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Törvénymódosítással próbálják megoldani a problémát

Több száz községben nincs családorvos

Horváth Éva,
a Népújság korrektora a szakma
legjobbjai között

Elhivatott munkatársaink nekünk,
szerkesztőknek, akik néha rá sem merünk nézni a javításokkal „kidíszített”
szövegünkre, és egy-egy durva elírás
kapcsán sűrűn bólogatunk, amikor udvariasan megkérdezik, hogy nem kellene-e egy nevet vagy egy évszámot
kijavítani. Munkájukat mindig is
nagyra értékelve, jó érzés tudni, hogy
az elismerés lehetősége végre számukra is megadatott.

____________5.
Forráskiadvány jelent
meg a Hunyadiak
címeresleveleiből
A kötet a több országban, számos
köz- és magángyűjteményben fellelhető, 1447 és 1489 között kelt, Hunyadi János és Mátyás által kiadott
címeresleveleket – a nemesi címerek
használatára vonatkozó hivatalos
uralkodói adományleveleket – gyűjti
össze – emelte ki Rácz György, az
MNL országos levéltári főigazgató-helyettese hétfőn Budapesten.

____________15.
Vasárnaptól
nyári időszámítás

Felvételünk illusztráció

Elsősorban a vidéket érintő egyre súlyosbodó problémára, a
családorvoshiányra kíván megoldást nyújtani a dr. Vass Levente,
a képviselőház egészségügyi bizottságának a titkára által kezdeményezett törvénymódosítás, amelyet a napokban elfogadott a parlament döntő háza. Ennek lényege, hogy a
családorvosok a meglévő rendelőjük mellett legtöbb két másodlagos munkapontot is működtethetnek olyan településeken, ahol nincs orvosi rendelés, és ezeken hetente legkevesebb
10 órát kell a páciensek rendelkezésére álljanak – mutatott rá
tegnapi sajtótájékoztatóján a Maros megyei képviselő.

Menyhárt Borbála

Fotó: Nagy Tibor (archív)

Dr. Vass Levente hangsúlyozta: az RMDSZ prioritásként kezeli a családorvosi hálózat támogatását, az utóbbi időben több olyan törvénykezdeményezéssel álltak elő – ezek közül néhány már érvénybe is lépett –,
amelyek ezt az ágazatot felkarolják. Ezekre az intézkedésekre nagy
szükség van, ugyanis jelenleg Romániában súlyos probléma a családorvoshiány, és ez csak fokozódni fog. Az országban jelenleg mintegy
11.600 családorvos dolgozik, 30 százalékuk az elkövetkező tív évben
eléri a nyugdíjkorhatárt. Annak ellenére, hogy az orvosi egyetemeken
túlképzés van, a családorvosi szakterületet nagyon kevesen választják,
tehát ilyen arányú nyugdíjba vonulás mellett súlyos problémák fognak
az elkövetkező tíz évben felmerülni.
(Folytatás a 4. oldalon)

Március utolsó vasárnapján kezdődik és október utolsó vasárnapjáig
tart a nyári időszámítás. Ennek megfelelően március 31-én hajnali 3 órakor 4 órára kell előreállítani az
óramutatókat.

Drága siker

Benedek István

Sikertörténetként próbálta eladni a közvéleménynek a
pénzügyminiszter, hogy szerdán hárommilliárd euró értékben bocsátott ki államkötvényt a nemzetközi piacra az
általa vezetett tárca. Ahhoz képest, hogy az év elején volt
olyan alkalom, amikor a kutyának sem kellett román államkötvény, tényleg van pozitívuma a dolognak. De ha a
költségoldalát is megnézzük az ügynek, sötétre árnyalódik
a kép. Mint ahogy a bukás is siker, csak ellentétes előjelű.
Az államkötvényekért kapott pénzt az idei költségvetési
hiány, valamint korábban felvett hitelek kamatterheinek
és részleteinek fedezésére fordítják. Jócskán lesz még
szükség pénzre az idei deficit kigazdálkodásához, hiszen
ha jók az állami költségvetés adatai, akkor mintegy 70
milliárd lejt kell szereznie a minisztériumnak csak az idei
büdzsé kipótlására. Úgyhogy nyomtatnak még államkötvényt, és reménykednek benne, hogy kereslet is lesz rá,
legalább olyan, mint a szerdán kibocsátottakra.
A dolog árnyoldala, hogy a szerdai román államkötvényeket már csupán magasabb kamattal sikerült jegyezni
annál, mint amekkoráért mostanában Görögország jut
ilyen forrásból hitelhez. Amikor feltették az ezt firtató kérdést a nem a szakértelembe beleőszült tárcavezetőnek, ez
nagy igazságot mondott, kifejtvén, hogy minden
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
6 óra 8 perckor,
lenyugszik
18 óra 46 perckor.
Az év 88. napja,
hátravan 277 nap.

IDŐJÁRÁS

Ma AUGUSZTA,
holnap ZALÁN napja.
ZALÁN: Eredetére többféle
magyarázat is él. Anonymus
Saladus néven említi a honfoglalás előtt a Duna-Tisza közén
uralkodó vezért. Más elképzelés szerint a Zalán név török
eredetű, jelentése: dobó, ütő.

Többnyire napos idő
várható
Hőmérséklet:
max. 120C
min. 10C

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2019. március 28.

1 EUR

1 USD

100 HUF

1 g ARANY

4,7603

4,2312

1,4862

177,7842

A csütörtöki lottóhúzás nyerőszámai

26, 10, 15, 16, 14 + 18
7, 35, 33, 22, 20, 1

38, 6, 45, 36, 47, 11

Megyei hírek

NOROC PLUS: 0 1 5 8 3 3

SUPER NOROC: 2 3 0 3 8 2
NOROC: 0 4 6 1 2 2 0

XI. országos regemondó vetélkedő

Április 5–6-án tizenegyedik alkalommal szervezik meg Marosvásárhelyen a harmadik osztályosok országos regemondó vetélkedőjét. A megnyitóünnepséget április 5-én,
pénteken 19 órai kezdettel a Nyomda utcai Ariel Színházban tartják. Ugyanitt április 6-án, szombaton délelőtt 9 órakor kezdődik az országos döntő, a záróünnepségre aznap
16.30 órakor kerül sor az Ariel Színházban.

Meselánc az ajándékozásról

A marosvásárhelyi Kobak könyvesbolt Meselánc nevű
gyermekfoglalkozásának soron következő témája az ajándékozás. Az 5–7 éves korosztálynak ajánlott program március 30-án, szombaton délelőtt 11 órakor kezdődik.
Foglalkozásvezető: Brassai Eszter. A foglalkozásra előzetesen be kell jelentkezni a Meselánc Facebook-oldalán
vagy a 0756-332-608-as telefonszámon.

Föld-napi foglalkozások

Április 22-e a Föld napja. A marosvásárhelyi állatkert ez alkalomból 5–8. osztályos diákok számára foglalkozásokat
szervez. A tevékenységek április 8–20. között zajlanak, a
csoportok jelentkezését április 5-ig fogadják. Bővebb tájékoztatás és jelentkezés Halmágyi Ildikónál a 0746-799057-es telefonszámon.

Erdélyi sajtmustra

A Petry Látványműhely és Múzeum erdélyi sajtmustrát
szervez április 5-én, pénteken 9-19 óra között a marosvásárhelyi Rákóczi lépcső alatti kis utcában. Az eseményen
számos sajtkülönlegesség közül lehet majd válogatni,
ugyanakkor ismét sor kerül a sajtok versenyére is.

Új tagokat vár a Nyugdíjas Orvosok
és Gyógyszerészek Klubja

A Studium–Prospero Alapítvány 2016-ban indított nyugdíjasklubja szeretettel várja mindazon nyugdíjas vagy már
nyugdíjkorhatárt elért, de még dolgozó orvosokat, fogorvosokat, gyógyszerészeket, akik szívesen részt vennének
havi egy találkozón, amelyen jó hangulat, érdekes, témák,
színes programok, beszélgetések várják az érdeklődőket:
közös színház- vagy múzeumlátogatás, kirándulás, könyvbemutatók, előadások résztvevői lehetnek az érdeklődők
minden hónap utolsó hétfőjén. A részletekről a 0265/250773-as telefonszámon lehet érdeklődni.

Falopás

Szerdán a petelei rendőrök a szászrégeni ügyészség irányításával két házkutatást tartottak Görgényoroszfaluban
falopással gyanúsított személyeknél. A gyanú szerint tavaly szeptembertől decemberig a bűncselekmény elkövetői 45 köbméter fenyőfát tulajdonítottak el a
Görgényszentimrei Erdészeti Hivataltól. A rendőrség két
villamos fűrészt és iratokat talált az illetők lakásán, mindezt
lefoglalták. A négy gyanúsítottat – két 25 és 30 év közötti
férfit és két, ugyanilyen életkorú nőt – 24 órára őrizetbe
vették. A kivizsgálás folyamatban van.

Hit és Fény találkozó
Marosszentgyörgyön

Március 30-án, szombaton 16 órától a marosszentgyörgyi
római katolikus plébánia tanácstermében találkozót tart a
marosvásárhelyi, nagyernyei és a marosszentgyörgyi Hit
és Fény közösség. A találkozó témája: Jézus szenvedése.
Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

A Maros Megyei Katasztrófavédelmi Felügyelőség

Új munkapontot létesít

Új munkapontot létesít a Maros
Megyei Horea Katasztrófavédelmi Felügyelőség a vegyipari
kombinát területén, a Dózsa
György út 300. szám alatt. A
munkapont ünnepélyes átadására március 31-én, vasárnap 11
órától kerül sor a vegyipari kombinát székhelyén.

Szer Piroska

Az új létesítményt a Katasztrófavédelmi felügyelőség (ISU) és az Azomures
vegyi
kombinát
együttműködésével rendezték be.
A város zsúfolt forgalma miatt született az új munkapont, annak érdekében, hogy azt az övezetet kiszolgálják,
illetve a város nyugati feléből érkező
riasztásokhoz időben kiérjenek. Amint
Virag Cristian szóvivő elmondta, az
egységnek állandó SMURD sürgősségi mobilügyelete lesz, B2 típusú
mentőautóval, ezt követően egy tűzoltócsoport is szolgál majd, mindenekelőtt a városnak a kombinát felőli
övezetébe és a szomszédos települé-

A Radnót–Dicsőszentmárton útvonalon, a Bábahalmi út kereszteződésében tegnap két személyautó ütközött,
a balesetnek hét sérültje volt, mindannyiukat a marosvásárhelyi sürgősségi ügyeletre szállították. A hasonló
baleseteknél való közbelépési időt rövidítheti le számottevően az új munkapont
Fotó: ISU

sekről érkező riasztásokhoz juthatnak
el rövidebb idő alatt. A munkapont ünnepélyes átadására március 31-én, vasárnap 11 órától kerül sor a vegyipari

kombinát székhelyén Raed Arafat belügyminisztériumi államtitkár és a
helyi hatóságok képviselői jelenlétében.

Utazás, színház és ír zene az Erdély TV-ben

Szombaton 18 órától Szumátrára gurul a Föld körüli utazás műsor. Ezt a vidéket ismerheti meg a néző Bezsnei
Andor világjáró motorkerékpáros kalandjain keresztül.
Vasárnap 13.30-kor a színház szerepéről, a színház és a
közönség kapcsolatáról, a megújuló Csíki Játékszín feladatáról beszélnek az Üzenet szeretettel műsor vendégei, Ká-

A labdarúgó 1. ligás
rájátszás 3. fordulójának
televíziós közvetítési rendje

Március 29., péntek:
* 20.30 óra: Bukaresti Dinamo – Nagyszebeni
Hermannstadt (alsóház)
Március 30., szombat:
* 21.30 óra: Kolozsvári CFR – Gyurgyevói Astra
(felsőház)
Március 31., vasárnap:
* 15.00 óra: Concordia Chiajna – FC Voluntari
(alsóház)
* 17.30 óra: Jászvásári CSM Politehnica – Medgyesi Gaz Metan (alsóház)
* 20.30 óra: Bukaresti FCSB – CSU Craiova
(felsőház)
Április 1., hétfő:
* 17.30 óra: FC Botoşani – Dunărea Călăraşi (alsóház)
* 20.30 óra: Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK –
Konstancai Viitorul (felsőház)
Valamennyi mérkőzést élőben közvetíti a DigiSport, a Telekom Sport és a Look Sport/Plus.

RENDEZVÉNYEK

Hétvégi sportműsor

LABDARÚGÁS. A 3. liga V. csoportjának 20. fordulójában,
ma délután 3-tól: Szászrégeni Avântul – Tordai Sticla Arieşul, Kolozsvári CFR II – Radnóti CS; szombaton 15 órától: Barcarozsnyói
Olimpic Cetate – Marosvásárhelyi MSE.
A 4. ligás bajnokság elitcsoportjának 16. fordulójában, szombaton 11 órától: Ákosfalva – Marosoroszfalu, Marosvásárhelyi
CSM – Szováta (Trans-Sil stadion), Nyárádszereda – Nyárádtői
Unirea, Marosvásárhelyi Atletic – Marosszentkirály-Náznánfalva
(marosszentkirályi pálya), Nagysármás – Kutyfalva, Nyárádtői
Viitorul – Segesvár (dózsagyörgyi pálya), Marosludas – Dános.
KOSÁRLABDA. A férfi Nemzeti Liga középszakasza Kék csoportjának 9. fordulójában, ma 17 órától: CSM 2007 Focşani – Marosvásárhelyi CSM.
A női Nemzeti Liga rájátszásában, a 9-13. helyekért, a ligeti
sportcsarnokban: ma 16 órától: Marosvásárhelyi CSM – Bukaresti
Agronomia; szombaton 11-től: Marosvásárhelyi CSM – Bukaresti
Rapid.
KÉZILABDA. A férfi A osztály D csoportjának 18. fordulójában, szombaton 18 órától: Segesvári HCM – Nagyváradi CSM
(Radu Voina csarnok).
AMERIKAI FUTBALL. Az országos bajnokság 1. fordulójában, vasárnap 14 órától: Marosvásárhelyi Mures Monsters – Kolozsvári Crusaders (meggyesfalvi labdarúgópálya).

Tudományos diákköri konferencia

Április 3–6. között zajlik a 26. Tudományos Diákköri Konferencia (TDK) a marosvásárhelyi Kultúrpalotában. Az Erdélyben egyedülálló orvosi és gyógyszerészeti
diákkonferencián évente több mint 300 marosvásárhelyi
és magyarországi hallgató mutatja be tudományos munkája eredményeit. A program másik alappillérét neves külföldi meghívottak előadásai jelentik, melyeken a részvétel
ingyenes, és a belépés mindenki számára nyitott. Emellett
a diákok számos műhelymunkán is részt vehetnek. A konferencia záróakkordja a díjkiosztót követő gálaest. Az
ülésszak megnyitója április 4-én, csütörtökön 15 órakor a
Kultúrpalota nagytermében kezdődik, ezt megelőzően április 3-án, szerdán a Mihai Eminescu Ifjúsági Házban zajlanak előadások. Részletek a tdk.mmdsz.ro honlapon.

Gézengúz gyermektáncház

nyádi Szilárd színházigazgató és Csíki Zsolt rendező, médiafelelős.
Új lemezzel rukkolt elő az ír zenét játszó Selfish Murphy.
A zenekar a Marosvásárhelyi Rádió Kotta műsorában
játssza legújabb dalait. Kövessék a koncertet az Erdélyi Magyar Televízió Facebook-oldalán vasárnap 20 órától!

