyújtott
be a jogállamisági mechanizmussal összefüggésben

Magyarország és Lengyelország keresetet nyújtott
be az Európai Unió Bíróságához az uniós költségvetés védelmét szolgáló általános, a jogállamisági feltételrendszerről szóló, az Európai Parlament és a
Tanács által elfogadott rendelettel összefüggésben –
tájékoztatott a luxemburgi székhelyű uniós bíróság
az MTI-hez eljuttatott közleményében csütörtökön.

Az Európai Unió tagországainak állam-, illetve kormányfőit
tömörítő Európai Tanács decemberben erősítette meg a júliusi
EU-csúcstalálkozón elfogadott megállapodást az Európai
Unió következő hétéves költségvetéséről és a koronavírus-járvány utáni helyreállítási alapról. A rendelethez záradékot csatoltak, amely szerint az uniós pénzek felügyeletét szolgáló
jogállamisági mechanizmus csak akkor lesz elindítható, ha
egy tagállam intézkedései az Európai Unió pénzügyi érdekeit
sértik. Ez azt jelenti, hogy a mechanizmust nem lehet politikai
célokra használni.
A mechanizmus alkalmazása esetén első lépésként az Európai Bizottság javasolhatja a feltételrendszerhez kapcsolódó
eljárás megindítását, amennyiben megállapítja, hogy egy tagállam jogsértést követ el. Ezt követően a tagállamokat tömö-

rítő Tanácsnak egy hónap, kivételes esetben három hónap áll
rendelkezésére, hogy minősített többséggel szavazzon a javasolt intézkedésekről. A teljes döntési mechanizmus időtartama
7-9 hónap.
Az új jogszabály nem csak egyedi esetekben, hanem – a
szöveg szerint – akkor is alkalmazható lesz, ha az alapvető
jogok rendszerszintűen sérülnek, és ennek hatása van az uniós
források kezelésére. A jogszabály biztosítja, hogy az uniós támogatásokra jogosult vagy azoktól függő végső kedvezményezettek hozzájuthassanak a támogatásokhoz az eljárás ideje
alatt vagy annak lezárását követően is. Az Európai Bizottság
arra is jogosítványt kapott, hogy az adott tagállamnak járó támogatás soron következő részletének csökkentésével igazítsa
ki a tagállamnak járó kifizetéseket.
Orbán Viktor magyar kormányfő és Mateusz Morawiecki
lengyel miniszterelnök a feltételrendszer decemberi megerősítését követően tartott brüsszeli sajtótájékoztatóján azt közölte, élni fognak azzal a jogukkal, hogy a jogállamisági
mechanizmusról szóló rendeletet az Európai Unió Bírósága
elé viszik annak megállapítására, hogy összefér-e az uniós joggal. (MTI)

Elsüllyedt egy teherhajó a Fekete-tengeren

Helikopterrel szállították Konstancára a Fekete-tenger romániai partjai közelében csütörtök hajnalban
elsüllyedt teherhajó személyzetének egyik tagját,
egy ukrán nőt, miután az állapota súlyosabbra fordult – közölte az Agerpres hírügynökség.

A Volgo Balt 179 teherhajó segélykérését a GSP Falcon
román teherhajó legénysége észlelte. A román hajó azonnal a
helyszínre sietett, és a 13 fős személyzet egy csónakra menekült tíz tagját kimentette a tengerből. Az ukrán állampolgárokból álló legénység egy tagja eltűnt, két tagja életét
vesztette. Oroszország bukaresti nagykövetsége csütörtö-

kön pontosította, hogy a Volgo Balt 179 nem orosz zászló
alatt hajózott, amint azt korábban a román hírforrások közölték, hanem a Comore-szigetek zászlaja alatt. Román hírforrások szerint a 48 éve épített teherhajó szenet szállított
Romániába.
A baleset Konstanca kikötőjétől mintegy 70 tengeri mérföldre (130 km) történt, a nemzetközi vizeken. Amint a hírügynökség közölte, csütörtök hajnalban rendkívül viharos volt
a tenger. A víz fölött óránként 50 kilométeres sebességgel fújt
a szél, négyméteres hullámokat verve. Az eltűnt tengerészt
csütörtökön még keresték a román hatóságok. (MTI)

Ország – világ
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Ötezer felett
az új fertőzések száma

A legutóbbi tájékoztatás óta 5236 koronavírusos
megbetegedést igazoltak Romániában, azt követően, hogy az elmúlt 24 órában országszerte több
mint 38 ezer koronavírustesztet végeztek – közölte
csütörtökön a stratégiai kommunikációs törzs (GCS).
10.425 személyt kezelnek kórházban COVID–19cel. Jelenleg 1171 személy szorul intenzív terápiás
ellátásra. Románia területén 49.670 igazoltan koronavírus-fertőzött személy van otthoni, 14.004 pedig
intézményi elkülönítésben. Ugyanakkor 52.554 személy van házi, 137 pedig intézményes karanténban.
Az elmúlt 24 órában 96, koronavírussal diagnosztizált személy haláláról érkezett jelentés. (Agerpres)

Több mint hétezren kaptak
soron kívül oltást

Romániában több mint hétezren kaptak soron kívül,
az országos oltási stratégia szabályait megsértve
koronavírus elleni oltást, köztük a nemzetbiztonsági
és igazságszolgáltatási intézmények több mint ötszáz alkalmazottja – közölte szerdán a Recorder.ro
tényfeltáró portál az egészségügyi minisztériumtól
származó adatokra hivatkozva. Több száz kivételezettet oltottak be még az orvosok előtt, és több mint
négyezer, elsőbbségre nem jogosult állampolgárt a
krónikus betegek előtt. A lap szerint többek között
katonák és állami tisztségviselők családtagjait vették
előre. A védelmi minisztérium szerdán közleményben utasította vissza azt a feltételezést, hogy a tárca
nem tartaná be az oltási stratégia szabályait. Romániában eddig 1 millió 300 ezer embert oltottak be,
673 ezren mindkét dózist megkapták. (MTI)

Az EMA forgalmazásra ajánlja
a Johnson & Johnson oltóanyagát

Az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) forgalmazásra ajánlotta csütörtökön az Európai Unióban a
Johnson & Johnson csoportba tartozó Janssen
Pharmaceutica-Cilag NV gyógyszeripari vállalat által
az új típusú koronavírus ellen kifejlesztett oltóanyagot. Ez a negyedik vakcina, amely az Európai Unió
gyógyszerfelügyeleti hatóságának szerepét betöltő
ügynökség ajánlása szerint hatékony a SARS-CoV2 koronavírus ellen, de az első, amely egydózisú. Az
amszterdami székhelyű EMA ez idáig a Pfizer amerikai gyógyszergyártó és partnere, a BioNTech
német biotechnológiai cég által kifejlesztett vakcinát,
a Moderna amerikai biotechnológiai vállalat oltóanyagát, valamint az AstraZeneca gyógyszeripari
vállalat és az Oxfordi Egyetem által közösen kifejlesztett oltóanyagot ajánlotta forgalmazásra. (MTI)

Lóról a szamárra

(Folytatás az 1. oldalról)
nyilvánvalóan nem lévén, a fejét a világnak ezen a felén
éppen csak felütő vírus adta a közös nevezőt a whiskyk,
sörök és szivarok mellé. A skótok akkor és ott csak röhögtek rajta. És velük röhögtünk rajta mi is. Úgy gondoltuk, ez is olyan lesz, mint a madárinfluenza és
hasonló társai, nagy hűhó semmiért, gyorsan elmúlik,
páran megbetegszenek, majd helyrejönnek, oszt annyi.
Az első jelét annak, hogy talán mégis csalatkoztunk,
akkor vettük észre, amikor hazafelé jövet, a repülőn egy
idős úr kiguvadt szemekkel és vörös arccal (nyilván
maszk nélkül – mi az, hogy maszk?!), maximális decibellel tüsszögte és krákogta végig a kétórás utat Budapestig,
az utazóközönség nagy része pedig halálos megvetéssel
bámulta a szenvedő öreget. Mi meg csak néztünk, hogy
ez a csomó gósbarom miért bámulja olyan csúnyán?
Akkor még nem tudtuk, hogy miközben mi Edinburgh-ban
csavarogtunk, és eszünkbe sem jutott bekapcsolni a tévét,
a világ civilizáltabb fele a képernyőkre ragadva nézte a
híreket az egyre gyarapodó számú fertőzöttekről és várható lezárásokról, karanténokról. (Milyen lezárás? Karantén? Nálunk? Ugyan már!) És amire hazaértünk, már
meg is történt. Ha egy hetet vagy csak pár napot vártunk
volna az utazással, akkor még mindig várnánk rá.
És közben eltelt egy év. Várakozásokkal, reményekkel
teli, és mindig, de mindig, amikor azt hinnénk, lazul a
hurok, szorítanak rajta egyet. Hétfőtől már csak este tízig
lehet odakint téblábolni, mintha ez számítana valamit!
Amikor együtt vagyunk oly sok helyen, vagy néha kiszabadulunk egyet kocsmázni, és este nyolckor megérkezik
egy tünetmentes hordozó, akkor ugyan mit számít, hogy
tízig vagy tizenegyig kell hazaérni? Akkor már jobb
lenne vagy lezárni mindent, vagy elfelejteni a szabályozások ostobábbik felét. A hülyeséget. Értem én, hogy
arról szól mindez, hogy a fiatalok ne bulizzanak együtt
hajnalig a diszkóban, de a már amúgy is megnyomorított
vendéglátóipart minek kell még jobban hazavágni? Ilyen
és ehhez hasonló, baltával faragott szabályozások szerint
kell éljük az életünket, és ki tudja meddig? Hány hullám
jön még?
Amikor egy évvel ezelőtt az egyik portobellói viktoriánus étterem teraszán ittuk a kávét, és arról beszélgettünk, hogy a nyár végén ismét elmotorozunk
Görögországba, és bérelünk egy vitorlást, nem egészen
ilyen jellegű hullámokra gondoltunk. És ki tudja? – Jövő
ilyenkor lehet, hogy csak arról írhatunk, ahogy egy évvel
ezelőtt belekapaszkodtunk egy kicsit a múltba. Lehet,
hogy két év múlva is. Ab equis ad asinos? Meglátjuk…
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Munkakonfliktus a marosvásárhelyi közszállítási vállalatnál
Reggel hiába várták
az autóbuszokat

Csütörtök kora reggel, spontán sztrájk volt a Marosvásárhelyi Közszállítási Vállalatnál. Emiatt a buszok nem indultak ki a végállomásról, a munkahelyükre igyekvők
hiába vártak a megállókban. Portik Vilmos, Marosvásárhely alpolgármestere ezzel kapcsolatban nyilatkozott a
sajtónak.

