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Meglátogathatók 
a súlyos állapotban
lévő fertőzöttek
Mintegy másfél hete jelent meg a Hi-
vatalos Közlönyben az egészségügyi
miniszteri rendelet, amely lehetővé
teszi, hogy egy hozzátartozó vagy egy
lelkész egy alkalommal meglátogassa
a súlyos állapotban lévő, koronavírus-
sal fertőződött betegeket, amennyiben
azt a páciens kezelőorvosa jóvá-
hagyja.

____________4.
120 éve született
Németh László, 
az író-fogorvos
1901. április 18-án Nagybányán 
született Németh László, a magyar
irodalom jelentős képviselője. Bár
csupán élete első két esztendejét 
töltötte a bányavárosban, mivel a
család Szolnokra, majd Budapestre
költözött, a szülőhely hálásan őrzi
emlékét. 

____________15.

Paraziták aranykora

A tegnap, április 22-én ünnepel(het)tük a Föld napját. A bolygóét,
amelyen élünk, amely a világunkat jelenti, amely ékszerként világlik
az Univerzumban, és amelyet minden erőnkkel igyekszünk tönkretenni.
Vannak, akik tudatosan, a nagy többség természetesen nem. De a meg-
állíthatatlannak tűnő, egyre gyorsuló technológiai fejlődésnek sajnos
ára van: bolygónk kezdi hallatni vészkiáltásait, amelyeknek, ha nem
veszünk őket figyelembe, a valamikori – távoli vagy nem is olyan távoli
– jövőben nagy ára lesz. Ő megmarad, mi pedig kipusztulunk. A tech-
nológiai fejlődés természetesen jó dolog, eredményei köztudomásúak
a már nem létező távolságoktól, működő távközléstől a gyógyászatig
és az ismert történelemben a legjobb és legkényelmesebb életminősé-
gig. Mindennek hátterében azonban a bolygó nyújtotta erőforrások
masszív kizsákmányolása áll, az alternatív erőforrások keresgélése,
kutatása pedig – e kiaknázás viszonylatában – inkább csak papíron lé-
tezik, hiába költenek rá eurómilliárdokat. És mindezt tetézi a környe-
zetvédelmi szabályozások teljes észszerűtlensége, kaotikussága,
miközben úgy tűnik, a szándék nem is valódi, csak szemellenzőt akar
tartani a világ elé. 

Idéntől például a legújabb EU-s szabályozások szerint csak euró 5-
ös normákat teljesítő motorkerékpárokat (!) állíthatnak forgalomba a
gyártók. Rengeteg sikeres modell esik áldozatul ennek a stupid szabá-
lyozásnak. Köztük a világ egyik legikonikusabb típusa, 

Kaáli Nagy Botond

(Folytatás a 3. oldalon)

Nagyon szeszélyes a tavasz, hiába várjuk a napsütést, a me-
leget, a kirobbanó kikeletet, nem igazán van részünk benne,
pedig április utolsó harmadában járunk már. A természet kín-
lódik, a fák lassan bontanak rügyet, a talaj nedves és hideg –
ráadásul Marosvásárhely környékén tegnapelőtt jégeső is
esett, babszemnyi jéggel –, nem csoda, hogy a tavaszi mun-

kálatokkal lassabban haladnak a gazdák. A mezőgazdaság
helyzetéről Ileana Guşatut, a Maros Megyei Mezőgazdasági
Igazgatóság igazgatóját kérdeztük. 

(Folytatás a 4. oldalon)
Mezey Sarolta

Nem kedvez a szeszélyes tavasz

Késnek a tavaszi munkálatok



17 település vörös besorolású
Maros megye 17 településén a koronavírussal fertőzöttek
száma meghaladja a 3 ezreléket – derül ki a megyei köz-
egészségügyi igazgatóság által április 21-én közzétett nyil-
vántartásból. Az utóbbi két héten megyeszerte 1477
fertőzöttet regisztráltak. A pozitív esetek arányát tekintve
Oláhkocsárdon és Zágorban a legsúlyosabb a helyzet, ahol
6, illetve 5 ezreléket jegyeztek. Négy ezrelék fölötti a szám
Kóródszentmártonban, Tekeújfaluban, Mezőméhesen, Jed-
den és Marosszentkirályon, míg Nagysármáson, Marosbo-
gáton, Marosszentannán, Marosvásárhelyen (532 eset),
Szászrégenben, Balán, Mezőcsáváson, Alsóidecsen és
Szentpálon 3 ezrelék fölöttiek az értékek. 

480 munkahelyet ajánl 
a munkaközvetítő

Márciusban Maros megyében 2,85 százalékos munkanél-
küliséget regisztráltak, ami 6703 nyilvántartott munkanél-
külit jelent – közölte a megyei munkaerő-közvetítő hivatal.
A munkanélküliek közül 2052-en részesülnek munkanél-
küli-segélyben, míg 4651 személynek semmilyen jöve-
delme nincs. A munkanélküliek több mint kétharmada
vidéken él. A munkaerő-közvetítő hivatal április 21-én 480
munkahelyet hirdetett meg. Több mérnököt, textil- és épí-
tőipari munkást, pénzügyi és tévés szakembert, minő-
ségellenőröket, szakácsokat, villanyszerelőket, de sok
szakképzetlen munkást is alkalmaznak. 

A marosvásárhelyi piacok nyitvatartása
A marosvásárhelyi piacigazgatóság tájékoztatása szerint
április 25-ig a piacok nyitvatartási rendje a helyi járványügyi
testületnek a veszélyhelyzet meghosszabbítására vonat-
kozó április 14-i 5-ös számú határozata szerint alakul. A
Hadsereg téri piac naponta 8–18 óra között tart nyitva, az
élelmiszertermékeket forgalmazó piacok az alábbi program
szerint működnek: hétfő–csütörtök 7–21, péntek, szombat
és vasárnap 7–18 óra között. A piacok területén működő
kereskedelmi helyiségek hasonló program szerint lesznek
nyitva. Április 30-án az élelmiszertermékeket forgalmazó
piacok 7–20 óra között tartanak nyitva. A veszélyhelyzet
alatt – a 2021.04.08-i 432-es számú kormányhatározat 3-
as mellékletének 12. cikkelye (1) bekezdésének előírásai
értelmében – továbbra is zárva marad az ócskapiac – tájé-
koztatott Ujică Valer ügyvezető. 

Terápiás program Szentkatolnán
A Bonus Pastor Alapítvány május 3–14. között kéthetes
rövid terápiás programot szervez szenvedélybetegeknek
és felnőtt hozzátartozóiknak Szentkatolnán. Azok jelentke-
zését várják, akik változtatnának alkohol-, játék- vagy társ-
függőséggel terhelt életmódjukon. Jelentkezési határidő:
április 26. A Maros megyeiek Deé Lukács Évánál érdeklőd-
hetnek és jelentkezhetnek a 0265/254-460 telefonszámon.

Hírszerkesztő: Mezey Sarolta

Ma BÉLA,
holnap GYÖRGY napja.
GYÖRGY: a görög Georgiosz
névből, illetve ennek latin Ge-
orgius formájából származik.
Jelentése: földműves, gazdál-
kodó.

23., péntek
A Nap kel 

6 óra 22 perckor, 
lenyugszik 

20 óra 20 perckor. 
Az év 113. napja, 
hátravan 252 nap.

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2021. április 22.

1 EUR 4,9255
1 USD 4,0911

100 HUF 1,3555
1 g ARANY 235,1457

IDŐJÁRÁS
Változó idő
Hőmérséklet:

max. 12 0C
min. 5 0C

Megyei hírek

A csütörtöki lottóhúzás nyerőszámai
9, 44, 41, 1, 12 + 2 NOROC PLUS: 9 3 5 8 6 4

11, 14, 26, 18, 4, 37 SUPER NOROC: 5 6 8 9 3 3

26, 46, 20, 39, 8, 5 NOROC: 6 9 6 1 2 5 2
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ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő 

hónapra a Népújság szerkesztőségében: 
Marosvásárhely, Dózsa György utca 9. szám, 

2. emelet, 57-es iroda. Borbély Ernő, 
naponta 9-14 óra között, szombat – vasárnap zárva.

Tel.  0742-828-647

Közös adománygyűjtést szervez a Maros megyei Ifjúsági
Egyeztető Tanács és a marosvásárhelyi RMDSZ

Április 23., péntek:
* 17.30 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1: Aradi UTA

– Nagyszebeni Hermannstadt (1. liga, alsóházi rájátszás,
3. forduló)

* 20.30 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1: Medgyesi
Gaz Metan – Bukaresti Dinamo 1948 (1. liga, alsóházi rá-
játszás, 3. forduló)

* 21.00 óra, M4 Sport: Vasas FC – Pécsi MFC (NB II,
34. forduló)

Április 24., szombat:
* 12.30 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1: Temesvári

ASU Politehnica – FK Csíkszereda (2. liga, felsőházi rá-
játszás, 5. forduló)

* 15.00 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1: Bukaresti
Rapid – CS Mioveni (2. liga, felsőházi rájátszás, 5. for-
duló)

* 15.45 óra, M4 Sport +: Puskás Akadémia FC – Zala-
egerszegi TE FC (NB I, 31. forduló)

* 17.30 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1: Gyurgyevói
Astra – FC Argeş Piteşti (1. liga, alsóházi rájátszás, 3. for-
duló)

* 18.00 óra, M4 Sport +: Kisvárda Mastergood – Diós-
győri VTK (NB I, 31. forduló)

* 20.30 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1: Kolozsvári
CFR – CSU Craiova (1. liga, felsőházi rájátszás, 3. forduló)

* 20.30 óra, M4 Sport+: Újpest FC – MTK Budapest
(NB I, 31. forduló)

Április 25., vasárnap:
* 12.30 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1: Unirea 04

Slobozia – Petrolul Ploieşti (2. liga, alsóházi rájátszás, 5.
forduló)

* 15.00 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1: Chindia Târ-
govişte – Jászvásári CSM Politehnica (1. liga, alsóházi rá-
játszás, 3. forduló)

* 15.30 óra, M4 Sport +: Budafoki MTE – Paksi FC
(NB I, 31. forduló)

* 18.00 óra, M4 Sport+: MOL Fehérvár FC – Ferenc-
városi TC (NB I, 31. forduló)

* 19.15 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1: Botosáni FC
– Academica Clinceni (1. liga, felsőházi rájátszás, 3. for-
duló)

* 20.30 óra, M4 Sport +: Budapest Honvéd – Mezőkö-
vesd Zsóry FC (NB I, 31. forduló)

* 21.30 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1: Bukaresti
FCSB – Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK (1. liga, felsőházi
rájátszás, 3. forduló)

Április 26., hétfő:
* 17.30 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1: Dunărea

2005 Călăraşi – Universitatea Craiova 1948 (2. liga, fel-
sőházi rájátszás, 5. forduló)

* 20.30 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1: FC Voluntari
– Konstancai Viitorul (1. liga, alsóházi rájátszás, 3. for-
duló)

XXIX. nemzetközi gépészeti 
konferencia 
Az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság (EMT)
április 23-án, ma délelőtt 10 órai kezdettel a virtuális tér-
ben tartja meg a XXIX. nemzetközi gépészeti konferen-
ciát (OGÉT 2021). A plenáris előadások az ünnepélyes
megnyitó után, 10.20-kor kezdődnek, 11.20-kor átadják a
Főgépészdíjakat. A szekcióelőadások 11.50-től, 15 órától
és 16.45-től kezdődnek. Az ülésszak 18.30-kor zárul. A
rendezvény részletes programja, illetve a bejelentkezés-
hez szükséges információk megtalálhatók a konferencia
honlapján: http://oget.emt.ro. Az érdeklődők ingyenesen
csatlakozhatnak, hogy meghallgassák az előadásokat. 

Bánffy Miklós, az erdélyi szellem
arisztokratája
A Színháztudományi Szakbizottság meghívására Szász
László irodalomtörténész, nyugalmazott egyetemi tanár

mutatja be monográfiáját. A könyv bemutatása kapcsán
meghívott vendéggel Demény Péter író, költő, a Látó
szerkesztője beszélget. A szerzővel és beszélgetőtársá-
val együtt szeretettel várják az érdeklődők bekapcsolódá-
sát az eseménybe, amely az MTA KAB Zoom-csatornáján
lesz elérhető, április 23-án 13 órától, a következő linken:
https://zoom.us/j/96536825153

Elektronikaihulladék-gyűjtés
A polgármesteri hivatal szervezésében április 24-én,
szombaton folytatódik a megyeszékhelyen az elektronikai
hulladék gyűjtése. 8–12 óra között a városlakók az alábbi
gyűjtőpontokra vihetik el a feleslegessé vált elektronikai
eszközöket: Gecse utcai parkoló, Ifjúsági Ház előtti par-
koló, Béke és Coşbuc utca kereszteződése, illetve a
Bükk és Székely Vértanúk utca kereszteződése. A na-
gyobb és nehezebb elektronikai eszközöket áprilisban a
városháza által megbízott cég szállítja el háztól, ezt kérni
lehet a 0748-196-767-es telefonszámon.

Román és magyar futballbajnoki mérkőzések 
a televízióban

Az utóbbi években egyre több a vezető pozícióban dol-
gozó nő, mégis sokan tartanak tőlük, nem bíznak eléggé ben-
nük. De vajon miért? Milyen út vezet a nők szakmai
sikeréhez, és milyen lemondásokat követel meg ez a státusz?
Holnap este az Erdélyi Magyar Televízió Nőszemközt című
műsorában Kurta Kinga szerkesztő-műsorvezető bebizo-

nyítja, hogy nincs olyan szakterület, ahol a nők nem tudnak
jól helytállni. Vendégei dr. Mara Gyöngyvér egyetemi do-
cens, rektorhelyettes, Lázok Klára, a Teleki Téka osztályve-
zetője és Daradics Kinga üzletasszony, a MOL Románia volt
ügyvezető igazgatója lesznek. A műsor pénteken este 9-től
az Erdély TV képernyőjén és Facebook-oldalán követhető. 

Segíts, hogy segíthessünk – adományozz a hidegvölgyi
tűzeset áldozatainak! címmel hirdet közös adománygyűjtést
a Maros megyei Ifjúsági Egyeztető Tanács (MIET) és az
RMDSZ marosvásárhelyi szervezete.

Az április 20-i hidegvölgyi tűzeset nyomán 48 károsult
maradt fedél nélkül. Ideiglenesen az éjszakai menhelyen biz-

tosítottak lakhatást és ellátást az érintettek számára.  
Mit gyűjtünk? Száraz és tartós élelmiszert, felnőtt- és gyer-
mekruházatot, tisztálkodási eszközöket, tanszereket.

