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Koronavírus-gócpont
az éjjeli menedékhelyen

Az összes bentlakót, valamint a személyzetet is letesztelték

A népének
történelmi, néprajzi
emlékművet állító
Orbán Balázs

A magyar, valamint a székely-magyar
nép tudatában és emlékezetében
Orbán Balázs feledhetetlen alkotó
szellemként él tovább. Tehetségének,
nagyra feszülő alkotó lendületének
többszólamúsága jellemzi egész munkásságát… A nemzetszolgálat kötelességének szentsége vezérelte.
Létformája a nemzeti jogainkért való
küzdelem volt!

____________5.
Ideiglenes
szolidaritási adót
fizettetne
a gazdagokkal
az IMF
Koronavírus-gócpont alakult ki a köztudatban éjjeli menedékhelyként ismert marosvásárhelyi Rozmaring utcai szociális központban, miután szerdán több mint tíz személynek –
zömében bentlakóknak, de néhány alkalmazottnak is – pozitív lett a tesztje.

Menyhárt Borbála

Fotó: Nagy Tibor (archív)

Szerdán a marosvásárhelyi Rozmaring utcai szociális központ összes
bentlakóját, valamint az alkalmazottakat is tesztelték, miután kedden kiderült, hogy két munkatárs, valamint két bentlakó koronavírussal fertőzött
– tudtuk meg Andreia Morarutól, a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal Szociális Igazgatóságának vezetőjétől. A Maros Megyei
(Folytatás a 2. oldalon)

A Nemzetközi Valutaalap (IMF) javaslata szerint a magas keresetű magánszemélyek és a koronavírus okozta
gazdasági válság alatt is jól teljesítő
vállalatok extra adók befizetésével fejezhetnék ki szolidaritásukat a pandémia idején leginkább sújtott rétegekkel
– számolt be szerdán a Financial
Times című üzleti napilap.

____________17.

Sikertelen kísérlet

Bodolai Gyöngyi
Napok óta hallani a lehetőséget, miszerint a romániai oltási kampányt jelentős mértékben felgyorsítaná, és a tömegimmunitást is korábban elérhetővé tenné, ha a családorvosok is bekapcsolódnának
ebbe a tevékenységbe. Annál is inkább, mivel eddig is ők voltak a fő
beoltók, ahogy országos egyesületük közleményében is olvasható. A
kisgyermekek védőoltásainak beadása mellett évek óta a felnőtt lakosság influenza elleni immunizálása is reájuk hárult. Ha akarták, ha
nem, egy idő után a koronavírus-fertőzöttek kezelésébe is bevonták
őket, és a védőoltásokkal is őket terhelték volna, ha nem kívánt volna
olyan különleges feltételeket az országba elsőként érkező oltóanyagok
tárolása és csomagolása. Ezért csak most kerültek szóba, amikor olyan
oltóanyagok érkeztek, érkeznek, amelyek egy hűtőszekrényben is tárolhatók, nincsen belőlük több adag összecsomagolva, sőt a Johnson
& Johnson vakcinájából mindössze egy adagra van szükség. Ugyanakkor az is nyilvánvalóvá vált, hogy a fő ütőerektől távol eső települések lakói nem vagy nehezen vállalkoznak arra, hogy az időközben
felvirágzott vakcinaturizmusba bekapcsolódva, akár távolabbi településekre is elutazzanak, hogy beoltsák őket. Ezt sokuknak sem a kora,
sem az egészségi, sem az anyagi állapota nem teszi lehetővé. És furcsa
módon éppen ilyen vidéki településre szökik be a betegség, nem kímélve az ott lakók életét sem, mivel az átlagosnál később kerülnek kórházba, nem a legjobb egészségi állapotban. Ezért lenne sokkal
egyszerűbb, ha a kisebb és nagyobb településeken élő tájékozatlan,
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
6 óra 48 perckor,
lenyugszik
20 óra 1 perckor.
Az év 99. napja,
hátravan 266 nap.

Koronavírus-gócpont
az éjjeli menedékhelyen

Ma ERHARD,

holnap ZSOLT napja.

ZSOLT: régi magyar személynév, a Solt alakváltozata.

IDŐJÁRÁS

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2021. április 8.

Havazás lehetséges
Hőmérséklet:
max. 9 0C
min. -1 0C

1 EUR
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100 HUF

1 g ARANY

4,9228

4,1478

1,3730

232,5493

A csütörtöki lottóhúzás nyerőszámai

39, 33, 4, 40, 36 + 7

NOROC PLUS: 4 0 6 8 5 8

26, 9, 6, 13, 32, 31

NOROC: 3 8 2 3 9 2 0

19, 21, 28, 20, 32, 37

SUPER NOROC: 0 6 0 6 2 9

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.

(Folytatás az 1. oldalról)
Közegészségügyi Igazgatósággal együttműködve szerdán
összesen hatvenegy személyt teszteltek, közülük 54-en
bentlakók, a többiek a központ dolgozói. A tesztelés nyomán újabb 11 ember esetében – mindannyian bentlakók –
született pozitív eredmény, további 6 személy esetében
pedig bizonytalan, azaz nem értékelhető eredményt mutattak az elvégzett vizsgálatok, így náluk csütörtökön megismételték a teszteket. Az alkalmazottak azóta házi
karanténba vonultak, a fertőzött bentlakókat pedig elkülönítették az erre a célra kialakított helyiségekbe.
Andreia Moraru kifejtette, a marosvásárhelyi önkormányzat és a szociális osztály, amelynek az alárendeltségébe tartozik a központ, minden megtesz azért, hogy
kézben tartsa a kialakult helyzetet. Már szerdán átszervezték a központ működését, és ideiglenesen átköltöztették más emeletekre a lakókat annak érdekében, hogy
jól el tudják különíteni a pozitív teszteredménnyel rendelkezőket azoktól, akik nem fertőzöttek. Ennek értelmében a tetőtérbe – ahol az elkülönítő helyiség is ki van
alakítva – kerültek a fertőzött személyek, egy emelettel
lennebb azok, akiknek az első tesztje nem hozott értékelhető eredményt, míg a földszinti helyiségekben he-

lyezték el a menhely azon lakóit, akiknek negatív lett a
koronavírus-tesztje. Az igazgatónő szerint a fertőzött
személyek tünetmentesek, vagy enyhe tüneteik vannak,
a csütörtök reggeli beszélgetésünkig senki nem szorult
kórházi ellátásra. A fertőzött alkalmazottak otthoni elkülönítésben vannak. Csütörtökre vártak egy fertőző
betegségekre szakosodott orvost a központba, illetve elkezdődött a járványügyi ankétok elvégzése. Az igazgatóság folyamatosan tartja a kapcsolatot a Maros Megyei
Közegészségügyi Igazgatósággal, a fertőzötteknek orvosi felügyeletet biztosítanak, ugyanakkor kellő menynyiségben áll rendelkezésre védőfelszerelés –
kezeslábas, kesztyű, maszkok, arcvédő pajzsok –, valamint fertőtlenítőszer is.
Érdeklődésünkre, hogy a kialakult helyzetben tudnake fogadni olyan hajléktalanokat, akik a kinti hideg elől éjszakára a menedékhelyen húzódnának meg, Andreia
Moraru elmondta, sajnos negatív teszteredmény hiányában ebben a helyzetben nem tudnak senkit fogadni, az
eddig elkülönítőként használt tetőteret, ahol a negatív
teszteredményig elhelyezték az éjszakára menedéket kérőket, az átalakítások nyomán jelenleg a központ fertőzött
bentlakói foglalják el.

Tel. 0742-828-647

Megyei hírek

17 település vörös tartományban

A Maros Megyei Közegészségügyi Igazgatóság április 7-i
adatai szerint 17 település van vörös besorolásban. Továbbra is Szásznádason a legnagyobb a fertőzöttségi
arány, ahol 7,85 ezreléket regisztráltak. A következő Marosbogát, itt több 6 ezreléket tesz ki a pozitív esetek száma.
Marossárpatakon, Görgényoroszfaluban, Kozmatelkén és
Tekeújfaluban 5, Szászrégenben és Nyárádtőn 4 ezrelék
fölötti a fertőzöttségi ráta. Marosvásárhelyen 3,98 ezreléket
jelentettek, a fertőzöttek száma 589. Három ezrelék fölötti
az arány Vajdaszentiványon, Palotailván, Gernyeszegen.
Marosfelfaluban, Koródszentmártonban, Balán, Maroskecén és Dicsőszentmártonban.

Római játékok Mikházán

Április 10-én, szombaton Mikházán a marosvásárhelyi,
gyulafehérvári és szebeni római hagyományőrző egyesületek képviselőinek részvételével megszervezik a Ludi
Megalenses rendezvényt. A program 11-17 óra között lesz
a tájház, a római castrum és a timebox közötti téren. Az
egyesületek bemutatják az egykori római katonai felszerelést és viseletet, ezenkívül különböző kézművesműhelyek
várják az ide érkezőket, és római táncokat is láthatnak a
résztvevők. A rendezvényt az egykori római határt népszerűsítő nemzetközi Limes program keretében szervezik,
partner a Maros Megyei Múzeum és a MOGYTTE.

Rövid terápiás programok

A Bonus Pastor Alapítvány május 3-14. között kéthetes
rövid terápiás programot szervez szenvedélybetegeknek
és felnőtt hozzátartozóiknak a magyarózdi terápiás otthonban. Azok jelentkezését várják, akik változtatni szeretnének alkohol-, játék- vagy társfüggőségükkel terhelt
életmódjukon. Jelentkezési határidő: április 26. A marosvásárhelyiek és a Maros megyeiek Deé Lukács Évánál érdeklődhetnek
és
jelentkezhetnek
a
0265-254-460
telefonszámon.

Rágcsálóirtás Marosvásárhelyen

Április 6-ától a marosvásárhelyi Közterület-kezelő Igazgatóság a Coral Impex Kft.-vel együttműködve elkezdte a rágcsálóirtást.
A
szakemberek
a
közterületeken
rágcsálóirtásnál alkalmazott vegyi anyagokat tartalmazó
konténereket helyeznek el. Ezeket megfelelőképpen megjelölik, és körülbelül három hétig a közterületen hagyják. A
rágcsálóirtásnál használt szerek az Egészségügyi Minisztérium által engedélyezettek, és alacsony mérgezési csoportba tartoznak. Ennek ellenére felkérik az
állattulajdonosokat, legyenek figyelmesek, és kerüljék el
azokat az övezeteket, ahova a szereket kihelyezték. A rágcsálóirtás április végéig tart.
Hírszerkesztő: Mezey Sarolta

Pályázat

Fotó: Nagy Tibor

Pillekönnyű alkotás pillepalackból

Közösen kitakarítjuk! jelszóval
újabb nagyszabású takarítási akciót
szervez a Marosvásárhelyi Rádió.
Ennek keretében gyerekeknek/fiataloknak szóló pályázatot hirdetnek a
szervezők. Le kell rajzolni vagy saját
terv alapján olyan tárgyat készíteni,
amelynek fő alapanyaga a pillepalack.
Az alkotás csak kézi technikával készülhet. Rajzolni színes ceruzával,
filctollal, temperával, pasztellkrétával

lehet, tárgy készítése esetén pillepalackot, ragasztót és egyéb kiegészítő
anyagot lehet használni. Egy pályázó
személy vagy csoport csak egy alkotással pályázhat. Az idén külön kategóriában díjazzák az óvodásokat, az
előkészítő osztályosokat, illetve az IIV. V-VIII. IX-XII. osztályosokat.
Az alkotásokról készült fotókat a
radiospalyazat@gmail.com e-mailcímre kell küldeni április 15-ig. Az

A vezetés megszervezésének
új technikái

Folytatódik a Romániai Magyar Közgazdász Társaság online előadás-sorozata. Ezúttal, április 12-én 18 órától a több mint húsz
év kutatói múlttal rendelkező Kiss Ferenc tart előadást. Az online
beszélgetés során a szociokrácia és holarokrácia fogalmáról,
olyan modern vezetési mintákról tart ismertetőt, melyek megoldást jelenthetnek a XXI. századi információs korszak többszörös
kihívásaira. A kutató, aki egyben író is, tapasztalatairól és alkalmazásra kész megoldásairól fog beszámolni. Az esemény itt érhető el: https://www.facebook.com/events/464580534857728

eredményhirdetés április 22-én lesz. A
levélben fel kell tüntetni a pályázó és
annak a tanintézménynek a nevét,
ahol tanul a benevező. A pályázattal
kapcsolatos bővebb tájékoztató
a Marosvásárhelyi Rádiónál a krakoczi@yahoo.com e-mail-címen és a
0740-117-206-os telefonszámon Rákóczi Kingától kérhető. A pályázat támogatói: Ecolect Maros, Surtech,
jatszma.ro, Richter Gedeon. (v.gy.)

