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Nem állnak le a beruházásokkal

Bár a járvány módosíthat az elképzeléseken

Pantagruel
sógornője

A koronavírus által teremtett szokatlan
és áldatlan helyzetben derűlátásra
egyelőre nincsen sok okunk, ám az új
állapot olyan alkalmakat is teremt,
amelyekre ezelőtt nem, avagy csak ritkán kerülhetett sor. Ezek egyike a
színházak virtuális térre való ideiglenes átköltözése, amelynek köszönhetően olyan előadásokat is láthatunk,
amelyekért azelőtt utaznunk kellett
volna. Nincs ez másként a Kolozsvári
Állami Magyar Színház esetében sem,
amely e hét péntekén várja az online
nézőtérre a színházkedvelőket. És
nem is akármivel!

____________4.
Zonda Attila
emlékére

Az 1990-es változásokat követően két
éven át parlamenti képviselő volt. Parlamenti tudósításai, a Bársonyszékek
és hangulatok című rádióműsora országszerte nagy népszerűségnek és
hallgatottságnak örvendett.

Útszélesítés, fedett sáncok kialakítása, járdaépítés – ezek csak az év első, kisebb munkálatai. A nagyobbak ezután indulnak

Nyárádszereda költségvetése – habár a járvány új helyzetet
idézett elő – lehetővé teszi a helytállást, a közigazgatás működtetését és a beruházásokat is – véli a kisváros polgármestere. Tóth Sándortól az idei évre tervezett fejlesztésekről
érdeklődtünk.

Gligor Róbert László

Fotó: Gligor Róbert László

Kihasználva a kedvezően alakuló időjárást, már március elején beindultak az idénre tervezett fejlesztések a településen, a múlt hónapban a
Havadtő–Jobbágytelke 135A jelzésű megyei út egy kisebb szakaszán, a
szeredai főtér és a temető között építették ki a fedett sáncokat mindkét
oldalon, ezzel megszélesítették az úttestet is. Néhány napja pedig
(Folytatás a 4. oldalon)

____________5.
Válaszok a kijárási
tilalomra vonatkozó
leggyakoribb
kérdésekre

Az információkat a Stratégiai Kommunikációs Csoport tájékoztatása alapján
gyűjtöttük össze.

____________18.

A neheze még hátravan

Benedek István
Minden nappal egyre rosszabbnak tűnik a helyzet a vírusfronton,
de annak alapján, ahogyan a helyzet más országokban alakult, a
hozzáértők tudnak következtetni arra, hogy mi várható a továbbiakban. Nem ugyanaz a helyzet a másik várható krízissel, amely a gazdaságban fog pusztítani, azok számára is érezhetően, akik elkerülik
a vírusfertőzést.
Ha a különböző elemzők utóbbi hetekben tett becsléseit vesszük
szemügyre, egy dolog egyértelmű: baj lesz, ráadásul komoly. De a
felvázolt lehetséges forgatókönyvek között már lényeges különbségek
vannak, az optimisták csak enyhe recessziót, a túlsó végleten állók
szinte világvégét jósolnak. Mentségükre van, hogy valamennyien sötétben tapogatóznak, mert ilyen természetű krízis még nem volt a
modern történelemben. Jobbára pénzügyi természetű válságokat láthattunk a közeli és kissé távolabbi múltban, de olyat még nem, ami
egyformán sújtott volna le a pénzvilágra, és a különböző országokban elrendelt karanténlépések folytán a termelő és szolgáltató szektorokra is, ráadásul egyszerre. Világszinten fel lesz adva a lecke
szakértőknek és politikumnak egyaránt, hogy ebből a bajból kimászszunk.
Mivel szép hazánk gazdasága gyakorlatilag szinte minden szállal
az uniós érdekeltségekhez kötődik, a mi viszonylatunkban elsősorban
az uniós, azon túl pedig főleg az erős nyugati államok válságmentő
intézkedéseiben reménykedhetünk. A jó hír az, hogy a földrész motorjának számító német gazdaság mögött van tartalék és szakértelem is.
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
6 óra 57 perckor,
lenyugszik
19 óra 55 perckor.
Az év 94. napja,
hátravan 272 nap.

Ma BUDA és RICHÁRD,
holnap IZIDOR napja.
IZIDOR: görög eredetű, jelentése: Ízisz ajándéka. Női
párja: Izidóra.

IDŐJÁRÁS

Többnyire napos
Hőmérséklet:
max.120C
min.00C

Megyei hírek

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2020. április 2.

1 EUR

1 USD

100 HUF

1 g ARANY

4,8288

4,4163

1,3438

225,8515

Maros megyében
362-en vannak karanténban

A Maros Megyei Prefektúra honlapján a koronavírus-járványról közzétett adatok szerint április elsején a megyében 362 személy intézményes karanténban és 5910
személy otthoni elkülönítésben volt. A fertőzöttek számát
illetően megyékre lebontott hivatalos kimutatás és közlemény nincs. A prefektúra nem tájékoztat a megbetegedések számáról.

500 ezer lejt adományoz az E.ON

Az E.ON cégcsoport újabb 500 ezer lejt adományoz a
koronavírus-járvány elleni küzdelemre. Az összeget kórházak között osztják szét a betegek kezelésére szükséges
eszközök, továbbá az egészségügyi dolgozók védelmét
biztosító felszerelések vásárlására. Ezt megelőzően a cég
a Maros Megyei Klinikai Kórháznak nyújtott anyagi támogatást, melyből egy koronavírust tesztelő gépet vásároltak.
Ez a gép 50 minta egyidejű elemzésére alkalmas, a feldolgozási idő 7-8 óra.

Meghiúsult a licit

A Maros megyei integrált hulladékgazdálkodási projekt
keretében két alkalommal írtak ki pályázatot a marosvásárhelyi köztisztasági szolgáltatás odaítélésére. Mindkét
alkalommal meghiúsult a próbálkozás, mert a jelentkező
cégek nem bizonyították, hogy műszakilag, a kapacitás
és a géppark mobilitása szempontjából megfelelők lennének erre a feladatra. Mindkét alkalommal ugyanazok a
cégek jelentkeztek: a bukaresti EcoSalubriserv Kft., valamint a Sylevy Salubriserv és a Rosal Group társulás. A
jelenkezők elbírálása március 19-én, az óvások határideje
április elsején zárult. Egy cég sem óvta meg az eredményt.
A marosvásárhelyi köztisztasági szolgáltatásra hamarosan
újabb licitet írnak ki – tájékoztatott Tóth Brezovszky Andrea, az Ecolect Közösségi Fejlesztési Társulás ügyvezető
igazgatója.

Elmarad a konfirmálás is

A protestáns családok a virágvasárnap előtti időszakban
minden esztendőben a konfirmációra készültek. Ez alkalommal ez az ünnepélyes esemény is elmarad. A legtöbb
gyülekezetben őszre, a reformáció ünnepére halasztották
az ifjak bizonyság- és fogadalomtételét.

Nem vágnak bárányt a piacon

A marosvásárhelyi piacigazgatóság értesíti a lakosságot,
hogy a szükségállapotot elrendelő 195/2020-as határozat
és a 3/2020-as katonai rendelet előírásai szerint a húsvét
előtti időszakban a Cuza Vodă utca 89. szám alatt lévő piacon található báránymészárszéket zárva tartja.

Tűzesetek

Tegnap hajnalban 4 óra körül tűz ütött ki egy mezőbanyicai házban. Egy gazdasági épület és egy nyári konyha leégett, a tűz nem terjedt a közeli épületekre, a szászrégeni
katonai tűzoltók eloltották. Szerdán este Egrestőn gyúlt
meg egy ház, itt a marosvásárhelyi és a balavásári tűzoltók léptek közbe – közölte a katasztrófavédelmi felügyelőség. Szintén tegnap a száraz növényzet kapott lángra
Szászrégenben a Bartók Béla utcában. A tüzet a szászrégeni tűzoltók oltották el.
Hírszerkesztő: Mezey Sarolta

Szolgálatban a hegyimentők

Lezárt túraútvonalak

Annak ellenére, hogy a koronavírus elterjedésére
vonatkozó szabályok (2020. március 16-i 195.
számú államelnöki rendelet, 2020. március 24-i
3-as katonai rendelet és az óvintézkedésekre vonatkozó 2003. jan. 23-i 72-es rendelet) konkrétan nem rendelkeznek arról, hogy a kijárási
tilalom vonatkozik-e a gyalogtúrákra, kerékpározásra, nem ajánlott ebben az időszakban elkalandozni a hegyekbe.

Kovács Róbert, a Maros Megyei Speciális Barlangi és
Hegyimentő Szolgálat vezetője elmondta: tulajdonképpen
a rendeletben világosan szerepel, hogy csak a ház körül
lehet sporttevékenységeket folytatni, így valójában azt, aki
ebben az időszakban kimerészkedik a hegyekbe, joggal
büntetheti meg a hatóság. Ezenkívül arra is kell gondolni,
hogy ha valaki mégis balesetet szenved a hegyekben ebben
az időszakban, akkor potenciális fertőzésnek teszi ki a mentőcsapatot, ráadásul terheli a sürgősségi rohammentő szolgálatot, ahol ilyenkor igen sok a munka – tette hozzá
Kovács Róbert –, így gyakorlatilag le vannak zárva a túraútvonalak Maros megyében is, mint ahogy Románia legtöbb hegységében, és a menedékházak is bezártak.
Ennek ellenére megyénkben a hegyimentők állandó készenléti szolgálatot teljesítenek a szovátai, palotailvai és a
marosvásárhelyi központokban. Palotailván és Szovátán,
valamint a környéken elsősegélynyújtást végeznek könynyebb sérülés (vágás, égési sebek) esetén, így tehermentesítik a rohammentő szolgálatot. Ezenkívül Palotailván
felvették a kapcsolatot a környékbeli polgármesterekkel,
és szükség esetén az idősebbeknek bevásárolnak (élelmiszereket és gyógyszereket). Továbbá a szolgálat munkatársai az erdőkitermelő munkások munkabalesetekor is
segítenek. Az utóbbi időszakban erdőtüzek oltásához is bevetették őket. Szalárdon és Andrenyászán legelőtakarítást
követően a szél miatt lángra lobbant a környékbeli erdőrész
is, a tűzoltók mellett a hegyimentők is jelen voltak az oltásnál. A szovátai és a marosvásárhelyi egység tagjai pedig
készenlétben állnak, hogy a városok környéki kevésbé súlyos sürgősségi helyzeteket ellássák, segítsenek, ahol lehet.
Kovács Róbert arra is felhívta a figyelmet, hogy a télen
két erős vihar söpört végig a hegyekben, főleg a Kelemenhavasokat érintette és a Ratosnya völgyéből induló (Középpatak, Tihu-sarka, Rövid-patak – Scurtu) erdőkitermelő

utak és az innen induló turistaösvények a széldöntés miatt
járhatatlanokká váltak. Ahogy elolvad a hó, a hegyimentők
felmérik a turistaösvényeket – már készültek drónfelvételek –, és kiadnak egy közleményt arról, hogy nyáron melyek maradtak továbbra is járhatatlan útvonalak. A
fontosabbakat az erdészettel közösen megtakarítják, de ez
a munka is elhúzódhat a vírusjárványból adódó ügyintézések miatt.
Örvendetes, hogy a nehéz időkben vannak, akik szolidaritást vállalnak a mentőkkel – mondta Kovács Róbert. –
Az MPR Design-Wood Products Kft. 6000 plexiüveggel
ellátott arcvédő maszkot készített és juttatott el az egészségügyben dolgozóknak, húszat pedig a hegyimentőknek
ajándékozott, a nagylelkű gesztust ezúttal is köszönik szépen. A szükségállapot idején igyekeznek, hogy a hatáskörükbe tartozó és a rájuk bízott feladatokat ellássák.
(vajda)

Április első vasárnapján érdemes lesz korán kelni, hiszen
reggel 9 órakor Böjte Csaba ferences rendi szerzetes gondolatait közvetítjük az Elmélkedésekben, illetve 10.30-tól
élőben követhető a csíksomlyói kegytemplomban tartott virágvasárnapi szentmise. 13.30-tól az Üzenetszeretettel vir-

tuális vendégei Kásler Magda népdalénekes és néptáncos,
Bertóti Johanna dramaturg, illetve Miklós Szilvia nótaénekes. A 17.20-kor kezdődő Hitéletben pedig újabb jézusi
csodák helyszínére kalauzolja a nézőket Sajó Norbert műsorvezető.

Mit nézhetünk vasárnap
az Erdély TV-ben?