Ha részt szeretne venni ebben a kezdeményezésben, jut-
tassa el adományát a Közegbe (Kossuth utca 22. sz.) május
7-ig, minden hétköznap 9–17 óra között. (Közlemény)

ETV
Nők vezető pozícióban 

Mit nézhetünk vasárnap? 
Vasárnap 13.30-tól az Üzenet szeretettel műsorába Kiss

Bora, a Tompa Miklós Társulat tagja látogat el, akit nem-
csak a színpadról ismerhetnek a nézők, hiszen nagyon szé-
pen rajzol, nagyszerűen illusztrál. De a szerkesztők nem
feledkeznek el a Föld napjáról sem, amelyet Mihály Zsolt
gazdával közösen ünnepelnek. Délután fél 4-től újra egy
asztalhoz ülnek az erdélyi történelmi egyházak püspökei.
A Bárka műsorban Adorjáni Dezső Zoltán evangélikus-
lutheránus, Bálint Benczédi Ferenc unitárius, Kató Béla
református és Pál József Csaba római katolikus püspökök
beszélgetnek Sajó Norbert szerkesztő-műsorvezetővel az
édesanyák és nagymamák hitre gyakorolt szerepéről. A 17

órától kezdődő Pszichotrillákban kiderül, hogy mit is je-
lent pontosan a szeretettérkép kifejezés. Délután fél 6-tól
a Hitélet műsor vendége Lackfi János író, költő, műfor-
dító lesz, akivel istenélményeiről és az ezekből született
istenes verseiről beszélget Balázs Attila műsorvezető. Este
8-tól a Mesterfogás következő részében Badics Petra ven-
dége egy olyan szakmát képvisel, akihez testünk legrej-
tettebb titkaival fordulunk: Benedek Lázár Erzsébet
hematológus meséli el, hogy miért olyan nehéz a szak-
mája, mitől szép és mi az, amit mi, páciensek nem látha-
tunk belőle, de érdemes tudnunk róla. Kellemes tévénézést
kíván az ETV!



Az Európai Bizottság jogi eljárást indít a brit–svéd
érdekeltségű AstraZeneca gyógyszercég ellen,
mivel a vállalat nem teljesítette az unióval kötött
szerződésekben vállalt kötelezettségeit a koronaví-
rus elleni oltóanyag gyártásásával és kiszállításával
kapcsolatban – közölte a Reuters hírügynökség egy
uniós tisztségviselőre hivatkozva, aki közvetlen
kapcsolatban áll a vállalattal.

A hírügynökségnek név nélkül nyilatkozó forrás megerősí-
tette a Politico brüsszeli ügyekkel foglalkozó hírportál csütör-
töki jelentését, miszerint a testület szerdán tárgyalt az ügyről
az EU-tagországok unió mellé rendelt nagyköveteivel, akik-
nek többsége támogatja a gyógyszeripari nagyvállalat bepe-
relését. A nagykövetek is elégedetlenségüket fejezték ki
amiatt, hogy az AstraZeneca nem szállítja ki a tagországokba
az előzetesen megrendelt oltóanyagdózisokat: a cég gyártás-
kapacitási problémákra hivatkozva a vállalt 180 millió adag
helyett pusztán 90 milliót, illetve még annál is kevesebbet

szállít az Oxfordi Egyetemmel közös vakcinájából az Európai
Unió számára a második negyedévben.

Pascal Soriot, a gyógyszergyár elnök-vezérigazgatója még
februárban egy uniós parlamenti meghallgatáson azt ígérte,
hogy a cég növelni fogja a vakcina előállítását a második ne-
gyedévben, és felgyorsítja az Európai Uniónak szánt szállít-
mányokat. Szerdán ugyancsak uniós források jelezték, hogy
az Európai Bizottság várhatóan nem tart igényt az AstraZeneca
és a Johnson & Johnson gyógyszergyárakkal kötött szerződé-
sek záradékában szereplő további, összesen 300 millió pótló-
lagos adag koronavírus elleni vakcinára, a kieső dózisokat az
EU a Pfizer/BioNTech vállalat oltóanyagával akarja pótolni.

Az okok között az is szerepel, hogy a brüsszeli testület el
akarja hagyni azokat az oltóanyagokat, amelyekkel összefüg-
gésben nagyon ritka vérrögképződéses eseteket jelentettek, to-
vábbá bizonyos távolságot kíván tartani a vakcinaellátást
gyártási problémákra hivatkozva hátráltató AstraZeneca brit–
svéd vállalattól. (MTI)

Újabb, csaknem 25 ezer sertés elpusztításáról dön-
töttek a hatóságok, miután az állategészségügyi és
élelmiszerbiztonsági szakhatóság (ANSVSA) afrikai
sertéspestis (ASP) vírusát mutatta ki a bánsági 
Gátalján a Smithfield húsfeldolgozó tröszt egyik ser-
tésfarmján – közölte a közszolgálati rádió csütörtökön.

Egy másik fertőző gócot a szintén Temes megyei Honoros
(Honorici) község egy háztáji gazdaságában azonosítottak.

Németh Zoltán Temes megyei prefektus szerint a helyi ha-
tóságok meghozták a szükséges intézkedéseket a települések
állategészségügyi elszigetelésére: az érintett kereskedelmi ser-
tésfarmon és háztáji gazdaságban minden sertést leölnek, a két
település 13 kilométeres körzetét pedig megfigyelés alá von-
ták. Az állatok nagy száma miatt elpusztításuk és a tetemek
elásása legalább tíz napot vesz igénybe.

Az ANSVSA legutóbbi, múlt heti összesítése szerint Ro-
mániában csaknem 400 aktív ASP-gócot tartanak nyilván. Az

ASP négy évvel ezelőtti megjelenése óta csaknem 5500 vad-
disznónál is kimutatták a kórokozó jelenlétét.

Adrian Oros mezőgazdasági és vidékfejlesztési miniszter
szerint az afrikai sertéspestis több mint 600 millió eurós vesz-
teséget okoz Romániának, olyan körülmények között, amikor
a hazai sertéshús-fogyasztás legfeljebb 30 százalékát fedezik
a belföldi termelők. A kórokozó megjelenése előtt részesedé-
sük még elérte a 60 százalékot.

A román sertésfarmokon 3,6 millió hízósertés nevelésére
van kapacitás, de számuk nem sokkal haladja meg a 900 ezret.
A farmok jelentős része üresen áll vagy tönkrement, az ASP
megjelenése óta pedig évente több százmillió lejes összegű
kártérítést kell kifizetni az állami költségvetésből – részletezte
egy márciusi sajtóértekezletén a miniszter. A romániai sertés-
hústermelők szövetsége szerint 2020-ban 3,7 millió sertést
vágtak le Romániában, ami 12 százalékos visszaesés az előző
évhez képest. (MTI)

A főügyészség vette át a 2019. június 6-i erőszakos
temetőfoglalás kivizsgálását – közölte honlapján a
Radio France International (RFI) román adása.

A főügyészség az RFI kérdésére tudatta, hogy ez év január
21-én átvette az ügy kivizsgálását a Moinesti-i Ügyészségtől.
Korábban ez utóbbi vizsgálta az ügyet, és megütközést keltett
azzal, hogy nem tekintette például gyűlöletre vagy diszkrimi-
nációra való uszításnak a temetőnél skandált „Kifele a magya-
rokkal az országból!” jelmondatot.

Az ügyet vádemelés nélkül lezáró ügyészi határozat ellen a
Mikó Imre Jogvédő Szolgálat fellebbezett, ám a Moineşti-i
Ügyészség vezetője ugyanarra a következtetésre jutott, mint
beosztottja. A jogvédő szolgálat panasza nyomán a Moineşti-i

Bíróságra került az ügy, mely elrendelte a kivizsgálás folyta-
tását. A bíróság azt is megszabta, hogy tovább kell folytatni a
kivizsgálást a rongálás ügyében, a gyűlöletre és diszkriminá-
cióra való uszítás ügyében, valamint a csendháborítás ügyé-
ben. Nem kell folytatni ugyanakkor a nyomozást a sírgyalázás
ügyében. Ezt követően vonta saját hatáskörébe a kivizsgálást
a romániai főügyészség.

Kis Júlia, a Mikó Imre Jogvédő Szolgálat ügyvédje az RFI-
nek adott nyilatkozatában kedvezőnek ítélte a fordulatot, és
reményét fejezte ki, hogy ezzel felgyorsul a kivizsgálás. Hoz-
zátette: filmek sokaságát adták át az ügyészségnek a történ-
tekről, így lehetőség van a rendbontók azonosítására,
felelősségre vonására. (MTI)

a Harley-Davidson Sportster. 1957-től gyártották, idén-
től Európában már nem lehet forgalmazni. Tíz évvel ez-
előtt volt Sportsterem, imádtam: egyszerű, mint a faék,
abszolút megbízható, hatalmas karakterrel. Igazi analóg
műszer egy digitális korban. Idéntől már nem lehet
kapni, a Harley úgy döntött, az elefántcsonttoronyban
élő bürokraták kedvéért nem éri meg modernizálni a le-
gendás modellt. Nos, ez az igazi, szemellenzőt állító nép-
hülyítés: a környezetvédelem nevében rászállni egy
szezonálisan használható járműveket gyártó iparágra,
amelynek termékei 2-5 liter között fogyasztanak százon
(robogóktól a 600-700-as kategóriáig, városban is),
amelyek nem vesztegelnek a dugókban, parkoláskor
másfél négyzetmétert foglalnak el, jelentősen megkönnyí-
tik a zsúfolt városokban való közlekedést, károsanyag-
kibocsátásuk pedig elhanyagolható.

Mindeközben pedig a világ szénerőművei iszonyatos
szennyezést eredményeznek, a Föld tüdejének is nevezett
amazonasi esőerdők területe az 1970-es évektől 1/5-ével,
majdnem 530.000 négyzetkilométerrel (!) csökkent – ter-
mészetesen nem csak úgy, saját magától –, egy Boeing
747-es óránként tíz tonna kerozint fogyaszt, egy darab
átlagos tanker vagy konténerhajó naponta több mint 200
tonnányi üzemanyagot fogyaszt el (és csak a mi tengeri
vitorlástúránkon láttunk belőlük naponta vagy húszat),
ráadásul a legnagyobb teherhajók az iszonyú mocskos
tengeri dízel, azaz bunkerolaj miatt 5000 tonnányi ként
bocsátanak ki évente, ami 50 millió autó szennyezésének
felel meg. A fent említett üzemanyag-mennyiségből egy
modern turbódízel majdnem ötmillió kilométert tehet(ne)
meg. Elektromos autó? Az ugyan nem ott szennyez, ahol
épp használják, de az akkumulátorok előállítása, az
ehhez szükséges bányászat és gyártás rengeteg tanul-
mány szerint majdnem annyi káros anyagot termel, mint
egy átlagos autó, átlagos élettartama alatt. 

Mi a megoldás? Megoldás természetesen nincs. Por-
bafingó intézkedésekkel ápoljuk a globális környezetvé-
delem látszatát, miközben a bolygó kezdi megmutatni
nekünk, hogy rendkívül érzékeny rendszerében nem tűri
a kényszerváltoztatásokat, elég, ha csak a kezdődő klí-
maváltozásra, az egyre extrémebb viharokra, a megbo-
londult időjárásra, az olvadó Antarktiszra gondolunk. A
carpe diem mottója szerint élünk, önző, egoista farkak
módjára zsákmányoljuk ki élettereinket, természeti kin-
cseinket, mindig másokra mutogatunk, de tágra nyílt sze-
mekkel guvasztunk majd, amikor a Földanya befújja
közénk a rovarsprét egy szép, új jégkorszak formájában. 

Csökkenőben 
az új fertőzések, az áldozatok 
és a súlyos betegek száma is

Az elmúlt 24 órában 2989 új koronavírus-fertőzéses
esetet diagnosztizáltak, ezzel a nyilvántartott fertő-
zöttek száma 1.039.998-ra emelkedett – közölte
csütörtökön a stratégiai kommunikációs törzs (GCS).
Elhunyt az elmúlt nap 150 személy, így az áldozatok
száma 26.943-ra nőtt. A járvány kezdete óta
959.126-an gyógyultak meg, az aktív fertőzöttek
száma 53.929-re csökkent. Jelenleg 1405 beteget
kezelnek intenzív osztályon, kevesebbet, mint előző
napon. Az elmúlt 24 órában mintegy 37 ezer teszt
eredményét dolgozták fel. Országosan 11.168 sze-
mélyt kezelnek kórházban Covid–19-cel, 43.884 iga-
zoltan koronavírus-fertőzött személy van otthoni,
11.112 pedig intézményi elkülönítésben. Ugyanakkor
41.194 személy van házi, 108 pedig intézményes
karanténban. (Agerpres)

Júniustól még nem jön 
teljes nyitás

Június elseje nem hozza magával a korlátozások tel-
jes megszüntetését, de van rá remény, hogy a nyár
folyamán ez a célkitűzés is teljesül – jelentette ki
csütörtökön Klaus Iohannis államelnök. Iohannis fi-
gyelmeztette a lakosságot, senki ne éljen abban a
tévhitben, hogy június elsején megszűnik minden
korlátozás. „Június elsején a kormány felméri a jár-
ványhelyzetet az esetleges lazító intézkedések el-
rendelése érdekében” – nyomatékosította az elnök.
Hozzátette azonban, ő maga nagyon optimista, és
úgy gondolja, a nyár folyamán a korlátozások felol-
dásának célkitűzése is megvalósul. (Agerpres)

Németország 30 millió adagot
vásárol a Szputnyik V vakcinából

Németország 30 millió adagot vásárol az új típusú
koronavírus ellen kifejlesztett Szputnyik V orosz vak-
cinából – jelentették csütörtökön német hírportálok.
A beszámolók szerint a beszerzésről Michael
Kretschmer szászországi tartományi kormányfő tá-
jékoztatott Moszkvában, miután tárgyalt Mihail Mu-
rasko egészségügyi miniszterrel. Elmondta, hogy a
tervezett menetrend szerint júniusban, júliusban és
augusztusban tíz-tíz millió adagot vásárolnak. A be-
szerzés feltétele, hogy az orosz készítmény rendel-
kezzék EU-s forgalmazási engedéllyel. (MTI)

Ország – világ

Paraziták aranykora
(Folytatás az 1. oldalról)
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Az Európai Bizottság jogi eljárást indít 
az AstraZeneca gyógyszercég ellen

Újabb 25 ezer állatot ölnek le sertéspestis miatt

Összehívják a legfelsőbb védelmi tanácsot
Klaus Iohannis államfő rendkívül aggasztónak ne-
vezte a Fekete-tenger térségében, különösen az Uk-
rajna keleti határvidékén kialakult helyzetet, és
bejelentette, hogy emiatt jövő hétre összehívja a
legfelsőbb védelmi tanácsot (CSAT).

Az elnök csütörtöki sajtóértekezletén újságírói kérdésre vá-
laszolva elmondta: Románia jól ismeri a terepen kialakult
helyzetet, és kiemelt figyelemmel kíséri az eseményeket.

„Ne gondolja senki, hogy másoktól várunk információt: mi
tájékoztatunk másokat. Nagyon hatékonyak a szolgálataink
ezen a területen” – jegyezte meg Iohannis.

Hozzátette: rendkívül aggasztó a Fekete-tenger térségében
kialakult feszültség, különösen az Ukrajna keleti határainál
történt orosz csapatösszevonás, ezért összehívja a – nemzet-
biztonsági testületként működő – CSAT ülését. Iohannis sze-
rint nemcsak katonai és biztonsági, hanem diplomáciai

szempontból is nagyon alaposan kell mérlegelni a helyzetet.
„Nem akarok katonai részletekre kitérni, ez nem szokás, de

biztosíthatom a románokat, hogy résen vagyunk” – próbálta
megnyugtatni honfitársait az elnök.

Csütörtökön egy regionális biztonsági konferenciára Buka-
restbe várták a lengyel és a török külügyminisztert. A három-
oldalú külügyminiszteri találkozón az Ukrajna keleti határai
mentén és a Krím félszigeten tapasztalható „szokatlan” orosz
katonai manőverek témája is napirenden szerepel – jelezte egy
előző esti televíziós interjúban a találkozó házigazdája, Bog-
dan Aurescu, a román diplomácia vezetője.

