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Első ajtós felszállási rend

Óvintézkedések a marosvásárhelyi közszállításban

Hungarikum lett
a csíksomlyói
pünkösdi búcsú

Hungarikummá nyilvánította csütörtöki
ülésén a csíksomlyói pünkösdi búcsút
és kegyhelyet a Hungarikum Bizottság, elismerve egyedi, vallásos és közösségépítő jellegét.

____________3.
Soron kívüli
tanácsülés
Marosvásárhelyen

Mintegy 114 ezer lejt költhet a város
kézfertőtlenítő szerekre, szappanra és
– Csiki Zsolt képviselő módosító javaslatára – lázmérőkre is. A testület
csütörtökön soron kívüli ülésen jóváhagyta Marosvásárhely költségvetésének módosítását.

Első ajtós, civilizált felszállási rendet vezettek be országszerte – így Marosvásárhelyen is – a helyi közszállításban,
akárcsak nyugati szomszédainknál. Annak ellenére, hogy
több forrásban is hirdetik a tömegközlekedési eszközökön
érvényes járványügyi szabályokat, az utasok közül egyesek
nehezen alkalmazkodnak, illetve figyelmen kívül hagyják
azokat.

Szer Pálosy Piroska

Fotó: Nagy Tibor

A járványügyi korlátozások fokozatos feloldásával párhuzamosan a
helyi autóbuszokon utazók is bizonyos változásokkal kell számoljanak,
és fontos alkalmazkodni az előírásokhoz. A készenléti állapot bevezetése
nyomán a marosvásárhelyi közszállításban alkalmazott óvintézkedésekről és a felmerülő gondokról Tatár Bélát, a Helyi Közszállítási Vállalat
igazgatóját kérdeztük.

Kibocsátották az építési engedélyt

(Folytatás a 4. oldalon)

A Szállításügyi, Infrastruktúra-fejlesztési és TávközHa a szerződést aláírják, júniusban nekiláthatnak a
lési Minisztérium május 18-án kibocsátotta az építke- munkának. 18 hónap alatt kellene befejezni, hogy a
zési engedélyt az A 3-as észak-erdélyi autópálya 2021 decemberére megszabott határidőre át lehessen
Nyárádtő–Marosvásárhely közötti 9,2 kilométeres sza- adni ezt a részt. (mezey)
kaszára.
Mint már közöltük olvasóinkkal, a Közúti Infrastruktúrát
Kezelő Országos Társaság
(CNAIR) igazgatója, Mariana
Ioniţa április végén jelentette
be, hogy az osztrák Strabag cég
nyerte a jogot ennek a sztrádaszakasznak a megépítésére.
Tekintettel arra, hogy a munkálatok odaítélési procedúrája
közel négy évig húzódott, a
cégnek újabb dokumentációt
kellett benyújtania egy újabb
építkezési engedélyért. Az építési szerződés aláírása most
már nem ütközik akadályba.
A szóban forgó szakasz két
részből áll: egy 4,7 kilométeres
2-2 sávos összekötő útból,
amely Marosvásárhelyről, a
Metro nagyáruház és a Promenada Mall környékéről indul,
és egy 4,5 kilométeres, Nyárádtőig tartó szakaszból.
Fotó: Nagy Tibor (archív)

____________4.
Az ádámosi unitárius templom orgonájának története

Ádámos Maros megye nyugati részén,
a Kis-Küküllő partján elterülő település. Az újvári királyi birtokként létrejött
faluban 1518-ban épült az az unitárius
templom, melynek festett mennyezete
– Erdélyben a második legrégebbi –
1526-ban készült, és falai közt 1618
és 1659 között tíz zsinatot tartottak.