Felfüggesztette az ügyfélfogadást
a nyugdíjpénztár

A Maros Megyei Nyugdíjpénztár az ügyfelekkel kizárólag
telefonon és e-mailben tartja a kapcsolatot. Telefonszámok: 0723-313-441; 0265-311-021; 0265-262-018;
0265-264-188; 0265-232-961; e-mail: cjpmures@cjpmures.ro; mures.pi@cnpp.ro. A nyugdíjpénztár biztosítja a
nyugdíjasokat és a többi jogosultat afelől, hogy a tevékenység tovább folyik, a nyugdíjak kiszámítása és folyósítása a megszokott módon történik. Ha kérdés merül
fel, az igénylőkkel telefonon veszik fel a kapcsolatot.

Számlákat fizetnek
a helyi rendőrök önkéntesei

Figyelembe véve a 65 éven felüliek részéről érkező nagyszámú kérést, a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal a
helyi rendőrség önkéntesei révén a szolgáltatói számlák

kifizetésében segít, a 0800.888.999 ingyenes számot
híva bejelenthető az igény. Az önkéntesek rövid időn belül
felkeresik az időseket, és a számla, valamint a pénz birtokában kifizetik a gáz-, a villany-, telefon- vagy más szolgáltatás ellenértékét.

Marosvásárhelyen elmarad
a tavaszi nagytakarítás

A polgármesteri hivatal illetékes szakosztálya értesíti a lakosságot, hogy a koronavírus-járvány ideje alatt nem
szerveznek tavaszi nagytakarítást a hulladékgyűjtés
miatt felmerülő esetleges fertőzésveszély miatt. Aki teheti, semmisítse meg a hulladékot az udvarán, vagy
gyűjtse össze egy helyen, amit a szigorú óvintézkedések lejárta után, a meghirdetett program szerint elszállítanak. Jelenleg szigorúan tilos a hulladékok
kihelyezése. A köztisztaságiak csak a háztartási szemetet szállítják el.
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Koronavírus

Több mint 937 ezer fertőzött, 47 ezer halott

Az új típusú koronavírussal fertőzöttek száma csütörtök reggelre közel 78 ezerrel 937 567-re nőtt a
világban. A Covid-19 betegségben eddig 47 256-an
vesztették életüket, az utóbbi egy napban 4915-en.
A meggyógyultak száma 194 311, a szerda reggelinél 16 ezerrel több – olvasható a baltimore-i Johns
Hopkins Egyetem összesítésében. A fertőzés továbbra is 180 országban van jelen.

A diagnosztizált esetek száma nem tükrözi pontosan a valóságot, mert az egyes országokban többé-kevésbé korlátozott
az elvégzendő tesztek száma, valamint a számontartás kritériumai is különböznek egymástól.
Kínában (Hongkong és Makaó nélkül), ahol a járvány a
múlt év végén elkezdődött, 82 394 esetet tartottak nyilván csütörtökön reggel, pontosan 100-zal többet az előző napinál. Kínában 3316-an haltak meg – az utóbbi 24 órában hat ember –,
és 76 426-an meggyógyultak, az utóbbi napon 220-an.
A legtöbb regisztrált fertőzött az Egyesült Államokban van:
216 721, ami 27 ezerrel több, mint az előző napon volt. A halálos áldozatok száma 5138, az utóbbi egy napon 1059-en
vesztették életüket. A meggyógyultak száma 8672, a szerdai-

nál 1563-mal több. Olaszországban 110 574 regisztrált fertőzött van, 13 155 halálos áldozat és 16 847 gyógyult. Az előző
napi adatok: 105 792 fertőzött, 12 428 halott és 15 729 gyógyult.
Spanyolországban 104 118-ra nőtt a feljegyzett fertőzöttek
száma, 9387-re a halottaké és 22 647-re a gyógyultaké. Egy
nappal korábban ezek a számok 95 923, 8464 és 19 259 voltak.
Németországban 77 981 fertőzöttet regisztráltak eddig a
napig, 931 elhunytat és 18 700 gyógyultat. 71 808, 775 és
16 100 az előző napi adatok.
Franciaországban 57 763 fertőzött szerepelt csütörtökön
reggel a nyilvántartásban, 4043 halott és 11 055 gyógyult.
Szerdán még 52 836, 3532 és 9522 voltak ezek a számok.
Iránban 47 593 volt a regisztrált fertőzöttek száma csütörtökön, 3036 a meghaltaké és 15 473 a meggyógyultaké. Az
előző napi adatok: 44 605, 2898 és 14 656.
Az Egyesült Királyságban 29 865 feljegyzett fertőzött volt
csütörtökön, 2357 halálos áldozat és 179 gyógyult. Az előző
nap 25 481 volt a mindaddig megfertőződöttek száma, 1793
a halottaké, a gyógyultaké nem változott. (MTI)

Németországban megközelítette az ezret
a halálos áldozatok száma

Németországban megközelítette az ezret a korona- Franciaországból egyelőre további 13 beteget tudnak még fovírus-járvány halálos áldozatainak száma, és a re- gadni.
Hollandiában valamivel több mint ezerrel nőtt a fertőzések
gisztrált fertőzöttek száma is emelkedik, de
száma 24 óra leforgása alatt. Jelenleg összesen 1.147 ember
viszonylag lassú ütemben.

A Johns Hopkins Egyetem kimutatása szerint csütörtök délelőtt 77 981 ember hordozta bizonyítottan az új típusú koronavírust (SARS-CoV-2), ami 6173 esettel – 8,5 százalékkal –
több az egy nappal korábbi 71 808-nál.
A vírus okozta betegség (Covid-19) halálos áldozatainak
száma 775-ről 931-re emelkedett.
A regisztrált fertőzöttek számának duplázódási ideje nagyjából 8 nap. A szövetségi kormány szerint az egészségügyi ellátórendszer teljesítőképességének megőrzéséhez a 14 nap
körüli szintre kell emelni a duplázódási időt, mert két hét a
súlyos betegek átlagos kezelési ideje.
A csaknem 1900 németországi kórház érdekképviselete, a
német kórházszövetség (DKG) adatai szerint az utóbbi hetekben 28 ezerről 40 ezerre emelték az intenzív ellátásra alkalmas
ágyak – kórházi férőhelyek – számát. Ezek közül nagyjából
30 ezer ágyhoz tartozik lélegeztetőgép. A berendezések számát minden lehetséges módszerrel igyekeznek növelni –
mondta Gerald Gass, a DKG elnöke egy csütörtöki lapinterjúban. Mint mondta, új gépek beszerzése mellett régi, használatból kivont berendezések felújításával is növelik a
kapacitást, és arra számítanak, hogy a következő két hétben
valamennyi rászoruló beteget tudnak majd lélegeztetni.
Egyelőre bőven van szabad kapacitás, a 40 ezer intenzív
ágyból 15-20 ezer szabad. Így külföldről is fogadnak betegeket. A külügyminisztérium csütörtöki adatai szerint eddig 113
beteg ápolását vették át, 85-öt Franciaországból, 26-ot Olaszországból, két beteget pedig Hollandiából szállítottak át.
Olaszországi betegek számára további 81 ágyat tartanak fenn,

részesül intenzív ápolásban, a férőhelyek száma rohamosan
fogyatkozik. Hugo de Jonge egészségügyi miniszter a sajtónak adott nyilatkozatában elmondta, hogy mindent megtesznek a kórházi kapacitások növeléséért, de lehetséges, hogy
nemsokára minden intenzív kórházi ágy foglalt lesz. A
halálesetek száma 134-gyel nőtt csütörtök virradóra, összesen
1173-an hunytak el a járvány okozta fertőzésben az országban.
Belgiumban a korlátozó intézkedések ellenére sem lassul a
koronavírus terjedése. Csütörtök reggelre a fertőzések száma
1348-cal nőtt, így már több mint 15 ezer fertőzött van az országban. Amellett, hogy 5376 személyt kórházban ápolnak, a
kórházi felvételek száma is rohamosan nő. Emmanuel André,
a belga közegészségügyi szolgálat szakértője szerint a korlátozó intézkedésekre továbbra is szükség van, a kórházi férőhelyek biztosítása végett. Hozzátette: „már gondolkozunk azon,
hogy miként lehetne néhány intézkedést felfüggeszteni, de ez
semmiképpen sem fog egyik napról a másikra megtörténni”.
A belga közegészségügyi szolgálat legfrissebb adatai szerint
183-an haltak meg 24 óra leforgása alatt, így a járványban elhunytak száma 1101 az országban.
Luxemburgban újabb 140 fertőzést regisztráltak egy nap
alatt. A valamivel több mint félmillió lakosú nagyhercegségben 2319 fertőzöttet tartanak számon. A vírus terjedésének
kezdete óta Luxemburgban körülbelül 20 ezer tesztet hajtottak
végre. A kormány a héten a szűrést kiterjesztette az összes
egészségügyi dolgozó és minden enyhébb tünetet mutató emberre is. További öt áldozattal 29 a járványban elhunytak
száma az országban. (MTI)

Még nem alakult ki immunitás a koronavírus ellen,
ezért van ilyen sok fertőzött a világon – közölte a
Semmelweis Egyetem rektora csütörtökön a magyar televízióban.

moly helyzeti előnybe került, és az egyik legjobban teljesítő
ország a vírus fékezésében. Néhány dél-európai és nyugat-európai országban súlyosabb problémák vannak, és szűkebbek
a járvány leküzdésének lehetőségei – tette hozzá.
A rektor ismertette, hogy a Semmelweis Egyetem konzorciumot hozott létre a koronavírus-fertőzésre kialakított immunválasz vizsgálatára, továbbá járványügyi vizsgálatokat
végeznek, analizálják a diagnosztikus vizsgálatok eredményeit, és speciális szűrést végeznek arra vonatkozóan, hogy
hány ember eshetett már át a fertőzésen. Ez utóbbi azért fontos, mert ezek az adatok előrevetíthetik, milyen további lépésekre lesz szükség, vagy hogy mikor lehet engedni a szigorú
távolságtartást eredményező szakpolitikai intézkedésekből –
magyarázta. Szerinte a népesség néhány százaléka már biztos
átesett a fertőzésen, számuk jóval több lehet a kormányzati
honlapon közölt adatoknál. (MTI)

Még nem alakult ki immunitás a vírus ellen

Merkely Béla azt mondta, hogy a vírus elleni oltóanyag leghamarabb ősz végére várható, és azt először a legveszélyeztetettebbek, az idősek kapják meg.
A fertőzés elleni leghatékonyabb védekezés a Semmelweis
Ignác tanácsolta kézmosás, amelyre a CNN és a Google is felhívta a figyelmet a napokban – hangsúlyozta, hozzátéve: fontos a távolságtartási szabályok betartása is.
Tudatta, hogy Magyarországon továbbra is az influenza dominál, a jelenlegi felső légúti megbetegedések csupán öt százalékát okozza koronavírus.
Merkely Béla kiemelte, hogy a kormány döntései hamar érkeztek és nagyon hatékonyak voltak, Magyarország emiatt ko-

Terrorizmus gyanújával emeltek vádat,
mert ráköhögött a vásárlókra

Missouri amerikai államban terrorizmus gyanújával ellenében védekezhet szabadlábon. Szerdán emeltek ellene
vádat emeltek egy férfi ellen, mert egy boltban vádat terrorcselekmény gyanújával.
Doug Shelton, Cuba rendőrfőnöke azt mondta a helyi lapszándékosan ráköhögött másokra – jelentette szernak, hogy még nem tudja, Swaller fertőzött-e az új típusú kodán a St. Louis Post-Dispatch című helyi lap.