Josep Borrell, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai
főképviselője szerint Oroszország több mint 150 ezer katonát
vont össze az ukrán határ közelében és a Krím félsziget térsé-
gében. „A helyzet elmérgesedésének kockázata nyilvánvaló”
– mutatott rá hétfőn az uniós tisztségviselő. (MTI)

A leggazdagabb romániai üzletember lett Daniel Dines,
miután cégét bejegyezték a New York-i tőzsdére

Megerősítette a leggazdagabb romániai üzletember
pozícióját Daniel Dines, akinek vagyonát 6 milliárd
dollárra becsüli a Forbes magazin, miután a Romá-
niában általa alapított, mára nemzetközivé vált Ui-
Path vállalatot bejegyezték a New York-i tőzsdére.

A Startupcafe.ro román portál szerint a 49 éves Dines a For-
bes szerint bekerült a világ 500 leggazdagabb embere közé
azáltal, hogy szerdán bejegyezték a New York-i tőzsdére az
UiPath vállalatot, amely Romániában alapított cégként első-
ként kerül jegyzésre a New York-i börzén.

A tőzsdére való bevezetés következtében a vállalat 1,34
milliárd dollárt gyűjtött a befektetőktől 23,89 millió részvény
kibocsátása nyomán, amelyeket 56 dollárért vásároltak meg.
A robotizált folyamatautomatizálás területén globális piacve-
zetőnek számító vállalat értékét 29 milliárd dollárra becsülik.

Dines korábban a Microsoft alkalmazottja volt, 2005-ben

alapította meg DeskOver név alatt az UiPath elődjét Marius
Tîrcâval együtt. A vállalat 2015-ben vette fel az UiPath nevet,
a felfutása is akkor kezdődött. A jelenleg mintegy 7 ezer
ügyféllel és 3 ezer dolgozóval rendelkező cég értéke alig öt
év alatt elérte a 10,1 milliárd dollárt, jelenleg 29 milliárd dol-
lárra becsülik. A 49 éves Dines 1990-ben kezdte el egyetemi
tanulmányait, matematikát végzett, de bevallása szerint nem
vonzódott ehhez a tudományhoz. Öt évig az Egyesült Álla-
mokban dolgozott, majd 2005-ben költözött vissza szülőha-
zájába, ahol elkezdett vállalkozni a mesterséges intelligencia
területén. A Forbes magazin már 2019 őszén Románia leggaz-
dagabb üzletembereként tartotta számon, vagyonát akkor 1,4
milliárd dollárra becsülték, amely azóta 6 milliárd dollárra
gyarapodott. A második leggazdagabb üzletember Romániá-
ban a 81 éves Ion ţiriac egykori teniszcsillag, akinek va-
gyonát 1,7 milliárd dollárra becsüli a Forbes. (MTI)

A főügyészség vette át 
az erőszakos úzvölgyi temetőfoglalás kivizsgálását



Mintegy másfél hete jelent
meg a Hivatalos Közlönyben
az egészségügyi miniszteri
rendelet, amely lehetővé
teszi, hogy egy hozzátartozó
vagy egy lelkész egy alkalom-
mal meglátogassa a súlyos ál-
lapotban lévő, koronavírussal
fertőződött betegeket,
amennyiben azt a páciens ke-
zelőorvosa jóváhagyja. A
Maros Megyei Klinikai Kórház
esetében magának a beteg-
nek kell kérnie a látogatást, a
csíkszeredai sürgősségi kór-
házban viszont a hozzátarto-
zók kérésére történhet a
beteglátogatás.

Miközben az elmúlt több mint
egy év alatt, a járvány kitörése óta
szigorúan tilos volt a hozzátartozók-
nak a kórházban meglátogatni koro-
navírussal fertőzött, súlyos
állapotban fekvő szerettüket, egy
idén áprilisban napvilágot látott mi-
niszteri rendelet most szigorú sza-
bályok betartásával ugyan, de
lehetőséget biztosít erre. 

Gáll Boglárka, a Maros Megyei
Klinikai Kórház sajtószóvivője la-
punk érdeklődésére elmondta, az
erre vonatkozó procedúrát a meg-
jelent miniszteri rendelet előírásai
alapján állították össze. Ennek ér-
telmében mind a hozzátartozó,
mind pedig a lelkész látogatására
a beteg kérésére kerülhet sor. A
rendelet szerint egy alkalommal
látogathatja meg egyetlen személy
a beteget, és legfeljebb tizenöt

perc lehet a látogatási idő. A láto-
gatásba bele kell egyeznie a beteg
kezelőorvosának. A családtagok
nem vihetnek be semmiféle tárgyat
a súlyos állapotban lévő beteghez,
a lelkészek magukkal vihetik az
egyházi szertartáshoz szükséges
kellékeket, amelyeket előtte is,
utána is fertőtleníteni kell. A láto-
gatónak a kórház által biztosított
védőfelszerelést kell viselnie, és
beöltözéshez külön helyiséget és
segítséget is biztosít az egészség-
ügyi intézmény. A látogatás végig

felügyelet mellett történik, a kór-
házba való belépéstől a távozásig,
egy alkalmazott segít a beöltözés-
ben, majd a védőfelszerelés leve-
tésében. A látogatásra érkező
hozzátartozóknak ki kell tölteniük
egy saját felelősségre tett nyilatko-
zatot; elmagyarázzák nekik, hogy
miként fog zajlani a látogatás, mi-
lyen biztonsági előírásokat kell be-
tartani, és a kijelölt személy
ottlétük alatt végig mellettük fog
tartózkodni – ismertette a szabály-
zatot a sajtószóvivő.

Felvetésünkre, hogy amennyiben
a súlyos beteg esetleg eszméletlen,
lélegeztetőgépen van, tehát az álla-
pota nem teszi lehetővé, hogy kérje
a látogatást, családtagjai megtehe-
tik-e ezt helyette, a sajtószóvivő
nemmel válaszolt, mint mondta, ki-
zárólag a beutalt beteg kérésére tör-
ténhet a látogatás. Hozzátette, a
szóban forgó rendelet nemrég látott
napvilágot, és előfordulhat, hogy
amennyiben a gyakorlatba ültetése
kapcsán hiányosságok merülnek fel,
változtatni fognak rajta, viszont

egyelőre ezek az előírások. Csütör-
tökön reggel a Maros Megyei Kli-
nikai Kórházhoz tartozó
részlegeken a 208, koronavírussal
fertőzött páciens számára fenntar-
tott helyből 136 volt foglalt, az in-
tenzív terápián azonban nem volt
szabad hely, a 18 ágy mindenikét
súlyos állapotban lévő koronavíru-
sos betegek foglalták el.
Csíkszeredában a hozzátartozó is
kérheti a látogatást

Április 16-án tette közzé a Csík-
szeredai Sürgősségi Kórház közös-
ségi oldalán a közleményt,
miszerint az Egészségügyi Minisz-
térium rendelete értelmében az in-
tézményben is biztosítják a súlyos
állapotú Covid-betegek látogatásá-
nak a lehetőségét. A betegség súlyos
tüneteit mutató páciens a kezelőor-
vos beleegyezésével, előzetes kérés
esetén fogadhatja egy alkalommal
családjának egy tagját vagy törvé-
nyes képviselőjét. Ez a látogatás
legtöbb 15 percet tarthat, a látoga-
tónak pedig teljes védőfelszerelést
kell viselnie, be kell tartania a meg-
előzési szabályokat, és semmit sem
vihet be a kórterembe. A védőöltö-
zetet a kórház biztosítja. A Covid-
betegeket ellátó intenzív terápiás
részlegen ápolt betegek hozzátarto-
zói a látogatás jóváhagyása érdeké-
ben a kezelőorvoshoz kell
forduljanak, akit az intenzív terápiás
osztály telefonszámán lehet keresni.

Azt is leszögezik, hogy a csík-
somlyói kórházépületben működő,
koronavírusos betegeket ellátó osz-
tályokon ápoltak hozzátartozói hét-
köznaponta 8 és 15 óra között a
megadott telefonszámon jelezhetik
látogatási igényüket. Ha a kezelőor-
vos úgy ítéli meg, hogy a látogatás
lehetséges, naponta 12.30–14.30 óra
között van erre lehetőség – áll a csík-
szeredai kórház közleményében.

Menyhárt Borbála
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Késnek a tavaszi munkálatok

Néhol a páciens, másutt a hozzátartozók kérésére
Meglátogathatók a súlyos állapotban lévő fertőzöttek

A repce megsínylette a hó hiányát
A tavaly ősszel elvégzett munkálat-

ról az igazgató elmondta, hogy Maros
megyében öszesen 40.582 hektár terü-
letet vetettek be a gazdák, ebből szal-
másgabonával 32.217 hektárt, búzából
24.943 hektárt, tritikáléból 383 hektárt,
árpából 3271 hektárt, zabból 750 hek-
tárt, rozsból 110 hektárt és sörárpából
760 hektárt. Repcét 6090 hektáron ter-
mesztenek. 

– Az ősszel elvetett kultúrák, a növé-
nyek szépen kikeltek, és általában
könnyen átvészelték a telet. Igaz, volt
időszak, amikor a negatív hőmérsékleti
értékek mellett hiányzott a hótakaró, de
túlélték a kultúrák. A február-márciusi
felmelegedést és az esőzéseket köve-
tően a növények helyrejöttek. Kivételt
képez a repce, amely jobban megsíny-
lette a telet, amikor elég alacsony hő-
mérsékletek közepette nem volt hó. A
fagy miatt a gazdáknak 10-15 százalé-
kos kárral kell számolniuk – számolt be
róla Ileana Guşatu.
Profit hiányában többen lemondtak 
a cukorrépa-termesztésről

Ami a tavaszi munkálatokat illeti, ál-
talában sikerült tartani a tervezett üte-
met, de a vetésekkel az időjárás miatt
néhol késésben vannak. 

– Tavaszi búzából 2137 hektárt, ár-
pából 4868 hektárt, tavaszi árpából
több mint 4400 hektárt, napraforgóból
közel 9000 hektárt, repcéből 645 hek-
tárt sikerült elvetni megyeszerte. Rosz-
szabbul állnak a szójával, amelyből a
mag csak 870 hektáron került földbe  a
tervezett közel 6000 hektárból. Ami
szembetűnő, hogy idén jelentősen le-
csökkentek a cukorrépával bevetett te-
rületek. Köztudott, hogy Maros megye
a legnagyobb cukorrépa-termesztő me-
gyék közé tartozott, a tavalyi több mint

5000 hektárhoz képest idén csak csak
3380 hektáron termesztik. Úgy tűnik,
tavaly gondok voltak a marosludasi
cukorgyárnál, az emberek elégedetle-
nek voltak a cukorrépa leadásából
származó jövedelemmel, elvesztették
a profitot, csak a szubvenciót kapták
meg. Ez oda vezetett, hogy idén sokan
lemondtak a termesztésről – mondta az
igazgató.
Egy hónapot késett a kukorica vetése

A tavasszal, a rendkívül hideg időjá-
rás miatt, amikor a talaj hőmérséklete
8 fok alatt volt, a gazdák nem tudták el-
vetni a kukoricát. A késés több mint
egy hónapos. 

– Az évek során tapasztaltuk, hogy a
természetben mindig helyreáll az
egyensúly. Ha a napokban felmelegszik
az idő, a magvak hamar kikelnek, annál
is inkább, mivel kedvező a talaj ned-
vessége. Azt reméljük, hogy a meteo-
rológiai előrejelzés beigazolódik, s
felmelegedés következik, ami lehetővé
teszi a vetést. Ha az időjárás is kedvez,
a növények behozzák az egyhavi lema-
radást – tájékoztatott Ileana Guşatu
igazgató, aki hozzátette, ha rövidesen
felmelegszik az idő, jó termésekre lehet
számítani, hiszen Maros megye a csa-
padék és a talaj nedvességtartalma te-
kintetében sokkal jobban áll, mint a
déli megyék, ahol huzamos ideig nagy
szárazság volt. 
A gyümölcsösök nem szenvedtek 
fagykárokat

A mezőgazdasági igazgatósághoz
egyelőre nem érkezett bejelentés arról,
hogy a gyümölcsösöket, szőlősöket
fagykár érte volna, tekintettel arra,
hogy a kora tavaszi hideg miatt a fák
még nem rügyeztek ki. Ha a fagy a
rügyfakadás után következett volna be,
nagy károk keletkeztek volna. 

(Folytatás az 1. oldalról)

Fotó: Nagy Tibor  (archív)

Az RMDSZ az erdélyi magyar közösség
tagjait arra bátorítja, hogy vegyenek
részt az Európai Unió jövőjéről szóló
vitán, amely a következő egy évben a fu-
tureu.europa.eu platformon zajlik. Az Eu-
rópa jövőjéről szóló konferencia digitális
platformja már elérhető, tájékoztatott
Winkler Gyula EP-képviselő.

„Az RMDSZ arra bátorít mindenkit, hogy ve-
gyen részt aktívan az Európa jövőjéről szóló kon-
ferencián. A szövetség EP-képviselői helyi és
regionális események szervezésében vállalnak
szerepet éppen azért, hogy a nemzeti kisebbségek
javaslatai is bekerüljenek az uniós elképzelé-
sekbe” – hangsúlyozta a képviselő. Mint rámu-
tatott, elérkezett az idő, hogy az Európai Unió –
intézményein keresztül – meghallgassa az em-
berek véleményét, figyelembe vegye javaslatai-
kat, elvárásaikat.

„Az EU-t az utóbbi években számos válság
tette próbára, és most válaszút előtt áll. Az euró-
pai építkezésre vonatkozó elképzelések igencsak
sokfélék, legtöbbször egymásnak ellentmondóak.
Ezért gondoljuk azt, hogy elérkezett a pillanat,
hogy az EU megmutassa, hogy meg akarja hall-
gatni az emberek véleményét, meg akarja érteni,
hogy miért elégedetlenek. Az európai nemzeti ki-
sebbségek tagjainak sajátos elvárásai és remé-
nyei vannak az unióval kapcsolatosan. Az eltérő
elképzelések ellenére minden felmérés azt mu-
tatja, hogy szilárd a bizalom az EU iránt, de erő-
teljes a változás iránti igény is. Éppen ezért az
európai intézmények kötelessége felmérni, meg-
hallgatni az összes elképzelést, majd egyévi köz-
vitát követően, átfésülve az ötleteket,
összegyűjteni azokat a javaslatokat, amelyeket az
emberek támogatnak. Az EU három alapintézmé-
nye, az Európai Parlament, az Európai Bizottság
és az EU Tanácsa kötelezettséget vállalt, hogy

meghallgatja az emberek véleményét, és annak
megfelelően cselekszik” – mutatott rá Winkler
Gyula. Úgy gondolja, mindenképpen el kell ke-
rülni, hogy az Európa jövőjéről szóló konferencia
egy bürokratikus kudarc legyen.

