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A hosszú távú fejlesztési stratégiának megfelelően

Korszerűsítik a Transilvania repteret
Vasárnaptól
kezdődik a nyári
időszámítás

Március 28-án, vasárnap hajnali 3
órakor 4 órára állítjuk át az órákat,
ezzel kezdetét veszi a nyári időszámítás, egy órával tovább lesz világosság.

A Marosvásárhelyi Transilvania Repülőtéren 2017-ben kezdődött el a nagyszabású, több évet felölelő, átfogó korszerűsítési munkálat, amelynek során
több mint 70 millió lej értékben modernizálják a légikikötőt.

Mezey Sarolta

Befejezik az új vízelvezető rendszert

A repülőtér korszerűsítési projektjének része
volt a repülőtér esővíz-elvezető, -begyűjtő rendszerének a bővítése és korszerűsítése, valamint
a szivattyúállomás megépítése is. A munkálatok
éjszaka zajlottak, hogy a tevékenység ne zavarja
a légikikötő működését. A beruházás 90 százalékban elkészült. Az összegyűjtött esővizet
kezelő és tisztító föld alatti szivattyúház építé-

Fotó: Henn Attila

séhez március 23-án fogtak hozzá, három hónap
áll a kivitelező rendelkezésére, hogy befejezze
a munkát.
– A repülőtéren folyó munkálatok a hosszú
távú fejlesztési stratégia részét képezik, amelyet
2017-ben kezdtünk el. 2018-ban felújítottuk a
kifutópályát, szélesítettük is. Erről keveset beszéltünk, de az eredeti 30 méteres szélességet
(Folytatás a 4. oldalon)

Elmaradnak a húsvéti vásár kulturális
programjai
„Az utóbbi napokban a fertőzöttségi
ráta Marosvásárhelyen is jelentősen
megugrott. Annak ellenére, hogy többhetes készülődés és tervezés előzte
meg a rendezvényt, a kialakult helyzet
miatt nem valósítható meg a programok biztonságos lebonyolítása.

____________2.

Ünneplés helyett

Kaáli Nagy Botond

„Az első énekesekkel egy kis baj volt: vagy 6 asszony gyűlt egybe,
az egyik rázendített a nótára, a többiek pedig zavaros makogással
kísérték. Jó időbe került, míg megállapítottam, hogy a többi 5-nek,
akik pedig énekelni jöttek, egyáltalán semmi hallásuk sincs és képtelenek minden zenei produkcióra. (…) Mikor kiderült hogy a jegyzői
irodában nem megyünk semmire, mert a beidézett (és ügyetlenül
megválogatott) emberek semmit sem tudnak, kijelentettem, hogy parasztházba kell mennünk. Erre megindultunk én, a jegyző, a segédjegyző, a közgyám, 3 irnok, a jegyző öccse és 2 tanító és elvonultunk
egy parasztházba, egy állítólag teljesen »paraszt« asszonyhoz, aki
szépen tud énekelni (közben egy cigányhoz is betértünk: kis viskójában ott tolongtunk vagy 30-an félórahosszatt – a szegény elegáns
mosolyú, arisztokrata arcélű jegyzővel együtt). – Tehát az asszony
megszólalt, és hangja végigbúgott rajtunk, mint egy primadonna
üvöltménye. Kijelentettem hogy tiszta lehetetlenség ettől valamit fel
venni. (…) Rémséges utakon jártam és rettentő szekereken. Igaz hogy
a föld errefelé olyan, mint egy vizzel átitatott szivacs. Épen a csütörtöki nagy esőben mentünk át gyalog Orsováról Kincsesre. Innen
is gyalog, Felső Orosziba, ahol – ismerik; készítik, használják a havasi kürtöt, de – ! egy fa frissen lenyúzott illetve lehúzott kérgéből
készítik és ez a fa csak 2 hét mulva lesz nyúzásra érett! Átkozom
a zeneakadémiát! – Még egy pár faluban megismétlődött
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
6 óra 15 perckor,
lenyugszik
18 óra 43 perckor.
Az év 85. napja,
hátravan 280 nap.

Ma EMÁNUEL,
holnap HAJNALKA napja.
HAJNALKA: magyar eredetű
női név, 19. századi alkotás a
hajnal szóból, egyben virágnév
is.

IDŐJÁRÁS

Napos idő
Hőmérséklet:
max. 10 0C
min. -3 0C

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2021. március 25.

1 EUR

1 USD

100 HUF

1 g ARANY

4,8864

4,1361

1,3395

230,1064

A csütörtöki lottóhúzás nyerőszámai

12, 27, 29, 16, 23 + 9 NOROC PLUS: 0 3 2 0 5 9
16, 15, 8, 27, 34, 5

29, 3, 34, 39, 26, 36

SUPER NOROC: 7 3 0 4 5 8
NOROC: 4 2 1 3 8 9 8

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

Több település került vörös
besorolásba

A koronavírussal fertőzöttek számának növekedése miatt
több Maros megyei település került magasabb kockázati
besorolásba. Az ezer lakosra számított esetszám figyelembevételével március 24-én a fertőzöttek száma tizenhárom településen haladta meg a 3 ezreléket.
Marossárpatakon és Oláhkocsárdon több mint 6, Görgényoroszfaluban és Magyarbükkösön 5 ezrelékkel, Marosoroszfaluban és Marosfelfaluban több mint 3 ezrelékkel
számolnak. Ezt a küszöböt Vajdaszentivány, Alsóköhér,
Mezőkirályfalva, Szászrégen, Koronka, Marosszentanna
és Marosszentkirály is meghaladja. A járványügyi operatív
testület tegnapi döntése értelmében ezeken a településeken bezárnak a bárok, kávézók és az éttermek belső terei.
Iskolába csupán az elemi osztályosok mehetnek. A Prefektusi Hivatal tájékoztatása szerint Szásznádas, Mezőgerebenes, Kutyfalva, Jedd, Maroskeresztúr, Mezősályi és
Marosvásárhely a fertőzöttek számát tekintve sárga övezet.

Március 31. az adófizetés határideje

Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala tájékoztatja az
adófizetőket, hogy az idei épület-, terület- és járműadó befizetésének első határideje március 31. Az adóknak e határidőig történő teljes mértékű kifizetése esetén 10
százalékos kedvezményben részesülnek. Az épületadóra
vonatkozó felértékelési jelentéseket, valamint a köztisztasági nyilatkozatokat is március 31-éig kell benyújtani. A hivatal továbbra is javasolja az elektronikus fizetési
lehetőségeket a ghiseul.ro vagy az elektronikus adóügyi
szolgáltatások portálja révén, a www.tirgumures.ro honlapon. Az adókat és illetékeket készpénzzel, illetve bankkártyával is ki lehet fizetni a polgármesteri hivatal
ügyfélablakainál és a Tudor lakónegyedi adóbegyűjtő irodában.

Meghosszabbítják a nyugdíjasok
buszbérletének érvényességét

A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal tájékoztatja a városban élő nyugdíjasokat, hogy a jelenlegi járványügyi
helyzetre való tekintettel, a helyi közszállítási vállalattal
egyeztetve az a döntés született, hogy a március 31-éig
szóló bérletek érvényességét egyelőre június 30-ig automatikusan meghosszabbítják, majd ezt a járványügyi helyzet alakulásának a függvényében tovább hosszabbíthatják. Az intézkedés célja az időskorúak védelme, a
zsúfoltság elkerülése a vállalat jegyirodáinál – áll a polgármesteri hivatal közleményében.
Hírszerkesztő: Mezey Sarolta

Pontosítás

A március 24-i Népújságban megjelent Méltánytalan finanszírozás, lekezelő
bánásmód című beszámoló kapcsán
néhány gondolatot szeretnék közölni.
1. Amint az köztudomású, az elmúlt
év nehézségei mondhatni drámaian
megnehezítették a szociális téren tevékenykedő magán- és állami rezidenciális intézetek helyzetét egyaránt.
Amikor a kormány az általa megállapított standardoknak megfelelő öszszeg kevesebb mint 40%-át juttatta a
Maros Megyei Tanácsnak november
végéig, amikor a járvány két hulláma
közepette sokszor saját zsebből vásárolt védőfelszerelést az állami hálózatban dolgozó személyzet is (és
könyörögtünk a szponzoroknak), amikor öt hétig bezártak, pszichés betegekkel, úgy beállítani az állami
intézményeket, száraz számokkal,
mint amelyek szinte dúskálnak az
anyagiakban, durva csúsztatás. Továbbá ne feledjük, hogy a beutaltak
többsége nem számíthat rokoni segítségre.

És novemberben valóban volt költségvetés-kiegészítés, de a pénz december közepén vált elérhetővé, amikor
gyakorlatilag lehetetlen törvényesen
elkölteni az év végéig. Egyébként sokévi praktikuma ez a mindenkori kormányoknak.
Tehát ki a mostohagyermek?
Állítom, hogy a tanács vezetősége
nem hétköznapi erőfeszítéseket tett az
intézmények működtetése érdekében,
és tudomásom szerint ilyen körülmények között sem diszkriminálta az
NGO-kat.
A törvények módosítása pedig
meghaladja a tanács hatáskörét.
2. Vitatom azt a kijelentést is, hogy
a civil szervezetek oroszlánrészt vállalnak a szociális ellátásban, mivel
hosszú tanácsosi pályafutásom alatt
megismertem a tevékenységüket. És
hál’ istennek sikerült konkrétan közbenjárnom több szociális téren tevékenykedő
„civil
szervezet”
támogatásáért is. Ezért állítom, hogy
az állami intézményekben dolgozók

többnyire profi, áldozatos munkáját leértékelni igazságtalan!
3. A lekezelő bánásmódról: ismervén a Megyei Szociális Igazgatóság
vezetőit, a megyei tanács főjegyzőjét
(aki végső soron felelős a szociális tevékenységért), nehezen hiszem, hogy
bárkit megaláznak.
Ami a városi polgármesteri hivatalt
illeti, itt valamiféle időzavar, fáziseltolódás történt, ti. a Szociális Igazgatóság vezetője néhány hónapja
pontosan az a Moraru Andrea, aki az
NGO-k szerveződésének és harcának
egyik kezdeményezője volt, és akinek
empátiakészségéhez, úgy gondolom,
nem férhet kétség.
Sajnálatos tehát, hogy az említett
megbeszélésre sem a Szociális Igazgatóság, sem a Megyei Tanács nem kapott
meghívást,
mivel
meggyőződésem, hogy az államtitkár
úr egyoldalú tájékoztatását el lehetett
volna kerülni ezáltal.
Tisztelettel,
Dr. Pokorny László
megyei tanácsos,
a Marosvécsi Neuropszichiátriai
Rehabilitációs Központ igazgatója

Péntektől vasárnapig közel 40 kézműves portékáit és finomságait lehet
megtalálni a marosvásárhelyi várban
sorra kerülő húsvéti vásáron.
Azonban a szervezők csütörtöki,
március 25-i közlése szerint a vásár
kulturális programjai a járványhelyzetre való tekintettel elmaradnak.

„Az utóbbi napokban a fertőzöttségi ráta Marosvásárhelyen is jelentősen megugrott. Annak ellenére, hogy
többhetes készülődés és tervezés
előzte meg a rendezvényt, a kialakult
helyzet miatt nem valósítható meg
a programok biztonságos lebonyolítása.

Mindazok elnézését és megértését kérjük, akik már a hét elejétől regisztráltak a különböző programokra” – áll egyebek mellett a szervezők közleményében, melyben arra is
felkérik a vásár látogatóit, hogy tartsák be a járványügyi szabályokat.

Elmaradnak a húsvéti vásár
kulturális programjai

Létezik esélyegyenlőség nők és férfiak között?
Kiderül az Erdély TV műsorából

Számtalan olyan nővel találkozhatunk, akik hangot
adnak gondolataiknak, megállják a helyüket a társadalom
különböző szegmenseiben, és egyszerre több szerepet is
vállalnak. De mi a helyzet az erdélyi nőkkel? Hogyan ítéli
meg az erdélyi társadalom őket, és létezik-e erdélyi feminizmus, vagy nálunk még mindig a régi szokás szerint
„megvan a nőnek a helye”? Az Erdélyi Magyar Televízió

Húsvéti nyelvtáborok

Az Outward Bound angol és német outdoor tábort
szervez a tavaszi vakációkban, április 6–10. és május
4–8. között V–VIII.-os gyerekek számára. A táborba
középhaladó angolosok és németesek jelentkezését
várják, akik fejleszteni szeretnék nyelvtudásukat. A
program tevékenységei: interaktív játékok és gyakorlatok, tájékozódás iránytű és térkép segítségével, hegyi
túrák, kötélkerti tevékenységek. A programot hazai és
külföldi oktatók vezetik élménypedagógiai módszerek
alkalmazásával. A hangsúlyt arra helyezik, hogy a gyerekek merjenek beszélni. Érdeklődni és iratkozni az
info@outwardbound címen vagy a 0769-224-290-as
telefonszámon lehet.

Nőszemközt című műsorában Kurta Kinga ennek jár utána
vendégeivel, Laczikó Enikő államtitkárral, az Etnikumközi
Kapcsolatok Hivatalának vezetőjével, Jakab Orsolyával, az
Erdély TV közéleti műsorának vezetőjével és Juhász-Boylan Kincsővel, A szem platform szerkesztőjével. A műsor
pénteken este 8 órától az Erdély TV képernyőjén és Facebook-oldalán követhető.