Megkétszereződött
az online adóbefizetés

A marosvásárhelyi adófizetők egyre inkább
élnek a helyi adók és illetékek online befizetési
lehetőségével. Az idei év első három hónapjában a ghiseul.ro portálon keresztül a polgármesteri hivatal kasszájába befolyt összeg 8,4
millió lejt tesz ki. Ez majdnem duplája a tavalyi
összegnek. Ez is bizonyítja, hogy a marosvásárhelyiek tekintettel vannak a járványhelyzetre, és felelősségteljesen járnak el.
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A kormány jóváhagyta a kis- és középvállalkozásokat
támogató programok módszertani normáit

A kormány jóváhagyta az IMM Invest, IMM Factor
és az IMM LEASING programok módszertani normáit, valamint az IMM Leasing programhoz kapcsolódó de minimis rendszert. Ennek célja a szükséges
pénzügyi források biztosítása a kis- és középvállalkozások, valamint a kapcsolt vállalkozások számára, hogy túllépjenek a jelenlegi válság okozta
gazdasági helyzeten. A most elfogadott jogszabály
lehetővé teszi azt is, hogy a kis- és középvállalkozások megtarthassák a jelenlegi munkahelyeket, és
folytathassák a tevékenységüket.

Az IMM Invest program előnye, hogy megszűnt a kedvezményezettek legfőbb korlátja – a garanciák hiánya és a szükséges pénzügyi likviditás megteremtése – a kölcsönökhöz való
hozzáférésben. A program 2021-es évre szóló rendelkezési
alapjának összege 15 milliárd lej. Ebből 1 milliárd lejt az
AGRO IMM Invest programnak különítenek el.
A módszertani szabályok meghatározzák a támogatásokat
a mezőgazdaság, a halászat, az akvakultúra (vízművelés) és
az élelmiszeriparban tevékenykedő mezőgazdasági termelők
számára. Bővül a támogatható kedvezményezettek kategóriája, támogatják a kölcsön megadásának dátumától számított
8 hónapig a kölcsönök kamatjának 100%-át. Ugyanakkor támogatják a kezelési és a kockázati díjat a garancia érvényességének teljes időtartama alatt, valamint egy vissza nem
térítendő részt a garantált finanszírozás összegének legfeljebb
10%-áig.
Az Agro IMM Invest alprogram keretében támogatható
kedvezményezetteknek nyújtott beruházási hitelek esetében
legfeljebb 24 hónapos türelmi időt kell biztosítani. A kölcsönök törlesztése évente legalább két törlesztőrészlettel történik.
Az IMM Invest programon belül a támogatható kedvezményezettek egyéb kategóriáinak a türelmi ideje a tőke visszafizetésére legfeljebb 18 hónap.

Az AGRO IMM INVEST alprogram kedvezményezettjei
számára a Pénzügyminisztérium folyósítja a támogatásokat az
állami költségvetésből. Ez tartalmazza a működő tőke és a beruházási hitelek finanszírozásához nyújtott hitelkeretekkel
kapcsolatos kamatokat – a kölcsön megadásának időpontjától
számított 8 hónapig – a kezelési és a kockázati díj összegének
100%-ban, valamint a garantált finanszírozás értékére alkalmazott, legfeljebb 10%-os vissza nem térítendő összetevőt.
Az IMM Factor program esetében a támogatások cégenként
legfeljebb 800.000 euró lej egyenértékig terjedhetnek, a kockázati és kezelési díj teljes összegének, valamint a kamatok
értéke 50%-ának fedezésére.
A garanciák teljes felső határa 2021-re 1 milliárd lej. Az elfogadott módszertani normák meghatározzák a program keretében nyújtott finanszírozás teljes költségét.
Továbbá a módszertani normák szabályozzák azokat a tevékenységeket is, amelyek nem támogathatóak a program keretében.
2021-re az IMM LEASING programban nyújtható garanciák teljes plafonja 2 milliárd lej. Ehhez a felső határhoz kapcsolódó garanciák formájában nyújtott támogatás bruttó
támogatásának egyenértéke 50,9 millió lej.
A Pénzügyminisztérium a pénzügyi lízingkölcsönök kamatát legfeljebb 50%-ig támogatja – a finanszírozás odaítélésétől
számított 8 hónapig –, a kezelési díjat és a kockázati díjat (garanciaköltségek – finanszírozás) 100%-ig.
A Pénzügyminisztérium a módszertani normákban szabályozza az előfinanszírozásra alkalmazott kamat (3,5%) kizárását, mivel az előleg nem része az állam által garantált
finanszírozásnak. Ugyanakkor meghosszabbítja a de minimis
támogatási rendszer érvényességét a 2021. december 31-ig és
2022. október 31-ig kötött jogi kötelezettségvállalások esetében. Ez utóbbi dátumig történhetnek a kifizetések.
(közlemény)

Forrás: rmdsz.ro

Tárcaközi bizottság alakult a lazítás előkészítésére

Csütörtökön is csökkent az újonnan diagnosztizált
koronavírus-fertőzések száma, Florin Cîțu miniszterelnök pedig a járványügyi korlátozások fokozatos lazítását előkészítő tárcaközi bizottság
létrehozásáról írt alá rendeletet.

A kormányfő által elnökölt, 17 minisztérium, valamint a
közegészségügyi intézet, az oltáskampányt koordináló bizottság és a katasztrófavédelem államtitkári rangú képviselőiből
álló testület fogja kidolgozni, koordinálni és életbe léptetni
azokat az rendelkezéseket, amelyekkel Románia június elsejével kezdődő „normalitáshoz történő visszatérését” készítik
elő.
Cîțu szerint május végére eléri az ötmilliót (a teljes lakosság
mintegy 25 százalékát) a koronavírus ellen beoltottak száma,
a következő időszakban pedig elegendő oltóanyag érkezik az
országba ahhoz, hogy július végéig ez a szám tízmillióra
nőjön. A gazdaság teljes újraindításához a lakosság 70 százalékának immunizálására van szükség – vázolta a lazítások feltételeit a kormányfő.
A kormányfő jelezte: a közelgő ortodox húsvét alkalmával
ideiglenesen enyhítenek az üzletek nyitvatartási korlátozásain
és az éjszakai kijárási tilalmon is, az április 30. és május 3.
közötti hosszú hétvégén pedig a tengerparti vendéglátóhelyeken is enyhítenek a korlátozásokon.

A bukaresti kormány azt követően kezdett a lazításokról beszélni, hogy az országban mindennapossá váltak a megszorítások elleni demonstrációk, ugyanakkor a – megelőző két hét
átlagánál immár hatodik napja alacsonyabb – napi esetszámok
is azt jelzik, hogy Romániában tetőzött a járvány harmadik
hulláma.
A stratégiai kommunikációs törzs csütörtöki jelentése szerint az utóbbi 24 órában már kevesebb mint ötezer új fertőzést
regisztráltak, ami csaknem tíz százalékkal elmarad az utóbbi
két hét átlagától. Egy héttel korábban még az 5600 fertőzés
számított átlagosnak. A kórházakban azonban továbbra is válságos a helyzet, csütörtökön újabb rekordot döntött, és megközelítette az 1500-at az intenzív terápián ápolt súlyos betegek
száma.
A halálozási ráta is még növekvő tendenciát mutat: a csütörtöki jelentésben 172 haláleset szerepel, ami több mint húsz
százalékkal haladja meg az utóbbi két hét átlagát.
Bukarestben közben a helyi járványügyi operatív törzs pontosította, hogy az áruházak annyi vásárlót fogadhatnak egyidejűleg, hogy mindenkire legalább hét négyzetméternyi hely
jusson, és a kisebb boltokban is legalább kétméteres távolságot kell biztosítani a vevők között. A kereskedőknek vagy az
önkiszolgáló kosarak számának korlátozásával, vagy automata
számlálórendszer üzembe helyezésével kell gondoskodniuk
arról, hogy az előírt létszámot ne lépjék túl. (MTI)

Ország – világ
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Folytatják az oltást az AstraZeneca
koronavírus elleni vakcinájával

Nagyon fontos, hogy folytatódjon a koronavírus elleni oltási kampány Romániában valamennyi rendelkezésre álló oltóanyaggal, így az AstraZeneca
vakcinájával is tovább oltanak – jelentette be csütörtökön az oltási kampányt koordináló országos bizottság (CNCAV) elnöke. Valeriu Gheorghiţă
hangsúlyozta, nem lesz korhatári korlátozás, bárki
megkaphatja az AstraZeneca oltóanyagát. (Agerpres)

Leválthatják az állami rádió
és a televízió vezetőségét

Elutasította csütörtökön a képviselőház és a szenátus kulturális bizottsága a román közszolgálati rádió
2017-es, 2018-as és 2019-es tevékenységi beszámolóját. A jelentések elutasítását 13 törvényhozó támogatta, heten ellenezték. Szintén csütörtökön
elutasították a Román Televíziótársaság (SRTV)
2017-es, 2018-as és 2019-es tevékenységi jelentését is, a döntést szintén a testület 13 tagja támogatta, heten ellene szavaztak. Az SRTV
elnök-vezérigazgatója, Doinea Gradea szerint a csütörtöki döntés a köztelevíziónál dolgozó szakemberek „arculcsapása”. A jelentéseket a parlament
plénumának is meg kell még vitatnia. Amennyiben
itt is elutasítják ezeket, leválthatják a két intézmény
vezetőségét. (Agerpres)

Eljárást indítana a DNA a volt
egészségügyi miniszter ellen

A korrupcióellenes ügyészség (DNA) a szenátus
hozzájárulását kéri a Florian Bodog volt egészségügyi miniszter elleni bűnvádi eljárás elindításához. A
volt tárcavezető, jelenlegi szenátor ellen hivatali viszszaélés, közhivatalnok által elkövetett közokirat-hamisítás és hivatalos okiratok meghamisítása miatt
vizsgálódna a DNA. A vádhatóság szerint Florian
Bodog miniszterként közbenjárt annak érdekében,
hogy személyi tanácsadója egy éven át megkapja a
tisztsége után járó fizetést, noha nem jelent meg a
munkahelyén, és nem látta el a szerződésébe foglalt
feladatokat. Mivel az illető nem járt be dolgozni,
Bodog írta alá helyette a jelenléti íveket, és két
egyéni munkaszerződésre, valamint egy egyéni felelősségvállalási nyilatkozatra is odahamisította az
illető aláírását. A DNA szerint a volt miniszter tanácsadója 75.656 lejjel károsította meg a szaktárca
költségvetését azáltal, hogy jogtalanul kapott fizetést. A DNA 2019 szeptemberében is kérte a szenátustól Florian Bodog mentelmi jogának megvonását,
a felsőház akkor elutasította az erre vonatkozó
igénylést. (Agerpres)

Sikertelen kísérlet

(Folytatás az 1. oldalról)
járatlan lakosok a könnyebben elérhető, ismerős családorvosi rendelőkhöz fordulhatnának, a szakszerű tájékoztatás, a beütemezés és az oltás is könnyebben menne.
Ahhoz azonban, hogy ez megtörténhessen, és a háziorvosok nyugodt lélekkel vállalkozzanak arra, hogy mindennap programon kívül megszervezzék legkevesebb tíz
személy beoltását, olyan feltételek teljesítését kérték,
amelyek ezt lehetővé teszik. Többek között az oltóanyag
kiszállítását a rendelőkbe, a megfelelő körülmények, eszközök, gyógyszerek biztosításához nyújtandó segítséget,
világos feltételeket a pénztárral megkötendő szerződésben, a beütemezés és a jelentéstevés egyszerűsítését, valamint a végzett munkának megfelelő javadalmazást. A
beküldési határidő előtt két nappal ismertté vált a kérés
szövege, amely a pénztárral való szerződés megkötésére
vonatkozik, de nincs szó a feltételek zömének a teljesítéséről, ezért sokan úgy döntöttek, hogy nem vesznek
részt az oltási kampányban. Vannak közöttük olyan családorvosok is, akik a listájukon levő személyek közül
sokat előjegyeztettek, és az immunizálásuk is már megtörtént.
Temes megyében az egészségügyi világnap tiszteletére
indult el a program 50 családorvos részvételével, akik
az AstraZeneca vakcinájával oltanak. Ott viszont az önkormányzat mellett egy áruházlánc is vállalta a családorvosok támogatását.
A továbbiakban a labda az egészségügyi hatóságok
térfelén van, és amíg a szükséges oltóanyag megérkezik,
tisztázhatják a feltételeket, hogy több családorvos csatlakozzon önkéntesen a kampányhoz. De az sincs kizárva,
hogy „szokás szerint” kötelezővé teszik számukra.
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Marosvásárhely tiszta környezetéért

Két szombaton 18 tonna hulladék gyűlt össze

Marosvásárhelyen
március
27-én kezdődött a hulladéknak számító, használhatatlan
elektronikai és elektromos
készülékek begyűjtése. A
tiszta környezetért elnevezésű akciót a Marosvásárhelyi
Polgármesteri Hivatal koordinálásával a RoEcologic Recycling, valamint a RecoLamp
hulladékgyűjtésre szakosodott cégek végzik. A következő
gyűjtésekre
szombatonként, április 10-én, 17én és 20-án 8-12 óra között
kerül sor.