„Az EU jövője iránti érdeklődés egyértelmű.
A digitális platform alig két napja indult el, és
máris több mint 4000-en regisztráltak, mintegy
200 eseményt kezdeményeztek. A legnagyobb
veszély az, hogy a konferencia egy bürokratikus
monstrummá válik, amely nemcsak kevés, de ir-
releváns válaszokat is termel. Egyetértek Angela
Merkel kancellárral, aki az Európai Néppárt kép-
viselőcsoportja által szervezett szerdai vitán úgy
nyilatkozott, hogy olyan témákat kell megvi-
tatni, amelyek érdeklik az embereket, ilyen pél-
dául az egészségügyi ellátás, a rák elleni
küzdelem, a környezetvédelem témája, minden
olyan kérdéskör, amely az emberek mindennapi
életét meghatározza. Akkor tudunk a konferen-
cián releváns válaszokat kapni, ha a hétköznapi
élet konkrét területeit érintő kérdésekben szer-
vezzük meg a vitákat” – emelte ki az EP-képvi-
selő.

A jövő rajtad is múlik jeligével indult el a kon-
ferencia többnyelvű digitális platformja, amelyet
a futureu.europa.eu címen lehet elérni. Az Eu-
rópa jövőjéről szóló konferencia platformja
olyan felület, amelyen egy éven keresztül az
uniós polgárok hangot adhatnak véleményüknek,
elmondhatják, hogy milyen Európában szeretné-
nek élni, és kivehetik részüket az európai jövő
alakításából. Különösen a fiatalokra számítanak,
de a vitában részt vesznek a civil szervezetek,
helyi, megyei és nemzeti hatóságok is. A plat-
form lehetőséget nyújt arra is, hogy az EU jövő-
jével kapcsolatos eseményeket népszerűsítsék. A
digitális platform magyar nyelven is elérhető. 
(közlemény)

Az Európa jövőjéről szóló vitán való 
részvételt szorgalmazza az RMDSZ



„A nemzetek életképességét és hatalmát
ma már nem

nem annyira a nyers erő, nem is a hősies-
ség, hanem a népek

műveltségi foka és szellemi fejlettsége
szabja meg.”

Orbán Balázs
(Folytatás az április 16-i lapszámból)  
1868-ban jelent meg Pesten A Székelyföld

leírásának I. kötete, amely Udvarhelyszéket
mutatja be, jeligéje a következő: „Öntudatos,
forró ragaszkodás, igazi mély szeretet csak kö-
zelebbi ismeretségnek lehet eredménye, e sze-
rént minél közelebb jutunk hazánk ismeretéhez,
annál forróbbá válik szeretetünk iránta.”

Erdélyi székely magyarként úgy vélem,
hogy e gigantikus remekmű igazi értékét fel-
mérni talán csak mi, erdélyiek tudjuk iga-
zán. Mert őseinkről és őseinknek írta egy
olyan íróember, akinek nemzete iránt lán-
goló szenvedélye, szeretete, legendás imá-
data, hősi kitartása, népe javát,
felemelkedését szolgáló lelki ereje és a sem-
mihez sem hasonlítható magasztos cél adta
a pennát kezébe. És a Székelyföld népének
azonosságtudatot adott!
Orbán Balázs Kolozsvár vonzásában

Az 1862–67-es időszakban, amikor az idő-
járás lehetetlenné tette a székely székek he-
gyes-völgyes birodalmában való barangolást,
kutakodást, többnyire Kolozsváron időzött,
amely az Erdélyt érintő jelentős politikai vál-
tozások helyszíne volt. Ismeretséget kötött gr.
Mikó Imre országgyűlési képviselővel, az er-
délyi közélet és a magyar közművelődés leg-
tekintélyesebb erdélyi vezéralakjával, akit
sokoldalú történetírói és kultúrapártoló (isko-
lák, a kolozsvári színház és a tudományegye-
tem anyagi támogatása) tevékenységéért
Erdély Széchenyijének neveztek. 1867–70
között Erdély főkormányzója volt. A közös-
ségi önépítkezés irányítója. A két rokon lélek
között szoros barátság alakult ki, hiszen
közös célt szolgáltak: hazájuk, népük gazda-
sági, kulturális és tudományos felemelkedé-
séért munkálkodtak, és ezért anyagi
áldozatokat hoztak. Mikó Imréről így véleke-
dett Kelemen Lajos: „Élőszóval és példájával
maga köré vonta Erdély legjobbjait, s csak-
hamar mindenki Őt tekintette vezérnek.” Az
1859-ben az általa létesített Erdélyi Múzeum
Egyesület – EME – első elnöke Mikó Imre.
Brassai Sámuel szerint az EME színvonalas
„alkotóműhely” volt, mely Kolozsvárra von-
zotta az erdélyi művelődés és gazdasági fej-
lődés ügye iránt elkötelezett embereket. Így
Orbán Balázst is!

Valószínűleg az ő támogatásával adta ki
Kolozsváron (1861-ben, hat kötetben) Utazás
Keleten című, Kis- és Közép-Ázsiában, Ará-
biában, illetve Egyiptomban, a „gúlák orszá-
gában” tett utazásainak leírását, melynek
bevezetőjét Dózsa Dániel barátjához címezte,
akivel ifjúságuk idején Szovátán tervezték,
hogy együtt felkeresik „az emberi nem mű-
velődésének bölcsőjét”. Kolozsváron talál-
kozhattak, hiszen Dózsa 1859-től – Mikó
Imre gróf javaslatára – a Kolozsvári Közlöny
főszerkesztője volt. Idézzünk az Előbeszéd-
ből: „Utazásom előtted, sőt kedves, szeretett
hazám előtt álland, s nekem egyetlen, de min-
dennél szentebb és boldogítóbb örömem lesz,
ha ezáltal bármi parányi szolgálatot tettem
nemzetemnek.” De milyen szenvedések, nél-
külözések és kínok árán!

Ugyancsak Kolozsváron jelentette meg
(1864-ben) az Ali-bey: Kelet tündérvilága
című arab regének az általa készített fordítá-
sát. Ez egy csodálatos hősköltemény, mely-
nek hőse a nemes jellemű, segítőkész Szaif
Züliázán szultán.

Barátjának, Mikó Imrének múzeumfej-
lesztő törekvései nagy visszhangra találtak
lelkében. Ezért az általa Egyiptomból vásá-
rolt őskori leleteket az Erdélyi Múzeum
Egyesületnek adományozta. (Ma is megte-
kinthetők!) 

Orbán Balázst 1867-ben Kolozs vármegye
rendes főjegyzőjévé választották, egy évre
vállalta.

Mikó Imrét – érdemei elismeréseként – a
Magyar Történeti Társulat 1867-ben elnö-
kévé választotta. Az 1867-es kiegyezés után,
kis idő múlva Budapestre távozott, mert az új
kormányban közlekedési miniszteri állással
tisztelték meg. Majd szépírói munkásságba
kezdett: kultúrtörténeti sorozatát – Bod Péter,
Benkő József, Bölöni Farkas Sándor, Brassai
Sámuel életpályája – lezárta Orbán Balázs
életregényével, A szülőföld szerelmese címen.

Orbán Balázs is hazautazott. A Szejkefür-
dőn lakó édesanyjánál lakott, aki 1866-ban
megvásárolta a birtokot, és az ősi lengyelfalvi
birtokról ide telepedett. A következő években
Szejkét ő fejlesztette modern fürdőteleppé. A
vendégek számára villákat, vendéglátóegysé-
get, parkot, tekepályát építtetett, az Attila-for-
rás köré kőmedencét, meleg fürdőt, a
Nagymál oldalába sétányokat létesített, tér-
zenével.   A Sarolta-forrás biztosította a város
vízellátását. Az állandó gondnok számára ké-
nyelmes lakást biztosított (ma is áll). A város
központjából óránként omnibusszal lehetett
kimenni a fürdőtelepre.

A Székelyföld leírásának I. kötete,  Udvar-
helyszék megjelenése után tovább dolgozott
főművén, 1869-ben megjelent a II. és III.
kötet, Csíkszék, illetve Háromszék leírása, a
IV. kötet, Marosszék leírása 1870-ben, az V.,
Aranyosszék 1871-ben, a VI., a Barcaság
1872-ben látott nyomdafestéket.
Orbán Balázs és Marosvásárhely kapcsolata

Amikor a Marosszék fejezet anyagát gyűj-
tötte, 1864-65-ben, huzamosabb ideig több-
ször is tartózkodott Marosvásárhelyen.

Kodakjával megörökítette a református kol-
légium akkori épületét, melyhez ezt a szöve-
get írta: „…1718 szeptemberre elkészült a
collegium épülete. Legtöbbet tett ezen colle-
gium emelésére és szellemi fejlődésére makk-
falvi Dózsa Gergely… Ő alatta épült a most
is meglevő két emeletes épület… Erdély bár-
melyik collégiumával kiállotta a versenyt, s
annyira látogatott volt, hogy 1848-ban ezret
meghaladta a tanulók száma.” Megcsodálta
Bodor Péter már romosodó muzsikáló kútját,
amelynek teraszán vasárnaponként zenéltek a
„barna muzsikusok”, a városlakók örömére. 

A város tervei is érdekelték, így értesült a
piactéren rövidesen elhelyezendő 3 méter
magas Bem József-szobor előkészületeiről,
melyről ezt írta: „…emlékjele sehol sincs úgy
helyén, mint itt a székelyek közt, kik vezetése
alatt a hősiesség csodáit mívelték, s ki világ-
bámulta nagyságra és magasságra a székely
fegyverek alkotta talapzaton emelkedett.”
(1919 márciusában ezt, valamint a Kossuth-
és a Rákóczi-szobrot egy éjjel eltüntették.)

1869-ben meglátogatta marosvásárhelyi
barátait: Lázár Ádám ügyvédet és nagyajtai
Kovács Áron református lelkészt, aki főhad-
nagyként hősiesen harcolt az 1848–49-es sza-
badságharcban, majd teológiai tanulmányai
befejezése után városunkban lelkészként élt
haláláig. (Fénykép is készült az együttlétről.)
A város főbírójának fia, Lázár Ádám kegye-
lettel ápolta a székely vértanúk emlékét. Hár-
man elhatározták, hogy szoborbizottságot
alakítanak az ő elnökletével.  Feltehető, hogy
a három szervező már akkor megbeszélte,
hogy Orbán Balázs lesz a szónok az emlékmű
leleplezésén, ami úgy is történt. A bizottság
megalakulása után (1870) közadakozást kez-
deményeztek. Három év alatt, 1873-ban ösz-
szegyűlt a pénz az emlékobeliszkre, és akkor
elhunyt Kovács Áron. 1873–75 között fel-
épült az emlékmű. 

Régi jó barátja, Dózsa Dániel, akinek Ke-
leti utazásait dedikálta, szintén Marosvásár-
helyen élt, 1868-tól a Királyi Ítélőtábla első
bírája volt. 

1870-ben Marosvásárhelyen Orbán Ba-
lázs ünnepelt szerző volt, aki a legnagyobb
elismeréssel írt a város történelméről, neve-
zetességeiről és híres embereiről.  Pesten

1870-ben kiadta különnyomatban: Marosvá-
sárhely szabad kir. város leírása címmel A
Székelyföld leírásának IV. kötetéből a váro-
sunkra vonatkozó fejezetet. Marosszék „elő-
ismertetésében” ezt írja: „Marosszék nem
egyszer volt küzdtere a szabadságnak, fe-
dezve a Székelyföldet oly támadások ellen,
melyek kívülről jöttek, de védve oly hatalmi
túlkapások ellen is, melyek elnyomással fe-
nyegették a székelység ős szabadságát”. Itt
említjük meg, hogy nyolc és fél oldalon, a
vértanúk emlékének szentelt fejezetben rész-
letesen bemutatja a három mártír életpályáját:
Török Jánosét (kollégiumi tanár), Horváth
Károlyét és az udvarhelyi Gálfi Mihályét,
akik az idegen elnyomás elleni harc újraé-
lesztéséért önfeláldozóan, a legnagyobb ti-
tokban munkálkodtak. Talán ezért is
választották (először!) országgyűlési képvi-
selőnek a függetlenségi párti programmal
1871-től.

1875. június 27-én, a felavatás napján a
város főterén, a Széchenyi téren összegyűlt
több ezer ember és a vértanúk rokonai gyász-
menetben érkeztek az ünnepség színhelyére.
A közel 6 méter magas obeliszkre a négy
mártír nevét vésték. A megemlékezésen
Orbán Balázs mondta a díszbeszédet, majd a
főszervező, Lázár Ádám ügyvéd beszélt. (Itt
jegyezném meg, hogy Lázár Ádámnak kö-
szönhető, hogy a híres matematikus, Bolyai
Farkas sírjára felkerült egy máig látható em-
lékkő!)

A bizottság által felkért Jókai Mór, Orbán
Balázs közbenjárására, emlékverset írt, és ebből
egy idézetet véstek az emlékmű gránitjába: 

„Szent hely ez, óh vándor! egy nemzet tette
e jelt itt leghűbb gyermekei végzetes sírja
fölé!

Élni szabadságban, vagy ezért meghalni
merészen:

ezt hitték, vallották s haltak érte híven.
Törvényes, szabad és független nemzeti

állás intő szobra legyen, honfi, e drága jel
itt.”

Orbán Balázs a további években is több-
ször ellátogatott városunkba, ápolta baráti
kapcsolatait. Figyelemmel kísérte Marosvá-
sárhely, a székely főváros művelődési életét.
A marosvásárhelyi Kemény Zsigmond Társa-
ság levelesládája (Kriterion Könyvkiadó,
Bukarest, 1973) 10. oldalán olvashatjuk: „Az
1877. június 3-i választó közgyűlés után a
tényleges munka még nem indult meg.”
Nem, mert először anyagi támogatókat kellett
szerezni. És nagy anyagi, sőt erkölcsi támo-
gatást jelentett a grófi adományok és minde-
nekfelett Erzsébet (Sissi) királyné királyi
adománya, báró Apor Károly közbenjárására.
A fent idézett könyv 13. oldalán ez olvasható:
„…már az első felhívásra csatlakozik a Ke-
mény Zsigmond Társasághoz Jakab Elek,
Szamosi János, Moldován Gergely, Csíki
Gergely, P. Szathmáry Károly, Medgyes
Lajos, Hegedűs István, Sámi László, Szilágyi
Sándor, Brassai Sámuel, ORBÁN BALÁZS
(kiemelés. tőlem), Finály Henrik, Imre Sán-
dor és Teleki Sándor, a »vad gróf« is.” 77 ala-
pító tagja közül ezeket említik.  Tehát Orbán
Balázs 1877-től alapító tagja. Az első felol-
vasó ülést 1879 januárjában tartották, és 1879
nyarán a mi hősünk visszatér, hogy megtartsa
székfoglaló beszédét.

(Folytatjuk)
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A népének  történelmi, néprajzi emlékművet állító Orbán Balázs
(1830. február 3. – 1890. április 19.)

A székely vértanúk emlékműve és a postarét mindmáig a szabadságharchoz kötődő események évfordulós megem-
lékező rendezvényeinek helyszíne. Felvételünk a 2019. márciusi székely szabadság napi megemlékezésen készült. 

Fotó: Nagy Tibor



Szívem súlyosan csüng, akár
a hurkon fennakadt madár,
mellem dobbanással teli,
s rózsás kézzel utcát, teret
a hancúrozó kikelet
a kéményekig emeli.

Kormos kotró egyensúlyoz
a háztetőn, póznát húroz
fütty-könnyű villanyszerelő;
gólya lebeg, s az áttelelt
szántón varjú-csorda legel,
csősz sántikál s közéjük lő.