A 33 éves John Swaller a Missouri keleti részén fekvő Cuba
nevű városkában bement a helyi boltba, a hűtőpultra ráírta,
hogy Covid-19 (a koronavírus miatti betegség), és szándékosan ráköhögött néhány vásárlóra. Az egyik eladó azonnal
rendőrt hívott. Elmondása szerint a férfi a hűtőpultra többször
rá is lehelt. Az eset kedden este történt. A rendőrség védőruhában érkezett, a férfit őrizetbe vette, és 25 ezer dollár óvadék

ronavírussal. A boltot lezárták és azonnal fertőtlenítették.
Nem ez az első eset az Egyesült Államokban, hogy valakit
bíróság elé állítanak a járvánnyal összefüggésben. Pennsylvaniában azért tartóztattak le egy nőt, mert 35 ezer dollár értékű
árucikkre köhögött rá egy élelmiszerboltban. A virginiai Purcellville-ben a rendőrség ugyanezen okból vette őrizetbe tizenévesek egy csoportját. (MTI)

Ország – világ
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Karanténba kerülnek
a külföldről hazatérők

Márciusban közel 300.000 ember érkezett Romániába az ország nyugati határátkelőinél. Közülük több
mint 250.000 román állampolgár – közölte szerda
este Bogdan Despescu belügyi államtitkár a România TV-nek adott nyilatkozatában. Azt is elmondta:
az utóbbi napokban csökkent az országba érkezők
száma, de megtörténhet, hogy a húsvét közeledtével ismét többen indulnak külföldről hazafelé. Erre a
valószínű forgatókönyvre már megtette az előkészületeket a belügyminisztérium, ugyanis a katonai rendeletek értelmében minden hazatérő polgárt lakhelyi
vagy hatósági karanténba kell helyezni. Gyalog nem
lehet átlépni az országhatárt. Aki gyalog próbál átjönni Romániába, azt a határőrök feltartóztatják, hatósági járművekre ültetik, és egyenesen a lakhelyi
vagy hatósági karanténba szállítják őket, attól függően, hogy a határellenőrzési pontoknál szolgálatot
teljesítő orvosok miként döntenek – mondta a belügyi államtitkár. (Agerpres)

Orvosi felszereléseket készíthet
az autóipar

„Az autóiparnak megvannak a maga sajátságos
problémái. Az iparnak ez az ágazata nagymértékben
hozzájárul Románia bruttó nemzeti össztermékéhez,
ugyanakkor függ az európai országok (Németország, Franciaország, Olaszország) iparától. Ha ott
leállnak a dolgok, akkor automatikusan Romániában
is leállnak. Az autóipar képviselőivel folytatott tegnapi megbeszélés legfontosabb következtetése az
volt, hogy ők ebben az időszakban a román gazdaságot, a román állampolgárokat akarják segíteni” –
mondta Virgil Popescu a Digi 24 televíziónak adott
interjújában. A gazdasági miniszter közölte: az autóipar – partnerein keresztül – rendelkezik megfelelő
eszköztárral ahhoz, hogy orvosi felszereléseket és
segédeszközöket (védőmaszkokat, fertőtlenítőszereket, védőruházatot) állítson elő. Az autóipar ugyanakkor kész hozzájárulni ahhoz a nemzeti projekthez,
hogy lélegeztetőgépet fejlesszen ki a koronavírussal
fertőzött betegek számára. (AGERPRES)

Kiszökött az ablakon egy beteg

A kórház ablakán szökött ki és ismeretlen helyre távozott a kolozsvári Leon Daniello pulmonológiai klinika egyik, koronavírusra utaló tünetekkel beutalt
betege. A férfi ellen korábban már született büntetőjogi ítélet, aminek következtében nem volt joga Kolozsváron tartózkodni. Az ügyészség most
betegségek leküzdésének meghiúsítása (Btk. 352.
cikk) és a büntetőjogi szankciók végrehajtásának
megtagadása (Btk. 288. cikk) miatt indított ellene a
bűncselekmény elkövetésére irányuló gyanu megalapozottságát vizsgáló (in rem) eljárást. (Agerpres)

Vörös övezetben 12 ország

Tizenkét országra bővült a vörös övezet, miután az
Országos Közegészségügyi Intézet (INSP) aktualizálta csütörtökön azon országok lajstromát, ahonnan a hazaérkező állampolgároknak 14 napos
hatósági karanténba kell vonulniuk. Az INSP szerint
a koronavírus-fertőzés szempontjából a vörös zónához tartoznak a következő országok: Ausztria, Belgium,
Svájc,
Olaszország,
Franciaország,
Németország, Spanyolország, Irán, az Egyesült Királyság, Hollandia, az Amerikai Egyesült Államok és
Törökország. A vörös övezetből visszatérő román állampolgároknak 14 napig hatósági karanténba kell
vonulniuk. Az összes többi ország sárga övezetnek
számít, tehát minden román állampolgárnak, aki a
fentiektől különböző országból tér haza, 14 napos
otthoni elkülönítésbe kell vonulnia. (Agerpres)

A neheze még hátravan

(Folytatás az 1. oldalról)
A rossz hír pedig az, hogy a brüsszeli malmok most sem
őrölnek gyorsan, márpedig közvetlen források tekintetében elsősorban ezekre vagyunk utalva, mivel az utóbbi
évek esztelen gazdaságpolitikájának „köszönhetően” a
regáti kormánynak zabszemnyi saját tartaléka sincs,
amivel most segíthetne a bajba jutott vállalkozóknak
vagy a kenyér nélkül maradó családoknak. Most fog
duplán visszaütni, hogy az évekig nagy szájjal szajkózott román gazdasági bővülésnek a lakossági fogyasztás volt a hajtóereje, mert az ennek alapjaként álló
vásárlóerő mögül most oda a pénz, mivel a termelők és
a szolgáltatók kevés kivételt leszámítva karanténban
vannak, és egyelőre csak sejteni lehet, hogy mikor indulhat újra a gépezet, mely nekik bevételt hozhat. Ráadásul a nyugati országokban alkalmazott
diaszpórának sem lesz egyhamar amiből hazaküldött
eurómilliárdokkal pumpálja a regáti gazdasági csodát.
Félő, hogy a koronavírus eddigi ténykedése csak harmatos tavaszi szellő volt ahhoz a viharhoz képest, ami
ezután következik.
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Nem állnak le a beruházásokkal

(Folytatás az 1. oldalról)
elkezdődött a járda kialakítása is.
Ahogy a gázvezetékeket és a villanyoszlopokat el tudják mozdítani,
az említett szakaszon, a Fűzfa utcában megépítik a járdát is a gyalogosok számára, ugyanakkor az
andrásfalvi negyedben a tavalyról
elmaradt kis szakaszon is dolgoznak, napokon belül elérik az utolsó
lakóházat is. Ugyancsak járdaépítésbe kezdtek a település Marosvásárhely felé vezető kijáratánál, az
egykori „faluvég” és a benzinkút
közötti szakaszon dolgoznak. A
szükséges építőanyagot az önkormányzat szerezte be, és jelenleg két
munkacsoport tevékenykedik. A hamarosan befejeződő szakaszok után
a szentannai negyed irányába kezdik el a járdaépítést a 135A jelzésű
útszakasz mentén: egyik lehetőség,
hogy a Jegenye utcában dolgoznak
néhány száz méteren, bár ez nehezebb szakasz, mert itt folyik el a
Nyárád nagy és kis ága egyaránt,
így az a lehetőség is fennáll, hogy a
szentannai részen látnak munkához,
és a vasút és az iskola között épül új
járófelület a régi, megrongálódott
helyén.
Az idénre volt betervezve, hogy
a benzinkúttól Székelytompáig gyalogos- és kerékpárossávot építsenek
az úttesten kívül, a sáncon túl, hogy
valamelyest tehermentesítsék a forgalmat. Ha még egy hónappal ezelőtt ez volt a terv, most egy picit
átértékelődött a helyzet: először a
településen belül tervezett járdákat
kell megépíteni, utána kezdenék el
a tompai szakaszt. S ha netán az
idei évből ki is csúszna, jövőben

mindenképp sorra kerül az is – ígéri
Tóth Sándor.
Új munkatelepek nyílnak
Folytatódik a városközpontban
a tavaly elkezdett bölcsőde- és napköziépítés, de idén újabb előkészített munkatelepek is megnyílnak a
tervek szerint: felújítják a tömbházak és a művelődési ház közötti játszóteret, az egykori szülészet
épületét korszerűsítik és átalakítják
szociális központtá, folyik a közbeszerzési eljárás a piactér korszerűsítése, az inkubátorház kialakítása
és a szentannai városrészen a csatornahálózat kiépítése céljából; hamarosan szerződést kötnek a
tömbházak közötti bejáró és a Tűzoltó utca felújítására, aszfaltozására. Ez utóbbi a helyi
költségvetésből valósul meg, s a
piac kivételével minden egyéb beruházásra külső forrásokat sikerült
lehívni. A piactér korszerűsítése egy
nagyobb lélegzetű, összetettebb
terv, ennek finanszírozására még
nincs forrás. A közbeszerzés befejeződésével eldől, hogy sikerül-e
pénzalapot találni erre, vagy egy
hosszabb lejáratú, nagyobb kölcsönhöz folyamodnak.
Nem közvetlenül az önkormányzat kezében van a három orvosi
lakás építésének terve: ezt a marosvásárhelyi Studium-Prospero alapítvány kezeli. A város egy 28 áras
területet ad át hamarosan a szervezetnek a beruházás megvalósítására.
A járványkezelés elsőbbséget élvez
A kisváros idei költségvetése valamivel kevesebb a tavalyinál. Az
elmúlt évben Nyárádszeredában

jóval többet tudtak feljesztésekre
fordítani, mint a közigazgatás működtetésére. Az idei beruházások
tervét nem módosították, és remélik, nem is lesz szükség ilyen lépésre, az elkezdett fejlesztéseket
nem szeretnék megállítani. Természetesen sok minden függ a koronavírus-járvány alakulásától. A
törvény lehetővé teszi a költségvetés módosítását a katonai rendeletek

Online tekinthető meg az utóbbi évtizedek egyik
legjelentősebb előadása!
Kaáli Nagy Botond

Pantagruel sógornője

A koronavírus által teremtett szokatlan és áldatlan helyzetben derűlátásra egyelőre nincsen sok okunk,
ám az új állapot olyan alkalmakat is
teremt, amelyekre ezelőtt nem,
avagy csak ritkán kerülhetett sor.
Ezek egyike a színházak virtuális
térre való ideiglenes átköltözése,
amelynek köszönhetően olyan előadásokat is láthatunk, amelyekért
azelőtt utaznunk kellett volna.
Nincs ez másként a Kolozsvári Ál-

lami Magyar Színház esetében sem,
amely e hét péntekén várja az online nézőtérre a színházkedvelőket.
És nem is akármivel!
A színház a kelet-európai térség
és az utóbbi évtizedek egyik legjelentősebb, méltán kultikussá vált
produkciójával kívánja megörvendeztetni a közönséget: a legendás
rendező, Silviu Purcărete által
színre vitt Pantagruel sógornője
című előadást mutatja be ismét, ezúttal az intézmény Facebook-csatornáján. A produkciót a Francois
Rabelais által írt Gargantua és Pan-

tagruel című, öt könyvből álló regény (1532–1564), a reneszánsz
próza egyik legnagyobb műve nyomán vitték színpadra az alkotók.
Amint azt a színház honlapján is
közzéteszik, a Kolozsvári Állami
Magyar Színház, a szebeni Radu
Stanca Színház és a Lyon-i Silviu
Purcărete Társulat 2003. május 28án bemutatott közös nagyprodukciójával, a Pantagruel sógornője
(Hommage a Rabelais) című előadással két alkalommal szerepelt az
Európai Színházi Unió évente sorra
kerülő nagyfesztiválján (Porto –

bevezetése miatt, de erre még egyelőre nem volt szükség.
A kisváros költségvetése úgy volt
megtervezve, hogy mindenre van
elérhető pénzösszeg. Az egészségügyi fejezetre is elkülönítettek egy
adott pénzalapot, ezért nincs gond a
járványhelyzetben hozott intézkedések finanszírozásával, de attól is
sok függ, hogy az állandó fertőtlenítések mennyi pénzt fognak felemészteni. Idén a kis kórház
radiológiai szakosztálya (röntgen és

CT) megterveztetésére tartalékoltak
pénzt, de ezt az elképzelést egyelőre
félretették, mert jelenleg a járványhelyzet kezelésére kell figyelniük,
erre kell fordítani a tervekre szánt
pénzt. Amíg a jelenlegi közegészségügyi helyzetet nem vészelik át,
az egészségügyi beruházásokat elhalasztják. Azonban ha a tervezett
pályázati pénzek bejönnek, még a
tavalyinál is magasabb költségvetési küszöböt érhetnek el az év végére – részletezte a városvezető.