Mezey Sarolta

– Fél órát tartott a sztrájk, ha nevezhetjük annak. Húsz-huszonöt
sofőr, akik egy bizonyos szakszervezethez tartoznak, szolidaritásképpen lezárták a közszállítási vállalat buszállomásának kijáratát. Ezzel
megakadályozták mintegy száz munkatársukat abban, hogy buszaikkal elhagyják az állomást. A sztrájk addig tartott, amíg megérkezett a
közszállítási vállalat vezetője, majd rövid időn belül feloszlott a
tömeg. Megérkeztek a szakszervezet bukaresti képviselői is, akik a
vállalat vezetőjével tárgyaltak. Én is a helyszínre siettem, a tárgyalás
végére értem oda, konstruktív tárgyalásnak voltam a tanúja. Az illető
személlyel, akit a közszállítási vállalat fegyelmi eljárás keretében elbocsátott, a kollégák szolidarizáltak. Viszont ezt törvénytelenül tették,
hiszen a jogszabályok értelmében, járványhelyzetben, a jelenlegi
rendkívüli állapotban tilos ilyenfajta tüntetést tartani. Nem számíthatnak empátiára sem a marosvásárhelyiek részéről, sem a polgármesteri
hivatal részéről, hiszen megakadályoztak egy közszolgáltatást, így
sok százan nem juthattak el a munkahelyükre. Minden problémára
lehet tárgyalásokkal vagy jogi úton megoldást találni. Eddig is nyitva
álltak az ajtók, és ezután is nyitva lesznek, mind a közszállítási vállalat
igazgatójánál, mind a polgármesteri hivatalnál – fogalmazott Portik
Vilmos alpolgármester.
Az alpolgármester szerint a sztrájk során munkakörülményekkel
kapcsolatos panaszok nem merültek fel. Korábban viszont voltak
ilyen jellegű panaszok, amelyeket a polgármesteri hivatalba is eljuttattak. A polgármesteri hivatal tárgyalások keretében kérte, hogy tisztességes és átlátható, hatékonyságot növelő intézkedéseket
vezessenek be.

Fotó: Nagy Tibor

Elbocsátották
a munkavállalók képviselőjét

Egyórás spontán munkabeszüntetéssel tiltakoztak csütörtökön a kora reggeli órákban a
Marosvásárhelyi Közszállítási Vállalat buszsofőrei. A munkakörülmények javítása és a tavaly megalakult szakszervezet tevékenységének akadályoztatására szerették volna
felhívni a figyelmet.

Szer Pálosy Piroska

A március 11-i néma tiltakozás egyik oka a sokrétű
hiányosság mellett a szakszervezeti vezető munkaszerződésének a felbontása is. Munkatársai ekként fejezték
ki szolidaritásukat és tiltakoznak a megfélemlítő akciók
ellen.
Kristóf Attilát, a közszállítási vállalat érdekképviseleti szervezetének a vezetőjét az előzményekről és az
elbocsátását kiváltó okokról kérdeztük. Megtudtuk,
hogy az utóbbi időszakban több ízben beadványokban
jelezte a szervezési hiányosságokat, az alkalmazottak
által megfogalmazott kéréseket, elégedetlenségeiket. A
műszaki személyzet munkaruháitól a járművek működéséhez elengedhetetlen alkatrészeken, takarítóeszközökön át a járműpark Casco-biztosításának hiányáról
számtalan jobbító szándékkal megfogalmazott beadványt juttatott el a vállalat vezetőségéhez, ahonnan
olyan válaszokat kapott, miszerint minden rendben van.
(A gépjárműpark Casco-biztosításának hiányában baleset alkalmával – ha az a buszsofőr figyelmetlenségéből történt – az anyagi kárt a jármű vezetőjének kell
megtérítenie.) Az alkalmazottak naponta aggódva indulnak el a tűz- és balesetveszélyes autóbuszokkal,
annak tudatában, hogy az utazóközönség testi épségének veszélye mindvégig fennáll, rögtönzött megoldásokkal javított autóbuszok szállítják a tömegeket nap
mint nap. Felvetésünkre az érdekképviseleti vezető kifejtette, hogy a koronavírus-járvány miatti óvintézkedések a városi buszokon többnyire abban merültek ki,
amit a járművezetők maguknak kialakítottak. A helyzet
már több mint húsz éve változatlan, most azonban
abban reménykedtek, hogy elindul valami a változás
útján, és kis lépésekkel, de biztonságos és civilizált körülményeket biztosítanak az alkalmazottaknak, illetve
az adófizető polgároknak egyaránt. A szakszervezeti tevékenységgel is a munkakörülmények javítását szeretnék elérni, de a tapasztalat azt mutatja, hogy a
szakszervezeti tömörülésbe beiratkozott alkalmazottak
minden téren hátrányt szenvednek.
A hírnév csorbítása a vád
Amint hangsúlyozta, január végén a Marosvásárhelyi
Polgármesteri Hivatal közszállítással megbízott igazgatóságához is benyújtott egy beadványt, amelyben vázolta a hiányosságokat. A beadványt a közszállítási
vállalathoz továbbították, ezt követően február 12-én
fegyelmi bizottság elé idézték a szakszervezeti vezetőt
anélkül, hogy megindokolták volna, mivel vádolják.
Akkor azonban a kihallgatást elnapolták, majd március

Bemutatták Kincses Elemér legújabb regényét

Anna a művésznevem

Anna a művésznevem – nem szokványos címet választott Kincses Elemér
legújabb regényének. De nem szokványos a regény cselekménye sem,
holott olyan tematikát (is) érint,
amely – sajnos – többezernyi áldozat
számára ismerős világszerte. A méltán közismert marosvásárhelyi rendező, drámaíró, író, többkötetes
szerző legutóbbi prózai alkotása egy
erdélyi székely faluból származó, igen
fiatal és intelligens lány – Anna – hol
derűs, hol tragikus történetéről szól,
akiből a sors folyama furcsa kanyarulatainak következményeként bécsi
kurtizán lesz.

Kaáli Nagy Botond

A Mentor Könyvek Kiadó gondozásában,
ifj. Király István szerkesztésében megjelentetett kötet bemutatójára kedd délután került
sor a marosvásárhelyi Spectrum Színházban,
ahol Kiss Éva Evelyn méltatta a kötetet és beszélgetett a szerzővel.
– Három évtizednyi munkakapcsolat, baráti viszony köt Kincses Elemérhez, aki határozottan megkért, hogy hagyjuk figyelmen
kívül, hogy ma van a 75. születésnapja –

mondta a méltató. – Megtisztelő, hogy ezúttal
szerzői minőségben kért fel beszélgetőtársnak. A kultúra, az irodalom, az erdélyi létezés
tekintetében értjük egymást, egy nyelvet beszélünk. A kötetre térve, én az olvasó irányából próbálok vizsgálódni. A regényt olvasva
rájöttem, hogy ez a szöveg az én elmémre
van rászabva, otthon érzem magam a világában, a teremtő erejű magyar nyelvében, az archaikus kifejezésektől a mai szlengig.
Eligazodom benne, ismerősek a helyszínek,
a helyzetek, a szereplők, az ízek, a színek, az
illatok. Mert Kincses Elemér világa az én világom. A regény az olvasó számára élményekben dús, izgalommal teli, néhol
szívszorító, máshol derűs pillanatokat jelent.
– A három évtizeddel ezelőtti infarktusod
után az akkor kisbaba lányod jelentette számodra a túlélést. A bécsi kurtizánná avanzsált, Anna nevű hősnőhöz apaként vagy
férfiként viszonyultál? – tette fel első kérdését
Kiss Éva Evelyn.
– Vevőként viszonyultam volna, csak nem
volt pénzem – válaszolta a szerző. – De a viccet félretéve, a regény megírása mögött egy
igaz történet áll: egy bécsi éjjelen, hajnali egy
óra után mindenhol bezártak már a kocsmák,
és máshol már nem lehetett inni, csak a bordélyházak tájékán. Nem kellett nehéz testi

2-ára újabb időpontot kapott, de akkor sem ült össze a
fegyelmi bizottság. Március 8-án pedig kezébe adták a
munkaszerződés felbontásáról szóló végzést. Mint
hangsúlyozta, érdekképviseleti vezetőként mindvégig
feladatának tartotta, hogy a vezetőségnek továbbítsa a
kollégái véleményét. A munkaszerződése felbontását
többek között azzal indokolták, hogy befeketítette a
vállalat imázsát, a beadványokban megfogalmazott hiányosságok nem megalapozottak stb. Ezért is az érdekképviseleti vezető várja, hogy törvényes keretek között
a vádakat bebizonyítsák. A szakszervezet jogásza szerint, mivel a tömegközlekedési vállalat a helyi tanács
alárendeltségében működik, az visszavonhatná a vállalat vezetőségének a döntését, de ha nem teszi, a döntés
a bíróságon megtámadható.
Az előzmények szerint a saját érdekképviselet megalakításának a gondolata a közszállítási vállalatnál nem
új keletű. Tavaly februárban kezdték el a szervezést, de
egyre több akadályoztatás és egy helyben topogás miatt
nem sikerült megalakítani. Már elvetették volna ennek
gondolatát, de a feliratkozott százhetven alkalmazott
ösztönzésére úgy döntöttek, hogy társulnak az országos
ProLex szakszervezethez, amely állami érdekeltségű
vállalatok alkalmazottainak az érdekeit védi.
„Sok hűhó semmiért”
A Marosvásárhelyi Közszállítási Vállalat vezérigazgatója, Tatár Béla megkeresésünkre elmondta, hogy a
csütörtöki kora reggeli munkabeszüntetés kiváltó oka
az érdekképviseleti szervezet tiltakozása volt. Az ügy
hátterében valóban a szakszervezeti vezető elbocsátása
áll, mint kifejtette, a belső rendszabályt nem tartotta be,
erre hivatkozva bontották fel a munkaszerződését. Arra
a kérdésre, hogy összeült-e vagy sem a fegyelmi bizottság, a vállalat vezetője elmondta, hogy első alkalommal
betegség miatt valóban elmaradt, második alkalommal
azonban összeült a bizottság. A szakszervezeti vezető
akkor megjelent ugyan a képviselőjével együtt, de nem
voltak hajlandók válaszolni a feltett kérdésekre, ami a
vállalat belső ügye, ehhez a sajtónak sok köze nem kellene legyen. Egyébként a vállalat hozzávetőleg 328 alkalmazottja közül ezúttal egy embert bocsátottak el.
Mint hangsúlyozta, a buszsofőrök tiltakozása teljesen
törvényellenes, nem volt bejelentve, annak ellenére,
hogy este már tudtak róla. A járványügyi intézkedések miatt elrendelt jelenlegi veszélyhelyzetben szigorúan tilos hasonló akciókat szervezni, ezért is
büntetőeljárással számolhatnak majd egyesek. Itt volt
a rendőrség és a csendőrség, de nem avatkoztak bele,
nem foglalkoztak semmivel, arra hivatkoztak, hogy
magáncég, annak ellenére, hogy a polgármesteri hivatal alárendeltségébe tartozik – hangsúlyozta a vezérigazgató. A sajtó révén azonban elnézést kért az
utasoktól amiatt, hogy csütörtökön a kora reggeli járatok nem indultak el, és 35-40 ember tiltakozása
miatt az utazóközönségnek kellemetlenséget és boszszúságot okoztak.