Erdők doh-csendjét felverik
a kirándulók, reggelit
nyársról bicskáznak csillogó
szemmel s szájjal, s zajtalanul,
zöld izmot feszítve gurul
sűrű nyárba a földgolyó.

Csukás István Áprilisa mintha nem a
mostani időjárásra íródott volna. Pedig az is
április, meg a mostani is. Bolondok hónapja,
hiába, maga is bolondos.

Április utolsó hete az ókori Rómában a vi-
nalia urbana, azaz a borkóstoló ünnepnapjá-
val köszöntött be 23-án. 25-e a Robigaliáé
volt, amikor körmenetet tartottak, és állatál-
dozatot mutattak be Robig(o) istennőnek,
hogy a vetést elkerülje a gabonarozsda (ro-
bigo jelentése: gabonaüszög, rozsda). A meg-
előzés sajátos módját gyakorolták a rómaiak.
Az üszög ellen vörös rókákat hajtottak a ga-
bonatáblákba. Érdekes, hogy a bibliai Sám-
son – noha bevallottan egészen más céllal –
hasonlót cselekedett a filiszteusok gabona-
földjeivel. Összefogott 300 rókát, égő csóvát
kötött a farkukra, és a vetésbe hajtotta őket.
A filiszteusok gabonája megsemmisült,
akárha üszög esett volna bele. (A mi üszög,
üszök szavunk parazsat, pernyét is jelent.) Fi-
gyelemre méltó az is, hogy a néphit szerint
az „üszögöt” asszony szüli („üszöggyerek”),
s azért lesz „üszög” a magzatból, mert a vi-
selős asszony a tűzhely parazsát vízzel ön-
tötte le, s a szoknyája alá felcsapó gőz

bejutott a méhébe. Az „üszöggyerek” – úgy
tartják – szőrös állathoz hasonló. Mindez arra
vezethető vissza, hogy a vörös rókát, úgy is
mint napállatot, de főleg azért, mert a rágcsá-
lók irtásával nagy hasznot hajt, egykor Eurá-
zsia-szerte, mint Japánban még ma is,
gabonaszellemként tisztelték.

Gondoljuk csak végig, ilyformán milyen
mágiás ősiséget rejt Dragomán György
Máglyájában a rókaszoknya.

Jut eszembe, az egykori rókatelep felett, a
Kincses dombok felé, ott, ahol a jeddi patak
belefut a Poklos-patakba, most – hóvirágok,
kakasmandikók után, a becőke terméseit be-
érlelő odvas keltikék elvirágzása után, az első
ibolyavirágzás után – tele van bogláros szel-
lőrózsák bizakodó sárgájával, fogasírek fok-
hagymás illatával. Az első páfránylevelek
pásztorbotja pörög zöld áhítatba. Tavaszodik.
Mi több, lassan elvirágzanak a jeddi erdő ma-
dárcseresznyéi, rég elhullatták szirmukat a
Kincses dombok alatti szilvafák is, s a szem-
közti oldalt, a Németkalap alatti rétet elfog-
laló kertekben bomlik már az alma virága is.
De a kosboros rét az egykori koronglövölde
mellett már csak gyomnövényeket növeszt. S
alább, az egykori erdészház hatalmas telkére
beszuszakolt temetőből is már szinte kicsor-
dulnak a sírhelyek – mi tagadás, megnőtt a
Város, s nem előnyére.

Április 23. a szerzői jogok napja. Katalán
javaslatra 1995-ben az UNESCO a könyv
napjává is nyilvánította.

E napon halt meg 1616-ban Miguel de
Cervantes Saavedra, s ugyane napon,
ugyanabban az évben William Shakespeare
is, mi több, e napon is született, 1564-ben.
Juhász Gyula Shakespeare című versében
mintegy az élet e két végpontját köti össze:

A kandallóban égnek a hasábok,
Már itt az alkony. Isten véletek,
Napfényes erdők, tavaszi szelek,
Szép ifjúság, te rakoncátlan, álnok!

Már itt az este. A szőlőlevél is
Pirosra vált, az ég is rózsafényes,
– Az elmúlás ez, az emlékezés ez –
Már itt az este és már itt a tél is!

Motoszkál még fejében egy-egy ének,
Szelíd szonettek, mennydörgő szavak,
Melyekre taps reng és zeng száz ajak.

A kandalló kiégett. Itt az éjjel.
S a vak sötétben végsőnek világol
Két szép szem napja múltak tavaszából.

A katalánoknak a rákövetkező nap, 24-e
egyben védőszentjük, sárkányölő Szent
György napja is. Így ott ezen a napon emlé-
keznek meg a „rózsákról és a könyvekről”,
mert a legenda szerint Szent György a IV.
században az általa megölt sárkány véréből
kinőtt rózsát a megmentett hercegnőnek aján-
dékozta.

A sárkányölő a légiónyi katonaszent leg-
nevezetesebbje. Kultusza a IV. századból
ered, a keresztény légionáriusok révén terjedt
el a birodalomban, előbb a görög részeken;
nyugati tisztelete csak a XIII. században vált
általánossá. Konstantinápoly védőszentje
volt, s az Athosz-hegyi Festőkönyv előírása
szerint képének minden templomban ott a
helye. A cári birodalom, Bizánc szellemi örö-
köse Györgyöt a címerébe emelte, s később
a legmagasabb katonai rendjelt, a Szent
György-keresztet róla nevezte el. Oroszlán-
szívű Richárd saját védőszentjének válasz-
totta, 1222-től pedig Anglia hivatalos
patrónusa lett. Jelvényét – fehér, illetve ezüst
alapon vörös kereszt – a legelőkelőbb angol
rend, a térdszalagrend viseli, melynek alapí-
tását 1345-re teszik.

György-nap előtt, ha nem esik,
György-nap után sok is esik.

– tartja a régi mondóka. Most éppen jégeső
vert végig a tájon. Vajon idén beválik-e a pa-
raszti regula?

Nem feledkezve a Kolozsvári testvérek
szobráról, s számos Szentgyörgy utótagú er-
délyi helységnévről sem, én ide egy szerény
tavaszi virágos növénykét hozok, az odvas
keltikét, melyet némely helyeken Szent
György-búzának tisztelnek.

Áprilisnak szárazsága,
Jó gazdának bosszúsága.
Áprilisnak nedvessége
Fáknak termőképessége.

– így a másik mondóka.
Tavasz vége – nyár eleje. A nagy nyár eleji

esőzések előtti szárazabb időszak nagyobb
hegyi túrákra ösztökéli a természetjárót.

A hegymászás történetének első – európai
– írásos emlékei a XIV. századból származ-
nak. A krónikák szerint Aragóniai Péter ki-
rály fővadásza kíséretében megmászta a

Pireneusokban emelkedő Mont Canigou nevű
csúcsot. Francesco Petrarca 1336. április
24-én jutott fel a Dolomitokban emelkedő
1912 m magas Monte Ventoux-ra, mint felje-
gyezte, „csakis azért, hogy gyönyörködjem
onnan a táj szépségében…”

1388-ban mászta meg Bonifazio Rotario a
Gráji-Alpok Rocciamelone nevű, 3537 m
magas csúcsát, az első alpesi ormot, amelyet
gleccserjég borít. Hasonlóan hiteles feljegy-
zés tanúskodik arról, hogy Leonardo da
Vinci fiatalkorában előszeretettel járta a tos-
canai hegyeket. Dante Alighieri szintén sze-
relmese volt a hegyeknek, leginkább a
Dolomitokban túrázott, és művei alapján biz-
tosak lehetünk benne, hogy jól ismerte a kör-
nyéket. Ezek az emlékek már arról
tanúskodnak, hogy ebben a korszakban már
voltak olyanok, akik a hegyek és a táj szép-
ségének élvezetéért hajlandók voltak komoly
erőfeszítésekre, veszélyek leküzdésére, be-
merészkedve a magashegyek zord világába.

Április vége van megint. Hányadszor már,
ki tudja?

– veszem kölcsön a kérdést Faludy
Györgytől: Április végén. 

Gőzölögnek a pocsolyák, csupa csillám az
utca.

Ezer mérföld sugárban zöld a tájék; nem-
sokára

kinő a búza gyermeteg, arkháikus szakálla.
Fehér kakas nézi magát a tóban s kukoré-

kol.
Lenn kis halak folyton fújják a szappanbu-

borékot.
A patakban kerek kövek: mind egyszerre

beszélnek;
köztük a moha foltjai, megzöldült rézfillé-

rek.
A hegytetőn galagonya áll tárt karokkal:

várja
a felhőket, hogy karmait langyos vék-

nyukba vájja.
Köröskörül a szerelem eperszaga. Megál-

lok,
Li Ho, a volt császári ház egy sarja, most

napszámos,
s a gyönyörtől megremegek,
ahogy a mindenség előtt
porig hajtom le fejemet.

Április. Vége van megint. A hónap utolsó
ünnepe, a 28-ától május 3-ig tartó Floralia
Flora virágistennőt tiszteli meg. Ő vezeti be
a májust. Jövő héten már vele indulunk heti
sétánkra.

Maradok kiváló tisztelettel.
Kelt 2021-ben, Szent György napja előtt

egy földfordulatnyivalBogláros szellőrózsák bizakodó sárgája Szent György-búzák lila tengerében

Zöld izmot feszítve gurul sűrű nyárba a páfrány kipörgő levélcsodája

   6 NÉPÚJSÁG ____________________________________________________SZÍNES VILÁG _____________________________________________ 2021. április 23., péntek

Kiss Székely Zoltán

A természet kalendáriuma (CDLIX.)



1901. április 18-án Nagybányán szü-
letett Németh László, a magyar iroda-
lom jelentős képviselője. Bár csupán
élete első két esztendejét töltötte a
bányavárosban, mivel a család Szol-
nokra, majd Budapestre költözött, a
szülőhely hálásan őrzi emlékét. Nap-
jainkban a Németh László Elméleti Lí-
ceum a nagybányai és a bányavidéki
magyarság jelentős, önálló magyar
intézménye, ahol megadatik az anya-
nyelven való tanulás lehetősége a be-
iskolázástól az érettségiig.

Bár bölcsésznek készült, 1920 tavaszán
Németh László mégis átiratkozott az orvos-
karra, ahol fogorvosi diplomát szerzett 1925-
ben. Kezdetben cselédkönyves orvos, később
fogorvosi rendelőt nyitott, majd iskolaorvos
lett. Az orvoslásban sohasem tartotta tehetsé-
gesnek magát, hamar visszatért igazi „szerel-
méhez”: igazi életműve az irodalomban
teljesedett ki.

Számos olyan orvost ismerünk, aki az iro-
dalom területén alkotott maradandót, többé-

kevésbé megőrizve eredeti foglalkozását, ám
az orvoslás hivatása felé helyezve az irodalmi
alkotás gyönyörűségét. Az orosz Anton Pav-

lovics Csehov és az ukrán Mihail
Bulgakov orvosi diplomával a tarso-
lyukban írták világszerte elismert
műveiket. 

Az elemzés, a teljesség igénye
nélkül említtessék meg az orvos-író
Cronin neve, akinek a Réztábla a
kapu alatt című regénye kötelező ol-
vasmányként ajánlott az orvostan-
hallgatók számára. Nemzeti
irodalomtörténetünk író orvosai kö-
réből hadd emeljük ki a korán el-
hunyt délvidéki Csáth Géza,
valamint az erdélyi gyökerekkel ren-
delkező Benedek István nevét, aki
főművében (Aranyketrec) éppen egy
elmeosztály életét mutatja be csakis
elmeorvosként tapintható közelség-
ből, ősöktől átörökölt írói vénával
megáldva. Ha pedig a kört tovább
szűkítjük, a marosvásárhelyi orvos-
képzés is számos orvos-írót indított
irodalmi pályára (is).

Németh Lászlóra visszatérve: ő a
magyar fogorvos-író, azaz író fogorvos. Még
akkor is, ha már harmincéves korában felha-
gyott a fogorvosi gyakorlattal, negyvenegy-

néhány évesen pedig az iskolaorvoslással is.
A Nyugat és az Erdélyi Helikon irodalmi
lapok felfedezettje, a népi írók markáns egyé-
nisége. Novellák, drámák, regények elismert
szerzője, amelyek közül több is megemlí-
tendő: Gyász, Bűn, Iszony, Égető Eszter, Ir-
galom. Tanulmányait A minőség forradalma
címmel gyűjtötte kötetbe. A József Attila-díj
és a Kossuth-díj kitüntetettje. Életének 74.
évében hunyt el agyvérzésben. 

Emlékezzünk Németh Lászlóra egykori
gondolatai felidézésével: „A magyar ha-
gyomány főere: a magyar líra. Ez a nép,
mely politizált anélkül, hogy politikáját
maga csinálhatta volna, s egyetemeket épí-
tett anélkül, hogy a tudományban a maga
hajlamait merte volna követni, a lírában
nagy, eredeti és otthonos. (…) Az embernek
két hazája van: az egyik az ország, amely-
ben született, a másik a kor, amely a körül-
ötte folyó életet színezi. Egy népnek
tájékozódnia kell a nagyvilágban, amelyet
Vörösmarty népek hazájának nevezett, s tá-
jékozódnia a másik, időbeli hazában is,
amelynek területe egy kor életfelfogása,
ege az értékek időszerű rendje, s határa egy
korszak előítélete. Új korok fölemelnek és
letörnek népeket, nemzeti erények a ked-
vező korszellemben kivirágzanak, a kedve-
zőtlenben elkókadnak.”
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120 éve született Németh László, az író-fogorvos

Nyolcszázhuszonöt éve, 1196.
április 23-án halt meg III.
Béla Árpád-házi magyar ki-
rály, akinek uralkodása alatt
Magyarország európai hata-
lommá vált. Az MTVA Sajtóar-
chívumának anyaga:

II. Géza király és Eufrozina 
kijevi hercegnő második fia 1148
körül született. Tizenöt éves volt,
amikor a Magyarországgal hábo-
rúskodó Komnénosz Mánuel bi-
zánci császár és bátyja, III. István
egyezsége révén a bizánci udvarba
került. Az Árpádokra jellemzően a
korban rendkívül magasnak szá-
mító, délceg ifjú itt az Alexiosz
nevet kapta, kiváló neveltetésben
részesült, nyelveket, politikát, had-
tudományt tanult. Mánuel trónörö-
kösnek nevezte ki, felruházta a
deszpotész címmel és eljegyezte lá-
nyával, amikor azonban az idős csá-
szárnak 1169-ben váratlanul fia
született, Bélát megfosztották a
trónörökösi tisztségtől és jegyessé-
gét is felbontották. Felesége Chatil-
lon Anna antiókhiai hercegnő lett, a
házasságból hét gyermek született,
köztük a későbbi Imre és II. András
király.

Béla III. István halála után, 1172-
ben hazatért, hogy elfoglalja a trónt,
de bizánci kapcsolatai miatt gya-
nakvással fogadták. Öccse, Géza
anyjuk támogatásával szervezkedni
kezdett ellene, ezért Béla Gézát be-
börtönözte, anyját száműzte. Koro-
názására is rendhagyó módon került
sor: mivel az esztergomi érsek erre
nem volt hajlandó, a pápa utasítá-
sára 1173. január 13-án Székesfe-
hérváron a kalocsai érsek helyezte
fejére a koronát.