2004, Róma – 2005). Silviu Purcărete különleges „gasztronómiai improvizáció”-ját a Román Színházi
Szövetség (UNITER) a 2003-as év
legjobb előadásának díjára jelölte.
A produkciót bemutatták 2003ban a szebeni Nemzetközi Színházi
Fesztiválon, majd Bukarestben,
Craiován és Temesváron vendégszerepelt. 2004 szeptemberében
Cognacban járt, s ezt követően novemberben egy hónapig tartó franciaországi turnésorozatra indult:
bemutatták a bayonne-i (Franciaország) Scène Nationale-ban, a
seyne-sur-meri Európa Színházban,
majd Chatillonban. Az előadásban
a kolozsvári, szebeni és Râmnicu
Vâlcea-i színészek mellett franciaországi és magyarországi színészek
is vendégszerepeltek. A produkciót

2006 áprilisában bemutatták a X.
Latin-amerikai Színházi Fesztiválon a kolumbiai Bogotában, majd
Nápolyban.
„Már tíz évvel ezelőtt meg szerettem volna rendezni ezt az előadást, de feladtam, mert a terv
túlságosan merésznek és nehezen
kivitelezhetőnek bizonyult. Az
igazság az, hogy Rabelais-t nem
igazán olvassuk, kevesen vették kezükbe a könyvet úgy, hogy elejétől
végig elolvassák, legfeljebb csak
részleteket ismerünk belőle. Be kell
vallanom, hogy amikor eldöntöttem, hogy színpadra állítom, én sem
olvastam el elejétől végig. Igazából
a regény igencsak színházellenes
anyag, csupán nagy és lényegi veszteségekkel lehet színpadi változatot
készíteni belőle. Radikálisan kellett
hozzáállnom: maga az előadás ihletődik Rabelais regényének világából, de nem csupán újraalkotni
akarja azt. Még csak azt sem mondhatom, hogy csupán személyes attitűdömről lenne szó, hiszen a
színészekkel közös alkotófolyamatban született, és több közösen végzett feladat-kísérlet eredménye” –
írta a produkcióról Silviu Purcărete.
Az előadás szereplői: Bács Miklós, Bogdán Zsolt, Bíró József, Dimény Áron, Molnár Levente,
Jacques Bourgaux, Marie Cayrol,
Florin Coşuleţ, Diana Fufezan,
Györgyjakab Enikő, Cătălin Patru,
Ofelia Popii, Laurent Schuh, Cristian Stanca, Cristina Flutur és Adrian Matioc. Rendező Silviu
Purcărete. Zenészek: Anca Stranici
és Laura Călina. A rendező munkatársa Cristian Stanca. Zeneszerző
Vasile Şirli. Díszlet- és jelmeztervező Helmut Stürmer. Ügyelő Borsos Levente.
Az 1 óra 20 percnyi időtartamú
előadást a Kolozsvári Állami
Magyar Színház Facebook-csatornáján tekinthetik meg az érdeklődők április 3-án, ma este 8
órától.
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Aki egy padban ült Ady Endrével...

Sebestyén Mihály

Kiss László, a későbbi színész, ismert vásárhelyi költő és kiváló cimbora valahonnan
megtudja, hogy városában él egy úr, aki Ady
Endre osztálytársa volt. Mi több, emlékkönyve egy korai Ady-verset rejt. Felkeresi
Soós Lászlót 1940. április 27-én, és interjút
készít vele a költőről és koráról.
Csupán kis adalék Ady ifjúkorához, nem
is a legátütőbb, de mindenképp mentendő,
újra közreadható. Az írás a kolozsvári Keleti
Újság 1940. május 5-i (101.) számában látott
napvilágot a vasárnapi színes mellékletben.
Sok hozzátennivalónk nincs, felállította az
irodalomtörténeti kutatás Ady mindennapjainak szoros kronológiáját. Csupán azt
jegyeznők meg az alábbi sorokhoz kapcsolódva, hogy a szöveg második fele a vásárhelyi majdnem igaz legendák sorát szaporítja
tovább.

AkiegypadbanültAdyEndrével...
Ahalhatatlanköltődiákkörisoraivolt
osztálytársaemlékkönyvében
A délelőtti nap bekacérkodik a szobába.
Szemtől szembe ülünk Soós László volt városi tanácsossal, Ady Endre osztálytársával,
és arra kell gondolnunk, hogy ha a sors csak
egy kicsit is szeretett volna minket, most vele
is igy üldögélhetnénk, csendes beszédben,
ebben a megkésett tavaszban, és maga mesélhetné el a tizenötéves kamasz gondtalan zilahi diákéveit. Soós László bátyánk, kisebb
gyengélkedésektől eltekintve, jó egészségnek
örvend. Kortársak, osztálytársak voltak, egy

padban ültek Zilahon. Ady Endre több mint
húsz éve halott.
Virágos bőrkötésű emlékkönyvet tartunk
a kezünkben. A zöld és sárga lapok váltakozva elevenítik fel a negyvenhét évvel ezelőtti letűnt időt.
*
1893 Zilah. Arcok, arcélek, figurák – ötödikes kamaszok. Az iskola padjaiban szoronganak, rejtett sétányokon udvarolnak,
nyomtalanul, személytelenül élik életüket.
Egyik sem árul el semmit jövendő sorsából.
Még előttük a meglepetéseket rejtegető élet,
amelyben az elsőkből utolsók és az utolsókból elsők lehetnek...
Az iskola, a barátság ezer finom szövedéke köti össze őket jó cimboraságban. Sokáig kell lapoznunk, amíg ráakadunk Ady
Endre kezeírására. Somogyi Kálmán […]
finom betűi rajzolódnak az első oldalra. A barátságról ír Zilahon 1893. június 19-én. És
sorra a többi osztálytárs Visky Péter, Görgey
Mihály, a negyvennyolcas hős távoli atyafia.
Halmágyi Zsolt, Éltető Albert, Göndör Kálmán. Újhelyi Sándor egy önmaga felé fordított gúnyolódó strófával szerepel:
Mint a méh a réten gyűjti meg a mézet,
úgy szálljon rád gyakran az én gúnyos
nevem.
Zilah 1893 junius 24-én.
És a következő oldalon:
Mikor még ifjú vagy s remélsz
Építvén légváraidat,
Légy az, mit könnyen szerezhetsz,
Mi oly nehéz: barátokat.

Zonda Attila emlékére

Ábrám Zoltán

Zonda Attila huszonhárom éve
már az angyalokkal beszélget,
1997. április 4-én távozott közülünk. Még csak hetvenedik évében
járna. Fiatalon elhagyta családját,
szeretteit, barátait, erdélyi magyar
közösségét. Hatalmas test és lélek,
egyenes jellem, szikrázó szellem
jellemezte. Élete példája arra int,
hogy az igazság felvállalása nem
könnyű, és egyáltalán nem egészségmegőrző tényező. A lelkiismeretes közszolgálat ugyanis együtt
járhat a korai megbetegedés/elhalálozás kockázatának a felvállalásával. Áldozat vagy hős az, aki túllépi
testi-lelki megpróbáltatásai határait? Zonda Attila csak azt tette, amit
cselekednie kellett. Minduntalan a
lelkiismeretére hallgatva, József Attilával együtt vallva, hogy „Az én
vezérem bensőmből vezérel”.
Marosvásárhelyen született, a
Máramaros megyei Hosszúmezőn
volt zenetanár, Máramarossziget és

Nagybánya zenei és kulturális életének aktív irányítója. „A nemesi
hadnagyok jutottak eszembe, amikor Zonda Attila énektanárt először
megláttam. Mintha a történelem ködéből, az idő ősrengetegéből lépett
volna elő” – írta róla Beke György
a Boltívek teherbírása című riportkönyvében.
Az 1990-es változásokat követően két éven át parlamenti képviselő volt. Parlamenti tudósításai, a
Bársonyszékek és hangulatok című
rádióműsora országszerte nagy népszerűségnek és hallgatottságnak örvendett.
A
rádiótudósítások
nemcsak a magyar választókhoz
szóló pontos és hangulatos, időnként ironikus, ugyanakkor hitet sugárzó tájékoztatások, hanem
egyúttal politikai-társadalmi kordokumentumok is voltak. Az őket öszszegyűjtő kötet (Zonda Attila:
Bársonyszékek és hangulatok, szerkesztette Ábrám Zoltán, Pallas Akadémia Könyvkiadó, Csíkszereda,
1998) utószavában az alábbiakat
írtam róla: „A beszámolók írója kö-

Hidj nekem; hogy választásod
Reám nem hibásan esett,
Mert senki barátaid közül
Téged úgy mint én nem szeret.

Zilah 893 jun. 16. Hű barátod: Ady Endre
*
Az irás elárulja a későbbi Adyt. A háromszor akkora fellengős, kicirkalmazott iniciálékhoz apró, erős, mokány betűk
következetes sora láncolódik. Néhol türelmetlen betűtépés, egy-egy „gé” betű alsó
szára aláhúzza az egész szót. Az „építvén” cikornyás É-jének alsó öblébe beépítve a „pé“
szinte fulladozik, amíg egyik szára ki tud
ugorni az “i“-be, hogy tovább folytassa a
gömbölyű, megnyugodott kisbetűk sorát.
„Zilah“ csupa vonal, harmónia, könnyedség.
Merész nádszálakon inog az egész szó, mint
egy szitakötő, amely repülni készül. A „jun.
16“ kicsi tízesét elnyeli a nagyhasú hatos.
„Ady Endre...” végén egy kacskaringós szalagból indul a nyugtalan fonal, mely mintha
a jövőt kutatná.
A tizenhatéves Ady írásában meg lehet ismerni későbbi betűvetési formájának alapjait.
Az emlékkönyv többet nem mond és az osztály- és padtárs már nem emlékszik olyan
tisztán a zilahi napokra. Férfias, közepes termetü legény volt, jó tanuló. Vonásai később
sem változtak lényegesen és ha látom egyegy férfikorabeli fényképét, azonnal ráismerek. Nagyon jó cimbora volt Bandi. Mind
szerettük.
Két évig jártam vele. Az apám tanár volt
akkoriban Zilahon, de áthelyezték. Egy társaságba jártunk Zsókához, aki a diákság kedvence volt. Abban az időben sokat mulattak
a diákok Zilahon, — Én tanárgyerek voltam,

zösségért élő és cselekvő ember
volt. Szeretet és népszolgálat, mélyből fakadó magyarságtudat, igaz
keresztény magatartás, emberség és
jólelkűség, alázat és bizalom jellemezte. (…) Hitt az egységben, a közösségben, és reménykedett a
magyarság jövőjében. Mindig a nehezebb, gáncsoskodásokkal teli utat
választotta, mert biztos volt benne:
messzebb vezet.”
1992. október 16-án az alábbi
szavakkal búcsúzott hallgatóitól és
egyúttal a bukaresti bársonyszéktől:
„Köszönöm kétéves kitartó és megtisztelő figyelmüket, és engedjék
meg, hogy búcsúzóul jó egészséget,
munkaerőt, tűrőképességet, konok
kitartást, humorérzéket, egyenes,
gerinces és szép jövőt kívánjak
mindannyiuknak. Kedves hallgatóim, Zonda Attila búcsúzik, Isten
áldja önöket.”
Négy és fél éven át Marosvásárhelyen RMDSZ-politikus, megyei
elnök. Fáklyavivő és utat mutató.
Hirtelen jelentkező, súlyos betegséget követően a magyar történelem
egyik történelmi napján, április negyedikén távozott közülünk. A

kommunista
időben
ugyanis április 4-e Magyarország egyik legjelentősebb
ünnepe,
a
felszabadulás napja volt.
Számunkra azonban ötvenkét évre rá bekövetkező
földi távozásával a megdöbbentő gyász napja.
„Nagyon sajnáljuk. Nagyon értékes ember volt.
Kimondhatatlan veszteség
azok számára, akik tisztelték és becsülték” – most is
fülemben
csengenek
Zonda Attila egyik tisztelőjének a szavai a temetést
követően. Már akkor megbizonyosodtam arról, hogy
akiről így vélekednek, az
nem élt hiába. Huszonhárom év, a feledés homálya
– mondhatnánk. Egyáltalán nincs így. A sírján újra
és újra friss virágcsokor jelenik meg szerettei, tisztelői részéről. Zonda Attila
terem – ma is olvashatjuk a
székházban. Emléke legyen áldott!