Segítenek bejelentkezni
az oltásra

Az RMDSZ egy éve nyújt segítséget a járvánnyal kapcsolatos magyar nyelvű tájékoztatásban, mostantól pedig az oltással kapcsolatos regisztrációból is kiveszi a részét –
tájékoztat a szövetség közleménye. Ezért első körben a járványnak leginkább kitettek két csoportját, a 65 év felettieket,
valamint a krónikus betegeket várják az RMDSZ helyi székházaiba, illetve az Eurotrans Alapítvány irodáiba, ahol segítenek az online regisztrációban. Maros megyében
Marosvásárhelyen, a Dózsa György utca 9. szám alatt, a földszinten, hétfőtől péntekig 9-15 óra között várják az érdekelteket, akik a 0265-264-442, 0752-668-949 telefonszámokon
is érdeklődhetnek.

Elektronikai hulladékot gyűjtenek
Marosvásárhelyen

A tiszta környezetért mottóval március 27-én 8 és 12 óra
között a hulladékba szánt elektronikai és elektromos készülékek begyűjtését szervezi meg a Recolapm, a Ro Ecologic és a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal. A
gyűjtőpontok a Merészség (Cutezanţei) utcában a Gyémánt

piac mögötti szeméttároló környékén, a Barátság utcában
a hőközpont környékén, a Bánát utcában a Casa Mureşană
mellett, a Jövő utcában a föld alatti szeméttároló mellett, a
Pandúrok útján a Mol benzinkút környékén, továbbá a Harmónia utca 7. szám alatt, a park környékén lesznek.
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Egy hónaposra bővül a tavaszi szünet

A koronavírus-járvány megfékezését célzó erőfeszítések részeként a tavaszi vakáció a nyugati
kereszténység húsvéti ünnepétől
az ortodox húsvétig, vagyis április
2-ától május 4-éig tart idén a közoktatásban, kivéve a záróvizsgákra
készülő
osztályokat,
amelyeknél a tanév szerkezete
nem módosul.

Ezt Sorin Cîmpeanu oktatási miniszter
jelentette be csütörtökön, miután a szülők és diákok képviselőivel, illetve a
szakszervezetekkel egyeztetett.
A nyolcadikosok és tizenkettedikesek
tehát mind a katolikus, illetve protestáns,
mind pedig az ortodox húsvét utáni
héten egy-egy hét vakációra mennek, a
közbeeső három héten azonban ők sem
járhatnak be az iskolába, ebben az időszakban online folytatják a felkészülést.
Cîmpeanunak – aki két napja állt elő
a meghosszabbított tavaszi szünetre vonatkozó javaslatával – úgy sikerült leszerelnie a diákok, szülők és tanárok
ellenkezését, hogy az új, kompromisszumos megoldás szerint már nem kell megváltoztatni a záróvizsgák menetrendjét.
A nyolcadikosok országos felmérőjét

(amelynek alapján felvételt nyernek a líceumi osztályokba) június 22–25. között, az érettségi írásbeli vizsgáit pedig
június 28. – július 1. között, az eredeti
terveknek megfelelően rendezik meg.
A többi – a tervezettnél két héttel
hosszabb, egy hónapos tavaszi szünetre
küldött – osztály számára a nyári vakáció
a tervezettnél egy héttel később, június
25-én kezdődik. A második félév tehát a
legtöbb diák számára egy héttel rövidebb
lesz, a kieső órákat nem pótolják be. Az
oktatási tárca vezetője szerint ebben a
rendkívüli tanévben, amelyben nem lesznek félévi dolgozatok, és kevesebb osztályzat szükséges a tantárgy lezárásához,
a tanév hátralévő részébe is be lehet sűríteni a tananyag leadását és elsajátításának ellenőrzését.
Cîmpeanu elismerte: az egészségügyi
minisztérium csak a tavaszi szünet meghosszabbításának feltételével járult
hozzá ahhoz, hogy az iskolák legalább a
kisdiákok és végzősök számára mindenütt nyitva maradjanak, a vesztegzár alá
vont települések kivételével.
Romániában – három hónapos távoktatási időszak után – február 8-tól kezdődően, a helyi fertőzési arány függvé-

nyében térhettek vissza az osztályokba a
diákok. Az eredeti szabályozás szerint
viszont nem tarthattak volna nyitva az iskolák azokon a településeken, ahol meghaladta a lakosság 6 ezrelékét az utóbbi
két hétben diagnosztizált fertőzések
aránya. Mivel a héten Bukarestben is
meghaladta ezt küszöböt a fertőzési ráta,
a fővárosi iskolák nyitva tartása érdekében a karantén bevezetéséhez kötötték a
tanintézmények bezárását.
A hatóságok azt remélik, hogy a meghosszabbított tavaszi szünet idején sikerül megfékezni a járvány harmadik
hullámát, és tovább növelni a beoltott
pedagógusok arányát. Eddig a tanári kar
50 százalékát sikerült immunizálni – közölte Cîmpeanu.
Az utóbbi 24 órában újabb 6651 embernél mutatták ki a koronavírus-fertőzést: ez csaknem 30 százalékkal haladja
meg az előző két hét átlagát. Az áldozatok száma 140-nel nőtt, ami több mint 35
százalékkal magasabb az átlagosnál. A
súlyos esetek száma két napja nem emelkedett, de előtte csaknem egy héten keresztül naponta rekordot döntött: jelenleg
1348 beteget ápolnak a Covid-kórházak
intenzív osztályain. (MTI)

uniós törvényszéknek benyújtott részletes dokumentációban a jogi és procedurális hiányosságokra világítunk rá, és a
döntés megszületéséig, amely akár másfél-két évig is elhúzódhat, folytatjuk
munkánkat az uniós kisebbségvédelmi
törvények megszületéséért” – idézte
Vincze Loránt RMDSZ-es EP-képviselőt, az MSPI európai aláírásgyűjtését koordináló FUEN elnökét az RMDSZ
közleménye.
A kereset beterjesztői eljárási hibának
tartják, hogy az EB nem indokolta meg
kellőképpen az MSPI több pontjára adott
elutasító válaszát: a kilenc javaslat közül
hét esetében nem tett eleget az indokolási kötelezettség követelményeinek.
A bizottság nem vette figyelembe és
elmulasztotta megválaszolni az MSPI
képviselőinek szóbeli észrevételeit és
magyarázatait, amelyek a bizottsággal
folytatott találkozón és az Európai Parlamentben tartott nyilvános meghallgatáson hangzottak el, illetve amelyeket
írásban is benyújtottak a bizottságnak.

Az MSPI kezdeményezőbizottsága és
a FUEN képviselői úgy vélekednek,
hogy az általuk felhozott érvek lehetővé
teszik az európai bizottsági döntés semmissé nyilvánítását.
A Minority SafePack egy 2013-as európai polgári kezdeményezés, amelynek
bejegyzését az Európai Bizottság ugyanabban az évben elutasította, mert úgy
ítélte meg, hogy a javasolt szabályozást
tagállami szinten kell megvalósítani. Ezt
a döntést a FUEN megtámadta az uniós
bíróságnál, amely 2017-ben a felpereseknek adott igazat, így az EB regisztrálta a kezdeményezést.
A kezdeményezés szervezői sikeresen
összegyűjtötték a megfelelő mennyiségű
– több mint egymillió, hét tagállamból
származó – aláírást.
Az EB elutasító határozata azt sem
vette figyelembe, hogy az Európai Parlament múlt decemberben nagy többséggel szavazta meg a kisebbségvédelmi
kezdeményezés támogatására irányuló
állásfoglalást. (MTI)

lasztások előtt a hatóságok meglehetősen „újító” módon számították ki a – járványügyi
korlátozások
mértékét
meghatározó – kéthetes lakosságarányos
fertőzési rátát.
Voiculescu szerint Európában egyedülálló módon a számításból kihagyták
a fertőzési gócokat, másrészt a 14 napos
fertőzési arány kiszámítása során „elvesztettek vagy két napot”.
Az egészségügyi miniszter újabb sajtóbotrányt keltő megnyilvánulása éles
kirohanásra késztette Florin Roman
PNL-alelnököt, aki azt írta közösségi oldalán: elege van Voiculescu alkalmatlanságából és ingyencirkuszaiból.
Szerinte az USR-es miniszternek „kicsúszott a kezéből a gyeplő”, nem tudja
már féken tartani a járványt, ezért hozzá
nem értését „petárdákkal és füstbombákkal” próbálja leplezni.
A PNL éléről államfővé választott
Klaus Iohannist is erről faggatták az újságírók egy szerdai rendezvényen, de az
elnök határozottan cáfolta, hogy meghamisították volna a járványadatokat a

parlamenti választások előtt. Szerinte
csak arról van szó, hogy a mostani
egészségügyi miniszter változtatott azon
a képleten, amellyel a járvány terjedési
sebességét kiszámítják.
Iohannis ugyanakkor megüzente Voiculescunak, hogy szerinte az elvi viták
helyett a valóban fontos problémákra –
az intenzív terápiás kapacitás növelésére, az orvosok veszélyességi pótlékának kifizetésére és a kórházak felszerelésére – kellene összpontosítania.
Voiculescu március elején az oltáskampány „érzékeny” – a fegyveres testületekre is kiterjedő – adatainak
közlésével keltett médiavihart, és váltotta ki a liberális koalíciós partnerek
rosszallását.
Az általa közzétett információkból
egy tényfeltáró lap kimutatta, hogy Romániában több mint hétezren kaptak
soron kívül koronavírus elleni oltást,
köztük a nemzetbiztonsági és igazságszolgáltatási intézmények több mint ötszáz alkalmazottja. (MTI)

Bírósági eljárást indítottak az Európai Bizottság
döntése ellen a Minority SafePack kezdeményezői

Az Európai Unió Bíróságán indított eljárást a Minority SafePack
(MSPI) kezdeményezőbizottsága
az Európai Bizottság (EB) elutasító döntése ellen – tudatta szerdán az RMDSZ.

Az EB január 15-én közölte, hogy
nem irányoz elő új jogi aktusokat a kisebbségi jogok európai uniós kodifikációját szolgáló MSPI európai polgári
kezdeményezés kilenc pontja kapcsán.
Az MSPI kezdeményezőbizottsága –
amelyet Hans Heinrich Hansen, az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniójának (FUEN) korábbi elnöke és Kelemen
Hunor, az RMDSZ elnöke vezet – jogi
és procedurális hiányosságokra hivatkozva kérte most az EB-határozat megsemmisítését.
„Amellett, hogy a bizottság döntésével hátat fordított a több mint egymillió
aláírónak, Európa ötvenmilliónyi, kisebbségben élő polgárának és az Európai
Parlament háromnegyedes többségének,
jogi kötelességét sem teljesítette. Az

Az ellenzék a járványadatok állítólagos
hamisításának kivizsgálását sürgeti

Az Európai Bizottságtól kért kivizsgálást a korábbi liberális
(PNL-) kormány által közölt járványadatok állítólagos meghamisítása ügyében Victor Negrescu
szociáldemokrata európai parlamenti (EP-) képviselő – közölte
szerdán a G4Media.ro hírportál.

A politikus azzal vádolja a – jelenleg
az USR-vel és az RMDSZ-szel közösen
kormányzó – PNL-t, hogy veszélybe sodorta a románok egészségét, és aláásta
az ország nemzetközi hitelét.
Negrescu szerint Románia mintegy 1
milliárd eurónyi újjáépítési támogatástól
esik el amiatt, hogy a világjárvány idején a valósnál kisebb számokat jelentett
a nemzetközi intézményeknek.
A szociáldemokrata EP-képviselő
Vlad Voiculescu USR-es egészségügyi
miniszter újabb – a koalícióban is feszültséget keltő – „leleplezésére” alapozta feljelentését. Voiculescu ugyanis
a korábbi egyszínű PNL-kormány egyik
volt miniszterével folytatott facebookos
polémiája során azt írta: a tavalyi vá-

Ország – világ
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Lazítottak a korlátozáson húsvét
éjszakára

A kormány éjjel kettőig feloldotta a kijárási tilalmat
nagyszombat éjszakáján – közölte csütörtökön Kelemen Hunor. „Ma Florin Cîţu miniszterelnökkel,
Raed Arafat államtitkárral, a kormány több tagjával
közösen a Romániában elismert egyházak képviselőivel folytattunk megbeszélést a húsvéti ünnepek
idejére életbe lépő járványügyi intézkedésekről.
Mindannyian egyetértettünk abban, hogy a közelgő
húsvét nagyszombatján, vagyis április 3-áról 4-ére
virradó éjszaka, hajnali 2 óráig feloldjuk a kijárási tilalmat, és ugyanígy járunk el a keleti egyházak húsvétjának esetében is” – írja Facebook-bejegyzésében az RMDSZ elnöke. Kelemen szerint ez egy
„fontos intézkedés”, mert lehetőséget teremt a híveknek, hogy részt vegyenek a feltámadási szertartáson. (Agerpres)

Alkotmánymódosításra készül
a PSD

Alkotmánymódosítást kezdeményez a PSD az előre
hozott választások kiírásának megkönnyítése érdekében. Marcel Ciolacu pártelnök egy botoşani-i sajtótájékoztatón azt mondta, az alaptörvény jelenleg
hatályos előírásai értelmében nagyon nehéz előre
hozott választásokat kiírni Romániában, ezért a PSD
kezdeményezni fogja az alkotmány ez irányú módosítását. A politikus szerint az alakulat két jogásza,
Robert Cazanciuc és Titus Corlăţean fogja majd ismertetni az erről szóló tervezetet. (Agerpres)

Merkel: új járvány kezdődött

Új járvány kezdődött Németországban az új típusú
koronavírus (SARS-CoV-2) úgynevezett brit mutációjának szétterjedésével, ezért védekezni is másként
kell – mondta Angela Merkel német kancellár csütörtökön a szövetségi parlamentben. A vírus egy éve
megjelent változata ellen védekezve a jelenlegi korlátozásokkal is sikerült volna megfékezni a járványt,
Németország mégis ismét a fertőzésszám robbanásszerű emelkedésének szakaszában van, mert az
„erőszakosabb”, sokkal fertőzőképesebb és „halálosabb” brit mutáns kiszorította a többit. Ezért a tavaly
tavasz óta kifejlesztett új eszközöket is használni
kell, köztük az antigén gyorstesztet és a segítség
nélkül, önállóan elvégezhető gyorstesztet is –
mondta a kancellár, aláhúzva: mindenkinek biztosítják a hetente legalább egyszeri ingyenes teszt lehetőségét, de élni is kell ezzel a lehetőséggel.
Kiemelte: a tesztelés a „híd”, amelyen haladni lehet,
amíg megmutatkoznak a járványt megállító oltási
kampány eredményei. „Minél többet tesztelünk,
annál kevesebb korlátozásra van szükség” – mondta
Angela Merkel. (MTI)