Trónra lépésével Magyarország
jó viszonyba került a bizánci biro-
dalommal, de Mánuel halála után
Béla visszafoglalta Horvátországot,
Dalmáciát, Boszniát és a Szerémsé-
get, és Magyarország balkáni befo-
lyását kiterjesztve ellenőrzése alá
vonta Szerbia és Bulgária egyes ré-

szeit is. Nyugat-Európával, főként
Franciaországgal is jó kapcsolato-
kat ápolt, számos fiatal tanult a pá-
rizsi egyetemen, és ekkor
honosodott meg a ciszterci rend
Magyarországon. Első felesége ha-
lála után, 1186-ban Béla a francia
VII. Lajos lányát, Margitot vette
nőül. A pápasággal is jó volt a vi-
szonya, emiatt időnként összeütkö-
zésbe került a pápai hatalom ellen
küzdő Barbarossa Frigyes német-
római császárral.

III. Béla európai jelentőségű ha-
talommá tette az országot, bizánci
tapasztalatai révén modernizálta az
állami berendezkedést. Az 1181-
ben létrehozott, megreformált kirá-
lyi kancellária minden elé kerülő
ügyet írásba foglalt, ezzel bevezette
a közigazgatásba az írásbeliséget,
uralkodásának idejére teszik az első
összefüggő magyar nyelvemlékek,
a Halotti beszéd és könyörgés, va-
lamint az első magyar nyelvű vers,
az Ómagyar Mária-siralom keletke-
zését. Béla kancelláriáján végez-
hette jegyzői munkáját „P. mester”,
azaz Anonymus is, a magyarok tör-
ténetét a honfoglalásig elbeszélő
Gesta Hungarorum szerzője. Ural-
kodása alatt készült először kimuta-
tás a magyar király jövedelméről,
az 1185-86-ban készült jegyzék
szerint ez vetekedhetett a francia és
angol uralkodóéval. A királyi jöve-
delmekben a természetben befolyó
bevételek mellett nagyobb szerepe
lett a pénzben, illetőleg veretlen
ezüstben befolyó jövedelmeknek,
Béla udvartartása egész Európában
a legfényesebbek közé tartozott.

Számos új apátságot építtetett
(pl. Bátaszéken, Zircen, Szentgott-
hárdon), gazdag adományban része-
sítette az esztergomi ispotályos
rendházat, a nyitrai és a pannon-
halmi kolostort. Elérte, hogy előd-
jét, I. Lászlót szentté avassák, ehhez
III. Celesztin pápa 1192-ben járult
hozzá. Ígéretet tett arra is, hogy ke-
resztes hadjáratot vezet a Szent-

földre, de ennek megvalósítása
végül kisebbik fiára, a későbbi II.
Andrásra maradt. 1189-ben fo-
gadta a Barbarossa Frigyes által
vezetett német keresztes hadat, a
császárt fényűző módon látta ven-
dégül, és kérésére szabadon bocsá-
totta öccsét, hogy Géza herceg
Frigyessel együtt vonulhasson a
Szentföldre.

Jövedelmei révén Béla nagysza-
bású építkezésekbe kezdett, fényű-
zően átépíttette az esztergomi
királyi palotát és a Szent Adalbert-
székesegyházat (az esztergomi
bazilikát), bővíttette a koronázó-
és királyi temetkezési helyként
szolgáló székesfehérvári
Nagyboldogasszony-bazilikát.
Ő használt először saját címert,
és az elértéktelenedő pénz he-
lyett jó minőségű ezüstérméket
veretett, bár rézdénárokat is
forgalomba hozatott. Ezeken a
dénárokon jelent meg először
a címerpajzsban a kettőske-
reszt ábrázolás, vélhetőleg
alatta nyerte el mai alakját a
Szent Korona és a koronázási
palást.

A kor egyik leggazdagabb
uralkodója 1196. április 23-án
hunyt el Székesfehérváron, nem
kizárt, hogy megmérgezték. A
trónon elsőszülött fia, Imre kö-
vette, akit még apja életében if-
jabb királlyá koronáztak.
Utódai tisztelettel emlékeztek
rá, IV. Béla a „nagy” jelzővel
illette egyik oklevelében. Holt-
testét végakarata szerint a szé-
kesfehérvári bazilikában, első
felesége mellé helyezték végső nyu-
galomra.

A török hódoltság idején a király-
sírokat földúlták, az ékszereket el-
lopták. Az egykori bazilika
romterületén 1848-ban érintetlen
föld alatti sírt tártak fel, az ebben ta-
lált csontvázakat III. Béla királlyal
és első feleségével azonosították,
bár egyes feltételezések a maradvá-

nyokat inkább Könyves Kálmánnak
tulajdonítják. A királyi párt másod-
szor 1898-ban a budapesti Mátyás-
templom kriptájában temették el, és
díszes síremléket állítottak nekik.
Az ásatáskor feltárt ékszereket, jel-
vényeket a Magyar Nemzeti Múze-
umban őrzik, az eredeti

szarkofágok Székesfehérváron lát-
hatók. A Mátyás-templomban őrzött
maradványokból sikerült az arche-
ogenetika eszközeivel az Árpád-ház
férfivonalának jellegzetességeit
meghatározni, így idén megkezdő-
dött a székesfehérvári osszáriumban
nyugvó királyi csontok azonosítása.

825 éve halt meg III. Béla Árpád-házi magyar király

Dr. Ábrám Zoltán

A koponyája alapján készült hiteles arcrekonstrukció Skultéty Gyula munkája, a székesfe-
hérvári Szent István Király Múzeumban látható. Forrás: Wikipédia
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A megjelölt sorokban, oszlopokban szereplő helyes megfejtéseket május 6-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.) 

Az ÁPRILISI ÉVFORDULÓK (1.)
című pályázat nyertesei:

Hompót Csilla, 
Marosvásárhely, Szabadság u.

Pálffy Anna, 
Marosvásárhely, Rebreanu u.

A pályázati rejtvény megfejtése:
BAUDELAIRE; MIKOLA; MAGELLÁN; BENEDEK;

FRANGEPÁN; MARCZELL
Kérjük a nyerteseket, 

vegyék fel a kapcsolatot Borbély Ernővel 
a 0742-828-647-es telefonszámon.

Megfejtések 
az április 16-i számból:

Ikrek:
Egy nap élet

Skandi:
Egyetlen értelmes ember barát-
sága többet ér, mint az összes
értelmetleneké.
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Szerkeszti: Kiss Éva 943.

VÍZSZINTES: 1. Ipari úttörő, utazó, 48-as, MTA-tag, 130 éve halt meg (Manó,
gróf). 8. Közgazdasági író, 200 éve született (Lajos). 9. Tolakodót elutasít. 10. Ruhatar-
tozék. 11. Író, szociológus, 100 éve halt meg (Pál). 16. Ab … (haraggal). 18. Római 51.
19. Teasütemény. 20. Iszkoló. 21. Tíz (angol). 22. Egyiptomi marsall. 23. A mangán ve-
gyjele. 24. Félkész! 25. Fiunk felesége. 26. A lantán és a nitrogén vegyjele. 27. Katonai.
29. Kellemes (táj). 31. Ady egyik álneve. 32. Kis település lakója. 34. Piskótatekercs. 37.
Hunyadi László nádora. 39. Eblak. 40. Lyukas sál! 42. Zeneszerző (Édouard). 43. Éjjel
látjuk. 45. Kisfaludy … (költőnő). 47. Vasdarab! 48. Sir Arthur … Doyle. 50. Hiszek
(latin). 51. Maláj földszoros. 52. Író, kritikus, tanár, 150 éve született (Henrik). 53.
Liberális politikus, 48-as, 150 éve hunyt el (Pál). 54. Német operaszerző, 150 éve
született (Leo).

FÜGGŐLEGES: 1. Mint (német). 2. Tiltószó. 3. Albán folyó. 4. Fölé tesz. 5. …ál-
latkák (Protozoa). 6. A beszéd eleme. 7. … királya (vízsz. 42. operája). 8. …föld, Budapest
része.  12. Spanyol hadiflotta volt. 13. Senki, semmi (francia). 14. Betegség. 15. Órómai
rézpénz. 17. Állóvíz. 19. Levéltáros, író, 100 éve halt meg (Gyula). 20. Útnak ered. 21.
Horvát feltaláló (Nikola). 23. Őrlőüzem. 25. Amerikai futballista (kapus). 27. Feltéve. 28.
Szintén. 30. Dublin lakója. 32. Cinkosan segít. 33. A Duna ókori neve. 35. Maszk. 36.
Erdélyi festő, 150 éve lett öngyilkos (Géza). 38. Redő. 41. Angol úrinő. 44. Egy (angol).
45. A varázs lényege! 46. Gyulladás. 48. A CIA végtelen! 49. Forrasztófém. 50. A szén és
az ittrium vegyjele. 51. Egyke!
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KOBAK KÖNYVESBOLT

Marosvásárhely,
Győzelem tér 

18. szám, 

www.bookyard.ro
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Y Petronius órómai író 
aforizmája található 

a rejtvény fősoraiban.

T

2

A két rejtvény azonos számú meghatározásait keverve közöljük. A megjelölt 
négyzetekbe kerülő betűket folyamatosan összeolvasva Tandori Dezső egyik ver-
sének címét kapjuk. Könnyítésül egy betűt előre beírtunk.

VÍZSZINTES: 1.  Megbízhatatlan, álnok – Imádat, rajongás. 7. Az oxigén és a foszfor
vegyjele – Sajtdarab! 8. Varangy – Tévesen jegyzetel. 9. Európai focikupa volt – Időmérő
szerkezet. 11. Kettőzve dobpergés – Láz betűi. 12. Betűvetés – Száraz kukoricaszár. 14.
Lám – A tetejére. 15. Sportszermárka – Hascsikarás. 18. Félrevezet, bolondít – Szicíliai
városka. 19. Nagyszerű, éljen! – Műanyag alapja. 22. Mutatószó – Olasz és ománi gép-
kocsijelzés. 23. Pozitív töltésű elektróda – Kamasz, argóban. 25. Kopasz – GSR. 27. Bácsi
– Habos ital, népiesen. 28. Világűr – Régi. 30. Azonban, de – Ásványi fűszer. 31. Lemez
– Elemekből összerakott, mozaik.

FÜGGŐLEGES: 1. Jégkorong – Puszi. 2. Zenedráma – Szöglet. 3. Szibériai folyó –
Alá. 4. Élet – Nem ül. 5. Kockázat – Szándék. 6. Hitetlen tanítvány – Színjáték. 10. Bodnár
– Zamat. 13. Vasal – Olajbogyó. 16. Bolond, eszelős – Női név. 17. Látomás, vízió – Szabó
Magda egyik regénye. 20. Editor – Szita. 21. Anekdota – Élénk szín. 24. Zörej – Tejszerű
féldrágakő. 26. Amerikai rockegyüttes – Román lej, rövidítve. 29. Páratlan nóta! – Skála-
hang.
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Már az első oltás
beadása után járna

az uniós védett-
ségi igazolvány

Az Európai Bizottság szerint a
nyárra elkészülhet az uniós
védettségi dokumentum,
amellyel a nemzetközi utazá-
sokat könnyítenék meg. Az EU
igazságügyi biztosa, Didier
Reynders azt mondta, hogy
már az első oltás után kiállít-
ják a dokumentumot. 

A WHO aggályait, miszerint a be-
oltottak is terjeszthetik a vírust, figye-
lembe veszik majd, ha lesznek erre
utaló adatok.
Zöldigazolvány

Márciusban mutatta be az Európai
Bizottság az úgynevezett zöldigazol-
vány tervét. A védettségi dokumentum
célja a nemzetközi utazások megköny-
nyítése. Az igazolást akkor állítják ki,
ha valakit beoltottak a koronavírus
ellen, ha átesett a betegségen, és ezáltal
védettséget szerzett, vagy ha negatív
PCR-teszttel rendelkezik. Az Euro-
news tudósítója, Zsíros Sándor az unió
igazságügyi biztosát, Didier Reynderst
kérdezte az előkészületekről. A belga
politikus szerint június végére, július
elejére működhet a rendszer.

„Az uniós intézmények közötti tár-
gyalások május elején indulnak, és a
nyárra elkészülhet az új jogszabály. A
technikai oldalon néhány országban
már vannak fejlemények, Franciaor-
szágban és Dániában is állítanak ki
különféle tevékenységekre feljogo-
sító igazolásokat. Június elején meg-
kezdődik a tesztüzem, amikor
összekapcsoljuk ezeket a rendszere-
ket uniós szinten, és a nyárra elké-
szülhetünk” – mondta az uniós biztos.
Az Egészségügyi Világszervezet kocká-
zatosnak tartja az ilyen dokumentumokat

A héten az Egészségügyi Világ-
szervezet kockázatosnak nevezte az
ilyen dokumentumokat, szakemberei
szerint az oltás nem feltétlenül állítja
meg a vírus terjedését. A bizottság
ennek ellenére folytatja a zöldigazol-
vány ügyében a munkát. Később az
egészségügyi fejlemények tükrében
elképzelhetők lesznek a módosítások.
Jelenleg nem tudni, hogy 
a fertőzéstől is véd-e az oltás

„Jelenleg nem tudjuk, hogy a fer-
tőzéstől is véd-e az oltás. Természe-
tesen van elképzelésünk erről, de nem
tudjuk, terjeszthetjük-e a betegséget
az oltás után. Ha kiderül, hogy igen,
akkor lehet, hogy lépnünk kell majd.
De ez még nem világos. Nagyon ru-
galmasan dolgozunk lépésről lépésre
azon, hogy kiderüljön, milyen követ-
kezményei vannak az oltásoknak. De
ez igaz a koronavírusból meggyó-
gyultakra is. A tervünkben az szere-
pel, hogy őket legfeljebb 180 napig
lehet védettnek tekinteni, de lehet,
hogy ez lerövidül majd. Mindez az
egészségügyi fejleményektől függ.“

Reynders szavaiból az derült ki,
hogy az utazási igazolványt már az
első oltás beadása után kiállíthatják,
függetlenül attól, hogy valaki tényle-
gesen védelmet szerzett-e a koronaví-
rus ellen.

„Az igazoláson az összes fontos
adat szerepelni fog, az, hogy milyen
oltást és mikor kapott az illető. Ha
egy dózist kapott, az is szerepelni fog,
ha kettőt, az is. Vagyis az összes ilyen
elemmel elérhető lesz az igazolás, az
oltással, a teszteredménnyel, vagy a
felépülés bizonyításával. Az oltásról
látni fogjuk, hogy az első vagy mind-
kettő szerepel-e. És az is látszik majd,
hogy az Európai Gyógyszerügynök-
ség által engedélyezett oltóanyagot
használtak-e, vagy sem.”
Aki nem kap oltást nyárig, továbbra is
teszteléssel utazhat majd

A tesztek árát leszorítaná az EU.
„A következő hetekben folytatódik
majd az oltás, de lehetőséget adunk az
utazásra azoknak is, akik nincsenek
beoltva. Ők a PCR-tesztek használa-
tával, ha szükséges, a karanténkötele-
zettséggel tudnak majd utazni. Épp
ezért arra kérjük a tagállamokat, hogy
csökkentsék a tesztek árát.”

Az Európai Parlament a jövő héten
fogalmazza meg az uniós igazolásról
szóló álláspontját.

