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Egyik prioritás:
a tömegszállítás fejlesztése

492 millió lejből gazdálkodhat idén Marosvásárhely

Egyre több
a kórházi ellátásra
szoruló fertőzött

Az elmúlt napokban sajnos egyre
emelkedett a kórházi kezelésre szoruló koronavírusos betegek száma
Maros megyében, a prefektúra kedd
déli jelentése szerint 355 fertőzöttet
ápoltak a megye kórházaiban. Kedden
reggel a megyei klinikai kórházhoz tartozó intenzív terápiás osztályon minden ágy foglalt volt.

____________2.
Tökéletes szülők?

Március 20-án, a boldogság világnapján 20.000 magyar szülő és pedagógus vett részt online térben a
Boldogságvilágnap konferencián,
amely a szervezők szerint minden előzetes várakozást felülmúlt.

Marosvásárhely idei költségvetés-tervezetébe a tavalyihoz
képest 17 százalékkal több pénzt, azaz 492 millió lejt foglaltak bele. A helyi költségvetésből a beruházásokra 142 millió
lejt különítenek el, a tömegszállítás korszerűsítésére ennek
közel 20 százalékát fordítják, uniós alapokból pedig e célra
további mintegy 297 millió lejre számítanak – nyilatkozta
szerdai sajtótájékoztatóján Soós Zoltán polgármester.

Antalfi Imola

Fotó: Nagy Tibor

„Az idei év első negyedének legnagyobb kihívása kétségtelenül a költségvetés-tervezet felépítése volt. Figyelembe véve a meglévő adósságokat, a visszafizetendő részleteket, kamatokat, illetve a működéshez
szükséges kiadásokat, azon igyekeztünk, hogy a fejlődés és a beruházások irányában tervezzünk” – jelentette ki a költségvetés-tervezetet ismertető sajtótájékoztatóján Soós Zoltán. A polgármester közölte, hogy idén
az uniós alapok lehívására fektetik a hangsúlyt, illetve jelentős

Áldott húsvétot!

(Folytatás a 4. oldalon)

____________5.
A húsvéti örömhír

Még élnek a virágvasárnapi csokrok a
gyönyörű kézimunkákkal díszített
templomban, amikor Veress László
marosszentkirályi református lelkészszel pályájáról, a fiatalok fogadalomtételéről és a húsvét jelentőségéről
beszélgetünk.

____________6.

Nacionalizmus, te örök!

Mózes Edith

Bukarestben és a nagyvárosokban több ezer ember tüntet napok óta
a koronavírus-járvány megfékezését célzó egészségügyi korlátozások
ellen. A békés demonstráció azonban kedd hajnalban erőszakba torkollott: a tüntetők kövekkel, üvegekkel dobálták meg a rendfenntartókat, kirakatokat törtek be, padokat rongáltak meg.
Romániában vasárnap este lépett hatályba az a kormányhatározat,
amely két órával növeli az éjszakai kijárási tilalom időtartamát, illetve
csökkenti az üzletek nyitvatartási idejét azokon a településeken, amelyeken felgyorsult a koronavírus-fertőzés terjedési üteme.
Hétfő délutánra már nacionalista és vírustagadó szólamokkal a parlamenti képviselethez jutott, ellenzéki Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) hirdetett demonstrációt az ország valamennyi
megyeszékhelyén, a bukaresti tüntetésen a párt vezetői is részt vettek.
A helyi média beszámolói szerint az alapvetően kormányellenes demonstrációkon sok helyen az AUR megmozdulásain korábban is rendszeresen jelen lévő futballszurkolók voltak a hangadók. Az ország több
városában a járványügyi operatív törzs döntéseit közlő palesztin származású Raed Arafat államtitkár lemondását követelték, Temesváron a
város német polgármesterének ablaka alatt azt kiabálták: „Ne feledd,
Herr Fritz, Temesvár nem Auschwitz”, Piteşti-en pedig az idegengyűlölő indulatok a magyarok ellen fordultak, és a tüntetők a lelátókon
szokásos „Kifelé a magyarokkal az országból!” rigmust skandálták.
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
7 óra 3 perckor,
lenyugszik
19 óra 51 perckor.
Az év 91. napja,
hátravan 274 nap.

Ma HUGÓ,
holnap ÁRON napja.
ÁRON: bibliai név, talán héber
eredetű, jelentése: ihletett, tisztánlátó, vagy a bátorság hegye.
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Újabb adag oltóanyag érkezett
a megyébe

Újabb adag koronavírus elleni oltóanyag érkezett kedden
Maros megyébe. A megyei egészségügyi igazgatóság tájékoztatása szerint összesen 3268 adag Pfizer- és 200
dózis Astra Zeneca-oltás érkezett az oltóközpontokba. Március 29-ig Maros megye 86.441 adag oltóanyagot kapott,
amelyből 70.301 Pfizer, 11.140 Astra Zeneca, míg 5 ezer
Moderna. Ebből 83.080 adagot használtak fel március 29ig. A Maros megyei felnőtt lakosság közül 52.775 személy
az első oltását, 30.305 pedig mindkettőt megkapta. Az oltáskampány harmadik szakaszában eddig 28.352 személy
iratkozott fel a várólistákra.

Meghosszabbítják a nyugdíjasok
buszbérletének érvényességét

Az intenzív terápiás ágyak is telítődnek

Egyre több a kórházi ellátásra szoruló fertőzött

Az elmúlt napokban sajnos egyre emelkedett a
kórházi kezelésre szoruló koronavírusos betegek
száma Maros megyében, a prefektúra kedd déli jelentése szerint 355 fertőzöttet ápoltak a megye
kórházaiban. Kedden reggel a megyei klinikai kórházhoz tartozó intenzív terápiás osztályon minden
ágy foglalt volt.

Menyhárt Borbála

A Maros Megyei Klinikai Kórházhoz tartozó Gheorghe
Marinescu utcai épületben tíz intenzív terápiás ágy van fenntartva koronavírusos betegeknek, kedden reggel ezek mindenike foglalt volt – tájékoztatta lapunkat Gáll Boglárka, a
kórház sajtószóvivője. Emellett van három, koronavírussal
fertőzöttek számára fenntartott intenzív terápiás ágy a nőgyógyászati osztályon is, azonban a kedd reggeli jelentés
alapján ezek is foglaltak voltak. A szabad helyek száma folyamatosan változik, ha azonban éppen mindenik intenzív
terápiás ágy foglalt, és súlyos állapotban lévő fertőzött szorul
segítségre, kénytelenek átszállítani más településre vagy más
megyébe, ahol éppen akad egy szabad hely.
A szóvivő elmondta, a megyei klinikai kórház amúgy
több, tizennégy koronavírusosoknak fenntartott intenzív terápiás ággyal rendelkezett, viszont a Piatra Neamţ-i kórházban történt tűzeset után elrendelt tűzoltósági ellenőrzések

Vetőmagot is adnak a gazdáknak

nyomán a kórház legfelső emeletén lévő intenzív terápiás
részleget egy alsóbb szintre kellett költöztessék, az átszervezés után pedig az új helyszínen már nem tudták az összes
ágyat üzembe helyezni.
A Maros Megyei Klinikai Kórházhoz tartozó klinikákon
összesen 182 ágy áll azon koronavírussal fertőzött páciensek
rendelkezésére, akik nem szorulnak intenzív terápiás ellátásra. A Dózsa György utcai két fertőzőklinika, valamint a
tüdőgyógyászati klinika mellett az Ifjúsági Ház mögötti
épületben, egyes osztályokon is vannak koronavírusosok
számára fenntartott helyek, például a sebészeten, kardiológián, belgyógyászaton, nefrológián, urológián, gasztroenterológián, az orvosi egyetem szomszédságában lévő
gyermekgyógyászaton, valamint a pszichiátrián. A fertőzöttek számának a függvényében folyamatosan át kellett szervezni az egyes részlegeket. A szóvivőtől megtudtuk, hogy
a kedd reggeli adatok szerint a 182 ágyból akkor 129 volt
foglalt.
Érdeklődésünkre Gáll Boglárka rámutatott: a kórházban
kezelt betegek életkorának tekintetében tapasztalható egy
csökkenő tendencia, ugyanakkor több a súlyosabb eset, viszont ez elsősorban annak tudható be, hogy sokan, bár rosszul
vannak, otthon próbálják kezelni magukat, és csak akkor fordulnak orvoshoz, vagy hívnak mentőt, amikor már nagyon
súlyos állapotba kerülnek, esetleg alig kapnak levegőt.

A tavaszi idényre készül az East Grain Kft.

A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal tájékoztatja a városban élő nyugdíjasokat, hogy a 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 járvány alakulásának a függvényében tovább hosszabbíthatják. Az intézkedés célja az
időskorúak védelme, a zsúfoltság elkerülése a vállalat jegyirodáinál – áll a polgármesteri hivatal közleményében.

XXV.

Jubilál a Maros megyei textilművészek Ariadnae rendezvénysorozata. A Romániai Képzőművészek Szövetségének Marosvásárhelyi Fiókja 25. alkalommal rendezi meg a
hagyományossá vált országos kiállítást. A Kultúrpalota Art
Nouveau Galériájában április 3-tól, szombattól tekinthetők
meg a tíz megyét, illetve kulturális központot képviselő több
mint félszáz textilművész Hagyomány – kutatás – kísérletezés címszó alatt született alkotásai. A tradicionális faliszőnyegek, újító kárpitok, tértextilek és minitextilek színes
gyűjteményét április végéig lehet megnézni, a járványügyi
előírások betartásával.

Tekerj egy jó célért!

Idén április 17-18-ára hirdette meg a Marosszéki Közösségi
Alapítvány a Tekerj egy jó célért! elnevezésű jótékonysági
kerékpáros rendezvényt. Az esemény keretében összesen
kilenc projektet lehet támogatni, az adomány a benevezési
díj összege. A támogatandó célt mindenki maga választja
ki, a következő projekteket lehet felkarolni: Tekerj a Down
Egyesület nappali központjáért!, Tekerj a Philothea Klub ifjúsági táboráért!, Fedett rollertárolót a Bernády György iskolának, Tekerjünk mezítlábas ösvényért!, Tekerj a Yuppi
Camp diabéteszes gyerekeiért!, Előzzük meg a szurit! A cukorbeteg fiatalokért tekerek!, Nem hallszik a muzsika!, A
város segít – elérhető egészségügyi szolgáltatások, valamint a Nem félek! Rákos gyerekért tekerek! elnevezésű
projektek várják a támogatóikat.

Tematikus táborok a vakációban

A vakációban is tartalmas időtöltéssel egybekötött gyerekfelügyeletet vállal a Creactivity csapata, tematikus, nem ott
alvós táborokat szerveznek 6-12 éves gyerekeknek: április
6–9. között Személyiségfejlesztő tábor, kalandosan!, április
12–16. között Személyiségfejlesztő tábor, sok zenével!, április 19–23. között Személyiségfejlesztő tábor, újrahasznosítással!, április 26–30. között pedig Személyiségfejlesztő
tábor, sok mozgással! címmel várják tartalmas és egyben
szórakoztató foglalkozásokra a gyerekeket. További részletek a 0740-647-575-ös telefonszámon.
Hírszerkesztő: Menyhárt Borbála

Amint korábban beszámoltunk róla, tavaly szeptember végén nyitotta meg kapuit Kerelőszentpálon Erdély egyik legnagyobb gabonaraktára,
amelyet a kolozsvári székhelyű East Grain Kft.
működtet, és ahol közel 40.000 tonna gabonát
dolgozhatnak fel és tárolhatnak. A telephely az
UBM cégcsoport és az East Csoport takarmányüzeme mellett létesült, mivel nagyrészt ezt az
egységet is ellátják. Ezenkívül más feldolgozókhoz is kerül a tárolókban előkészített gabonából.