Ünneplés helyett

(Folytatás az 1. oldalról)
az a kellemesség, hogy az asszonyok nem csak az első
dal, hanem minden következő előtt alig akarták megkezdeni az éneklést” – írta Bartók Béla Ziegler Mártának a
fenti sorokat Köszvényes Remetéről 1914. április 12-én.
[Ifj. Bartók Béla: Bartók családi levelei (Bp. 1981), 318b
sz. 227. old.]
Nem is gondolnánk, hogy mennyi bosszúsággal, kellemetlenséggel, szervezési bakik tömkelegével járhatott
egy-egy ilyen népdalgyűjtési út. És ez csak egyike volt a
gyűjtőutak sokaságának – Bartók 1906-tól folyamatosan
járta az akkori Magyarország falvait, a Felvidéktől Erdélyig, amelynek eredménye többezernyi gyűjtött, ősi
dallam: magyar, román, szlovák és számos további nép
népdalkincse őrződött meg neki (is) köszönhetően, majd
épült be abba az életműbe, amely egyik legnagyobb magyar zeneszerzőnket, zongoraművészünket, népdalkutatónkat világhírű komponistává, a huszadik század egyik
legjelentősebb zeneszerzőjévé emelte. A hölgy pedig, akinek fenti levelét írta, Nagyszebenben született ugyan, de
marosvásárhelyi volt: Ziegler Márta, Bartók Béla első
felesége. „Bartók Béla 1909-ben vette feleségül Mártát.
Házasságuk, amelyből ifj. Bartók Béla (1910–1994) született, 1923-ban ért véget. (…) Ziegler Márta unokatestvéreinek házaiban élt az 1900-as évek első évtizedében,
a Károly háza a Gecse Dániel utca 46. szám alatt (ma
Ştefan cel Mare 15. szám), az Emil háza a szemben lévő
oldalon, a 45. szám (ma Ştefan cel Mare 8. szám) alatt
volt. (…) Márta, képzett zenész lévén, nagyon hamar felismerte férje lángoló tehetségét. Az együtt töltött éveket
e tehetség szolgálatába állította. Bármilyen áldozatra
kész volt, szemgyengesége ellenére számtalan kottát másolt, cipelte a népdalgyűjtés kellékeit, erőpróbának minősíthető körülmények között utazott. (…) A Mártával
töltött évek nem akármilyen életszakasza volt a zeneszerzőnek. Ekkor alakult ki a Richard Strauss-i nagyzenekari
vízió expresszionizmusának, az új bécsi iskola tizenkétfokúságának és a népzenével való találkozás zenei anyanyelvvé magasztosulásának bartóki egybeolvasztása,
azaz stílusának döntő irányvétele” – írta Csíky Boldizsár
2016. december 9-i lapszámunkban.
Bartók Béla 1881. március 25-én született – a tegnap
ünnepeltük (volna) a születésnapját.
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Korszerűsítik a Transilvania repteret

(Folytatás az 1. oldalról)
45 méterre növeltük, a tervben levő
pályahosszabbítás miatt is. Módosítani kellett az esővíz-elvezető
rendszert is, hogy több csapadék
esetén a pálya megnövekedett aszfaltfelületéről az esővizet megfelelően el lehessen vezetni, a
megépülő szivattyúállomással kiszivattyúzzuk a vizet a repülőtérről,
hiszen a száraz pálya biztonsági követelmény. Négy 28 köbméteres
tartályt fogunk elhelyezni a föld
alatt, 7,5 méter mélységben. A vízelvezető rendszert nemzetközi
szabványok szerint építettük meg,
figyelembe véve a környezetvédelmi előírásokat is. Tudni kell,
hogy a repülőgépek jégtelenítésekor vagy üzemanyagtöltéskor
szennyező anyagok is kerülnek a
kifutópályára, ezeket is a vízelvezető rendszeren keresztül vezetjük
el, és az esővíztisztító állomáson
kezeljük, majd megtisztítva juttatjuk vissza a környezetbe – magyarázta el Peti András, a Tansilvania
repülőtér igazgatója. A két munkálat értéke összesen 14 millió lej,
amit a központi költségvetésből fedezett a légikikötőt működtető
Maros Megyei Tanács.
Ami a kifutópálya meghosszabbítását illeti, a megvalósíthatósági
tanulmány elkészült, megépítését a
forgalom növekedésével uniós pályázat révén képzelik el.

Jobb éjszakai látásviszonyok
a repülőtéri 2-es parkolóban

2018-ban oldották meg a kifutópálya és az 1-es repülőparkoló kivilágítását, akkor elmaradt a 2-es
parkoló. Ezért ezt rossz időben
vagy sötétben nem lehetett hasz-

nálni. A korszerűsítési munkálatok
során lassan befejezik a 2-es számú
repülőgép-parkoló éjszakai kivilágítását is, így biztonságosabbá válik a
parkoló használata rossz látási viszonyok közepette, ködös, esős időben
és havazáskor is. Ez a munkálat részben éjszaka, részben nappal zajlik.

Új fűtési rendszert szereltek

A harmadik nagy projekt is gyakorlatilag elkészült. Az 52 éve épült
repülőtér teljes fűtési hálózatát korszerűsítették. Az erre jóváhagyott
több mint másfél millió lejből két
új, korszerű kazánt vásároltak, amelyet már használnak is. Hátravan
még a napenergiával működő, 21
napelemes fűtésrendszer beszerzése
és beszerelése, amivel a hőenergia
több mint felét, 54 százalékát tudják
majd biztosítani.

A korszerűsítés folytatódik

A megyei tanács sajtóirodája közölte, hogy a szóban forgó fejlesztéseket Péter Ferenc, a repülőteret
fenntartó Maros Megyei Tanács elnöke és Kovács Mihály Levente alelnök kedden este tekintette meg. A
látogatást követően Péter Ferenc
kifejtette: – A nehéz időszak és a
járványügyi megszorítások ellenére, amikor a repülőtér nehezen
tudja ellátni a neki szánt feladatot,
azaz kiszolgálni az utazóközönséget, folytatódnak a fejlesztések, és
arra készülünk, hogy a megszorítások feloldásával teljes erővel tudjuk
újrakezdeni a munkát, és egy korszerűbb, biztonságosabb légikikötő
álljon az utazók rendelkezésére. Ha
a dolgok pozitív oldalát nézzük, a
lezárásnak pont az az előnye, hogy
a kis utasforgalom miatt gyorsabban, kevesebb fennakadást okozva

tudtunk haladni a munkával. A fejlesztéseknek ezzel még nincs vége,
jelenleg a repülőtér biztonsági rendszerének és a tűzoltóállomás elkészítésére vonatkozó pályázatunk,
valamint a terminál bővítését célzó
pályázatunk elbírálása van folyamatban – fejtette ki Péter Ferenc.
Kovács Mihály Levente megyei
alelnök szerint a reptér korszerűsítése jelentős turisztikai és gazdasági
lehetőségként szolgál a megye számára. – A reptér fejlesztése elengedhetetlen Maros megye számára.
A jelenleg is zajló munkálatok még
biztonságosabbá,
modernebbé,
a nyugat-európai standardoknak
meg-felelő szintre emelik a légikikötőt. Azon dolgozunk, hogy infrastrukturális szempontból is megérje
a légitársaságoknak Marosvásárhelyt választani. A cél az lenne,
hogy a korszerű repterünket minél
többen használják külföldi és belföldi utazásra egyaránt. Kedvező
földrajzi elhelyezkedése miatt –
vasútvonal, az E60-as európai út, illetve a jövőbeli észak-erdélyi autópálya közelében – a repülőtér és
ezzel együtt Marosvásárhely is jelentős üzleti, közlekedési és turisztikai központtá válhatna –
hangsúlyozta Kovács Mihály Levente.
Jelenleg a marosvásárhelyi repülőtéren heti két alkalommal a dortmundi járat üzemel, mától újraindul
a memmingeni járat is. Újdonság,
hogy idén már áprilistól indulnak az
egyiptomi menetrend szerinti járatok, amelyet a Tarom fog üzemeltetni. Először heti egy, aztán heti két
alkalommal. A törökországi járatok
június elején indulnak heti három
alkalommal.

MAROS MEGYEI TANÁCS

Közlemény

A hozzáadottérték-adóból visszaosztott összegek odaí-

téléséről és több partnerségi szerződés megkötéséről is

döntöttek a Maros megyei tanácsosok csütörtöki ülésü-

kön.

Az önkormányzati képviselők elfogadták a hozzáadottérték-

adóból és a jövedelemadóból visszaosztott összegek terü-

leti-közigazgatási egységeknek való felosztásáról szóló

határozattervezetet. Ennek értelmében Maros megye az ún.
TVA-ból befolyt összegek visszaosztása során 27.134 lejben

részesült, és 10.795 lejt kapott a jövedelemadóból visszaosztott pénzből. Ezt a költségtételt a területi-közigazgatási

egységek a megyei és községi utak felújítására fordíthatják.

A képviselőtestület elfogadta ugyanakkor a Maros Megyei Ta-

nács és a Maros Teqball Sport Klub Egyesület közötti együttműködési szerződés megkötését, valamint a Román

Autósport Szövetség közötti együttműködési egyezmény alá-

írását is, a megyei autóversenyzés újraindítása érdekében.

Jóváhagyták továbbá a Pro Economica Alapítvánnyal kötött

együttműködési szerződést, melynek célja a civil szervezetek közötti párbeszéd hatékonyságának növelése, a megye

fenntartható fejlődése érdekében. A Divers Egyesülettel

megkötött partnerségi szerződés az Együtt a közösségért elnevezésű projekt támogatására vonatkozik, ugyanakkor to-

vábbra is támogatja a megyei önkormányzat a Marosszéki

Közösségi Alapítvány oktatási programját, az EDUSIG – Biztonságra való oktatás elnevezésű projektet, valamint a „Ne-

künk is sikerülhet” egyesület projektjét.
A Maros Megyei Tanács Sajtóirodája

Pénzbírság magyarellenességért

„Bozgorozás” a Román Kupa
negyeddöntőjén

A Mikó Imre Jogvédelmi
Szolgálat sajtóirodája közleményt juttatott el szerkesztőségünkbe, amelyben arról
tájékoztat, hogy a szolgálat
panasza alapján ötezer lejes
bírságot szabott ki az Országos Diszkriminációellenes
Tanács (CNCD) a FC Petrolul
Ploieşti csapatára a Román
Kupa negyeddöntőjén tanúsított magyarellenesség
miatt.

A közleményben rámutatnak:
2020. március 4-én a Prahova megyei Ilie Oană Stadionban megtartott mérkőzésen a Sepsi OSK 1–0
arányban legyőzte a FC Petrolul
Ploieşti csapatát, így bejutott a
Román Kupa elődöntőjébe. A
meccsen a hazai pályán játszó
együttes szurkolótábora Magyarország-ellenes obszcén bekiabálásokkal, „bozgorozással”, a „Kifelé a
magyarokkal az országból!” rigmus bekiabálásával, valamint öngyújtók és pénzérmék bedobálásával szakította félbe a mérkőzést.
A tanács a jogvédelmi szolgálatnak a napokban küldött válaszlevelében egyértelmű diszkriminációt állapított meg az eset kapcsán.
Kiemeli, a román szurkolók xenofób megnyilvánulásukkal megsértették a magyarok emberi méltósághoz való jogát, nyilvánvaló etnikai alapú megkülönböztetés,
rasszizmus történt, amely a diszkrimináció egyik súlyos formája.

Benkő Erika

(Fotó: Facebook)

Benkő Erika, a Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat vezetője üdvözli az Országos Diszkriminációellenes Tanács döntését. „Üdvözlöm a tanács döntését, bár az
összeg mértékét nem tartom megfelelőnek, hiszen itt egy olyan
mérkőzésről beszélünk, amelynek
nagy nézettsége volt, és a magyarellenes hangulat az első perctől érzékelhető volt. Ettől függetlenül
természetesen fontos a tanács fellépése, hiszen a diszkrimináció tényének megállapítása a legfontosabb az ilyen ügyekben, még ha az
összeg szimbolikus is. Ezután is
minden esetben megtesszük a
megfelelő lépéseket, és köszönjük
a magyar embereknek, hogy folyamatosan megkeresnek bennünket,
ha jogsértést észlelnek” – emelte
ki a jogvédelmi szolgálat igazgatója. (mózes)

Ülésezett a marosvásárhelyi tanács
Egyelőre nem lesz sétálóutca
a Bolyai
A marosvásárhelyi tanács csütörtöki ülésén a képviselők nem hagyták jóvá,
hogy szaktanulmány készüljön a Bolyai
utca sétálóutcává alakítása céljából.
Sem az eredeti tervezetet, sem a módosító javaslatokat nem fogadták el, így
egyelőre nem zárják le a Bolyai utcát,
még kísérleti jelleggel sem.