A Gézengúz játszóház táncházba várja a gyermekeket. A
játékos néptánc- és népdaltanulásra szerdánként kerül

sor 17 órától kisiskolások, 18 órától óvodások számára.
Muzsikál Sinkó András és az Öves együttes. Helyszín:
Studium Prospero Kulturális Központ. Cserecipő szükséges.

Miért nem mosogat
a szivacs?

Március 29-én, ma 17 órától rendhagyó könyvbemutatóra
kerül sor Marosvásárhelyen, a Bolyai tér 13. szám alatti
unitárius egyházközség Dersi János termében. A temesvári fiatal újságíró, Farkas-Ráduly Melánia, aki évek óta sikeresen működteti a Szövegkovács nyelvművelő portált,
egyszerre két kötetet is ajánl a marosvásárhelyi érdeklődők figyelmébe. A Szóbuborékok – Hogyan írjuk? És hogyan ne? című könyvben 999 szó, kifejezés, illetve
mondat helytelen és helyes változata sorakozik fel egyegy színes buborékban. Az Anyanyelvi villámtanácsok –
Miért nem mosogat a szivacs? című kiadvány egy 2017ben indult videórovat szöveges-képes változata, 52 azonnal hasznosítható helyesírási ötlettel. A sok meglepetést is
ígérő könyvbemutatón Farkas-Ráduly Melániával Bögözi
Attila újságíró beszélget.
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Döntött a marosvásárhelyi tanács

A fizetőparkolás marad a városnál,
mélygarázs jegelve

A tegnapi maratoni tanácsülés
végén vitatták meg a fizetőparkolás, illetve a főtéri mélygarázs
ügyét. Míg az előbbit illetően viszonylag gyorsan egyetértettek a
képviselők, a mélygarázs kapcsán a szavazást követően elszabadultak az indulatok.

Antalfi Imola

Többször felmerült már, hogy gazdasági megfontolásból nézve érdemes a
fizetőparkolást a városnál tartani, a polgármesteri hivatal egyik igazgatósága
által működtetni. Miután a Tracia
Trade-del szerződést bontottak, másfél
évig rendezetlen volt a gépkocsiparkolás Marosvásárhelyen, mindenki akkor
és ott parkolt, amikor és ahol érte, a
város pedig komoly bevételektől esett
el. Végül a tanács a sarkára állt, és a
polgármesteri hivatal tavaly májustól
ismét bevezette a díjszabás ellenében
történő parkolást, amit ideiglenes jelleggel a közterület-kezelő igazgatóság
irányított. Mint kiderült, szépen bevételeztek, emiatt a POL képviselői azt
szorgalmazták, hogy véglegesen maradjon a városnál ez a szolgáltatás, a befolyt összegből pedig eszközöljenek
fejlesztéseket. A testület tavaly mégis
megszavazta, hogy kiszervezik a fizetőparkolást, csak idő kérdése volt a licit.
A tegnapi tanácsülésre a POL ismét előterjesztette, hogy a parkolás, követlenül
és végleg, a közterület-kezelő igazgatóság ügykezelésében maradjon. A téma
kapcsán elsőként Peti András RMDSZképviselő szólalt fel, hangsúlyozva,
hogy az egyetlen szempont a döntésnél
a gazdasági, az, hogy a város érdekei
érvényesüljenek. „Ha az a legelőnyösebb a városnak, hogy üzemeltesse a
parkolókat, így kell maradnia, ha a koncesszióba adás, akkor azt kell tenni” –
mondta, majd hozzátette, ha az első változatban gondolkodnak, akkor a közterület-kezelő igazgatóság ügykezelésében hagyni ezt a szolgáltatást nem a
legjobb megoldás, hiszen a Köztisztviselők Ügynökségének jóvá kell hagynia
a közalkalmazotti állásokat, az alkalmazottak számát stb. Ha viszont a második

változatnál maradnak, a koncessziós
díjat kellene újragondolni. Ezért a tervezet halasztását javasolta első körben,
ha pedig ezt a képviselők elvetik, akkor
azt a módosítást, hogy a közterület-kezelő igazgatóság helyett a piac- és ingatlankezelő igazgatósághoz kerüljön a
fizetőparkolás működtetése, és ne április 1-től, hanem június 1-től kezdődően,
hogy megfelelően felkészülhessenek rá.
Radu Bălaş POL-tanácsos közölte,
egyetért Peti András két javaslatával,
hiszen az évi 1,2 millió lejes konceszsziós díj kevés, a parkolás egy fél év
alatt is ennek a háromszorosát hozta a
városnak. A tervezetről azért is kell szavazni, mert a kiszervezés feladatfüzete
elkészült, a polgármesteri hivatal bármikor meghirdetheti a versenytárgyalást. A parkolás koncesszióba adása
pedig évente több millió lejjel rövidítheti meg a városkasszát – tette hozzá.
Pápai László (POL) javasolta, hogy a
folytonosság megtartásáért május 14-től
lépjen érvénybe a határozat, ha a képviselők megszavazzák a parkolás városnál tartását. A testület elvetette Peti
András halasztási javaslatát, és jóváhagyta, hogy május 14-től végleg a
piac- és ingatlankezelő igazgatóság
ügykezelésébe kerüljön e tevékenység.
Továbbra is érvényben
a mélygarázs terve
A testület elhalasztotta a mélygarázs
gazdasági mutatóinak visszavonásáról
előterjesztett tervezetet, mégpedig a
kezdeményező, a POL javaslatára. Kiderült ugyanis, hogy a tervezet nem volt
30 napig közvitán, emiatt a prefektúrán
elbukhat, ha megszavazzák. A szavazást
megelőző vita során Tatár Lehel POLképviselő hangsúlyozta, másik két helyszínt is javasoltak emeletes parkolóház
építésére, amivel olcsóbban megoldható a parkolás ügye, és a városközpontban nem lesz 10 éven át építőtelep.
Javasolta ugyanakkor, hogy a tavaly augusztusban elfogadott határozatot,
amely 33,5 millió lej bankhitel felvételéről szólt a mélygarázs megépítéséhez,
szintén vonja vissza a tanács. Bakos Levente (RMDSZ) ülésvezető szerint, ha
már megvan a hitel, másra is fel lehetne
használni, Peti András pedig közölte,

nem örül, ha valamit visszavonnak, azt
szeretné, ha valami elkészülne. „Nem
tudtunk az elmúlt 29 évben sem föld
alatti parkolót, sem emeleteset építeni.
A Horea utcában is folyik építkezés, a
Nyomda utca és a Rózsák tere közti udvaron szintén, és senkit nem zavar” –
mondta Peti András. Hozzátette, a tervezetet ki kellene egészíteni azzal, hogy
csupán a tavalyi, hitelre vonatkozó határozat mellékletét vonják vissza, így a
hitelt más, közérdekű beruházásra lehetne használni. Radu Bălaş közölte,
három helyszínt is javasoltak emeletes
parkolóház építésére: a Színház tér mögötti területet, amit ki lehetne sajátítani,
a Mures Mall melletti „gödröt”, amit
megvásárolhatna az önkormányzat, illetve a Panovban. „Nem a főtéren,
hanem a főtér bejáratánál épülnének, és
nem vezetnék be a forgalmat a központba. Az indulatok akkor szabadultak
el, amikor Sergiu Papuc alpolgármester
közölte, hogy aláírták a hitelszerződést,
és ő Makkai Gergely alpolgármesterrel
együtt felel ezért, illetve kikérte magának, hogy a képviselők bolondját járassák velük. Ezt követően megszavazták
a halasztást. A döntés után a tanácsosok
többsége kézfelemeléssel megszavazta,
hogy Claudiu Maior, a polgármester tanácsadója felszólaljon. Maior közölte:
nem szereti, amikor „hazudnak”, mondván, hogy „a Színház mögötti terület
két személy magántulajdonát képezi,
három évvel ezelőtt pedig a Kultúrpalota mögötti parkolóház építését ellehetetlenítették – talán nem a POL. Most
meg azzal jönnek, hogy lehetett volna
parkolóházakat építeni. Utána kellene
nézni, hogy miért nem valósultak meg
ezek a projektek, kik akadályozták
meg. Nem igaz, hogy 12 évvel ezelőtt
a polgármesteri hivatal nem próbálta
meg” – majd miután ismét hazugozott
egyet, sietve elhagyta a termet. A POL
képviselői tiltakoztak a hangnem, a hazugozás ellen, mondván, a POL annak
idején nem is volt a tanácsban, nem
tudja, mi volt a háttérben, nem rajtuk
kell számon kérni, és egyáltalán, hogy
jön ahhoz Maior, hogy kioktassa őket
és nyilvánosan nyomást gyakoroljon a
tanácsra?!

Iktatta EP-jelöltlistáját és támogatói aláírásait
az RMDSZ

Az 320 ezer összegyűjtött támogatói aláírásból 313.966
ezret iktatott az RMDSZ a Központi Választási Irodánál
(BEC) szerdán. Kelemen Hunor szerint a szövetségnek eddig
soha nem sikerült ennyi aláírást összegyűjtenie a választásokra. A támogatásért a szövetségi elnök köszönetet mondott
a magyar embereknek.
Az RMDSZ most már formailag is készen áll az európai
parlamenti választásra – jelentette ki. Hozzátette: az aláírások
mellett teljes listát adtak le (33+10 póttag), amit Winkler
Gyula vezet. Őt Vincze Loránt és Hegedüs Csilla követi.
A román pártokkal ellentétben, akik belpolitikai kérdéseket
helyeznek előtérbe, az RMDSZ arra törekszik, hogy az Európai Unió kihívásairól beszéljen ebben a kampányban. „Azt látjuk, hogy a román pártok mindegyike belpolitikai versenynek
tekinti ezt a választást. Ezt nagyon rossznak tartom. Ha megnézzük a jelöltjeik közül az ismertebbeket, egy egészen szűk
pályán mozognak, ami egy nacionalista, nagyon nacionalista,
sovén, magyarellenes pálya. Ettől mi egy lépéssel odébb kell
álljunk, és a változásokról, a kihívásokról kell beszéljünk” –
tette hozzá Kelemen Hunor.
Az előző időszakban az RMDSZ elmondta, mi mindent
nyert a romániai magyar közösség azzal, hogy Románia az

Európai Unió tagjává vált 12 évvel ezelőtt, de rámutatott
arra is, melyek azok a területek, ahol reformokra van szükség. „Meg vagyunk győződve arról, hogy az Európai Uniónak nincs alternatívája a globális versenyben, akár az
Amerikai Egyesült Államokról, Kínáról, Indiáról, Oroszországról, a feltörekvő dél-amerikai gazdaságokról beszélünk.
Egymagában egyetlen állam sem tudna ezekkel a hatalmakkal szemben győztesen kikerülni. Fontosnak tartjuk, hogy
az Európai Unió erős legyen, és változzon. Nemcsak elszenvedői akarunk lenni a történelemnek, az Európai Unió reformjának, hanem alakítói is. A mi erőnket is hozzá
szeretnénk tenni egy erős Kárpát-medencei magyar képviselethez az Európai Parlamentben” – nyomatékosított a szövetségi elnök.
Az RMDSZ a reformok részének tekinti az őshonos kisebbségek védelmét, függetlenül attól, hogy melyik tagállamban
élnek. „De szükségünk van azokra az uniós támogatásokra is,
amelyekkel fejleszteni tudjuk Erdélyt. Fontos, hogy a mezőgazdasági támogatások megmaradjanak, hogy az innováció, a
munkahelyteremtés, a fiatal munkavállalók és a vállalkozók
támogatása is az EU programjának része legyen” – összegzett
Kelemen Hunor. (közlemény)

Ország – világ
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Népszavazást ír ki az államelnök

Népszavazás kiírását jelentette be csütörtökön
Klaus Iohannis államfő arra hivatkozva, hogy a
román népnek joga van eldönteni: hagyja-e az állampolitika szintjére emelni a korrupciót. Iohannis
nem pontosította, hogy milyen kérdésre vár választ
a választóktól, csak azt szögezte le, hogy a népszavazást május 26-ára, az európai parlamenti (EP-)
választások napjára írja ki. Az elnök élesen bírálta a
kormány vezető erejét adó Szociáldemokrata Pártot
(PSD), amiért sürgősségi rendeletekkel, és szerinte
korrupt politikusai személyes érdekét követve, az alkotmányossági kontrollt megkerülve módosítja a
büntetőjogot. Iohannis szerint a népszavazás védheti meg a PSD „állandósult támadásaitól” az igazságszolgáltatást. (MTI)

Nagy kockázatot jelent az amerikai
– kínai kereskedelmi háború

A világgazdaság fejlődésére az egyik legnagyobb
kockázatot az jelenti, hogyan alakul és eszkalálódike az Egyesült Államok és Kína között kibontakozó
kereskedelmi háború – mondta Sergei Guriev, az
Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) főközgazdásza a V4 országok és Románia befektetői
szemináriumán csütörtökön Budapesten. Az EBRD
vezető közgazdásza jelezte: az elmúlt időszakban
lassult a GDP növekedése az EBRD által finanszírozott országokban. A lassulás 2019-ben érheti el a
mélypontot, ettől kezdve újra lendületesebben bővülhet a gazdaság, az esetleg kialakuló kereskedelmi háború és a külső kereslet csökkenése
azonban jelentős problémát idézhet elő az egész
kelet-közép-európai térség számára – tette hozzá
Sergei Guriev. (MTI)

Meghosszabbították
a NATO-főtitkár mandátumát

Újabb két évvel meghosszabbították Jens Stoltenberg NATO-főtitkár mandátumát – jelentette be csütörtökön a katonai szervezet, miután a tagállamok
nagykövetei megállapodtak ebben. A NATO legfőbb
döntéshozó testülete, az Észak-atlanti Tanács határozata értelmében 2022. szeptember 30-ig terjesztették ki Stoltenberg megbízatását. A szövetségesek
támogatásukról biztosították a főtitkár munkáját,
amely a NATO korszerűsítésére és alkalmazkodóképességének javítására, illetve arra irányul, hogy a
szervezet megfeleljen a jövő kihívásainak is – írták
az MTI-hez is eljuttatott közleményben. A 60 éves
egykori norvég miniszterelnök 2014. október 1. óta
tölti be a tisztséget, eredetileg négy évre választották meg, amelyet 2017-ben egyszer már két évvel
meghosszabbítottak. Ő az észak-atlanti szövetség
13. főtitkára. (MTI)

Ismét a londoni alsóház elé
kerülhet a Brexit-megállapodás

A brit kormány tervei szerint pénteken ismét a londoni alsóház elé kerülhet a brit EU-tagság megszűnésének (Brexit) feltételrendszerét rögzítő, eddig
kétszer is nagy többséggel elutasított megállapodás.
Andrea Leadsom, az alsóház vezetője – aki e minőségében a kormányzó Konzervatív Párt frakcióvezetőjéhez hasonlatos tisztségű, az alsóházi
ügymenet irányításáért felelős magas rangú kabinettag – a következő napok alsóházi napirendjét ismertető
csütörtöki
parlamenti
felszólalásában
ugyanakkor nem jelezte egyértelműen, hogy lesz-e
újabb szavazás is a Brexit-megállapodásról. Felidézte azonban, hogy a Brexit halasztásáról az EUval elért megállapodás értelmében pénteken, brit idő
szerint 23 óráig – közép-európai idő szerint éjfélig –
el kell fogadni a megállapodást ahhoz, hogy az
Egyesült Királyság a rendezett távozásra megállapított új, május 22-i határnapon tudjon kilépni az Európai Unióból. Elfogadott Brexit-megállapodás nélkül
Londonnak április 12-éig kell jeleznie a Brexit-folyamat további menetével kapcsolatos terveit. (MTI)