Vajda György

A kerelőszentpáli telep 7,4 millió eurós beruházással jött
létre. Az East Grain Kft.-nek tulajdonrésze van a magyarországi UBM-mel közösen igazgatott vállalkozásban. A telephely teljes kapacitása 40.000 tonna. A gabonát tizenkét,
egyenként 2600 tonnás silóban és két síkraktárban – amibe
külön-külön 6000 tonna fér – tárolják. Az üzleti terv szerint
az első működési évben 100.000 tonna gabona fordult meg
ott. A 2007-től működő cégnek nagy tapasztalata van a gabonapiacon. Már az indulás előtt felkeresték a környékbeli
gabonatermesztőket, akikkel együttműködési szerződést
kötöttek. Mindenki számítógépes nyilvántartásba kerül. A
learatott termést a kapunál lemérik, a megrakott járműből

Fotó: Vajda György

az automata mintavevő a magvakat a kapusszobában levő
minilaboratóriumhoz szállítja, ahol rövid idő alatt a számítógép kimutatja a paramétereket (nedvességtartalmat stb.),
és a rendszer kiszámolja az árát is. Mire visszafordul a
jármű, a gazda már tudni fogja a minőségi paramétereket,
és azonnal kiderül, hogy mennyit fizetnek a termésért. Az
összeget öt napon belül utalják át a szerződésben megadott
bankszámlaszámra.
Vincze Tamás, az East Grain Kft. igazgatója elmondta: a
szeptember végi indulás óta több mint 50.000 tonna gabonafélét vettek át a telephelyen (szerk.megj.: nagyobb menynyiség esetén előre egyeztetett időpontban a mezőről a
raktár által biztosított tehergépkocsival is elszállítják a gabonát a silóig), így a tárolókapacitás jelenleg maximálisan
ki van használva. A tavalyi aratás után több mint 30.000
tonna kukoricát kezeltek (szárítottak és időszakosan tároltak), ezt a mennyiséget több mint száz gazda szállította a
telephelyre. Korábban az igazgató elmondta lapunknak,
hogy a gazdák számára minőségi vetőmagot és egyéb inputot (műtrágya, tápszer stb.) biztosítanak a gazdáknak.
Most, ottjártunkkor arról tájékoztatott, hogy sikerült néhány hete beindítani a mezőgazdasági raktárt és boltot, ahol
vetőmagokat, növényvédő szereket és műtrágyát is lehet
vásárolni a helyszínen, vagy az áru megrendelhető az East
Grain Kft. területi képviselőitől.
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Törvénymódosítás kerékpárutak építése
érdekében

Törvénymódosítást dolgozott ki és iktatott a parlamentben az RMDSZ a kerékpárutak pontos definiálására és kategorizálására. Benedek Zakariás, az
RMDSZ képviselőházi frakcióvezető-helyettese, a
törvénytervezet egyik kidolgozója elmondta, hogy
erre a pontosításra azért volt szükség, mert a jelenlegi jogrendszer nem tér ki a kerékpárutak pontos
definiálására, így az önkormányzatok nem tudtak
EU-s vagy más hazai támogatásokat lehívni annak
érdekében, hogy bővítsék a kerékpárutakat.

A törvénymódosítást Tánczos Barna környezetvédelmi miniszter, Fejér László Ödön, az RMDSZ szenátusi frakcióvezető-helyettese, Benedek Zakariás, a szövetség képviselőházi
frakcióvezető-helyettese és Jakab Barna, Kovászna Megye Tanácsának alelnöke dolgozta ki.
Benedek Zakariás szállításügyi szakpolitikus a módosítás

kapcsán elmondta, ezentúl „hasonlóan a közutakhoz, a kerékpárutakat is három kategóriába sorolnánk: helyi, megyei és
országos jelentőségűek. Ennek értelmében az országos jelentőségű kerékpárutak állami tulajdonban lennének, a megyeiek
a megyei tanácsok, a helyi jelentőségűek pedig a polgármesteri hivatalok tulajdonában lennének”. Az RMDSZ képviselőházi frakcióvezető-helyettese rámutatott arra is, hogy a
törvénymódosítás egy új fogalmat vezet be a romániai jogrendszerbe, éspedig a kerékpárral közlekedőknek szánt utakat,
amelyek eddig csak biciklisáv néven szerepeltek.
Fejér László Ödön, az RMDSZ szenátusi frakcióvezetője
kiemelte: „a rendelkezések nyomán könnyebben építhetnek
kerékpárutakat a helyi, megyei vagy országos intézmények,
ami nemcsak környezetkímélő közlekedésre, hanem biztonságos és egészséges közlekedésre egyaránt lehetőséget teremt.” (RMDSZ-tájékoztató)

Romániában meghaladta
a kétmilliót a beoltottak száma

Romániában szerda délelőtt meghaladta a kétmilliót a koronavírus ellen beoltottak száma, a járvány
azonban tovább gyorsul, a Covid-kórházak intenzív
osztályai országszerte megteltek.

A csaknem húszmillió lakosú országban 1 millió 50 ezren
a második dózist is megkapták. Románia az első egymillió lakost több mint két hónap alatt, a második milliót pedig négy
hét alatt oltotta be.
Az immunizációs kampány még nem igazán érezteti hatását
a járvány terjedésében, egyes szakemberek mégis azt feltételezik, hogy nemcsak az új vírusmutációk elterjedésének,
hanem az idősebb korosztály magasabb arányú átoltottságának is tulajdonítható, hogy a mostani harmadik hullámban a
tavalyinál sokkal több fiatal vagy középkorú fertőzött kerül
súlyos állapotban kórházba.
A stratégiai kommunikációs törzs szerdán közzétett adataiból arra lehet következtetni, hogy tovább növekszik a fertőzések terjedési üteme, de már nem olyan sebességgel, mint
az előző hetekben. Az utóbbi napon 6156-tal 950 000 fölé

emelkedett az azonosított fertőzöttek száma, ami már csak tíz
százalékkal haladja meg az utóbbi két hét átlagát. A napi jelentésben – jelenleg átlagosnak számító – 129 haláleset szerepel, ezzel 23 500 fölé emelkedett a járvány áldozatainak
száma.
A helyzet súlyosságát a kórházak telítettsége jelzi: ott már
több mint 13 ezer koronavírusos beteget kezelnek, megközelítőleg annyit, mint a tavalyi novemberi csúcs idején, az intenzív terápián ápolt súlyos esetek száma pedig szinte naponta
újabb rekordot dönt, két napja az 1400-at is meghaladta.
Bár folyamatos átszervezéssel próbálnak újabb intenzív terápiás helyeket felszabadítani a Covid-részlegek számára, a
telítettség hetek óta 90 százalék feletti. Vlad Voiculescu egészségügyi miniszter szerint országszerte tele vannak az intenzív
osztályok, az egészségügyi rendszer túlterheltségére pedig jellemző, hogy a mentők már sorban állnak a kórházak bejáratainál, a koronavírusos betegeket sok helyütt már a
mentőautóban kell megvizsgálni, mert a kórházi betegfelvételen nincs számukra hely. (MTI)

A tavasz további jelei

A korábbi jegyzetemben már kísérleteztem azzal, hogy megragadom a tavasz látható és tagadhatatlan jeleit, és
azt gondolom, az olvasói visszajelzések
alapján – nem beépített tapsolókról van
szó, hogy némi sikerrel is jártam. A kutakodást nem hagytam abba, nem
mondtam le arról, hogy lehetőleg teljes
képet nyújtsak a tavasz érkezéséről,
mely már annyi művészt, írót, dilettánst
és kóklert, no meg közembert megihletett. További jelek adódtak, melyek arra
ösztönöznek, hogy rögzítsem őket, arra
a korra gondolva, amikor már nem lesz
tavasz, amikor az évszakok teljesen
eggyéolvadnak, és akkor e sorok némi
tápot nyújtanak a távoli koroknak az
évszak-nosztalgiázáshoz.
Mindjárt itt van kéznyújtásra a már
sokszor előhozott, de helyben maradó
szilvafácska, amely a reggeli fagyok dacára a virágba borulás első fázisán, a
meglepetésokozáson már-már túl van.
Ettől az ember mindjárt távol-keleti
hangulatba kerül: a legszebb kínai és
japán giccsek természetesen cseresznyevirágzáskor bomolnak ki és válnak
közhellyé, a távolban felsejlik ellenpontozásként a Fuzsijama hófödte csúcsa
vagy a Tien-san hegység, amint éppen
egy vörös brigádos (laborszökevény
kovid-vírus-mentesen) utat vág a kínai
szupervasút számára egy Ming dinasztia korabeli csákánnyal.
Másodrendileg ott tartunk már, kedveseim, hogy megjöttek a gólyák. A
hazai fekete-fehér gólyák. Honnan tudható? Hát onnan, hogy a közeli faluban, mely a Sáron völgyére-berkére
emlékeztet nevével, a Milvus madárlesi
intézet munkatársai felszereltek egy

webkamerát, így a gólyák élete már
nem titok, nem adnak ki tiltakozó jegyzéket magánéletük sérthetetlenségét
kérve, mint az az ereszen csúszkáló
fickó Brüsszelből. Látni, miként éldegélnek, fészket raknak, építenek, elszállnak, visszajönnek, gubbasztanak,
kelepelnek és beszélgetnek, minden bizonnyal családterveznek. Esténként vi-

*

szont hosszabb időre eltűnnek, pedig
ilyenkor már nem látni semmit, se
békát, se gyíkot, se más hasznos/haszontalan férget, amit a gólyák elpusztítanak táplálékszerzés címén. Végül is,
azt hiszem, megfejtettük a rejtélyt. Vacsorára hivatalosak a szomszéd nagyközség barokk kastélyába, amelyről
tudjuk, hogy gazdái vendégszeretők, fontos művészeti találkozók helyszínévé tették a műemlék épületet. Oda hivatalosak
vacsorára, mesélni Afrika vagy KözelKelet csodáiról. Okulván a tanítómeséből, hosszú nyakú üvegben szolgálják fel
a vacsorát, nem úgy, ahogyan a ravaszdi
róka tette. (Kötelező házi olvasmány: La
Fontaine vonatkozó fabulája.)
Természetesen akadnak más jelei is
a tavasznak. Ezek több mint harminc
éve jöttek a felszínre, bár a mélyben évtizedeken, ha nem századokon keresztül
lappangtak, és ez ellen sajnos a Pro Európa Liga sem tudott sokat tenni. Ha tavasz van, ha március van, akkor
előjönnek a magyargyűlölő reflexek,
amelyek aztán a nyár folyamán valahogy elcsendesednek, hogy majd a kö-

vetkező tavaszon (ü)rügyet fakasztva,
újra feltörjenek a torkokból, szívből, lélekből, gyomorból.
A minap olvastam, hogy egy reprezentatív közvélemény-kutatás eredménye szerint a megkérdezettek közel fele
hiszi azt, hogy a magyar kormányzat
(mindegy, hogy milyen színezetű, árnyalatú vagy fényezésű) arra törekszik,
hogy az ősi földet elcsaklizza Romániától. Freudista alapon megfejtve, lefordítva a vélekedők belső kavargását,
arra a következtetésre jutunk, hogy az
így gondolkodók nem szeretik azt a települést, környezetet, ahol élnek, el
akarnak menekülni, amihez a feltételezett, de soha meg nem valósuló vágyálom kitűnő ürügy, Bukarestbe
szaladnak, ahol menekültként munka
nélkül busás állami segélyen fognak
élni, és állandó közsajnálatban lesz részük. Erdély pedig ott marad, mint távoli nosztalgia, azt bizonygatva,
micsoda jó dolguk volt egykor. Viszont
80%-uk a kisebbségvédelem híve. Csak
az a kérdés, mivel: jogokkal, jogszabályokkal vagy rendőri eszközökkel?
Aztán előjön ez a szindróma másutt
is, a messzi vadregényes Piteşti-en,
ahol a maszkviselésért is a magyarokat
(már nem a zsidókat!) terheli a felelősség, hiszen ők azok, akik kínaiaknak álcázva
(maszkolva)
magukat,
becsempészték a vírust Lehel-Kürtösnél, Szatmárnál lepetélték a gyilkos vírust, de főleg Ártándnál, aminek már a
nevében is benne van, hogy ártani
akartak Piteşti-nek, a gépkocsigyártásnak, ahol pedig a világ legdusterebbjei
gördülnek le naponta százával a szerelőszalagról.

Ország – világ
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242 millió lej gyógyszerekre

242 millió lejt kapott az egészségügyi minisztérium
a Covid–19 kezeléséhez szükséges gyógyszerek
vásárlására – közölte a kormány szerdai ülését követően Vlad Voiculescu. Hozzátette: meghosszabbították ugyanakkor kétezer ember szerződését,
akiket tavaly alkalmaztak a megyei közegészségügyi
igazgatóságokhoz és a mentőszolgálatokhoz. Az
újabb vakcinaszállítmányok érkezéséről elmondta:
a tervek szerint áprilisban heti 500 ezer, júniustól
kezdve heti 800 ezer adag oltóanyagra számítanak.
(Agerpres)

Jegyezhetők a Tezaur állampapírok

Április 1-jétől ismét jegyezhetők a Tezaur program
keretében kibocsátott lakossági állampapírok – közölte a pénzügyminisztérium. Az 1, 3 és 5 éves
futamidejű értékpapírokat 2,95, 3,35%, illetve 3,75
százalékos kamattal jegyzik. Az anyagtalanított formájú, 1 lej névértékű kötvényekre évente kiszámított
kamatot a kibocsátási tájékoztatóban rögzített formában fizetik. A kötvények átadhatók, idő előtt viszszavásárolhatók, és a tulajdonos esetleges
elhalálozása esetén örökölhetők. Az állampapírokat
csütörtöktől április 26-áig lehet jegyezni a kincstár
helyi fiókjaiban, továbbá április 22-éig a vidéki, április
23-áig pedig a városi postahivatalokban. Az állampapírok előnyös alternatívát kínálnak a megtakarításra, ez esetben ugyanis a kamatjövedelem
adómentes – hangsúlyozza a szaktárca. (Agerpres)

Díjmentesen elérhető
a Hivatalos Közlöny

Kihirdette Klaus Iohannis államfő azt a törvényt,
amelynek értelmében a Hivatalos Közlöny (Monitorul
Oficial) első és második része elektronikus formában
állandó jelleggel, ingyen elérhető lesz mindenki számára. A törvény szerint a Hivatalos Közlöny elektronikus kiadásának első és második részében
megjelenő tartalmak megjelenésük napjától minden
felhasználó számára szabadon és ingyenesen elérhetők, elmenthetők, terjeszthetők és kinyomtathatók.
A jogszabály azt is leszögezi, hogy a Hivatalos Közlöny nyomtatott és elektronikus formában is megjelenik, és a nyomtatott változat térítésköteles.
(Agerpres)

Egyre többen oltatnák be magukat

A szociológiai felmérések azt mutatják, hogy jelentősen megnőtt azoknak az aránya, akik beoltatnák
magukat a koronavírus ellen – jelentette ki Ludovic
Orban, a képviselőház és a Nemzeti Liberális Párt
(PNL) elnöke. Orban szerdán a sajtónak kijelentette,
hogy szerinte már nem haladja meg a 12-13 százalékot azoknak az állampolgároknak az aránya, akik
nem akarnak élni az oltáshoz való jogukkal. Az óvintézkedések lazításáról úgy nyilatkozott, minden
európai országban szó van róla, és másfél-két
hónap múlva európai szintű döntés várható ebben a
kérdésben. A döntést azonban úgy kell meghozni,
hogy ne alakuljanak ki diszkriminatív helyzetek azok
hátrányára, akik szeretnék beoltatni magukat, csak
még nem volt rá lehetőségük – vélekedett Ludovic
Orban. A képviselőház elnöke nyomatékosította,
hogy sokkal könnyebb lesz azoknak elutazni például
vakációra, akik már megkapták az oltást, erre vonatkozóan néhány ország egyoldalú jelleggel már be is
vezetett bizonyos szabályozásokat. (Agerpres)

Nacionalizmus, te örök!