Antalfi Imola

A napirenden levő tervezetek vitája előtt Kelemen Márton ülésvezető elnök javaslatára a
marosvásárhelyi szociális szolgáltatók nevében
Ludescher László tájékoztatta a tanácsot a
magán szociális szolgáltatók tevékenységéről, a
helyi önkormányzattal való partnerségről az elmúlt mandátum során, illetve 2021-től, reményét fejezve ki, hogy valós együttműködés jöhet
létre az új városvezetéssel, testülettel.
A magán szociális szolgáltatók – 18 szervezet
– érdekeit akciócsoport képviseli. Fontos tudni,
hogy szociális-egészségügyi ellátásra közpénzből nagyon kevés jut, a munka oroszlánrészét elsősorban a magánszolgáltatók saját emberi és
anyagi erőforrásaikból végzik.
„A nemkormányzati szervezetek bevonása
ebbe a tevékenységbe minőséget, hatékonyságot, költségcsökkenést eredményez, több rászoruló személy számára teremti meg e
szolgáltatásokhoz való hozzáférést” – mondta
Ludescher László. Az idei stratégián már nem
változtathatnak, ennek tudatában remélik, hogy
2022-től a szociális ellátást a civil szervezetek
az önkormányzattal való szerződéses partnerség
alapján végezhetik.
A napirendről visszavonták a köztisztasági
szolgáltatásokat sürgősségi eljárással, közbeszerzési eljárással való odaítélésre vonatkozó
tervezetet, átment az a határozattervezet, amely

szerint bizottságot hoznak létre, amely tárgyalásokat folytat bérleti szerződés aláírására.
A szerződés alapján a katolikus egyház bérbe
adna néhány helyiséget a marosvásárhelyi Rákóczi Ferenc katolikus líceumnak, a bérleti díjat
az önkormányzat fizetné.
Pápai László felvetését, hogy a város több
olyan helyiséggel rendelkezik, amelyeket akár
díjmentesen is az említett líceum rendelkezésére
bocsáthatna, példaként pedig a vegyipari líceum
évek óta üresen álló épületét hozta fel, Szabó W.
Péter közölte, többször is járt a szóban forgó
épületben, amelynek az állaga egyáltalán nem
felel meg arra a célra, hogy diákok használhassák. A testület jóváhagyta a fent említett bizottság megalakítását.
Elbukott ellenben az a tervezet, amely szerint
megvalósíthatósági tanulmány készült volna a
Bolyai utca korszerűsítéséről és sétálóutcává
alakításáról. Sem az eredeti határozattervezetet,
sem a módosító javaslatokat nem hagyták jóvá
a tanácsosok, akik abban is eltérően vélekedtek,
hogy megvalósíthatósági vagy forgalmi tanulmányt kell-e készíteni. Kelemen Márton szerint
korábban már projektversenyt hirdettek meg a
Bolyai utca sétálóutcává való alakítására, erre a
költségvetésben lesz pénz elkülönítve, Bălaş
Radu Soós Zoltán polgármesternek a választási
kampányban a sétálóutca kialakítására tett ígéreteinek beváltását sürgette, Pápai László „élesben” próbálná ki, hogy hogyan zajlana a
gépkocsiforgalom, ha 1-2 hónapra lezárnák a
Bolyai utcát.
Ennek lezárása Pescar Radu szerint jelenleg
nem megvalósítható, mivel így is túlzsúfolt a
forgalom, amúgy pedig ő még nem látott lejtős
sétálóutcát, és egy ilyen lépés előtt mindenképpen alternatívákat kell biztosítani a gépkocsiforgalom számára.
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Erdélyi Tibor portréja

Erdélyi Tibor (89), Kossuthdíjas magyar táncos, koreográfus, népi szobrász életét a
magyar
népművészetnek
szentelte. A Magyar Állami
Népi Együttes munkájában a
kezdetektől a nyugdíjazásáig
vett részt, s nagyon sok emléke kapcsolódik a „hőskorhoz”, szavaival ezekből
idézünk.

Csermák Zoltán

A Magyar Állami Népi Együttes
egy megismételhetetlen időben született. Létrejöttére nem érdemként,
hanem állapotként tekintek, hiszen
a világban egyedülálló módon –
szovjet mintára – csak a szocialista
táborban alakultak népi együttesek.
Halkan jegyzem meg, megalapításunk a szovjetek kevés „jócselekedetének” egyike volt. Indulása kész
csodának számított, az alapító
Rábai Miklós szinte a semmiből
épített várat, s vitte világsikerre
együttesét.
Ehhez az elismeréshez viszont
hosszú út vezetett. Rábai 1948-ban
a békéscsabai Batsányi Együttessel
megnyerte Gyulán az első országos
néptáncfesztivált, s neve egy csapásra ismertté vált szakmai körökben. Eredménye azért is figyelemre
méltó, mert táncosai a gimnáziumi
végzős osztályából kerültek ki. Vérbeli pedagógus volt, de különcnek
tartották, biológiaóráit például a természetben tartotta. A cserkészetben
néptáncot tanított, s tanítványaival
együtt biciklivel jártak táncokat
gyűjteni a környező falvakba.
Egyébként már akkor megfogant
benne az Ecseri lakodalmas gondolata, a darab később végigkísérte
egész pályáját.
Rábait az 1951-ben alakult Állami Népi Együttes koreográfusának és a tánckar művészeti
vezetőjének nevezték ki; az igazgató nem tétlenkedett, s rögtön nekilátott a társulat felépítésének.
Nem volt könnyű dolga, a hazai
táncegyüttesek legfeljebb a háború
előtt alapított Gyöngyösbokréta
mozgalom színvonalán működtek.
A tehetséges táncosok felkutatására
az együttes asszisztensei járták az
országot, körútjaik eredményeként
ügyes, de teljesen különböző habitusú emberek kerültek egy „csapatba”. Az alapító el nem évülő
erénye, hogy e heterogén társaságot
össze tudta kovácsolni. Való igaz,
hogy nem volt táncművész, „őrült
amatőrként”, őstehetségként tekintettünk rá: intelligenciában, szakmai tudásban viszont mindenkit
maga mögé utasított. Például a
rendkívül bonyolult kinetográfiát, a
táncírást pillanatok alatt elsajátította, ez irányú ismereteit gyűjtései
során kamatoztatta. Színpadképei

emlékezetesek maradtak, szeme s
arányérzéke kimagaslott kortársai
közül. Magánemberként nagyon
kedvesnek, igazi tanárembernek ismertem meg. Ugyanakkor „gyámoltalan” volt, nem tudott küzdeni
a saját igazáért, sok esetben mi próbáltuk őt megvédeni. Jellemző hétköznapjaira,
hogy
elismert
Kossuth-díjas művészként egy társbérletbe tért haza, ahol még a fürdőszoba használatát is beosztották
neki. Amikor a Felső-Tisza-vidéki
Uszkán megtartott lakodalmunkra
hívtuk meg, nem tartotta magát
díszvendégnek, seperte szorgosan
az udvart, megetette az állatokat.
Az együttes igazi erejét három
pillérének – a zenekarnak, az énekkarnak és a tánckarnak – összehangolt munkája jelentette. Az énekkar
vezetésével Csenki Imrét bízták
meg. A Kossuth-díjas karnagy, zeneszerző pályáját Mezőtúron
kezdte, s Debrecenben folytatta.
Kemény munkával olyan egységes
kórushangzást dolgozott ki, ami páratlan volt a maga nemében. A huszonnégy tagú zenekar prímása
Boros Lajos volt, nevét az egész ország ismerte. Gulyás-Lajtha Széki
muzsikáját talán ő tudta legjobban
előadni, e darab különösen népszerű volt külföldön, a közönség
megérezte eredeti, archaikus szépségét. Bravúrdarabja Liszt II. magyar rapszódiája volt, amivel
szintén mindenhol nagy sikert aratott.
Magam 1952-ben csatlakoztam
az együtteshez. Ennek előzménye
az volt, hogy az előző év augusztusában az Ipari Tanulók Központi
Együttesével a berlini Világifjúsági
Találkozóra utaztunk, s Rábai a keletnémet fővárosban látott táncolni. Meghívott a felvételire, ahol
a másfél száz jelentkező közül
nekem is bizalmat szavazott. Édesanyámnak boldogan újságoltam a
hírt, aki lakonikusan csak annyit
mondott: „Fiam, hát cirkuszos lettél?” Később, amikor már látott
színpadon táncolni, így dicsért
meg: „Fiam, én elnéznélek titeket
reggelig, de azt sajnálom, hogy
utána nagyon páhogtok (hangosan
szuszogtok)!”
A lelkes indulás után kialakult a
napirend. Reggel nyolc, illetve kilenc órakor balett-tréningre gyűltünk össze. Az Operaházból
érkeztek tánctanárok az alapok, a
balettelemek oktatására. Egy kicsit
megmosolyogtatónak tűnt, ahogy
tizenhat évesen először álltam a balettrúdnál, így a pozíciók megtanulása sem ment könnyen. Később, a
néptánckultúra fejlődésével a balett
is fokozatosan háttérbe szorult, szerepét azonban nem szabad lebecsülni, technikai alapot, s „deli”
tartást adott. Tapasztalható, hogy

akik nem kaptak ilyen képzést, azok
igencsak görnyedten ropták.
Azért a néptánc és a balett eltéréséire is ki kell térnem, nagyjából
olyan a különbség – mindkettő értékeit tisztelve –, mint egy Kodálynépdalfeldolgozás előadása és
Sebestyén Márta interpretációja között. A balettosok és táncosok
egyébként markáns jelzőkkel illették egymást: ők minket „repedtsarkúakként”,
mi
pedig
őket
„balettpatkányokként ” emlegettük.
A táncoktatásban Ripka Ilona
asszisztens volt segítségünkre, s
mellette Sík Ferenc – a már említett
Batsányi Együttes egykori szólótáncosa, később elismert színházi rendező – foglalkozott a húsz párral.
Ha valaki kiesett, akkor egy külön
próbával dolgoztuk ki helyettesítését. Még a kezdet kezdetén engem
is bedobtak a mélyvízbe: egyórás
gyakorlás után az Ecseri lakodalmasban kellett helytállnom.
Ha már az Ecseri lakodalmast
említjük, elmondható, hogy Rábai
életművéből kiemelkedik az alapítás évében, május 1-jén bemutatott
darab. Később egy egész műsor elnevezésévé vált, ami itthon és a világban is hírnevet szerzett nekünk.
Az összeállítást szisztematikusan
építette fel Rábai. Az első rész „húzódarabja” Kodály Kállai kettőse
volt, amit a kiváló zeneszerző a Magyar Állami Népi Együttesnek írt, s
koreográfiáját Rábai tervezte. Ezt
követte az Este a fonóban, a második részt magyarországi cigánytáncokkal kezdtük, s a címadó
darabbal fejeztük be. Az első részben még a Háry János daljáték Intermezzóját s egy háromugróst
táncoltunk el, a második részt egy
pontozóval és egy üveges tánccal
egészítettük ki. A Kisbojtár háromfelvonásos mesejáték az ifjabb közönség számára készült a forradalom évében. Szatmári lévén,
egyik kedves műsorom az 1961-ben
bemutatott Első szerelem című öszszeállítás volt, amelynek anyagát
Rábai a Szabolcs-Szatmár-Bereg
megyei Tunyogmatolcson gyűjtötte.
Az elmondottak mellett az úgynevezett „triós műsorok” kerültek repertoárra, ezekben az ének-zenetánckar is szerepelt.
Az együttes hamar népszerű lett
itthon és külföldön, a sikereinket
természetesen nemcsak barátaink
figyelték árgus szemmel. Számos
„szakember” azzal vádolt minket,
hogy a világhírű Mojszejev együttest utánozzuk. Erre a cáfolatot
maga a Szovjetunió Állami Néptáncegyüttesének névadója adta
meg, amikor az ötvenes években, a
Fészek Klubban ezt nyilatkozta:
„Az a jó, ha elmegyünk egy múzeumba, s megnézzük a múltat, melynek nyomán megalkothatjuk saját