5

nem mehettem velük, így hát nem is ismertem a kocsmázók társaságát. Fiatalok voltunk, éltük az életünket, nem voltak éles
megfigyeléseink és ki gondolta volna... Nagyon rég volt.
Ennyit mond az osztálytárs és egy emlékkönyv régesrégi strófája.
1915. július 24-én délután a fáradt és
beteg Ady, felesége Csinszka kíséretében leszállt a marosvásárhelyi vonatról. Kolozsvárról jött, ahol katonaügyét intézte a
hadkiegészítő parancsnokságnál. A háborúnak nem volt elég beteg. Kolozsváron még
meglátogatta a katonai szolgálat alól felmentett Isac Emil íróbarátját. Az állomásról kocsin a Transsylvánia-szállodába hajtattak.
Ady Endre megérkezésének híre futótűzként terjedt el a városban. Estére már szükkörű flekkenvacsorát rendeztek tiszteletére a
város notabilitásai a Domokos-szállóban. A
féktelen újjáépülését élő város tombolva üdvözölte a „haladás” költőjét. Egymást érték a
meghívások, s a mulatozásnak mindig a hajnal vetett véget. Ebéd után kábult fejüket az
akkor fejlődő város pazarló művészetű épületeinek árnyékában szellőztették ki.
Öt napig tartott a féktelen mulatás. A költőből „Bandi” lett boldog-boldogtalannak, és
mindenki sietett délelőtti pohár söre mellett
eldicsekedni, hogy az éjjel Ady Bandival mulatott. Ha látnoki megérzéssel a feketén közeledő jövőt ébreszthette, hangja elveszett a
kocsma duhaj zajában...
Az ötödik napon meg kellett szöktetni.
Szovátára vitte a felesége. Soha nem tért viszsza Marosvásárhelyre. Négy év múlva megállt futásában és beérte nagy küzdőfele: a
halál.
KissLászló
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A természet
kalendáriuma (CDIV.)

Kiss Székely Zoltán

Április. Első napja a téli napfordulótól számított századik
nap, régente csak száznapnak nevezték. Április 1-je az indás
növények vetőnapja volt, minden más munka végzésére szerencsétlennek tartották, mert azt hitték, Júdás ezen a napon
akasztotta fel magát.
A hagyomány szerint e hónapnak is Romulus adott nevet,
isteni anyja, Venus etruszk neve után (Apru, azaz Aphrodité).
A naptárt reformáló Julius Caesar a maga családjának
ősanyját tisztelte ebben az istenasszonyban. Venus mellékneve aprilis volt. Ez a szó, TerentiusVarro szerint, az aperire
= kinyílni, feltörni, megszülni igéből ered. Nyiladozik a természet, most töri fel az eke a talajt, s megszületik a tavasz.
Ha eddig nem volt eléggé… változékony az idő járása, milyen lesz a bolondok hónapjában? Rekkenő meleg és fagyos
szelek, szikkasztó szárazság és zivatarok hónapja.

Tavaszi felhők közt hirtelenül
Megvillant valami – cikázó harangnyelv
S a fekete ég vészharangja megkondult félperccel utána.
Egyet ütött csak
És egyet dobbant rá válaszul lélekharangom:
Vészharang, köszönöm, hogy észrevettél!
Égi szikratávíró, köszönöm, hogy szerte küldted süllyedő
hajómról a S.O.S.-t!
Dörgő menny, köszönöm, hogy elordítottad magad helyettem,
Talán meghallja mégis az Isten vagy más valaki:
Én csak ember vagyok, én hiába ordítanék.

Zivatar 1927. április 2. délután –különös címe van ennek
a KarinthyFrigyes-versnek. Őt hívom ma segítségül, hogy
meginduljak e vésszel terhes időben az élő Természet kegyeit
keresve.
Mert bizony ebben az időbe úgy kéne helyrebillenteni a
világot, mint BertókLászló Áprilisi fája:
Befelé, mindig befelé,
a szem, mint bogár csápja,
mint ultrahang, gépiesen
jelez falat, fát, embert,
a fül, a szervek ághegye
vattába fúr, végérvényes
arcot vesz föl a város…
Befelé, mindig befelé,
hasadt sziklákra, kövületekre,
mammutnyomba lépő mammutra,
emberi hangú növényekre,
a fára, a falra, az arcra,
befelé, be a múzeumra…
És ez az áprilisi fa,
az egyszeri, a sose látott,
zöld ujjhegyeivel fölborítja,
helyrebillenti a világot.

A füttyös április járt lelkem kertjében, félrecsapott kalapban. Hamar jön, gyorsan távozik: hajtják a szelek, a böjti szelek. S amerre néz, virágbimbó bomlik, s menten bogárhad
lepi el a virághabos ágakat. A Németkalap alatt zöld áhítatba
öltöznek a fák, bokrok s füvek. Ennyi árnyalata a zöldnek
sehol máshol nem tobzódik, mint itt: smaragd, türkiz, sárgás,
ibolyás, lenge, ledér, komoly.
Égetik a kertekben, temetőkben a tavalyi gazt,
a tavalyi lombot, a krumpliszárat.
Asszonyok, sírásók gereblyézik a sírokat, ágyasokat,
fekete rudakban nyúlik a füst, akár a bánat;
a fekete rudakat szétzilálja az alkonyi szél,
a gyors eső előtt a földre csapódnak verdesve, leomolva,
fekete madarak szárnyaként a kertekben, temetőkben,
a ropogó máglyák lombjai, a madarak tolla;
nehezen tavaszodik, de ezen a tavaszon már
a szó is nehezebb, mint a só, kristályokban
a szívre rakódik az elhallgatott, a kimondhatatlan,

(…) új rügyek ülnek a fákra, az új
homlokokra,
rózsaszín-lilás gyűrűivel tekereg az
úton a giliszta,
madarak bandája zeng már a hajnali kertben,
s virágban a barackfák, a kert a tavaszi harmatot issza;
s halnak az öregek, a tegnapi délceg
férfiak sorra

Áprilisi elégia. Juhász Ferenctől
veszem kölcsönbe a szavakat:

(…) Ó, hova lettek a tegnapi álmok,
a gyönyörök,
hova vitték a gyerekkori drága nyugalmat?
Hamu-vázként leromlottak a húsz
évig épített
mese-várak, rothadnak a tündérek,
a tegnapi fogalmak.
Nehezen tavaszodik, de már a barackfa kivirágzott,
nagy máglyafüstök feketednek,
szállnak az égig,
a keserű füstben már a barackfa illata érzik...

A hónap ókori ünnepei a növényzet
sarjadzását, az állatok szaporodását,
általában a termékenységet voltak hivatottak elősegíteni. Április 5. idén
virágvasárnap.
Valahol most egy tulipán-szájú
kicsi szamárka ordibál,
hátára odaképzelem magam
s vagyok Jézus király.
Förgeteg-fehér szilvafák közt
máris a borhegyre megyünk,
hozsannázó bokrok fölött
apostol-felhő jön velünk…

Egyszeri, a sose látott, zöld ujjhegyeivel helyrebillenti a világot

– CsoóriSándor Virágvasárnapjával biztatom magamat is –

Szent István, térdepelj közénk,
magyarok térítő királya,
nagyobb király térített minket,
idők vasából koronája.

De itt vagyunk, de megvagyunk,
nézzük, hogy nő a völgyi búza,
s a szőlővirág hogy kígyózik
fölrepedt, égő homlokunkra.

S gondolok az orvosokra, akik most állnak a vártán, az első
vonalban. S mentenek emberi életeket.
Április 7. egészségügyi világnap. 1948-ban e napon kezdte
meg működését az ENSZ szakosított intézményeként az
Egészségügyi Világszervezet (WHO), melynek elsődleges
célja ma is a nemzetközi egészségügyi munka irányítása és
összehangolása.

Amitől tartottunk, abban már benne vagyunk. Az Isten árvaságra téve bennünket, és kivévé ma közüllünk a mi édes
urunkot és atyánkot, három óra után reggel. Ma nagypéntek
lévén, mind a mennyei, mind a földi atyáinknak halálokot kell
siratni (…)
Így éneklünk, s az ördöglábú
Április 8-án, 1735-ben kelt e levél Rodostóban. Mikes
asztal lesz majd a nagydobunk –
Kelemen Törökországi levelekjei közül a 112. 285 évvel
parasztok és Jézus király,
ezelőtt halt meg II. Rákóczi Ferenc. – Virágvasárnap a
így mulatjuk majd ki magunk.
gyengeség miatt nem mehetett a templomban, hanem a közel
A diadalmas jeruzsálemi bevonulás. Körmenet pálmaág- való házból hallgatta a misét. A mise után amely pap odavitte
gal, s hol az nem volt, barkás ággal. Az idei körmenet csak neki a szentelt ágat, térden állva vette el kezéből, mondván,
lélekben teríti virágszőnyegét a képzeletbeli szamár elé. Ma hogy talán több ágat nem fog venni…
másként ünnepelünk.
Mi magunk? Térjünk vissza a mi tavaszunkba Babits
Mihály Dal, prózában-jával:
(…) A dombraszállt Nap gyújtó fényözönben
fürdette a parányi templomot;
A vad tavasz zuhanyát érzed-e, érzed-e zúdulni, kedves?
s mint valami monumentális röntgen,
Gyere ki a szőllőbe – virágos fákkal habzik a hegy,
karcsú hajóján átvilágított.
Gyík surran a szurdékban, amerre az ember megy,
A rög szinte él, a nap szinte nedves –
Két kakukk szólt a zsendülő berekben,
egymástól kérdezgette: meddig él,
Most könnyű vagyok, úgy-e könnyű? Lásd, tudom a babonát;
az esztendőket osztogatta bőven
s nem egy okos tapasztalást cserélt.
Szentgyörgy előtt piros pillangót fogni jó!
Érzed hogy árad a szél mint egy tavaszi nagy folyó,
– Ilyennek írta le 1943 Virágvasárnapját JékelyZoltán –
Jó, jó, jó, meleg, párnás, sűrű – Gyerünk a napon át!
Aztán nekem is eszembe jutottak
a véghetetlen téli harcterek,
ahol most szintén jóskedvű kakukkhang
kong emberi maradványok felett (…)

Nézd eleven mappa a táj a napba, minden útja tiszta rajz!
Még föl nem vette a nyári zöldet, csiraváró meztelen.
Hallod a zenét a mandolafán, mint kivirágzott hangszeren?
Zsong, zsong, zsong, zsong – mézillat, érzed? pille száll és
méhe rajz.
Létrán egy bácsi hernyózza a fát mint naptárakban régi kép
A hónapok előtt, olyan – mellette gyerek és kutya vig.
Karókat a földön suhancok sorban guggolva hegyezik.
Iszalaggal a vincellér kötözi a venyigét –

Jó, jó, jó így szétnézni szabadon! így ülni a napban a tanya előtt
ahonnan látni a vonatot hogy cammog a róna felett
S a várost, s a széles utcán mászni az apró embereket,
S vidám munka hálójában hegyoldalt és tetőt –

Ó, borok anyja, drága hegy, mámor anyja, munka!
Zuhanj csak, jövendő szüret tüzeivel nedves
Nap zuhanya, boldog előleg! felejteni, kedves,
E kábulásban, milyen ősz leshet a tavaszunkra!

Förgeteg-fehér szilvafák alatt

Tévedés ne essék, ezt a versét még 1918-ban írta. Vajon
az Esztergom fölötti Előhegyen álló villájából hogyan látta
volna a tájat harminc évvel később?
És mégis. Az életigenlés dala ez. Biztatónak ezt hagyom
ma tarsolyodban, kedves Olvasóm.
Maradok kiváló tisztelettel.
Kelt 2020-ban, április sarkában
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Fodor Lajos

Két hét Délkelet-Ázsiában

(Folytatás március 27-i
lapszámunkból)
A Vat Plai Laem, akárcsak az előbbi Vat
Phra Yai, egy modern buddhista templom,
közel is vannak egymáshoz. Nekem élénk
színei miatt a legjobban ez tetszett az összes
pagoda közül. Sétáltunk a két pagoda között, s habár meleg volt, egy kis szellő
mégis lengedezett, és a látvány csodálatos
volt.
Utolsó megállónk a Vat Kunaram pagoda,
itt egy szerzetes ülő holtteste van kiállítva.
Elég szokatlan ilyen meleg és párás környezetben, főleg bebalzsamozatlanul. A hívők
annak tulajdonítják, hogy épen megmaradt,
hogy szent volt, és mint ilyent a helyiek láto-

az, akit üdvözlünk, annál magasabban tartjuk.
A fej a legnemesebb testrész, és mint olyan,
nagy illetlenség megérinteni, mint ahogy a
hátba veregetés is illetlenség. A láb a legalsóbbrendű testrész, ezért nem illik senki felé
mutatni vele. A legnagyobb tiszteletnek az ország uralkodója, illetve Buddha örvend. Egy
Buddha-szobrot nem illik megérinteni vagy
jelenlétében tiszteletlenül viselkedni. Beszéd
közben a hangot felemelni is nagy illetlenségnek számít.
Ez az egyetlen délkelet-ázsiai ország, mely
nem vált egy nyugat-európai nagyhatalom
gyarmatává, hivatalos neve Thaiföldi Királyság, az államforma pedig alkotmányos monarchia.
Az ország 95%-a buddhista, 4,3%-a muzulmán, a többi pedig keresztény.