Mezey Sarolta

Március 27-én a Gyémánt piac
környékén, a Barátság, a Bánát, a
Jövő, a Harmónia utcában, valamint
a Pandúrok utján, a Mol benzinkútnál elhelyezett konténerekbe gyűjtötték a hulladékot. Április 3-án a
Moldova utcában, a Szupernél, a
Brassó utcai kazánháznál, a Kövesdombon a Maros Művészegyüttes
mögött, a Parângului utcai Profi üzletnél, a Szentjánosbogár óvoda
mellett, a Koós Ferenc és a Godeanu utca kereszteződésénél helyezték el a konténereket.
A Tudor és a Kövesdomb negyed
lakói – már aki felfigyelt a hirdetésekre – megszabadulhattak a lakásban tárolt kacatoktól, a régi

televízióktól, számítógépektől, hűtőszekrényektől, gáztűzhelyektől,
mosógépektől, porszívóktól, vasalóktól, világítótestektől, égőktől, neoncsövektől,
elemektől
és
akkumulátoroktól.
Marius Libeg, a Marosvásárhelyi
Polgármesteri Hivatal sajtószóvivője elmondta, hogy az akció első
két szombatján 18 tonna hulladékot
gyűjtöttek össze az említett gyűjtőpontokon.
Szombatonként folytatódik
az akció
E hét végén, április 10-én a Kárpátok sétányon, a Darina üzlet mellett, a Szabadi utcai játszótérnél, a
Constantin Hagi Stoian utcában, az
új tömbházak környékén, a Szabadság utca és a N. Bălcescu utca kereszteződésénél az autóbuszmegállóban, a sportcsarnoknál, a
Levendula utca és a Iuliu Maniu
utca kereszteződésénél helyeznek ki
konténereket.
Április 17-én az Árvácska utcai
kazánháznál, az Aurel Filimon utcai
parkolónál, a főtéren a kiskatedrálisnál, a Rozmaring utcában, a Vajdahunyad és a Kudzsir utca
kereszteződésénél, valamint a Resica utcában lesznek gyűjtőpontok.
Április 24-én a Ştefan cel Mare
utcai parkolóban, a Mihai Eminescu
Művelődési Ház melletti parkolóban, a Béke utca és a Coşbuc utca

110 családorvos töltötte ki
a kérvényt

Miután Temesváron megkezdődött az AstraZeneca-vakcinával való
oltás 50 családorvosi rendelőben, tegnap 16 óráig megyénk 284 családorvosa közül 110-en töltötték ki a Megyei Egészségbiztosítási Pénztár
vezetőjéhez intézett típuskérvényt az egészségbiztosítóval kötendő szerződés jóváhagyására – tájékoztatott Butilcă Manuel vezérigazgató. A
szerződés az idézett sürgősségi kormányrendelet, valamint az egészségügyi miniszter és az Országos Egészségbiztosítási Pénztár vezetőjének
vonatkozó rendeletei értelmében arról szól, hogy az oltási kampányban
a tájékoztatást, a beütemezést, a beoltást, valamint a vakcina utóhatásainak a követését vállaló családorvosok az elvégzett tevékenységért milyen javadalmazásban részesülnek. Érdeklődésünkre hozzátette, hogy a
feltételek biztosítása nem a pénztár, hanem a közegészségügyi igazgatóság feladata. (bodolai)

Egyetemista életérzés
az otthon kényelméből

Online nyílt napokat szervez
a Sapientia

A középiskolás évek vége felé nem könnyű a diákoknak eldönteni, hol tanuljanak tovább. Éppen ezért a járványhelyzetre való tekintettel a Sapientia Erdélyi Magyar
Tudományegyetem úgy döntött, virtuálisan segít a diákoknak
abban, hogy közelről is megismerhessék az egyetem oktatási
kínálatát azáltal, hogy online nyílt napokat szervez 2021 tavaszán az intézmény mindhárom kara.

Fontos, hogy a középiskolások megfelelő, biztos forrásból értesülhessenek a továbbtanulási lehetőségeikről, éppen ezért tették bárki számára
elérhetővé az eseményeket a sapientiások. A pályaválasztás előtt álló diákok így utazás nélkül, otthonuk kényelméből ismerhetik meg az intézmény helyszíneit: a tudományterületek szerinti tematikus napokon
nyereményjátékokkal, egyetemi sétával, előadásokkal, diákbemutatkozókkal és sok hasznos információval várják az érdeklődőket a karok. Az
események teljesen online zajlanak, így mindenki könnyen be tud csatlakozni az ország bármely pontjáról, további információkat a Sapientia
EMTE Facebook-oldalán vagy sapientia.ro honlapon lehet szerezni.
Az ONLINE nyílt napok időpontjai:
* Csíkszeredai Kar: 2021. április 12–15.
* Kolozsvári Kar: 2021. április 26–30.
* Marosvásárhelyi Kar és Sepsiszentgyörgyi Tanulmányi Központ:
2021. május 10–14.

kereszteződésénél, a Făget utca és a
Székely Vértanúk utca kereszteződésénél lehet leadni a hulladékot.
Segítséget nyújtanak az időseknek
Azok, akik eddig elmulasztották
– és sokan vannak ilyenek – a lakhelyükhöz közeli pontokon leadni a

fölöslegessé vált elektronikai és
elektromos tárgyakat, a következő
szombatokon elvihetik ezeket a
város más övezetében működő
gyűjtőpontokra.
Tudni kell, hogy a konténerek
csak szombaton adott időintervallumban, 8-12 óra között vannak a
gyűjtőpontokon, utána elviszik
őket, hogy illetéktelen személyek
ne turkálják és dobálják összevissza
a begyűjtött tárgyakat.

Ha az idős emberek a megadott
helyre nem tudják elszállítani a nehezebb elektronikai és elektromos
hulladékot, segítséget kérhetnek a
0748-196-767-es telefonszámon.
Az illetékesek megoldást találnak
az 50 kilósnál nehezebb tárgyak elszállítására is.
Marius Libeg szerint a hulladékgyűjtés sikeresnek bizonyult, ezért
legalább évente kétszer megismétlik.

Gyerekkoncert a magyar költészet napja alkalmából

Fotó: Nagy Tibor

Almából ki, körtébe be

A fenti címmel, gyerekkoncerttel jelentkezik Bertóti Johanna e hét vasárnapján: a magyar költészet
napja alkalmából az előadó online gyerekkoncertjét
lehet megtekinteni április 11-én 17 órától a Facebookon, Bertóti Johanna alkotói oldalán (https://www.facebook.com/bertotijohannaoldala). A Kolozsváron
élő előadó és költő számos saját versét megzenésítette, ezekből hangzik el egy válogatás a koncerten.
A versek az Almából ki, körtébe be c. gyerekverskötetben olvashatók, illetve Johanna megzenésítésében
a kötethez tartozó CD-mellékleten meg is hallgathatók.
Amint azt a szervezők írják, a koncerthez kedvezmény is kapcsolódik. Aki április 7-e és 16-a között
megrendeli Johannától a verseskötetet, kap mellé ingyen egy játékos füzetet, amely a könyv kiegészítő
kiadványa. A kötet és a füzet Kolozsváron, Marosvásárhelyen és Nagybányán személyesen átvehető, más
településekre a szerző postázza őket. A következő elérhetőségeken lehet megrendelni a kötetet, illetve további
információkat
kérni:
bertotijohanna@gmail.com, vagy Bertóti Johanna alkotói oldala a Facebookon. A koncert során a nézőknek alkalmuk nyílik részt venni egy játékban is,
amelyen belül egy kötetet, illetve egy játékos füzetet
lehet majd nyerni. A játék részletei az eseményen fognak kiderülni.
„Bertóti Johanna az utóbbi évtizedben rengeteg különböző színházi és összművészeti projektben vett
részt dramaturgként, színészként, zenészként vagy
szerzőként. Alapító tagja az Író Cimborák csoportnak,
rendszeresen szervez önálló esteket. Ha mondjuk kereket cserélni vagy falat glettelni is tudna (simán
lehet, hogy tud), igazi reneszánsz személyiségnek nevezhetnénk. A gyerekversírás egyértelműen hazai
pálya számára.
Az Almából ki… című kötetben közel hetven verset találunk, három ciklusba rendezve. A ciklusok önmagukban is hangulati egységet képeznek,
ugyanakkor az egész könyvön végigvonul egy lineáris időbeli »cselekmény«, mintha egy évet élnénk
végig, januártól decemberig. A javarészt rövid, dalszerű versek tematikája ezen az idővonalon ível a
klasszikus jeles napoktól az élet legegyszerűbb (boszszantóan banális) történéseiig: a karácsony áhítata
éppúgy helyet kap, mint az iskolai késés. Mégsem
közhelyes az Almából ki, körtébe be – egyszerűen
azért, mert a szövegek verstani-nyelvi igényessége kiemelkedő. Bertóti Johanna nem ragad le a felező tizenkettes-ABAB/svéd típusú szabadvers-receptnél

Bertóti Johanna

Fotó: Bertóti Attila

(gyerekeknek jó lesz alapon), bonyolultabb formákat
is bevállal, és jól teljesíti a vállalásokat. Ritkán enged
a sötét oldal kísértésének, hogy kommersz, agyonmosott rímpárokat hasznosítson újra, viszont bátran
használ együtt egymástól nagyon különböző hangulatú kifejezéseket, és ettől különlegesen friss, vagány
lesz egy-egy verse (… a mennyben szól az ének / a
sok szólam tekereg…).
Külön jót tesz még a kötetnek, hogy a szerző nem
érzi kötelességének, hogy modern, fiatalos és korszerű legyen. A költészetet nem akarja „közel hozni”
a gyerekekhez, nem emeli feltétlenül központi témává
a modern mindennapok kellékeit, viszont sallangmentes lazasággal használja akár metaforaként a digitális valóság vagy a globalizált világ elemeit.
Viszont természetesen játékos és kreatív, mint egy
gyerek, éljen az a kilencszázhetvenes vagy a kétezerhúszas években” – írja a kolozsvári Koinónia Kiadó
gondozásában megjelent kötetről recenziójában Mészöly Ágnes a barkaonline.hu oldalon. (Knb.)
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A népének történelmi, néprajzi emlékművet állító Orbán Balázs
Buksa Éva-Mária ny. tanár

(1830. február 3. – 1890. április 19.)

Orbán Balázs történetíró, néprajztudós,
földrajzi utazó, útleíró, fotóművész, országgyűlési képviselő, a MTA levelező tagja 131
éve, 1890. április 19-én Budapesten szenderült örök álomra.
Történelmünk csak az ősök kultuszán keresztül válik közismertté, örökkévalóvá.
Ezért fontosnak tartom az útjukat, helyüket
kereső fiataloknak magyarságismeretet gyarapító írásokat adni a kezébe.
A magyar, valamint a székely-magyar nép
tudatában és emlékezetében Orbán Balázs feledhetetlen alkotó szellemként él tovább. Tehetségének,
nagyra
feszülő
alkotó
lendületének többszólamúsága jellemzi egész
munkásságát… A nemzetszolgálat kötelességének szentsége vezérelte. Létformája a nemzeti jogainkért való küzdelem volt!
Kortársa, Kemény Zsigmond példaadó áldozatkészsége miatt „a leghűségesebb magyar”-nak nevezte, az utókor pedig „a
legnagyobb székely”-nek.
Közismert Orbán Balázs credója: „Előttem
a népszabadság a legnagyobb szentség!” Ősi
jogaink és örökségünk védelmének érdekében az „építők” hitével, határozottságával
dolgozott. Élő szóban és írásaiban küzdött az
igazság szellemének életben tartásáért és
népe számára egy jobb, élhetőbb jövő felépítéséért. Buzdította kortársait, bátorította képviselő-társait – a Nemzeti Párt baloldali
frakciójának „zászlósaként” – nemzeti ellenállásra az Osztrák–Magyar Monarchia népünk jogait korlátozó intézkedései ellen.
Nemzete megdicsőülésének ügye sarkallta
haza- és nemzetszeretettől fűtött országgyűlési beszédeit. 1867 után megváltozott a korszellem s némileg a politikai konstelláció, de
ő a dualizmus korában is konokul kitartott
nemzeti romantikus elvi-érzelmi állásfoglalása, politikai ideológiája mellett. Kitartóan
harcolt elveiért, céljaiért. Egész életművére
jellemző az alkotó akarat és állhatatos munka
összefonódása.
Az írásnak, legyen az bármilyen műfajú,
társadalmi funkcióját helyezte előtérbe. Országgyűlési beszédeiben gyakran hangoztatta
a Parlament pulpitusáról a magyar szabadságharc bukása után elorzott nemzeti jogaink és
„szent reformtörekvéseink” elismerésének
szükségességét. Beszédeiből elvi és érzelmi
állásfoglalásának túlfűtöttsége áradt, hiszen
lelkében visszhangzottak nemzettársainak panaszai. Követelte, hogy az osztrák globalizációs törekvésekkel szembe kell állítani egy
magasabb magyar szellemi kultúrát, melyet
minden faluban magyar iskolák létesítésével
és a magyar nyelv használatának általánossá
tételével kell kezdeni, valamint szorgalmazta
az önépítkezés jogát.
Orbán Balázs családtörténete
Rendkívül romantikus családtörténeti események előzték meg születését, és az ő életútja is kalandregénybe illő.
A Székelyudvarhelytől 6 km-re elterülő
Lengyelfalván született régi székely nemesi

Forrás: Wikipédia

„A nemzetek életképességét és hatalmát
ma már nem annyira a nyers erő, nem is a
hősiesség, hanem a népek műveltségi foka és
szellemi fejlettsége szabja meg.”
Orbán Balázs

családban. Apja, báró Orbán János huszárkapitány a napóleoni csatákból hazatérve, a birtokon, lánytestvérei társaságában találja a
Kassán tanult, Isztambulból származó gyönyörű felvidéki árva lányt, Knechtel Foresti
Eugéniát, aki náluk élt, de már sok éve semmit sem tudott szüleiről. (Szüleivel: felvidéki
mérnökként Törökországban dolgozó magyar édesapjával és olasz–görög származású
dúsgazdag édesanyjával régen Isztambulban
éltek. A kassai leányintézetben együtt tanuló
Orbán lányok édesanyja, gr. Dessewffy Klára
sajnálatból befogadta őt.) Az ismerkedésből
szerelem lett, majd házasság. Ebből a házasságból születik 1829. február 3-án báró
Orbán Balázs. Nem várt szerencse érte a fiatal Orbán családot, amikor sokévi kutatás
után az Isztambulban élő nagymama az osztrák követség nyomozása alapján megtudta
eltűnt leánya lakcímét, és veszélyes kalandok után, ajándékokkal megrakodva megérkezett Lengyelfalvára. A család öröme
leírhatatlan volt! Akkor derült ki, hogy a szeretett apa, miután lányát a kassai tanintézetben elhelyezte – feleségének meglepetésül
szánta – visszaindult Isztambulba, hogy feleségét meggyőzze szándékáról, azaz magyar földre való áttelepedésükről. Sajnos
útközben hajótörést szenvedett, haláláról
hosszú évekig a feleség meg leánya semmit
sem tudott. A keserves, hosszú évek után, az
egymásra találás boldogságában éltek együtt,
anya és leánya a cseperedő unokákkal. Honvágytól gyötörve és attól a vágytól vezérelve,
hogy egyetlen gyermeke és annak családja
számára gondtalan, jó életet biztosítson, viszszautazott Isztambulba. Megtalált családja
számára kényelmes, csodálatos palotát építtetett. Négy év múlva a jó hírrel visszatért
Lengyelfalvára, és kérte, biztatta lányát, vejét
az áttelepülésre.