munkát végezni, ha csak iszogattunk, az is
rendben volt. A bordélyházat üzemeltető
hölgy tudott magyarul, és ő hívta hozzánk a
lányt: ekkor jött le „Anna a művésznevem”,
akivel reggel 4 óráig beszélgettünk. Félelmetes, amiket elmondott: elrabolták a falujából,
leitatták, bedrogozták, és volt egy hónap az
életében, amire nem emlékszik.
– A helyszínek között Anna gyerekkorának
erdélyi helyszínei elevenednek meg, tele apró
részletekkel, kulináris leírásokkal. A szülőföldhöz való kötődés bújik meg itt? Marosvásárhelyi
vagy,
mégis
szociográfiai
pontossággal ismered a falusi emberek hétköznapjait…
– Harminc évvel ezelőtt, miután megrendeztem az Állítsátok meg Arturo Uit! – amit
máig a karrierem egyik csúcsának vélek –,
hívtak Magyarországra, Pécsre művészeti
igazgatónak. Nem mentem el, és nem mennék
el most sem. Engem így neveltek. 1975. május
elsején Ferenczy István (a Marosvásárhelyi
Nemzeti Színház néhai színművésze – a szerk.)
elvitt pisztrángászni, városi gyerekként akkor
szerelmesedtem bele a természetbe. Körülbelül tizenkét pisztrángot csesztem el, Pista
majdnem idegrohamot kapott. De a horgászást
azóta is nagyszerű szenvedélynek tartom, ez
egy külön kaszt. Ami a vidéki élet leírását illeti, a világon minden író három dolgot ír: amit
átélt, amit hallott-olvasott, és amit megálmodott. Én falvakon keveset voltam, de irigyeltem azokat az osztálytársaimat, akik faluról
jártak be. Ez a világ mindig vonzott engem, az

Úri murit kétszer rendeztem meg. Nagyon imponál nekem a jobbik rész nyíltsága. A székelyekről sokan mondanak rosszat, nekem nem
nagyon vannak negatív élményeim velük kapcsolatosan, pozitív annál több. Mindig nagyszerűen éreztem magam a nővéremék
gyergyóalfalui otthonában.
– A regényben több párbeszéd is van Istenről, a hitről. Vallásfilozófiai gondolatok szivárognak be a sorok közé. Keresed a hitedet?
– Nem keresem. Nem voltunk kimondottan templomos család, néha futva mentünk a
Kistemplomba, hogy ne lássanak – ha minket
megfogtak volna a templomban, édesapámat,
aki a Tartományi Törvényszék utolsó magyar
elnöke volt, kidobták volna az állásából. Ami
az istenfélelmet illeti (ezzel kapcsolatosan idézett egy részletet a regényből a méltató – a
szerk.), az ember nem szereti azt, amitől fél,
sőt utálja azt. Akkor hogyan lehetnénk istenfélőek? Ezek számomra rendkívül izgalmas,
alapvető kérdések. Egyszer két órán át beszélgettem egy teológushallgató hölggyel e tematika mentén. Érdekelnek a különböző hitek, és
egyre kevesebb időm marad, ameddig megtudom az igazságot – de nem mondom, hogy
megüzenem a választ. Én nem vagyok istenfélő, hiszen akkor hogyan lehetnék istenszerető? – válaszolt Kincses Elemér a számos
anekdotával, történettel gazdagított, jó hangulatú könyvbemutató beszélgetés során, amelynek végén két részletet – egy szomorúbb és
egy derűsebb hangvételűt – olvasott fel a kötetből Czikó Juliánna színművésznő.
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Adalék a marosvásárhelyi Bem-szobor történetéhez

Bem kíséretében indult 1849 júliusában a fehéregyházi csatatérre a szabadság költője, Petőfi Sándor, akit ebben a néhány éve felújított egykori Görög-házban szállásoltak el.
Bem az innen nem messze álló Teleki-házban lakott marosvásárhelyi tartózkodásai során
Fotó: Nagy Tibor

Különös könyvre bukkantam Antalffy
Endre hagyatékában. A marosvásárhelyiek, különösen történészek körében bizonyára ismert. Talán mégis
érdekes a város múltja iránt érdeklődő olvasók számára, akik tudják,
hogy Marosvásárhely főterén, nagyjából a Ferenc-rendi barátok templomával szemben állt Bem József honvéd
altábornagy egész alakos szobra. Sajnos a román impériumváltáskor, mint
annyi más emléket, ezt a szobrot is lerombolták. A Bem-szobor felállításának volt egy „mellékterméke” is,
nevezetesen egy Bem-album megjelentetése, amely főleg azért született,
hogy annak eladásából a Bem József
még akkor nagy szegénységen élő nővéreit – Antóniát és Emíliát –
segítsék.

Oláh-Gál Róbert

Igen nemes gesztusnak és felidézésre
méltó tettnek gondolom, hogy az akkori
Osztrák-Magyar Monarchiában marosvásárhelyi atyámfiainak eszébe jutott ez a nemes
cselekedet. Bizonyára élt még az a hazafias
szellem, amely Bem apót Marosvásárhely
felszabadítójának, hősének tekintette. Ha
hinni lehet a Wikipédiának, akkor 2400 forint
gyűlt össze a Bem nővérek javára.
Bem József altábornagy, az 1848–49-es
forradalom és szabadságharc erdélyi csapatainak fővezére többször is járt Marosvásárhelyen, és mindannyiszor nagy lelkesedéssel
fogadták. 1849. január közepén három napot
időzött a városban, hadereje pedig a főtéren
és az abba torkolló utcákban volt felállítva.

Július 30-án innen indult Petőfi Sándorral a
segesvári csatába.
A honvédek már röviddel a szabadságharc
leverése után javasolták egy méltó emlékmű
elkészítését, 1861-ben Marosvásárhelyen
egyesületet hoztak létre, és gyűjtést kezdeményeztek. Bár több város is szerette volna, ha
a szobor oda kerül, a kiegyezés utáni első,
1868. augusztus 20–21-én megtartott budapesti honvédgyűlés Marosvásárhelyt nevezte
ki a szobor helyszínéül, és úgy tervezték,
hogy Bem hamvait is a városba fogják szállítani. Nem sokkal ezután bizottság alakult,
és 1869 végére már több mint 7500 forint
gyűlt össze közadakozásból. 1876 augusztusában már közel 13 000 forint folyt be, a bizottság pedig megbízta a város országgyűlési
képviselőit a további lépések megtételére.
Nézzük most a történetet a Bem-albumról,
amely Marosvásárhelyen 1884. december 15én jelent meg. Az olvasókhoz írt előszó felidézi azokat az akadályokat, melyek a
kiadvány megjelenését gátolták. „Az a jóhiszemű föltevés, hogy a Bem-Album kérdése a
legmelegebb pártolásra fog találni országszerte, nagy részben csak kegyes óhajtásnak
maradott” – következtet a szerző, majd részletezi a kiadás történetét:
„A Bem-szobor bizottság 1880. március
29-én tartott ülésében tettem ajánlatot a
Bem-Album szerkesztésére, azon reményben,
hogy a közlelkesedés gyorsan megteremti az
eszközöket, melyek által a Bem-nővérek ínséges helyzetén ezen vállalat által is segíthetünk, melyért a szerkesztői és kiadói
kötelességeket egy percig sem haboztam elfogadni, mert lelkesített a magasztos eszme,
buzdított a nemes cél, hogy részemről is meghozzam a kitehető áldozatot.