A királyi palota

A nyári palota után ebédeltünk, és máris
indultunk mai végcélunk, a Vat Csaivatthanaram (Wat Chaiwatthanaram) romjaihoz.
Állítólag az Angkor vat (Nyugaton: Angkor
Wat) replikája, és az 1400-as években építették, mikor Ajutthaja még Sziám fővárosa
volt. A burmaiak 1767-ben elfoglalták, felégették, és utána már soha nem építették újjá.
Jelenleg a világörökség része. A romok között egy régi Buddha-fejet banyánfagyökerek
vesznek közre, és csak leguggolva illik fényképezni, Buddha iránti tiszteletből. Sétáltunk
a romok között, valamikor egyedülálló lehetett, de az idő múlása megtette a magáét. Így
is érdekes, egyéni.
Egy rövid, negyedórás „lovaglás” következett elefántháton. Lehet, hogy érdekes, de

15

kellemes, lehet dicsekedni vele, hogy elefánton ültünk.
Innen kétórás út következett vissza Bangkokba, a Sheraton szállodába. Este előadás a
Sala Rim Naam vendéglőben, majd 10 óra
után a jól megérdemelt pihenés következett.
Az ágy kényelmes, szép a kilátás a
Csaophraja (Chao Praia) folyóra, ahol a hajóforgalom egy része zajlik.
Másnap reggel, egy kiadós reggeli után hajótúrára indulunk a Csaophraja folyón. Hajónak hívják ezt a bizonyos helyi járgányt,
keskeny, egy székről kell beszállni, és jobban
kell egyensúlyozni, mint ahogy én tudok,
mert a csónak inog a vízen. Szerencsére bejutottam minden baleset nélkül. A folyó piszkos, a szennyvizek egy része ide ömlik, de

Buddha-fej a gyökerek között

Ajutthajában elsőnek V. Ráma király nyári
gatják. Átellenben pedig a terrakottapagoda,
palotájába
indultunk. Ez rendezett, tiszta,
thaiföldi mércével lehangolóan egyszínű.
akárcsak a többi turisták által látogatott hely,
Laem Chabang (Bangkok
melyeket meglátogattunk. Úgy látszik, azt
– Ayutthaya), Thaiföld
már megszokták, hogy a turizmus pénzt hoz
Lém Csabang (ang.: Laem Chabang) a házhoz, és a látogatók szeretik a tisztaságot.
Thaiföld legnagyobb kikötője, de sok látni- A palotát tulajdonképpen V. Ráma egyik
való nincs a közelben, így hát indultunk ágyasának kedvére, emlékére építtette. SzéBangkok, illetve Ajutthaja (Ayutthaya) felé. pen rendezett gyep, jellegzetesen élénk színű
Az út végig aszfaltos, de persze ez nem jelent épületek, a park végén pedig egy kínai jellegű
semmit, mert olyan hullámos, hogy szinte épület áll. Ezt állítólag a király egykori kínai
tengeri betegséget kaptunk a háromórás út adószedője építette hálából, miután visszatért
alatt. A tisztaságot itt is más mércével mérik, Kínába. Jogosan felmerül a kérdés, hogy
mint mondjuk Szingapúrban. Turistakalau- vajon honnan is volt ennyi pénze, ha a beszezunk szerint sokat fejlődtek az utóbbi 30 dett adót beszolgáltatta uralkodójának.
évben, de bizony még hosszú az út addig,
Thaiföldet valamikor Sziámnak hívták, de
hogy tiszták legyenek.
ez inkább egy tájegységet határoz meg. VanA thaiföldiek nagyon érzékenyek a visel- nak sziámi macskák meg kutyák, de az itt
kedésre, a szóbeli összetűzést igyekeznek el- élők mindig thaiföldinek nevezték magukat,
kerülni. Mikor találkoznak, összeteszik a soha nem sziáminak. Szerencsére tél van,
kezüket, mintha imádkoznának, és egy kis csak 38 C-fok, de a nedvesség 96-98%-os.
meghajlással üdvözlik egymást. Az összetett Mindenünk ragad hozzánk, és egy idő után
kéz magassága is jelentős, minél rangosabb lélegzeni is egyre nehezebb.

A Csaophraja mentén

kellemesnek nem mondható. Már a kezdet
sem volt valami biztató, egy létraszerűségről
ráülni az elefánt hátára helyezett székre. Persze közben az elefántnak nem mondták, hogy
ne mozogjon, és semmi nincs, amibe fogózkodni lehetne. És amikor az elefánt megindul,
a szék mozog előre, hátra meg oldalra is, és
továbbra sem lehet semmibe sem megkapaszkodni. Valószínűleg maharadzsának kell születni, hogy ezt kellemesnek lehessen nevezni.
Szerencsére nem tart soká, és ha nem is volt

A Vat Csaivatthanaram romjai

emellett lehet látni műanyag doboztól mindent. Ennek ellenére sok helyi ezt a vizet
használja mosdani, mosogatni, állítólag a
szervezetük már megszokta a helyi bacilusokat.
Csónakunkról balra látszik a Vat Arun ismert épülete, sajnos tatarozzák, sok az állvány körülötte. A hajnal templomának is
nevezik, lévén hogy a hindu Aruna istennő
tiszteletére épült.
(Folytatjuk)

PÁLYÁZATI
SZELVÉNY
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VÍZSZINTES:1.Író,fotográfus,léghajós,200éveszületett(FélixTournachon).
5.Kommunistaforradalmár,150éveszületett(VlagyimirIljicsUljanov). 9. Ógermán
főisten. 10. USA-beli nagytőkés család. 12.Tábornok,48-as,200éveszületett(György).
17. Ómama párja. 19. Pára! 20. A nyelőcső része. 21. Francia fizikus, csillagász. 22.
Foghús. 23. Csökken a folyó szintje. 24. Félcsap! 25. Római 51. 26. A francium vegyjele.
27. Liba. 28. Nemi jelleg. 30. Fellengzős beszéd. 33. … Capone (gengszter). 34. Vízözön.
36. Keserű orvosság. 37. E pillanatban. 39. Paripa. 40. Egyből kettő! 42. Bran társa. 43.
Az utolsó magyar királyné. 45. Francia város. 47. Orosz igen. 49. Új-zélandi alagút. 51.
Csillagkép. 52. Kis ház. 53.Meteorológus,150éveszületett(Ferenc).54.Olaszfestő
ésépítész,500évehunytel(SanziodaUrbino).
FÜGGŐLEGES:1. Gyenge szőlőfajta. 2. Jótékonykodik. 3. Párizsi divatcég. 4. Páger
… (színész). 5. Lengyel futballsztár. 6. Európai űrhivatal. 7. Intő tartalma! 8. Román
férfinév. 11.Orvos,szakíró,250évehaltmeg(JánosÁdám).13. A fűben rejtőző. 14.
Maros-parti város. 15. Ülőhely a parkban. 16. Káté! 18. … ad: biztat (nép.). 20.Orvos,
állatorvos,egyetemitanár,200éveszületett(Márton). 21. Csökkenő szintű. 22. Valami
irányában. 24. Belgrád hegye. 26. Most készült. 28. Dublin lakója. 29. A tetejére. 31.
Igevégződés. 32. Fényes győzelem. 34. Változtatva másoló. 35. Mohamedtől származó
arab nemes. 38. Testünk motorja. 41. Főnemesi cím. 44. Exvilágbajnok lett sakkozó (Mihail). 45. Mátka. 46. Ellen (görög). 48. Hordómérték. 50. Morzejel. 51. Francia arany. 52.
Elek!
L.N.J.
A megjelölt sorokban, oszlopokban szereplő helyes megfejtéseket április 16-ig a
Népújságcímére(DózsaGyörgyu.9.szám)beküldők–kétszemély–egy-egykönyvet
nyerhetnek.Apályázatiszelvényt–apályázatcímévelegyütt–kérjükkivágniésa
borítékraráragasztani.(Egyborítékbancsakegypályázatiszelvényszerepelhet.)

ELAVULT

című pályázat nyertesei:
Török Adalbert-Béla,
Marosvásárhely, 1918. Dec. 1. út
Pithó Irma,
Marosvásárhely, Predeal u.
A pályázati rejtvény megfejtése:
BALOG; PÁPAY; GALLIA; SAMARJAY;
TIEPOLO; GOBBI; STIPSICS; SIMÓ
Kérjük a nyerteseket,
vegyék fel a kapcsolatot Borbély Ernővel
a 0742-828-647-es telefonszámon.
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PÁLYÁZATI REJTVÉNY

Megfejtések
a március 27-i számból:

!

Ikrek:
A kalóz

Skandi:
… hisz a bal lábam is ugyanannyi idős, mint a jobb, és
mégsem fáj.

Akétrejtvényazonosszámúmeghatározásaitkeverveközöljük.Amegjelölt
négyzetekbe kerülő betűket folyamatosan összeolvasva Jósika Miklós egyik
művénekacímétkapjuk.Könnyítésülegybetűtelőrebeírtunk.

VÍZSZINTES:1. Jelmezes mulatság – Modortalan, sértő. 7. Lélegzik – Francia arany.
8. Száraz lombszőnyeg – Pap. 9. Rajz, festmény – Lapos. 11. Kopasz – Ritka férfinév. 12.
Romlott zsír jelzője – Pozitív elektróda. 14. Puhafém – Magas növény. 15. Precíz,
részletes – Naplemente. 18. Verdi egyik operája – Érzőrost. 19. Csizmarongy – Lábbal
tapos. 22. Igevégződés – Páratlan róna! 23. Amerikai színész (Nicolas) – Sovány ló. 25.
Becézett női név – Bécsi szelet! 27. Székesegyház – Rendeltetés. 28. Megijed – Házastárs.
30. Kicsinyítő képző – A nitrogén és a foszfor vegyjele. 31. Máris, rögtön – Forgószél.
FÜGGŐLEGES: 1. Tengeri emlős – Japán szórakoztató hölgy. 2. Küzdőtér – Olajbogyó. 3. Becsap! – Ománi és osztrák autójel. 4. Tat betűi – Hamvas rész! 5. Szóbeszéd –
Kényeskedve siránkozik. 6. Nemesfém – Régi aprópénz. 10. Fejfedő – Többkarú tengeri
állat. 13. Akadozik a beszéde – Vázlatrajz. 16. Átnyújt – Sós pékáru. 17. … a harang szól
(Hemingway) – Versszak. 20. Beavatkozás – Ügyet bonyolít. 21. Iram – Válaszol. 24.
Varangy – Nehézség, bosszúság. 26. Regényszerző – A kén és az argon vegyjele. 29.
Csendben jön! – Német és norvég autójel.
Koncz Erzsébet
1
7

KOBAK KÖNYVESBOLT

2

9

12

Marosvásárhely,

17

18. szám,

22

Győzelem tér

www.bookyard.ro

19
25
28
31

3

10
15
20

8
13

18

26

23
29

4

11
16

27

5

6

30

7

2

9

14

24

1

12

21

17
19
22
25
28
31

3

10
15
20

8
13

11
16

5

23
29

27

6

14

D

18

26

4

24
30

21

2020.április3.,péntek ________________________________________ KÖZLEMÉNY–KÜLFÖLD __________________________________________ NÉPÚJSÁG

17

Betiltják a kutyaés macskahús fogyasztását
a dél-kínai Sencsenben

Betiltják a kutya- és macskahús fogyasztását a dél-kínai
Sencsenben, miután az új koronavírus megjelenését követően a kínai kormányzat a
vadhúsok fogyasztására és
kereskedelmére is tilalmat
vezetett be.

Mehetünk-e orvoshoz
a szükségállapot idején?
Igen! 4-es számú katonai rendelet:

„A 65 éven felüliek, szükség esetén, napközben bármikor
elmehetnek orvoshoz, ha gyógykezelésre vagy orvosi ellátásra
szorulnak. Ilyenkor ki kell tölteni egy egyéni felelősségvállalási
nyilatkozatot.”
A szükségállapot ideje alatt rendelőintézetünk 9-től 16 óráig
lesz nyitva minden hétköznap.
A laboratórium továbbra is nyitva van 7-től 15 óráig, és áprilisban is végzünk ingyenes analíziseket küldőpapír ellenében.

Laboratórium: 0265-250-874
Járóbeteg-rendelő: 0265/269-172.