Forrás: Euronews

Mózes Edith

MAROS MEGYEI TANÁCS

KÖZLEMÉNY
A Maros Megyei Tanács 2021. május 24-én versenyvizsgát szervez toborzás útján a Maros Megyei Tanács szakap-
parátusához tartozó Gazdasági Igazgatóság Transilvania Motor Ring Ügykezelő-Karbantartó Szolgálatának gondnoki
állása betöltésére. 

Általános követelmények:
Az állást elfoglalhatja az a személy, aki teljesíti a következő feltételeket:

a) román állampolgár, az Európai Unió más tagállamának vagy az Európai Gazdasági Térséghez tartozó államnak
az állampolgára, és romániai lakhellyel rendelkezik;

b) ismeri az írott és beszélt román nyelvet;

c) teljesíti az alsó korhatárra vonatkozó törvényes előírásokat;

d) teljes cselekvőképességgel rendelkezik;

e) az egészségi állapota megfelel az állásnak, amelyre jelentkezik, és ezt bizonyítja a családorvos vagy az erre
jogosult egészségügyi egységek által kiadott egészségügyi igazolással;

f) teljesíti a meghirdetett álláshoz szükséges tanulmányokra és esetenként a szolgálati időre vonatkozó felté-
teleket vagy más sajátos követelményeket;

g) nem volt elítélve jogerősen az emberiség ellen, az állam és a hatóságok ellen elkövetett, szolgálati vagy a
szolgálattal kapcsolatos, az igazságszolgáltatást akadályozó, hamisítási vagy korrupciós bűncselekményért
vagy szándékosan elkövetett bűncselekmény miatt, amely miatt összeférhetetlenség állna fenn a tisztség
gyakorlásával, kivéve, ha rehabilitálták. 

Az állás elfoglalásának sajátos követelményei:
Ahhoz, hogy a jelentkezők részt vehessenek a Maros Megyei Tanács szakapparátusához tartozó Gazdasági Igaz-
gatóság Transilvania Motor Ring Ügykezelő-Karbantartó Szolgálatának gondnoki állása elfoglalásáért kiírt verseny-
vizsgán, teljesíteniük kell az alábbi összes sajátos követelményt:

– középfokú és/vagy általános iskolai végzettség;

– sajátos készségek a munkaköri leírásban előírt tevékenységek elvégzéséhez.

A versenyvizsga lebonyolításának a körülményei:
A versenyvizsga gyakorlati próbából és interjúból áll.

A versenyvizsgára a Maros Megyei Tanács Marosvásárhely, Győzelem tér 1. sz. alatti székhelyén kerül sor.

A gyakorlati próba 2021. május 24-én 11 órától lesz, a vizsgabizottság által meghatározott terv alapján, amely
a következő értékelési kritériumokat foglalja magába:

a) alkalmazkodó képesség;

b) a nehéz helyzet kezelése;

c) a gyakorlati követelményeknek a megvalósításában való jártasság és adottság;

d) kommunikációs készség;

e) a gyakorlati próba lebonyolításához elkülönített források kezelése.

Az interjúra a gyakorlati próbától számított 4 munkanapon belül kerül sor.

Az interjú időpontját és helyét a gyakorlati próba eredményeinek a kifüggesztésével egy időben teszik közzé.

A versenyvizsgáról Marosvásárhelyen, a Győzelem tér 1. sz. alatti 63. irodában Lucia Felicia Cismaş, a Humáne-
rőforrás-osztály tanácsadója nyújt tájékoztatást; telefon: 0265-263-211, 1236 mellék, fax: 0372-651-236, 
e-mail: cismas.lucia@cjmures.ro

A beiratkozási dossziékat a versenyvizsga Románia Hivatalos Közlönye III. részében való meghirdetése után 10
munkanapos határidőn belül lehet benyújtani.

Minden egyes próba után az eredményeket egy munkanapon belül közzéteszik.

Az akták válogatása, esetenként a gyakorlati próba és az interjú eredményeinek a kifüggesztése után legtöbb
egy munkanapon belül óvás nyújtható be.

Az óvások eredményeit a versenyt megszervező közhatóságnak vagy intézménynek a székhelyén kifüggesztik,
valamint az internetes oldalán közlik, esetenként rögtön az óvás megoldása után.

A végeredményeket a Maros Megyei Tanácsnak a székhelyén, valamint a www.cjmures.ro internetes oldalon füg-
gesztik ki, egy munkanapon belül, a gyakorlati próba/interjú óvási határidejének lejárta után. Minden jelentkező
végső pontszámát a „bejutott” vagy „elutasítva” megjegyzésekkel feltüntetik.

A versenyvizsgára jelentkezők versenyvizsga-dossziéja a következő dokumentumokat kell tartalmazza:
a) a versenyvizsgára való jelentkezési kérvény, a szervező közhatóságnak vagy intézménynek a vezetőjéhez

címezve;
b) a személyazonossági iratnak vagy bármely, a személyazonosságot igazoló dokumentumnak a másolata, a tör-

vény szerint, esetenként;
c) a tanulmányi végzettséget és a szakképzettséget igazoló iratoknak a másolatai, valamint a közhatóság vagy

intézmény által kért, az állásnak a sajátos feltételei teljesítését igazoló dokumentumoknak a másolatai;
d) erkölcsi bizonyítvány vagy egy a saját felelősségre tett nyilatkozat arról, hogy nem büntetett előéletű, amely

összeférhetetlenné tenné a tisztséggel, amelyre jelentkezett;
e) orvosi igazolás, amely igazolja a megfelelő egészségi állapotot, és legfeljebb 6 hónappal a verseny lebonyo-

lítása előtt volt kibocsátva a jelentkezőnek a családorvosa által vagy az illetékes egészségügyi egységek által;
f) önéletrajz.

Az egészségi állapotot igazoló bizonyítvány tartalmazza olvashatóan a számát, a dátumot, a kibocsátónak a nevét
és minőségét, az Egészségügyi Minisztérium által meghatározott szabványos formátumban.
Az erkölcsi bizonyítvány esetében az akták válogatásakor bejutottnak nyilvánított jelentkező, aki a saját fele-
lősségére tett nyilatkozatot arról, hogy büntetlen előéletű, köteles kiegészíteni a versenyaktát az erkölcsi bizo-
nyítvánnyal (cazier), legkésőbb az első versenypróba dátumáig.
A b), d) pontok által előírt iratok eredeti példányait is be kell mutatni, a másolataikkal való összevetés érdekében.



ADÁSVÉTEL

VESZEK régi festményeket, képkere-
teket, paraszttárgyakat, antik bútoro-
kat stb. Tel. 0731-309-733. (10936-I)

A NIKI PARK ÜZLET elad új ágybe-
téteket bármilyen méretben. 1989.
December 22. utca 113. szám
(22469)

VÁSÁROLNÉK kofrázsnak deszká-
kat, kerítéshez vasakat, habtéglát.
Tel. 0740-264-838. (p.-I)

RABLAPROGRAMBA illő autót vá-
sárolnék. Az elszállítását és forgalom-
ból való törlését vállalom. Tel.
0748-882-828. (11581-I)

SZÉP KÖRNYEZETBEN 22 ár telek-
könyvezett belterület eladó Nyárád-
szeredában. Érdeklődni a
0755-290-154-es telefonszámon.
(mp.-I)

ELADÓ Ileana varrógép, ifjúsági bútor
olcsón, 3 bicikli és több könyv olcsón,
valamint szőnyegek. Tel. 0771-443-554.
(11557)

ELADÓ 2007-es Matiz 58.000 km-
ben, 600 euró. Tel. 0752-129-998.
(11570-I)

ELADÓ seprűkötő gép varróval, 150
darab seprűnyél. Tel. 0755-391-223.
(11569)

AJÁNDÉKBA adok két fotelt (sőberágy).
Tel. 0265/247-572. (11584)

ELADÓ: új tablet, Goldstar színes
tévé, Matiz 30.000 km-ben, két fotel
kicsiasztallal, 2 négyzetméter padló-
csempe, új porszívó. Tel. 0365/433-
428. (11595-I)

LAKÁS

ELADÓ 2 szobás, VI. emeleti, búto-
rozott, rendezett tömbházlakás, azon-
nal beköltözhető. Tel. 0751-133-100.
(11601-I)

ELADÓ kétszobás tömbházlakás a
November 7. negyedben. Irányár:
63.000 euró. Tel. 0744-966-747.
(11555-I)

SZÉKELYBÓSBAN eladó 6 ár telek
házikóval. Ár: 36.000 euró. Tel. 0740-
310-168. (11567-I)

ELADÓ a Bodor Péter sétányon 3
szobás, azonnal beköltözhető I. eme-
leti tömbházlakás szerelőaknás ga-
rázzsal. Érdeklődni lehet a következő
telefonszámokon: 00-40-775-347-
893 és +36-30-605-3146 vagy a
h.csipor@indamail.hu e-mail-címen.
(v.-I)

VÁSÁROLOK I. emeleti, 2 szobás
tömbházlakást vagy garzont a November
7. környékén. Tel. 0742-500-464. (11459)

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

KIADÓ felújított, bútorozott és telje-
sen felszerelt garzon Marosvásárhely
főterén. Tel. 0741-406-028. (11551-I)
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REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, ROLETTÁK, GA-
RÁZSKAPUK, ÁTLÁTSZÓPONYVA-BEÉPÍTÉS és egyéb ár-
nyékolástechnikai 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, temet-
kezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534.
(20875-I)
TEHERSZÁLLÍTÁST VÁLLALOK maximum 1,5 tonnáig. Tel.
0748-580-389. (p.-I)
A TRIPLAST KFT. alkalmaz GÉPKEZELŐKET (operatori utilaj
rotoformare) és HEGESZTŐT. Szakmai felkészítést, vonzó bérezési
csomagot és előléptetési lehetőséget ajánlunk. Az önéletrajzokat Ma-
rosvásárhelyen, a Dózsa György utca 197. szám alatt, a cég titkársá-
gán lehet benyújtani vagy e-mailben a hr@triplast.ro címre elküldeni.
További információ a 0742-147-043-as telefonszámon. (65584-I)
GYAKORLATTAL rendelkező GÉPÉSZT (TRAKTORISTÁT) ke-
resek kellemes környezetbe. Fizetés megegyezés alapján. Tel. 0749-
140-163. (11487-I)
A TIMKO PÉKSÉG üzleteibe alkalmaz ELADÓKAT, valamint 
SOFŐRÖKET. Érdeklődni a 0756-128-310-es telefonszámon.
(65580-I)
ÉPÍTKEZÉSBEN JÁRTAS FESTŐ, KŐMŰVES SZAKEMBERT
alkalmazok. Tel. 0758-954-729. (11504-I)
A KOVÁCS PÉKSÉG PÉKEKET és PÉKSÜTEMÉNY-KÉSZÍTŐ-
KET alkalmaz. Ha szeretnél egy jó csapatban dolgozni, ahol megbe-
csülnek, akkor nálunk a helyed. Munkádért cserébe bónuszok és
versenyképes juttatás jár. Jelentkezz a 0741-215-738-as telefonszá-
mon. (65584-I)
ALKALMAZUNK két FÉRFI MUNKAERŐT TEJFELDOLGOZÓ
ÜZEMBE – Indlacto Mureş Kft. – napi 8 órai munkaprogrammal. Ér-
deklődni lehet a Prut utca 10. szám alatt, a cég székhelyén vagy a
0773-316-377-es telefonszámon, 8-16 óra között. (65583-I)
A MOBEX RÉSZVÉNYTÁRSASÁG – székhely: Marosvásárhely,
Őz (Căprioarei) u. 2. szám – alkalmaz NŐKET és FÉRFIAKAT –
ASZTALOSOKAT és SZAKKÉPZETLEN MUNKÁSOKAT. Érdek-
lődni a 0746-059-541-es telefonszámon. (22592-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal által kez-
deményezett közvélemény-kutatásban részt vevő la-
kosok 70%-a támogatja a Bolyai utca, az Enescu utca
és a Győzelem tér 3. szám alatti járdasziget sétatéri
átalakítását, főként hétvégék alkalmával. 

A kérdőívet április 12-ig megközelítőleg 2000 ma-
rosvásárhelyi lakos töltötte ki, és küldte el javaslatait
is. Ezeket elemezzük, és figyelembe vesszük a séta-
terek kialakításakor. 

A lakosság többek között azt is szorgalmazza, hogy
városunkban legyen több bicikliút, pad, legyen mű-
vészetek utcája, több közillemhely, köztéri butik és
pub is. Arra a kérdésre, hogy „Mennyire fontos az em-
lített utcák, terek sétálóövezetté alakítása, és a bicik-
lisek számára használható terek kialakítása?”, a
következő válaszok érkeztek: 50,1% úgy véli, hogy
nagyon fontos a Bolyai utca sétálóutcává alakítása, a
válaszadók 60%-a úgy véli, hogy fontos az Enescu
utca gyalogosövezetté alakítása, és 70%-uk támogatja
a Győzelem téri járdasziget átalakítását is. 

A marosvásárhelyi válaszadók 67,5%-a szerint na-
gyon fontos, hogy ezek a terek védve legyenek a gya-
logosok számára, zártak az autós forgalom előtt.
62,9%-uk szerint a hivatalnak létre kell hoznia ké-
nyelmes, kikapcsolódásra lehetőséget biztosító közös-
ségi tereket.

A felmérésből még kiderül: a válaszadók több mint
70%-a támogatja, hogy megvalósítható megoldásokat
dolgozzunk ki a közterek fenntarthatóságára, illetve
54,4%-a támogatja, hogy biciklitároló állványokat is
elhelyezzenek a tereken. A válaszadók fele szerint
fontos lenne, hogy ezeken a tereken okoseszközöket
is alkalmazzanak (wifi, elektromos áramellátás lehe-

tősége), 67%-a pedig kiemeli, hogy nagyon fontos
lenne a nem látók számára kialakított tapintható in-
formációs felületek elhelyezése, illetve a mozgássé-
rültek számára rámpák kialakítása is. A felmérésben
részt vevők 41,1%-a szerint ezeken a tereken teljes
mértékben meg kell szüntetni a parkolókat. 

Metodológia: Az online felmérésre mintegy 2000
marosvásárhelyi válaszolt, közülük 22,7% a központi
övezetben, 64,7% más negyedekben és 12,6% a vá-
roson kívül él. 

A felmérés adatai alapján a végkövetkeztetés
egyértelmű: a vásárhelyiek több mint 70%-a azt sze-
retné, hogy városi tereink zöldek legyenek. 

Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala figyelembe
veszi a lakosság igényeit, és a terek kialakításakor
ezek alapján járunk el. 

Központi sétálóutcákat nyitunk meg! Április 24-
től, szombattól kezdődően, 14 órától vasárnap 18
óráig az autós forgalom előtt lezárjuk a következő út-
szakaszokat: 

– az 1918. December 1. sugárút és Győzelem téri
útkereszteződéstől (Mureş Mall) egészen a McDo-
nald’s-ig (a nagy katedrális felé vezető irányban); 

– a Művészet utcától (Mc Donald’s melletti utca)
egészen a nagy katedrálisig;

– Bolyai utca;
– Enescu utca.
A központi övezet sétálótérként való megnyitására

ezentúl minden hétvégén és a hivatalos ünnepnapo-
kon is sor kerül. 

Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala, 
bel- és külkapcsolati osztály 

Nyugodt gyalogosövezeteket, sétatereket szeretnének 
a marosvásárhelyiek a központi zónában

Központi sétálóutcákat nyitunk meg! 