(Folytatás az 1. oldalról)
A tüntetések az AUR közösségi médián keresztüli mozgósításának tudhatók be, hiszen a rendkívül agresszív
Diana Şoşoacă szenátor kizárásával az AUR-nak hirtelen versenytársa támadt a radikális politikai palettán.
A helyzetet azonban azok tudják a leghatékonyabban
kihasználni, akik számára az erőszak és az idegengyűlölet, s főleg a magyarellenesség a legegyszerűbb megoldás. Ugyanakkor nem feledkezhetünk meg a
szociáldemokratákról sem. A PSD elnöke tagadja a jobbközép kormánykoalíció vádját, hogy a lezárásellenes
tüntetéseknek „politikai tartalma” lenne. A tüntetéseket
a koronavírus-járvány terjedését megelőző lezárásokkal,
a román társadalom fáradtságával, illetve a gazdaság
rossz állapotával magyarázza. Ezt azonban cáfolja az
amúgy „székelyakasztóként” ismert volt miniszterelnökük kijelentése, ő egyenesen külföldi tervet sejt a lezárások mögött.
Mindent egybevetve, a helyzet siralmas, a járvány tovább terjed, a kórházak tele vannak, naponta több mint
száz embert ragad el a vírus. A kormány tehetetlen, a
tüntetések egyre erőszakosabban folytatódnak. Csak egy
dolog örök: a szélsőséges nacionalizmus békeidőben és
világjárvány idején egyaránt termő talajra talál Romániában.
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Egyik prioritás: a tömegszállítás fejlesztése

(Folytatás az 1. oldalról)
beruházásokat szeretnének eszközölni az oktatás, az infrastruktúra
terén. A város 2021-re javasolt költségvetése 492 millió lej, ami 17%kal meghaladja az előző évit. Ebből
jelentős összeg, 142 lej jut a beruházásokra, amelyek magukban foglalják a kötelezettségvállalási hiteleket:
körülbelül 28 százalékát a beruházási költségvetésnek, azaz 40 millió
lejt a szabadidős- és sporttevékenységekre fordítanák, 20 százalékot a
lakások fejlesztésére, 18 százalékot,
azaz 25 millió lejt a tömegszállítás
korszerűsítésére, mintegy 17 millió
lejt az utcai infrastruktúra modernizálására (itt még számítanak legalább ugyanennyi pénzre a
költségvetés-kiigazítás során). Közel
17 millió lejt költene az önkormányzat a közszolgáltatási, mintegy
6 milliót a köztisztasági, 9 milliót az
oktatási beruházásokra.
A polgármester hozzátette, fontosnak tartja a környezetvédelmet,
a zöldövezet felületének növelését,
a tájrendezést, ezekre az elkövetkező években is kiemelten odafigyelnek. „A zöldövezetek regisztere

alapján Marosvásárhelyen jelenleg
az egy főre eső zöldövezet 23 négyzetméter. Célunk, hogy újabb zöldövezeteket alakítsunk ki, ami
hozzájárul az életminőség javulásához, a légszennyezés csökkentéséhez. Új igazgatóságot hoznánk létre,
amely a városi környezetért, köztisztaságért felelne, amelynek keretében olyan szakemberek dolgoznának, akik tájépítészeti szempontból újra tudják rajzolni a zöldövezeteket” – hangsúlyozta Soós Zoltán.
Azt is elmondta, hogy a tulajdonosi
társulások képviselőivel több ízben
tárgyalt, igényeiket figyelembe vették a büdzsétervezet kidolgozásakor.
Tizenöt tömbház felújítása van tervben, erre várhatóan a fejlesztési minisztérium biztosítja a szükséges
összeget. „Felélesztenék” azt a 2013ban elfogadott tanácsi határozatot,
mely szerint azoknak a magánszemélyeknek, akik saját költségükön
hőszigeteltetik ingatlanukat, adókedvezményt ad a város. Ezt annak idején Ionela Ciotlăuş kezdeményezte,
de azóta sem alkalmazták.
A büdzsétervezet kidolgozásánál
a működési, személyzeti költségek,

Fontos, hogy jól lássunk!

pontokban dolgozó személyek bérköltségét jelenti, ezt az összeget a
város visszakapja a szaktárcától.
a támogatások és a javítási költsé- Tehát a személyzeti költségek öszgek fedezésére, a beruházásokra és szességében csökkennek, háromaz uniós projektekre összpontosítot- millió lejjel” – tette hozzá a
tak – hangsúlyozta a sajtótájékoztatón Ionela Ciotlăuş, a polgármester
személyi tanácsadója, majd a főbb
beruházásokra vonatkozó számokat
ismertette. Az uniós alapokból a tömegszállítás fejlesztésére fordítják
a legtöbb pénzt, itt mintegy 297
millió lejre számítanak.
A Népújság kérdésére, hogy a
492 millió lejes költségvetés-tervezet mennyire valós, hiszen 17 százalékkal meghaladja a tavalyi
büdzsét, illetve hogy a bérekre
miért van 10 millió lejjel több pénz
előirányozva, Soós Zoltán közölte,
hogy a költségvetés-tervezetet a
pénzügy által közölt értékek, adókból és illetékekből várt bevételek és
a vissza nem térítendő leszerződött
összegek alapján számolták ki. „Ez
nem egy kitalált, hanem reális, pontos költségvetés. A tavalyi bérköltségek 104 millió lejt tettek ki, idén
114 millió lejt irányoztunk elő. Ellentmondásosan hangzik, de hárommillióval
csökkentettük,
ugyanis a 13 millió lej az oltásköz-

Megadózott fizetéstámogatás

Újabb meglepetésre készül
Jeremiás László orvosi látszerész, optometrista, aki fél évszázadnyi tapasztalattal a
látszerészetben Marosvásárhely legsikeresebb vállalkozói
közé tartozik. Az általa vezetett Optica Optofarm céget
helyi és országos szinten is a
legjobb vállalkozások között
tartják számon. Három évtizedes fennállása alatt elért
eredményei alapján a megyei
kereskedelmi kamara minden
évben az első helyre sorolta
az optikai tevékenységi ágazatban. Két ízben országosan
is megkapta a megbízható
cég címet. Az Optica Optofarm 107 munkahelyet biztosít, alkalmazottai évente több
ezer klienst szolgálnak ki.

Bodolai Gyöngyi

Jeremiás László, aki a folyamatos fejlesztés, előrelépés híve, és a
látszerészet több területén is az úttörő szerepét vállalta, fontos tervet
dédelget, amelyet eddigi eredményei alapján biztosan sikerre fog
vinni. Ő vezette be elsőként megyénkben a komplex számítógépes
szemvizsgálatot, valamint a számítógép vezérlésű lencsecsiszolást és
szemüvegkeretbe való bedolgozást,
az egyénre szabott speciális lencsék
elkészítését (szfero cilinderek, bifokálisok és progresszívek), ami
napok, hetek helyett egy óra alatt is
elvégezhető. Tizenöt orvos látja el a
klienseket az optikai szaküzletekben
létesített szemorvosi rendelőkben és
a szemsebészeti műtőben, ahol a legkorszerűbb fako-emulzifikációs technikával operálják a szürkehályogot. A
folyamatosan gazdagodó és a korszerűséget követő tevékenységek sorában meg kell említenünk, hogy a
kancsalság, a gyengén látás és a figyelemzavar, valamint az általuk
okozott lelki sérülés kezelésére egyedülálló optikai részleget indított be,
pszichológiai laboratóriumot, ahol
szakképzett pszichológus, gyógypedagógus foglalkozik a gyermekekkel
és a felnőttekkel.
– Hogyan hatott a vállalkozásra
a koronavírus okozta helyzet? Gondolom, nem múlt el nyomtalanul a
cég felett, és feltehetően ma is érezteti hatását – érdeklődtem Jeremiás
Lászlótól.

Jeremiás László

– A világjárvány cégünk tevékenységében óriási visszaesést okozott, amit jelenleg tartalékainkhoz
folyamodva próbálunk áthidalni.
2020. március 19-től május 15-ig
optikai szaküzleteinket be kellett
zárni, és manapság is alkalmazkodnunk kell a járványügyi előírásokhoz.
– Akik a bezárást elrendelték, feltehetően nem gondoltak azokra,
akiknek új szemüvegre volt szükségük, mivel a régivel már nem láttak,
más esetekben a lencse vagy a keret
törött el.
– Ők nem, de mi igen. Posta utcai
üzletünkben a legnehezebb időszakban is segítettünk azokon, akiknek eltörött a szemüvege. Volt
közöttük egy sebészorvos is, akivel
műtét közben történt meg ez a kel-

Fotó: Bodolai Gyöngyi

lemetlenség, amit sikerült gyorsan
megoldanunk. Mióta kinyithattunk,
az előírások alapján félóránként fogadhatunk egy-egy klienst, ami lehetetlenné teszi, hogy azt a
mennyiségű munkát elvégezzük,
amennyire fel vagyunk készülve, és
amennyire igény van az ügyfelek
részéről. Mindez a bevételeinket is
nagymértékben befolyásolja.
– Részesült-e a cég a megígért
állami segítségből?
– A kényszerszabadságon töltött
hónapra a fizetések 75 százalékát
folyósították ugyan, de a fizetési
adót levonták a cégtől. Ez annyira
bosszantó volt, hogy szeretnék a
könnyelműen ígérgető magas funkcióban levő vezetőknek olyan
szemüveget készíteni, amelyen keresztül meglátják azokat a nehézsé-

geket, amelyek negatív hatással
vannak a gazdasági életre. Nekünk
ugyanis nemcsak a fizetéseknél kellett volna besegíteni, mert a cégnek
kiesett a teljes havi forgalma, ami
200.000 eurónál nagyobb összeget
tett ki. Miközben azzal kecsegtetnek, hogy 30 milliárd eurót kap az
ország az Európai Uniótól, a kis- és
közepes vállalkozások támogatását
mellőzik. Azt is figyelembe kellene
venni, hogy látszerészeti tevékenységet végzünk, amivel kliensek
egészségének, életének javításához
járulunk hozzá. Azzal, hogy egy
protézist készítünk számukra, lehetővé tesszük, hogy lássanak. Ebből
kiindulva csökkenteni kellene a túlságosan magas fizetési adókat, mert
végső soron nem kereskedelemmel,
hanem egészségügyi szolgáltatással
foglalkozunk. Az államtól elvárt támogatás helyett azonban ellenőrök
egész hada jön vizsgálódni.
– Holott az optika fontosságáról
sokat lehetne beszélni… Azt tartják,
hogy a szemüveg az ötödik legfontosabb találmány az emberiség történetében.
– Nem kellene elfelejteni, hogy
amíg nem volt szemüveg, addig az
ember alkotóképessége nagyon
rövid időre volt szabva a mához viszonyítva, amikor milliókat segít
abban, hogy hosszú időre aktívak
maradjanak. A szemüveglencse feltalálásától napjainkig sok olyan műszerrel rendelkezünk, melyek
segítettek javítani az emberiség
egészségi állapotán. A szemüvegekkel javítottunk a látáson. Az ipari
optika fejlődésével feltaláltuk a
mikroszkópot, az elektromos mikroszkópot, az üvegszálas optikát,
amelyek a különféle orvosi műszerek (endoszkópok, gasztroszkópok,
szívkatéterek) működésének az
alapját képezik. Mindezeknek óriási
jelentőségük van, ugyanis a diagnosztizáláskor nem kell sebészeti
beavatkozást végezni ahhoz, hogy
egy precíz, pontos kórképet állapítsunk meg. Nemcsak az orvostudományban tett óriási lépést az optika,
hanem az elektronika, nem utolsósorban az űrkutatás terén is. Az
elektronikában nem lehetett volna
elkészíteni a szabad szemmel alig
látható mikrocsipeket. Az űrkutatás
terén csillagvizsgáló teleszkópok
nélkül kevesebbet tudnánk a világűrről. Egyszóval optika nélkül a
mindennapi élet fejlődése elképzelhetetlen lenne.
– Valóban szédületes az elektronikának az optika segítségével történő
fejlődése, de néhány szóra térjünk
vissza a szemüveg történetéhez.

polgármester. A költségvetés-tervezettel kapcsolatban az érdekeltek
április 8-áig tehetnek javaslatokat
az infopublic@tirgumures.ro email-címen, illetve a polgármesteri
hivatalban.