A 12,5 millió lakosú, az ország
technológiai központjaként ismert
város kormányzata csütörtökön hivatalos internetes oldalán tett közzé
közleményt a döntésről, miszerint
május 1-jétől tilos lesz minden, az
ország háztáji állatokat felsoroló
listáján nem szereplő, tudományos
célra vagy bemutatásra használt,
vagy háziállatként tartott állat húsának fogyasztása.
Hangsúlyozzák: „a háziállatként
tartott macska és kutya a többi állatnál szorosabb kapcsolatot épített
ki az emberrel, fogyasztásuk ezért
számos fejlett országban, valamint
Hongkongban és Tajvanon is tilos,
amint azt a modern emberi civilizáció megköveteli.” A kormányzat
közleményében a továbbra is fo-

gyasztható állatok között a marhát,
a sertést, a birkát, a szamarat, a nyulat, valamint a baromfit, illetve a
galambot és a fürjet sorolja fel. A
tiltás alól kivételt jelentenek továbbá a vízi állatok, köztük a teknős és a béka is.
Az élelmiszerként nem hasznosítható állatok fogyasztásra történő
szaporítása, tartása, kereskedelme,
reklámozása, illetve az ilyen célra
használt helyszín biztosítása mind
törvénybe ütközik – hangsúlyozták.
Szakértők szerint az új koronavírus állatról terjedhetett át emberre,
és bár a legtöbben a denevért tartják
a vírus eredeti gazdatestének, arról
egyelőre nincsen egységes elképzelés, hogy mi lehetett a köztes hordozó. A legkorábban azonosított
betegek közül sokan a közép-kínai
Vuhanban található hal- és húspiacon fertőződtek meg, ahol egyebek
mellett denevéreket és kígyókat is
árultak. A kínai központi vezetés
február végén betiltotta a vadhúsok
fogyasztását és kereskedelmét.
(MTI)

Jövő héttől folytatódik
a Maros-híd főjavítása

www.caritsanmed.ro

Mivel a szükségállapot elrendelése következtében jelentősen
csökkentaközútiésagyalogosforgalomaMaros-hídkörnyékén,
akivitelezőcéggelközösendöntésszületettalétesítményfőjavításánakfolytatásáról,ahídugyaniskiemeltjelentőséggelbíravárosközpontésazUnirii/Egyesüléslakónegyed,valamintaváros
környékitelepülésekösszeköttetésében.
Tájékoztatjukazérintetteket,hogyajövőhéttőlamunkálatok
időtartamaalattaMaros-hídonaközútiforgalmatatavalyfelújítottkétsávrakorlátozzák,menetirányonkéntegy-egysávra.
Továbbámegjegyezzük,hogyaMaros-hídfelújításimunkálatait
csakaszükségállapotidejealattvégezzük.Aszükségállapotfeloldásátkövetőenaforgalomamegszokottütemben,négysávonzajlikmajd.
MarosvásárhelyPolgármesteriHivatalának
bel-éskülkapcsolatiosztálya
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Válaszok a kijárási tilalomra vonatkozó leggyakoribb kérdésekre

12.Lehetséges-ehogyasajátvárosombólegymásik
Az alábbi információkat a Stratégiai Kommunikációs Csomegyébeutazzakgyógyszereketésélelmetvinniidősszüport tájékoztatása alapján gyűjtöttük össze.
leimnek?

A. LAKHELYELHAGYÁSSAL KAPCSOLATOS
KÉRDÉSEK

1.Milyentávolságralehetotthonunktólazüzlet,ahol
vásárolhatunk?Ellehetmenniavárosmásikvégénlévő
bevásárlóközpontba?
Nemajánlott. Bár a rendeletben nincs távolsági korlátozás, azt ajánljuk, hogy a lakáshoz legközelebbi üzletekben vásároljanak be.

2.Kötelezőegyénifelelősségvállalásinyilatkozatotkitölteniakkoris,hacsakasarkiboltbavagypiacramegyünk?

Igen. Csak a kitöltött nyilatkozattal hagyhatja el a lakást, függetlenül attól, hogy közel vagy messze van a
bolt. Csak a nyilatkozatban felsorolt indokok miatt
szabad a lakást elhagyni.

Igen. Ilyen esetben sincs megszabva távolsághatár.
Bár azt ajánljuk, hogy a bevásárlást és gyógyszervásárlást a lakáshoz legközelebbi üzletekben végezzék.

nincs tömegközlekedési lehetőség, vagy ha a fertőzés
veszélye jelentősen megnövekedne (többszörös lenne
az átszállás, hosszabb várakozási időt kellene tölteni
az állomásokon stb.). A 65 évnél idősebb járművezetők számára tanácsos elkerülni az ilyen jellegű kijárásokat a 11.00–13.00 óra közötti időszakon kívül.

22.Azingázókmástelepülésekreismehetnekdolgozni
13.Elhozhatom-ea65évnélidősebbnagymamátott- akijárásitilalomalatt?
honábólhozzánk,egymásikvárosba/megyébe?
Igen, a lakhely és a munkahely közötti mozgás megIgen, ha az idős személy más címre való szállítása
engedett. A rendelet nem említi, hogy a munkahely teápolás vagy orvosikezelés céljából történik. Viszont
lepülésének meg kell egyeznie a lakóhellyel. Tehát az
azt javasoljuk, hogy ezt az utat 11 és 13 óra között teingázóknak rendelkezniük kell munkahelyi igazolgyék, vagy legalábbis ne lépjék túl nagyon ezt az invánnyal vagy a munkáltató által kiállított igazolással
tervallumot.
vagy az egyéni felelősségvállalási nyilatkozattal.
14.Kimehetekalakásból,hogyelhozzamakórházból
23.Amezőgazdaságitermelőmehet-emásvárosbapélafeleségemetésakiskorúgyermekemet?
dáulburgonyáteladni?
Igen. Az egyéni felelősségvállalási nyilatkozatban a
4. pontot (indokolt eset) kell bejelölni. A feleségének
is ki kell töltenie egy hasonló nyilatkozatot.

Elvileg igen, a rendeletben nincs megszabva távolságkorlátozás. A korlátozásoknak a logikája az, hogy a
lehető legnagyobb mértékben szűkítsék az emberek
közötti kapcsolatot, a fertőzés terjedését. Ezért javasolt, hogy a mezőgazdasági termelők a lehető legrövidebb távolságot tegyék meg, hogy értékesítsék
terményeiket.

3.Haasarkiboltbanvagygyógyszertárbannemtalál15.Elmehetaszülőalakhelyéről,hogymeglátogassa
jukmegakeresettgyógyszertvagyárut,elmehetünkegy kiskorúgyermekét,akitamásikszülőgondozásábahetávolabbiüzletbemegvásárolni?
lyeztekel?
Igen. A nyilatkozatban az útvonal megjelölésével több
Igen. Bár ez nem szerepel a lakhelyelhagyás lehetséhelyszínt is fel lehet sorolni.
24.Újságírók,fotósokésvideósokelmehetnekmásváges indokai között, a bírósági vagy közjegyzői válási
határozatban előírt szülői jogok gyakorolhatók. A rosbamunkavégzéscéljából?Lehetségesatöbbnaposki4.Beírhatunktöbbhelyszíntisanyilatkozatba,amikor
szülő elveheti a gyereket annak állandó lakhelyéről, szállás,szolgálati,illetvemunkaügyben?
elhagyjukalakást?Például,hogyútbanazüzletfelémegha
betartja a határozatban megadott időszakot.
állunkagyógyszertárban?
Igen, amennyiben a munkaigazolvány vagy munkaadói igazolás vagy egyéni felelősségvállalási nyilat16.Utazhat-eháromnáltöbbszemélyegyautóban?
Igen. A nyilatkozatban több helyszín is felsorolható,
kozat (20. válasz) alapján megállapítható a
a megállók sorrendjében.
Igen, a hatósági rendelet csak a gyalogos közlekedést
kiszállás/utazás indokoltsága. A katonai rendelet nem
szabályozza, nem a tömegközlekedést. Fontos azonkorlátozza térben és időben a munkavégzés céljából
5.Anyilatkozatbantöbblakhelyelhagyásiindokisbeban
a járvány terjedésének megakadályozása érdekétörténő lakhelyelhagyást.
jelölhető?Például,hogyidősszemélyellátásátbiztosítjuk,
ben az általános intézkedések betartása, ideértve azt
devisszafelémegállunkegyüzletbenvagygyógyszertár25.Aszabadfoglalkozásúak(írók,művészekstb.),elvois, hogy az utasok között legyen egy szabad hely. Ez
ban?
elsősorban azokra vonatkozik, akik szervezett sze- nulhatnakaműtermekbeaszükségállapotidejealatt?
mélyszállítást végeznek az alkalmazottak számára.
Igen. Továbbá fel kell sorolni az érintett helyszíneket,
Igen, ehhez ki kell tölteniük egy egyéni felelősségválaz útvonal sorrendjében.
lalási nyilatkozatot.
17.Haabarátom,ismerősömrepülővelérkezikegy
6.Mitjelentaz,hogy„rövidtávúközlekedésalakhely másikországból,elhozhatomőtarepülőtérről?
közelében”?Akocogóknakcsakatömbházkörülvagya
Igen, erre a helyzetre nem tér ki a hatósági rendelet.
C. üGYINTÉZÉSSEL KAPCSOLATOS
szomszédosutcákonisszabadfutniuk?MekkoraamegAzonban ha az illető személynek nincs mivel elmenKÉRDÉSEK
engedetttávolság?
nie a repülőtérről a lakóhelyére vagy a tartózkodási
helyére, akkor a szállítás megengedett, az egyénife26.Kimehetekalakásbólszámlákatfizetni,bankrészA fizikai és sporttevékenységeket a lakhely körül
lelősségvállalásinyilatkozatkitöltésével (4. pont be- letettörlesztenivagyközjegyzőhözszerződéstkötni?
lehet elvégezni, tehát a ház vagy a tömbház körül,
jelölésével).
NEM a parkokban, játszótereken, sportpályákon.
Igen, amennyiben erre nincs más vagy internetes leFONTOS! Avöröszónákbólérkezőkintézményehetőség, de legyen Önnél aláírtegyénifelelősségvál7.Azegyénisporttevékenységekközésorolhatóabiciksítettkaranténbalépnek, tehát rokonok vagy barálalásinyilatkozat, az ok megjelölésével. Javasoljuk,
lizés is? Ha igen, biciklizni csak a lakhely környékén
tok
nem
vehetik
el
őket
a
repülőtérről.
A
sárga
legyenek
Önnél azok a dokumentumok, amelyek igalehet,vagytávolabbis?
zónákbólérkezők pedig házielkülönítésbe kerülnek.
zolják a kifizetések szükségességét (számlák, értesíA rendelkezés csak rövid, lakhelyhez közeli sportoEz azt jelenti, hogy ön is házi elkülönítésbe kell kerültések, előszerződések stb.).
lásra ad lehetőséget. Ellenben a bicikli alternatív közjön, amennyiben elhozza a barátját a repülőtérről.
27.Közjegyzőhözközjegyzőipapírok/nyilatkozatokellekedési eszköz is lehet, például munkába menet.
18. Elhagyhatom az állandó lakhelyemet, hogy egy készítésecéljábóllehetmenniebbenazidőszakban?
8.Aháziállatokatcsakatömbházkörüllehetsétáltatni, másik, nem saját tulajdonú, de jobb körülményeket
Igen, ez indokolt esetben megengedett, amennyiben a
vagyaközeliparkokbanis?Mennyiretávolodhatnakel nyújtólakásbanlehessekházielkülönítésbenacsaládomszükséges
közjegyzői papír online nem intézhető.
mal?
otthonuktól?
28.Akinekbankbakellmennie(készpénzfelvételmiatt
Igen. A 3. sz. katonai rendelet nem írja elő az állandó
A háziállatokat a lakhely körül kell sétáltatni, tehát a
vagymásokból),mitjelölhetbeazegyéninyilatkozatban,
lakhelyen
való
tartózkodást.
A
törvényes
feltételek
és
ház vagy a tömbház körül, nem a parkokban.
előírások betartásával bármely ön által megjelölt he- hogynekapjonbüntetést?
9.Megengedetta18évenaluliakkijárása,példáulhályen tartózkodhat ez idő alatt.
Az egyéni nyilatkozatban a 4. pont jelölhető be ebben
ziállat-sétáltatásvagysporttevékenységcéljából?Megenaz esetben (indokolt eset). Ezzel együtt, a fertőzések
19.Hanemtudjukkinyomtatnianyilatkozatformagedetta18évenaluliakkijárása?
elkerülése miatt javasoljuk kártyás fizetés használanyomtatványát,érvényesakézzelírtnyilatkozatis?Az
tát.
16 és 18 év közötti személyek számára igen. Nekik is ígyleírtszövegazonoskelllegyenaformanyomtatvány
saját nyilatkozatot kell kitölteniük.
szövegével?
29.Azautóidőszakosműszakiellenőrzéselejár(ITP).
A 16 év alatti kiskorúak esetében felnőtt felügyeletéIgen. A nyilatkozat lehet kézzel írott is. Kötelező Meghosszabbítjákazérvényességét?
vel lehetséges a kijárás, vagy a szüleiknek, törvényes
módon tartalmaznia kell a család- és keresztnevet,
Nem hosszabbítják meg. Az ellenőrzés elvégezhető a
gyámjuknak kell kitölteniük a nyilatkozatot. A járvány
születési dátumot, tényleges lakhely címét, a lakjóváhagyott állomásokon, ez alapvető szükségleti elmiatt azt javasoljuk, hogy a kijárást az ő esetükben is
helyelhagyás indokát és azokat a helyszíneket, amelátásnak minősül (ebben az esetben a 2. pontot kell
minimálisra korlátozzák.
lyen a személy végighalad, a dátumot és az aláírást.
megjelölni az egyéni felelősségvállalási nyilatkozatA
nyilatkozat
on-line
is
kitölthető
a
ban).
10.Kinekkellkitölteniazegyénifelelősségvállalásinyihttps://formular.sts.ro/ oldalon, és telefonon, tableten
latkozatota16évesnélfiatalabbkiskorúak,illetvea1630.Lejártakötelezőbiztosításom(RCA).Ennekautovagy más elektronikai eszközön felmutatható az el18évközöttikiskorúakesetében?
lenőrző szervek kérésére, de minden esetben tartal- matikusanmeghosszabbítjákazérvényességét?Hanem,
elhagyhatomalakhelyem,hogykössekegyújabbbiztomaznia kell az érintett személy kézi aláírását.
16évalattikiskorúakesetében a nyilatkozatot az
sítást?
egyikszülőnekvagy a törvényesgyámnak kell kitöltenie és aláírnia.
Nem. Az RCA (kötelező) biztosítás érvényességét
B. MUNKAVÉGZÉSSEL KAPCSOLATOS
nem hosszabbítják meg a szükségállapot alatt. Mivel
A16-18évközöttikiskorúaksajátfelelősségrekiKÉRDÉSEK
ez online is megvásárolható, az RCA biztosítás megtölthetikésaláírhatják a nyilatkozatot azzal a feltékötése nem számít sürgősségnek, és nem lehet indok
20.Egyénifelelősségvállalásinyilatkozatotazoknakis
tellel, hogy tiszteletben tartják a kijárásra vonatkozó
a lakhely elhagyására.
előírásokat, és tudniuk kell, hogy nem vehetnek részt kikelltölteni,akikmunkábamennek?
31. Elhagyhatom a lakhelyem az épülőfélben levő
semmilyen csoportos találkozáson vagy tevékenyséNem. Az alkalmazottaknak munkahelyi igazolást
házamépítkezésimunkálatainakfelügyeletére?
gen. Ugyanakkor személyazonosítóokmányokkal is
vagy munkahelyi igazolványt kell felmutatniuk. Csak
kell rendelkezniük.
azoknak kell egyéni felelősségvállalási nyilatkozatot
Nem, ez nem szerepel a lakhelyelhagyás lehetséges
kitölteniük, akik: engedélyezett magánszemélyek
indokai között.
11.Mennyirelehettávolazotthonunktólaszakorvos
(PFA), egyéni vállalkozók, családi vállalkozás tagrendelője? Elmehetünk szakorvosi vizsgálatra például
32.Havalakiházatépít,ésennekmunkálataitszeretné
jai/munkavégzői,
szabadfoglalkozásúak vagy mezőCsíkszeredábólKolozsvárra?
ebbenazidőszakbanisfolytatni,megtehetieztanélkül,
gazdasággal foglalkozó személyek.
hogytörvénytsértene?Amennyibenigen,milyenindokot
Igen. Nincs távolsághatár, amelyen belül az orvosi
21.Elvihetemautóvalházastársamatamunkahelyére kellbejelölnieanyilatkozatban?
rendelőnek kell lennie. De azt javasoljuk, hogy csak
vagyonnanhaza?
akkor utazzanak orvosi vizsgálatra más városokba, ha
A lakhelyelhagyás indoka halaszthatatlan okra kell
Igen. Amennyiben ez indokolt, megteheti, de legyen
előtte ellenőrizték az illető rendelő működését ebben
vonatkozzon. A 4. pontnál bejelölhető „indokolt eset”
erről kitöltve egyénifelelősségvállalásinyilatkozata.
az időszakban. Ez alól kivételt képeznek a súlyos, sürmegalapozott kell legyen.
Ez a helyzet akkor indokolt, ha a munkahely felé
gősségi esetek.
(korona.rmdsz.ro)
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MISSISSIPPI SZŐNYEGMOSÓ
Szőnyegmosás, -szárítás professzionális módon.
Rögzített padlószőnyeg mosása helyszíni kiszállással.
Kanapé-, ülőgarnitúra-tisztítás.
Rendelésért és egyéb információkért hívja bizalommal
a 0799-998-899-es telefonszámot. (sz.-I)
A LEHETŐ LEGOLCSÓBB INGATLANOK MAROSVÁSÁRHELYEN.
Facebook: Real Garant Casa
Tel. 0737-797-975. (6911-I)
A hirdetési rovatban
megjelent közlemények,
reklámok tartalmáért
a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