Drága siker

(Folytatás az 1. oldalról)
országnak megvan a maga besorolása. És hozzátette,
meg kell nézni azt is, hogy mekkora kamatra kölcsönöztek a görögök régebben, és mekkorára mostanság. Így
igaz, csakhogy ha az adatokon túlmenően folyamatként
is értékeljük a két országnak adott hitelek kamatváltozásait, akkor azt látjuk, hogy a csődből épp csak kikecmergett, de még bőven a bóvli kategóriában jegyzett görögök
ma már olcsóbban kapnak kölcsönt, mint mi, akiknél állítólag dübörög a gazdaság, és díszlépésben menetelünk
a jólétbe. A nemzetközi piacon – és nem csak – a hitelek
kamatai azt is jelzik, hogy a potenciális adósjelöltben
mennyire bízik a hitelező. Minél kevésbé, annál magasabb kamattal, vagyis drágábban adja a kölcsönt, hiszen
annál nagyobb a kockázata annak, hogy az adós nem fog
törleszteni. A kamatszintek alakulása minden politikai
szózatnál beszédesebben fejti ki, hogy mennyire bízik a
nemzetközi pénzpiac ebben a kormányban és gazdaságpolitikájában, illetve végső soron a román gazdaságban.
Most már kevésbé, mint a csőd szinonimájaként is számontartható görögökben. És ennek a legrosszabb része
az, hogy az emiatt egyre drágábbá váló kölcsönök törlesztése során évtizedekig fizetjük majd ennek a kormánynak a balekségeit.
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Rákóczi-hét

A II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Teológiai Líceum újraindulása utáni első Iskola másként héten az
iskola névadójára emlékeznek.
Április 1., hétfő: 10.00 –Tárlatmegnyitó: A Főgimnázium régiséggyűjteménye a Maros Megyei Múzeumban (helyszín: a marosvásárhelyi várban levő
Régészeti és Történelmi Múzeum emeleti tanácsterme;
a tárlat két hétig látogatható).
Április 2., kedd: Tájfutás, sportnap a diákszövetség
szervezésében.
Április 3., szerda: 17.00: Szalagavató a Kultúrpalota
nagytermében.
Április 4., csütörtök: 15.00 – 17.00 óra: Emlékkonferencia az 1948-ban államosított marosvásárhelyi II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus
Főgimnázium történetéről (helyszín: az iskola díszterme, A épület).
15.00 – 15.20: Pál-Antal Sándor akadémikus, nyugalmazott főlevéltáros, a Magyar Tudományos Akadémia külső tagja: A Főgimnáziumnak a Maros Megyei
Levéltárban őrzött levéltára.
15.20 – 15.40: Csedő Károly akadémikus, a
MOGYE emeritus professzora, a Román Orvostudományi Akadémia tagja, a Magyar Tudományos Akadémia
tiszteletbeli
tagja:
A
Főgimnázium

gyógynövényoktatási eszközei, amelyek dr. Jablonkay
István professzor révén a MOGYE Botanikai Tanszékéhez kerültek.
15.40 – 16.00: Györfi Zalán régész, a Maros Megyei
Múzeum munkatársa: A Főgimnázium régiséggyűjteménye a Maros Megyei Múzeumban
16.00 – 16.20: László Lóránt könyvtáros, a Teleki
Téka munkatársa: Adatok a Főgimnázium tanári
könyvtárának történetéhez.
16.20 – 16.40: Schlattner (Gampe) Julianne, a Főgimnázium igazgatói tisztjét 1948-ig betöltő Gampe
József lánya: 1948. A Főgimnázium utolsó napja (személyes élménybeszámoló).
16.40 – 17.00: kérdések, hozzászólások.
18.00 – Rákóczi-díj-gála, amelyen öt díj kerül kiosztásra (helyszín az iskola díszterme, A épület).
Április 5., péntek
10.00 – ünnepi szentmise a marosvásárhelyi Keresztelő Szent János-plébániatemplomban (312 éve, 1707.
április 5-én iktatták be Marosvásárhelyen a korábban
fejedelemmé megválasztott II. Rákóczi Ferencet, aki a
főtéri templom helyén álló jezsuita fatemplomban Te
Deum hálaadó misén is részt vett).
11.30 – koszorúzás a marosvásárhelyi Vár sétányon,
II. Rákóczi Ferenc fejedelem mellszobránál.

Határidőn túl is érvényesek
az egészségbiztosítási kártyák

Többen
jelezték,
hogy az egészségbiztosítási kártyájuk érvényessége
március
31-én lejár. Érdeklődésünkre Rodica Biro, a
megyei egészségbiztosítási pénztár vezérigazgatója
megerősítette azt a korábbi
hírt, miszerint a kártyák
érvényességét hét évre
meghosszabbították,
így a március utolsó
napjában lejáró kártyákat is még két évig
használni lehet.

A Tompa Miklós Társulat De
szeretnék gazdag lenni! gyűjtőcímű versösszeállítás-sorozatának következő darabja az
Áprilisnak bolondja, melyet a
„bolondok napján”, azaz április 1-jén visznek közönség elé
az alkotók.

Április bolondja az, akit április
1-jén tréfásan rászednek, akivel a
bolondját járatják, hogy aztán kikacagják. A szokás eredete homályba
vész. Egyes vélekedések szerint a
középkori Franciaországból származik, ahol az év április elsején
kezdődött, és e napon az ismerősök
tréfás ajándékokkal lepték meg
egymást. Vannak, akik az ókori szaturnáliák folytatásának tekintik e
napot, amikor a féktelen vidámsággal megült ünnepen úr és szolga
egy napra szerepet cserélt.
Bár nem hivatalos ünnep az április 1-je, a vásárhelyi színészek
szeretnék megünnepelni e napot
verses bohóságokkal, pajzán költeményekkel, paródiákkal, sosem

hallott locsolóversekkel. Az összeállításban elhangzanak Karinthy
Frigyes, Zágoni Attila, Janus Pannonius, Szabó T. Anna, Szilágyi
Domokos, Romhányi József, Bacsó
Béla, Lőwy Árpád és Varró Dániel
versei.
Szereplők: Bartha László Zsolt,
Berekméri Katalin, Galló Ernő,
Kiss Bora, Kovács Botond és Moldován Orsolya. A verseket válogatta, szerkesztette, a műsort
vezeti: Gáspárik Attila.
Az előadás április 1-jén, hétfőn
este fél 8-tól tekinthető meg a színház Kistermében.
16 éven felülieknek!
Jegyek egységes 10 lejes áron
kaphatók a színház Kultúrpalotában működő jegyirodájában (keddtől péntekig 12-17.30 óra között,
telefon: 0372 951 251), a színházban működő jegypénztárban (keddtől péntekig 9-15 óra között és
előadás előtt egy órával, telefon:
0365/806-865) és online a www.biletmaster.ro honlapon.

ezekre az órákra a biztosítópénztárral, egyrészt lehetőséget teremtünk
a kisebb pacientúrával rendelkező
családorvosoknak, hogy azt bővítsék, másrészt a kötelező minimális
rendelési órák megszabásával a betegek érdekeit védjük ezekben a falvakban. Így az önkormányzatoknak
sem kell aggódniuk amiatt, hogy
befektetnek a rendelő felújításába,
és a családorvos, miután felírja a
listájára a betegeket, esetleg objektív okok miatt nem jár ki többet a településre. A polgármesterek sok
esetben rendkívüli erőfeszítéseket
tesznek azért, hogy olyan családorvost találjanak, aki vállalja falvaikban a praxist. Az RMDSZ-nek a
napokban elfogadott törvénytervezete abban segít, hogy ha teljes
munkakörben nem is, de hozzáférhetővé válik a családorvosi ellátás
ezeken a településeken. Így a legrá-

szorulóbbak is utazgatás nélkül
hozzáférhetnek az alapellátáshoz.
Lesz, aki felírja a krónikus betegeknek az ártámogatott gyógyszereket,
megírja a szakorvosi beutalókat, és
kezelje az akut betegségeket – mutatott rá a képviselő.
Mint mondta, kivették a rendelkezések közül azt a korlátot, amelynek értelmében a családorvos csak
a rendelője 15 km-es körzetében
nyithat munkapontot. Továbbá fontos, hogy a törvényes szabályozások
értelmében, amennyiben adódnak
majd olyan helyzetek, hogy egy
községben két orvos szeretne munkapontot nyitni, annak van prioritása, akinek kevesebb beteg
szerepel a listáján.
Növelték az alapellátásra szánt
finanszírozást
Dr. Vass Levente elmondta, tavaly az RMDSZ javaslatára 11%kal növekedett a családorvosi
rendszerre szánt összeg, ennek

eredményeképpen mintegy 1,7 milliárd lej jutott a családorvoslásra
2018-ban. Ez az összeg 2019-ben
2,6 milliárd lejre nőtt, ami két év
alatt 48,3%-os növekedést jelent.
Az elkövetkező öt évben ezt az öszszeget szeretnék megduplázni, hogy
tisztességes finanszírozást biztosítsanak a családorvoslás számára.
Vass Levente szerint Maros és Kovászna megyében egy családorvos
átlagban 17 ezer lejt kap az egészségbiztosító pénztártól havonta,
ebből kell biztosítsa a saját maga és
az asszisztensek fizetését, illetve fedezze a rendelő üzemeltetésével
járó költségeket.
Az is elhangzott, hogy Magyarországon, ahol a kis, távol eső települések szintén családorvoshiánynyal küszködnek, eddig tízmillió
forintot biztosítottak annak az orvosnak, aki vállalta, hogy oda kiköltözik és ellátja az ottlakókat. Ezt az
összeget most 20 millió forintra
emelték.

Több száz községben nincs családorvos

(Folytatás az 1. oldalról)
– 2900 romániai községből hozzávetőlegesen 500-ban nincsen családorvos, és nagyon fontos, hogy
nem falvakról, hanem községekről
beszélünk. Ha a falvak számát nézzük, akkor ez az arány sokkal roszszabb. Ha nem vezetünk be
ösztönző intézkedéseket, a helyzet
tovább fog súlyosbodni. Maros megyében a 2017–2018-as adatok szerint 32 családorvos „hiányzik”, 26
vidéken és hat városon (Marosvásárhelyen, Segesváron és Ludason).
Kovászna megyében jelenleg 108
családorvos dolgozik, és közülük
26-an idén elérik a 65 éves életkort
– vázolta fel a csöppet sem derűlátó
helyzetet dr. Vass Levente.
Mint mondta, az utóbbi időben
több törvénymódosítás látott napvilágot, amelyek által próbáltak megoldást találni ezen problémára, az
egyik, hogy kitolták az orvosok esetében a nyugdíjkorhatárt 65-ről 67
évre, ami azt jelenti, a 65 éves családorvosok is tovább folytathatják a
tevékenységüket 67 éves korukig,
amennyiben erre igényt tartanak.
Továbbá tavaly a Maros megyei
képviselő kezdeményezése nyomán, amit az RMDSZ-es kollégái
és a többi párt politikusai is szinte
egyöntetűen támogattak, mentesítették a családorvosi és fogorvosi
rendelőket egy fölösleges és igen
költséges, ötévente 600 eurós kiadással járó akkreditációs kötelezettségtől, illetve az ezzel járó több
száz formanyomtatvány kitöltésétől, hogy ezt az időt is inkább a betegek ellátására tudják fordítani.
Ezen akkreditáció, mindamellett,

hogy rengeteg papírmunkával járt,
több száz euróba került, ugyanakkor a
rendelőket időszakosan az egészségügyi igazgatóságok és a biztosítópénztárak is értékelik, tehát ilyen
körülmények között teljesen fölösleges volt – szögezte le dr. Vass Levente.
Legalább heti tíz órát legyen jelen
az orvos
Amint a fent említett adatok is
alátámasztják, vidéken igen akut
probléma a családorvoshiány, számos községben – annak ellenére,
hogy az önkormányzat jelentős öszszegeket fektetett a rendelők épületének a felújításába, illetve helyenként
tágas, korszerű szolgálati lakást is
felkínálnak – mégsem sikerül orvost
találni. Nemrég egy székelyföldi község polgármestere a közösségi
hálón próbált orvost toborozni.
A dr. Vass Levente képviselő által
kezdeményezett legújabb törvénytervezet, amelyet a napokban el is
fogadott a parlament döntő háza, a
vidéken tapasztalt orvoshiányt kívánja enyhíteni. A rendelkezés értelmében a családorvosok a
meglévő rendelőjük mellett legtöbb
két munkapontot is nyithatnak
olyan településeken, ahol nincs orvosi rendelés. Ugyanakkor előírja
azt is, hogy kötelességük hetente
legkevesebb 10 órát az adott munkaponton a betegek rendelkezésére
állni, ami biztonságot nyújt a helyi
önkormányzatoknak, de elsősorban
a betegeknek.
– Azáltal, hogy hetente legalább
10 órát kell rendelniük a munkaidejükből, vagy ha van rá kapacitásuk,
az alapszerződésen felül is vállalhatnak, pluszmegállapodást kötve

Áprilisnak bolondja –
versösszeállítás

Fotó: Nagy Tibor
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Az első Kárpát-medencei korrektorverseny

Horváth Éva, a Népújság korrektora a szakma legjobbjai között

Vannak láthatatlan mesterségek, amelyek művelői mindig
háttérben maradnak, mert
mások munkáját segítve nem
nekik „terem” a nyilvános elismerés. Ilyen hivatás a korrektoroké is, akik a helyesírás
jó ismerőiként szerkesztőségekben, könyvkiadó vállalatoknál a megjelenés előtt álló
nyomtatványok,
újságok,
könyvek szövegét tisztába teszik, kijavítják. Munkájukat
ritkán értékelik, és ha nem
szidják őket egy véletlenül
becsúszott hiba miatt, mert
hiszen ők is emberek, a hallgatás számukra maga a dicséret.