Forrás: Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala

– Seneca, az ókori filozófus
(Kr.e. 4 – Kr.u. 65) azt állította,
hogy jobban látta a betűket egy vízzel töltött üveggömbön keresztül.
1000 körül az Észak-Afrikában és a
Spanyolország déli részén virágzó
arab kultúra tudósai, akik híres matematikusok és csillagászok is voltak, egy egész sor optikai törvényt
ismertek. Al-Hajszam (965–1040)
egyiptomi tudós gömblencsékkel
végzett kísérleteivel a fényvisszaverődés szabályait vizsgálta. 1240ben latin nyelven megjelent Optika
című művében írta le, hogy egy csiszolt lencse sokat javít a látáson.
Ebből kiindulva olasz szerzetesek
készítettek hegyi kristályból és
kvarcból szférikus felületű lencsét,
aminek nagyító hatása volt. Muranói üvegmesterek csiszoltak domború lencsét, azokból kettőt nyeles
fakarikába tettek, amelyeket összekötöttek. Bármennyire is titkos volt
a készítés módja, a szemüveglencse-csiszolás elterjedt Európában,
és mind a lencsét, mind a szemüvegszárat fokozatosan tökéletesítették. 1784-ben az Egyesült
Államokban Benjamin Franklin fizikus készített bifokális lencsét,
ugyanis mind a közel-, mind a távollátásával probléma volt. Két
nem azonos törőértékű + lencsét,
egy erősebb és egy gyengébb dioptriájút elhasítva összeragasztott, így
ugyanabba a szemüvegkeretbe csiszolódott be a távolra látó és a közelre látó lencse is. A szemüvegszár
és a lencse tökéletesítésével a változatlanul minőséget jelentő Zeiss
cég kísérletezte ki a ma is használatos korszerű szemüveget a Punktal
lencsével, ami a lencse szélein való
látást is lehetővé tette, a keret pedig
igazodott a szemüveget viselő személy arcához. Ma már ismert a
progresszív lencse, valamint a számítógépen való munkához, az autóvezetéshez stb. alkalmas lencsék
készítésének a módja is.
– Végül azzal egészíthetjük ki a
történelmi áttekintést, hogy valamennyi érzékelésünknek a kétharmada, azaz másodpercenként
milliónyi ideginger a szemből érkezik az agyunk felé, ezeket az agy
hátsó részén található elsődleges és
másodlagos látókérgi központ dolgozza fel.
– Amennyiben korrekt képet ad
le a szemünk a látóideg-csatornákon keresztül az agynak, az egész
napi munkánk fáradtságmentes
lesz, illetve kiküszöböljük a mindennapos fejfájást és a rossz közérzetet. Életünkre a jó látás pozitívan
hat.
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Enyhíteni a gyermekek szorongását

Szerkesztette:BodolaiGyöngyi

Tökéletes szülők?

Március 20-án, a boldogság
világnapján 20.000 magyar
szülő és pedagógus vett részt
online térben a Boldogságvilágnap konferencián, amely a
szervezők szerint minden előzetes várakozást felülmúlt. A
gazdag, tartalmas rendezvényen 16 kiváló szakember,
pszichológus, szerző és tréner
tartott előadást legjobb módszereiről, világnézetéről, hogy
segítséget nyújtson a hallgatóságnak a nehézségeken
való felülkerekedéshez, a
mindennapi kihívások legyőzéséhez.

Összeállította: Bodolai Gyöngyi

A konferencián a szorongáscsökkentésről és a lelki ellenálló képesség növeléséről tartott előadást
Deliága Éva tanácsadó szakpszichológus, gyermekterapeuta, aki
szülőknek, pedagógusoknak, nevelőknek, nagyszülőknek ajánlott
olyan megoldásokat, amelyek a jelenlegi világjárvány időszakában
hasznukra válhatnak.
A szorongás
Az előadó szerint a gyermekeknél a szorongás lényegét, tüneteit
meghatározni nagyon nehéz. Sokkal nehezebb, mind a félelemét,
amikor valamilyen konkrét, meghatározott okot lehet megjelölni. Ezzel
szemben a szorongást diffúz, általános, szétterjedő, megfoghatatlan
mivolta nehezen kezelhetővé teszi.
Egy fajta ijedelem, riadtság, mindenre kiterjedő aggodalom vagy
egyszerűen nyugtalanságérzet, feszültség jellemzi.
A jelen élethelyzetben különösen
felerősödött a bizonytalanság megélése, és sokszor a felnőtt, a szülő
és a pedagógus is kontrollvesztettnek érzi magát, hiszen nem ő irányítja az eseményeket. Ez a fajta
élethelyzet sokféle beláthatatlan,
veszélyes következménnyel járhat.
A felnőttek világából eredő szorongás átszüremkedik a gyermekek világába – mondta az előadó, aki
szerint a boldogság világnapja alkalmat teremtett a lehetőségek
számbavételére, amelyek segíthetnek a problémával való megküzdésben. Ebben a rendkívül hátrányos
időszakban a gyermekek dolga is
jelentősen megnehezedett, főleg
azoké, akik hosszú időn át kénytelenek nélkülözni a közösséget, a
szocializációt, a kortársakat, a mozgást, a szabad levegőn való játékot.
A tizenéves fölötti korosztály tagjai
pedig a digitális oktatás miatt szinte
ki sem lépnek a négy fal közül.
A következmény mind a szülők,
mind a gyermekek körében a belső
feszültség, a nyugtalanság felerősödése, ami egy gyermeknél úgy jelentkezik, hogy labilisabbá válik,
hangulatingadozásai lesznek a kitörő örömtől egészen a szomorúságig, a dühösségig. Van, akinek az
étvágytalanságán látszik meg, másoknak az alvásán. Az alvászavar
mind a gyermekek, mind a felnőttek
esetében gyakori. A gyermekek egy
része nehezen tud elaludni, rémálmai vannak, éjszaka felébred. Az
ébren töltött időszakban is megjelennek a félelmek, összpontosul a
szorongás, és kijelöl egy tárgyat
magának. A gyermek nem akar óvodába, bölcsődébe menni, egyrészt a

megszokott napirend megváltozása,
másrészt a felnőttek világából sugárzó bizonytalan légkör miatt. A
szorongást felerősítheti, hogy egy
láthatatlan dologtól kell félni, a betegségtől, amihez a halál gondolata
kapcsolódhat.
– Gondoljuk csak el, milyen
nehéz dolga lehet egy kisgyermeknek, akire naponta rászólnak, hogy
mossa meg a kezét, bár nincsen
rajta látható kosz, de megmagyarázzák, hogy rajta vannak a vírusok,
ezért nem találkozhat a pajtásaival,
esetleg a nagyszüleivel. Anélkül,
hogy értené a biológiai, tudományos okát, el kell fogadnia, hogy

nyitott gyermek hirtelen bezárkózik, begubózik, introvertálttá válik,
akkor lehet arra gondolni, hogy valami foglalkoztatja, bántja őt. Más
gyermeknél, aki például eleve zárkózott volt, előfordulhat, hogy kérdezni kezd arról, hogy a szülők
megbetegedhetnek-e, meghalhatnak-e, és érezni lehet az aggodalmat
a hangjában. Vannak gyermekek,
akik nagyon szabálykövetők lesznek, és erre a tünetre is fel kell figyelnie a szülőnek, például, ha a
gyermek ragaszkodik ahhoz, hogy
háromszor mosson kezet, nem veszi
fel a korábban viselt ruháját, mert
rámentek a vírusok, olyan szabályo-

felnőttek ne beszéljenek a súlyos
világhelyzetről, a várható rossz
dolgokról, a betegségről, a munkahely elvesztéséről, elszegényedésről. A gyermekek fülelnek, és a
saját szintjükön csapódik le a szülőktől, a tévé-rádió híradóból hallott információ, amelyet a
képzeletük hajlamos kiszínezni,
mert a fantáziájuk élénk, gondolkodásuk hatéves kor előtt nem igazán logikus. Ha a gyermeknek
megrendül az érzelmi biztonsága,
a családjára vonatkozó félelmei a
későbbiekben is előbukkanhatnak.
A szorongást az ingerelárasztás elkerülésével is csökkenteni lehet –
emelte ki a pszichológus.
Felkészíteni a váratlan eseményre
A gyermekek általában félnek az
új helyzetektől. Van olyan személyiségtípus, hogy képes megtorpanni, begörcsölni, ha valamilyen
új helyzettel találkozik, akár rossz
az a helyzet, vagy csak egyszerűen
valamilyen újdonság. Ezt gyökeresen nem lehet kiirtani a gyermekből, erre nincs is szükség, hisz
ilyen helyzeteket sok felnőtt is átél.
Automatikusan aktiválódik a féle-

Boldogiskolaiélet,összetartás,kimagaslóeredményekéspozitívfejlődés–errőlszólMagyarország
elsőtudományosanmegalapozottoktatásiprogramjaazóvodás,alsós,felsősésközépiskoláskorosztályokszámára.AzegyrenépszerűbbPozitívPedagógiaésNevelésProgramazértjöttlétre,hogya
pozitívpszichológiaalapjairaépítvesegítseagyermekeketboldog,kiegyensúlyozottéssikeresjövőjük
kialakításában.Aprogramsoránagyermekekéspedagógusaikegyüttfedezhetikfelsajáterősségeiket,
társaikésacsoporterősségeit,éshozhatjákkimagukbólalehetőlegtöbbet–fogalmaznakaszervezők.
AprogramvezetőjeBagdi Bella,aJobbVeledaVilágAlapítványelnöke.Aboldogságórákfővédnöke:
prof. dr. Bagdy Emőke,aprogramtudományosszaktanácsadója:prof. Oláh Attila.

Játék a szabadban

jelen van az életünkben egy láthatatlan veszély – hangsúlyozta az
előadó.
A gyermekpszichológusi praxisban megsokasodnak a félelemmel,
szorongással kapcsolatos tünetek,
amelyek a legváltozatosabb módokon jelentkezhetnek. Ez függ a
gyermek korábbi élettörténetétől,
fejlettségi szintjétől, tapasztalataitól
és attól, hogy az utóbbi időszakban
milyen élményekben volt része a tágabb családdal együtt. Olyan családban, ahol betegség, veszteség,
netán haláleset volt, a gyermekek is
érintettek, és beindul a szorongás,
majd ennek a feldolgozása. Az előadó azt tanácsolta a szülőknek, nevelőknek, hogy ne a konkrét
tüneteket keressék a gyermeknél, ha
arra kíváncsiak, hogy miben mutatkozik meg a szorongás. Nagyon
fontos, hogy akár pedagógusként,
akár szülőként hallgassanak a saját
megérzéseikre. Ha egy gyermek negatív irányba változik meg abban,
ahogy érez, kifejezi magát, viselkedik, akkor lehet gyanakodni szorongásra. Ha egy csacsogó, cserfes,

kat kezd betartani, amit a szülő nem
is vár el tőle. Mindez lehet egyfajta
védekezési mechanizmus. Amikor a
szorongás tüneteit keresi, elsősorban arra kell felfigyelnie a szülőnek, hogy a gyermeke megváltozott. Arra vonatkozóan, hogy
mindezt hogyan érdemes kezelni,
mikor érdemes szakemberhez fordulni, a szülői intuíció segíthet.
Szóba jöhet a háziorvos, a gyermekpszichiáter vagy a gyermekpszichológus szakember. Más
esetekben, amikor nem olyan régóta
áll fenn a tünet, és nem olyan súlyos,
a szülő a saját vagy a szakember ötletei alapján tenni tud azért, hogy
enyhítse a gyermek szorongását.
Megkímélni
a negatív információktól
Mit tehet a szülő? – tette fel a
kérdést az előadó. Először is ügyelnie kell arra, hogy ne árassza el
gyermekét olyan információkkal,
ingerekkel, amelyekhez még túl
kicsi, és nem tudja azokat feldolgozni. Vacsora közben, utcai találkozásokkor, telefonbeszélgetés
során, ha jelen van a gyermek, a