művünket.” Azért hozzátette, hogy
a szocialista táborban vannak olyan
együttesek, amelyek az ő munkásságát kopírozzák, de a magyarok
nem tartoznak e sorba. Ezt a fontos
ellenérvet a bírálók elengedték a
fülük mellett, így a vád mind a mai
napig fel-felbukkan.
Ne feledjük, az ötvenes évek elején tartunk, s a politika kéretlenül is
átszőtte mindennapjainkat. Az össznépi összefogást hirdető Hazafias
Népfront – népszerűsítése érdekében – használt s kihasznált minket.
Álmomban ne jöjjön elő egy-két
megalázó akciója. Fővárosi társasházak göcsörtös, kockaköves udvaraiban adtunk elő „jókedvű”
táncokat. A hatás nem maradt el,
megtapsoltak, sokan viszont Szabad
Nép újságba csomagolt egyforintosokat dobáltak le nekünk, mint az
énekes kódisoknak, kintornásnak
volt szokás. Még kétségbeejtőbb
volt, amikor kötelezően mentünk
békekölcsönt jegyeztetni. Nyugdíjas öregasszonyok szinte zokogva
mutatták nyugdíjcédulájukat, hogy
miért akarunk még ebből is elvenni,
mikor hónap végén még zsíros kenyérre sem telik. A műsorválasztásban is megjelent a „talpnyalás”,
Petrovics Emil zenéjére Rábai készítette el a Hajnalodik című feledhető táncjátékot, amiben nekem a
kegyetlen csendőr őrmester szerepe
jutott. A darab természetesen a „felszabadulásnak” titulált happy enddel végződött.
Viszont privilegizáltak is voltunk: kinyílt előttünk a világ, ötvenöt országban fordultunk meg az
együttessel. Sokan féltékenyen figyelték külföldi kiruccanásainkat,
de a hiedelmekkel ellentétben az
utakból nem lehetett meggazdagodni: a rendeletben szabályozott
harminchárom forintnyi napidíjat
kaptuk meg valutában. Emlékezetes
volt a perui körutazás, s mivel ígértek ellátást, az illetményünket jelentősen csökkentették, a napidíjunk
viszont egy levélfeladáshoz is kevés
volt. A Hotel Bolivárban mesébe
illő teríték mellett ültünk ugyan,
csak ennivalót kaptunk szűkösen.
Igen szofisztikált elven működött
egyébként a díjazásunk: a fizetésünk azért volt alacsony, mert utazhattunk, s napidíjat kaptunk, s többször felvetődött, hogy hosszabb távollétkor ne kapjunk itthon fizetést
se. Az általános fizetésemelések alkalmával ugyancsak rosszul jár-
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tunk: mikor a színházak dolgozóit
honorálták, akkor mi intézménynek
számítottunk, amikor az intézményeknél volt bérfejlesztés, akkor
minket a színházi kategóriába soroltak.
Az utazások sorát az 1952-es
kínai turné alapozta meg, a kiküldöttek több mint egy hétig utaztak
vonaton, a táncosok peronon gyakoroltak, edzettek, mire nagy nehezen célhoz értek. (Ekkor kerültem a
társulathoz, így itthonról figyeltem
a híradásokat.) A pekingi stadionban százezer néző tapsolta meg a
produkciót, társaink a diktátorral,
Mao Ce-tunggal is találkoztak, s
ajándékot adtak át Kína első emberének. Pazar vendéglátásban volt
részük, volt olyan táncosnő, aki tíz
kilóval nehezebben tért haza. A
csehszlovák útra viszont rémálomként emlékszünk, a helyi, vidéki bányász buszsofőrünk jutalomból
kapta meg a lehetőséget, hogy minket fuvarozzon. Prágában még életében nem járt, így mi próbáltuk irányítani. Akkoriban még a busz tetejére rakták a csomagokat, s mikor
behajtott egy vasúti aluljáróba, a híd
leborotválta a csomagtartót: gatyák,
bugyik repkedtek a huzatban. Guberálókként próbáltuk megtalálni
holmijainkat.
1955-ben Nyugatra is eljutottunk. A politikusok kicsit úgy kezeltek bennünket, mint a kínaiak a
„pingpong-diplomáciát”, oda küldtek bennünket, ahol feszült volt a
hangulat hazánkkal szemben: a
néptánccal telt „tulipános ládával”
a siker prognosztizálható volt. A párizsi premiert a Maurice Chevalier
tulajdonában lévő Empire Színházban rendezték, s olyan fergeteges sikert arattunk, hogy a következő
estre csak a jegyüzérektől lehetett
jegyet szerezni. Hat héten keresztül,
huszonegy alkalommal minden este
telt ház előtt léptünk fel. Természetesen az Ecseri lakodalmassal
szerepeltünk, de a cigánytáncot kivettük a műsorból, mivel az átlag
francia a magyarokat gyakran a
cigányokkal azonosítja. A feltűnő
kezdetet még három franciaországi
látogatás követte, bejártuk az egész
országot, többek között Marseille,
Nizza, Monte-Carlo és Monaco közönsége előtt léptünk színpadra.
Mindenütt sikerünk volt, az egybegyűltek vastapssal és kedvenc tetszésnyilvánításukkal, dobogással
honorálták előadásunkat.
Emlékeim lajstromba vétele napokat venne igénybe. A magyar
néptáncművészet hőskorszakának
lehettem résztvevője, tanúja, kincses szigeten éltem egy feledhető
korban. Mint ahogy az emlékezésemet kezdtem, megismételhetetlen
időszakot éltünk, fiatalon, lelkesen.
Mikor most a jubileumot üljük,
egyre felértékelődnek azok az évek,
ahogy utódaink is nosztalgiával emlékezhetnek majdan napjaink sikereire, örömeire.
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A természet kalendáriuma (CDLV.)

Kiss Székely Zoltán

Különös fény lobbant az ablakokra,
viharral vemhes, mély felleg-bíbor.
Az asztalon, késő kínálkozással,
bontatlan állt a rajnamenti bor.

Lassult és elakadt az ódon inga.
Az ablakon pattant a jég-serét,
s villám-karmester fenn elindította
a zivatar bőszült orchesterét.

Az óriás felérezett a hangra.
Így rebbent meg, ha dúlt séták után
zengett az égi zongorák haragja:
Ez a nagyobb! Ez a nagyobb titán!
Időt ostromló büszke lázadását
rég rejti majd a némító Titok,
s ez a vetélytárs felleg-zongorákon
titáni kézzel még zenélni fog.

Robbant a menny és lobogott az utca –
Sötéten várta túl a néma part.
Karja kinyúlt és elcsukló ököllel
megfenyegette künn a zivatart.

A nagy zeneköltő 1827. március 26-án halt
meg. A centenárium évében, 1927-ben írta
Beethoven halála című versét Áprily Lajos.
S 26-án lenne 95 éves a válaszúti remete,
Kallós Zoltán, aki egymaga 15 ezer dallammal gazdagította a magyar népzene kincsestárát.
Azt hiszem, nem kell különösebben indokolni, hogy miért emlékezik A természet kalendáriuma e két zsenire. Mindketten erőt az
élő természetből merítettek nagyszerű művük
megalkotásához.
A március utolsó szombatjáról vasárnapra,
idén 27-ről 28-ára virradó éjszaka térünk át a
nyári időszámításra. Az időszámítás-váltást a
mára már értelmét vesztett energiatakarékosság igényével indokolják. Először 1916-ban
okoskodták ezt ki Amerikában. Azóta változó
hévvel bolondítja magát az egész emberiség.
Számtalanszor reformálták, a legutóbbira
1996-ban került sor az EU-irányvonalnak
megfelelően. Mára mindez felszámolóban
van, végre valahára. Az élőlényeknek nem
lehet azt parancsolgatni, hogy mától egy órával később vagy hamarabb ébredjenek, kukorékoljanak, nyissanak virágot, vagy éppen
énekeljenek. A biológiai órákat – szerencsére
– nem a magát értelmesnek nevező szőrtelen
majom állítgatja.
Március 29-én, 1885-ben született Szabadkán Kosztolányi Dezső. A magyar impresszionizmus nagy alakjának verseiben tobzódnak

a természeti képek. Úgyszintén műfordításaiban, melyekben – a szépségre törekedve –
szabadon csapongott a világirodalomban. Így
talált rá, és fordította le a norvég drámaíró,
Henrik Ibsen filozofikus versét, A költő énekel címűt, melynek minden sorából árad az
élő természet szeretete.
Nap ragyog a zöld mezőkön
és dalos kacajt fakaszt.
A májusra hűvös ősz jön,
rajta, élvezd a tavaszt!
Almafák fehér virága
alkot friss drapériát,
hagyd el a jövőt, te gyáva –
úgy is lehull a virág.

Mért akarsz gyümölcsöt, ó jaj,
gyenge bimbók idején?
Mért a sírás, mért a sóhaj,
amikor minden remény?
A madárkát elijeszted
a rügyező fák alól,
egykor ez lesz majd a veszted –
a madár szépen dalol.

A seregélyt egyre híjja
a kéklő magas fölebb.
Hadd rabolja – ez a díja –
illatos gyümölcsödet!
Osztd meg véle, hajts a szóra,
méz, illat, gyümölcs a dal!
Gondold meg, ha száll az óra –
s nem vagy mindig fiatal!

Míg virágzanak a halmok,
lantomat vígan verem;
akkor aztán, árva dalnok
elbúcsúzhatsz csendesen.
Hadd legeljenek a kertben
a tehenek és juhok.
Én virágot szüreteltem,
nékem a jobb rész jutott!

Ugyancsak március 29-én született a legnevesebb növényillusztrátorunk, Csapody
Vera. Matematika-fizika szakon szerzett diplomát, és leánygimnáziumi tanár, majd igazgató lett. Már ifjúkorától rajzolt és festett,
elsősorban virágos növényeket, természet
után. Munkájára felfigyelt Jávorka Sándor
botanikus; több mint fél évszázadon keresztül
dolgoztak együtt. 1932-ben a botanika doktora lett, 1950-től a Természettudományi Múzeum növénytárában dolgozott. Hatalmas
életművét, a 11.000-nél is több növényakvarellt 60 év során alkotta meg. Növényhatározókhoz, tankönyvek és kézikönyvek sokaságához készített illusztrációkat. Mezőgaz-

dasági, kertészeti, dendrológiai, erdészeti, gyógyászati szakkönyveket díszítenek finom, természethű munkái. Alapműként tartják számon
Magyarország első csíranövény-határozóját s
a világ összes fenyőit bemutató monográfiáját.
A természet minél hűségesebb ábrázolásában
a szépség és a hasznosság fogott kezet.
258 évvel ezelőtt, 1763. március 30-án
született a magyar mezőgazdasági szakirodalom egyik megteremtője, Pethe Ferenc.
1796-tól Bécsben szerkesztette az első magyar gazdasági szaklapot, a Magyar Újságot.
Ebben akarta közreadni külföldi tapasztalatait. 1797-től Pethe az első magyarországi
mezőgazdasági tanintézetben, a Festetics
György által szervezett keszthelyi Georgikonban tanított, az addigi latin helyett magyar nyelven. 1814 és 1818 között ismét egy
szaklapot szerkesztett, a Nemzeti Gazdát.
Életének utolsó éveit Erdélyben töltötte, és a
lapszerkesztéssel itt is megpróbálkozott: egy
politikai lapot, a Hazai Híradót adta ki, csekély sikerrel. Fő műve a terjedelmes Pallérozott mezei gazdaság című könyv; talajtan,
növénytermesztés, kertészet, szőlészet, erdészet, állattenyésztés – e résztudományokkal
foglalkozott benne. Igazi polihisztor volt.
1812-ben adták ki kétkötetes Mathézisét,
majd megjelent Természethistória című
műve – magyar nyelven az első kísérlet a biológiai tudományok rendszerének áttekintésére. Korának feudális viszonyai és a
napóleoni háborúk utáni gazdasági válság
miatt a mezőgazdálkodást érintő, általa javasolt változások feltételei csak a XIX. század
közepe táján jöttek létre Magyarországon.

Virágzanak a szártalan kankalinos halmok

Március vége. A tavasz ezredévek óta hasonló pompával érkezik. Mint ebben a félezer
éves költeményben is:
Az idő levetette már
szél- és fagy- és eső-csuháját,
hímzett ragyogás fedi vállát,
tündöklő, tiszta napsugár.

Minden kis állat és madár
külön énekre nyitja száját:
„Az idő levetette már
szél- és fagy- és eső-csuháját.”

Ér s patak megifjodva jár
s boldogan nézi új ruháját,
vert ezüstcseppek csillogását.
Kivirul az egész határ.
Az idő levetette már
szél- és fagy- és eső-csuháját.

Szerzője Charles d’Orléans, azaz I. Károly orléans-i herceg, a XV. század egyik
leghíresebb lírikus költője. Rondó a tavaszról
című versét Szabó Lőrinc ültette magyarra.
Szabó Lőrinc március 31-én született,
1900-ban. Verseit a természeti és érzelmi-érzéki megbékélés nosztalgiája lengi be, a zaklatott lélek vágya, hogy beleolvadhasson a
természetbe, a lét mámorába. Műfordítói életművének csúcsa az Örök barátaink című
versgyűjteménye. Álljon itt előbbiek bizonyítékául az angol Walt De La Mare Mindenek
múlása című versének fordítása:
Nagyon öreg az erdő;
s ha március szelén
pattantja bimbait
a kökény,
szépségük oly öreg –
Óh, tudd-e, mily
vad századokba nyílik
vissza a gólyahír?

Nagyon öreg a patak;
s a csörge víz, amely
azúr egek hidegen alvó
bérceiről indul el,
annyit jött-ment, tapasztalt,
volt-nincs utakon,
hogy minden cseppje bölcs
mint Salamon.

Nagyon öreg az ember;
álmaink édeni
meséivel Éva üzen
s a csalogányai;
életünk: susogó pillanat
s ha napunk elköszönt,
amaranth-mezőt terít szét
az álom és a csönd.

Március szelén pattantja bimbait a kökény

A tavasz idén is érkezik, időtlenül. Rá sem
hederít a természeti tájat tönkretenni szándékozó, tékozló emberre.
Maradok kiváló tisztelettel.
Kelt 2021-ben, egy nappal a nyári időszámításra váltás hóbortja előtt
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Vadászatról

Ősidőktől napjainkig (3.)