Bodolai Gyöngyi

Elhivatott munkatársaink nekünk, szerkesztőknek, akik néha rá
sem merünk nézni a javításokkal
„kidíszített” szövegünkre, és egyegy durva elírás kapcsán sűrűn bólogatunk, amikor udvariasan
megkérdezik, hogy nem kellene-e
egy nevet vagy egy évszámot kijavítani. Munkájukat mindig is
nagyra értékelve, jó érzés tudni,
hogy az elismerés lehetősége végre
számukra is megadatott.
Idén március 23-án a budapesti
Duna Palotában rendezték meg az I.
Kárpát-medencei
korrektorversenyt. Az ötlet Minya Károly főiskolai
tanártól,
helyesírási
tankönyvek szerzőjétől, a helyesírási gyorsszolgálat munkatársától
eredt. A Magyar Nyelvi Szolgáltató
Iroda, a Manyszi szervezte meg a
versenyt, amelyen végül is 72-en
vettek részt. A szervezők célja „a
sajtó helyesírási kultúrájának az
emelése” volt azáltal, hogy a korrektorként dolgozó vagy az e téren
elhelyezkedni kívánó személyeknek lehetőséget biztosítottak tudásuk összemérésére. A versenyzők
magyarországi és a határain túli kisebb és nagyobb településekről érkeztek a fővárosba. Volt közöttük
szerkesztőségi, kiadói korrektor,
újságíró, szerkesztő, fordító, tanár,
lektor, művészeti vezető, informatikus és más foglalkozások képviselői, akik a Magyar Tudományos
Akadémia Nyelvtudományi Intézetének, az Eötvös Loránd Tudományegyetemnek,
a
Pécsi
Tudományegyetemnek, az Újvidéki
Egyetemnek, hírlapoknak, magazinoknak, iskoláknak a munkatársai.
A résztvevők munkáját a magyar
helyesírás legkiválóbb szakembereiből álló zsűri értékelte. Ennek élén
Keszler Borbála professor emerita,
a 2015-ben megjelent 12. helyesírási szabályzat főszerkesztője állt;
további tagok: Antalné Szabó Ágnes
főigazgató, egyetemi docens, az
Anyanyelv-pedagógia című folyó-

Horváth Éva és a csíkszeredai Benedek-Székedy Sándor

irat főszerkesztője; Kiss Róbert
Richárd Prima Primissima díjas
újságíró, megbízott egyetemi
tanár; a már említett Minya Károly, a verseny ötletgazdája; Veszelszki Ágnes egyetemi docens,
tudományos kutató. A szervezőbizottság elnöke a televíziós nyelvművelő
műsorok
révén
közismertté vált Balázs Géza tanszékvezető egyetemi tanár volt.
– Február közepéig kellett jelentkezni, és úgy döntöttem, hogy próbára teszem magam – válaszolja
érdeklődésemre Horváth Éva kolléganőm, a Népújság korrektora,
majd hozzáteszi, hogy a verseny két
részből állt.
– Laptopon egy szöveget kellett
kijavítani, amely után egy négyoldalas helyesírási teszt következett.
A feladat szótagolás, a helyes szó
kiválasztása, egybe- és különírás, a
mozgószabály alkalmazása, idegen
szavak toldalékolása, ikerszavak,
földrajzi nevek, több szóból álló kifejezések és az ly–j írása volt. A
tesztek feladatait 10-10 perc alatt
kellett megoldani. Volt olyan, amivel a megadott idő alatt kényelmesen elkészültem, a másikat éppen
csak be tudtam fejezni. Utólag viszszatekintve úgy érzem, hogy túl
sokat gondolkoztam, és volt, ahol
elbizonytalanodtam.
Horváth Éva elmondta, hogy
amíg a dolgozatokat javították,
szakmai előadások hangzottak el,
dr. Minya Károly a Manyszi helyesírási gyorsszolgálat működéséről
beszélt, dr. Veszelszki Ágnes Megtéveszt, manipulál, megvezet? Álhírekről és áltudományokról címmel
tartott érdekes előadást, dr. Kiss Róbert Richárd a média változásairól

és a mindennapokra gyakorolt hatásáról beszélt. A prof. dr. Balázs
Géza által moderált workshopon
szóba került a kis- és nagybetűs
írásmód, az alkalmi tulajdonnevesülés terjedése. Elhangzott, hogy a
nagybetűnek a magyarban többletjelentése van, és tipográfiailag sem
szép a nagy kezdőbetűk állandó
használata. A tervek, programok,
címek esetében elég tehát az első
szót nagybetűvel írni.
Végül pedig elérkeztek a várva
várt eredményhirdetéshez.
A három legjobban teljesítő
résztvevő munkáját Az év korrektora 2019 címmel és értékes nyereménnyel jutalmazták. A címről
igazolást is kaptak, amely alapján
nevük a minőségi munka színvonalát jelzi. Az első tíz helyezett gazdag könyvjutalomban részesült.
Büszkék lehetünk arra, hogy mindhárom erdélyi résztvevő az első tíz
hely egyikén végzett. A csíkszeredai Benedek-Székedy Sándor a negyedik lett, Horváth Éva, lapunk
munkatársa a hatodik legjobb teljesítményt nyújtotta, a kolozsvári
András Zselyke a nyolcadik helyen
végzett.
– Hogyan is lettél korrektor? –
tekintünk vissza az időben, hiszen
Horváth Éva egy híján harminc éve
dolgozik már szerkesztőségünkben.
– 1990 januárjában láttam egy
hirdetést a Népújságban. Mivel állásra volt szükségem, jelentkeztem.
Kiss Éva kolléganőmmel együtt
vettek fel, azóta is együtt dolgozunk, és ajánlom ezt a díjat neki is.
Jól kiegészítjük egymást, mindent
megbeszélünk, ő tartotta helyettem a frontot, amíg Budapesten
voltam.

Szovátán jártam iskolába, ott
érettségiztem, és kiváló magyartanáraimnak köszönhetem, hogy
megtanítottak a helyesírásra.
Egyébként történész vagy tanár szerettem volna lenni, de természetgyógyászatot is tanultam. A
Sapientia egyetem marosvásárhelyi
karán román-magyar fordító és tolmács szakon végeztem.
– Mi kell ahhoz, hogy valaki jó
korrektor legyen?
– Elhivatottság és elköteleződés,
figyelemösszpontosítás, éberség, jó
emlékezőtehetség és állandó tanulás, hiszen a nyelv és vele együtt a
helyesírás is változik. Nagy segítséget jelentenek számunkra a szótárak, ezek nélkül már el sem tudnánk
képzelni a munkánkat, bár folyton
szaporodnak ahhoz az egyetlenhez
képest, amely segítségével 29 évvel
ezelőtt dolgozni kezdtünk. A szöveg
olvasása közben kell egy bizonyos
távolságtartás, mert ha hagyjuk,
hogy a tartalom magával ragadjon,
elsiklik a figyelmünk a betűhibák
fölött.
A versenyen, illetve az azt követő
előadások és műhelymunka során is
elhangzott, ami megnyugtató volt
számomra, hogy tökéletes korrektor nincsen, ha két-három hiba egymás mellett van, nem mindig
vesszük észre valamennyit. Ezenkívül tájékozottnak kell lenni, hiszen rengeteg adattal, névvel
találkozunk, amelyeknek tudni kell
a helyesírását. A jó korrektor munkájának az alapja a biztos általános
műveltség is.
– És ne feledkezzünk meg a türelemről, a kitartásról, és arról sem,
hogy meg kell őriznetek a hidegvért,
amikor elborítanak a kéziratok, az

újságoldalak. Bár mindketten nagyon türelmesen és szerényen viselitek el ezt a helyzetet, el kell
mondanom, hogy ti vagyok a város
legtájékozottabb emberei, akik
szinte mindennap végigolvassátok
az újságot az elsőtől az utolsó betűig. Ami néha szórakoztató, ha jó
írásokról van szó, máskor bosszantóak a rosszul szerkesztett mondatok, a suta fogalmazás, még akkor
is, ha elismert szerző munkájáról
van szó. Ennek kapcsán azt kérdezem, hogy „meddig mehet”, milyen
mértékben avatkozhat bele a szövegbe a korrektor a javítások
során?
– Kell tudni, hogy kinek lehet belejavítani az írásába. A mi szempontunk, hogy olvasható, gördülékeny
és a megértést zavaró hibáktól mentes legyen a szöveg. Ha egy kéziratban sok a hiba, ez nehezen sikerül.
Kisebbségben élve az ország nyelve
nagymértékben befolyásolja a mondatszerkesztést, sajnos nem tudunk
mindent kijavítani. Ha a szerző nagyon ragaszkodik ahhoz, amit leírt,
de én nem tartom helyesnek, akkor
megpróbálom meggyőzni arról,
hogy a legújabb szabályokat kell
követni. Ha nem sikerül, hagyom,
hogy érvényesüljön az ő akarata, és
„eltávolítom magam a szövegtől”.
Gyakori a helytelen fogalmazás a
szomorújelentésekben is, amit, ha
úgy marad, sajnos mások is átvesznek.
A korrektor feladata, hogy a helyesírás egységes legyen, ezért követnünk kell az érvényben levő
szabályzatot. Ugyanakkor két korrektor gyakorlata eltérhet egymástól, bár mind a kettő helyes.
– Milyen érzés volt átvenni az oklevelet?
– A mi munkánk ritkán jár elismeréssel, a 29 év alatt a fél kezemen is fel tudom sorolni a kapott
dicséreteket, ezért nagyon jólesett
Budapesten a legjobb tíz közé kerülni.
– Szabadidejében hogyan lazít
egy korrektor, aki több órán át kötelező módon olvas, kéziratot javít?
– Olvasok, énekelek a pedagóguskórusban, és családommal, barátaimmal
szívesen
megyek
kirándulni.
– Őszintén gratulálok a kiváló
helyezésért, ami megtiszteltetés
szerkesztőségünknek is, és ezentúl
még büszkébb vagyok arra, hogy a
Kárpát-medence egyik legjobb korrektora gondozza – hasonlóan jó
kolléganőjével együtt – a kéziratainkat.
Az első Kárpát-medencei korrektorverseny megszervezését szakmailag
az
Eötvös
Loránd
Tudományegyetem Mai Magyar
Nyelvi Tanszéke segítette, a program fő támogatója a Nemzeti Kulturális Alap volt.
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A természet kalendáriuma (CCCLI.)

Kiss Székely Zoltán

Hatalmas életművét, a 11.000-nél is több
növényakvarellt 60 év során alkotta meg.
Munkáját Jávorka Sándor botanikus mellett
kezdte; ők alkották meg az Iconographia florae partis austro-orientalis Europae centralis albumot, azaz Nagy-Magyarország
edényesflóra-atlaszát. A legnagyobb magyar
növényrajzoló 1890. március 29-én született
Budapesten.
Március vége. Utoljára állítjuk át az órát a
nyári időszámítás szerint március utolsó
szombatjáról vasárnapra virradó éjszaka: 3
órakor 4-re. Az először Amerikában, 1916ban bevezetett nyári időszámítás praktikusnak tetsző ötlete mára kifulladt, s
évszázadnyi idő múlva – remélem, végleg –
visszatérünk a természeteshez.
Március az idén az aranyvessző virágzásával adja át a tavaszodás stafétabotját áprilisnak:
Sziromrügye kénsárga csőrét
naponta tolta mind előrébb,
kérge alól repesve tolta
– ki! ki! – a forzícia bokra:

s körül az alig-zöld hegyekre
és föl a parázsló egekre,
ahogy ő tud, lánggal, virággal,
mely, néma bár, mint eszeveszett madárdal
csattogva-ragyogva úgy üt be
a szürke
koratavaszba, hogy a föld alatt
bizsereg tőle és kigyúl a mag.
Ma aztán szinte sistergett, ahogy
száz bimbaja egyszerre kicsapott:
tűzkolibrik, fénytrillák, szikralepkék
ülték körül az ágait, belepték,
s mézükkel, selymeikkel úgy lobogtak,
lakk-tündöklésükben úgy szónokoltak,
hogy utcahosszat
visszakapta látó szemét
a gyászos tél után a nép:
eleinte még
csak a szomszédság, a Pasarét,
aztán az egész ámuló vidék
őt nézte, őt hallgatta, föld meg ég,
a forzícia arany énekét.

Nagyobb testvérei, a fák is bontják zöld
bársonyukat, s virágba lobbantak már a mandulafák is. A tavalyi év magyarországi fája
versenyen győztes pécsi havihegyi manduAz 1900-ban, március utolsó napján, szü- lafa lett a 2019. év európai fája – tudatta
letett Szabó Lőrinc kezdi így A forzícia éne- brüsszeli közleményében a verseny szervezéséért felelős cseh Ökotárs Alapítvány. A
két –
Brüsszelben kihirdetett eredmény szerint
45.132 szavazatot kapott. A csavarodott törki akart repülni magából,
zsű, több mint 135 éves fa, az örök megújulás
inni a kéken át a távol
magyar szimbóluma, a pécsi Havas BoldogNap tündér csókját, mosolyogva
asszony-templomnál fogadja az érkezőket.
nézni kis öccsére, a somra,
Magyarország immáron negyedszerre nyerte
s a barna kertre
el valamely különleges történetű fájával a kilencedik alkalommal meghirdetett Európai Év Fája kitüntető
címet. Az idén a romániai toronymagas platán Câmpeni-ből 13.040 szavazattal a 13. lett. 2010-ben az első
versenyt a csíkszentléleki 500 éves
hárs nyerte, 2011-ben az Év Fája Romániában a köpeci szil volt, s indult
az
európai
megmérettetésen.
Azóta…
Tartozásomat is törlesztem, kedves
Olvasóm. A 2019. év gyógynövénye
Magyarországon a Kárpát-medencében őshonos, élénksárga virágú közönséges orbáncfű (Hypecicum
perforatum) lett. Az orbáncfű már az
ókorban is kedvelt gyógynövény volt.
Szakszerűen alkalmazva, a modern
gyógynövénykincs egyik legértékesebbje. A gyógyszerként engedélyezett
orbáncfűkészítmények az enyhe fokú
depresszió kezelésében használatosak. Az orbáncfű virágából készült
teát a gyógyászatban epehólyag-bántalmakban és gyomorfekélyes betegek kezelésében is alkalmazzák. Az
orbáncfű alkoholos kivonata nyugtató
hatású. Azonban óvatosságra int az a
tény, hogy bizonyos gyógyszerek
(például fogamzásgátló vagy véralvadásgátló tabletták) hatóanyagának lebontását fokozhatja, és ezáltal
hatékonyságukat csökkentheti. Népi
megnevezése: lyukaslevelű fű; leveleit a fény felé tartva sok áttetsző,
lyukra emlékeztető pontot láthatunk,
ezek az illóolajtartók, szélükön fekete mirigypontokkal. Innen ered a
latin perforatum megnevezés. A közönséges orbáncfű virágos-leveles
hajtását gyűjtik júniustól szeptemberig. Illóolajat, hipericinszármazékoAz alkonyi fényben úszó óriásplatán alatt Andersennel találkozom

Híres erdélyi magyarok (1000–1990)

Sorozatunkkal 990 év erdélyi nagyjaira emlékezünk, akikről talán nem tudunk semmit, de ők tették naggyá Erdély
kultúráját, tudományát vagy vitték el
hírét a nagyvilágba, s tetemes részt vállaltak az egyetemes magyar kultúra és
tudomány gazdagításában. (Forrás: Magyar életrajzi lexikon, 1000-1990. Főszerkesztő:
Kenyeres Ágnes)

Összeállította: Kuti Márta

DE GERANDO ÁGOST (Lyon, 1819. ápr.
4. – Drezda, 1849. dec. 8.): magyarrá lett francia író, az MTA külső tagja (1846). Megismerkedett Teleki Emmával, akit 1840-ben
Párizsban feleségül vett. Mo.-on telepedett le.
Az 1848-i francia forradalom kitörésének hírére Franciao.-ba sietett, de rövidesen visszatért Mo.-ra. Részt vett a szabadságharcban, a
győri csatában megmentette a magyar zászlót.

A világosi fegyverletétel után emigrált. Párizsban akart letelepedni, de útközben meghalt. Három, francia nyelven írt művében
ismertette a magyarok eredetét, Erdélyt és a
francia forradalom utáni magyar szellemi
életet. Művei: Essai historique sur l’origine
des Hongrois (Paris, 1844); La Transylvanie
et ses habitants (I-II. Paris, 1845); L’esprit
public en Hongrie depuis la Révolution Française (Paris, 1848, e műve magyarul és németül is megjelent Pesten, ill. Lipcsében).
SZÁDECZKY-KARDOSS LAJOS (Pusztafalu, 1859. ápr. 5. – Bp., 1935. dec. 29.): történész, egyetemi tanár, az MTA tagja (l. 1888,
r. 1909). ~ Gyula bátyja. Bp.-en és Bécsben
végzett egyetemi tanulmányai után 1881-ben
tanári, 1882-ben bölcsészdoktori diplomát
szerzett, 1882-től 1891-ig a bp.-i Egyetemi
Könyvtár tisztviselője. 1883-tól magántanár a
bp.-i egyetemen. 1891-től a kolozsvári, 1919től a szegedi egyetemen a magyar történelem

kat (hipericin, hiperforin), flavonoidokat, tannint tartalmaz. Ismertetőjegye a vörös nedv, amit
– ha levelét-virágát megdörzsöljük – a mirigypontokban felhalmozódó
hipericin
nevű
festékanyagnak köszönhet. A virágzás kezdete körülbelül egybeesik a nyári napfordulóval,
emiatt már a pogány korban is
varázserőt tulajdonítottak e növénynek.
Április. A hagyomány szerint
e hónapnak is Romulus adott
nevet, isteni anyja, Venus etruszk neve után (Apru, azaz
Aphrodité). Terentius Varro
római tudós a név eredetét népies etimologizálással az aperire
„kinyílni, feltörni” igére vezeti
vissza, mondván, most nyiladozik a természet, most töri fel az
eke a talajt. A hónap római ünnepei a növényzet sarjadzását, az
állatok szaporodását, általában a
termékenységet voltak hivatottak elősegíteni.
Víg óráim, mind a vizek,
Lefolyának sebëssen,
Nincs szűvemnek reménsége,
Hogy több jót ës érhessën.