ADÁSVÉTEL

A NIKI PARK ÜZLET – 1989. Dec-

ember 22. utca 113/A szám – elad új

ágybetéteket. Nyugdíjasoknak 20%

kedvezmény. (22014-I)

ELADÓ sírhely a katolikus temetőben.
Érdeklődni a 0724-596-732-es telefonszámon. (7263)

LAKÁS

ELADÓ olcsón Marosszentgyörgyön

2004-ben épült ház, 44 ár telek (felparcellázható) a főúton, közel a

Selgros-hoz.

(22014-I)

Tel.

0744-438-594.

MINDENFÉLE

Soha el nem múló szeretettel és fájda-

KÉSZÍTÜNK: külső műanyag/alumínium

édesapára, nagyapára, apósra, test-

redőnyöket,

monikaajtókat,

szalagfüggönyöket,

szúnyoghálókat.

0744-121-714, 0265/218-321. (7011)

har-

Tel.

FUVART, bútorhordást vállalunk sze-

mélyzettel, külföldre is, valamint tör-

melékszállítást. Tel. 0749-543-104.

(6059-I)

FAMETSZÉST és permetezést válla-

lunk. Tel. 0770-621-920. (7060-I)

VÁLLALUNK tetőjavítást, csatorna-

készítést, szigetelést, bármilyen javítást. Tel. 0759-467-356. (7266)

IDŐS hölgy mellé gondozónőt keresünk. Tel. 0365/428-514. (sz-I)

MEGEMLÉKEZÉS

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

ATRIPLASTKFT. alkalmaz HEGESZTŐT. Szakmai felkészítést,
vonzó bérezési csomagot és előléptetési lehetőséget ajánlunk. Az önéletrajzokat Marosvásárhelyen, a Dózsa György utca 197. szám alatt,
a cég titkárságán lehet benyújtani vagy e-mailben a hr@triplast.ro
címre elküldeni. További információ a 0742-147-043-as telefonszámon. (64617-I)

FIATAL, dolgozni szerető, törekvő és tanulni vágyó PINCÉRT/RECEPCIÓST keresünk kis PANZIÓBA. Tel. 0744-624-976. (22020-I)

HENI MED CENTER – INGYENES ORVOSI KIVIZSGÁLÁS
KÜLDŐPAPÍRRAL: reumatológia (gerincfájás, térd-, váll- és csípőpanaszok); belgyógyászat. KEDVEZMÉNYES ÁRAK: bőrgyógyászat; neurológia; ultrahangos kivizsgálás; allergológia; immunológia;
doppleres ultrahangvizsgálat. Tel.: 0770-310-944. Cím: Pr. Dr. Ghe.
Marinescu u. 47/3. szám (November 7.). (-I)

ÉPÍTŐCÉG 15%-os kedvezménnyel vállal háztetőkészítést, tetőfedést Lindab cserépből, tetőszigetelést, cserépforgatást, külső és belső
munkálatokat, javítást, kerítés- és kapukészítést, bontást is. Tel. 0770621-920. (7060-I)

ATORDAICÉG alkalmaz KASSZÁSNŐT hús- és hentesáruüzletébe. Érdeklődni a 0744-681-130-as telefonszámon. (22032-I)

halálának első évfordulóján. Emléked
szívünkben őrizzük. Nyugodjál béké-

zátartozói. (7257)

(7240)

TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német
REHAU profilokból. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379638. (sz.-I)

nyi születésű id. SÜTŐ GYULÁRA

Tel. 0744-966-747. (21894-I)

munkálatokat. Tel. 0745-303-403.

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

vérre és nagybácsira, a vajdaszentivá-

ben, emléked legyen áldott!

VÁLLALUNK külső, belső építkezési

Szolgáltatás–Üzletiajánlat

lommal gondolunk a szeretett férjre,

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT válla-

lok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.

Szomorú szívvel emlékezünk a
drága jó feleségre, szerető édes-

anyára, gondoskodó nagyma-

mára, CSÁTHI IRÉNRE halálának

5. évfordulóján. Emléke legyen ál-

dott! A szerető család. (7259-I)

Fájó szívvel emlékeztünk április

2-án az ehedi születésű marosvá-

sárhelyi BARABÁSI LUKÁCSRA
halálának 10. évfordulóján. Emlé-

két őrzi felesége, fia, László,

menye, Rodica, két unokája: Ló-

ránt és Robika, dédunokája,
Cristian. Nyugalma legyen csen-

des! (7265)
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A gyászoló családtagok és azok hoz-

Soha el nem múló fájdalommal emlé-

kezünk életünk legszomorúbb nap-

jára, április 3-ára, amikor fiunk, ifj.
BALOG LAJOS (Szutyi) örökre eltávo-

zott közülünk. Emlékét örökre őrizzük.
Szülei, testvérei, rokonai, ismerősei.

Nyugodj békében! (7239-I)

Megállunk néma sírod mellett, szeretnénk megfogni még egyszer a kezed,
és megköszönni végtelen szereteted.
Imádtad családod, mindenkit szerettél, boldog voltál, ha örömöt szereztél. Az élet szép volt és vidám, de
elrabolt tőlünk a kegyetlen halál. Elfeledni téged soha nem lehet, te voltál a jóság és a szeretet. Elvitted a
fényt, a meleget, csak egy sugarat
hagytál: az emlékedet.
Szívünkben el nem múló fájdalommal gondolunk április 4-én
a szeretett férjre, gondos édesapára, a szászcsávási születésű
SZÉKELY ISTVÁNRA (Pista bácsi) halálának 4. évfordulóján.
Emlékét őrzi bánatos felesége, Vera, lánya, Éva és családja,
fia,
István
és
családja,
valamint
az
unokák.
Nyugodjál békében! (sz.-I)

ELHALÁLOZÁS
Isten akaratában megnyugodva,
fájdalommal teli szívvel tudatjuk,
hogy a szeretett testvér, nagynéni, sógornő, unokatestvér, jó
barát,
KOVÁCS JULIANNA
szül. Bakai (Juci mama, JUCKÓ)
türelemmel viselt betegség után,
2020. április 2-án, életének 87.
évében megpihent.
Drága halottunk földi maradványait 2020. április 3-án 14 órakor
helyezzük örök nyugalomra a
marosvásárhelyi református temetőben. Pihenése legyen csendes, emléke áldott!
A gyászoló család. (7264-I)

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a sze-

retett édesanya, nagymama, testvér és nagynéni,

TAMÁS SAROLTA
szül. Sipos

életének 74. évében, április 2-án

1 órakor örökre megpihent. Földi

maradványait április 3-án 13 óra-

kor a református temetőben helyezzük

nyugalomra.

Emléke

legyen áldott, nyugalma csendes!

A gyászoló család. (-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

a szerető feleség, édesanya,
nagymama, rokon és jó szom-

széd, az iklandi születésű
ÁTYIN JÓZSEFNÉ

szül. ASZALOS JULIANNA

életének 91. évében csendesen
megpihent.

Temetése április 3-án 14 órakor

lesz szűk családi körben, az ik-

landi sírkertben, református szertartás szerint.

Búcsúzik tőle szerető férje, fia,

két unokája, Józsi és Laci, a ro-

konok, az ismerősök és a szom-

szédok.

A gyászoló család. (-I)

Fizetett hirdetés
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