(Folytatás március 19-i lapszámunkból)

Deák István

Kérdezhetjük tehát, honnan az a nagy riadalom, mi okozza azt az aggasztó félelmet,
hogy a Kárpátok barna medvéjét a kipusztulás veszélyezteti?
Számításaink természetesen – amint már
említettük – csak megközelítő értékkel bírnak, de meggyőzőek lehetnek ahhoz, hogy a
kedélyeket megnyugtassák.
Térjünk csak rá napjaink vadászataira, milyen vagy legalábbis milyennek kellene lennie a modern vadásznak.
A modern fenntartó vadászat az emberi népesség egyre kiterjedtebb urbanizálódása
miatt viszonylag szűk rétegeket érint. A vadászszenvedélyt, a vadászösztönt az emberek
zöme pótcselekvések formájában éli ki. Az,
hogy az emberben genetikailag rögződött vadászösztön milyen módon kerül a felszínre,
az ember környezetétől, neveltetésétől függ.
Másféle hatások érnek egy természetközelben, erdő közelében élő embert, mint egy
olyan fiatalt, aki egy nagyvárosban született
és ott is nevelkedett. Míg az előbbinek nagyon természetesnek tűnik a természeti adottságok hasznosítása, az utóbbinak csak a vad
húsának elfogyasztása jelenti a vadászatot.
Miközben nagyon sajnálja a szép és díszes
külsejű fácánkakast, jó étvággyal elfogyasztja a belőle készült sültet.
Ha a vadászhajlammal rendelkező embertársainkat akarnánk csoportosítani, beszélhetnénk azokról, akik a vadászatnak a virtuális
formáit választják. Ide sorolhatók azok, akik
a vad-, a természetfotózást választják, madárfogással, jelöléssel foglalkoznak. Legvirtuálisabb vadászat a számítógépen végzett
szimulációk. Ebben az esetben művi a természet, a vad, az elejtés, a birtokba vétel élménye is virtuális, de a vadászszenvedély
kielégül. Ebben az esetben mindig van zsákmány.
Aztán léteznek még jelképes vadászok,
akik a vadászat szelíd vagy durva módozatát
űzik. Ezek a vadászok az ún. munkamániás,
pszeudovadászok, akik a vadászatban eltöltött munkában élik ki magukat, aztán a zsákmányoló, frusztrált vadászok, akik
becsapottnak, rászedettnek érzik magukat, és
a trófeagyűjtésben lelik meg örömüket.
Beszélhetünk még jelképes durva vadászatról és destruktív vadászatról is, a vadászati módok efféle megnyilvánulása már a
versengés, háborúskodás fogalmát képzelte
el jelképül.
A modern vadász többféle tulajdonságairól
is beszéltünk, de kérdezzünk csak rá, vajon
milyen is, vagy milyennek kellene lennie a
mai kor vadászának?
A valódi, ízig-vérig vadászösztönnel bíró,
természet- és vadszerető, törvénytisztelő és
általában becsületes, rendes embert jó va-

dásznak is tartják. Ha még a fegyverét is sikeresen tudja forgatni, akkor valóban vérbeli
vadásznak tartják nyilván.
A tökéletes vadászt megilleti az igaz vadász minősítés.
De vajon kire illik ez a minősítés?
Az igaz vadász természetesen ismeri és betartja a törvényeket, tevékenységét az adott
kor szabályozott keretei között űzi, de minőségének valódi lényegét az adja, hogy kulturált és erkölcsös ember.
Ha az igaz vadász kifejezést megvizsgáljuk, azt tapasztaljuk, hogy az igaz melléknév
jelentése egyebek mellett valódi, hiteles,
romlatlan, eredeti, született, vérbeli… De az
igaz vadász mindemellett és mindenekelőtt
becsületes ember. Azaz megbízható, tisztességes, erkölcsös, erényes, derék, jóravaló, jellemes, gerinces, tisztakezű, feddhetetlen…
De ki a vadász?
Aki vadat ejt el? Akinek engedélye van?
Aki a vadűzés ősi szenvedélyének rabja?
A vadász nem születik, és a jelölt nem felvétel, kinevezés vagy éppen vizsga által lesz
azzá, hanem fáradhatatlan gyakorlás és tapasztalás próbatételei, sikerei és kudarcai
által. Megvenni vagy elvenni viszonylag
könnyű bármit, de igazán csak az lesz a
miénk, amiért megszenvedünk.

Fácánkakas

Vadmacska

A vadászerkölcs – azaz a vadászetika – viszonyrendszer, azt fejezi ki, hogy miképpen
viszonyulunk különböző dolgokhoz. Jelen
esetben a természethez, a vadhoz, a vadásztársakhoz való viszonyt és a társadalom nem
vadász többségéhez való viszonyt szabályozza. Az igaz vadásztól elvárják, hogy ne
éljen vissza hivatali rangjával, hatalmával.

Vadászház

A mai kor vadászának a vad elejtése nem
kizárólagos célja, ennél fontosabb a hozzá
vezető út, maga a vadászati tevékenység. Az
igaz vadász ösztönét a sportvadászatban éli
ki. A nemes vadászszenvedély legszebb cégére, legelőkelőbb ismertetőjele: a jóindulat,
a vadászerkölcs.
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Napjainkban is észlelhető jelenség, hogy sok
nagyfőnök, de inkább újgazdag előtt vigyázzban állnak, de kevésbé becsülik őket. Van
olyan eset is, amikor háta mögött azt mondják: igazi úriember. Mert az úriemberség nem
politikai vagyoni háttért kifejező, hanem kifejezetten erkölcsi kategória. Úr akárki lehet,
úriember azonban csak az, aki erkölcsös, azaz
tisztességes, mértéktartó, másokat megbecsülő és önmagát korlátozó ember. Mert az
etika lényege egyrészt az önkorlátozás, másrészt a vállalás. Az erkölcs akkor jut szerephez, mikor választania kell az embernek,
amikor egy belső hang hallatán kell cselekednie: megtehetném, de nem teszem, avagy
éppen fordítva: nem lennék köteles megtenni,
de mégis megteszem.
Az igaz vadásznak ma mindenekelőtt úriembernek kell(ene) lennie.
Következtetésként megállapítható: nehéz
megmondani, hogy kit, mikor és miért illet
meg az igaz vadász minősítés. Valószínűleg
kevés ember viselheti ezt a címet az „igaz vadászok klubjának” örökös tagjaként. Vannak
elődeinktől örökölt értékeink, és vannak új,
változó erények, minthogy vannak bűnök is.
Egy tettünkben méltóak vagyunk az igaz jelzőre, a másikban talán nem.
Az biztos, hogy igaz vadász csak az lehet,

akinek a számára a vadászat ünnep. És véget
nem érő önvizsgálat. Mert egy vad elejtése
sohasem lesz egy személygépkocsi vagy egy
jégszekrény megvásárlásával azonos értékű
cselekedet. Még akkor sem, ha súlyos ezreket
fizettünk érte.
Ha a vadászat ünnep, amit várunk, amire
készülünk, ami nem hétköznapi, akkor – mint
minden ünnepnek – a vadászatnak is adottak
a viselkedési szabályai. A vadászatban is –
miközben érvényesek és elfogadottak voltak
az általános magatartáskultúra viselkedési
szabályai – az elmúlt századokban rendre alakultak ki a vadásziasság külön szabályai is,
amelyek részben vagy részleteikben, de beépültek a vadászati kultúrába. Ezek a szabályok a közmegegyezésen alapulnak, egy
különleges szakmai erkölcsöt tükröznek, betartásukért nem jár sem jutalom, sem büntetés, mégis kötelezőek (!) a magukat kulturált,
igaz vadásznak tartó vadászok számára.
A vadásziasság, melyet az igaz vadászok
többsége a vadászat életformájához tartozónak fogad el, olyan erény, amely mind az
egyén, mind a társadalom számára megkülönböztetett érték. Érték, amely az általános
viselkedési szabályok betartásával párosulva
az illető vadász személyiségét kivételessé
teszi, biztonságot nyújt, elősegíti az elismerését, elismertségét, sikerességét, a boldogság
érzetének elérését.
Bármennyire is ismerjük a vad biológiáját,
etológiáját, és úgy tartjuk magunkban, hogy
a vadról mindent tudunk, el kell ismerjük,
hogy még sok olyan ismeretlen létezik életvitelükben, ami napjainkban is rejtély marad.
Gondoljunk csak egyes vadfélék titokzatos
életére, a miénknél kifinomultabb és hatékonyabb érzékszerveikre, melyek élő pajzsként
védik őket, és így egyenlő ellenfelekké teszik
őket velünk. A vad elejtése a vadász általi
győzelmet jelenti, és miként bármely sportban, a vesztest itt is megilleti a (végső) tisztelet.
A vadász az elejtett vadnak nagy tisztelettel adózik. Az elejtett csülkös vad szájába az
utolsó falatot helyezi, a saját kalapjába töretet
tesz, társas vadászat befejeztével terítéket készít, mindezt az elejtett vad előtti végső tiszteletadása jeléül.
A sikeres vadászat tárgyi emlékét, a trófeát
magunkkal visszük. A trófea élethossziglani
megőrzése mára éppen a vad tiszteletének jelévé, a vadászat és a vad emlékévé vált, mely
semmiképpen sem célja a vadászatnak. Vadászni a vadászatért, magáért a beteljesülésért
vadászunk, nem pedig húsért vagy trófeáért.
Irodalom:
Prof. dr. Faragó Sándor, Mindentudás
Egyeteme, Miért vadászunk? c. előadás, Budapest, 2006. nov. 20.
Prof. dr. Kellermayer Miklos: Az élet, Kairosz Kiadó, Budapest, 2012
Prof. dr. Kellermayer Miklos: Az élő sejt
csodája, Kairosz Kiadó, Budapest, 2014
Dr. Benke József: A vadászat, a medve és
a politika, Erdélyi Napló, 2021. febr. 4.

PÁLYÁZATI
SZELVÉNY

16 NÉPÚJSÁG ________________________________________________ SZÍNES VILÁG ___________________________________________ 2021. március 26., péntek

AZ
UDVARRA



3

PERC
JELE

SÖNTÉS



AZON A
HELYEN



ÉLELMEZŐ

1





NEM LÁT




KÖLCSÖNÖZ

SZÉKELY
VÁRROM

VIZESEDÉNY



ÜRÜGY,
OK



BIZTATÓSZÓ





KÁPOSZTAFAJTA

SÉMI NYELV
RÓMAI
1050




EGYF. GYAPJÚSZÖVET



KÖNTÖRFALAZ





KÍNAI NŐI
NÉV

MUTATÓSZÓ
… PAZ
(FŐVÁROS)

PÁRATLAN
INDA!



Á

ELŐTAG:
NYOLC

HÁZISZÁRNYAS


RÓMA
HATÁRAI!

MEGA

LEJJEBB

BERBÉCS



ÉLET



DERÉKSZÖG
JELE



A MÁRCIUSI ÉVFORDULÓK (2.)
című pályázat nyertesei:
Kiss Tünde,
Marosvásárhely, Kárpátok sétány
Személy Béla,
Marosvásárhely, A. Iancu u.





TOVÁBBÁ

PULÓVERT
KÉSZÍT



RÓMAI
500

ÉRDEKTELENNEK TART





ÖNTELT





IKESIGEVÉGZŐDÉS
GIGA
(ZENE)





A pályázati rejtvény megfejtése:
NEUSCHLOSS; TELLER; HELLER; TATAY; CSÁK;
THURZÓ; VESZPRÉMY; LEÖVEY
Kérjük a nyerteseket,
vegyék fel a kapcsolatot Borbély Ernővel
a 0742-828-647-es telefonszámon.
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Szerkeszti: Kiss Éva

PÁLYÁZATI REJTVÉNY


KILYÉN
LEVENTE

Megfejtések
a március 19-i számból:

Ikrek:
Alcatraz

Skandi:
…
uralkodik
fölöttünk,
harmincévesen
az
ész,
negyvenévesen pedig a megfontoltság.
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A két rejtvény azonos számú meghatározásait keverve közöljük. A megjelölt
négyzetekbe kerülő betűket folyamatosan összeolvasva egy híres, 1764-ben épített
szentpétervári múzeum nevét kapjuk. Könnyítésül egy betűt előre beírtunk.

VÍZSZINTES: 1. Tragédia, szerencsétlenség – Törvényszék az ókori Athénban. 7.
Latin kötőszó – Ludolf-féle szám. 8. Hegycsúcs – Ostoba. 9. Részben adakozik! –
Makramédarab! 11. Vonatkozó névmás – Portugál, japán és luxemburgi gépkocsijelzés.
12. Áramforrás – Jókedv, öröm. 14. Tálal egynemű hangzói – Természetes logaritmus
jelölése. 15. Nyugati gót király volt – Kísértet, szellem. 18. Férfinév – Szint. 19. Földhalomvár – Versenyszám. 22. Betűt vet – Páratlan rang! 23. Amerikai váltópénz – Karol.
25. Halotti lakoma – Regényét Gárdonyi írta meg. 27. Honvédtábornok volt (Sándor) –
Kissé bölcs! 28. Piszok – Munkácsy inasa teszi. 30. Szintén – Alá. 31. Ring – Imázs, megjelenés.
FÜGGŐLEGES: 1. Csökken a víz szintje – Maros megyei falu. 2. Összecseng a
verssor – Magyar költőnő volt (Kisfaludy) 3. Ásványi fűszer – Szibériai folyó. 4. Időmérő
szerkezet – Dudor. 5. Közlekedő, folyosó – Súlyosbodik, rosszabbodik. 6. Arcfesték –
Duna-parti város. 10. Egyik égtáj – Kézzel tapint. 13. Fáradtságot elűző ital – Disznó kicsinye. 16. Borzong, vacog – Növény jelzője lehet. 17. „Fekete” kontinens – Félrevezetés,
megtévesztés. 20. Émelygés, irtózás – Szláv nép. 21. Gondolat, tipp – Áron aluli, jutányos.
24. Előkelő – Személyénél. 26. … de Janeiro, brazil város – Az arzén és a szén vegyjele.
29. Zúgni kezd! – Csendben tűr!
Koncz Erzsébet
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Marosvásárhely,
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A megjelölt sorokban, oszlopokban szereplő helyes megfejtéseket április 8-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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VÍZSZINTES: 1. Hegedűművész, pedagógus, 150 éve született (Rezső). 6. Piarista
tanár, történet- és tankönyvíró, 150 éve született (Rezső). 9. Bărăgani tó. 10. Fafúvós
hangszer. 11. Író, költő, 200 éve hunyt el (László, gróf). 16. Földalatti. 18. Gitárhúrok!
19. J. Wayne filmje. 20. Tétován motoz. 21. Bázis vizes oldata. 23. Befektetendő pénz.
24. Latin kettős betű. 25. Páratlan test! 26. Fiunk felesége. 27. A bizmut vegyjele. 28.
Gyomnövény. 31. Jemeni város. 33. A világ … (Verne regénye). 35. Német város. 37.
Végtag része. 39. Kicsi, de erős. 41. A bárium vegyjele. 42. Lyukas sál! 44. Hegy (német).
45. Nemcsak ez, hanem … 47. Indiai király volt. 49. Osztrák és jemeni autójel. 50.
Francia festő (Jean-Baptiste-Camille). 52. Iskola alsó tagozata. 53. Fekete I. fecskéje. 54.
Belga város. 55. Angol felfedező, 200 éve született (sir Richard Francis). 56. Író, költő,
újságíró, 200 éve született (Károly).
FÜGGŐLEGES: 1. Rakpart (német). 2. Félelem! 3. József A. verse. 4. Ehető a
gyümölcs. 5. Orosz női név. 6. Történetfilozófiai író (Tibor). 7. Az ábécé eleje! 8. Japán
katonai fővezér volt. 11. Hajófar. 12. Írásban követelő. 13. Kis ház. 14. Magasan tart. 15.
Kiütés a ringben (röv.). 17. Cégféle. 20. USA-focista (kapus). 21. Lorán … (színésznő).
22. Festőművész, 200 éve született (Alajos). 24. Közel-keleti ló (rég.). 26. Osztrák szoprán (Nellie). 27. Katolikus püspök, történész, 200 éve született (Zsigmond). 29. Sóhaj.
30. Római 1050. 32. Orosz helyeslés. 34. Nagy testű papagáj. 36. Német város. 38. Kézi
hosszmérték. 40. Város (Pest m.). 43. Fa dísze. 46. Középen kitúr! 47. … mars! (eredj!)
48. Mely személyé? 51. Opus (röv.). 52. Latin és. 53. Római 200.
L.N.J.
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14