Sziromrügye kénsárga csőrét naponta tolta mind előrébb

Víg óráim, mind a vizek… Igen, ez is április, a hirtelen jött vadvizek hónapja. Kriza
János Vadrózsákjában olvashatunk ily keserveseket:
Bódog üdők, hova létëk,
Amikor ölelhettem
A rózsámot, s kebelibe
Nyugodalmat lëlhettem!

No de vidulásra is okot találunk a március
végi legfrissebb hírek között. Az idén első alkalommal megnyitja kapuit az erdélyi települések előtt is az idén 26 alkalommal kiírt
Virágos Magyarország környezetszépítő verseny, amelyre május 1-jéig várják a települések jelentkezését. Változik az eddigi értékelés
módja is: a korábbinál nagyobb hangsúlyt
fektetnek a fenntarthatóságra, a környezettudatos nevelésre, és regionális szinten is díjazzák majd a településeket. A települési
önkormányzatok a www.viragosmagyarorszag.hu oldalon jelentkezhetnek a versenyre,
a részvétel díjtalan. A fődíj Magyarország
képviselete a 2020-as európai virágos városok és falvak versenyén (Entente Florale Europe). A szakmai zsűri az idén is kiemelt
figyelmet fordít a települések tisztaságára,
gondozottságára, a zöldfelületek, közterületek, közintézmények állapotára, és értékelik
azt is, hogy milyen programokat szerveznek
a közösség zöldügyekben való mozgósítására. Az európai versenyen az idén Nagykőrös és Csemő falu képviseli Magyarországot.
1967 óta április 2-án tartják világszerte a
gyermekkönyvek nemzetközi napját Hans
Christian Andersen születésnapján. Andersen mindenekelőtt meseíró volt. 70 évre terjedő élete folyamán 156 mesét írt.
Némelyiket annyiszor mesélték újra, hogy
már népmesének tűnnek. A kis hableány, A
rendíthetetlen ólomkatona, A hókirálynő, A
rút kiskacsa, A fülemüle, A király új ruhája,
A csalogány, A kis gyufaáruslány. Lassan
legkisebb unokámnak, Iringónak olvasom
őket. Zarándokút ez a nagy mesemondóhoz.
Akár Dsida Jenő Zarándokútjában:
Menni terv nélkül és gondolat nélkül.
Ruhámon lassan átmelegszik a nap,

tanára. 1920–22-ben nemzetgyűlési képviselő. Román, lengyel levéltárakban, Töröko.ban (a Thököly-emigráció után) kutatott,
1895-ben a Zichy-féle kaukázusi expedícióban
vett részt, annak naplóját is megírta. Nagyszámú; főleg a 16 – 17. sz.-i Erdély történelmével foglalkozó munkája jelent meg. Számos
régi magyar történelmi forrást tett közzé. Kiadta egyebek között Apor Péter verses műveit
és leveleit (1903), Bethlen Gábor és Illésházy
Gáspár levelezését (1914), Bethlen Miklós
emlékiratait (1923). Főbb művei: Mihály havasalföldi vajda Erdélyben, 1599-601 (Bp.,
1882); Kornyáli Békés Gáspár 1520-1579
(Magy. Tört. Életr. 7., Bp., 1887); A czéhek
történetéről Magyarországon (Bp., 1889);
Konstantinápoly és magyar emlékei (Bp.,
1903); A csíki székely krónika (Bp., 1905); II.
Rákóczi Ferenc Erdélyben (Kolozsvár, 1907);
Iparfejlődés és a céhek története Magyarországon (Okirattárral, 1307 – 1848. Bp., 1913); A
székely nemzet története és alkotmánya (Bp.,
1927).

a szél körülsusogja fülemet
s eszembe juttatja, hogy élek.

A fák incselkedőn az útra hajolnak
s kövek görögnek lábam elé.
Kezemben régi hangszeremet keresem,
mely összetörött, elveszett.
(…) Az alkonyi fény kering, forog,
örvénylő habja elragad.
Andersennel találkozom
s álmodom ezeregyéjszakát.

Köszöntsük mi is áprilist a természet minden zizzenését értő Fekete István Áprilisának néhány sorával:

A tavasz eleje jól kezdődött. Sok esővel.
Megmozdult a vetések és rétek világa, zsendültek a füvek és fák, sárgult a gólyahír, és a
békanemzetség zenekara már összetanult
muzsikával köszöntötte Szent György havát,
mely tudvalevőleg egyúttal a Bika hónapja
is.
Szomszédunkba megjöttek a gólyák. Hárman. A harmadik lehet idegen is, lehet, hogy
a tavalyi fiakból való, de a fészek békéjét alaposan megzavarta. Csak azért is odaszállt a
régi pár mellé, alig tudták kiebrudalni. Állandóan a kémény körül keringett, és látható
irigységgel szemlélte a másik kettőt, akik
hangos kelepeléssel és összebújással igyekeztek bizonyítani, hogy a házibarát intézményét
nem hajlandók gólyailag tisztességes állapotnak minősíteni. Ez azonban nem zavarta a
házibarátjelöltet. Leszállt a szomszéd kéményre, és várt. Rosszul tette. Mert a pár erre
olyan szerelmes jelenetet rögtönzött, hogy a
harmadiknak a könnye csoroghatott belé. El
is szállt undorral. Ezt már nem bírta ki. Azóta
nem láttam.
A régi pár pedig, miután a kisgólyák
alapját lerakta, tatarozni kezdte a fészkét…
Gólyaváró tavaszban járunk, talán gyarapodóban.

Ennek reményében, maradok kiváló tisztelettel.
Kelt 2019-ben, 129 évvel Csapody Vera
születése után

GÁTI ISTVÁN, GÁTY (Mánd, 1749. ápr.
8. – Szatmár, 1843. febr. 17.): szakíró, az első
magyar gyorsírási rendszer kidolgozója, ref.
lelkész, tanár. Sályiban, majd Sárospatakon tanító, 1774-től külföldi egyetemeken tanult.
1778-ban Dabolcon, 1779-ben Huszton, 1787ben Máramarosszigeten pap, 1800-ban esperes, végül 1808-ban Szatmáron lelkész.
Ugyanitt tanár, 1831-ben nyugdíjazták. Sokat
fáradozott a magyar irodalmi nyelv terjesztésén. Természettudományi művében több kérdésben haladó, korszerű álláspontot foglalt el.
Az addigi geometriai rendszerű gyorsírás helyett a hangzókat pontosan és jelképileg jelölő
kurzív rendszerű írást dolgozott ki. Művei: A
magyar nyelvnek a magyar hazában való szükséges voltát tárgyazó hazafiúi elmélkedések
(Bécs, 1790); Természet históriája (h. n.,
1792); A természet históriája (Pozsony, 1795);
A stenographia 1-ső könyve... (Pest, 1820); Elmélkedés a magyar dialectusról, lexiconról és
helyesírásról (Pest, 1821); Fontos beszéd tudománya vagy oratoria (Sárospatak, 1828).
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170 éve született Armand Peugeot francia autógyáros

A Peugeot 403 limuzinváltozata

Százhetven éve, 1849. március 26-án
született Armand Peugeot francia
nagyiparos, a nevét viselő autógyár
megalapítója.

Protestáns családba született a kelet-franciaországi Herimoncourt-ban. Nagyapja kelmefestő műhelyt, olajüzemet és malmot
működtetett, amelyek halála után két fiára
szálltak. Ők 1810 körül a malmot öntödévé
alakították át, és a kor technikai fejlődéséhez
igazodva hengerelt acél gyártásába kezdtek.
A Peugeot Testvérek (Peugeot Fréres) eleinte
rugók, kéziszerszámok, fűrészlapok, kávédarálók és női szoknyaabroncsok készítésére
szakosodott, a termékpaletta az idők során
egyre bővült. A következő évtizedekben
újabb üzemeket létesítettek, gyártmányaikat
Európa számos országába exportálták.
Armand a neves párizsi École Centrale-on
szerzett mérnökdiplomát, majd 1880 körül
Angliába utazott. Az ott eltöltött néhány év
során felfedezte, hogy a mindennapi életben
mennyire hasznos eszköz a velocipéd (a mai

Columbo hadnagy legendás kabriója

Forrás: Wikipédia

kerékpár előfutára). A családi cég 1885-ös
ülésén felvetette, hogy fogjanak velocipéd és
tricikli gyártásába. Bemutatkozó modelljük
első kereke 1,36 méter, hátsó kereke 0,40
méter átmérőjű volt, a tricikli népszerűsége
abban rejlett, hogy az utasok az ülésen egymás mellett foglalhattak helyet.
A cég az 1889-es Párizsi Világkiállításon
már Léon Serpollet francia iparossal együtt
tervezett gőzmotoros triciklit mutatott be. A
Peugeot egyévnyi kitartó fejlesztés után rukkolt elő a Daimler-motorral felszerelt Type2-vel, az első belső égésű motorral ellátott
négykerekű járművével. A következő modellből már harminc darabot adtak el, a tuniszi bég megrendelésére készített Type-4
pedig már a 20 km/órás sebességet is átlépte.
Armand fáradhatatlanságának köszönhetően
az első félig fedett autó, a Type-13 1895-ben
készült el a gyárban.
Unokatestvére, Eugéne nem osztotta újszerű elképzeléseit, ezért Armand 1896-ban
Lille-ben Societe Anonyme Des Automobi-

Forrás:imdb.org

Egy Peugeot Bébé 1913-ból

les Peugeot néven önálló üzemet alapított. A
125 munkással indult gyár egy hét alatt egy
autót készített, 1898-ban már hármat, 1900ban pedig már tízet, azaz évente ötszáznál
többet. A vállalkozó szellemű Armand csónakmotorok gyártásába is belefogott, és autókat is kölcsönzött. A vállalat 1904-ben a
Párizsi Autószalonon mutatta be a kicsi,
olcsó és praktikus Bébi-Peugeot-t (Peugeot
Bébé), a rendezvény szenzációját, az egyik
első népautót. Az Ettore Bugatti tervezte 350
kilós, 2,7 méter hosszú kocsit a hat lóerős
motor 40 kilométeres óránkénti sebességgel
hajtotta, s amikor a következő évben piacra
került, azon nyomban 400 darab fogyott el
belőle.
Armand 1913-ban – fiúörökös híján – lemondott a cég vezetéséről, amely egyesült
unokatestvére vállalkozásával. A gyáros a
nagy cégegyesülés után nem sokkal, 1915.
február 4-én halt meg; 1999-ben az autózás
dicsőségcsarnokának tagjai közé választották.
Az egyesülés idején már évi tízezer autót
készítő Peugeot a legnagyobb francia autógyár volt, megelőzve a Renault-t is. Az első
világháború idején haditermelésre álltak át,
a termelékenységet az Amerikából eltanult

Forrás: commons.wikipedia.org

futószalagos módszerrel sikerült nagy mértékben megnövelni, a háború után az országban
minden
második
autó
Peugeot-gyártmány volt.
A gyár történetében újabb mérföldkőnek
számított az 1929-ben megjelent Peugeot
201, az első modell, amelyet a mai is használt Peugeot-féle típusszámozással láttak el.
A második világháború a céget sem kímélte,
számos üzemüket kirabolták vagy lebombázták. A talpra állás gyors volt, nem sokkal
a világégés után elkészült az egymilliomodik Peugeot. A cég logója a kezdetektől az
oroszlán volt, amely 1905-ben még sétált,
később egy stilizált fejre változott, a nemes
állat először az 1948-ban piacra került Peugeot 203 elején ágaskodott ma ismert formájában.
A hatvanas évek végén Sergio Pininfarina
formatervezővel karöltve született meg a
403-as széria, amelyet a kultikus sorozatszereplő, Columbo hadnagy is vezetett. 1976ban a cég egyesült a szintén francia Citroën
autógyártó céggel, ekkor alakult meg a PSAcsoport, amely később összefogott az Opellel, a Fiattal meg a Toyotával, és egy időre
motorszállítóként a Forma–1-be is beszállt.
(MTI)

Forráskiadvány jelent meg a Hunyadiak címeresleveleiből

Reprezentatív
forráskiadványt jelentetett meg Hunyadi János és Mátyás király
címeresleveleiből a Magyar
Nemzeti Levéltár (MNL).

A kötet a több országban, számos köz- és magángyűjteményben
fellelhető, 1447 és 1489 között
kelt, Hunyadi János és Mátyás által
kiadott címeresleveleket – a nemesi címerek használatára vonatkozó
hivatalos
uralkodói
adományleveleket – gyűjti össze –
emelte ki Rácz György, az MNL
országos levéltári főigazgató-helyettese hétfőn Budapesten.
A sajtótájékoztatón Pócs Dániel,
a Magyar Tudományos Akadémia
(MTA) Művészettörténeti Intézetének főmunkatársa hangsúlyozta: a
kiadvány 47 pergamenre írott címereslevél alapos dokumentációját
adja közre, ebből 32 eredeti dokumentum, 15 levél csupán másolatból vagy leírásból ismert.
A címereslevelek fontos forrásai
a Mátyás király idején működő
budai miniátorműhely művészettörténeti kutatásának – emelte ki a
kutató.

15

A 320 oldalas kiadvány a Mátyás király emlékév keretében jelent meg. Az évfordulóra az MNL
a Károli Gáspár Református Egyetem (KRE) és a Pázmány Péter Katolikus
Egyetem
(PPKE)
médiatanszékeivel együttműködve
középiskolásoknak szóló, a legújabb kutatási eredményeket feldolgozó oktató kisfilmeket is készített
Mátyás király uralkodásáról –
mondta Rácz György.
Bozsonyi Károly, a KRE rektorhelyettese hangsúlyozta: a pár perces kisfilmek szórakoztatóan, a
fiatalok igényeihez alkalmazkodva, mégis informatívan mutatják be Mátyást és korát.
Az oktatófilmeket a levéltár folyamatosan teszi közzé a Youtube
videómegosztó portálon.
A Mátyás király emlékévet
2018-ra hirdette meg a nemzetpolitikai államtitkárság Hunyadi Mátyás születésének 575., uralkodása
kezdetének 560. évfordulója alkalmából.
Az emlékév programsorozatának lebonyolításával a Magyarság
Házát bízta meg a kormány, amely-

nek igazgatója, Csibi Krisztina a
sajtótájékoztatón elmondta: az emlékév programjai, például Az álru-

hás Mátyás utazása vagy a Mátyás
király – Mecénás és katona című
vándorkiállítás több tízezer embert

értek el közvetlenül a Kárpát-medencében, valamint a diaszpóra
magyarság körében. (MTI)

PÁLYÁZATI
SZELVÉNY
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című pályázat nyertesei:
Kecskés Lajos, Marosvásárhely,
Jeddi út
Simó Attila, Marosvásárhely,
Armoniei u.
A pályázati rejtvény megfejtése:
KELEMEN; KILÁNYI; SÁMUEL; ECKSTEIN;
BÖTTGER; SCHOPPER; DAYKA
Kérjük a nyerteseket,
vegyék fel a kapcsolatot Borbély Ernővel
a 0742-828-647-es telefonszámon.
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a március 22-i számból:

Klasszikus (ikrek):
Németóra
Skandi:

Mire egyenként szeretettel
köszönti a megjelenteket, nem
marad itt senki.
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A megjelölt sorokban, oszlopokban szereplő helyes megfejtéseket április 11-ig a
Népújság címére (Dózsa György u. 9. szám) beküldők – két személy – egy-egy
könyvet nyerhetnek. A pályázati szelvényt kérjük kivágni és a borítékra ráragasztani. (Egy borítékban csak egy pályázati szelvény szerepelhet.)
A két rejtvény azonos számú meghatározásait keverve közöljük. A megjelölt
négyzetekbe kerülő betűket folyamatosan összeolvasva Carl Sagan amerikai csillagász,
ismeretterjesztő egyik művének címét kapjuk. Könnyítésként egy betűt előre beírtunk.