Végre 1846 tavaszán, amikor a mi hősünk
betöltötte 17. életévét, útnak indultak Isztambul felé. A szerető nagymama előre utazott
Isztambulba, hogy ott ünnepélyesen fogadja
családját.
Iskolai tanulmányai, ifjúkora
Orbán Balázs a székelyudvarhelyi római
katolikus gimnáziumban kezdte, majd a református kollégiumban végezte a felsőbb
osztályokat, azaz itt végezte az I-II. bölcsészeti classisokat, de az utazás miatt 1846
áprilisában iskolai tanulmányait kénytelen
volt félbeszakítani. Különösen felkeltette
érdeklődését az emberi civilizáció kérdése.
Azok voltak kedvenc órái, melyeken a
mesés Kelet kultúrájáról hallott. Legjobb
barátjával, Dózsa Dániellel már akkor elhatározták, hogy majd egyszer beutazzák
az ókori világ fontosabb helyszíneit: Görögországot és Kis-Ázsiát, a kultúra bölcsőit.
Gyermek- és ifjúkorában apja nagy gondot
fordított, hogy nemesifjúhoz méltóan megtanulja a kardforgatás művészetét, valamint a
lovaglást. Édesanyja bevezette a tehetséges
fiút a görög és olasz nyelv rejtelmeibe is.
Rendkívül jó nyelvérzéke volt.
Gyermekkora óta nagyon kedvelte a természetet, szorgalmasan járta szülőfaluja határát. Csodálta a fákat, növényeket, állatokat.
Barátaival az Orbán-birtokon túli, távolabbi
vidékeket is bebarangolta, belovagolta. Szóba
elegyedett az egyszerű emberekkel, akiknek
csodálta dalait, meséit, leginkább hősi erőfeszítéseit az életfenntartáshoz szükséges javak
előteremtéséért.
Távollétében, külföldi útjai során gyakran
felidézte a „zöld fák bársonyába foglalt kis
falut, Lengyelfalvát” és a székelyföldi tájak
szépségét. Szülőföldszeretete már ifjúkorában mélyen lelkébe ivódott. Ezért, bár kíván-

csi érdeklődéssel, kalandra vágyón, de fájó
nosztalgiával hagyta el hőn szeretett szülőföldjét és barátait, remélve, hogy 2-3 év múltán viszontláthatja őket. De nem így történt!
12 év múltán, már 29 éves, meglett férfi korában térhetett haza.
Orbán Balázs 12 éves külföldi tapasztalatai,
autodidakta tanulmányai
1846 május első hetében Galacon a hajóba
szálláskor értesültek, hogy az őket oly nagyon váró nagymama május 1-jén betegségben
elhunyt.
Megérkezésük
után
szembesültek a fájó valósággal: mesés vagyonának, ingóságainak, sőt ingatlanjainak
nagy részét a mohamedán egyház elkobozta,
és az emberek széthordták. 12 évig pereskedtek visszaszerzésükért, de csak kis részét sikerült visszaszerezniük.
Az ifjú Balázs számára az ott töltött időszak nemcsak 12 évi hontalanságot, de egyben hasznos külföldi tanulmányokat is
jelentett. Hangsúlyozni szeretnénk, hogy a
fiú természetes intelligenciája alapján, a
puszta önképzés útján a sokoldalú tudományos műveltségnek olyan magaslatára küzdötte fel magát, hogy számtalan képzett
kortársát túlszárnyalta. Autodidakta volt, és
poliglott lett: hét nyelven beszélt. Még arabul is megtanult rövid idő alatt. És ezt is tudatosan tette, hiszen ifjúkori álmát követve
beutazta Szíriát, Libanont, Palesztinát,
Egyiptomot és Arábiát, néha szinte embertelen körülmények közepette, sőt életveszélyben is volt. Mindent megnézett és feljegyzett
naplójába. Egyéves útja alatt beutazta a
Közel-Kelet legvonzóbb történelmi-kulturális tájait és a Szentföld bibliai zarándokhelyeit, tapasztalatait Kolozsváron jelentette
meg hat kötetben 1861-ben. Az I. kötet 167.
oldalán ezt írja: „Nálam természetes érzet
volt egy szép tájban, egy nagyszerű természeti jelenetben mindig találni valamit, ami
honomra emlékeztetett, ami visszaragadá
gondolataimat annak távoli bércire, s ilyenkor érzém a távollal mindig nagyobbodó
honvágy kínjait.”
Ezt követően Görögország ősi kultúrájának és nevezetességeinek számbavételére indult. 1848 végén Athénban egy újságból
értesült a magyar szabadságharc eseményeiről. Sietve visszatért Isztambulba, saját költségén szabad csapatot szervezett, és bizonyos
katonai kiképzés után hazaindult harcosai
élén Erdélybe. Azonban Vidinben értesült a
világosi fegyverletételről. Visszatért Törökországba, és kis idő múlva a török szultán befogadta országába a magyar menekülteket:
Kossuthot és kíséretét. Az oda menekült magyar szabadságharcosoknak Orbán Balázs
hathatós segítséget nyújtott. 1849–52 között
az emigránsoknak szállást biztosított, kaszinót, találkozóhelyet létesített számukra. Kossuthtal szinte napi kapcsolatban volt, de 1851
szeptemberében Kossuthot egy amerikai
gőzös Angliába vitte – ahol hősként ünnepelték –, majd decemberben az Amerikai Egyesült Államokba, ott is hivatalos ünneplésben
részesítették. Hét hónapos körútja után, 1852ben Kossuth visszatért Angliába, és ott élt
családjával 1861-ig, amikor Torinóba (Itália)
telepedett át.
(Folytatjuk)
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A természet kalendáriuma (CDLVII.)

Kiss Székely Zoltán

Hogy eclogáimat írhassam szűz örömmel,
mint csillagászok az ég mellé költözöm fel,
a tornyok szomszédja, ott hallgatom álmatag,
hogy a harangzene a szélben hogy dagad.
Kikönyökölök és nézem padlásszobámból
a műhelyt, mely fecseg s dalolva-zengve
lángol,
a város száz torony- és kürtő-árbocát
s a mennyboltot, melyen öröklét ragyog át.

Tájkép. A Párizsi képek nyitóversében
a kétszáz évvel ezelőtt, 1821. április 9-én született Charles Baudelaire először próbálja a
költészet történetében a nagyvárosi miliőt a
természetbe beilleszteni:
Jó ülni, este, az ablakokban a lámpa
és fent a csillagok születésére várva,
az eget füstfolyók útja csíkozza be
és ránk ömlik a hold sárga bűvölete.
Így nézem majd tűntét nyárnak, ősznek, tavasznak,
s ha a tél monoton estéi rám havaznak,
ajtó s ablak fölé rakok agy zárakat
s építek éjszakatündéri várakat.

Bizony még a vers fordítója, Szabó Lőrinc korában sem volt hiú ábránd várni a csillagok felpislákolását a nagyváros közepén.
Manapság még a hold sem fénylik tisztán a
füstfolyók szabdalta ég helyett füstköd burkolta égen. Ha csillagokat csodálni szeretnél,
ma már nemzetközi csillagoségbolt-parkok
kínálnak erre lehetőséget a „művelt” Európa
természettől elszakított városlakóinak. No
persze, vannak olyan helyek a Kárpát-medence keleti peremvidékén, ahol még érteni
lehet, hogy az ógörögök miért nevezték vörös
csillagnak a Marsot, a Szíriusz miért volt pirospozsgás, a tengerkék jelző hogyan illett a
Jupiterre? Mert valóban olyan színűnek láthatták a tiszta égbolton őket.
És álmodni fogok… Lék láthatár dereng szét,
látok kertet, síró szökőkutat, medencét,
csókos, madárdalos estét s reggeleket
és minden gyermekit, mit az Idill szeret.
S ha kint az Izgalom ablakom rázva tombol,
fel se rezzen nehéz fejem az asztalomról,
úgy eltölt a gyönyör, hogy ím: az éledő
derűt akaratom maga hívja elő
s kiveszem a szívem napját s képzeletemmel
a telet ragyogó tavasszá hevítem fel.

Ebben a hirtelen fagyosra váltó bolondos áprilisban jó is lenne, ha ily könnyen tudnánk óvni virágbimbós vagy már éppen
virágzásnak indult gyümölcsfáinkat az éjsza-

Az ébredő erdő ezer zöldje

kai fagytól. Mert ha tavasszal megindul a növényi hormontermelés, s rügyfakadásra, virágzásra készteti a növényeket, a folyamatot
leállítani, megfékezni, még a folyamatot lassítani sem nagyon lehet. Kevés olyan növény
van, amelyik evolúciója során szert tett egy
ilyen, a szeszélyes időhöz állandóan alkalmazkodni tudó, negatív visszacsatolásos önszabályozásra.
Április 9-én emlékezzünk meg Bethlenfalvi Paál Árpád Antal István botanikusról, 1943-ban e napon hunyt el. (Áprilisban
is született, 1889-ben.) A növényi hormonok
élettani jelentőségének világviszonylatban is
első kutatói közé tartozott. Kezdetben ingerfiziológiai vizsgálatokat végzett, majd az
elsők között kezdett foglalkozni a növényi
hormonkutatásokkal. Behatóan foglalkozott
a fototropikus ingervezetéssel, azaz a növények fény hatására történő görbüléses mozgásjelenségével, és leírta az auxin
fitohormon, illetve egyenlőtlen megoszlásának a folyamatra gyakorolt hatásmechanizmusát. Miért fordulnak a növények a fény
felé? Erre a kérdésre az elsők közt kereste a
választ Charles Darwin az 1800-as évek
végén. Feltételezte, hogy a növényi mozgás
a növekedéssel függ össze, és a növekedést
valamilyen anyag szabályozza. E sejtést Paál
Árpád bizonyította az 1900-as évek elején.
(Szerencsésebb nemzetek kutatói ilyen felfedezésekért kapnak Nobel-díjat.) Levágta a
növényekről a hajtáscsúcsot, és kétféle
módon helyezte vissza azokat a sötétben tartott növényekre. Ha eredeti helyzetében tette
vissza a vágási felszínre a levágott csúcsot,
akkor a növény egyenesen növekedett, és
nem görbült el. Ha féloldalasan tette vissza a
levágott csúcsot, akkor a növény elgörbült, és
az az oldala növekedett erőteljesebben, amelyik érintkezett a levágott csúccsal. Ebből
arra következtetett, hogy a növekedést kémiai
anyag, hormon szabályozza, amely a hajtáscsúcsban képződik. A növény görbülését
pedig ennek az anyagnak az egyenlőtlen eloszlása okozza. Később mások azonosították
a növekedési hormont, amit auxinnak neveztek el a görög auxein (növekedni) szó nyomán. Megállapították, hogy az auxin serkenti
a növényi sejtek megnyúlását. Az is kiderült,
hogy fényérzékeny vegyület. Ha egyik oldaláról világítjuk meg a növényt, akkor a hajtás
árnyékos oldalán az auxin nem bomlik le, és
a sejtek megnyúlnak. A hajtás napsütötte oldalán az auxin bomlik, így a sejtek növekedése lassúbb. Az eltérő ütemű növekedés
miatt a hajtás a fény felé görbül.

Az erdő avarában nemes májvirág (Hepatica nobilis)

A talló kalászait hányva
s a verebek közé belesvén
nagy szél kapott föl egyszer engem
hirtelen, áprilisi estén.