Nagy Tibor felvétele

lem generálta viselkedés, így próbálja megőrizni a biztonságérzetét.
Aki ezt a fajta magatartást felismeri a gyermekében, sokat segíthet, ha felkészíti a váratlan
eseményre. A szülő ismeri annyira
a gyermekét, hogy tisztában legyen
azzal, hogy mennyi idővel korábban érdemes ezt elkezdeni. Van
olyan gyermek, akit ha hetekkel
azelőtt próbálnak felkészíteni,
annál inkább foglalkoztatja a
dolog, és belepörgeti magát, mire
a helyzettel találkozik. Holott, ha
mélyvízbe dobnák, könnyen átvészelné a helyzetet. A másik típusnak nagyon hasznos, enyhíti a
szorongását, ha idejében felkészíti
a szülő, és annál nagyobb lesz az érzelmi biztonsága, minél inkább
vannak kapaszkodói.
Például, ha orvoshoz kell fordulni, jó megbeszélni minden lépést,
kisgyermekekkel
akár
szerepjátékként is eljátszani hasonló helyzetet babákkal, plüssökkel. Ha ismerőssé teszi a szülő a
helyzetet azáltal, hogy strukturálja,
lépésekre lebontja, akár a pozitív
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eseményeket is, a görcsösség megszűnik. Az orvosi látogatás esetén
nem szabad titkolni, bagatellizálni,
ha valamilyen kellemetlen beavatkozás vár a gyermekre (oltás, mintavétel). Az a legjobb, és akkor fog
megbízni a szülőben, ha hitelesen
kommunikálja is azt.
Képzeljük el, milyen ismeretlen,
idegen, furcsa lehet a megváltozott
világ a gyermeknek, ha az utóbbi
egy évben a felnőttek számára is
azzá vált – emelte ki az előadó, aki
szerint akkor tudunk segíteni, ha kapaszkodókat, kézzelfogható vizuális
dolgokat adunk neki, amelyek segítenek abban, hogy tájékozódjon
ebben a nagy ismeretlen jelenben.
A játék szerepe
A gyermekekben felhalmozódott
feszültség – mert megrendült az érzelmi biztonságuk, mert egy új
helyzethez kell alkalmazkodniuk,
vagy egészen egyszerűen nem találják a helyüket a világban – belső
nyugtalanságérzetet, szorongást
kelt, aminek nem tudják a pontos
okát. Ilyenkor konstruktív csatorna
megnyitásával lehet segíteni. A feszültség építő jellegű levezetésére
alkalmas eszköz a játék. A fantázia
alapú gyermekjáték biztosítja számára, hogy az őt ért élményeket fel
tudja dolgozni. A tíz éven aluli korosztály természetes kifejezésmódja
a szerepjáték, és érdemes szülőként
belemenni ebbe a játékba. Hagyni
kell irányítani, ha a gyermek saját
magának a felsőbbrendű, erős, hatalommal bíró tanár, orvos, szülő
szerepét szánja. Ezáltal kompenzálni tudja azokat az érzéseket, melyeket ő gyermekként naponta átél,
amelyekhez alkalmazkodik. Az erősebb szerepében végre azt érezheti,
hogy nála van az irányítás, ami egy
nagyon egészséges törekvés. Ezért
jó, ha a szülők vele játsszák azt a
szerepjátékot, amit ő kér, hiszen
annak gyógyító hatása lehet, pozitív
érzelmi töltetet ad a gyermek számára. Fontos, hogy ne csak készen
kapott játékokat játsszanak, amelyek meghatározott szabályok szerint működnek, és nem adnak
akkora teret a fantáziának, hogy
szabadon megnyilvánulhasson a
gyermek érzésvilága. A szerepjátéknak fontos szerepe van a gyermek
élményfeldolgozásában és ily
módon a szorongás csökkentésében.
A szorongást csökkentő mozgás
A játék mellett a mozgás lehet kiváló módszere annak, hogy a
gyermek megszabaduljon a feszültségétől. A négy év alatti korosztály
számára szinte az egyetlen mód,
hogy a nagymozgásokban levezessék az energiájukat. Bármennyire
biztonságos egy kisgyermek élete,
gondoljunk arra, hogy mennyi szabályhoz, tiltáshoz kell alkalmazkodnia, milyenek a felnőttek
elvárásai. Felnőttként hajlamosak
vagyunk néha túllőni a célon, és túl
sokat elvárni a gyermekektől, aminek a hatására felhalmozódhat bennük egyfajta feszültség. A karantén
élethelyzet nagyon megnehezíti azt,
hogy a mozgást bevigyük a gyermekek életébe, és ezért is jönnek
elő jobban a szorongásos problémák, mert nem tudja levezetni a feszültséget. Nem a gyermeket kell
szabályozni, hogy ezt ne tedd, azt
ne tedd, ne szaladgálj a lakásban, ne
ugrálj a kanapén, mert tönkremegy… Jobb megoldás, ha átalakítjuk a belső környezetet, bordásfalat
szerelünk fel, trambulint, babzsákot
veszünk, és néhány négyzetméteres
teret biztosítunk, hogy tornásszon,
és ezáltal kiadja magából a feszültséget. Helyben futás, négyütemű
fekvőtámasz, indián szökellés és
egyéb gyakorlatok alkalmasak arra,
hogy a mozgásigényét kielégítse.
Az egészséges mozgásigény szerint
egy
kisgyermeknek
délelőtt
(Folytatás a 16. oldalon)
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A húsvéti örömhír

Egy félbemaradt beszélgetés folytatása

Még élnek a virágvasárnapi csokrok a
gyönyörű kézimunkákkal díszített
templomban, amikor Veress László marosszentkirályi református lelkésszel
pályájáról, a fiatalok fogadalomtételéről és a húsvét jelentőségéről beszélgetünk.

Bodolai Gyöngyi

– Már a nagyszüleid élete is összekapcsolódott a református egyházzal. Mit jelentett
ez számodra?
– Mind a két ágról olyan elődeim voltak,
akik nagyon sokat tettek a közösségért,
amelyben éltek, apai nagyapán kántortanítóként nemzedékeket nevelt fel Nyárádszentannán, sokan időskorukban is emlegették, hogy
mennyi mindent tanultak Veress Gáspártól, és
a tiszteletére emlékoszlopot állítottak. Anyai
nagyapám, Topán György kántortanítóként,
majd zenetanárként járult hozzá Magyarlápos
zenei életének a fejlesztéséhez. A helybeli református templom kántoraként sok tanítványa
volt, és gyermekként megbámultam, hogy
mennyi hangszeren játszott. Nagyon sajnálom, hogy nem örököltem tőle ezt a tehetségét. Anélkül, hogy akkoriban tudatosult volna
bennem, nagyapáim példája is szerepet játszott abban, hogy ezt a pályát választottam.
– Tegyük hozzá, hogy a feleségedtől, a
kántor, kórusvezető Veress Enikőtől örökölve
a tehetséget, feltehetően a dédapáktól eredő
zene iránti vonzalom is hozzájárult ahhoz,
hogy mindkét lányotok a marosvásárhelyi
Művészeti Líceumban zongora szakon
tanul, és első országos sikereiknek is örvendhet a család.
Mikor döntötted el, hogy lelkész leszel?
– Diákként gyakran elképzeltem, hogy milyen hivatást gyakorolva lenne teljessé az
életem, a teológia azonban fel sem merült
bennem. Holott nagyon jó lelkipásztoraim
voltak, és sokat köszönhetek nekik. Mai
napig is eszembe jut egy-egy nagyszerű vallásóra, amelyeket a galambősz Récsey Ádám
és a fiatal Lugosi Mihály magyarláposi lelkészek tartottak. Amikor Segesvárra költöztünk,
Dávid László lelkipásztor a maga szelíd komolyságával vallásóráin diafilmeket vetített
a reformáció fontos városairól, és ezek is beépültek az életembe. Tizenegyedik osztályos
diákként egy reggel arra ébredtem, hogy
semmi más, csak a lelkészi pálya lehet az
egyetlen választásom, mert erre vagyok elhíva. Ma sem tudom megmagyarázni, hogy
mi történt akkor a szívemben, amikor rádöbbentem, hogy a továbbiakban azért szeretnék
tanulni, küzdeni, hogy ezt a csodálatos szolgálatot végezhessem. Attól fogva kezdtem el
tudatosan készülni a teológiára.
– Édesapád gyógyszerész, testvéred is követte, a szülői példa nem vonzott?
– Megfordult a fejemben, de kisgyermek
koromtól kezdve Fekete István hatására a madarak, a halak világa érdekelt, megtanultam
a latin nevüket is, és arra gondoltam, hogy biológus leszek. A szüleim nem kényszerítettek
semmire, nem dicsérték egyik vagy másik pályát sem, de amikor valamilyen ötletem támadt, abban támogattak. Hetedik osztályos
koromban például nagyon szerettem a kémiát,
és édesapám beszerzett egy mini kísérletkészletet, lombikot, kémcsöveket, olyan kémiai
alapanyagokat, amelyekkel látványos, de veszélytelen kísérleteket lehetett elvégezni. Nagyon hálás vagyok a szüleimnek, hogy
segítettek abban, hogy én fedezzem fel, én
érezzem meg azt, hogy mi a nekem való, amiben teljes emberként tudok élni. Ábrándoztam
arról is, hogy író legyek, voltak kísérleteim,
és sok egyébben is kipróbálhattam magam,
ezért volt számomra is meglepetés az a különösen erős érzés, ami egyszerre csak rám tört.
– Hogyan élted meg az egyetemi éveket a
Kolozsvári Protestáns Teológián?
– 1988-ban kezdtem és 1993-ban végeztem az utolsó kicsi évfolyamon, amelyen
17-en voltunk összesen a három protestáns
felekezetből és a két egyházmegyéből. Az
1989-es évfolyam is így kezdte, de 1990 elején felvettek még körülbelül 70 személyt,
akik az előző években magas általánossal
estek ki a felvételi vizsgán.

– Milyen volt a hangulat rendszerváltás
előtt és után az intézetben?
– Óriási lendülettel és örömmel fogadtuk,
hogy valóban szabadnak érezhettük magunkat. Nem mintha nagyon rossz lett volna teológusnak lenni a nyolcvanas években,
ugyanis kevesen voltunk, és az intézet olyan
volt, mint egy nagy család, amelyben kéthárom hét alatt mindenkit megismertünk név
szerint is. Ugyanakkor az a rettentő nyomás,
a szekuritátétól való félelem, hogy egyszer
csak megjelennek, és próbálnak beszervezni,
rendkívül nyomasztó volt, de szerencsére erre
nem került sor.
– Hol kezdted a
pályát?
– 1993-ban Olthévízre helyeztek,
aminek
nagyon
örültem. Tudtam,
hogy Bethlen Kata
és Bod Péter abban
a faluban működött, ahol a kövek
is mesélnek, és
minden a történelemről szól. Olthévíznek
nagyon
izgalmas, érdekes
múltja van, főleg a
reformáció szempontjából. Napról
napra le van írva,
hogyan tértek át a
helybeliek az unitárius vallásról a reformátusra, amit
mindkét oldalról,
az unitárius és a református lelkész
szemszögéből is
megörökítettek.
Nagy örömmel
töltött el az a tudat,
hogy abban a gyülekezetben szolgálhatok, ahol Árva A szentkirályi templom
Bethlen Kata élt,
aki 52 református gyülekezetet támogatott, látott el klenódiumokkal, taníttatta lelkipásztorát, és fizetést biztosított számára; hogy híres
udvari lelkésze, Bod Péter volt az elődöm, az
ő idején épült a templom, és ő volt az első azon
a szószéken, amelyen én is prédikálhattam. A
szószék magasságából ítélve azt is felfedezhettem, hogy magas ember lehetett. Értékeltem a humorát, meghatott a szülőföld iránti
vonzalma, a tanulás iránti vágya, a könyvek
iránti lelkesedése, a gyülekezet iránti szenvedélyes szeretete, valamint az is, hogy pontosan
dokumentálódva feljegyezte az eseményeket.
A teológián sok mindent megtanultunk róla,
miszerint Felsőbányán kezdte tanítóként, azután járta ki Nagyenyeden az akadémiát,
hogy lelkipásztor lehessen, és hiába kínáltak
fel más lehetőséget, azt vallotta, hogy számára a lelkipásztori szolgálat a legszebb,
ezért nem tudták elcsábítani magasabb tisztségekre. A sok részlet, amit tanulmányaimon
túl, a helyszínen megtudtam róla, az olthévízi