Nem is késtem az előleges munkálatok
megtételével, a szükséges felhívásokat szétküldöttem, s az után egy párszor személyesen
jártam össze Budapestet és az ország messze
ágazó vidékeit, hogy a vállalt szellemi sikerét
biztosíthassam. Mikor a szellemi-rész már
kellően össze volt gyűjtve, az anyagi rész terhei akadályoztak volt a kivitelben,
míg közbejött évekig tartott betegeskedésem, megrendítő családi gyászesetem miatt, a Bem-Album ügyes
egészen félbeszakadt, jóllehet az előfizetési fölhívásban jelzett 8-12 ív már
készen állott s a munka a 15. ív kinyomtatása után szünetelt, míg jelenben 23 ív tartalommal került ki a
sajtó alól.”
Az album a hosszas várakozást kétszeres tartalmával kívánta pótolni. A
kiadói szándékról pedig ezt olvasni:
„A Bem-Album célja volt Bem József, feledhetetlen honvéd altábornagynak, szegénységbe élő nővérei
Cosbay Bem Antónia és Emília számára segélyt teremteni az eshető tisztajövedelemből, melyet egészen ezen
célra ajánlottam fel, míg a vállalati
rizikót közvetlenül hordoztam. Lesz-e
anyagi sikere önzetlen vállalatomnak? Nem tudom. A hazafias sajtó
meleg pártfogása megvalósíthatja a
kitűzött nemes célt. Én a szerkesztés
nehézségeit megoldottam, a kiadási
terheket hordozom, s a Bem-szobor
bizottság előtt pontos elszámolásomat
teljesítem. Amint már előre is kijelentettem volt, csak is a számlákkal igazolt nyomtatási költségeket veszem fel
a kiadás terhére, míg a vállalt létesít-
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hetése céljából, a szellemi és anyagi szükségletek előállíthatására és postai kiadásokra
fordított összes költségeket, melyek egy pár
száz forintot képviselnek – a sajátomból fedezem. Az összes példányokat a Bem-szobor
bizottság elnökségének rendelkezésére bocsájtom. Az egyszerű példányok a könyvkötői munkálat bevégzése után azonnal
szétküldhetők lesznek az előfizetők részére,
míg a díszpéldányok csakis a képek és
könyvtáblák elkészítése után állhatnak rendelkezésre, mivel a könyv tartalmának megállapítása előtt nem lehetett a díszes
könyvtáblák vastagságát és terjedelmét
meghatározni.”
Az előszó szerzője a kötet szerkesztője,
Kerekes Sámuel polgári iskolai tanár, született 1847. augusztus 25-én Diódon (AlsóFehér vármegyében); tanulmányait a
nagyenyedi ev. ref. főiskolában végezte.
Ugyanott teológiát is hallgatott 1868–69-ben,
és így a középiskolák felsőbb osztályaiban a
teológia és történelem tanítására nyert képesítést. Tanárkodását a nagyenyedi főiskolánál, a kolozsvári ev. ref. és a marosvásárhelyi
ev. ref. főiskolánál kezdte. Nevelő volt Vinczenti Ferdinand lovag családjánál hét évig.
1873-ban a marosvásárhelyi polgári fiúiskolához a történettudományi tanszékre hívták
meg tanárnak, és itt tanított 1895. december
13-i haláláig. Társadalmi téren is sokoldalú
tevékenységet fejtett ki. Marosvásárhelyt alig
volt oly egylet, melynek elnöke vagy tagja ne
lett volna. Ünnepélyek alkalmával hazafias
szellemű beszédeket tartott.
Számos cikket írt 1869-től a kolozsvári és
marosvásárhelyi lapokba, 1871-től kezdve a
budapesti napilapokba. 1872-ben, Budapesten tartózkodván, több vidéki lapnak tudósítója volt, különösen az erdélyi lapokba írt
gyakran; a Fővárosi Lapokban (1872, Petőfi
Koltón); az Igazmondóban (1873. 16. A székely vértanúk); a Maros-Vidékben (1880. 11.,
12. sz. Id. Fekete Károly emlékezete); a Zenészeti Lapokba költeményeket is írt. Nem
véletlen, hogy éppen ő vállalkozott a Bemalbum szerkesztésére.
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A természet kalendáriuma (CDLIII.)

Kiss Székely Zoltán

Nincs hétköznapibb csoda a napnál. Nincs
bujtogatóbb, mondhatnám, szellemibb élmény
az első tavaszi napsütésnél – hívom segítségül
Csoóri Sándort, hogy együtt csodáljuk ezt a
mai napfelkeltét. A Márciusi napjában így
folytatja: A föld rögtön megérzi: taraja, bőre
megpirkad. A fák rögtön megérzik: alig hallhatóan ropognak. A madarak pedig, felejtve a
tél cenzori szigorát, pillanatok alatt olyan szabad és jó közszellemet teremtenek a levegőben, érvelnek, buzognak, feleselnek, hogy aki
hallja őket, megirigyli.
Jómagam is megirigyeltem, hogy kedves
kolléganőm, Hajdú Kinga Barbara, nem
mellesleg népdalénekes, mily csodás pirosló
hunyort fényképezett a Pilis déli lábainál a
hét elején.
A pirosló hunyor (Helleborus purpurascens) a boglárkafélék családjába tartozik, erdélyi (dacian) flóraelem. Elterjedési területe
keleten Ukrajnáig nyúlik. Nevét kora tavasszal nyíló, végálló, 6–8 cm átmérőjű virágaiban csészeleveleinek zöldeslila-ibolyáslila
színéről kapta. A szirmok mézfejtőkké alakultak át. Virága a beporzás után még sokáig nem
hervad el. Gyógynövény, szívgyógyszer, de
erősen mérgező, ezért ma már csak az állatgyógyászatban használják. Helleboreint, egy
szívre ható, digitáliszszerű glikozidot és egy
helleborinszerű szaponint tartalmaz. Legelő állatok fogyaszthatják akkora mennyiségben,
hogy mérgezést okozhasson.
Útra kelnék, bejárnám az első tavaszi mezőket, Gergelytől, a tanárok védőszentjének
napjától, a hónap idusán találkozandó legszebb kokárdás ünnepünkkel Sándor-napig,
remélve, hogy Józseffel s Benedekkel elhozandják majd a meleget is. Ha kedved szotytyan rá, tarts velem, ez alkalommal is, kedves
Olvasóm!

Tavaszi szél vizet áraszt, virágom, virágom…

A gergelyjárás régente az egész Kárpátmedencében dívott, de járta a cseheknél is.
Ezen a napon szervezték az első nagy tavaszi
kirándulásokat is az iskolákban. A hazai játékba részben az aprószentek napján választott
gyermek
püspök
középkori
hagyományvilága is beleépült.
E napot egyben a mezei munkák kezdő
napjának is tekintették.
E napon, 1883-ban született Jávorka Sándor is, a Kárpát-medence és a Balkán flórájának kutatója. Fáradhatatlan terepjárásai
során 60 év alatt mintegy 22.000 lapnyi herbáriumi anyagot gyűjtött, 120 növényt fedezett fel és írt le. Nevét 40 növény elnevezése
őrzi. Alapvető forrásértékű művet alkotott
nagy elődje, Kitaibel Pál herbáriumának kritikai kiadásával és Kitaibel életrajzának megírásával. Legfőbb érdeme a magyar
növényvilágról szóló összefoglaló mű megírása, két évtizednyi munka eredménye: az
1400 oldalas Flora Hungarica, amelyhez készült képes album Trianon után, megjelenésekor már csak az Iconographia Florae
Partis Austro-Orientalis Europae Centralis
címet viselhette… Ebben a Kárpát-medence
4000 növényfajának kritikai áttekintését adja.
Az illusztrációkat Csapody Vera készítette,
aki a későbbiekben Jávorka több művének is
illusztrátora lett: a Kis növényhatározónak,
az Erdő-mező virágainak, a Magyarország
gyógynövényeinek, a Kerti dísznövények atlaszának, s a sort még folytathatnánk.
Március 13-án, 1944-ben halt meg a tordai
születésű Bogdánfy Ödön hidrológus, vízépítő mérnök. A hidrometeorológia terén végzett úttörő tevékenysége során ő készítette el
Nagy-Magyarország első hidrológiai és csapadéktérképét 1896-ban.
Göndör utak gödrében tócsa ring,
sólyomra lesve cinege kereng,
a hegytetőn a felhő mint karing.
Zuzmószakállas bükkfa lép merengve.

Pirosló hunyor (Helleborus purpurascens)

Equirria napja is. Másnap köszöntötték az év
megújulásának istennőjét, Anna Perennát.
17-én, Liberalia napján öltöttek először tógát
a felserdült ifjak, s lettek katonakötelesek.
Merengve lép, szakálla égnek áll,
19-én, a hadivállalkozások hagyományos
s a fűrész, amely törzsén énekelt,
kezdőnapján a konzul megrázta Mars szent
tám-tám-tám-tám boldogan kiállt:
lándzsáját ezzel a felkiáltással: Mars, légy
„e bükkfa engem nem is érdekelt”.
éber! (S hány nagyhatalom követte azóta
őket?) A március 19–23. közötti Quinquatrus
A háromnegyed százada, 1946. március 3idején tisztították meg a télen berozsdásodott
án született Vári Attila Márciusa illene ide,
fegyvereket. Ezt az ünnepet egyébként a nem
mementónak –
kevésbé katonás Minerva istennőnek szentelték. 23-án kipróbálták a harci kürtöket (TubiKinyílt a táj, micsoda panoráma,
lustrium), s ekkor trombitálták össze
két másik bükkfa mint képkeret.
seregszemlére a hadköteleseket.
(Ha rossz a kép, hát szép legyen a ráma.)
Mars hónapjában bizony próbára tette az
egyszerű római polgár béketűrését a sok
Miért mesélem éppen ezt neked?
ünnep szinte már zavaró sokfélesége. Hiszen
Majd más dologról szól neked a Fáma:
neki már a földeken kellett dolgoznia: szánaz egész világ giccsesen kerek.
tani, vetni, aprójószágot nevelni.

Egyik legismertebb népdalunk mitikus eléneklésének éppen most, március 12-én, Gergely napján jött el az ideje. Egyháztörténeti
adalék, hogy a gergelyezés IV. Gergely pápa
intézkedésére terjedt el. E játékot úgy írta elő
a szabályzat, hogy e napon a gyermek püspök
a templomban versbe szedett prédikációt
mondott, majd tavaszköszöntő seregével bejárta a várost. Az ünnep az iskolai tavaszi
félév kezdetére esett.
A Calendae Martiae pogány szokásának –
írta Kardos Tibor – és a görög tavaszdaloknak közös örökségeként Gergely pápát március elsején tavaszdalokkal köszöntötték…
Valószínűleg római példára vált állandó jogává e kórusoknak a rekordálás is, vagyis köMárcius közepén járunk. Az ókori Rómászöntő énekek előadása, karban való
szereplés nagy ünnepeken, világi alkalmak- ban fontos időszak volt ez. 14-én kikergették
kor is, sőt később már lakodalmakon és ke- a városból az elmúlt évet jelképező agg Mamurius Veturiust, s ez volt a lovasszemle, az
resztelőkön…

Március hónapra nem vagyok zavarban:
ibolyadivat lesz a barna avarban,
Beljebb az uccákon s kijjebb a tereken
Ott is friss csokrait nyitja a szerelem.

Drága, szép, vad hónap, mely még hóval
csapkod,
De félkézzel már a rügyek selymén kapkod,
Nyílik a kénytelen hosszú szobafogság,
S édes szájjal kurjant az ifjú Szabadság.

– Emlékezzünk e sóhajtásnyi ideig Tóth
Árpád Márciusával népünk legnagyszerűbb
nemzeti ünnepére! –

Petőfi hónapja! közibénk suhanva,
Bár lennél szabadság új, tündéri anyja,
Anyja szabad szónak s másnak, ami kell
még,
Ne csüggednének a magyar szívek s elmék!

Drága, szép, vad hónap (…) félkézzel már a rügyek selymén kapkod

gyakorolt hatásával, az orvosmeteorológiával
és a biokémiával kapcsolatban. Jelentős tudomány-népszerűsítő tevékenységet is kifejtett. 1909-ben jelent meg a Mendemondák a
természettudomány köréből. A művelt közönség és a nép körében elterjedt természetés orvostudományi tévhitek, előítéletek,
hamis nézetek magyarázata és helyreigazítása című felvilágosító munkája hírnöke a babonák elleni korszaknyitogató tevékenységének.
Kétségtelen: tavaszodik.
Tavaszodik. Holt tavaszok
fáradt szívembe visszajárnak.
S fáradtan is köszönni kell,
köszönni kell a napsugárnak.