Így indítja Április 11 című versét József
Attila. Nem a tükörbe néző kamasz tetszelgése hatja át ezt a verset. A vers, mellyel e
dátum ürügyén meglepte magamagát, általános érvényű problémát érint.
Gyerekeit kereste arra
s engem talált ott épp az útban.
Bömbölt, örült s én mosolyogva
rengeteg mellén elaludtam.
Vitt falvan, földeken keresztül,
meghempergetett jó sárosra,
cibálva és kacagva vitt egy
pesti, csatakos külvárosba.

Az uccán vidám jasszok lógtak
s még vidámabban verekedtek,
kiabáltak, kiabáltunk és
a jasszok végül berekedtek.

Mondom, valami nagy ünnep volt,
a hívek templomokba mentek
s reszketve, szomorú kézzel
áldották őket meg a szentek.

S hogy a harangok búgtak, fölnőtt
a szívekben nagy, esti béke.
A gyilkos végzett emberével
s úgy menekült, kalaplevéve.

Reménységnek és tulipánnak
kicsikis deszka-alkotmányba
1905-ben ígyen
iktattak be az alkotmányba.

A kártyás munkásnak fiúként,
s a szép, i f j ú mosóasszonynak
ligetnek, sárnak, vágynak, célnak,
fejkendőbe kötözött gondnak.

Április 11. a magyar költészet napjává
avatódott. E vers méltósága onnan ered, hogy
az útra indító érzelmi kötéstől, gondviseléstől, a fölismert küldetéstől soha elszakadni
nem tudó választott fiú hűségét visszhangozza:
A szegényasszony rég halott már,
de fiát a szél el nem hagyja,
együtt nyögünk az erdőn éjjel
s együtt alszunk el virradatra.

A rómaiak április 12-én a gabonaanyát,
Cerest ünnepelték a Ceralia ünnepen. 15-én
vemhes teheneket áldoztak nyilvánosan a
szaporulatért, a Fordicidia ünnep erről kapta
a nevét.
Április 12-én született (1793-ban) az
első magyar orvosi folyóirat alapítója, a magyar természettudományos nyelv egyik megújítója, Bugát Pál orvos. Kezdettől fontosnak
tartotta, hogy a szakirodalom – elsősorban a
tankönyvek – magyar nyelven álljanak a diákság és a gyakorló orvosok rendelkezésére.
Ez okból több szakkönyvet lefordított, és már
ekkor próbált a szakkifejezésekre magyar eredetű és hangzású szavakat keresni. A természettudományos szaknyelv megújítása egész
életét betöltő program lett. Toldy Ferenc írta,
hogy „helyesen szólni Révai, szépen Kazinczy,
műszabatosan Bugát Pál tanította a nemzetet”. Toldy egyébként közeli barátja és állandó munkatársa volt; 1830-ban együtt
indították az első jelentős magyar gyógyászati
folyóiratot, az Orvosi Tárat. Bugát volt a kezdeményezője és első elnöke az 1841-ben
megalakult Természettudományi Társulatnak.
1839-ben Toldy Ferenccel közösen adta ki
Magyar-Deák és Deák-Magyar Orvosi Szókönyvét, amelyben a latin szakkifejezésekre
próbált magyar megfelelőket találni. Az általa
kreált orvosi szavak egy része elterjedt, és ma
is használatos; ilyenek például: láz, tályog,
izom, ideg, mirigy, műtét, végtag. Más, ma
már mulatságosnak tűnő szavait kirostálta az
idő; például: dag (daganat), gőg (gége), foganc (foghúzó eszköz). Legjelentősebb nyelvújítási munkája a Természettudományi
szóhalmaz, 1843-ból. Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc alatt Bugátot Magyarország főorvosává nevezték ki; a szigorú
megtorlás nem maradt el: megfosztották egyetemi tanári állásától és nyugdíjjogosultságától.
Visszavonultsága idején újra az orvosi szaknyelv magyarításával foglalkozott. Az önkényuralom enyhültével, 1860-ban ismét a
Természettudományi Társulat elnöke lett.
Maradok kiváló tisztelettel.
Kelt 2021-ben, két évszázaddal Baudelaire
születése után
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Kiruccanás Carmelbe

Ez az utóbbi év a mindennapi rossz hírekkel, kijárási tilalommal, korlátozásokkal bizony elég nyomasztó
hangulatot keltett. Ráadásul fogadott
hazánk, szokásához híven, ismét világelső lett. Igaz, a járvány idején a
több mint félmillió halott nem
olyasmi, amivel dicsekedni lehetne.
Azonban szerencsére elérhető a koronavírus elleni oltás, jelentősen csökkent a megbetegedések száma az
utóbbi hónapban, és az új államvezetés a megszorításokat is enyhítette.

Fodor Lajos

Kihasználtuk az adódó alkalmat, és egy
rövid kiruccanást terveztünk Carmelbe. Hirtelen nem is tudom, hogy Carmel (Carmelby-the-See) egy kis város-e, vagy inkább egy
nagy falu, de nem ez a lényeg. A lényeg az,
hogy egy kedves település a Csendes-óceán
partján, és aránylag közel van hozzánk.

Szállodánk

A Monterey-félszigeten, mintegy 190 kmre délre fekszik San Franciscótól, Amerika
nyugati partvidékének egyik legszebb részén.
Északon Monterey várossal határos, délen
pedig az 1-es országút Santa Barbara, Los
Angeles és San Diego érintésével mintegy
900 km után Mexikóba vezet. 1902-ben alapították, keresett turisztikai központ.
A 2010-es népszámlálás adatai szerint
3.722 lakosa volt, 93,1%-uk fehér, 0,3% afroamerikai, 0,2% bennszülött amerikai, és 0,2%
ázsiai. A spanyol, illetve latínó közösség
pedig 4,7%-ot tesz ki, tehát egy aránylag homogén település, főleg kaliforniai mércével.
Régen lakott terület, valamikor az ohlone
indián törzs lakói éltek itt, de a XVII. sz. vége
felé ezek nagy része kihalt a spanyol hódítók
által behurcolt fertőző betegségek miatt, melyekkel szemben az immunrendszerük nem
tudott védekezni.
A földet 1542-ben a Juan Cabrillo spanyol
felfedező által vezetett tengerészek pillantot-

A városháza

ták meg először az idegenek közül. Partra
azonban csak egy későbbi expedíció szállt
1602-ben, és védőszentjükről Our Lady of
Mount Carmelnek (Karmel-hegyi Miasszonyunk) nevezték el. A Carmel-missziót sokan
Kalifornia alapjának tekintik, és itt található
az állam első könyvtára.
Az 1906-os San Franciscó-i földrengés
után sok író, festő, zenész költözött Carmelbe, ezeket bohémeknek hívták. Ezek csoportjába tartozott Mark Austin, Jack London
és Sinclair Lewis is többek között. Ma is egy
művésztelephez hasonlónak lehet nevezni üzletei után. 1986 és 1988 között az ismert filmszínész, Clint Eastwood volt a polgármestere.
Állítólag szeretett volna valamit építeni, amit
az egykori városrendezés nem hagyott jóvá,
és hogy célját elérje, polgármesternek jelentkezett. Mint ismert színésznek, nem volt
nehéz dolga, a választók 72%-a reá szavazott, Ciprusfák
és ő 300 dolláros fizetésért vállalta a kétévi pártolják, s ezek nagy része – akárcsak a
polgármesteri állást. E két év alatt sikeresen szállodák és az egész város is – nagy kutyavéghezvitte tervét, megmentette a Mission barát. A 3.722 lakosú városban mintegy 46
szálloda, illetve 64 vendéglő van, ez is mutatja, hogy a turizmus nagyban hozzájárul jövedelmükhöz.
Éghajlata mediterrán, a nyarak hűvösek, a
reggelek borúsak, ködösek, de délutánra kiderül. A legszebb idő szeptember–októberben
van, mikor az átlaghőmérséklet 22 C-fok.
Májustól októberig az időjárás nedves.
Az út odáig elég eseménytelenül telt el,
szerencsére a forgalom nem volt túl nagy, és
két óra alatt megtettem az utat. Kissé meglepett, hogy az út bal oldalán a Diablo-vonulat
jó néhány csúcsát hó borította. Már vagy tíz
éve járok erre, de ilyet még soha nem láttam
márciusban. Aztán a másnapi hírekből kiderült, hogy valóban egy ritka hideg front ért a
környékre, még a sokkal délebbi Santa Monicában is észleltek havat. Ami azonban sokkal jobban izgatott, az az, hogy az út vége
felé elkezdett zuhogni az eső. És esőben
nincs mit csinálni Carmelben. Szerencsére
kora délutánra kiderült, és utána már sütött a
nap.
A szállodába korán érkeztünk, de biztosra
akartunk menni, és bejelentkeztünk. Szállodánk a Green Lantern Inn, közel van a közRanchet a további modernizálástól, és kibő- ponthoz. Mint a szállodák nagy része,
vítette a városi könyvtár gyermekrészlegét. valamikor ez is egy nagy lakás volt, alakítotPolgármestersége azonban eléggé ellentmon- ták szállodának. Egy kis szobánk, szekrényünk, fürdőszobánk van. Állítólag két
dásos kiértékelést kapott.
Hogy megőrizze egyéni jellegét, az egy kutyát is be lehet hozni, azzal a kikötéssel,
négyzetmérföldnyi óvárosban a házaknak hogy ne legyenek nagyobbak 50 kilósnál.
nincs házszáma, így a posta nem kézbesíti a Csak azt nem tudom elképzelni, hova férnéleveleket, hanem az itt lakók a postán vehetik nek be, mert kutya nélkül is alig férünk. No
át őket. Egy másik érdekesség: van egy 1963- de mindegy, nem azért jöttünk, hogy a szálból származó törvénye, mely tiltja a magas lodában töltsük az időt.
Kirakjuk csomagjaink, és máris indulunk
sarkú (5,1 cm magas és 6,5 cm2 felületű) cipő
használatát különengedély nélkül. Persze ezt szétnézni. Messze azonban nem érünk, mert
a törvényt ma már nem tartják be, és állítólag mint utólag kiderül, filmeznek a városban, és
azért hozták, mert a sok hepehupás úton a központi rész nemcsak az autók, hanem a
gyalogosok előtt is zárva van. Sebaj, irány az
magas sarkú női cipővel nem lehetett járni.
A város architektúrájának rendjét is szi- óceán. Az évszakhoz képest kevesen vagorú szabályok korlátozzák. Az új épületeket gyunk, de többen, mint gondoltam. Parkolóa meglévő fák köré, mellé kell építeni, és a helyet elég nehéz találni, a vendéglők nyitva
telek minden részén megfelelő számú fa kell vannak, igaz, csak 25%-os kapacitással. Sok
helyen nem fogadnak el készpénzt, és a
létezzen.
Vendéglő- és szállodahálózatok képviselőit maszk viselete kötelező.
Az óceán partján az ismert kép fogad: cipnem engedik letelepedni, a helyi vendéglőket
rusfák, tiszta homokpart, sötétkék óceán és
bárányfelhős égbolt. Mint egy giccses fest-

Új, módos házak
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mény, de a természetben nem hinném, hogy
valami is giccses lenne. Ahogy a sétányon
nyugat felé tartunk, bal oldalon megjelennek
a házak, a helybeliek sétáltatják kutyáikat,
vagy a ház körül tesznek-vesznek. Érdekes,
rendezett lakóházak, beilleszkednek a természetes környezetbe a sok fa, növény közé.
Ahogy azonban kezdjük elhagyni a tulajdonképpeni Carmel óvárosát, lassan kezdenek
megjelenni a házszámok is. És nem csak a
házszámok, hanem hatalmas új házak is.
Ezek már nem illeszkednek a régi Carmel
légkörébe. Hatalmas, kérkedő házak, és elég
újaknak néznek ki. Az áruk pedig még kaliforniai mércével is magasak. Visszafelé még
megállunk a Tor ház előtt, a Sólyom-torony
jól látszik az utcáról is, de bemenni még nem
lehet, még nem nyitották meg a koronavírus
miatt. John Robinson Jeffers költő és családja
lakott itt 1919 és 1999 között. A költő saját
kezűleg segített a ház felépítésében. Terméskőből épült, stílusa elüt a többi házétól, lehet,
hogy ezért is látogatják.
Késő délutánra, amikor visszaérünk a központba, a filmező autók egy része elvonult,
a mellékutcák azonban nem mind szabadultak fel. Főleg azok nem, ahova mi szerettünk
volna menni. Ha már itt vagyunk, gondoltuk,
rúgjunk ki a hámból, és vacsorázzunk Clint
Eastwood vendéglőjében, a Hog’s Breathben. Az utcába azonban nem engedtek be.
Így másnap ismét oda mentem, hogy legalább fényképezzem le. Üzlet üzlet hátán,
mindenki el akar adni valamit. Van itt helyi
festmény, angol édesség, kutya-macska paradicsom, és minden, amit még el lehet képzelni. A járókelők is egyre többen vannak,
úgy néz ki, lassan kezdenek helyreállni a
dolgok.
Csak ne legyen tiszavirág-életű ez a megújulás. Két egyforma ház nincs, és hogy még
egyénibb legyen a hely, számtalan kis, szinte
rejtett beugró udvar van, szintén üzletekkel
tele. Az egyik mellékutcán elmegyünk egy
templomocska kinézetű épület előtt, szerencsére írja előtte, hogy a polgármesteri hivatal.
Megvacsorázunk egy helyi olasz vendéglőben, több mint egy éve ez az első vendéglői
vacsoránk. A báránycsülök finom volt, és a
pohár kaliforniai pinot noir is jó volt azt lemosni.
(Folytatjuk)