szolgálat alatt épült be a gondolatvilágomba.
– Hány évet töltöttél Bod Péter szószékén?
–12 évet, ebből nyolcat legényként, azt követően ismertem meg Enikőt Disznajón,
ahova egy imahétre hívtak meg. Az idén húsz
éve házasodtunk össze, amiből négy évet
együtt töltöttünk Olthévízen. Ma is úgy
érzem, hogy nélküle szegényesebb lenne a
gyülekezeti élet, hiszen ő kántorizál, vallásoktatóként a kisebb gyermekekkel foglalkozik, énekkart vezet, ő végzi a könyvelést.
Azzal, hogy együtt tudunk dolgozni, és mindent meg tudunk beszélni, az én életem is színesebb és könnyebb lett. Óriási ajándék
Istentől, hogy nekem egy ilyen hozzám illő
társat adott, és folytatni tudjuk, amit az őseink elkezdtek.
– Mekkora volt az olthévízi gyülekezet?
– Amikor mi eljöttünk, körülbelül 400 református és 500 unitárius, néhány tucat római
katolikus, és két-három Jehova tanúja élt a településen. Az unitáriusok – a Bod Péter idején történt térítés ellenére – többen maradtak.
A magyar lakosságú Olthévízre 1971-ben a
cementgyár építésével telepítették be a román
családokat egy újonnan épített tömbháznegyedbe, és azt követően kezdett el nőni a vegyes házasságok száma. Olthévíz, Kőhalom
és Alsórákos a hozzájuk tartozó kicsi falvakkal együtt egy szigetet képez, ahol még magyar lakosság is él, majd 40 kilométeren
keresztül semmilyen irányban nincsen több
református. Természetes volt, hogy református lelkész kollégáimmal jó barátságban élve,
egymást támogatva szolgáltunk ezekben a
gyülekezetekben. Kezdetben a kőhalmi kollégával felváltva kellett szolgálni a szomszédos rákosi gyülekezetben, amikor ott hirtelen
meghalt a lelkész, majd az új kolléga megbetegedett. Közben a saját gyülekezetünkben és
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a hozzá tartozó falvakban (Homoród, Daróc,
Kaca, Ugra, Kóbor) is helyt kellett állni. Tapasztalatnak, kitartásnak jó volt, mert megszoktuk, hogy vasárnaponként többször
kellett prédikálni. Nagyon szerettük az olthévízi gyülekezetet, és ők is szerettek bennünket. Különösen szép volt az utolsó négy év,
amit a feleségemmel együtt ott töltöttünk.
2005-ben hívtak meg Marosszentkirályra, a
második szolgálati helyemre, ahol a 16. évet
töltjük. Ilyen hosszú ideig korábban nem laktam egy helyen.
– Mi szólt Marosszentkirály mellett, ahol
16 évvel ezelőtt egészen másak voltak a körülmények?
– Nem volt könnyű igent mondani a szentkirályiak meghívására, megszokni az új helyzetet, megtalálni a közös hangot a különböző
településekről származó gyülekezeti tagokkal, de ma már otthon érezzük magunkat. Az
1500 körüli lélekszám növekedése attól függ,
hogy hányan költöznek be, a temetések

száma 30 körül van, a kereszteléseké 8–16
között változik. Van néhány név, amelyik a
száz évvel ezelőtti anyakönyvekben is előfordul, de sok olyan név eltűnt, amely az 1800as anyakönyvekben még szerepelt. A legtöbb
református család az 1950-60-70-es években
költözött Marosszentkirályra. Ma egy második beköltözési hullámnak vagyunk a tanúi.
– Virágvasárnap konfirmáció volt, azt
gondolom, hogy nemcsak a szülők, hanem
a lelkész számára is ez az egyik legszebb
ünnep.
– Maradandó emléket őrzök róla. Szeretném azt az élményt nyújtani a mostani fiataloknak, ahogy én éltem meg 1983-ban
Segesváron, ahol több mint 60-an tettünk fogadalmat. Ha olyan örömteli, derűs napnak
éreznék, ha ideiglenesen el is kalandoznak,
biztosan visszatérnek egyházukhoz. Sajnos a
szülőkkel való beszélgetés során sokan az ellenkezőjét mondják el annak, mint ami bennem megmaradt. Vannak, akik idegességet,
félelmet éltek át, hogy a feltett kérdésre esetleg nem tudnak válaszolni, ami megalázó,
megszégyenítő lesz, és a gyülekezet kineveti
őket. Amikor a szülőktől hallom az átélt traumát, arra gondolok, hogy vajon mi, lelkészek hol rontjuk el. Úgy tapasztaltam, hogy
az idei konfirmálók mind a 13-an hasonló képességű fiatalok voltak, akik könnyen megtanulták a válaszokat. Szomorú viszont,
amire rájöttem: két év múlva az 1500-as lélekszámú gyülekezetben hárman fognak konfirmálni.
– Mit jelent a lelkésznek a húsvét, hogyan
készül az ünnepre?
– Mindenik ünnepünk önmagában pótolhatatlan. Ahhoz, hogy teljes keresztyén életet
éljünk, ezeken az állomáson át kell mennünk:
Isten fiának a születése, az ő emberré válása,
halála és húsvéti feltámadása – ez mind-mind
elválaszthatatlan egymástól. Húsvétot akkor
értjük meg, ha tudjuk, hogy van nagypéntek,
és nagypéntek is csak akkor érthető, ha tudjuk, hogy következik utána a húsvét. Nagypéntek a szomorúság, a fájdalom, a halál
ideje, de a húsvéti öröm követi. Óriási élmény volt svájci egyetemi tanulmányaim
alatt hallani, hogy a középkorban a lelkészeknek húsvétkor kötelező volt megnevettetni a gyülekezetet, mert a húsvét a
felszabadult örömről szól. Isten azt mondta,
hogy nem halunk meg mindörökké, hanem
élünk, és ezt Jézusban megbizonyítja. Ezért
a templomból nem mehetett haza, aki nem
nevetett egy jó nagyot, és a kevésbé fantáziadús lelkészeknek anekdotagyűjtemények
álltak a rendelkezésükre, és egy helyénvaló,
kedves, vicces történetet bele kellett foglalniuk a prédikációba, hogy a gyülekezet felnevessen.
Számomra húsvét azt jelenti, hogy minden
baj, nyomorúság és a jelenlegi világjárvány
ellenére sem a halálé az utolsó szó. Ezt kicsiben átélhetjük akkor, amikor egy ember a
lelki halálból feltámad, visszakapja a reménységét, el tudja hagyni a bűneit, rossz
szokásait, gonoszkodását, és az életét Isten
szeretete tölti be. Ez már kicsiben a végső
nagy feltámadás átélése, ami számomra nem
jelkép, nem egy megfoghatatlan valóság,
amit hivatásomból fakadóan hirdetek. Nekem
az a központ, a jó, hogy Krisztusban örök
életünk van. Hihetetlen öröm elgondolni azt,
hogy az Úr, akit szolgálunk, aki láthatatlanul
erőt ad a csüggedésben, tovább visz, együtt
lehet vele lenni, és látni lehet őt. Ezt a nagynagy örömöt szeretném húsvétkor átadni a
gyülekezetnek, amit Isten a feltámadásban
adott nekünk.
A sokféle népszokásról kiderül, hogy ki
tudnak fejezni vallásos jelképeket, mint például a tojás, amely eltörik, és kibújik belőle
az élet. Ahogy a kiscsibét nem tudja fogva
tartani a tojáshéj, úgy Jézust sem a sír.
Ahogy a gyermeket tanítjuk, hogy megértse
az egyre nehezebb dolgokat, Isten a pogány
világnak a szívébe úgy ültette el azokat a jeleket, amelyek az ő Fiáról szólnak. Sokszor
azonban a népszokások úgy telepedtek rá a
karácsonyi, húsvéti örömhírre, hogy elnyomhatták azt, most pedig amiatt siránkozhatunk, hogy kezdenek kimaradni a
karácsonyi kántálások és a húsvéti locsolás
is. Holott amikor már egyik sem él tovább,
és a húsvétból nem marad egyéb, csak egy
otthoni lakoma, akkor nagyon szegények leszünk.
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Kérdések és válaszok húsvétra készülve

Locsolkodás pró és kontra

Jókedélyű, társaságot kedvelő férfi ismerősöm kérdezett festeni, amikor már régen leszoktak a férfiak az öntözésről,
rám a minap, hogy mi a véleményem: illik-e az idén hús- amire a „pandémia” tette fel a pontot. A gyermekei, unokái
vétkor locsolkodni menni. Ő ugyanis arra gondolt, hogy külföldön vannak, a volt gavallérok már a temetőben, őt
ötvenévesen, ha idős hölgyeknél kopogtat, azt fogják gon- már nincs amiért érdekeljék az ünnep „pepecsmunkát”
dolni róla, hogy udvariatlan és tapintatlan, hiszen a mai igénylő kellékei. Legszívesebben elutazna egy kis jó levenapig sportoló, aktív tanáremberként könnyen terjesztheti gőre, de már az sem biztonságos, panaszolta, és választ sem
a vírust. Ettől ő maga is tart, hiszen még az első védőoltá- várva faképnél hagyott. Nem tudtam elmondani, hogy szeson van csak túl, nem sikerült korábban a lakhelyén idő- mély szerint sem a citromkrémes, sem a csokikrémes süpontot kapnia, más helységbe pedig nem hajlandó elutazni. teményről nem fogok lemondani, és jólesik minden
Fiatal hölgyismerősei, kolléganői pedig már bejelentették, húsvétra készülve azt a néhány tojást megfesteni, mintákhogy az idei rendkívüli helyzetben nem fogják arra pocsé- kal „teleírni”, és odatenni a tulipánokkal teli váza mellé.
kolni a napjukat, hogy egy-két idős és unalmas családtag- Ünnep elmúltával pedig ízletes töltött tojássá lehet változjukat, ismerősüket hallgassák, a velük egykorúak pedig már tatni, de addig is gyermekkoromtól ismert kelléke marad a
nem járnak öntözni, mert nevetségesnek tartják ezt a szo- húsvétnak, amiről nem tudok és nem is akarok lemondani.
kást. Ezek után érdemes-e, hogy nyakába vegye a várost? És ezt kívánom azoknak is, akik e sorokat olvassák, hogy
A jó szándékot, udvariasságot manapság úgysem értékelik az ünnepi istentisztelet, mise mellett, ahol a húsvét lelki– fejezte be a kissé hosszúra nyúlt érdeklődést. Nem túl ih- ségével találkozhatunk, a családunk, a magunk kedvéért ne
letett válaszom az volt, hogy idős hölgyismerőseit hívja fel hagyjuk, hogy ez a fránya vírus az ünnep régen megszotelefonon, és kérdezze meg tőlük, hogy szívesen fogadják- kott, otthonos kellékeitől is megfosszon bennünket.
e locsolóként, nem félnek-e tőle; a barátok feleségétől, (bodolai)
akikkel a járványhelyzet ellenére is
összejárnak, biztosan nem kap kosarat, és fiatal kolléganőire is rákérdezhet, hogy valóban úgy is
gondolták, ahogy előadták, vagy
csak fel akarták hívni magukra a figyelmet. Ha ismeri a mértéket az
időt és az alkoholfogyasztást illetően
is, ha van a tarsolyában egy-két jó
vicc, vidám történet, ha nem akar a
világjárvány miatt sopánkodni,
akkor valószínűleg szívesen fogadják, hiszen nem is olyan régen az öntözők számában mérték a lányok,
asszonyok népszerűségét.
Egy következő napon kedves régi
nőismerősöm érdeklődte meg, hogy
ugyan biza van-e kedvem az idén Ezeket a pompás tojásokat az illatokban, ízekben és színekben gazdag húsvéti vásáron fényképeztem a
süteménnyel bajlódni, piros tojást marosvásárhelyi vár udvarán.

Serban Márta kreatív világa

Babafelhő, szemüvegbarát maszk

Gyermekáldás elé néző családoknak, babalátogatóba vagy keresztelőre készülőknek kínál személyre
szabott, ötletes textiltermékeket,
és a maszkviselést is vidámabbá,
kényelmesebbé teszi Serban Márta
marosvásárhelyi kézműves. A fiatal vállalkozóval múlt hét végén, a
vár udvarán, a húsvéti vásárban ismerkedtünk meg.

Nagy Székely Ildikó

Mindenekelőtt tudni kell: ha egybeírjuk, akkor külön fogalom,
olyan kifejezés, megnevezés, aminek úgy magában megvan a jelentése, jellegzetessége, egyedisége. Az átlagember oldaláról
próbálom megközelíteni, habár ez egy vallásos megjelölés, de a
keresztyénség kétezer éves történelmével mélyen belevésődött az
európai nemzetek, emberek mindennapi életébe. Már szűkebb
pátriánkban sem vallásos mindenki, de úgyis tudják, nagypénteken Rómába vándorolnak a katolikus templomok harangjai, ezért
holnap csak a protestáns gyülekezetek tagjait hívja harangzúgás
a golgotai esemény együttes átélésére. Nagycsütörtökön – estefelé – még együtt kongnak/szólnak Marosvásárhely magyar
templomainak hívó harangjai, emlékeztetve arra a nagycsütörtöki napra, amikor Jézus utoljára ül együtt tanítványaival egy
asztalnál.
Erről sokféle teológiai, filozófiai vagy néprajzi tanulmányt
írtak, de messzemenően legelterjedtebb és egyben legismertebb
megörökítése Leonardo da Vinci híres festménye, amely számtalan erdélyi lakásban ott díszeleg a falon – másolt festményen,
színes fényképen vagy falra akasztott perzsaszőnyegen. A festő
eredeti alkotása egyik milánói templomban látható, a feljegyzések szerint a mester 1495–98 között festette, és azt a bibliai mozzanatot örökíti meg, amikor Jézus utoljára ül együtt tizenkét
tanítványával, akkor szembesíti Júdást elkövetkező árulásával,
és ott szerzi az úrvacsorát, ami kétezer éve a hívő emberek számára az Istennel való lelki kapcsolat személyes átélése.
Gyermekkorom hitvilágába nagyon mélyen beleívódott a nagy
ünnepeket megelőző nagyhét. A Mezőség-széli kisfaluban így nevezték az úrvacsorára való előkészület hetét, amikor minden este
megszólalt a harang, egypáran elindultak a bűnbánati istentiszteletre, akit még a mezőn talált a harangszó, az is levette kalapját, összefogta két kezét, s lelke mélyén megszólalt az őszinte
kitárulkozás. Akkor még az az íratlan szabály volt gyakorlatban,
hogy csak az állhatott húsvétvasárnap az úrasztala mellé, aki
legalább egyszer részt vett a nagyheti istentiszteleten.
Még nevében is a húsvét előtti időt nagyhétnek mondjuk, mert
benne él a nagycsütörtök, amikor Jézus az úrvacsorát szerzi.
Benne él a nagypéntek, amikor még a protestánsok is egyfajta
böjttel, lelki önmegtartóztatással azonosulnak a megváltás fájó
szenvedésével, amint a názáreti Jézus kereszttel a hátán közeledik
a golgotai végzethez, ahol az utolsó szó így száll alá: elvégeztetett.