Köszönöm, hogy hervadva is
tavaszi halk mámorba estem.
Köszönöm, hagy új fény ragyog
a főtéri aranykereszten.

Köszönöm, hogy kisgyermekek
mezítláb malomkerekeznek.
Ásott tövű vén almafák
fiatalos kedvvel rügyeznek.

Köszönöm a szél jóízét,
aromáját a barka-szagnak.
Köszönöm, hogy hegyoldalon
ibolyászó lányok kacagnak.

Köszönöm, hogy napos gyepen
fehér fénnyel vakit a vászon.
Köszönöm, hogy friss fák alatt
szelíd szívvel megint halászom.

Habos felhők fejem felett
vitorlásan feszülve szállnak.
Üzekedő játékait
köszönöm életnek, halálnak.

Március 17-én, 1880-ban született Dalmady Zoltán, a gyógyfürdőkultúra és a
Napsütésben kezdtük mai sétánkat, s most,
sportorvoslás jeles alakja. Előbb a MagasTátrában, majd Trianon után a Margitszigeten segítségül híva Áprily Lajost, napsugarasan
volt fürdőorvos, fizikoterápiás gyógymódok is fejezném be. Köszönet a napsugárnak.
Maradok kiváló tisztelettel.
sikeres alkalmazója. Kutatásokat végzett az
Kelt 2021-ben, Gergely-napkor
ásványvizek, gyógyvizek emberi szervezetre
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Vadászatról

Ősidőktől napjainkig (1.)

Az élettelen anyagi világnak a csodálatos kezdetét, valamint az azt fenntartó, működtető, tökéletes, észszerű
és célszerű törvényrend kialakulását
a tudományos kutatások 13,7 milliárd
évvel ezelőttre teszik.

Deák István

Csodálattal tölt el mindnyájunkat az a tény,
ahogy kb. 3,4–4 milliárd éve a változatos élővilág léte is egyetlen első élővel, az őssejttel
keletkezett.
Darwin (Darwin Charles Robert 1809–
1882) angol természettudós szerint a progenitor – ahogy ő az első élő sejtet nevezte –
létrejötte a hozzá tartozó folytonosságot és
változékonyságot biztosító törvényi rendet is
tartalmazta.
A progenitor az első élőtől kezdődően az
első emberig tartó időszak, a sokszínű élővilág, a biodiverzitás létrejöttét eredményezte.
Mind az anyagi, mind az élővilág létrejöttét misztérium övezi, mert habár sok milliárd
év telt el a kezdettől, a sok kutatás és fáradságos munka ellenére az emberiség nem
tudja, mit kezdjen vele, az anyagi világ létrejöttét sem érti meg, és az élettelenből élőt
még senkinek sem sikerült létrehoznia, itt
tehát a tudomány az ismeretlen, a titok kapujánál mindig megáll.
Ugyancsak misztérium övezi azt a tényt is,
hogy kb. 150 ezer évvel ezelőtt elindult egy
élőlényvonal, az emberé, aki élőlény voltában
benne maradt a törvényi rendben, de személyi voltában misztériumot hord magában. Az
biztos, hogy mi egyénileg – minden emberi
személy – a tökéletestől függő, istenfüggő élő
létezők vagyunk.
Az elmúlt közel 25 évben a genetikai vizsgálatok igazolták, hogy egyetlen közös anyától (ős-Éva) és egyetlen közös apától
(ős-Ádám) származik minden egyes ember.
Ezek a közös ősök 150-200 ezer évvel ezelőtt
valahol Afrikában az „Édenkertben” éldegéltek, míg rá nem jöttek, hogy az egyoldalú nö-

Lascaux-i barlangrajz

vényi táplálék helyett megfelelőbb a vegyes
táplálkozás, és ilyen irányban alakították életvitelüket.
A lassú fejlődés során az őseink testfelépítése megváltozott, és a kialakuló emberi törzsek (hominidák) úgy váltak húsevőkké,
hogy a húsevő jellegzetes szerveit (erős
szem- és tépőfogak) eszközhasználattal váltotta ki az előember. Később a gyengébb testi
adottságot felváltotta az agy, az ész szerepe.
A természeti adottságokhoz való alkalmazkodás során, vagyis az intelligencia fejlődésével
lehetővé vált az egyszerű tárgyak eszközként,
vadászfegyverként való alkalmazása, majd
ezen eszközök szükségeihez igazodó átalakítása.
Az állati eredetű táplálék megszerzése,
mely most már nélkülözhetetlen volt az ősember életében, az eszközök tökéletesítéséhez vezetett, kialakult a létfenntartó vadászat,
mely tevékenység nélkül az ember nem fejlődhetett volna.
Az egyre bonyolultabb kéziszerszámok vadászfegyverként való alkalmazása, a velük
való eredményesebb vadászat felgyorsította
a fejlődést. Az emberi agy, az ész evolúciója
a vadászati eszközöknek és használati módjuknak, azaz a vadászati módoknak tökéletesedéseként következhetett be. Ilyen
értelemben tehát pontosítanunk kell a vadászatnak mint fogalomnak az értelmét. A vadászat, a zsákmányolás (predáció) az a
tevékenység, mely táplálékszerzés céljából a
vad elejtésére irányul. Ha a vadászat fogalmát leszűkítjük az ember (ősember) olyan tevékenységére, mely feltételezi a szükséges
eszközök elkészítését, a folyamat megtervezését és gyakorlati megvalósítását, láthatjuk,
hogy mindezen tevékenységek az előemberre jellemzőek, amik különböznek az egyszerűbb
értelemben
megfogalmazott
predációtól.
A szerszám és annak használata mesterséges elemekkel egészítette ki a természetes
adottságokat, s így kiterjesztette őseink tevékenységi körét. További előnye volt, hogy

Forrás: Franceforfamilies.com

Császármadár

sem anatómiai, sem életmódbeli változást
nem kívánt, sőt alkalmazkodási kényszert generált. Könnyű belátni, hogy a hatékonyabban vadászó, vagyis az „okosabb” egyedek
vagy csoportok rátermettsége, eredményes
túlélése ezeknek a jó tulajdonságoknak a továbbadását tette lehetővé. A hús mint táplálék
megszerzése mellett annak feldolgozása, illetve a zsákmányállatok különféle testrészeinek (bőr, csont, ín, zsír stb.) felhasználása
további előnyöket, védelmet, azaz a túlélés
esélyének növekedését segítette elő. Így
könnyű levonni azt a következtetést, hogy az
előember-evolúció a hatékonyabb csoportszelekció révén azon a szinten történt, amit
kulturális evolúciónak nevezünk.
A viszonylag lassú és kis testi erővel rendelkező emberelőd még eszközhasználattal is
csak úgy volt képes fenntartani magát, ha kialakult együttműködésen alapuló vadászata.
Ha a préda nagyobb és erősebb, mint a predátor, akkor a zsákmányoláshoz együttműködésre van szükség, olykor még stratégiát is ki
kell alakítani.
A jégkorszakban, az emberi fejlődés legínségesebb periódusaiban a kialakuló emberi
törzsek fennmaradását a nagyemlős csordák
vadászatában való együttműködés jelentette.
A jobb eszközök, a megnőtt zsákmányolási
igény szükségessé tette a vadászati módok
fejlődését is, ami elképzelhetetlen volt a kommunikációs készség fejlődése nélkül. Ez a fokozódó, egyúttal finomodó kommunikációs
igény eredményezte a beszéd kialakulását.
A beszélő emberelőd előnnyel bírt, mert el
tudta mondani társainak, hogy hol a lehetséges zsákmány, meg tudta tervezni és képes
volt irányítani a vadászatot. Mindez vissza is
hatott a beszédkészség fejlődésére.
Az eredményes vadászat feltételezte a fizikai fejlettséget is, az állóképesség és a kitartás olyan tulajdonságok és képességek
kialakulásához vezetett, mint a merészség és
a kockázatvállalás.
A húsevés mellett az emberelőd táplálko-

Zerge
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zásában megmaradt a gyűjtögetésen alapuló
gyümölcs- és növényevés is, vagyis együtt élt
benne a ragadozó és a gyűjtögető viselkedés.
A létfenntartás eltérő formái, valamint a csoportokat alkotó különböző nemű és korú
egyedek eltérő adottságai a közösség tagozódásához, feladatmegosztáshoz vezettek. Az
erős férfiak vadásztak, az asszonyok és az
idősebbek gyűjtögettek. Így alakult ki a gerincesekre általában is jellemző nemek közötti munkamegosztás. Ha a nő nem
vadászik, akkor nehezen jut hozzá állati fehérjéhez, különösen a terhesség és szoptatás
ideje alatt, így a húsnak a férfiaktól kell származnia. Így kezdődött tehát – a kifejezetten
az emberi társadalomra jellemző – tulajdonságnak a kialakulása, vagyis a zsákmányolt
javak megosztása, amelyekből a nők, gyerekek és öregek is részesültek. A zsákmány hazaszállítása, továbbá a vad feldarabolása,
nyúzása, tárolása az eszközkészlet tökéletesítéséhez vezetett. A zsákmányolás fölötti
megelégedettség alakította ki az örömteli
közös lakoma szokását. Ez a viselkedési
minta csak a húsevéssel vált rendszeressé és
szocializáló erővé, a növényevők ugyanis
egyedül és folyamatosan táplálkoznak. Nem
meglepetés tehát, hogy a napjainkban is szokásos közös lakomák az emberi fejlődés
során alakultak ki.
A zsákmányt legjobban hasznosító csoportok családjainak volt a legeredményesebb a
túlélés lehetősége, ami ismételten a leleményesebbek fennmaradását segítette elő. A
zsákmányolásból eredő melléktermékek feldolgozása a kézművesség kialakulását tette
lehetővé. Mindez természetesen kölcsönhatásban volt az agy fejlődésével, térfogat-növekedésével.
Az említettek alapján elmondhatjuk, amit
egyébként számos antropológus is megállapított: az ember először és legfőképpen vadászként talált magára, és a vadászat által vált
az élővilág uralkodójává.
(Folytatjuk)

PÁLYÁZATI
SZELVÉNY
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című pályázat nyertesei:
Kovács Éva,
Marosvásárhely, 1848. út

Bartha Sándor,
Dicsőszentmárton, Şoimilor u.
A pályázati rejtvény megfejtése:
JAGELLÓ; TORDA; JÁNOS ZSIGMOND;
DÁVID FERENC; UNITÁRIUS
Kérjük a nyerteseket,
vegyék fel a kapcsolatot Borbély Ernővel
a 0742-828-647-es telefonszámon.
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Megfejtés
a március 5-i számból:
Skandi:
Egy nő, aki nyugodt állapotban
harmincöt éves, negyvenet
mutat, ha morcos, harmincat,
ha vidám, és húszat, ha áthevíti
a szerelem.
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A megjelölt sorokban, oszlopokban szereplő helyes megfejtéseket március 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 1933–1937 között épült
San Franciscó-i híd nevét kapjuk. Könnyítésül egy betűt előre beírtunk.