PÁLYÁZATI
SZELVÉNY
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A pályázati rejtvény megfejtése:
KEMÉNY; JÁSZAI; TELEKI; BURTON; BÉRCZY;
GYÖRGYI; BUBICS
Kérjük a nyerteseket,
vegyék fel a kapcsolatot Borbély Ernővel
a 0742-828-647-es telefonszámon.
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VÍZSZINTES: 1. Francia költő, 200 éve született (Charles). 9. Tanít. 10.
Sanzonénekesnő (Edith). 12. Matematikus, fizikus, MTA-tag, 150 éve született (Sándor). 17. … Ekberg (színésznő). 19. Junior (röv.). Zamat. 21. Érdekcsoport. 22. Albán
hírügynökség. 23. Béka (latin). 24. Ellenben. 25. A szarka farka! 26. Román festő
(Theodor). 27. Szögfüggvény (röv.). 28. Rövid. 30. A mélybe. 31. Beszól! 32. Szita. 33.
Etel becézése. 35. Felnőtt iskolás. 37. Rovar végső alakja. 39. Éktelen kép! 40. Jókai Mór
feleségének személyneve. 42. Előtag: elő, előző. 43. Szamoai pénz. 44. Oroszlánnév. 46.
Nem mozduló. 48. Ritka (német). 50. A mangán vegyjele. 51. Elsőként járta körül a
Földet, 500 éve halt meg (Fernão de Magalhães). 52. Református püspök, prédikátor,
nyelvész, 200 éve hunyt el (Mihály).
FÜGGŐLEGES: 1. Óriáskígyó. 2. Lakrész! 3. Hivatkozik. 4. Becézett Dániel. 5.
Erkölcstan. 6. Az egyik szülő. 7. Római kettő. 8. Biztató-, indítószó. 11. A Wesselényiösszeesküvés egyik vezetője és elárulója, 350 éve kivégezték (Ferenc Kristóf, gróf).
12. Meteorológus, szakíró, 150 éve született (György). 13. Hímzett (tojás). 14. Ütésre
üres hangot ad. 15. Palóc alma. 16. Szolmizációs hang. 18. Csendes téka! 21.
Veteményesből való. 22. Amália becézése. 24. Sűrű. 26. Angol sörféle. 28. Céltalanul
járkál. 29. Vattacsomó. 30. Lamartine verse. 32. Folyó (spanyol). 33. A templom …
(szegény). 34. Ruhaszövet. 36. Gleccservölgy. 38. Cipész szerszáma. 41. Mind, összes
(angol). 43. Három (olasz). 45. Középen lead! 47. Éneklőhang. 49. Oda-vissza női név.
L.N.J.
A megjelölt sorokban, oszlopokban szereplő helyes megfejtéseket április 22-ig a
Népújság címére (Dózsa György u. 9. szám) beküldők – két személy – egy-egy könyvet
nyerhetnek. A pályázati szelvényt – a pályázat címével együtt – kérjük kivágni és a
borítékra ráragasztani. (Egy borítékban csak egy pályázati szelvény szerepelhet.)



A két rejtvény azonos számú meghatározásait keverve közöljük. A megjelölt
négyzetekbe kerülő betűket folyamatosan összeolvasva Csokonai Vitéz Mihály egyik
versének címét kapjuk. Könnyítésül egy betűt előre beírtunk.



ZORRO



A MÁRCIUSI ÉVFORDULÓK (4.)
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Megfejtések
az április 2-i számból:
Skandi:
Minden ügyes gyermek örömmel is teszi.
Engedje megöntözni kedves kis
leányát,
Isten e hajlékra adjon áldást.

VÍZSZINTES: 1. Hiszékeny – Jogtalanul magánál tart. 7. Méltóság – Lám. 8. Bérkocsi
– Nem dolgozó méh. 9. Sportszán – Élet. 11. Részben agitál! – Hátrabámul! 12. Előkelő
– Szolga. 14. Kínai hosszmérték – Gerlefej! 15. Szabó Magda egyik regénye – Aprólékos,
pontos. 18. Sánc – Arab állam. 19. Gyertyabél – Szökken. 22. Rangjelző szó – Kettős
betű. 23. Szorító – Babtámasz. 25. Helyhatározó rag – Páratlan anorák! 27. Igényel, óhajt
– CYÉ. 28. Amely helyen – Fiú, argóban. 30. Kiejtett betű – A kén és a jód vegyjele. 31.
Sámli, ülőke – Odarögzít, fixál.
FÜGGŐLEGES: 1. Zsúr, mulatság – Virág része. 2. Küzdőtér – San Marinó-i autóverseny-pálya. 3. Sóhaj – Olt-partok! 4. Tagadószó – Szótoldalék. 5. Fazakas Péter által
rendezett, 2017-es magyar film – Lételem. 6. Amerikai színész volt (John) – Román
popénekesnő (Analia). 10. Valószínűleg, netán – Vöröseslila szín. 13. Szöglet – „Arany
ember” (Mihály). 16. Sörhas – Kékkő. 17. Szándék – Tömítés, nyílászáró. 20. Hawaii
köszönés – Fürge, szélvész. 21. Szükségszerűség – Ledönt. 24. Töredék – Ételt gyomorba
juttat. 26. Azonos betűk – Csen. 29. Skálahang – Római számok, összegük ezerszáz.
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Ideiglenes szolidaritási adót
fizettetne a gazdagokkal az IMF

A Nemzetközi Valutaalap (IMF) javaslata szerint a magas keresetű
magánszemélyek és a koronavírus
okozta gazdasági válság alatt is jól
teljesítő vállalatok extra adók befizetésével fejezhetnék ki szolidaritásukat
a
pandémia
idején
leginkább sújtott rétegekkel szemben – számolt be szerdán a Financial Times című üzleti napilap.

Az IMF szerint az ideiglenes adó csökkentené a társadalmi egyenlőtlenségeket,
amelyeket az elmúlt év gazdasági és
egészségügyi válsága csak tovább súlyosbított. A szervezet részéről úgy vélték,
megnyugtatná a válság által leginkább
sújtottakat, ha azt tapasztalnák, hogy a járvány elleni küzdelemből a társadalom
minden rétege kiveszi a részét.
Vitor Gaspar, az IMF adóügyekért felelős vezetője a Financial Timesnak elmondta: a válság alatt is boldoguló
rétegek adójának szimbolikus növelése
erősítené a társadalmi kohéziót, még
akkor is, ha az államháztartás szempontjából nem feltétlenül lenne rá szükség.
„Az országoknak fontolóra kell venniük ezt a lehetőséget, amely segítene
megértetni a polgáraikkal, hogy mindenki
hozzájárul a járvány utáni kilábaláshoz” –
mondta Gaspar.
Az IMF szerint nőttek az egyenlőtlenségek a világjárvány idején, és leginkább
a fiatalabb, valamint szegényebb rétegek
a válság kárvallottjai. A Nemzetközi Valutaalap javaslatát ahhoz hasonlította,
mint amikor Németország újraegyesítése
után szolidaritási adót vezettek be.
Március közepén Joe Biden amerikai
elnök bejelentette, hogy azok, akik többet

keresnek évi 400 ezer dollárnál, „kisebb
vagy jelentősebb” adóemelésre számíthatnak. Elnöki kampánya során Biden számos javaslatot tett a vállalkozások és a
magas jövedelemmel rendelkező amerikaiak adójának emelésére. Ilyen volt például
a legmagasabb keresetűek egyéni adókulcsának 37-ről 39,6 százalékra emelése.
Biden egy héttel ezelőtt jelentette be
újabb, ezúttal 2000 milliárd dolláros fejlesztési csomagját. A finanszírozással kapcsolatban elmondta, hogy a társasági adó
mértékét 21-ről 28 százalékra fogják
emelni, hozzátéve, hogy az adókulcs még
így is alacsonyabb lesz, mint a második
világháború és 2017 között volt.
Az elnök szerdai, a Fehér Házban elmondott beszédében már együttműködést
ajánlott a társasági adó emelésének mértékével kapcsolatban. „A vita örvendetes.
A kompromisszum elkerülhetetlen. A változás biztos” – fogalmazott Biden. Hozzátette: hajlandó beleegyezni egy
alacsonyabb társasági adókulcsba, mint a
28 százalékos javaslata, és hamarosan
meghívja a republikánus törvényhozókat
a Fehér Házba egyeztetésre.
Janet Yellen amerikai pénzügyminiszter
szerdán ismertette a társasági adóemelési
terv részleteit, amelynek célja, hogy az
adóelkerülés megakadályozásával 15 év
alatt 2500 milliárd dollár új bevételt teremtsenek elő. Yellen terve szerint egy 21
százalékos globális társaságiadó-minimumot állapítanának meg a nemzetközi tevékenységet folytató vállalatok számára.
Ezen kívül a legnagyobb amerikai vállalatoknak 15 százalékos adót kellene fizetniük az elkönyvelt jövedelmeik után.
(MTI)

A hajléktalanok kimaradtak a brit oltási rendből

Szputnyik V oltóanyag vásárol
Németország?

Németország tárgyalást kezd Oroszországgal az új típusú koronavírus
(SARS-CoV-2) ellen kifejlesztett Szputnyik V orosz vakcina beszerzéséről kétoldalú alapon, az Európai Uniótól
függetlenül – jelentette be a német
szövetségi egészségügyi miniszter csütörtökön.

Jens Spahn a Westdeutscher Rundfunk
(WDR) regionális közszolgálati médiatársaság
rádiós hírműsorában elmondta, hogy miután az
európai uniós tagországok egészségügyi minisztereinek szerdai tanácskozásán az Európai
Bizottság illetékese ismertette, hogy nem szerepel terveik között orosz oltóanyag beszerzéséről szóló szerződések kidolgozása,
hozzászólásában közölte, hogy a bizottság elzárkózása miatt Németország kétoldalú tárgyalást kezd Oroszországgal.
Kiemelte: a vásárlás első számú feltétele,
hogy az orosz készítmény rendelkezzék EU-s
forgalmazási engedéllyel, ezért a fejlesztése
révén keletkezett adatokat mind meg kell osztani az EU-val.
Továbbá az orosz szállítmányoknak legkésőbb öt hónap múlva meg kell érkezniük, mert
addigra már a Szputnyik V nélkül is „több mint
elég oltóanyagunk lesz”.
Ezért az orosz félnek kötelező érvényű vállalásokat kell tennie arról, hogy a forgalmazási
engedély megszerzése után konkrétan mikor és
mekkora mennyiséget szállít a készítményből
– fejtette ki a miniszter.
A német kormány régóta azt képviseli, hogy
nemzeti szinten kell megoldani a Szputnyik V
beszerzését, ha az EU nem lép, és Jens Spahn
már március közepén bejelentette, hogy hamarosan szállítási szerződéseket is köthetnek.
Berlin támogatása abban is megnyilvánul,
hogy a közösségi gyógyszerhatóság szerepét
betöltő Európai Gyógyszerügynökségnél
(EMA) indított engedélyeztetési eljárásban az

Nincsenek a kormányzat prioritási listáján

Erre a CNN londoni tudósítója
hívta fel a figyelmet. Az amerikai hírtelevízió megszólaltatta Zahid Chahuan brit
háziorvost, aki szerint meghökkentő, hogy az egészségügyileg
veszélyeztetett
csoportnak minősülő otthontalanok nincsenek a kormányzat prioritási listáján.