____________5.

Kitüntetés
a „kisebbségvédelemért”

Bodolai Gyöngyi

Miközben a „mélynacionalizmus” kártyájával zsonglőrözve, igaztalanságokkal tűzdelt, populista, magyarellenes szónoklatokkal próbálja pártja, a kormányon levő Liberális Párt csökkenő
népszerűségét növelni, és kormányának a gazdasági életben játszott
tehetetlenségéről elterelni a figyelmet, május 21-én a nemzetközi
Nagy Károly-díjat kellett volna átvegye Klaus Iohannis. Az indoklásban, amelyet Jürgen Linden német szociáldemokrata politikus, a
díjat osztó Karlpreis-bizottság szóvivője fogalmazott meg, Iohannis
érdeme, hogy az igazságszolgáltatás szabadságáért áll ki, a kulturális sokszínűség és a kisebbség védelmezője, továbbá hidat épít
Nyugat- és Kelet-Európa között. A díjat, amelyet az egész Európát
magába foglaló frank birodalmat megteremtő Nagy Károly császár
emlékére alapítottak, az Európa egyesítésében szerepet vállaló, európai értékeket képviselő politikusok, mint például Robert Schuman,
Henry Kissinger, Francois Mitterand, Helmut Kohl, Václav Havel,
Horn Gyula (a két Németország egyesítésében játszott szerepéért),
de Angela Merkel és Donald Tusk is megkapta. Mellettük II. János
Pál és Ferenc pápa is a kitüntetettek között szerepel.
Ahelyett, hogy az eltelt hónapokban igyekezett volna bizonyítani,
hogy méltó a múlt év végén bejelentett kitüntetésre, Klaus Iohannis
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
5 óra 41 perckor,
lenyugszik
20 óra 58 perckor.
Az év 143. napja,
hátravan 223 nap.

IDŐJÁRÁS

Ma JÚLIA és RITA,
holnap DEZSŐ napja.
DEZSŐ: a latin Desiderius
névből származik, aminek a kiejtése Dezsidérius volt, és
ennek az alakváltozatnak a rövidült és -ő kicsinyítő képzős
változata a Dezső. Jelentése:
óhajtott, kívánt (gyermek).

Részben napos
Hőmérséklet:
max. 160C
min. 40C

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2020. május 21.

1 EUR

1 USD

100 HUF

1 g ARANY

4,8425

4,4163

1,3883

246,1668

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő
hónapra a Népújság szerkesztőségében:
Marosvásárhely, Dózsa György utca 9. szám,
2. emelet, 57-es iroda. Borbély Ernő,
naponta 9-14 óra között, szombat – vasárnap zárva.

Telefonon kell egyeztetni
a szakorvosi rendelés előtt

Május 18-tól, hétfőtől a Maros Megyei Klinikai Kórház 2-es Poliklinika
járóbeteg-rendelőjében a tevékenység
folytatódik, minden közegészségügyi
előírást tiszteletben tartva. A 0365882-556, 0365-882-552 vagy a 0365882-553-as telefonszámon lehet
programálást kérni szakorvosi vizsgálatra naponta 8–20 óra között. Az alábbiakra hívjuk fel a páciensek
figyelmét:
A betegek vizsgálata naponta 8 és
20 óra között történik, és előzetes telefonos időpontegyeztetést igényel.

Minden pácienst arra kérünk, hogy
10 perccel a megbeszélt időpont előtt
érkezzen, amennyiben lehetséges, kíséret nélkül (kivételt képeznek ez alól
a kiskorúak és a mozgássérültek, akiknek esetében egy kísérő megengedett).
Programáláskor minden páciens köteles tájékoztatni a következőkről:
1. Ha hidegrázása van, tüsszög,
köhög, fáj a torka, légzési nehézségei
és/vagy láza (37,3 oC-nál nagyobb)
van;
2. Valamely családtagjánál jelentkeztek a fenti tünetek;

Beiratkozási díj nélküli online felvételi a Sapientián

A Sapientia EMTE Szenátusa úgy határozott, hogy a 2020. évi egyetemi felvételi
lebonyolítása online módon történik, a jelentkezőket pedig mentesíti a beiratkozási
díj alól. A nyári felvételi időszak július 8–
19. közé esik.
A döntés értelmében az alap- és mesterképzésekre való nyári és őszi beiratkozás,
és ahol szükséges, a felvételi vizsga is online platformon keresztül fog zajlani.
Részletes információk az egyetem honlapján, a Felvételi 2020 menüpont alatt találhatók.
A Sapientia EMTE a 2020/2021-es
egyetemi tanévben összesen 1115 alapképzéses és 291 mesterképzéses helyet hirdet
meg.