VÍZSZINTES: 1. Többnejű – Tékozol, pocsékol. 7. Rangjelző szó – Ügetni kezd! 8.
Rovartojás – A hattyúk … (P. I. Csajkovszkij). 9. Titulus – Épületmaradvány. 11. Szaglószerv – Fürdőszobai kellék. 12. Ünnepélyesen átad – Kitüntetés, rendjel. 14. Kínai
hosszmérték – Kiüt egynemű hangzói. 15. Előfordul, megesik – Formát ölt, képződik. 18.
Eladó – Hegycsúcs. 19. Megint, újra – Előbbre jut. 22. Betűt vet – A nitrogén és a kálium
vegyjele. 23. Sportszermárka – Indiai tan. 25. Taszít – Ajtót szélesre nyit. 27. Helyhatározó
rag – Foggal őröl. 28. Középkori kijevi fejedelem – Amely dolgot. 30. Alá – Paci. 31.
Nett, csinos – Katafalk.
FÜGGŐLEGES: 1. Tintafolt – Pép, turmix. 2. Olajbogyó – Ókori görög piactér. 3. A
jód és a foszfor vegyjele – Technikai atmoszféra. 4. Föld, talaj, előtagként – Helyez. 5.
Tojásdad – Belső, zárt udvar. 6. Alábukik – Csónak. 10. Őrlőüzem – Nyakék, kitüntetés.
13. Tengerzúgás – Kakas dísze. 16. Duzzanat, búb – Hamuban keresgél. 17. Vallásos elmélyülés – Grimasz. 20. Hangsor – Zamat, íz. 21. Az Egyesült Királyság egyik tagállama –
Bifláz, tanul. 24. Kikötőgát, hullámtörő – Díszelőadás. 26. Rés, népiesen – Végtelen revü!
29. Kettőzve, egyik nagyszülő – Gaboni és osztrák autójelzés.
Koncz Erzsébet
1

7

Marosvásárhely,

17

18. szám,

22

www.bookyard.ro

33
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VÍZSZINTES: 1. Faárugyáros, cégalapító, 200 éve született (Simon). 10. Kárpátaljai folyó. 11. Brazíliai város. 12. Ügyvéd, jogi író, 150 éve született (Miksa). 16.
Műsorszórás. 18. A titán és a vanádium vegyjele. 20. Fekete István baglya. 21. Vércsoport.
22. Dugi…, horvát sziget. 23. Tenger (latin). 24. Hatalmában tart. 26. Tartozása van. 27.
Mázolás. 28. Király (francia). 29. … mars! (Eredj!). 30. Spanyol író (Leopoldo). 32. Az
itteni. 33. …-ének, francia hősköltemény. 36. Pecunia non … (a pénznek nincs szaga).
38. Oda-vissza férfinév. 40. Központi csillag. 41. Örmény király volt. 43. Fül (angol). 45.
Tárgyra tett lepedő. 47. …Szamgin (Gorkij-hős). 48. Fasoros sétány. 49. Gotovac hőse.
50. Negatív részecske. 52. Zenekari zenész részkottája. 53. Orientalista, irodalomtörténész, folklorista, 150 éve született (Bernát). 54. Tanár, 48-as, 200 éve született (István).
FÜGGŐLEGES: 1. Csak (német). 2. Bent bent! 3. Csaholó. 4. Nádor, 700 éve hunyt
el (Máté). 5. Testrész. 6. Páratlan lány! 7. Pont azon a helyen. 8. Estély (francia). 9. Kétes!
12. Kamaragróf, 500 éve hunyt el (György). 13. Az EU pénze. 14. … Sasztri (indiai
politikus). 15. Kutya. 17. Erdélyi festő (Géza). 19. Kórboncnok, egyetemi tanár, szakíró,
150 éve született (Dezső). 22. Régies hangulatú. 23. Csodás történet. 25. Angol levegő.
26. Fundamentum. 27. Hideg (német). 29. Arab hírcsatorna. 31. Szövőszék (angol). 34.
Egy (angol). 35. Énekel. 37. Szaturál. 39. Elgondolás. 42. Nélkül (latin). 44. Tiltott
gyümölcs. 45. Pedagógus, írónő, 200 éve született (Klára). 46. Amerikai író (Edgar
Allan). 47. Csónakgerinc. 48. Albán hírügynökség. 51. Tiltószó. 52. Az este lényege!
L.N.J.
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Részlet Csokonai Vitéz Mihály
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Román és magyar futballbajnoki mérkőzések
a televízióban

Március 12., péntek:
* 18.00 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1, Look Sport: Kolozsvári Universitatea – Universitatea Craiova (2. liga, 19. forduló)
* 20.30 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1, Look Sport +: Medgyesi Gaz Metan – CSU Craiova (1. liga, 27. forduló)
Március 13., szombat:
* 12.00 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1, Look Sport: Academica Clinceni – FC Voluntari (1. liga, 27. forduló)
* 14.30 óra, DigiSport 2, Telekom Sport 1, Look Sport: Nagyszebeni Hermannstadt – Konstancai Viitorul (1. liga, 27. forduló)
* 15.00 óra, DigiSport 1: Bukaresti Steaua – Bukaresti FCSB II
(3. liga, 11. forduló)
* 15.45 óra, M4 Sport: Újpest FC – Kisvárda Master Good (NB
I, 26. forduló)
* 18.00 óra, M4 Sport: MTK Budapest – Zalaegerszegi TE FC
(NB I, 26. forduló)
* 20.00 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1, Look Sport +: Aradi
UTA – Bukaresti FCSB (1. liga, 27. forduló)
* 20.30 óra, M4 Sport: Diósgyőri VTK – Budapest Honvéd (NB
I, 26. forduló)

Március 14., vasárnap:
* 11.30 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1, Look Sport +: FK
Csíkszereda – Dunărea 2005 Călăraşi (2. liga, 19. forduló)
* 13.45 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1, Look Sport +: Unirea
Slobozia – Bukaresti Rapid (2. liga, 19. forduló)
* 15.05 óra, M4 Sport +: Mezőkövesd Zsóry FC – Budafoki MTE
(NB I, 26. forduló)
* 18.00 óra, M4 Sport: Ferencvárosi TC – Paksi FC (NB I, 26.
forduló)
* 18.00 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1, Look Sport: Chindia
Târgovişte – Gyurgyevói Astra (1. liga, 27. forduló)
* 20.15 óra, M4 Sport: Puskás Akadémia FC – MOL Fehérvár FC
(NB I, 26. forduló)
* 20.30 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1, Look Sport +: Kolozsvári CFR – Jászvásári CSM Politehnica (1. liga, 27. forduló)
Március 15., hétfő:
* 17.30 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1, Look Sport: Botosáni
FC – Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK (1. liga, 27. forduló)
* 20.30 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1, Look Sport: Bukaresti
Dinamo – FC Argeş Piteşti (1. liga, 27. forduló)

Angyal is,
ördög is
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A papírformának megfelelően a Paris
Saint-Germain és a Liverpool jutott tovább
a labdarúgó Bajnokok Ligája-nyolcaddöntő
szerdai mérkőzései nyomán. A Barcelona
nem tudta megszorongatni a párizsiakat,
Messi pazar gólja után 11-est hibázott az
első félidőben, szünet után pedig a katalán
csapat nem tudott újabb gólt szerezni. Budapesten ugyanakkor a Liverpool a visszavágón megismételte a lipcseiek elleni első
mérkőzés eredményét.
Az eredmények: Paris Saint-Germain
(francia) – FC Barcelona (spanyol) 1-1
(1-1) – továbbjutott a PSG 5-2-es összesítéssel; FC Liverpool (angol) – Lipcsei RB
(német) 2-0 (0-0) – továbbjutott a Liverpool
kettős győzelemmel, 4-0-s összesítéssel.
További részletek hétfői lapszámunkban.

Előadások
az ökogazdálkodásról

A Székely Gazdaszervezetek
Egyesülete az ökogazdálkodásról és
az ökogazdálkodásra való áttérésről
tart előadást a gazdáknak március
16-án, kedden délelőtt 11 órától Búzásbesenyőben és ugyanaznap 15
órától Nagyernyében, a helyi kultúrotthonban. A megbeszélésen szó
lesz a biogazdálkodással kapcsolatos, APIA-n keresztül nyújtott támogatásokról, ezenkívül gyomirtó,
növényvédő szereket és vetőmagfajtákat is ajánlanak a szakemberek.
Kapcsolattartó: dr. Suba Kálmán,
tel. 0744-500-593. A résztvevőket
arra kérik, tartsák be a járványügyi
szabályokat (maszkviselés, távolságtartás).

Utcai zenészeket
keresnek

Március 26-a és 28-a között a Parapács Egyesület húsvéti vásárt
szervez a marosvásárhelyi várban.
A szervezők azt szeretnék, ha a hangulatot utcai zenészek szolgáltatnák. Ehhez várják a jelentkezőket,
akiket arra kérnek, küldjenek egy
rövid bemutatkozást és egy videóanyagot az info@husvetivasar.ro
címre. Műfaji megkötés nincs, az
utcazenéléshez való felszerelést
(hangfal, mikrofon stb.) a zenészeknek kell vinniük. Amennyiben elnyeri a szervezők tetszését a
produkció, akkor a válogatás után a
kiválasztottak zenélhetnek a rendezvényen.