Mózes Edith

„Ezek az emberek 43-44 éves
koruk körül meghalnak, olyan roszszak az életkilátásaik”– mondta az
orvos. Tudományos kutatások bizonyítják, hogy a hajléktalanok, illetve azok, akik korábban
hajléktalanok voltak, nagyobb
eséllyel betegszenek meg a SARSCoV2 következtében, lesznek súlyos tüneteik, és halnak bele a
fertőzésbe.
A hajléktalanság és a betegség
kéz a kézben jár
Az Egyesült Királyságban tavaly 976 ember halt meg hajléktalanként, ez 37 százalékos

Glass Door alapítvány (Twitter)

Zahid Chahuan – GPonline

növekedés az előző évihez képest.
Az otthontalanok sokkal könnyebben kiesnek a szociális háló lyukain, és kisebb részük kap oltást
az egyébként sikeres brit oltási
rendben. Az egészségügyi ellátás
ugyan ingyenes az Egyesült Királyságban, de az ellátáshoz szükség van arra, hogy a beteg

regisztrálva legyen egy háziorvosnál. Akinek viszont nincs állandó
lakcíme, annak nehéz lehet egy
körzeti orvoshoz bekerülni. Chahuan doktor egyben az oldhami
városi tanács tagja is, így azt javasolta a helyi önkormányzatnak,
hogy vegyék előre az oltási rendben az otthontalanokat, és miután
helyben sikerrel járt, ezt javasolta
országszerte is.
Az otthontalanoknak elsősorban
a szállás és az élelem fontos
A hajléktalanokkal foglalkozó
Glass Door alapítványnál azt
mondják, az otthontalanság egészségügyi probléma is. Melissa Kerschen, a szervezet kommunikációs
vezetője szerint a hajléktalanság és
a betegség kéz a kézben jár, mert a
hajléktalanok között több a beteg,
és a tünetekre sokszor senki sem figyel fel. A Glass Door két menedékhelyet is üzemeltet Londonban,
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oltóanyagokért felelős német szövetségi szakhatóság, a Paul Ehrlich Intézet (PEI) vállalta el
az úgynevezett raportőri szerepet. Ez azt jelenti, hogy német vezetéssel elemzik és értékelik a fejlesztők által benyújtott adatokat.
A szövetségi kormány mellett több tartomány is támogatja a Szputnyik V beállítását az
oltási kampányba az EU-s forgalmazási engedély megszerzése után. Szerdán Markus Söder
bajor miniszterelnök bejelentette, hogy kormányának egészségügyi minisztere előszerződést
kötött 2,5 millió adag Szputnyik V megvásárlásáról.
A szerződő partner egy vállalkozás a bajorországi Illertissen településről – ismertette
Markus Söder, utalva az R-Pharm nevű orosz
gyógyszeripari társaság németországi leányvállalatára, amely a tervei szerint egy 30 millió
eurós beruházással elindítja a Szputnyik V importját, és vállalja a gyártási tételek úgynevezett végfelszabadítását, azaz a forgalomba
hozatalt megelőző hivatalos ellenőrzést.
Bajorország az előszerződéssel szakított az
eddigi németországi gyakorlattal, miszerint a
vakcina beszerzéséről a szövetségi kormány
gondoskodik, a tartományok feladata pedig az
oltások beadásának megszervezése. Ezt több
tartományban erősen nehezményezték. Daniela
Behrens alsó-szászországi egészségügyi miniszter például úgy vélte, hogy a müncheni vezetés a tartományok közötti szolidaritás elvével
ellentétes, önző módon jár el.
Németországban egyelőre a Pfizer/BioNTech-, az AstraZeneca- és a Moderna-féle vakcinával igyekeznek elérni a SARS-CoV-2 által
okozott betegséggel (Covid-19) szembeni közösségi immunitást. A szövetségi kormány legutóbbi adatai szerint keddig a lakosság 5,6
százaléka – 4 633 839 ember – kapta meg
mindkét adagot valamelyikből. Legalább egy
adagot 10 793 677 ember kapott, ami a lakosság 13 százaléka. (MTI)

ezekben több mint 100 hajléktalan
ember húzhatja meg magát. Egy
háziorvosi praxis rendszeresen ellátja az ottani betegeket, segédkezik a szálló lakóinak beoltásában
is. A Good Praxis vezető háziorvosa, Justin Hammond szerint
náluk 346 hajléktalan regisztrált,
közülük 64-et már beoltottak.
Hammond szerint a hajléktalanoknak nem könnyű eljutni idáig. Az
otthontalanoknak elsősorban a
szállás és az élelem fontos, az
egészség és a vakcinák csak ezután
következnek. Ráadásul mivel még
mindig többen szeretnék beoltatni
magukat, mint amennyi oltóanyag
van, ezért a gyorsaság is számít.
„Felvenni a telefont, és időben eljutni a rendelőbe sokszor nehéz” –
mondta az orvos.
Chahuan doktor javaslatát azóta
országszerte befogadták, sok helyen

kiemelten foglalkoznak a hajléktalanok oltásával. De a szakembereknek nincs könnyű dolguk. „A
hajléktalanok ugyanis kiestek a szociális hálóból, sokuk úgy érzi, hogy
az állam cserbenhagyta őket, ezért
nem igazán bíznak az oltásban sem”
– mondta Becky Evans, a Groundswell alapítvány kommunikációs és
adománygyűjtési munkatársa. Szerinte sokat segít, hogy az alapítvány
munkatársainak kétharmada maga
is megtapasztalta a hajléktalanságot, így az otthontalanok sokkal
jobban hisznek nekik.
A CNN tudósítása szerint Chahuan doktor nem az új koronavírusjárvány idején kezdett el a
kiszolgáltatott emberekkel foglalkozni, 2019-ben II. Erzsébet királynő is kitüntette szolgálataiért.
Forrás: Euronews

Melissa Kerschen, a Glass Door kommunikációs vezetője (Twitter)
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Bővíti közéleti műsorkínálatát
az Erdélyi Magyar Televízió

24plusz címmel új, hétfőtől csütörtökig élőben jelentkező közéleti műsort indít az Erdélyi
Magyar Televízió. Az eddig szerdánként jelentkező Sajtóprés és a csütörtökönként műsorra
kerülő Mérlegen műsorok helyét veszi át a
24plusz, amelynek házigazdája Jakab Orsolya
és Farkas István, akik naponta, egymást váltva
este 8 órakor várják a nézőket a képernyő elé.
„Az elmúlt választási időszak nézői visszajelzéseiből azt a következtetést vontuk le, hogy
nagy az igény arra, hogy a fontos közéleti témákról magyar nyelven nyújtsunk friss tájékoztatást. A napi események, a fontos országos
szintű döntések elemzését eddig csak a román
hírcsatornákon vagy az írott sajtóban követhette az erdélyi magyarság. Ezért vállalkoztunk
arra, hogy átfogóan, több fontos napi témát is feldolgozva érthetővé tegyük a magyar közösség számára is
a közéleti témákat. A 24plusz révén hétfőtől csütörtökig nyújtunk értelmezési keretet a napi politikai események megértéséhez” – mondja Szepessy Előd, az
Erdélyi Magyar Televízió főszerkesztője.
Jakab Orsolya, akit az Erdély TV nézői eddig a Mérlegen műsorból ismerhettek, azt mondja, hogy mindig
a mit, miért és hogyan kérdésekre keresi a választ. „Ha
ezekre minden meghozott döntés esetében megkapjuk
a válaszokat, akkor értjük a lényeget. Azt vallom, hogy
követni kell, mérlegelni, összetenni a folyamatokat, és
ezt követően megvizsgálni a hatásukat. Ezért vállalkoztam arra, hogy részese leszek a 24plusz csapatának,
és részt vállalok abban, hogy érthetően megvitassuk a
nap témáit. És ne csak megvitassuk, hanem válaszokat
is adjunk” – fogalmaz az Erdély TV induló műsorának
szerkesztő-műsorvezetője.
A 24plusz mottója: összefoglaljuk a hazai valóságot.
Ebben a munkában Hamar Mátyás Ruben segíti a mű-

sorvezetőket, miután több éven keresztül dolgozott a
híradós stábban. Farkas István, aki a Sajtóprés című
elemzőműsort vezette közel négy éven át, ezentúl szerdán kívül hétfő este is várja a nézőket.
„Felmérések mutatják, hogy viszonylag népes tábor
fordult el a hagyományos médiától a közösségi média
buboréka által kínált álvalóságok miatt. A 24plusz
révén arra vállalkozunk, hogy minél több embert viszszacsábítsunk a hiteles tartalomszolgáltatáshoz, és –
miért ne? – visszaadjuk a közéleti, politikai események
hitelét. Mert mindannyiunk életére hatással van az, ami
a parlamentben, a kormánypalotában, illetve az önkormányzatokban történik” –fogalmaz Farkas István, a
24plusz másik szerkesztő-műsorvezetője.
Az Erdélyi Magyar Televízió április 12-től kezdve
az új, 24plusz című műsorának indításával bővíti az
esti műsor kínálatát. Eszerint a 19 órakor kezdődő élő
híradó után este 8-tól a 24plusz kerül sugárzásra, a
saját gyártású magazinműsorokat pedig 20 óra helyett
21 órától követhetik a televízió nézői. (közlemény)

Megjelent az Erdélyi Gyopár legfrissebb száma

Szárnyal az idő, kétségtelen, hiszen újra eltelt egy esztendő, ismét
EKE-napi pályázatot hirdet az Erdélyi Kárpát-Egyesület. Szándéka,
hogy hamuban sült pogácsa kerüljön a fiatalok hátizsákjába, olyan
tudás és táplálék, amely egész életükre kitart majd. Amit a „pogácsáért” tenni kell, inkább játék, mint
feladat, van benne kaland és kirándulás, pompás élményszerzés a
múltban és jelenben. Ajánljuk a
szülők, pedagógusok figyelmébe e
pályázatot, ha szívügyük, hogy a
történelemről és épített örökségünkről többet megtudjanak csemetéink.
Örömmel szólunk arról is, hogy
bővült az Erdélyi Gyopár tartalma,
e hónaptól az őket megillető helyet
foglalják el a várak és kastélyok.
Egyrészt a Legendárium csapatával együttműködve
bonyolítjuk le az EKE-napi pályázatot, és így bemutatjuk a Mini Erdély Parkot, illetve sorozat indult,
melyből az erdélyi kastélyokat és várakat ismerhetik
meg olvasóink. A Nemesek nyomában rovat első ré-

szének címe: Az almakeréki
Apafi–Bethlen-kastély.
Nem adjuk fel továbbra sem a
közkedvelt rovatokat, ebben a lapszámban is van az EKE-osztályok
hírei mellett Hazajárás Erdélybe,
Légtüneménytan, ismerkedés a
gombák világával és a gyógyvizeinkkel. A környezetvédelemről
szóló fejezetben ezúttal két írás található: A Délkeleti-Kárpátok legmagasabb csúcsainak botanikai
értékei, illetve a Mit üzen a hóvirág? című írás, amely minden korosztálynak ajánlott. Itt a tavasz –
igazolja a friss kiadvány is, hiszen
lapjain még több hírt, színt viszünk
az ébredő világról. Azt is mondhatnánk, hogy ezúttal hangoskönyvet
adtunk ki. Nem hiszik? Keressék
az Erdélyi Gyopár idei második
lapszámában a Dalok szárnyán, avagy hogyan kommunikálnak a madarak? írást! – írják a szerkesztők.
Megvásárolható az EKE székhelyén: Dózsa György
út 9. szám, III. emelet) szerdánként 19 órától. Tel.
0749-071-453

Április 9., péntek:
* 17.30 óra, DigiSport 1, Look Sport: Gyurgyevói
Astra – Aradi UTA (1. liga, 30. forduló)
* 20.30 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 3: Bukaresti
Dinamo – Academica Clinceni (1. liga, 30. forduló)
* 20.30 óra, DigiSport 2, Telekom Sport 1, Look
Sport +: FC Argeş Piteşti – Chindia Târgovişte (1. liga,
30. forduló)
* 20.30 óra, DigiSport 3, Telekom Sport 2, Look
Sport: FC Voluntari – Botosáni FC (1. liga, 30. forduló)
* 21.00 óra, M4 Sport: Mezőkövesd Zsóry FC –
Kisvárda Master Good (NB I., 28. forduló)
Április 10., szombat:
* 11.30 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1: CS Mioveni – FK Csíkszereda (2. liga, rájátszás, 2. forduló)
* 14.00 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1, Look
Sport +: Universitatea Craiova – Temesvári ASU Politehnica (2. liga, rájátszás, 2. forduló)
* 15.45 óra, M4 Sport: MTK Budapest – Budafoki
MTE (NB I., 28. forduló)
* 18.00 óra, M4 Sport: MOL Fehérvár FC – Újpest
FC (NB I., 28. forduló)
* 19.00 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1, Look
Sport +: Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK – Bukaresti
FCSB (1. liga, 30. forduló)

* 20.30 óra, M4 Sport: Ferencvárosi TC – Puskás
Akadémia FC (NB I., 28. forduló)
Április 11., vasárnap:
* 11.00 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1, Look
Sport +: Petrolul Ploieşti – Concordia Chiajna (2. liga,
rájátszás, 2. forduló)
* 15.30 óra, M4 Sport: Diósgyőri VTK – Paksi FC
(NB I., 28. forduló)
* 18.00 óra, M4 Sport: Zalaegerszegi TE FC – Budapest Honvéd FC (NB I., 28. forduló)
* 19.00 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1, Look
Sport +: Bukaresti Rapid – Dunărea 2005 Călăraşi (2.
liga, rájátszás, 2. forduló)
* 21.30 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1, Look
Sport +: CSU Craiova – Kolozsvári CFR (1. liga, 30.
forduló)
Április 12., hétfő:
* 17.30 óra, DigiSport 1, Look Sport: Jászvásári
CSM Politehnica – Nagyszebeni Hermannstadt (1.
liga, 30. forduló)
* 20.30 óra, DigiSport 1, Look Sport: Konstancai
Viitorul – Medgyesi Gaz Metan (1. liga, 30. forduló)

Román és magyar futballbajnoki mérkőzések
a televízióban

A B&B INSOLVENCY SOLUTIONS IPURL – Csíkszereda,
Márton Áron utca 18. szám, Hargita megye –, a ROLLO TOUR
KFT. cégfelszámolója nyilvános árverést szervez egy ingatlan
681/5531-ed osztatlan részének értékesítésére, amely Marosvásárhelyen, a Bodoni utca 68. szám alatt található beltelek, telekkönyvszáma 120725/Marosvásárhely.
A kikiáltási ár 302.691,60 lej (héa nélkül).
Az árverésen azon fizikai/jogi személyek vehetnek részt,
akik/amelyek igazolják a kikiáltási ár 10 százalékát kitevő garancia kifizetését az árverés előtt 24 órával.
Az árverés a cégfelszámoló székhelyén lesz április 16-án 11 órakor, és hetente megismétlődik, minden pénteken, ugyanabban az
időpontban, az ingatlan eladásáig.
A részvételi feltételekről bővebb tájékoztatást a 0366/100-551,
0748-836-713-as telefonszámokon nyújtanak.