1

19

25

28

31

3

10
15
20

8

13

18

26

23
29

4

11
16

27

5

6

30

7

2

12

21

17

19

22

25

28

31

3

10

9

14

24

1

15
20

8

13

11
16

5

23
29

27

6

14

V

18

26

4

24
30

21

2021. március 26., péntek ______________________________________________ KÖZÉLET __________________________________________________ NÉPÚJSÁG

Közel kétszeresére növelték a Környezetvédelmi Alap költségvetését 2019-hez képest

17

A Környezetvédelmi Alapból finanszírozott 2021-es programokról
számolt be Tánczos Barna

Továbbá az applikáció automatikusan ellenőrzi majd az autókereskedések által feltöltött számlákat, így
a vásárlók hamarabb visszakaphatják a támogatás összegét.
Ezeknek az újításoknak a gyakorlatba ültetése az év második felétől várható. A két program
gördülékeny lebonyolítása érdekében a működési szabályzatban is
változtatásokat eszközölnek, hogy a
A nehéz gazdasági helyzetre való költségvetés kimerüléséig az év
tekintettel a kedvezményezettek ja- vége után is lehessen igényelni a távára és a gazdaság fellendítése cél- mogatást, még mielőtt az az évi
jából az újdonságok a következők: költségvetést jóváhagynák.
A Környezetvédelmi Alapból
finanszírozott 2021-es programokról tartott sajtótájékoztatót Tánczos Barna környezetvédelmi, vízügyi és erdészeti miniszter március 23-án,
kedden. Számos újdonságra
számíthatnak az érdeklődök
mind a már megszokott, mind
a most induló programok esetében.

Elektromos
* A Rabla Clasic program eseté- tömegközlekedés

Rabla Clasic program

ben a támogatás 6500 lejről 7500
lejre nőtt, ami megközelítőleg 1500
euró;
* A nem konnektoros hibrid autó
esetében az ökobónuszt 2500 lejről
3000 lejre növelték;
* A GNC/GPL/ 96 g CO2/km-nél
kisebb szén-dioxid-kibocsátású
autók esetében az ökobónusz 1000
lejről 1500 lejre nőtt;
* A program teljes költségvetését
405 millió lejről 440 millió lejre növelték.
Amennyiben a választott autó
két ökobónusz kritériumainak is
megfelel, akár 2250 euróval olcsóbban juthat hozzá a vevő a személygépkocsihoz. A megnövelt
költségvetés és a kombinálható
ökobónuszok azt a célt szolgálják,
hogy több új autót vásároljanak az
emberek, olyanokat, amelyek kevésbé szennyezőek.

Folytatódik Bukarestben és Brassóban az elektromos és elektromoshibrid autóbuszok megvásárlására
kötött szerződések foganatosítása.
Továbbá egy új programot is kidolgoznak, amely a diákok környezetkímélő közlekedésére irányul:
600 millió lejt irányoztak elő elekt-

* Az autópályákon, európai és országutakon töltőállomásokat elhelyező gazdasági szereplőket célzó
új program – 175 millió lej.

Háztartási gépek
roncsprogramja

vábbi programot indítanak a fenntartható hulladékgazdálkodás népszerűsítésére 1,25 milliárd lej
értékben:
* A nem EU-konform hulladéklerakók bezárását célzó program –
50 millió lej (azon a tízen kívül,
amelyek esetében már aláírták a támogatási szerződést, és amelyeknek
a bezárása előrehaladott állapotban
van);
* A szelektív hulladékgyűjtés finanszírozása a helyi hatóságok
szintjén, amelynek két pillére van:
föld feletti és föld alatti automatizált hulladékgyűjtő platformok létesítése; ideiglenes hulladékgyűjtő
platformok létesítése, amelyek lehetővé teszik a hulladék jellege szerinti szétválogatást.

A háztartási gépek roncsprogramjára előirányzott költségvetés az
eddigi legnagyobb, 75 millió lej. A
program lebonyolítására létrehozott
platform tesztelése az utolsó fázisban van, a Speciális Távközlési
Szolgálat folyamatosan optimalizálja a rendszert, hogy az zavartalanul működjön, amikor élesítik.
Technikai egyeztetések zajlottak a
kereskedelmi vállalatokkal is azért,
hogy az applikáció kompatibilis legyen az ő software-jeikkel és honlapjaikkal. A program elindítása
előtt még lesz lehetőségük más ke- Ökologikus közvilágítás
Idén is folytatódik az ökologikus
reskedelmi vállalatoknak is a progközvilágításra való átállás céljából
ramhoz való csatalakozásra.
A jutányos áron megvásárolható nyújtott támogatási program. Foháztartási gépek listája nem válto- lyósítják az első rendben megnyert

mindent meg fognak tenni azért,
hogy ne szenvedjenek hátrányt
azok sem, akik már benyújtották a
kérvényt.
Egy háztartásra maximum
15.000 euró igényelhető, és a tervek
szerint 6–8.000 kedvezményezettje
lesz a programnak.
Ez a program a középületek
energiatakarékosabbá tételére is
megpályázható, 1,4 milliárd lejt
különítettek el erre a költségvetésből. Első körben iskolák számára gondolták ki a programot,
de számításba vették más közintézményekre való kiterjesztését
is.
A fotovoltaikus pannók finanszírozásával kapcsolatos elmaradásokat törleszteni fogják, és szeretnék
újra meghirdetni a programot, hogy
kioszthassák az erre a célra elkülönített, még fel nem használt összegeket.
Az elszigetelt háztartásokat célzó

Rabla Plus program

* Ezzel a programmal a zéró
emissziós és az ahhoz közelítő közlekedést szorgalmazzák;
* Az eddigi legnagyobb költségvetést, 400 millió lejt, kétszer anynyit szánnak erre a programra, mint
tavaly;
* Ez a költségvetésnövelés nem
véletlen, azt szeretnék, ha minél több
elektromos autó járna a romániai
utakon. Az elektromos autók aránya
Romániában jelenleg mindössze 1%
a hagyományosakhoz képest;
* Változatlan marad a legnagyobb összegű támogatás, amit Európában
elektromos
autóra
igényelni lehet: 10.000 euró a teljesen elektromos autókra és hozzávetőlegesen 4500 euró a konnektoros
hibrid autókra, de a finanszírozás
nem haladhatja meg az autó teljes
árának 50%-át;
* Az idei költségvetés tehát kb.
6600 teljesen elektromos és 5000
konnektoros hibrid autó beszerzésében nyújthat jelentős támogatást.
A Rabla és a Rabla Plus programok idén teljes mértékben elektronikusan fognak működni. Az erre a
célra létrehozott alkalmazásnak és
informatikai rendszernek köszönhetően nem kell majd e-mailben küldözgetni a dokumentumokat.

romos/elektromos-hibrid/GNC iskolabuszok beszerzésére. A lehető
leghatékonyabb finanszírozási lehetőségekkel kapcsolatosan még zajlanak az egyeztetések a helyi
önkormányzatokkal és az Oktatási
Minisztériummal.

Zöldinfrastruktúra
kialakítása

Elektromos autók töltőállomásainak kialakítására több programja is
van a Környezetvédelmi Alapnak:
* Folytatják a töltőállomások
megyeszékhelyeken való elhelyezését – 21 millió lej az új szerződésekre;
* Töltőállomások municípiumokban, városokban, üdülőhelyeken való létesítésére irányuló új
program – 500 millió lej;

zik, továbbra is hűtőszekrények, juttatásokat, és további 500 millió
mosógépek, mosogatógépek, lég- lejt fordítanak ennek a programnak
kondicionáló berendezések és tele- az újbóli kiírására.
víziók
beszerzésére
lehet
Energiatakarékos ház
támogatást igényelni.

Hulladékkezelésre és
újrahasznosításra irányuló
beruházások támogatása

* Hulladékkezelésre és újrahasznosításra irányuló beruházások támogatására 500 millió lejt
különítettek el, és zajlanak egyeztetések arról, hogy ezt az összeget 1
millió lejre növeljék;
* Ide tartoznak a szelektív hulladékgyűjtést, a hulladékkezelést és
az újrahasznosítást célzó beruházások is.
Tekintve, hogy ez rendkívül időszerű megoldandó probléma, két to-

(fűtési rendszer, ökovilágítás,
szigetelés)

429 millió lejt arra irányoztak
elő, hogy minél több romániai háztartást tegyenek energetikai szempontból hatékonyabbá. Első körben
a már benyújtott kérelmekre koncentrálnak, hogy mielőbb aláírhassák az első finanszírozási szerződéseket. Továbbá a program népszerűbbé tételéért tervben van a
költségvetés növelése és a működési szabályzatban módosítások
eszközlése is. Abban az esetben, ha
lesznek ilyen jellegű változtatások,

Fotó: Vajda György (archív)

programot is ismét meghirdetik,
erre idén 250 millió lejt szánnak.
A Környezetvédelmi Alap tervezett költségvetése és programjai
közvitára vannak bocsátva. A Környezetvédelmi Alap idei összköltségvetése 2,8 milliárd lej, szinte
kétszer annyi, mint 2019-ben, amikor 1,5 milliárd lej volt. A költségvetés elfogadása után hirdetik meg
a különböző programokat. A tervek
szerint a Rabla Clasic, a Rabla Plus
és a háztartási gépek roncsprogramja már április végén elindulhat.
A finanszírozási programok részletes működési szabályzatát munkacsoportok dolgozzák ki a Környezetvédelmi Alap költségvetésének jóváhagyása után. (RMDSZtájékoztató)
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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.

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)
TEHERSZÁLLÍTÁST vállalok 1,5 t-ig. Tel. 0748-580-389. (p.-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. (65453-I)
A TRIPLAST KFT. alkalmaz GÉPKEZELŐKET (operatori utilaj
rotoformare), VILLANYSZERELŐT és HEGESZTŐT. Szakmai felkészítést, vonzó bérezési csomagot és előléptetési lehetőséget ajánlunk. Az önéletrajzokat Marosvásárhelyen, a Dózsa György utca 197.
szám alatt, a cég titkárságán lehet benyújtani vagy e-mailben a
hr@triplast.ro címre elküldeni. További információ a 0742-147-043as telefonszámon. (65456-I)
A ROMARIS CÉG Jedden alkalmaz SOFŐRT 8x4-es autóra és GÉPÉSZT exkavátorra, buldózerre és autogréderre. További információk
a 0757-462-226-os telefonszámon. (22500-I)
ÉPÍTŐCÉG kül- és beltéri munkát vállal. Tel. 0770-621-920.
(11099)

A MELINDA STEEL acélkereskedelmi vállalat marosvásárhelyi telephelyére munkatársat keres ÁRUMOZGATÓI (MANIPULANT
MARFĂ) munkakörbe. Jelentkezés önéletrajzzal, elektronikusan a
steelms@melinda.ro e-mail-címen vagy személyesen a Depozitelor
utca 45-47. szám alatt. További információk itt: 0742-146-910.
(65466)

Az RCS&RDS RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
marosvásárhelyi kirendeltsége alkalmaz:

RAKTÁROST

Követelmények:
– középfokú végzettség,
– hasonló munkakörben szerzett tapasztalat,
– kiváló kommunikációs készség,
– jó szervezési készség és a részletekre való odafigyelés,
– stressztűrő képesség,
– csapatszellem,
– az MS Office (World, Excel, Outlook) programokban való jártasság,
– készletnyilvántartó/számviteli programok ismerete.

Az állás leírása:
– a kezelt anyagokról a nyugták bevezetése a készletnyilvántartó és
számviteli programba,
– a felhasznált tárgyi eszközökre és leltárelemekre vonatkozó
utalványok kezelése,
– az összes bevétel és a kiadás bevezetése a számviteli programba,
– a raktáros felel a raktárkészletért,
– nyilvántartólapok készítése, a raktárban levő készlet nyilvántartása,
– a raktár adminisztrálásával és irányításával kapcsolatos összes
probléma megoldása,
– megszervezi és segíti a be- és kirakodási műveleteket,
– felelősségvállalás a tárgyak kezeléséért, amelyekkel dolgozik, mind a
raktáron belül, mind azon kívül.

RAKTÁRI ÁRUKEZELŐT

Követelmények:
– alkalmasság fizikai munkára, stressztűrés, raktárban/lerakatban
szerzett gyakorlat előnyt jelent.
Az állás leírása:
– az áru fel- és lepakolása,
– az áru elhelyezése a raktárban,
– a felszerelések nyilvántartása,
– a megrendelt áru előkészítése szállításra,
– leltárkészítés,
– a munkahely tisztán tartása.