Merészség-e
az ősz haj ?
– kiderül
az Erdély TV
műsorában

Ősz a hajam, de cseppet sem
zavar – nem gyakori mondatok,
mégis az utóbbi időben egyre több
fiatal és középkorú nő gondolja úgy,
hogy semmi szégyellnivaló nincs
abban, ha megjelennek az ősz
hajszálak, sőt egyre több gyönyörű,
ápolt nő vállalja be szürkülő hajkoronáját. Az Erdélyi Magyar Televízió Nőszemközt című műsorában
Kurta Kinga három ősz hajú vendégét: László Noémi költőt, Jánosi
Mária közgazdászt és György Ida
hitoktatót az ősz haj szépségéről és
az egészséges énképről is kérdezi,
valamint arról, hogy a mai világban
az ősz haj merészségnek számít-e.
A műsor pénteken este 8 órától az
Erdély TV képernyőjén és Facebook-oldalán látható.
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Álláshirdetés

Nagyernye Polgármesteri Hivatala
versenyvizsgát hirdet

egy végrehajtó köztisztviselői – I. besorolású, asszisztensi
szakmai fokozatú tanácsadói – állás betöltésére, meghatározott
időre, a pénzügyi-könyvelési, közvagyonkezelői, adó-, illetékügyi
és végrehajtási osztályra.
A jelentkezőknek eleget kell tenniük a közigazgatási törvénykönyv, 57/2019-es sürgősségi kormányrendelet 465-ös cikkelyében
felsorolt általános követelményeinek, valamint az alábbi sajátos
követelményeknek:
– közgazdasági felsőfokú végzettség (befejezett tanulnányok), illetve licenc- vagy annak megfelelő oklevél;
– a tisztség betöltéséhez szükséges, a végzettségnek megfelelő
szakmai tapasztalat legalább 1 év.
Az írásbeli vizsga 2021. március 30-án 10 órától kezdődik a
Nagyernyei Polgármesteri Hivatal székhelyén.
A beiratkozási dossziékat a Nagyernyei Polgármesteri Hivatal
székhelyén, azaz Maros megye, Nagyernye 439 sz. alatt kell benyújtani 2021. március 12. és március 19. között.
A sajátos feltételek, a könyvészetre vonatkozó részletek és a beiratkozási dosszié tartalmára vonatkozó követelmények a Nagyernyei Polgármesteri Hivatal www.primariaernei.ro és a
Köztisztviselők Országos Ügynökségének www.anfp.gov.ro honlapján vannak közzétéve március 12-től.
Bővebb tájékoztatás a 0265-335-206-os telefonszámon (107-es
mellék).

Nagyernye Polgármesteri Hivatalában
technikai és kataszteri iratok
meghirdetésére kerül sor

Nagyernye Község Polgármesteri Hivatalának székhelyén 2021.
március 12-től 60 napig megtekinthető a Libáncs-dűlőben végzendő kataszteri munkálatok parcelláris felosztása.
Fellebbezési szándékukat Nagyernye Polgármesteri Hivatalában
vagy az Országos Kataszteri Hivatal weboldalán tehetik meg.
Jánosi Ferenc polgármester

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, ROLETTÁK, GARÁZSKAPUK, ÁTLÁTSZÓPONYVA-BEÉPÍTÉS és egyéb árnyékolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy választékban.
Tel. 0745-379-638. (sz.-I)
TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német
REHAU profilokból. Tel. 0745-379-638. (sz.-I)
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)
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)
MAROSVÁSÁRHELYI MAGÁNCÉG sürgősen keres LAKATOSVILLANYSZERELÉSI ALAPISMERETEKKEL rendelkező munkatársat. Érdeklődni a 0744-938-466-os telefonszámon. (11005-I)
TEHERSZÁLLÍTÁST vállalok 1,5 t-ig. Tel. 0748-580-389. (p-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)
A marosvásárhelyi CE SZÖVETSÉG állást hirdet az Onesimus
program KOORDINÁTORI posztjára. Az állás időtartama és kerete:
részmunkaidős állás (4 óra), meghatározott időre. Előnyt jelent a felsőfokú végzettség szociális területen, és fiatalokkal, tinédzserekkel
való munkatapasztalat. Érdeklődni a 0365/806-882-es telefonszámon.
Önéletrajzokat az office.cemaros@yahoo.com e-mail-címre várunk
március 19-ig. (65450-I)
A TRIPLAST KFT. alkalmaz GÉPKEZELŐKET (operatori utilaj
rotoformare) és VILLANYSZERELŐT. Szakmai felkészítést, vonzó
bérezési csomagot és előléptetési lehetőséget ajánlunk. Az önéletrajzokat Marosvásárhelyen, a Dózsa György utca 197. szám alatt, a cég
titkárságán lehet benyújtani vagy e-mailben a hr@triplast.ro címre elküldeni. További információ a 0742-147-043-as telefonszámon. (-I)
ALKALMAZUNK szakképzetlen FÉRFI MUNKAERŐT tejfeldolgozó üzembe részmunkaidőben, napi 4 órára. INDLACTO MURES
KFT., Prut utca 10. szám. Érdeklődni a Prut 10. szám alatt, a cég székhelyén. (sz-I)
A TIMKO alkalmaz FÉRFI munkatársat a pékségbe, három váltásba.
Érdeklődni a cég székhelyén, Marosvásárhely, Bodoni utca 85. szám
alatt, vagy a 0756-128-310-es telefonszámon. (sz-I)
ÉPÍTŐCÉG kül- és beltéri munkát vállal. Tel. 0770-621-920.
(11099)

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

ELADÓ diófurnéros szobabútor
(ruhás- és vitrines szekrény), kanapé,
tévészekrény, kihúzható asztal, két
fotel kisasztallal, világos, körtefurnéros hálószoba-szekrénysor kétszemélyes ággyal, beépítve (470 cm),
fenyőfa konyhabútor, vitrines szekrény, fali fiókos szekrény, nagy asztal
sarokkanapéval, állófogas, négyégős
kályha, egy- és kétszemélyes kanapé, kihúzható asztal, 12 m2-es
gyapjúszőnyeg, 4 véka dió. Telefonszám: 0741-143-404. (11055-I)

MISSISSIPPI SZŐNYEGMOSÓ
Szőnyegmosás, -szárítás professzionális módon. Rögzített padlószőnyeg mosása
helyszíni kiszállással. Kanapé-, ülőgarnitúra-tisztítás.
Rendelésért és egyéb információkért hívja bizalommal a 0799-998-899-es
telefonszámot. (22443-I)

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

ELADÓ: kötőgép, Singer varrógép,
bútorok (szoba-, konyha-), fotel, párnák,
paplan, hűtő, szőttesek, seprűkötő gép,
seprűnyél, zsákok, cirkulaasztal, malom,
edények, villanymotorok, minden, ami
egy falusi háznál van. Tel. 0755-391-223,
0743-996-883. (11057)

VÁSÁROLUNK lemezeket, CD-ket és
kazettákat, újakat és használtakat.
Helyben fizetjük. Tel. 0740-280-126.
(11033)

ELADÓ 2004-es Logan 51.000 km-ben,
első kézből. Tel. 0740-196-315. (sz)

LAKÁS

ELADÓ 2 szobás tömbházlakás a
Măgurei utcában, vagy elcserélném egy
garzonnal. Tel. 0745-996-819. (10935)

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

Azomureş-tájékoztató

Március 10-től elkezdték 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 platformján 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.

KIADÓ hosszú távra másfél szobás,
36 m2-es, bútorozatlan garzonlakás a
Kárpátok sétányon. Érdeklődni a 0749425-152 telefonszámon. (10966-I)

GARZONLAKÁS eladó a Bălcescu
utcában. Érdeklődni 15–17 óra között,
tel. 0365/804-354. (11078-I)

BÚTOROZOTT garzon kiadó a főtéren.
Tel. 0744-612-977. (11075)
HÁZAT vásárolok Vármezőn vagy
Ratosnya-Jódon. Tel. 0741-753-754.
(sz-I)

ELADÓ a Parângului utcában háromszobás, IV./ IV. emeleti tégla tömbházlakás (parkett, termopán, szigetelt, új
hőközpont). Érdeklődni a 0740-402944 telefonszámon. (11096-I)

MINDENFÉLE

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT vállalok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (22451-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)
SÍRGONDOZÁST vállalok Marosvásárhelyen és környékén. Tel. 0745318-396. (11035-I)

TERMOPÁN ablakok, ajtók javítása,
szúnyoghálók, rolók készítése, szerelése.
Tel. 0771-383-725. (11109)
GYÜMÖLCSFAMETSZÉST vállalnak
kertészmérnök-hallgatók. Tel. 0745318-396. (11035-I)

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

NORALEX – sírkeretek, sírkövek,
fedlapok, minden, ami a sírmunkálathoz tartozik. Tel. 0752-643-455.
(10843-I)

VÁLLALOK
mindenféle
építkezési
munkát, fametszést. Autót vásárolok
ócskavasnak. Tel. 0741-352-972. (11056)

CSERÉPFORGATÁS, szigetelés kátránnyal, új tető készítése Lindab
lemezből, bármilyen javítás. Nyugdíjasoknak
20%
kedvezmény.
Tel.
0754-952-299. (11067)
FENNJÁRÓ (80 éves) beteg mellé
bejárónőt keresünk. Tel. 0744-850269. (11075-I)

KÖNYVELÉST vállalok, mérleget
aláírok. Tel. 0756-760-667. (10984-I)

CSERÉPFORGATÁS,
tetőjavítás,
Lindab-tető, bármilyen munkát vállalunk.
Nyugdíjasoknak 15% kedvezmény. Tel.
0754-553-856, Jani. (11066)

VÁLLALUNK
tetőfedést
bármilyen
anyagból, cserépforgatást, ácsmunkát,
házak felújítását. Az anyagot biztosítjuk.
Tel. 0759-660-136. (10992)
BÁRMILYEN
tetőfedést,
kisebb
javításokat, szigetelést, külső, belső
munkát vállalunk. Tel. 0720-313-818. Misi
(10994)
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)
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TETŐFEDÉS fémcseréppel, tetőjavítás,
ácsmunka, fametszés. Tel. 0740-823089. (11058)

FAMETSZÉST és permetezést vállalunk.
Tel. 0770-621-920. (11099)

MEGEMLÉKEZÉS

Szomorú szívvel emlékezünk március 13-án szeretett édesanyánkra,
FODOR ZSUZSANNÁRA halálának
kilencedik évfordulóján. Emléke
legyen áldott, nyugalma csendes!
Emlékét őrzik szerettei. (11074)

Közlemény
környezetvédelmi engedély
kibocsátására vonatkozó
kérelem benyújtásáról