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, ROLETTÁK, GARÁZSKAPUK, ÁTLÁTSZÓPONYVA- BEÉPÍTÉS és egyéb árnyékolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy választékban.
Tel. 0745-379-638. (sz.-I)

TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német
REHAU profilokból. Tel. 0745-379-638. (sz.-I)
A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes körű
ellátást biztosít a segélyből (koporsó, szállítás, balzsamozás, temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534.
(20875-I)

A 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 TIMKO PÉKSÉG üzleteibe alkalmaz ELADÓKAT. Érdeklődni
a 0756-128-310-es telefonszámon. (65550-I)

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)
A TRIPLAST KFT. alkalmaz GÉPKEZELŐKET (operatori utilaj
rotoformare) 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 0742-147-043-as telefonszámon. (sz.-I)
TETŐSZIGETELÉS részletre, garanciával. Tel. 0740-680-648,
0722-693-866. (sz-I)

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

TAPASZTALATTAL RENDELKEZŐ KERTÉSZT keresünk igényes munkára, heti többszöri foglalkoztatásra. Érdeklődni a 0733990-055-ös telefonszámon. (sz.-I)
KFT. RAKTÁRI MUNKÁST alkalmaz. Tel. 0721-458-860. (sz.-I)

TEHERSZÁLLÍTÁST vállalok max.1,5 tonnáig. Tel.: 0748-580389. (p-I)

MEGBÍZHATÓ, a stabil munkahelyet megbecsülő személy? Csatlakozzon a Renania Trade logisztikai csapatához, RAKTÁRKEZELŐI
munkakörbe. Ha pályája kezdetén áll, vagy nincs logisztikai területen
tapasztalata, lépésről lépésre megtanítjuk. Amit kínálunk: képzés a
munkahelyen; modern logisztikai rendszer és hatékony használatának
megtanítása; meghatározatlan időre szóló munkaszerződés; fix fizetés
és teljesítménybónuszok; ételjegyek. Munkaprogram hétfőtől péntekig.
Az önéletrajzokat a következő website-ra várjuk: https://despre-noi.renania.ro/cariere/, személyesen a következő címre: Dezrobirii utca 19.
szám, Marosvásárhely, vagy hívjanak a 0372-759-230-as telefonszámon. (65558)
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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)

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 Marosvásárhelyi Transilvania
Repülőtér

2021. április 22-én 10 órakor versenytárgyaláson
felületet ad bérbe Covid-tesztelésre alkalmas mozgóegység
kialakítására.
Részletek a www.transylvaniaairport.ro oldalon.
Telefon: 0265/328-888.
BÉRELNÉK üzemen kívüli konyhát,
kis házat vagy nyaralót akár Marosvásárhely környékén is. Tel. 0756680-226. (11309-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)

VÁLLALOK
mindenféle
építkezési
munkát, fametszést (szőlő). Autót
vásárolok ócskavasnak. Tel. 0741-352972. (11400)

ELADÓ 2 szobás tömbházlakás a
Kövesdombon, a Măgurei utcában, vagy
elcserélem egy garzonnal. Tel. 0745-996819, 0729-090-506. (11234)

TETŐKÉSZÍTÉS lemezből, cserépből,
ácsmunka, garázsfelújítás, csatornajavítás,
bármilyen
kisebb
javítás,
mindenféle más munka. Tel. 0755-654115. (11420)

LAKÁS

KIADÓ 3 szobás, bútorozott lakrész
a Tudor negyedben. Tel. 0741-392529. (11151-I)

ELADÓ I. emeleti garzon a Valpet
mellett. Tel. 0751-504-271. (11366-I)

ALBÉRLETBE kiadó garzonlakás.
Tel. 0749-425-152. (11348-I)

ELADÓ kétszobás tömbházlakás a
November 7. negyedben. Irányár:
63.000 euró. Tel. 0744-966-747.
(11407-I)

ELADÓ háromszobás tömbházlakás
4. emeleten, a Kövesdombon, 62.000
euró. Tel. 0753-373-084. (11426-I)

MINDENFÉLE

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

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

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag és alumíniumredőnyöket, szalagfüggönyöket, belső redőnyöket,
szúnyoghálókat. Tel. 0744-121-714,
0766-214-586. (11305)

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)

KERESEK NŐT idős asszony állandó gondozására Marosvásárhelyen. Nagyon előnyös fizetést ajánlok.
Tel. 0775-248-644. (11341-I)

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

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

TETŐFEDÉS fém- és hagyományos
cseréppel,
ácsmunka,
tetőjavítás,
szigetelés kartonnal, gyors kisebb
javítások. Tel. 0749-689-653. (11399)

MEGEMLÉKEZÉS

Fájó szívvel emlékezünk április 9én VITA VILMOSNÉ magyarói lakosra halálának 20. évfordulóján.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! Emlékét őrzi férje,
leánya, fia, menye és három unokája. (11337-I)

Kegyelettel emlékezünk e szomorú napon a szeretett édesapára, férjre és testvérre, VASS
GYULÁRA, aki 11 éve örökre távozott. Emléke legyen áldott!
Szerettei. (1403-I)

Szomorú szívvel emlékezünk
szüleinkre, a mezősámsondi
PÁNCZÉL DÁVIDRA, aki április
10-én 20 éve, és PÁNCZÉL
ROZÁLIÁRA, aki december 14-én
40 éve távozott el közülünk. Emlékük legyen áldott, nyugalmuk
csendes! Gyermekeik: Edith,
Árpád, Dódi és családjuk. (11405)

Nem vártok minket ragyogó szemekkel, nem örültök már nekünk
szerető szívetekkel.
Szomorú szívvel emlékezünk az
abosfalvi SZÉKELY KATALINRA
és SZÉKELY JÁNOSRA haláluk 8.
évfordulóján. Nyugodjanak békében! Leányuk, Emma, vejük,
Jóska, unokáik: Emi és Zsolt.
(11414)

Elmentél tőlünk egy tavaszi
napon, azóta tied a csend, a nyugalom.
Az elválás fájdalmával emlékezünk április 10-én a somosdi
DOCZI IRÉNRE, akinek szerető
szíve 7 éve utolsó dobbant. Áldott legyen a föld, ahova megpihenni tértél. Emlékét őrzi szerető
férje, Gyuri, leánya, Elvira, veje,
Jóska, két szerető unokája:
Hanga és Józsi, valamint testvére, Irma. (11417)

Április 9-én már egy éve, hogy elmentél közülünk. Soha el nem
múló fájdalommal emlékezünk
édesanyánkra, nagymamánkra,
TOMA MÁRIÁRA halálának első
évfordulóján. Emlékedet örökre
szívünkbe zárjuk. Fiai: Albert és
Csaba, menye, Ibolya, négy unokája: Emi, Csaba, Alice és Laura.
(11425-I)

ELHALÁLOZÁS
Megrendülve és a veszteségtől
lesújtva tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, gondoskodó és
csodálatos nagymama, rokon, jó
szomszéd,
MERZA MÁRIA
szül. Bancu
életének 86. évében, 2021. április
1-jén örök álomba szenderült.
Emlékét mindörökre őrzi gyászoló családja. (1402-I)
Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a szeretett édesapa,
nagytata, dédnagytata, testvér,
sógor, rokon, jó szomszéd,
GYÖRGY LAJOS
életének 74. évében visszaadta
lelkét Teremtőjének. Drága halottunk földi maradványait 2021. április 9-én 15 órakor helyezzük
örök nyugalomra a Jeddi úti temetőben, református szertartás
szerint. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes!
Gyászoló szerettei. (11409-I)
Mély fájdalommal és megrendült
szívvel tudatjuk, hogy a szeretett
édesapa, nagytata,
GÁLL BURJÁN ISTVÁN
életének 76. évében április 7-én
csendesen megpihent. Utolsó útjára 2021. április 9-én, pénteken
14 órakor kísérjük a marosvásárhelyi református temetőbe.
Nyugodjon békében!
Búcsúznak tőle lányai: Kinga,
Ágica és családjuk. Szép emléked szívünkben örökre megmarad. (11416-I)
„Boldogok a halottak, akik az
Úrban halnak meg, mert megnyugszanak fáradozásaiktól.”
(Jelenések 14,13)
Mély fájdalommal és megrendült
szívvel tudatjuk, hogy
GÁLL B. ISTVÁN
szeretett férj, édesapa, nagyapa,
testvér, rokon, szomszéd és önzetlen jó barát, életének 76. évében hazatért Megváltó Urához.
Temetése április 9-én, pénteken
14 órai kezdettel lesz a református temetőben. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
A gyászoló család. (11424-I)
Nagy megdöbbenéssel és szívünk fájdalmával tudatjuk, hogy
a szeretett gyermek, testvér,
BATÓ DOMOKOS
életének 69. évében hirtelen eltávozott szerettei köréből. Búcsúzik édesanyja, testvére és
családja. Emléke legyen áldott!
(-I)
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Megállunk néma sírod mellett, szeretnénk
megfogni még egyszer a kezed, és megköszönni végtelen szereteted. Imádtad családod, mindenkit szerettél, boldog voltál, ha
örömöt szereztél. Az élet szép volt és
vidám, de elrabolt tőlünk a kegyetlen halál.
Elfeledni téged soha nem lehet, te voltál a
jóság és a szeretet. Elvitted a fényt, a meleget, csak egy sugarat hagytál: az emlékedet.
Szívünkben el nem múló fájdalommal gondolunk a szeretett
férjre, gondos édesapára, a szászcsávási születésű SZÉKELY
ISTVÁNRA (Pista bácsi) halálának 5. évfordulóján.
Emlékét őrzi bánatos felesége, Vera, lánya, Éva és családja,
fia, István és családja, valamint az unokák. Nyugodjál békében!
(sz.-I)
Múló tavaszként távoztál, mely után nem
jön többé nyár, csupán fájó, szép emléked marad. Hangodat most is halljuk, látjuk az arcodat, emléked szívünkben
örökre megmarad. Szerető férj voltál,
drága édesapa, nagyapa, bánatos családodnak most az őrangyala.
Megrendült szívvel tuadtjuk, hogy a nyárádszentbenedeki születésű, Budapesten élő
id. HORVÁTH ERNŐT
rövid, de nagyon súlyos szenvedés után a kegyetlen Covid
március 30-án, 72. évében elragadta közülünk. Temetése Budapesten, a Megyeri temetőben lesz április 23-án 12 órakor.
Álmodtunk egy öregkort, gyönyörűt és szépet, de a kegyetlen
halál mindent összetépett.
Búcsúzik tőle a népes család: felesége, Nusi, fiai: Ernő, Attila,
Zsolt, három menye és hat unokája, testvérei: Olga, Hajni,
Csilla, Zolti, valamint unokaöccsei és unokahúgai családjukkal együtt. Emléke legyen áldott és nyugalma csendes!
(1392-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.
Telnek a hónapok, múlnak az évek,
szívből szeretünk, s nem felejtünk Téged.
Mély fájdalommal búcsúzunk a szeretett férjtől, édesapától,
apától,
BATÓ DOMOKOSTÓL
a Liviu Rebreanu Gimnázium, volt 17-es számú
általános iskola matematikatanárától,
aki rövid szenvedés után hirtelen, életének 69. évében, április 6-án elhunyt.
Drága halottunk temetése április 10-én 13 órakor lesz a marosszentgyörgyi temetőben.
Búcsúzik tőle felesége, Judit, leánya, Kati és nevelt fia,
Robi. (11423-I)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, édesapa, nagy-

tata, testvér, nagybácsi, após,
rokon, barát, jó szomszéd,

GÁLL BURJÁN ISTVÁN
életének 76. évében visszaadta

lelkét Teremtőjének.
Drága halottunk földi maradvá-

nyait április 9-én 14 órakor helyezzük örök nyugalomra a

marosvásárhelyi református temetőben.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!

Kérjük a résztvevőket az érvényben lévő járványügyi előírások

betartására.
Gyászoló felesége és szerettei.
(-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Őszinte részvétünket fejezzük
ki György Melinda Gizella kolléganőnknek, együttérzünk
vele szeretett ÉDESAPJA elhunyta miatt érzett mély fájdalmában.
Vigasztalódást
kívánunk a gyászoló családnak. A Marosvásárhelyi Megyei Sürgősségi Kórház –
1-es Számú Gyógyszertár
munkaközössége. (11410-I)
Fájó szívvel vettük tudomásul
egykori tanárunk, osztályfőnökünk, BATÓ DOMOKOS tanár
úr halálhírét. Szigorú, de jó humorú pedagógus volt, akinek
örökre hálás marad osztályközösségünk, hiszen a matematika
mellett
rendre
és
fegyelemre is megtanított. Emlékét őrizni fogjuk. Nyugalma legyen csendes! Bató Domokos
tanár úr 2015-ben végzett osztálya. (sz-I)
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SC Dürkopp Adler SRL,
Marosszentgyörgy
str. Agricultorilor nr. 12.

munkatársat keres
számvezérlésűgép-kezelői, karbantartó lakatos
(víz-, gázszerelési alapismeretekkel)
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 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,
– Versenyképes fizetés
– Éves teljesítménybónusz
– Étkezési jegyek
– Ingyenes szállítás
– Pótszabadság
– 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.