Eladási közlemény
A Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal székhelyén (Marosvásárhely, Dózsa György utca 1–3. szám)

május 5-én 11 órai kezdettel nyilvános árverésen értékesíti az alábbi cégek ingó és ingatlan javait az
adósság behajtása céljából:

Sîntana Resort Kft. – székhely: Bukarest, Splaiul Unirii utca 160. szám: 
– 5800 négyzetméteres kültelek Várhegyen (Maros megye), telekkönyvszáma 51769/Marosszentanna,

kataszterszáma 51769; kikiáltási ár: 4.991 lej, héamentes. 
– földszintes vályog lakóház, azbocement lapokkal fedve, 68 négyzetméter, szoba-konyha-tornác,

Várhegy 112. szám alatt (Maros megye, telekkönyvszáma 51721/Marosszentanna, kataszterszáma
51721-C1, a hozzá tartozó terület nem az adós tulajdona), kikiáltási ár: 4.518 lej, héamentes. 

– fából és vályogból készült azbocement lapokkal fedett melléképületek, 74 négyzetméter felületen,
csűr és istálló, Várhegy 112. szám alatt (Maros megye), telekkönyvszáma 51721/Marosszentanna, ka-
taszterszáma 51721-C2; a hozzá tartozó terület nem az adós tulajdona; kikiáltási ár: 2.107 lej, héa-
mentes.

„Atelierul de ceramica hand made” Kft. – székhely: Marosbárdos 29. szám, Maros megye, adószám:
30210390,  dossziészám: A4689

– munkapad, kikiáltási ár: 1.030 lej + 19% héa;
– Shimpo  keverőgép vákuumszivattyúval, kikiáltási ár 9.135 lej + 19% héa
– Shimpo Whisper T típusú villamos esztergagép, két db, kikiáltási ár: 1.700 lej/db + 19% héa

Techno Service Kft., adószám 18272920, székhely: Marosvásárhely, Negoiului utca 2/21. szám, Maros
megye, dossziészám T1048

– Pfaff 1245 típusú varrógép, két db, kikiáltási ár: 2.300 lej/db + 19% héa;
– Sewmaq SW-9000SS-7 típusú varrógép, 7 db, kikiáltási ár: 1.300 lej/db + 19% héa.
Felkérünk mindenkit, aki valamilyen címen jogot formál a fenti ingóságokra, hogy értesítse erről a

végrehajtót az árverés időpontja előtt. 
A vásárlásban érdekelteket felkérjük, hogy az árverés előtti napig mutassák be a következő iratokat:

vételi ajánlatot, az indulási ár 10%-át kitevő részvételi díj kifizetését igazoló dokumentumot (az össze-
get a marosvásárhelyi Állami Kincstárhoz kell befizetni, számlaszám: IBAN
RO62TREZ4765067XXX014298, adószám 4322637, esetenként az ajánlattevőt képviselő személy meg-
hatalmazását, román jogi személyek a Cégbíróság által kibocsátott cégbejegyzési okirat másolatát,
külföldi jogi személyek a cégbejegyzési okirat román nyelvű fordítását, román magánszemélyek a sze-
mélyazonossági igazolvány másolatát.

A jelen közleményben megfogalmazott eljárás ellen, a közzétételtől vagy a tudomásulvételtől szá-
mított 15 napon belül az érdekeltek óvást nyújthatnak be az illetékes bíróságon az adózási eljárásra
vonatkozó, kiegészített és újraközölt 2015. évi 207-es törvény 260. és 261. cikkelyei előírásainak meg-
felelően. E törvény 9. cikkelye 2. bekezdésének d pontja előírja, hogy végrehajtás esetén az adóalany
meghallgatása nem kötelező. 

Bővebb tájékoztatás a hivatal székhelyén,  a 0265/250-982-es telefonszámon, 166, 369-es mellék. 
A közlemény kifüggesztésének időpontja: április 23. 

Sîntean Olivia hivatalvezető-helyettes
Ghira Dumitru Adrian osztályvezető

A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények,

reklámok tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!



ELADÓ 2 szobás, földszinti
tömbházlakás a Kövesdombon, a
Măgurei utcában. Tel. 0745-996-819,
0729-090-506. (11591)

KIADÓ bútorozott, 29 m2-es garzon-
lakás, 150 euró. Tel. 0744-645-348.
(11627-I)

SÜRGŐSEN bérbe vennék tömbház-
lakást vagy magánházat. Lehet búto-
rozatlan. Tel. 0755-309-832. (11627-I)

MINDENFÉLE

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

FAMETSZÉST, permetezést vállalok.
Tel. 0747-634-747. (11586-I)

CÉG 15%-os kedvezménnyel készít
új tetőt cserépből vagy lemezből, vál-
lal cserépforgatást, tetőjavítást. Tel.
0770-621-920. (11585-I)

FUVART, bútorhordást vállalunk sze-
mélyzettel, külföldre is, valamint tör-
melékszállítást. Tel. 0749-543-104.
(10638-I)

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-
anyag és alumíniumredőnyöket, sza-
lagfüggönyöket, belső redőnyöket,
szúnyoghálókat. Tel. 0744-121-714,
0766-214-586. (11305)

AUTOMATA MOSÓGÉPEK, MOSO-
GATÓGÉPEK, ruhaszárítók, mikro-
hullámú sütők, porszívók, gáz- és
villanykályhák javítását vállaljuk az
ügyfél lakásán, bárhol Maros megyé-
ben. Kelemen szerviz. Tel. 0265/243-
294, 0745-560-092. (11138-I)

VÁLLALUNK építkezési munkálato-
kat, falrakást, ácsmunkát, vakolást,
falfestést, parkettrakást, parkettcsi-
szolást, gipszkartonozást, szigetelést,
anyagszállítást. Tel. 0740-667-511.
(11145-I)

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

BETEGGONDOZÁST vállalok. Tel.
0755-412-974. (11490-I)

KŐMŰVESMUNKÁT, festést vállalok.
Tel. 0742-865-265. (11485)

FAMETSZÉST, szőlőmetszést vállalok.
Tel. 0754-698-356. (11485)

VÁLLALUNK: cserépforgatást, újra-
cserepezést, tetőfedést Lindab le-
mezzel, melléképületek építését,
lambériázást, festést, új kerítés készí-
tését, bádogosmunkát, eresz, csa-
torna és kéményszegély készítését.
Anyagot is biztosítunk. Tel. 0750-662-
363. (11502-I)

KOMOLY CÉG vállal tetőkészítést,
ácsmunkát, csatornakészítést, fém-
cserép szerelését. Idős embereknek
15% kedvezményt adunk. Tel. 0747-
816-052. (11540)

ENGEDÉLYEZETT személy, vállalok
javítást, festést, vakolást, járólap-,
padlócsempe-lerakást, manzárd- ké-
szítést, tetőfedést Bilka lemezzel, ha-
gyományos cseréppel. Tel.
0743-512-168. (11540)

VÁLLALOK garanciával tetőfedést,

ácsmunkát, cserépforgatást, szigetelést,

kisebb beltéri és kültéri javítást. Tel. 0750-

602-043. (11465)

VÁLLALOK szobafestést, mázolást,

fajansz-, grészia-, lamináltparkett-

lerakást, lépcsőházfestést garanciával.

Tel. 0746-552-473. (11527)

TETŐKÉSZÍTÉS lemezből, cserépből,

ácsmunka, teraszkészítés, garázsfel-

újítás, csatornajavítás, bármilyen kisebb

javítás, mindenféle más munka. Tel.

0755-654-115. (11420)

VÁLLALOK mindenféle építkezési

munkát, cserépforgatást, fametszést

(szőlő). Autót vásárolok ócskavasnak. Tel.

0741-352-972. (11400)

VÁLLALUNK: tetőkészítést, ácsmun-

kát, cserépforgatást, tetőfedést le-

mezzel, cseréppel, festést,

meszelést, bármilyen munkát. Tel.

0742-734-062. (11593-I)

KERESEK egy olyan személyt, aki otthon

vállal régi nadrágon kis javítást

varrógéppel. Tel. 0365/424-850, 17-19

óra között. (11598)

CSEREPESLEMEZT szerelünk, és

bármilyen kis javítást vállalunk. Tel.

0730-263-984. (11621-I)

VÁLLALOK: ácsmunkát, tetőfedést,

bádogosmunkát, teljes tetőfelújítást,

Lindab lemezzel tetőfedést,

cserépforgatást, tetőfestést, tetőjavítást,

ereszcsatorna, lefolyó, terasz készítését,

lambériázást, külső szigetelést stb. Tel.

0759-570-885. (11624)

MEGEMLÉKEZÉS

Mély fájdalommal emlékezünk
JÁNOSI CSABÁRA halálának 4.
évfordulóján.
Egy váratlan perc alatt életed
véget ért, panaszszó nélkül közü-
lünk elmentél. Úgy mentél el,
ahogy éltél, csendesen és szeré-
nyen, drága lelked, fáradt tested
nyugodjon békében! Bánatos
szüleid. (11504)

Nyugszik a szív, mely értünk do-

bogott, pihen a kéz, mely értünk

dolgozott. De te számunkra

sosem leszel halott, örökké élni

fogsz, mint a csillagok. 

Fájdalommal emlékezünk április
23-án a backamadarasi TŐKÉS
MIHÁLYRA halálának első évfor-
dulóján. Emlékét őrzi felesége,
Annuska, lányai, vejei és unokái.
(p.-I)

Kegyelettel és fájó szívvel emlé-
kezünk április 22-én id. JAKÓ 
FERENC galambodi lakosra halá-
lának második évfordulóján. Fe-
lejthetetlen emlékét őrzik
szerettei. (p.-I)

Fájó szívvel és soha el nem múló
szeretettel emlékezünk április 23-
án a drága feleségre, édesanyára,
DOBOS MARGITRA halálának 11.
évfordulóján. Emlékét szívében
őrzi férje, két gyermeke és az
unokák. (11600)

Feledni valakit lehetetlen csoda,
mert akit szerettünk, nem feled-
jük soha.
Szomorúan emlékezünk április
24-én a marosszentgyörgyi
SZABÓ ROZÁLIÁRA halálának
első évfordulóján. Emlékét őrzi
fia, menye és unokája, Evelyn.
(11609)

Sosem szűnik meg a hiányérzet,
csak megtanulunk élni az űrrel,
amit maguk után hagynak, akik
elmennek.
Fájó szívvel emlékezünk 
a nyárádszentmártoni SZABÓ 
ROZÁLIÁRA halálának első év-
fordulóján. Emlékét őrzi élettársa,
Sándor és fia, Sanyika. (11609)

Szomorú szívvel emlékezünk
TÖRÖK ILONÁRA szül. Horváth
halálának harmadik évfordulóján.
Emlékét őrzi családja. Nyugodjon
békében! (11619)

ELHALÁLOZÁS

Nyugszik a szív, mely értünk do-
bogott, pihen a kéz, mely értünk
dolgozott, de te számunkra
sosem leszel halott, örökké élni
fogsz, mint a csillagok.
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szerető feleség, édesanya,
nagymama, testvér, barát és is-
merős, 

BENCZÉDI MARGIT 
szül. Nagy 

az Elektromaros volt dolgozója 
életének 66. évében csendesen
megpihent. Temetése április 23-
án, pénteken 16 órakor lesz a ma-
rosszentgyörgyi (nagykórház
mögötti) temetőben. Emlékét őrzi
édesanyja, férje, három gyer-
meke és családjuk, testvére és
családja, sógora és sógornői
családjukkal. Nyugodjon béké-
ben! (1613-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

a szerető édesapa, nagytata, 

dédapa, após, 

prof. dr. BOCSKAY ISTVÁN 

nyugalmazott 

fogorvosprofesszor

folyó év április 22-én, életének

92. évében csendesen eltávozott.

Temetése április 24-én, szomba-

ton 11 órakor lesz a marosvásár-

helyi katolikus temetőben. Drága

emléke örökre megmarad. 

A gyászoló család. (11620-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

a szerető édesanya, nagymama,

anyós, rokon, barátnő és jó

szomszéd, 

GÁLFI MARGIT 

szül. Jáni 

a Fotógyár volt laboránsa 

életének 77. évében csendesen

megpihent. Temetése 2021. ápri-

lis 24-én, szombaton 13 órakor

lesz a marosvásárhelyi reformá-

tus temetőben. 

A gyászoló család. (11628-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Kegyelettel búcsúzunk a mun-
katársai számára értékes em-
bertől, nagyra becsült
professzortól, a kiváló orvos-
tól, dr. BOCSKAY ISTVÁN-
TÓL, aki igazi pedagógusként
él tovább az utódok emlékeze-
tében. Őszinte részvéttel osz-
tozunk családja gyászában. 
A Maros Megyei Fogorvosi
Kamara orvosai. (65587-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Hálás szívvel mondunk köszö-
netet mindazoknak, akik drága
halottunk, TIMÁR OLGA EMŐKE
szül. Pánczél nyugalmazott
tanárnő temetésén részt vettek,
sírjára virágot és koszorút
helyeztek. Ugyanakkor köszö-
netet mondunk mindazoknak,
akik bármilyen formában vagy
imádságban utolsó búcsút
vettek, és fájdalmunkban
osztoztak. Gyászoló férje és
hozzátartozói. (11614)
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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)

Lelked, mint fehér galamb,
csendesen messzire szállt,
hiába keresünk, 
könnyes szemünk már többé nem
talál.
De tudjuk, hogy a csillagok között 
a legfényesebb te vagy, utat mutatsz, 
mert szívünkben örökre itt maradsz.
Fájó szívvel emlékezünk április 
24-én. 
Egy éve távozott a marosvásárhelyi
születésű TOGAN IOAN, az ITA volt
dolgozója. Emléke szívünkben örökké megmarad.
Felesége, Baba, testvére és sógorai. (11617)

Megtört, szomorú szívvel tudatom,
hogy szeretett, egyetlen lányom,  

RIGÓ GIZELLA 
(Babi)

született Rácz 
a régi bőrgyár volt dolgozója, éle-
tének 61. évében, hosszas, de türe-
lemmel viselt szenvedés után
április 10-én visszaadta a lelkét a
Teremtő Atyának. Temetése április
27-én, kedden 13.15 órakor lesz
Budapesten.
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 
Szerető, gyászoló apja, Rácz Miklós. (11592-I)

Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal,
akik ismerték és szerették, hogy

MUZA ANNA 
szül. NAGY ANNA 

szeretett édesanya, nagymama,
dédnagymama és testvér életének
76. évében megpihent.
Utolsó útjára 2021. április 26-án,
hétfőn 11 órakor kísérjük a magyar-
országi Leveleken, ahol életének
utolsó évtizedét töltötte.
Emlékét szívünkben őrizve,
a gyászoló család. (-I)
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SC Dürkopp Adler SRL, 
Marosszentgyörgy
str. Agricultorilor nr. 12.

munkatársat keres tervezőmérnöki
állás betöltésére

Amit kérünk:
– Felsőfokú technikai szakirányú végzettség,
– Jó számítógép-kezelői ismeretek,
– CATIA V5 (AUTOCAD + SOLIDWORKS) ismerete,
– Mechanikai tervezés terén szerzett tapasztalat előnyt jelent,
– Középfokú német- vagy angolnyelv-tudás.

Amit ajánlunk:
– Biztos, hosszú távú munka,
– 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.

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.