VÍZSZINTES: 1. Istentagadó ember – Nyalánkság, ínyencség. 7. Ásványi fűszer –
Skálahang. 8. Cseléd, szolgáló – Vörös bolygó. 9. Deviza része! – Páratlan sarok! 11.
Gyom – Olasz, luxemburgi és zambiai gépkocsijelzés. 12. Előidéz – Nagyobb rekesz,
kazetta. 14. A nyomás mértékegysége, rövidítve – Hotel egynemű hangzói. 15. Szabó
Magda egyik regénye – Gyatra színész. 18. Tevével rokon állat – Megszégyenít. 19. Rikolt
– Terítési kellék. 22. Kutrica – Ellenérték. 23. Abba az irányba – Becézett férfinév. 25.
Husáng, vessző – A foszfor, szén és jód vegyjele. 27. Erdei házikó – Idegen levegő. 28.
Forma, alakzat – Tűznyelv. 30. Libahang – Ludolf-féle szám. 31. Portalanít, pucol –
Lelkesedés.
FÜGGŐLEGES: 1. Trükk, fortély – Kártyalap. 2. Szivárványszínű – Áhítozó. 3. Magunk – Lám. 4. Becézett Enikő – A kén és ezüst vegyjele. 5. Kötélhinta – Gombafajta. 6.
Okos – Gyümölcsöt szárít. 10. Meghitt helyzet – Fej, tréfásan. 13. Szerzetesnő – Mályvaféle növény. 16. Hazai sóstó – Megakadályoz. 17. Édesget, hívogat – Bőrszeg. 20. Leplez, palástol – Hivatali helyiség. 21. Akol – Színével kitűnik. 24. Falevél – Énekesmadár.
26. Fehérnemű – Tartó. 29. Kettőzve: marosvásárhelyi rádióadó – E nap.
Koncz Erzsébet
7

Győzelem tér

43

14

9

2

VÍZSZINTES: 1. A legjobb külföldi film (Z, avagy egy politikai gyilkosság
anatómiája) fr.-algériai rendezője (Constantin). 9. Fiatalos köszönés. 10. Más néven.
12. A legjobb főszereplő színésznő (Maggie). 16. Jogi író, 48-as, ítélőbírő (Alajos). 18.
A bór és a volfram vegyjele. 20. Drámaíró, öngyilkos lett (Zsigmond). 21. Finn mobiltelefon-márka. 22. Állókép. 23. Itt (német). 24. Tiltószó. 25. Francia arany. 26. Nagy hideg.
27. A term. logaritmus jele. 28. Tengernagy (francia). 31. Fosztóképző. 32. Czuczor álneve.
34. Lent. 35. Előtag: ezer. 36. Érvénytelen. 38. Az egyik Darja. 40. Árvita. 43. A bárium
és a kén vegyjele. 44. Szándék. 46. Lényegében forr! 47. Orosz tagadás. 49. Ógörög pénz
római neve. 50. Hatvan perc. 51. A legjobb film címe.
FÜGGŐLEGES: 1. Néma cseh! 2. F. Baum varázslója. 3. Erdélyi festő, 200 éve
született (Miklós). 4. Benzint vásárol. 5. Hunyadi László nádora. 6. Balra, középen! 7.
Római hat. 8. Idegen zsarnokság. 11. A legjobb rendező (a vízsz. 51. rendezője, John).
12. Majdnem. 13. … West (színésznő). 14. Halpete. 15. Állóvíz. 17. Ilyen az ogam írás.
19. A legjobb férfiszínész (John). 21. Színész (Franco). 22. Énekel. 24. … Holgersson
(S. Lagerlöf hőse). 26. Harapásnyi étel. 29. De (francia). 30. Formálódik. 31. Te és ő. 33.
Homo sapiens. 35. A labanc ellenfele. 37. Dél-amerikai tea. 39. Afrikai állam. 41. Száraz
növényi szár. 42. Színész (Tivadar). 44. Babérlevelek! 45. Nehéz, mint… (szólás). 48. Jemeni és spanyol gépkocsijel. 49. Az oxigén és a fluor vegyjele. 50. Szibériai folyam.
L.N.J.
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Marosvásárhely,
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33

48

1

OSCAR-DÍJAK
50 ÉVE

23
27

VÍZSZINTES: 1. A kérdés második része. 9. Vörös …, viking hajós. 10. Margarinmárka.
12. A megfejtés. 16. … virág (Reményik S.). 18. Párosan árul! 19. Érint. 20. Régi magyar
férfinév. 21. Társa (röv.). 22. Francia város. 23. Te és ő. 24. Francia arany. 25. Sakkjátszma
vége. 26. Sors! 27. Gyorsan cselekszik. 29. Forma. 31. Gyümölcs szárítása. 34. Kezdőpont.
37. Görög betű. 39. Fül (angol). 40. Hamis. 42. Juttat. 43. Becézett Erika. 45. Becézett László.
47. Bern folyója. 49. Útszél a gyalogosok számára. 51. Öntő. 53. Végtag. 54. Az örök város.
FÜGGŐLEGES: 1. Mauna …, hawaii vulkán. 2. Az … a pokolban is … (Rejtő J.). 3.
Tűzre utaló előtag. 4. Hibáztató. 5. Nyíregyháza része. 6. Genitivus (röv.). 7. Ante meridiem
(röv.). 8. Első (angol). 11. A kérdés első része. 12. Üveg (német). 13. Orosz író (Jurij). 14.
Angol emberek. 15. Bolgár cigarettamárka. 17. Ifjúsági írónk (Ferenc). 20. Német kikötőváros.
21. Ázsiai vadló. 23. Pápai korona (volt). 25. … Callas, görög szoprán énekesnő. 27. Masni
alapanyaga. 28. Az oroszlánszáj (virág) más neve. 30. Kacat. 32. Ismételt tiltás. 33. Afrikai
dögevő állat. 35. Felvidéki folyó. 36. Lengyel–német határfolyó. 38. Perzsia mai neve. 41.
Orosz autómárka. 44. Az argon és a nitrogén vegyjele. 46. Esetlen csók! 48. Hordómérték.
50. Orosz igen. 52. Opus (röv.)
L.N.J.

A MÁRCIUSI ÉVFORDULÓK (2.)
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Nyilvános versenytárgyalás
helyiségek bérbedására

I. A Marosvásárhelyi Orvosi, Technológiai és Gyógyszerészeti Egyetem – Marosvásárhely, Gheorghe
Marinescu utca 38., Maros megye – versenytárgyalást szervez helyiségek – Marosvásárhelyen, a Köztársaság utca 38. szám alatt, Nicolae Iorga utca 1. szám alatt, a Jeddi út 69. szám alatt, illetve a N.
Grigorescu utca 17B szám alatt – bérbeadására kereskedelmi tevékenységre, meleg italok árusítására.
II. Az ajánlatokat zárt borítékban április 9-én 10 óráig lehet benyújtani a MOTGYE iktatójában,
Marosvásárhelyen, a Gh. Marinescu utca 38. szám alatt. A borítékra rá kell írni, hogy nem felbontandó
április 9-én 11 óráig – A szociális-adminisztratív osztály figyelmébe – a nyilvános pályázatra – helyiség
bérlésére (A NU SE DESCHIDE PÂNĂ LA DATA DE 09.04.2019 – ÎN ATENŢIA SERVICIULUI SOCIAL ADMINISTRATIV – PENTRU LICITAŢIA PUBLICĂ – ÎNCHIRIEREA SPAŢIILOR CU
DESTINAŢIA DE ACTIVITATE COMERCIALĂ – Aparate automate pentru prepararea băuturilor
calde).
III. Az árverésre 2019. április 9-én 11 órakor kerül sor az adminisztratív igazgatóság épületében
(Gh. Marinescu u. 38. sz.). Az ajánlatok felbontásánál, elemzésénél csak azok vehetnek részt, akik a
határidőig benyújtották ajánlataikat.
IV. A részvételi feltételeket az egyetem honlapján megjelent közlemény és a tenderfüzet tartalmazza,
ezek, valamint a típusnyomtatványok (kísérőlevél, nyilatkozat/felhatalmazás, pénzügyi ajánlat, a kiválaszthatóságra vonatkozó nyilatkozat – declaraţie de eligibilitate) a https://www.umfst.ro/universitate/directia-administrativa/serviciul-social/licitatii-spatii-inchiriate.html weboldalról tölthetők le.
V. Bővebb felvilágosítás a 0265/215-551-es telefonon, 132-es mellék.

Tavaszi nagytakarítás

Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala március 11. – április 13. között szervezi az általános tavaszi nagytakarítást, amely során elszállítják a háztartásoknál felhalmozott hulladékot. Az április 1–6. időszak utcabeosztása:
Április 1.: a Dózsa György út vasútállomásig tartó szakasza, L. Rebreanu, Laposnya, Lugas utca, Állomás tér, Tordai, Nagyenyedi, Fogaras, Cukorgyári, Zsilava, Rozmaring, Temes, Egység,
Pajka Károly, Váltóőr, Közlegelő, Cséplés, Rakodó, Termés, Kurta utca;
Április 2.: Március 8., Ősz, Kapa, Domb, Déli, Kudzsir, Vajdahunyad, Resicabánya, Nagydisznódi
utca, a Meggyesfalvi negyedi erdőszél;
Április 3.: a Dózsa György út vasútállomástól lefele tartó szakasza, Béga, Gyulafehérvári, Kalapács,
Radnóti, Ludasi, Törcsvár, Caraiman, Bogáti, Nyíres, Malomfalva, Bodoni, Munteanu Ilie,
Cséplés utca;
Április 4.: Árvácska, Nárcisz, Mimóza, Bábolna, Borona, Ibolya, Vető, Kertész, T. Vladimirescu – a
Dózsa György úttól a Budai Nagy Antal utcáig tartó szakasz, Liliom, Agyag, Petrilla, Predeal,
Budai Nagy Antal, Dâmboviţa, Sas, Bucsecs, Zernyest, Hársfa, Alkony, Nyárád utca;
Április 5.: T. Vladimirescu – a Budai Nagy Antal utcától, Cserealja, Királykút, Brassó, Arató, Moldva,
Năvodari, Szelistye, Magascsorgó, Bazsalikom, Vadász, Bucsin utca, Kovászna sétány, Hátszeg
sétány, Vrancea sétány, Sellemberk utca;
Április 6.: Papiu Ilarian, Bernády György, Sáros, I. Creangă, M. Kogălniceanu, Borsos Tamás, Fürdő,
Líceum, Petre Popescu, Krizantém, Gen. Gh. Avramescu, Padeş, Zafír, Kozma Béla, Fenyő,
Vulkán, Borzeşti, Kelemenhavas utca.
Kérjük a magánházak tulajdonosait és a tulajdonosi társulásokat, hogy takarítsák ki ingatlanjaikat,
valamint az ezekhez tartozó területeket és zöldövezeteket, és vegyék figyelembe a következőket:
1. A hulladékot kupacokban helyezzék ki a járdák szélére a szállítóeszközök számára könnyen megközelíthető helyre, a meghirdetett dátum előtti napon.
2. A fák lemetszett ágait külön kell tenni, ellenkező esetben ezeket nem szállítják el.
3. A hulladékot a munkacsoportok a meghirdetett program szerinti napon szállítják el minden utcából.
4. A kijelölt időpont után kihelyezett hulladékot csak a köztisztasági vállalathoz (a Salubriserv Rt.hez) benyújtott előzetes megrendelés alapján szállítják el, a tulajdonosi társulásokat pedig megbírságolják.
5. Ne tegyék ki, mert nem szállítják el az építkezésből vagy bontásból, felújításból származó hulladékot (törmelék, tégla, beton).
Ezeket a hulladékokat csak előzetes megrendelés alapján lehet semlegesíteni, amelyet jogi vagy fizikai személyek nyújthatnak be a Salubriserv köztisztasági vállalathoz.
Rendkívüli esetekben (rossz idő, objektív okok miatt eltérés a meghirdetett programtól stb.) a program változhat, és a későbbiekben közlik az elszállítási időpontokat.
Moldovan Florian ADP-igazgató
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A Siletina Impex Kft. – Helyi
Közszállítási Vállalat Rt. Társulás
– fő tevékenysége: személyszállítás –

alkalmaz

AUTÓBUSZSOFŐRÖKET

Követelmények:
– D kategóriás hajtási jogosítvány
– attesztát
– legkevesebb két év tapasztalat a szakmában (személyszállítás)
Amit ajánlunk:
– dinamikus munkakörnyezet
– motiváló bérezés
– étkezési jegyek
– szállítás a munkahelyre és vissza a marosvásárhelyi lakhelyűeknek
– egyéb előnyök
A kérvény önéletrajzzal, a hajtási jogosítvány és a szakmai tanúsítvány (attesztát) másolatával a cég Marosvásárhely, Béga utca 2.
szám alatti székhelyén, a titkárságon nyújtható be hétfőtől péntekig
10–15 óra között. Tel. 0265/269-077 vagy 0733-090-691.
A közszállítási vállalat alkalmaz

AUTÓMÉRNÖKÖT

Követelmények:
– felsőfokú végzettség licencdiplomával – gépészmérnöki szakirány, szállítás, közúti járművek szak
– tapasztalat a szakmában nem szükséges
Amit ajánlunk:
– dinamikus munkakörnyezet
– motiváló bérezés
– étkezési jegyek
A kérvény önéletrajzzal, a végzettséget igazoló iratok másolatával,
esetleg ajánlásokkal a cég Marosvásárhely, Béga utca 2. szám alatti
székhelyén, a titkárságon nyújtható be hétfőtől péntekig 10–15 óra
között.
A társulás fenntartja a jogot, hogy tesztelje a jelentkezők hozzáértését. Bővebb felvilágosítás a 0265/269-077 vagy a 0733-090-691-es
telefonszámon.
A közszállítási társulás vezetősége