Marosvásárhely megyei jogú város tájékoztatja a lakosságot,
hogy kérvényezte a környezetvédelmi engedély kibocsátását „A Segesvári út meghosszabbítása a DN 13 országút irányába” elnevezésű
projektre vonatkozóan, beleértve vezetékhálózat-védelmi és átköltöztetési munkálatokat is, amely a „Marosvásárhely körgyűrűjének
megépítése az A3-as autópálya, az E60-as nemzetközi út, a DN15-ös
országút és a DJ152A megyei út összekötésével” – 6-os szakasz elnevezésű projekt szerves részét képezi, amelynek javasolt helyszíne:
Marosvásárhely belterülete és részben külterület Maros megyében.
A javasolt projektre vonatkozó információk tanulmányozhatók
a Maros Megyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén (Marosvásárhely, Hídvég utca 10. szám) hétfőnként 9–15 óra között, keddtől péntekig 9–12 óra között, valamint Marosvásárhely megyei
jogú város székhelyén (Marosvásárhely, Győzelem tér 3. szám) hétfőn és szerdán 8–15 óra között, kedden és csütörtökön 8–16 óra
között, pénteken 8–14 óra között.
A lakosság észrevételeit naponta fogadják a Maros Megyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén (Marosvásárhely, Hídvég
utca 10. szám) hétfőnként 9–15 óra között és keddtől péntekig
9–12 óra között.
Soós Zoltán polgármester

Közlemény
környezetvédelmi engedély
kibocsátására vonatkozó
kérelem benyújtásáról

Marosvásárhely megyei jogú város tájékoztatja a lakosságot,
hogy kérvényezte a környezetvédelmi engedély kibocsátását
„A Segesvári út meghosszabbítása a DN 13 országút irányába – bekötő szakasz a Bodoni út és az észak-erdélyi autópálya között” elnevezésű projektre vonatkozóan, beleértve vezetékhálózat-védelmi
és átköltöztetési munkálatokat is, amely a „Marosvásárhely körgyűrűjének megépítése az A3-as autópálya, az E60-as nemzetközi út,
a DN15-ös országút és a DJ152A megyei út összekötésével” –
3-as szakasz elnevezésű projekt szerves részét képezi, amelynek javasolt helyszíne Marosvásárhely belterülete és részben külterület
Maros megyében.
A javasolt projektre vonatkozó információk tanulmányozhatók
a Maros Megyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén (Marosvásárhely, Hídvég utca 10. szám) hétfőn 9–15 óra között, keddtől
péntekig 9–12 óra között, valamint Marosvásárhely megyei jogú
város székhelyén (Marosvásárhely, Győzelem tér 3. szám) hétfőn
és szerdán 8–15 óra között, kedden és csütörtökön 8–16 óra között
és pénteken 8–14 óra között.
A lakosság észrevételeit naponta fogadják a Maros Megyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén (Marosvásárhely, Hídvég
utca 10. szám) hétfőnként 9–15 óra között és keddtől péntekig
9–12 óra között.
Soós Zoltán polgármester

Halálának 20. évfordulóján fájó
szívvel emlékezünk március 15ére, amikor eltávozott szerettei
köréből
drága
édesanyánk,
SCHNEIDER KLÁRA szül. Zöld
Klára (Baba). Emlékét őrzik fiai:
Jocó, menye, Kinga, Lacika és
barátnője, Mónika. Emléke legyen
áldott,
nyugalma
csendes!
(10986-I)
„Nevessetek és gondoljatok rám,
hiszen én itt vagyok veletek, csak
én az út másik oldalán megyek.”
Szomorú szívvel gondolunk március 12-én a drága jó feleségre,
édesanyára,
nagymamára,
anyósra, ADORJÁNI MÁRTÁRA
szül. Berzenczei halálának 12. évfordulóján. Örök emlékét őrzi
férje, fia, lánya, menye, unokája.
(11046-I)
Fájó szívvel emlékezünk március
15-re, amikor 3 éve eltávozott
szerettei köréből a nyárádszentimrei születésű NAGY GERGELY.
Az élet múlik, csak emléked
marad, de azt örökké megtartom.
Akik ismerték és szerették, gondoljanak rá. Nyugodj békében!
Emlékezik szeretett felesége,
Gabi, és anyósa, Ella. (11060-I)
Soha el nem múló fájdalommal
emlékezünk NAGY ILONÁRA
március 16-án, halálának első évfordulóján, március 20-án NAGY
IMRÉRE, halálának negyedik évfordulóján. Egész életükben az
egyetlen lányukért és az unokáikért aggódtak, szerető szív, oszlopos tagjai voltak a nagy
rokonságnak.
Úgy mentetek el, ahogy éltetek,
csendesen és szerényen.
Drága lelketek, fáradt testetek
nyugodjon békében!
Elmentetek tőlünk egy tavaszi
napon,
azóta tiétek a csend, a végtelen
nyugalom.
Nélkületek semmi sem olyan,
mint régen,
fájó könnycsepp lettetek mindnyájunk szemében.
Szeretteik. (11082-I)
Soha el nem múló fájdalommal
emlékezünk a drága jó férjre,
édesapára,
nagypapára,
BALOGH SZÉKELY JÓZSEFRE
halálának 8. évfordulóján. Nyugalma fölött őrködjön szeretetünk. Emlékét örökké őrzik
szerettei. (sz-I)
„ Az édesanyák nem halnak meg,
csak fáradt szívük megpihen.“
Soha el nem múló szeretettel
gondolunk az egy éve elhunyt
édesanyára, nagymamára, dédmamára, GÁLL MARGIT makfalvi
tanító nénire. Szép emlékét
örökké szívünkben őrizzük. Szerető családja. (sz-I)
Hirtelen halállal távoztál el tőlünk,
örökké fájni fog, amíg csak élünk.
A szív sajog, a fájdalom nő,
nem hoz enyhülést a múló idő.
Fájdalommal emlékezünk március 12-én id. MARTON MIHÁLY
marosvásárhelyi lakosra (született Nyárádgálfalván) halálának 7.
évfordulóján. Emlékét őrzi bánatos felesége, lánya, fia, unokája.
Nyugodj békében, te drága jó
lélek! (11094-I)
Szomorú szívvel emlékezünk a
szerett testvérre, a marossárpataki
születésű
KLUZSÁN
LÁSZLÓRA halálának első évfordulóján. Testvére, Mihály és a rokonság. (11098)
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„Talán nem is akarok
semmi mást,
Csak egy múltból jövő
simogatást.
Csak kapcsolódni holt
Anyám kezével
És játszani a fényes
gesztenyékkel.”
(Reményik Sándor: Kimondhatatlan)
Szívünkben mély szeretettel emlékezünk drága jó szüleimre,
MEZEI (Csiki) ERZSÉBETRE és MEZEI ZSIGMONDRA (Jóska),
akik márciusban 7, illetve 25 éve pihentek meg. Nyugodjanak
békében! Gondoljanak rájuk kegyelettel! Lányotok, Balás
(Mezei) Erzsébet és családom. (sz-I)
Fájó szívvel emlékezünk március 12-én a
bonyhai STUPAR KÁROLYRA halálának 30.
évfordulóján. Emlékét szívünkben őrizzük.
Nyugalmad legyen csendes!
Felesége, Dódi, gyermekei: Károly, Izabella,
Attila, valamint unokái: Emese, Noémi, Szendike és Kincső. (11050-I)
Ott pihensz, ahol már nem fáj semmi,
nyugalmadat nem zavarja senki.
Életed elszállt, mint a virágillat,
emléked ragyog, mint a fényes csillag.
Csak emléked maradt, ami ajándék,
de azt örökké megtartjuk.
Szomorú szívvel emlékezünk március 14-én
LÁSZLÓ GIZELLÁRA halálának 6. évfordulóján. Akik ismerték, gondoljanak rá szeretettel. Nyugalma legyen csendes, emléke áldott! Drága lelked pihenjen békében.
Nagyon hiányzol, drága édesanyánk!
Emlékedet mindörökké megőrizzük.
Gyászoló szerettei. (11084-I)
Megállt a szíved, mely értünk dobogott,
megpihent a kéz, mely értünk dolgozott.
Arany volt a kezed, munka az életed,
nem tekint le ránk ragyogó szemed.
Szomorú szívvel emlékezünk március 15-én
a szeretett feleségre, drága édesanyára,
nagymamára és dédnagymamára, ONODI
MARGITRA halálának második évfordulóján.
Emlékét, amíg élünk, megőrizzük.
Bánatos férje, leánya, Ildikó Svédországból, annak három
gyermeke: William, Blanka és Tímea, valamint dédunokái:
Isabella és Matteo. (11071-I)

ELHALÁLOZÁS

Szomorúan tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették
SZÉKELY ANTAL ENDRE
volt marosvásárhelyi lakost,
a TCM dolgozóját,
hogy 2021. március 6-án, 60. életévében a Jóisten Dunakeszin
magához szólította. Végső búcsút egy későbbi időpontban veszünk tőle. Nyugodj békében!
Húga és sógora. (11080-I)
Mély fájdalommal és szomorúsággal tudatjuk, hogy szeretett
férjem, édesapánk, nagytatánk
és nagybátyánk,
SZILÁGYI LAJOS
a Marosvásárhelyi Orvostudományi és Gyógyszerészeti
Egyetem nyugalmazott főtitkára,
élete 84. esztendejében hosszú,
türelemmel viselt betegség után,
2021.03.10-én elhunyt. Temetése
szűk családi körben lesz Désen.
Emlékét
megőrzi
szerető
családja. (mp-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesanya, nagymama,
anyós, nagynéni, jó szomszéd és
rokon,
SZILÁGYI MÁRIA
született Balla
életének 81. évében, 2021. március 9-én, hosszú szenvedés
után tragikus hirtelenséggel
megpihent. Temetése március
12-én 13 órakor lesz a református
temetőben.
A gyászoló család. (11092-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
Szomorú szívvel búcsúzunk
SZILÁGYI MÁRIA szomszédasszonyunktól. Őszinte részvétünk, vigasztalódást kívánunk családjának. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! A Moldovei utcai 11 B
tömbház lakói. (11089-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
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.
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Dan Maria, Isten éltesse sokáig!

Köszöntjük a 100 évet szeretetben, bölcsességben megélt
Dan Mariát (mama Mărioara),
egyesületünk tagját.
Őszinte jókívánságainkat, egészséget, sok örömet, boldogságot
kívánunk neki.
A marosvásárhelyi Nyugdíjasok
Önsegélyző Pénztárának
közössége.