,,Feldobott” csibék, húsvéti nyuszik

A rendezvényszervező B terve

Színes tojások, nyuszifigurák, csibék,
ikebanák, kopogtatók – ez mind megtalálható volt a marosvásárhelyi vár udvarán a múlt hét végi húsvéti vásár
egyik legünnepibb standjánál. A kiállító, Bereczki Enikő készségesen mutatta
be kínálatát, amelyet a Csináld magad!
sarok tett még egyedibbé.

Nagy Székely Ildikó

– A kézműveskedés régi szenvedélyem. Rendezvényszervező vagyok, és a különféle ünnepi
eseményekre, esküvőkre, bankettekre rendszeresen készítettem virágkompozíciókat és egyéb
dekorációt. Karácsony táján emeletes mesevárost is szoktam ,,varázsolni”. Az egy éve tartó
járványhelyzet teljesen megváltoztatta az
életem. Mivel tavaly márciustól nincsenek rendezvények, találnom kellett valami más tennivalót, illetve jövedelemforrást, így került
előtérbe a kézműveskedés – mesélte a húsvétváró termékek megalkotója. Enikő elárulta,
hogy az értékesítésre kínált tárgyak nagy részét
egyéb elfoglaltságai miatt éjszakánként készítette. A fa és polisztirén alapanyagú termékeket
készen megvásárolta, majd filctollal, csipkével,
szalvétatechnikával és egyéb kreatív módszerekkel ,,feldobta”, egyedivé tette. Asztalán nem
is lehetett két teljesen egyforma terméket találni. A textilből készült, töltővattával, illetve
levendulával kitömött ajándéktárgyak teljes

mértékben saját gyártásúak – tudtuk meg, majd
az asztal lábánál várakozó jókora húsvéti nyuszi
történetére is fény derült.
– Akkoriban vásároltam, amikor megvolt a
virágboltom. Hosszú ideig ült a dobozában, tulajdonképpen erre a vásárra vettem elő. Falapra
tettem, mohával díszítettem, és egy répát is
,,gyártottam” neki – sorolta a kézműves az
egyedi terméket „felturbózó” kellékeket. A továbbiakban a Csináld magad! sarokra terelődött
a szó.
– Ha nem lennének a járványügyi megszorítások, kézműves-foglalkozásra nyújtana lehetőséget ez az ötlet, korábban sikerült is ezt
megvalósítani. A lényeg, hogy a vásárló maga
válogatja ki, hogy hogyan díszítse a kiszemelt
tojást, koszorúalapot, csibét. Az interaktív tevékenységek betiltása miatt ezúttal csak megvásárolja a hozzávalókat, és majd otthon lát
munkához. Filctoll, csipke, régi ruhadarab
egyébként minden háztartásban kerül, és ennyi
bőven elég is ahhoz, hogy az ajándéktárgy különlegessé váljon.
– Elégedett-e a vásár forgalmával, a kereslettel? – kérdeztük Bereczki Enikőt.
– Nem panaszkodhatom. Gyönyörűen süt a
nap, jönnek is szép számban a potenciális vásárlók, meg-megállnak a standomnál, nézelődnek, a gyerekek meg is simogatják egyik-másik
árucikket, és az apróbb tárgyakra vevő is kerül.
Így mindenkinek marad egy kis emlék ebből a
megszokottól másodjára eltérő ünnepvárásból.

Fotó: Serban Márta

– Korábban gyöngyfűzéssel, szalvétatechnikával foglalkoztam, de a varrás is
régóta érdekelt – kezdte történetét. – Először különféle díszítésű védőmaszkokat
készítettem kérésre, ajándékba. Rövid idő
alatt akkora lett az igény a maszkok iránt,
hogy a hobbi jövedelemforrássá vált.
Nem számítottam arra, hogy ekkora lesz
a kereslet ezek iránt a termékek iránt,
mindenesetre azóta is újítgatok a modelleken, hogy minél kényelmesebb legyen
a viseletük. Mivel én szemüveget hordok, arra is gondoltam, hogy a védőmaszk két végén lévő gumi olyan legyen,
hogy ne zavarja a szemüvegviselést. Erre
sikerült is megtalálnom a megfelelő
megoldást.

A dinós, kisautós, virágmintás maszkok
mustrája után egy eddig sosem látott, újszülötteknek való termék vonta magára a
figyelmünket, az úgynevezett felhőcske,
Márta saját találmánya.
– Ez a kiságy fölé akasztható, vagy
,,szundipajtiként” az újszülött mellé tehető, babafogzást megkönnyítő rágókával
is ellátott játék a formájáról kapta a nevét,
ami ugyanakkor arra is utal, hogy egy pihepuha tapintású árucikkről van szó. A
felhőcskéket, akárcsak a zörgős dobókockákat antiallergén szilikon puffal tömtem
ki – tudtuk meg Mártától, aki pár szóban
a teljes munkafolyamatot felvázolta:
– Kipattan a fejemből egy ötlet, kartonpapírra megrajzolom a szabásmintát,
megkeresem a hozzá illő anyagot, kivágom, kitömöm, megvarrom.
A védőmaszkok és babajátékok mellett
a kreatív hölgy nyálazókat és kis takarókat is készít, ezek iránt is nagy az érdeklődés, de teljes ágyneműszett, ovisoknak
egyedi díszítésű zsák, könyv- és szerszámtartó, illetve környezetbarát textil
ajándékzsákocska is született már a keze
alatt. Kínálatát a világhálón, a Marta's creations Facebook-oldalon népszerűsíti,
onnan lehet rendelni, illetve ott lehet jelezni neki a személyre szóló kéréseket.

Ötvös József

Nagycsütörtök
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Tökéletes szülők?

Kifizetik
az oltóközpontok személyzetét

(Folytatás az 5. oldalról)
kétórányi mozgás és délután kétórányi
szabad levegőn történő játék lenne az
ideális. Ha ennél kevesebbet mozog,
marad benne egy adag feszültség. Nem
a strukturált edzésről van szó, amikor
vezényszóra kell mozogni, hanem a
szabad levegőn történő mozgásról, mint
például a kerékpározás, rollerezés, görkorcsolyázás, futkározás, játszóterezés.
A többi mozgás, a természetben járás,
a szabad levegőn történő időtöltés önmagában szorongáscsökkentő lehet.
Kapaszkodók
A gyermekek is kapaszkodókat keresnek, mert nagyon sok változás történt az életükben. Kiestek a
megszokott gyermekközegből, nem
járhattak hónapokig óvodába, a nagyobb korosztálybeliek hosszú idő óta
otthon vannak, és fogalmuk sincsen,
hogy mikor lehet szabadon kijárni, újra
iskolába menni. A változás önmagában
is szorongáskeltő és megterhelő. Az
apró rituáléknak, amelyeket ösztönösen Lazítás szünetben
eddig is alkalmaztak a családi közegben, az a sze- Tökéletes szülő?
A világjárvány kezdetén az volt a nehézség,
repe, hogy a változatlant biztosítsák. Ha valami nagyon megváltozik, akár az óvodai, az iskolai hogy egyáltalán nem volt mintánk arra, hogy enyéletben, ha a betegség miatt veszélyessé vált a világ, nyire megváltozhat az életünk, és a kialakult helya mérleg másik serpenyőjében az legyen, hogy ott- zetben hogyan kell viselkednünk. Ebből kiindulva a
hon vannak változatlan dolgok. Ilyen kisgyerme- szülők megérdemelnek egy jó kis vállveregetést,
keknél az alvós állatka, a fürdés, a fürdetés rituáléja, hogy a legjobb tudásuk szerint tették, amit tenni leaz esti simogatás, énekelés, néhány perc beszélge- hetett. Ha ugyanis folyton az jár egy szülő fejében,
tés, az esti mese, a reggeli rituálé, a pöttyös bögré- hogy miért nem csinálja jobban, miért nem ügyeben a kakaó, amelyek a család életét jellemzik, és sebb, miért volt türelmetlen, miért kiabált a gyerbiztonságot nyújtanak a gyermeknek. A megszokott mekkel (amikor annyira próbálta, hogy ne
dolgokhoz való ragaszkodás apró megküzdési stra- kiabáljon), akkor „belekergeti magát a tökéletes
tégiákat jelent, kontrollt, kapaszkodót, biztonságér- szülővé válás képzetébe”. Ezt nem szabad, mert be
zetet az életükben. Ha annyi minden változott, a
családi élet apró rítusai legyenek változatlanok, kell látni, hogy a jelenlegi helyzet a felnőttek száhogy a gyermek érzelmi biztonságát támogassák, mára is szorongást keltő, és ebben kell továbbra is
de lehet új szokásokat is kialakítani. Ha más szín- helytállni, hitelesen jelen lenni a gyermek életében,
téren ott leselkedik a feszültség, az intim apróságok, megóvni a káros hatásoktól, szeretetet, és amennyia minőségi együtt töltött idő nagyon meg tudja óvni ben csak lehet, biztonságot közvetíteni – hangzott
a gyermeket a szorongástól. A reziliencia a lelki el- el többek között Deliága Éva tanácsadó szakpszilenálló képesség kialakításában is fontos lehet – fo- chológus előadásában a március 20-i Boldogságvilágnap konferencián.
galmazta meg tanulságképpen az előadó.

William Shakespeare
egyik gondolatát idézzük
a rejtvény fősoraiban.
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visszakapja a kormánytól. Szerdai
értesülések szerint a Maros Megyei
Közegészségügyi Igazgatósághoz
megérkezett az oltóközpontokban
dolgozók bérét fedező összeg, így a
fizetéseket a jövő hét folyamán a
város átutalja az érintetteknek. „Marosvásárhely önkormányzata a helyi
költségvetésből csak az oltóközpontok létrehozására és bebútorozására,
működtetésére fordíthat pénzt, a személyi költségekre nem” – nyilatkozta
a polgármester. (a.)
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Jövő héten utalják át a béreket a
marosvásárhelyi oltóközpontokban
dolgozó személyeknek – nyilatkozta
szerdai sajtótájékoztatóján Soós Zoltán, Marosvásárhely polgármestere.
Újságírói kérdésre a városvezető elmondta, a 2021-es költségvetés-tervezetben szereplő 114 millió lejből
13 millió tulajdonképpen az oltóközpontokban dolgozó személyzet bérköltségét jelenti, amit teljes
mértékben a szakminisztérium fedez.
Ezt az összeget a város kifizeti, de

q

Március 25-i rejtvényünk megfejtése: Boldogságodnak az a legfőbb titka, hogy egyetértésben élj önmagaddal.
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Az adócsalókat nem ítélik börtönre, ha kamatostul megfizetik
az okozott kárt

Elkerülhetik ezentúl a börtönt Romániában azok az adócsalók, akik kamatostul megfizetik az államkincstárnak
okozott kárt. Az erről szóló törvénymódosítást szerdán hirdette ki Klaus
Iohannis államfő.

A változás lényege az, hogy a jövőben
nem ítélik szabadságvesztésre azokat az
adócsalókat, akik jogerős elítélésük előtt
20 százalékos büntetőkamattal megfizetik az államkincstárnak általuk okozott
kárt.

Amennyiben az adócsalást többen követték el, elegendő, ha a vádlottak egyike visszafizeti a teljes kárt, ez esetben a bíróság
valamennyiükkel szemben megszünteti a
büntetőeljárást.
A jogszabály egyébként háromtól tíz évig
terjedő szabadságvesztéssel vagy pénzbírsággal sújtja az adócsalást, az e célból alakult
bűnszövetkezetek tagjainál pedig öttől tizenöt
évig terjedhet a börtönbüntetés.
A törvénymódosítást tavaly decemberi
utolsó plenáris ülésén szavazta meg a képvi-

selőházi többség. A tervezet támogatói szerint ez egy korszerű megközelítés, amely
nem a börtönöket akarja megtölteni, hanem
az államnak okozott kár megtérítését ösztönzi.
A jogszabály ellen a legfelsőbb bíróság, az
ombudsman és a Nemzeti Liberális Párt
(PNL) akkori kisebbségi kormánya is alkotmányossági óvást emelt, arra hivatkozva,
hogy a tervezet sérti a jogállamiságra és a törvények tiszteletére vonatkozó alkotmányos
előírásokat, és valósággal „bátorítja a feketé-

MAROS MEGYEI TANÁCS

Közlemény

a nyilvános konzultáció megnyitásáról
A Maros Megyei Tanács közli a következő, normatív jellegű okirattervezetre vonatkozó nyilvános konzultációs eljárás elindítását: A Maros megye 2020. évi tűzvédelmi képességét elemző és az azt optimalizáló intézkedésekre vonatkozó
jelentés jóváhagyására tett határozattervezet.
A normatív jellegű okirattervezethez tartozó dokumentáció tartalmazza:

• A javasolt normatív jellegű okirat elfogadása szükségességének jóváhagyási
beszámolóját;

• A Terület és Városrendezési Igazgatóság szakjelentése;
• A Jogügyi Szolgálat jelentése;

• A határozattervezet melléklete.