A marosszentgyörgyiek figyelmébe

– a szerződés/bérleti szerződés vagy (esetenként) kölcsönszerződés
Tekintettel arra, hogy az Aquaserv vállalat átvette
Marosszentgyörgy községben a víz- és csatornaszol- másolata, csatolva a tulajdonos által adott meghatalmazást, hogy a
gáltatást, 2019. április 1-jén, hétfőn 8.30-kor elkezd- bérlő megkötheti a szerződést;
jük a vezetékek csatlakozási vízóráinak leolvasását.
– a használt-hasznosított mennyiségek átvételéről szóló jegyKérjük, engedjék meg az Aquaserv képviselőinek az elágazáshoz zőkönyv másolata, amelyben feltüntetik a Román Vizek Országos
való hozzáférést az aknában!
Igazgatóságával megállapodott, saját forrásból átvett vízmennyiAmennyiben az ivóvíz-szolgáltatás vagy a csatornázás számlázása séget;
– a törvényes képviselő személyazonossági iratának másolata;
kifizetési kötelezettség alapján történik, és nincs szabályozva a szer– a vízóra-leolvasó aláírásmintája;
ződéses viszony az ivóvíz-szolgáltatás vagy szennyvízelvezetés eseté– a víz- és csatornaszolgáltatásra vonatkozó tájékoztatás
ben, kérjük, jöjjenek el a Marosvásárhely, Kós Károly utca 1. szám
(cf.
34/2014 SKR)
alatti közönségszolgálati irodába, a szolgáltatási szerződés megköté–
az APM tevékenységét bemutató lap a környezetvédelmi engedély
sére, illetve a szerződési függelék aláírására. A szükséges dokumentumegszerzése
érdekében.
mok:
Tájékoztatjuk, hogy a víz- és csatornaszolgáltatásról szóló 241/2006os törvény értelmében a felhasználóknak nyújtott ilyen szolgáltatást
kizárólag szerződés alapján végezzük.
Amennyiben mindkét szolgáltatás (ivóvíz-szolgáltatás és szennyvízB. Jogi személyek
elvezetés) az Aquaserv vállalattal kötött szerződés alapján működik,
– az alapító okirat, a Cégbíróság (ORC) által kibocsátott bizonylat tekintsenek el ettől a figyelmeztetéstől.
másolata, amely tartalmazza az intézmény törvényes képviselőjének
nevét a szerződés megkötése pillanatában;
A közönségszolgálati iroda programja:
– a működési bizonylat másolata;
hétfő, kedd és csütörtök 8-15.30, szerda 8-17, péntek 8-14 óra között.
– a bejegyzési igazolvány másolata;
Call center: tel. 0265/208-888, e-mail: client@aquaserv.ro,
– az ingatlan/ingatlanok tulajdonjogát igazoló okirat;
www. aquaserv.ro
– a telekkönyvi kivonat (három hónapnál nem régebbi);
Aquaserv Rt.
A. Természetes személyek (háztartási fogyasztók)
– a személyazonossági irat másolata.
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ZARÁNDOKLATOK 2019-ben
Május 20–25. – MEDJUGORJE (145 euró)
Július 2–6. – SZENTFÖLD (600 euró + 900 lej repülő)
Október 8–12. – PORTUGÁLIA: Fatima és környéke, Lisszabon
(480 euró + 1000 lej repülő)
Lelki vezető: ft. Hajlák Attila-István.
Érdeklődni lehet a 0742-698-166-os telefonszámon vagy
a hajlakattilajbi@freemail.hu e-mail-címen. (sz.-I)

TŰZIFA és FELDOLGOZHATÓ FA ÉRTÉKESÍTÉSÉVEL
foglalkozik a MAROSVÁSÁRHELYI ERDÉSZETI HIVATAL.
Az erdészet által forgalmazott faanyagokat a következő helységek térségében, útszélen ajánljuk: Mezőbergenye, Marossárpatak, Erdőszengyel, Székelykál, Székes, Marosvásárhely, Szentháromság, Szentgerice, Fintaháza.
Tűzifaválaszték: a 16,2 erdei köbméter/család maximális mennyiség – a fafajtától függően – kemény lombos: 146,90
lej/erdei köbméter, illetve lágy lombos: 117,53 lej/erdei köbméter áron kapható. Az árak a héát tartalmazzák. Az erdészet
elérhetőségei: 0732-810-075, 0745-100-003, illetve 0744-500-773. (21151)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, GARÁZSKAPUK és egyéb árnyékolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy választékban. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-638. (sz.-I)

TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német REHAU profilokból. Tel. 0265/266-425,
0265/511-439, 0745-379-638. (sz.-I)

A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes körű ellátást biztosít a segélyből (koporsó,
szállítás, balzsamozás, temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534. (20875)

RECEPCIÓS MUNKATÁRSAT keresünk szuper csapatunkba, jó munkakörülmények közé, FOGÁSZATI KLINIKÁNKRA. Önálló és pontos munkára képes emberek jelentkezését várjuk, akik egyszerre
legalább három dologra tudnak figyelni, tucatnyi tennivalójukból semmit nem felejtenek el, hatékony és
kedves kommunikációt tudnak folytatni – magas szinten – románul, magyarul és angolul, és mindezek mellett empátiával is rendelkeznek, szeretik megoldani az emberek problémáit. Önéletrajzukat a
pomadentclinic@gmail.com e-mail-címre várjuk április 3-ig. (63421-I)

CUKRÁSZATHOZ ÉRTŐ SZEMÉLYT alkalmazunk. Tel. 0745-668-883. (7/1591-I)

TELJES ORVOSI ELLÁTÁS – HENI MED CENTER – reumatológia (gerincfájás, térd-, váll- és csípőpanaszok); bőrgyógyászat; neurológia; belgyógyászat és ultrahangos kivizsgálás. Kedvezményes árak. Tel.:
0770-310-944. Cím: Pr. Dr. Ghe. Marinescu u. 47/3. szám (November 7.). (63211-I)

A marosvásárhelyi THREEPHARM KFT. ELEKTRONISTÁT alkalmaz orvosi gépek karbantartására.
Önéletrajzukat várjuk április 30-ig a következő e-mail-címre: office.medicale@threepharm.ro (21060)

GYÓGYSZERÉSZT és GYÓGYSZERÉSZASSZISZTENST alkalmazunk Marosvásárhelytől 12 kmre levő GYÓGYSZERTÁRBA. Tel. 0748-151-949. (21051-I)

MAGÁNVÁLLALKOZÁS ELADÓT, illetve PÉNZTÁROST alkalmaz teljes vagy részmunkaidőre. Akár
egyetemisták vagy nyugdíjasok jelentkezését is várjuk. Dinamikus, kommunikatív, pontos, komoly, megbízható, románnyelv-tudással, illetve B kategóriás hajtási jogosítvánnyal rendelkező személyek jelentkezését
várjuk. Fényképes önéletrajzukat az inghetata.ildiko@yahoo.com e-mail-címre várjuk április 28-ig. További
információért a 0758-291-244-es telefonszámon érdeklődhet munkanapokon 10–18 óra között. (21069)
A TIMKO PÉKSÉG alkalmaz: ELADÓKAT üzleteibe (program: 5-13 és 13-21 óra között, vagy csak középen, 6-14 óra között), MUNKÁSOKAT a pékségbe (fizetés 2400 lej) és 3. fokú BETEGNYUGDÍJASOKAT (gradul 3). Érdeklődni hétköznapokon 7-15 óra között a Bodoni utca 85. szám alatt. (63436-I)

ELÁRUSÍTÓNŐKET alkalmazunk ÉLELMISZERÜZLETBE Marosvásárhelyen. Tel. 0722-404-679.
(21085-I)
A TORDAI VÁGÓHÍD alkalmaz MÉSZÁROST és KARBANTARTÓT. Tel. 0744-644-026. (21087)

A TORDAI CÉG alkalmaz hús- és hentesáruüzletébe ELADÓNŐT. Tel. 0744-681-130. (21087)

ALKALMAZUNK RECEPCIÓST, SEGÉDSZAKÁCSOT és FELSZOLGÁLÓT. Magas kereseti lehetőség, tapasztalat nem szükséges! Tel. 0744-624-976. (21078-I)

MAROSVÁSÁRHELYI CÉG alkalmaz ÉPÍTKEZÉSHEZ VILLANYSZERELŐT, BIZTONSÁGI BERENDEZÉSEKHEZ TECHNIKUST és SZAKKÉPZETLEN MUNKÁST. Amit ajánlunk: vonzó jövedelem. Tel.: 0365/430-240, 0785-210-682, 9-17 óra között. A román nyelvű önéletrajzot az alábbi e-mail-címre
várjuk: office@consuselectric.ro (63431-I)

A TRIPLAST KFT. termelésbe MUNKÁSOKAT és automatizálásban jártas VILLANYSZERELŐT alkalmaz. Előnyben részesülnek az ipari berendezések karbantartásában tapasztalattal rendelkező villanyszerelők. Ajánlunk vonzó bérezési csomagot és előléptetési lehetőséget. Az önéletrajzokat a Dózsa György
utca 197. szám alatt, a titkárságon lehet benyújtani vagy e-mailben a hr@triplast.ro címre elküldeni. További
információ a 0742-147-717-es telefonszámon. (63435-I)

ALKALMAZUNK stabil munkahelyet óhajtó személyeket RAKTÁROSI állás betöltésére. Ajánlatunk:
munkaszerződés meghatározatlan időre, fix fizetés, teljesítményarányos bónuszok és étkezési jegyek. Munkaprogram: hétfőtől péntekig 10-19 óra között. Feltétel: számítógép-kezelési ismeret. Az érdekeltek küldjék
el önéletrajzukat a https://www.renania.ro/cariere/ honlapra, vagy hívjanak a 0372-759-230-as telefonszámon. (63445-I)

ALKALMAZUNK SZITANYOMAT-KÉSZÍTŐT. Az állás leírása: feldolgozza a vizuális információkat
számítógépen, a képet pedig kinyomtatja papírra, műanyagra vagy textilanyagra; sablonok készítése; a
nyomtatás előkészítése és lebonyolítása; a nyomtatott anyagok tárolása, csomagolása és előkészítése szállításra; információs támogatást nyújt az ügyfeleknek és az értékesítési osztálynak; a rendelések követése.
Követelmények: legalább egy év szakmai tapasztalat, számítógép-kezelési ismeret (Corel Draw előnyt jelent), középfokú végzettség, felelősségteljes, rendszerető, a részletekre is figyelő, kreatív, tanulni és a szakmában fejlődni akaró személy. Várjuk önéletrajzukat a cég honlapjának álláshirdető oldalára:
https://www.renania.ro/cariere/, vagy a cég székhelyén – Marosvásárhely, Bodoni (Budiului) utca 68. szám.
Tel. 0265/264-656. (63445-I)

MEZŐCSÁVÁSI FINOMMECHANIKAI MŰHELYBE ALKALMAZOTTAKAT keresünk. Érettségivel vagy szakiskolai végzettséggel rendelkezők jelentkezését várjuk. Tel. 0749-205-427 vagy e-mail:
office@elitex.ro (21090-I)

KERÉKPÁR-ÖSSZESZERELŐ MŰHELYBE (Marosvásárhely, Neuzer Kft.) jó kézügyességű és műszaki beállítottságú MUNKATÁRSAKAT keresünk. A munkafázisokat betanítjuk. Tel. 0265/261-806 vagy
e-mail: info@neuzer.ro (21094)

A KOVÁCS PÉKSÉG PÉKEKET és PÉKSÜTEMÉNY-KÉSZÍTŐKET alkalmaz. Tel. 0744-403-114.
(21095)

SZAKÁCSOT/SZAKÁCSNŐT alkalmazunk a SÖRHÁZBA, Marosvásárhelyen. Ha felelősségteljes személy vagy és jó csapatszellem jellemez, várunk a Sörház csapatába, ahol családias környezetben, modern
munkakörülmények között díjazzuk a minőségi munkát és a kiváló hozzáállást. Előnyben részesülsz, ha
tapasztalattal is rendelkezel. Küldj nekünk önéletrajzot a jazzdome@gmail.com e-mail-címre, vagy részletekért hívj a 0723-219-757-es telefonszámon. (sz.-I)
SZENDVICSKÉSZÍTŐT alkalmazunk. Tel. 0741-215-738. (63456-I)

A ROMARIS CÉG Jedden alkalmaz SOFŐRT 8x4-es autóra és GÉPÉSZT exkavátorra, buldózerre. Tel.
0265/446-133, 0733-933-702. (21154-I)

VESZEK vagy BEVESZEK festményeket, ezüstöt, antik tárgyakat. Bernády tér
4. szám, nyitvatartás:
csütörtök, péntek 10-17 óra között.
Tel. 0740-147-380. (10/1171-I)

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

ELADÓ vadonatúj egyszemélyes, kihúzható fotel típusú ágy. Tel. 0751294-769. (1772-I)

ADÁSVÉTEL

VÁRMEZŐBEN, a főút mellett építési
telkek eladók kedvező áron, 5 és 28
ár között. Tel. 00-36-20-334-8629.
(6/1241-I)

ELADÓ ötsoros kapagép, kukoricafejtő
gép, cserép bontásból, elektromos
kályha, szép menyasszonyi ruha. Tel.
0365/435-230. (3/1279)
KEMÉNY tűzifa eladó, 150 lej. Tel.
0740-919-662. (sz.-I)

ELADÓ váltóeke, tárcsás kasza,
krumplikidobó.
Tel.
0745-404-666.
(13/1880)
TŰZIFA eladó. Tel. 0742-732-247.
(1/1867-I)

ELADÓ olcsón 1 ha terület Jedden
(Livezeni).
Tel.
0765-192-707.
(3/1659-I)

ELADÓ
szobabútor-garnitúra
jó
állapotban, olcsón és színes televíziók.
Tel. 0365/413-874. (6/1861)
ELADÓ héjatlan tökmag és tökmagolaj. Tel. 0743-595-124, 0749-761147. (3/1274-I)

VESZEK régi festményeket, képkereteket, antik bútorokat és bármilyen régiséget. Tel. 0731-309-733. (23/1110)

ELADÓK előnevelt csirkék a cserefalvi Soós-farmnál, kizárólag beoltott
szárnyasok kaphatók. Házhoz szállítást is vállalunk. Tel. 0754-365-811,
0756-543-388. (2/1343)

ELADÓK: hámok, borona, kukoricavető,
kapálóeke, krumplitöltő, két disznó. Tel.
0732-586-648, 0365/420-368. (2/1835)
BÚZÁT vásárolunk. Tel. 0722-396107. (4/1718-I)

ELADÓ tűzifa. Tel. 0758-206-683.
(14/1881-I)

ELADÓK: héjatlan tökmag, kukoricafejtő
gép (600 kg/h), lucernabála. Tel. 0747480-255, 0746-090-353. (1/1915)

JÓ MINŐSÉGŰ piros házi bor eladó (8 lej
litere), ugyanitt jó állapotban szobabútor,
olcsón. Tel. 0753-638-487. (6/1930)

ELADÓ
olcsón
új,
kihúzható
hatszemélyes asztal. Tel. 0265/236-543.
(9/1966)
ELADÓ 60 egészséges méhcsalád.
Tel. 0744-285-109, 0747-010-874.
(14/1972-I)

VÁSÁROLOK
régi,
működőképes
személygépkocsit. Tel. 0774-559-754.
(2/1975)

ELADÓ használt Panasonic színes tévé.
Tel. 0265/217-534. (6/1982)
ELADÓ Fiat Punto alkatrésznek,
nincs beírva, Singer varrógépek,
elektromos szkúterek. Tel. 0736-395220. (8/1984-I)

ELADÓ gombbevonó készülék minden
tartozékkal, anyaggal. Tel. 0365/808-504.
(10/1988)

alkalmaz

minőségügyi szakreferenst
a minőségbiztosítási osztályra

Feladatkör:
– minőségirányítási/minőségbiztosítási tevékenységek koordinálása
A jelölt profilja:
– gyógyszerész, vegyész, vegyészmérnök, ipari/ minőségügyi mérnök
– minőségügyi rendszerek ismerete (GMP, ISO)
– számítógép-kezelési ismeretek (Windows – Word, Excel)
– angolnyelv-ismeret – haladó szint
Előnyt jelent:
– tapasztalat a gyógyszergyártás, illetve a minőségügy területén.