Az érdekeltek benyújthatják önéletrajzukat a marosvásárhelyi Digi
Store üzletekben vagy az RCS&RDS székhelyén: Marosvásárhely,
Dózsa György út 65-67. szám, a titkárságon, vagy elküldhetik a
secretariat.mures@rcs-rds.ro e-mail-címre. (sz.-I)

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

ADÁSVÉTEL

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)
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 héjatlan tökmag, lucernamag,
valamint kukoricafejtő gép (800 kg/h). Tel.
0747-480-255. (11174)
ELADÓ AV-025 típusú TRIPLEX
masszázseszköz. Tel. 0747-351-543.
(p.-I)
ELADÓ dióbél nagy tételben. Tel.
0746-307-440. (11240-I)
ELADÓK: porszívó, festmények, keretek,
rádió, tévé, varrógép, ajtók, többféle
bútordarab, lemezek, órák, csergeterítő,
üvegkorsók, többféle nagy és kicsi edény,
15 db báránybőr, sok baba, kerékpár,
szőnyegek, fából kiságy, sok tűzifa, szép
sarokkanapé, régiségek, ezenkívül sok
egyéb, minden olcsón. Csere is érdekel.
Tel. 0265/242-342. (11256)
ELADÓ 50 fokos, jó minőségű borpárlat. Tel. 0756-958-601. (11267-I)
ELADÓ vagy ingyen elvihető: 3 darab
kosaras, 50-100 literes boroshordó,
kerek asztal, két fotel, sarokkanapé,
háromajtós szekrény, könyvespolc,
100 könyv, dívány, tévéasztal, aragázkályha, konyhabútor, sok más.
Végkiárusítás. Tel. 0265/216-593.
(11272-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. (65462-I)

2021. március 26., péntek _____________________________________________ HIRDETÉS _________________________________________________ NÉPÚJSÁG
ELADÓ disznó, mérés, perzselés,
húsellenőrzési lehetőség helyben. Tel.
0755-204-614, 0365/739-904. (11280)

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

ELADÓ héjas dió. Tel. 0740-707-347.
(11292-I)

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

ELADÓ olcsón szobabútor, ruha és
vitrines szekrény, kanapé, tv-szekrény, 2 fotel kisasztallal, négyégős
aragázkályha, natúr fenyőfa konyhabútor, kétszemélyes kanapé, nagy
gyapjú perzsaszőnyeg, töretlen dió.
Tel. 0741-143-404. (sz.-I)

LAKÁS

ELADÓ 2 szobás, III. emeleti tömbházlakás a November 7. piac mellett.
Tel. 0744-966-747. (22563-I)
KIADÓ hosszú távra másfél szobás,
36 m2-es, bútorozatlan garzonlakás a
Kárpátok sétányon. Érdeklődni a
0749-425-152
telefonszámon.
(10966-I)
OLCSÓN eladó ház Marosszentgyörgyön, 60 ár telek a Transilvaniei utca
218. szám alatt. Tel. 0744-438-594.
(11042)
KIADÓ 3 szobás, bútorozott lakrész
a Tudor negyedben. Tel. 0741-392529. (11151-I)
KIADÓ hosszú távra 2 szobás lakás
a Rózsák terén. Tel. 0752-214-490.
(22561-I)
ELADÓ 2 szobás tömbházlakás a
Kövesdombon, a Măgurei utcában, vagy
elcserélem egy garzonnal. Tel. 0745-996819, 0729-090-506. (11234)

BÚTOROZOTT garzon kiadó. Tel. 0744612-977. (11282)
ELADÓ 2 szobás tömbházlakás a Tudorban. Tel. 0745-515-448. (11281-I)
ELADÓ 2 szoba-konyhás falusi téglaház Eheden 20 ár kerttel. Tel.
0365/739-041. (11278-I)
KIADÓ magasföldszinti, I. osztályú, 4
szobás, 2 fürdőszobás lakrész a központban, igényesnek. Tel. 0740-279793. (11290-I)
ELADÓ 3 szobás, II. osztályú, nagy
konyhás, modernül felújított és bútorozott tömbházlakás a Mioriţei utcában. Irányár: 39.000 euró, alkudható.
Tel. 0755-309-832. (11295-I)
ELADÓ a Parângului utcában
háromszobás, IV/IV. emeleti tégla
tömbházlakás (parkett, termopán, szigetelt, új hőközpont). Érdeklődni
a 0740-402-944 telefonszámon.
(11296-I)

TÁRSKERESŐ

FALUN ÉLŐ, 64 éves férfi társát keresi

szimpatikus hölgy személyében. Tel.
0740-634-457. (11264)

MINDENFÉLE

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT válla-

lok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (22563-I)

CSERÉPFORGATÁS, szigetelés kátránnyal, új tető készítése Lindab lemezből,
bármilyen
javítás.
Nyugdíjasoknak 20% kedvezmény.
Tel. 0754-952-299. (11067)
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)
KÖNYVELÉST vállalok, mérleget
aláírok. Tel. 0756-760-667. (10984-I)
AUTOMATA MOSÓGÉPEK, MOSOGATÓGÉPEK, ruhaszárítók, mikrohullámú sütők, porszívók, gáz- és
villanykályhák javítását vállaljuk az
ügyfél lakásán, bárhol Maros megyében. Kelemen szerviz. Tel. 0265/243294, 0745-560-092. (11138-I)
VÁLLALUNK építkezési munkálatokat, falrakást, ácsmunkát, vakolást,
falfestést, parkettrakást, parkettcsiszolást, gipszkartonozást, szigetelést,
anyagszállítást. Tel. 0740-667-511.
(11145-I)
VÁLLALUNK tetőkészítést lemezből,
cserépből; ácsmunkát, teraszkészítést, garázsfelújítást, csatornajavítást,
bármilyen kisebb javítást és mindenféle munkát. Tel. 0747-508-707, Misi.
(11205-I)
TETŐFEDÉS profi szinten, tetőfelújítás azonnal. Ha a háza fedéséhez hagyományos cseréptetőt szeretne,
vagy olyan tetőt, ami cserepes lemezzel van fedve, számíthat ránk. Ha állókorcos lemeztető készítése a cél,
vagy valamilyen ácsmunka szükséges a tetőszerkezet felújításához, mi
megcsináljuk, és Önnek 100%-os garanciát vállalunk munkánkra. Tel.
0742-344-119. (11206-I)
TERMOPÁN ablakok, ajtók javítása,
szúnyoghálók, rolók készítése, szerelése.
Tel. 0771-383-725. (11109)
MEGBÍZHATÓ ASSZONYT keresünk
idős asszony mellé, napi 6 órára, délelőtt,
április 4. – május 4. között. Tel. 0745-407764. (11269)
MEGBÍZHATÓ férfi munkaerőt keresek
külső takarításra. Tel. 0747-927-355.
(11279)

MEGEMLÉKEZÉS

„Én vagyok a feltámadás és az
élet, aki hisz énbennem, ha
meghal is, él.”
(János 11:25)
A viszontlátás reményében,
kegyelettel, szeretett emlékét
áldva emlékezünk március 27én egyetlen gyermekünkre, ifj.
TROZNAI LAJOSRA halálának
23. évfordulóján. Szerető
szülei. (11171-I)

Fájó
szívvel
gondolunk
szeretett édesapánkra, id.
JÁNOSI SÁNDORRA halálának 21. évfordulóján. Áldott,
szép emlékét szívünkben
őrizzük mindhalálig. Szerettei.
(11213-I)

Fájó szívvel emlékezünk dr.
ERDÉLYI BÉLA fül-orr-gége
szakorvosra halálának ötödik
évfordulóján. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
Emlékét
őrzi
felesége,
Magdolna és fia, Boldizsár.
(11215-I)

Szomorú szívvel emlékezünk
március
25-én
FEKETE
BERTÁRA halálának 20. évfordulóján. Nyugodjon békében!
Szerettei: lánya, veje, unokája.
(11232-I)

Fájó
szívvel
emlékezünk
március
26-án
VARRÓ
JÓZSEF marosvásárhelyi lakosra halálának első évfordulóján. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! Emlékét
szeretettel őrzi nővére, lánya,
fia és családjuk. (11237-I)

„Minden elhal, szétporlik e
múló világon, senki nem nyer
győzelmet a rideg halálon, mi
porból lőn egykor, újra porba
tér, minden elmúlik, elhal,
egykor véget ér!”
Fájó
szívvel,
de
nagy
szeretettel emlékeztetünk és
emlékezünk a hagymásbodoni
születésű
TÖVISSI
ISTVÁN volt marosvásárhelyi
lakosra, a drága édesapára,
nagyapára, dédapára, apósra,
rokonra és ismerősre halálának 6. évfordulóján.
Nem foghatjuk már dolgos két
kezed,
Nem simogathatjuk őszülő
fejed,
Nem tekint ránk aggódó
szemed,
Marad a csend… Mindent
köszönünk neked!
Nyugodjon csendesen! Szeretteid. (11239-I)

Soha nem múló szeretettel
gondolunk
NAGY
GÉZA
zenetanárra halálának tizedik
évfordulóján. Emlékét szívünkben őrizzük. Szerettei.
(11251-I)

Fájó szívvel emlékeztünk
március 23-án TARCSAFALVI
ROZÁLIÁRA halálának első
évfordulóján. Emléke szívünkben örökre megmarad. Nyugodjon békében! Gyászoló
szerettei. (11294-I)
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Mély fájdalommal és a hiány leküzdhetetlen érzésével emlékezünk KOZMA
ZOLTÁN TAMÁSRA halálának első évfordulóján. Nyugodj békében, örökre
szívünkbe zártunk!
Bánatos szerettei. (p.-I)

Jóságos szíved pihen a föld alatt, minden könnycseppünk nyugtassa álmodat. Az idő múlik, de feledni nem lehet,
csak megtanulni élni nélküled.
Szomorú szívvel emlékezünk március
27-én BÍRÓ ZSUZSÁNNÁRA halálának
2. évfordulóján.
Emlékét őrzi férje, két lánya családjukkal együtt és három testvére. (11231-I)

Ott pihensz, ahol már nem fáj semmi.
Életed elszállt, mint a virágillat,
emléked ragyog, mint a fényes csillag.
Csak emléked maradt, ami ajándék,
de azt örökké megtartjuk.
Szomorú szívvel emlékeztünk március
23-án HESFALÁN ANDORRA halálának 2. évfordulóján. Akik ismerték,
gondoljanak rá szeretettel. Nyugalma
legyen csendes, emléke áldott! Drága
lelked pihenjen békében! Nagyon hiányzol, drága gyermekem. Emléked
mindörökké megőrizzük.
Szerető édesanyád és húgod, Andrea. (11277)

ELHALÁLOZÁS
Szomorú szívvel tudatjuk, hogy
az, akit nagyon szerettünk,
KOVÁCS ERIKA
szül. Schmidt
rövid szenvedés után, 2021. január 2-án, 88 éves korában Nürnbergben elhunyt.
Együtt helyezzük örök nyugalomra lányával,
DR. SZOMBATH MONIKÁVAL
szül. Kovács.
Hamvaikat 2021. március 26-án,
pénteken 13 órakor helyezzük
örök nyugalomra a marosvásárhelyi református temetőben, katolikus
szertartás
szerint.
Emlékük legyen áldott, nyugalmuk csendes!
Gyászoló szeretteik. (11257-I)

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesanya,
nagymama,
anyós,
anyatárs, rokon és szomszéd,
KISS IRMA
szül. ORBÁN IRMA
életének 77. évében 2021. március 24-én eltávozott közülünk.
Utolsó útjára 2021. március 26án, pénteken 14 órakor kísérjük a
marosvásárhelyi református sírkertben. Emléke legyen áldott!
A gyászoló család. (11276-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesanya, nagymama,
anyós, rokon,
STAN IBOLYA
életének 91. évében, 2021. március 24-én, türelemmel viselt betegség után örökre megpihent.
Temetése március 26-án, pénteken 11 órakor lesz a marosvásárhelyi katolikus temetőben.
A gyászoló család. (11285-I)

Szomorú szívvel búcsúzunk a
szeretett édesanyától, anyóstól,
nagymamától, dédmamától, testvértől, nagynénitől, sógornőtől,
unokatestvértől, anyatárstól, közeli és távoli rokontól, szomszédtól és ismerőstől,
özv. BARABÁSI IBOLYÁTÓL
szül Gálfi
a konfekciógyár volt dolgozójától, aki életének 77. évében rövid,
de súlyos szenvedés után megpihent. Temetése 2021. március
27-én, szombaton 13 órakor lesz
a marosvásárhelyi református temetőben.
Búcsúzik tőle lánya, Ibolya,
veje, Sanyi, unokája, Előd és
családja, unokája, Örs és Petra.
Nyugodjon békében!
(11291-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
A nyárádszeredai Deák Farkas Általános Iskola munkaközössége őszinte részvétét
fejezi ki a gyászoló családnak
fiuk, SUBA LEHEL elvesztése
miatt. Isten vigasztaló szeretete legyen a gyászoló családdal. (11286-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönjük mindazoknak, akik
SZENTKUTI ÉVA szül. Bethlen
temetési
szertartásán
részt
vettek és sírjára koszorút
helyeztek. A gyászoló család.
(11238)
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CENTRUL MEDICAL

TOPMED

EGÉSZSÉGüGYI KÖZPONT
RT-PCR Covid–19-koronavírusteszt
MAROSVÁSÁRHELYEN,
a Dorobanţilor utca 1. szám alatt.

Ár: 270 lej

Az eredmény, román és angol nyelven,
24 órán belül lesz kész.

Előjegyzés
a 0365/911; 0365/424-575; 0265/225-002;
0728-800-699 telefonszámokon.

Válságos időkben is
hűséges társ

Hiteles tájékoztatás,
közösségformáló vélemények.
Fizessen elő online
(a nepujsag.ro honlapon)!