A dokumentáció megtekinthető, konzultálható:

• az intézménynek az internetes oldalán, a www.cjmures.ro címen, a Normatív
jellegű határozattervezetek menüpont alatt;

• az intézmény székhelyén: Marosvásárhely, Győzelem tér 1. sz., 1. iroda;

• az okirattervezetet meg lehet szerezni másolatként az intézmény iktatójába
küldött kérvény alapján.

A nyilvános konzultációnak alávetett okirattervezetre vonatkozó ajánlás értékű
javaslatokat, indítványokat és véleményeket 2021. április 3-ig lehet benyújtani:
• az intézmény honlapján elérhető online űrlapon, amely a „Relaţii şi informaţii
publice – Guvernare transparentă, deschisă şi participativă, standardizare,
armonizare, dialog îmbunătăţit” rovatban található, a F.P.S.19.07 – „Formular pentru colectarea de propuneri” néven;
• elektronikus formátumú üzenetként a következő elektronikus postai címre:
cjmures@cjmures.ro;

• postai úton, cím: Marosvásárhely, Győzelem tér 1. szám, 540026;

• az intézmény székhelyén (Marosvásárhely, Győzelem tér 1. szám) 8–16 óra
között.

A benyújtott anyagon a következő megjegyzést kell feltüntetni: „Javaslatok a
Maros megye 2020. évi tűzvédelmi képességét elemző és az azt optimalizáló intézkedésekre vonatkozó jelentés jóváhagyására tett határozattervezet megvitatására”.
A javaslatokat közzéteszik az intézmény honlapján, a Normatív jellegű határozattervezetek (Proiecte de hotărâri cu caracter normativ) menüpont alatt.

Az írásban megfogalmazott és elküldött javaslatok elutasítását írásban megindokolják.

Az érdeklődők számára lehetőség van egy olyan gyűlés megszervezésére is, amelyen a jogszabálytervezetről nyilvános vitát lehet folytatni, abban az esetben,
ha ezt egy törvényesen létrehozott egyesület vagy más hatóság írásban kéri 2021.
április 3-ig.

További információk a következő telefonszámon kérhetők: 0265-263-211, 1254es mellék, vagy elektronikus levélben a situatii_urgenta@cjmures.ro címen, kapcsolattartó Andreea Baciu.
Péter Ferenc
ELNÖK

Paul Cosma
FŐJEGYZŐ

zőket”, hiszen az elkövető legfeljebb azt kockáztatja, hogy ha elkapják – 20 százalékos
többlettel –, mégis be kell fizetnie az adót.
Az alkotmánybíróság azonban február 16án szavazattöbbséggel meghozott döntése
megalapozatlannak minősítette a kifogásokat.
Az államfő visszaküldhette volna megfontolásra a jogszabályt az időközben megváltozott összetételű parlamentnek, mégis úgy
döntött, hogy kihirdeti az adócsalók által
okozott kár megtérítését ösztönző jogszabályt. (MTI)

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

ADÁSVÉTEL

ELADÓ aragázkályha, mosógép,
szőnyegek, edények, 2 db boroshordó, üvegkorsók, pálinkafőző tartozékkal, műanyag hordó, Ileana
varrógép, villás kulcsok, egy vasszekrény, vasasztal és polcok, kiköltözés
miatt. Alkalmi áron, átvehető 7–10-e
között. Tel. 0036-208-250-211. (-I)

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)

ELADÓ gyümölcs- és szilvapálinka,
25 és 30 lej/liter. Tel. 0774-524-281.
(11331-I)

ELADÓ nemes szőlőből készített minőségi vörösbor és 52 fokos szilva-,
alma-, körte-, törkölypálinka. Tel.
0740-808-298. (11327-I)

LAKÁS

ELADÓ 2 szobás, III. emeleti tömbházlakás a November 7. piac mellett.
Tel. 0744-966-747. (22563-I)

ELADÓ 2 szobás tömbházlakás a
Kövesdombon, a Măgurei utcában, vagy
elcserélem egy garzonnal. Tel. 0745-996819, 0729-090-506. (11234)
KIADÓ 3 szobás, bútorozott lakrész
a Tudor negyedben. Tel. 0741-392529. (11151-I)

ELADÓ a Parângului utcában háromszobás, IV/IV. emeleti tégla tömbházlakás (parkett, termopán, szigetelt, új
hőközpont). Érdeklődni a 0740-402944 telefonszámon. (11296-I)

ELADÓ 2 szobás tömbházlakás a
Tudorban.
Tel.
0745-515-448.
(11281-I)

A Delgaz Grid Rt.

2021. április 22-én 10 órakor a Marosvásárhely, Pandúrok
sétánya42.számalattiszékhelyénnyilvánosárveréstszerveza
Marosvásárhely,Rózsáktere20-21.számalattiingatlanánakeladására:
– 1.553 négyzetméter terület kizárólagos kvóta és 309 négyzetméter
osztatlan rész,

– A épületegyüttes: szuterén+földszint+emelet, rendeltetés: adminisztratív irodák, 746 négyzetméter hasznos felület az utcai fronton,

– B épületegyüttes: szuterén+földszint+3emelet+manzárd, rendeltetés: adminisztratív irodák, 1.561 négyzetméter hasznos felület az
utcai fronton,

– C épületegyüttes: szuterén+földszint+emelet és szuterén+földszint+2 emelet+manzárd, rendeltetés: adminisztratív irodák, 547 négyzetméter hasznos felület a belső udvarban,

– D épületegyüttes: földszint, rendeltetés: raktár 367 négyzetméter
hasznos felület a belső udvarban,
– 15 parkolóhely a belső udvarban.

A teljes együttes megközelíthető gépkocsival a Nyomda (Poligrafiei)
utcából, gyalogos megközelítés a Rózsák teréről.
Kikiáltási ár 7.500.000 lej, héa nélkül.

Az árverésen való részvétel garanciája a kikiáltási ár 10%-a.

Alicitrevalófeliratkozásésagaranciabefizetésénekhatárideje:
2021.április19.,17óra.

Az árverésen való részvétel feltételei a feladatfüzetben találhatók,
amelyet a mihaela.simion@delgaz-grid.roe-mail-címről lehet kérni.
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ALBÉRLETBE kiadó garzonlakás.
Tel. 0749-425-152. (11348-I)

KIADÓ kétszobás tömbházlakás az
Állomás téren. Tel. 0744-117-694.
(11353-I)

MINDENFÉLE

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

Szolgáltatás–Üzletiajánlat

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)

AMAROSVÁSÁRHELYIREFORMÁTUSTEMETŐ 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)

ATIMKO 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)

ÉPÍTŐCÉG kül- és beltéri munkát vállal. Tel. 0770-621-920.
(11099)

MAGÁN ÉPÍTŐCÉG SZAKMUNKÁSOKAT és SEGÉDMUNKÁSOKAT alkalmaz. Tel. 0742-664-124. (11299)

A marosvásárhelyi THERÉZIA tejipari vállalat KERESKEDELMI
IGAZGATÓT alkalmaz. Elvárások: kiterjedt üzleti ismeretekkel és
kapcsolatokkal rendelkező, dinamikus, kreatív személyiség; felsőfokú
végzettség; minimum 3 év tapasztalat KERESKEDELMI IGAZGATÓI minőségben előző munkahelyén. Előnyben azok a jelentkezők,
akik számottevő tapasztalattal rendelkeznek a nemzetközi kereskedelmi hálózatokkal való együttműködés területén; idegennyelv-ismeret – az angol vagy német nyelv előnyben. Önéletrajzát, kérjük,
juttassa el a therezia@therezia.ro e-mail-címre. Érdeklődni lehet a
0749-228-435-ös telefonszámon. (65485-I)

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

CSERÉPFORGATÁS, szigetelés kátránnyal, új tető készítése Lindab
lemezből, bármilyen javítás. Nyugdíjasoknak
20%
kedvezmény.
Tel.
0754-952-299. (11067)
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)
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Soha el nem múló fájdalommal em-

lékezünk életünk legszomorúbb nap-

jára, április 3-ára, amikor fiunk,
ifj. BALOG LAJOS (Szúttyi) kilenc

éve örökre eltávozott közülünk.

Nyugodj békében!

Emlékét őrzik szülei, testvérei, a kis
Csilla, rokonai, ismerősei. (11315)

TERMOPÁN ablakok, ajtók javítása,
szúnyoghálók, rolók készítése, szerelése.
Tel. 0771-383-725. (11109)
LÉPCSŐHÁZFESTÉST vállalok. Tel.
0741-699-761. (11312-I)

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag és alumíniumredőnyöket, szalagfüggönyöket, belső redőnyöket,
szúnyoghálókat. Tel. 0744-121-714,
0766-214-586. (11305)
BÉRELNÉK üzemen kívüli konyhát,
kis házat vagy nyaralót akár Marosvásárhely környékén is. Tel. 0756680-226. (11309-I)

VÁLLALOK
mindenféle
építkezési
munkát, fametszést (szőlő). Autót
vásárolok ócskavasnak. Tel. 0741-352972. (11321)
KERESEK NŐT idős asszony állandó gondozására. Nagyon jó fizetést ajánlok. Tel. 0775-248-644.
(11341-I)

ÉPÍTŐANYAGOK és bármilyen áru
szállítását vállaljuk 3,5 tonnás billenőautóval. Tel. 0740-667-511. (11145-I)

IDŐS hölgy mellé gondozónőt keresünk nappali ellátásra (4 óra/nap).
Tel. 0724-228-458. (11354-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Semmi sem fájdalmasabb az életben, mint egy szeretett személy
elvesztése. Elmentél, és én elvesztettelek örökre. Hiába takar a
sírhalom, s borul rád a temető
csendje, Te akkor is itt élsz a bánatos szívemben. Könnyes szemmel tekintek fel az égre, kérem az
Istent, nyugtasson békében.
Összetört szívvel emlékezem
szeretett férjemre, a deményházi
születésű BALOGH JÓZSEFRE
halálának 12. évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!
Emlékét őrzi örökké bánatos
özvegye, Magda. (11319-I)

Kegyelettel emlékezem drága nagyapámra, SZÉKELY SÁNDORRA
halálának 30. évfordulóján.
Jézus mondja: Én vagyok a Feltámadás és az Élet. Aki hisz bennem, akkor is élni fog, ha már
meghalt.
(Jn. 11:25)
Unokája, Enikő és családja.
(11359-I)

ELHALÁLOZÁS
Mély fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk,
hogy a szeretett férj, édesapa,
nagyapa,
KERESZTES ANDRÁS
2021. március 31-én, életének 80.
évében visszaadta lelkét a Teremtőjének. Utolsó útjára 2021.
április 2-án 13 órakor kísérjük a
marosvásárhelyi római katolikus
temető alsó kápolnájából.
A gyászoló család. (sz.-I)

Nem vársz már minket ragyogó
szemekkel, nem örülsz nekünk
szerető szíveddel. De egy könnycsepp a szemünkben Érted él,
egy gyertya az asztalon Érted ég.
S bennünk él egy arc, egy végtelen szeretet, amit tőlünk soha
senki el nem vehet. Telhetnek hónapok, múlhatnak évek,
szívből szeretünk, s nem felejtünk Téged.
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték, szerették,
hogy a drága édesanyánk,
MOLNÁR ÁGNES
(született Székely Ágnes,
édesanyja Szőcs Mária
és édesapja Székely István
Maroskeresztúrról)
76 éves korában, rövid szenvedés után, 2021. március 26-án
csendesen megpihent.
Búcsúznak tőle gyermekei:
Ágnes, Zoli és Zsolt, valamint
unokái: Ashley, Daniel, Elek és
Dávid.
Emléke
örökké
szívünkben
marad. (11346-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Sajnálattal értesültem volt
kolléganőm, PIRI haláláról.
Őszinte részvétem szeretett
családjának. Nyugodjék békében! Virginás Irénke és családja. (sz.-I)
Megrendülve értesültünk volt
osztálytársnőnk, MEDGYESI
PIROSKA haláláról. Őszinte
részvétünk a gyászoló családnak. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! A Bolyai
Farkas Líceumban 1961-ben
végzett XI. B-s osztálytársak.
(11349-I)
Őszinte részvétünket fejezzük
ki Szakács-Mikes István keresztfiunknak ÉDESANYJA elhunyta
alkalmával,
és
vigasztalódást kívánunk a
családnak. Keresztszülei: Soó
Márton és Erzsike, valamint
leányaik: Kinga és Erika családjukkal. (11357)
Fájdalmasan veszünk búcsút
drága barátunktól, SZILÁGYI
ENDRÉTŐL, akit a kegyetlen
halál tragikus hirtelenséggel
ragadott el. Drága emlékét
örökre megőrizzük szívünkben. Szeretett családjának
őszinte részvétünket tolmácsoljuk, kívánunk sok erőt a
mérhetetlen fájdalom elviseléséhez. Kovács Zoltán és családja. (11361-I)
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