Az elvárásoknak megfelelő személyeket hívjuk meg az interjúra. Ha
önt érdekli az ajánlat, és eleget tesz a fenti elvárásoknak, küldje el
szándéknyilatkozatát és önéletrajzát 2019. április 15-éig a következő címre:
GEDEON RICHTER ROMÂNIA S.A., 540306 Marosvásárhely,
Cuza Vodă utca 99–105., tel.: 0265/237-820, fax: 0265/268-875,
e-mail: office@gedeon-richter.ro

2019. március 29., péntek ______________________________________________HIRDETÉS _________________________________________________ NÉPÚJSÁG
ELADÓ tűzifa, bükk, 150 lej. Tel.
0740-570-753,
0745-793-465.
(12/2010-I)

ELADÓ 10 ár beltelek Kebelében.
Tel. 0733-542-695. (14/2012-I)

LAKÁS

VENDÉGHÁZ kiadó Gyulán, fürdőövezetben. Tel. 00-36-70-363-6817,
e-mail: tarterezia@gmail.com. Interneten megtekinthető: http://alexandervendeghaz.hu (-I)

ELADÓ 3 szobás, 2 vécés, saját pincés, magasföldszinti lakás a Diamant
zöldségpiac mellett. Érdeklődni a
0755-505-301-es, 0740-157-066-os
telefonszámon. (sz.-I)

KIADÓ teljes berendezéssel ellátott
kétszobás apartman a November 7.
negyedben nem dohányzó személy
részére. Ára 200 euró. Tel. 0752-836269. (1774-I)

ELADÓ háromszobás tömbházlakás és
garázs a Rozmaring utcában. Érdeklődni
a
0742-802-545-ös
telefonszámon.
(1778)

ELADÓ I. osztályú, 36 m2-es garzon a
Kárpátok sétányon. Tel. 0749-425-152.
(14/1529)
ELADÓ bútorozott kertes ház. Tel. 0747539-055. (1817)

GARZONT és lakást vásárolok. Tel.
0737-797-975. (12/1969)
ELADÓ ház Marosvásárhely központi
zónájában. Két külön bejáratú lakrész, kerttel. Érdeklődni a 0740-914279, illetve a 0757-024-263-as
telefonszámon. (-I)

ELADÓ 2 szobás tömbházlakás. Tel.
0747-699-113, 0742-934-101. (12/1990)

KIADÓ 2 szobás tömbházlakás a
Kövesdombon.
Tel.
0365/410-620.
(1/1999)
ELADÓ családi ház a központban, 440
m2 a telek, lakott felület 110 m2. Tel. 0743825-497. (3/2023)

MINDENFÉLE

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT vállalok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (20923)

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag redőnyöket, szalagfüggönyöket,
harmonikaajtókat.
Tel.
0265/218-321, 0744-121-714, 0766214-586. (8/1722)

OLCSÓ
NYARALÁST
kínálunk
Hajdúszoboszlón
házias
ízekkel,
félpanziós ellátással. 3 éjszaka 250 lej, 7
éjszaka 450 lej. Tel. 00-36-52-271-848,
00-36-30-055-7227. Szabó Antalné,
Hajdúszoboszló, Damjanich utca 100.
szám. (4/1642)
FUVART, bútorhordást vállalunk személyzettel, külföldre is. Tel. 0749-543104. (7/636-I)

ALKALMAZUNK hegesztőt, lakatost. Tel.
0744-572-889. (21056)

SÍRKERETET, kriptát készítünk gránitból,
mozaikból előnyös áron. Tel. 0753-924431. (6/1662)
LAKÁSTAKARÍTÁST vállalok. Tel.
0747-991-981. (7/1663-I)

TETŐFEDŐ bádogosmester vállalja
bádogtető készítését, szerelését és
javítását,
csatorna
készítését
és
szerelését
különféle
anyagokból,
cserépátforgatást. Tel. 0743-903-910,
0756-525-549. (1749)
ÉPÍTŐCÉG 15%-os kedvezménnyel
vállal háztetőkészítést, tetőfedést Lindab cserépből, tetőszigetelést, cserépforgatást,
külső
és
belső
munkálatokat, javítást, kerítés- és kapukészítést, bontást is. Tel. 0747-634747, 0755-291-137. (22/1889-I)

TAKARÍTÁST vállalok. Tel. 0752-462242. (18/1885)

JÓSOLOK kártyából és kávéból. Tel.
0742-614-602. (4/741)

KIADÓ 5 ár kert kocsival rendelkező,
komoly
személynek,
10
km-re
Vásárhelytől. Tel. 0756-654-405. (9/1909)

A marosvásárhelyi G-ral Avramescu utca 4. szám alatti székhelyű MUREş INSOLVENCY SPRL, az újraszerveződés alatt álló
MoBIlIs KfT. csődbiztosaként, nyilvános árverést szervez az
adós cég következő javainak értékesítésére:
– egy 5.200 m2-es és egy 3.400 m2-es kültelek (szántóterület) Nyárádtőn (Maros megye), telekkönyvszámuk 2219/N/Nyárádtő és
3968/N/Nyárádtő. Kikiáltási ár: 182.320 euró + héa.
– 211 m2-es beltelek, rajta C37/1 anyagraktár, A+1=építőanyagszín, A+2=nyitott raktár, A+3=út, összfelület 2692 m2, Marosvásárhelyen, a Raktár utca 30A+2. szám alatt (Maros megye). Kikiáltási
ár 667.149 euró.
Az árverést április 5-én 13 órától tartják a felszámoló székhelyén, és ugyanabban az időpontban megismétlik minden pénteken,
a javak értékesítéséig. Az árverésen azok a magán- és jogi személyek vehetnek részt, akik/amelyek megvásárolják a feladatfüzetet,
kifizetik a kikiáltási ár 10%-ának megfelelő részvételi garanciát
és a részvételi díjat 24 órával az árverés kezdete előtt. Bővebb tájékoztatás a 0265/261-019, 0265/269-700 vagy a 0745-146-096-os
telefonszámon.

A Mureş Insolvency SPRL (Marosvásárhely, Ghe. Avramescu u.
4. szám), az újraszerveződés alatt álló forAJ soNdE rT. csődbiztosa újabb nyilvános árverést szervez az adós cég tulajdonában
levő javak eladására:
– 139.394 négyzetméter területű kültelek Szovátán, kikiáltási ár
327.204 lej.
– 12 db 3 x 1 méteres kőlap, kikiáltási ár 84 lej + héa/db.
– 43 szállítóeszköz, kikiáltási ár 1.253.643,25 lej + héa.
A parcellák teljes listája megtekinthető a www.unpir.ro,
www.smdamures.ro és a www.olx.ro weboldalakon, valamint a
csődbiztos székhelyén.
A nyilvános árverésre április 5-én 13 órától kerül sor a csődbiztos székházában, és hetente péntekenként megismétlik ugyanabban
az időpontban, az értékesítésig. Az árverésen részt vehetnek azok
a magán- és jogi személyek, akik/amelyek megvásárolják a feladatfüzetet, kifizetik a kikiáltási ár 10%-át képező garanciát és a részvételi díjat 24 órával az árverés kezdete előtt.
Bővebb felvilágosítás a csődbiztos 0265/269-700, 0745-146-096,
vagy az adós 0736-444-657-es telefonszámán.

VÁLLALUNK: tetőkészítést (Lindab
lemez, cserép), szigetelést, ácsmunkát és bármilyen más munkát. Tel.
0748-669-239. (4/1837-I)

LÉPCSŐHÁZFESTÉST vállalok. Tel.
0746-854-850. (27/1953-I)

VÁLLALOK szobafestést, mázolást,
padló- és falicsempe-lerakást, átalakításokat jó árban. Tel. 0746-552-473.
(3/1960-I)

AUTOMATA mosógépeket javítok. Tel.
0755-825-502. (8/1965)
AUTOMATA MOSÓGÉPEK, MOSOGATÓGÉPEK, mikrohullámú sütők,
porszívók, főzőlapok, sütők javítását
vállaljuk az ügyfél lakásán, bárhol
Maros megyében. Kelemen szerviz.
Tel. 0265/243-294, 0745-560-092.
(16/427-I)
VÁLLALUNK tetőkészítést, javítást,
festést, vakolást, szigetelést. Tel.
0744-227-906. (10/2008-I)

MEGEMLÉKEZÉS

„Mintha erdőn járnék, éjjel;
Előlem futnának a fák,
És csak egy csillagot látnék…
Örökké emlékezem rád.”
(Vajda János)
Hosszú az álmod, örök a pihenésed, szívünkben maradt az emléked.
Soha el nem múló szeretettel emlékezünk március 29-én a felejthetetlen
férjre,
imádott
édesapára, GÁL GYÖRGYRE, aki
26 éve fejezte be földi életét. Emlékeznek rád, akiknek mindig hiányzol. Feleséged, Anikó, lányod,
Csilla.
Nyugodj
békében!
(19/1945)

Két éve már, hogy üres a családi
házunk, azóta nincs, aki hazavárjon. Ezen a napon veszítettük el a
legdrágább ékszerünket, az önfeláldozó, drága jó édesanyát,
kinek szívéből csak jóság és szeretet áradt, aki mindig nagy szeretettel várta haza a szülői háztól
elszakadt gyermekeit, példásan
szerette testvérét, segítette
szomszédait, igaz hittel támogatta és látogatta kicsiny egyházát, amíg ereje engedte. Súlyos
betegségét méltósággal és türelemmel viselte. Isten akaratában
megnyugodva búcsúzott el szeretteitől
a
magyarbükkösi
MAGYARI KISS MAGDA, reánk
hagyva a legnagyobb örökséget,
a hitet, alázatot, szeretetet. Legyengült, szomorú édesapánk,
MAGYARI KISS JÓZSEF hat
hónap után követte édesanyánkat. Nyugodjanak békében kiöregedett szülőfalunk temetőjében.
Emléküket méltósággal és kegyelettel őrizzük. Három lányuk családjukkal, négy unokájuk és két
dédunokájuk: Nóra és Dávid.
(5/1962)

Szomorúan emlékezünk a néhai
özv. ZELKÓ ILONA volt sáromberki lakosra halálának 25. évfordulóján. Áldott, szép emléke
szívünkben él, ameddig mi is
élünk. Szeretettel és példásan nevelte árva gyermekeit és három
unokáját 47 évi özvegységen át.
Szeretettel, hálával és fájdalommal emlékezünk rá. Leánya,
Iluska és családja. (2/1978-I)
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„Minden évben eljön a nap, amely szívünkben fájó emlék maradt.
Míg szívünk dobog, benne örökké élni
fogsz.”
Fájó szívvel emlékezünk március 31-én
a küküllődombói születésű COSTIN
PÉTERRE halálának 12. évfordulóján.
Felesége, Erzsébet, fia, Szabolcs,
leánya, Matild, imádott unokái: Anna és
László, anyósa, apósa, anyatársa, apatársa, testvére, sógorai, sógornői és
családjuk. (3/1994-I)

Szeretettel
emlékezünk
ifj.
KOSZORUS KÁLMÁN zenészre
halálának 2. évfordulóján.
Áldott, szép emlékét őrzi édesanyja, édesapja, húga, nővére,
sógora, unokaöccsei. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
„Gondolj arra, hogy én akkor már
ott leszek melletted, csak a szemeddel nem láthatsz. Ott leszek a
tulipánok színében, a kis almafa
rügyeiben, a virágillatban s a
szellőben, mely megborzolja
néha a hajadat.”
(Wass Albert)
(2/1993-I)

„Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek,
Hiába szállnak árnyak, álmok,
évek.”
Fájó szívvel emlékezünk március
29-én SIPOS MÁRTÁRA halálának negyedik évfordulóján. Sohasem
halványul
szívünkben
emléke. Nyugodjon békében!
Férje, lánya, veje és két unokája.
(-I)

Szomorú szívvel emlékezünk
március 29-én id. BELÉNYESI
ANDRÁSRA halálának 15. évfordulóján. Áldott emlékét őrzi felesége, leánya, fia és azok családja.
(mp.-I)

ELHALÁLOZÁS
Fájdalommal tudatom, hogy szeretett testvérem,
CUIEŞDEANU ILDIKÓ
szül. BÁLINTH
ny. tanárnő
életének 84. évében elhunyt.
Temetése a fia és családja óhajára, ortodox szertartás szerint,
2019. március 25-én volt az abafáji temetőben.
Gyászolja őt testvére, Előd és
családja. (6/1963-I)
Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesapa,
nagyapa, testvér, após, apatárs,
rokon, ismerős és jó szomszéd,
id. SZÖVÉRFI GYULA
életének 80. évében hirtelen eltávozott szerettei köréből. Drága
halottunk temetése folyó hó 29én, pénteken 11 órakor lesz a
Jeddi úti temetőben. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
A gyászoló család. (11/2009-I)

A búcsúzás fájdalmával, de Isten
akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a drága férj, édesapa,
nagytata és dédtata,
id. PERES GYULA
a kenyérgyár volt dolgozója
84 éves korában, házasságának
60. évében csendesen megpihent, átadta lelkét Teremtőjének.
Temetése folyó hó 29-én, pénteken 15 órakor lesz a meggyesfalvi temetőben.
Szerettei. (4/2002-I)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesapa, após, nagytata és dédnagytata,
LOGYIN KELEMEN
türelemmel és méltósággal viselt
hosszas szenvedés után csendesen megpihent 95 éves korában.
Temetése március 29-én 14 órakor lesz a marosvásárhelyi református temetőben. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
A gyászoló család. (6/2004-I)
Fájdalommal tudatjuk, hogy a
szeretett feleség, anya, anyós,
mama, dédmama és testvér,
SIKLÓDI IRMA
szerető szíve életének 76. évében megszűnt dobogni. Drága
halottunkat 2019. március 29-én
14 órakor helyezzük örök nyugalomra a nyomáti családi háztól.
A gyászoló család. (3/2001-I)
Szomorú szívvel tudatom, hogy
drága unokatestvérem és osztálytársunk,
CSEH (BARABÁS) MÁRIA
elhunyt. Temetése 29-én, pénteken délután 3 órakor lesz a református temetőben.
A XI. C osztály, Bolyai Farkas Líceum, az 1961-es év végzősei.
(7/2005-I)
Édes MÉRCI,
nyugodj békében! Nem felejtünk
el.
Nóra és fiai, Zsombor és fiai.
(2/7005-I)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesapa, testvér,
nagyapa, rokon, jó barát, szomszéd,
FARKAS ALBERT
életének 73. évében 2019. március 28-án elhunyt. Temetése
2019. március 30-án 14 órakor
lesz a nagyernyei temetőben, a
katolikus egyház szertartása szerint. Nyugodjon békében!
A gyászoló család. (2/2022-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

A Sapientia EMTE Marosvásárhelyi Karának munkaközössége őszinte részvétét fejezi ki
Ravasz Enikő kolléganőnknek
FÉRJE elvesztése miatt érzett
fájdalmában. A Sapientia
EMTE munkaközössége. (sz.-I)
Őszinte részvétünket és mély
együttérzésünket fejezzük ki
Imreh Ágnesnek és családjának
szeretett ÉDESAPJA elvesztése
miatt érzett fájdalmában. Prof.
dr. Kikeli Pál és a Procardia
munkaközössége. (-I)
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