Tel. 0742-828-647

Megyei hírek

12 ezer nyugdíjat számolnak át

Az alkotmánybíróság 702/2019-es határozata értelmében
– amelyet idén február 10-én közöltek a Hivatalos Közlönyben – országos viszonylatban jelentős számú nyugdíjat kell
átszámolni. A Maros Megyei Nyugdíjpénztárnak június elsejéig 12 ezer nyugdíjat kell átszámolnia, eddig több mint
10 ezerrel vannak meg. Az alkotmánybíróság szóban forgó
döntése szerint az átszámítás tárgyát azok a dossziék képezik, amelyek tulajdosai 2011. január 1-je előtt előre hozott
vagy rokkantsági nyugdíjba vonultak, s korhatáros nyugdíjra csak e dátum után voltak jogosultak. Az ő esetükben
nem alkalmazták a korrekciós mutatót a korhatáros nyugdíj
megállapításakor, amit az új nyugdíjtörvény szerint a 2011.
január 1-jétől nyugdíjba vonulóknak igen. Az átszámítás
nyomán a nyugdíjak átlagban 6-7%-kal nőnek. Júniusban
körülbelül 5000 nyugdíjas kapja meg az emelt nyugdíjat, a
többi júliusban számíthat rá – tájékoztatott Neagoe Eugenia, a nyugdíjpénztár ügyvezető igazgatója.

Vállalkozói konzultáció

A Maros Megyei Tanács online kérdőív segítségével méri
fel, hogy a Maros megyei vállalkozói szférának milyen nehézségeket és veszteségeket okozott a koronavírus-járvány, és a vállalkozóknak milyen javaslatai vannak a
gazdaság újraindításához, milyen lépéseket terveznek a
következő időszakban. Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke szerint a következő hónapok egyik legfontosabb feladata, hogy a gazdaságot érintő intézkedéseket
hozzanak, helyi és országos szinten egyaránt. A kérdőívre
kapott válaszokat elemezni fogják, és szakértők segítségével konkrét javaslatokat fogalmaznak meg, hogy milyen intézkedésekkel, programokkal lehet segíteni a vállalkozókat.
Az elemzést és a javaslatokat a megyei tanács a helyi önkormányzatoknak, a kormánynak és a parlamentnek is továbbítani fogja. A kérdőívet több ezer Maros megyei kis-,
közép- és egyéni vállalkozásnak küldik ki, az intézmény
honlapján is megtalálható. A kitöltési határidő május 31.

Ügyfélfogadás az útlevélosztályon

Május 18-ától újra fogadják az ügyfeleket a marosvásárhelyi
útlevélosztályon. Maros megyében egyelőre csak a megyeszékhelyen lehet az elektronikus és egyszerű, ideiglenes útlevélkérelmet benyújtani online időpontfoglalást követően.
Az ügyfelek a www.pasapoarte.mai.gov.ro honlapon, valamint a prefektúrák honlapján megtalálható munkaprogram
szerint és a www.epasapoarte.ro platform révén kérhetnek
időpontot az ügyintézésre. Az útlevélosztály munkarendje –
kérelmezés és kibocsátás –: hétfőtől csütörtökig 8.30–
18.30, pénteken 8.30–16.30 óra között. A panaszosokat hétfőtől péntekig 9–11 óra között fogadják. A megyében lévő
munkapontokon – Szászrégenben, Segesváron, Dicsőszentmártonban – szünetel az ügyfélfogadás

Megnyitották az oroszpiacot

Május 18-ától megnyitották a marosvásárhelyi Hadsereg
téri piacot, amely naponta 8-18 óra között várja a vásárlókat. A piac bejárata a Ialomiţei utcában, kijárata a Hadsereg téri kapunál van. Mind az eladóknak, mind a
vásárlóknak maszkot kell viselniük, az eladóknak a kesztyűviselés is kötelező.
Hírszerkesztő: Mezey Sarolta

3. Ha 65 éves vagy annál idősebb.
Azokat, akiknél a fertőzés kockázata magas (65 éven felüli vagy krónikus betegségben szenvedők), a korai
órákban fogadjuk.
Minden páciensnek érkezéskor kötelező a kézfertőtlenítés és egy fertőző
betegségekkel kapcsolatos nyilatkozat
kitöltése.
Emellett minden beteg hőmérsékletét megmérjük, amit egy erre a célra
szolgáló nyilvántartásba iktatunk
be. (közlemény)

Felvételit hirdet
a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem

Az egyetem Magyar Művészeti Karán július 8-án kezdődik az online beiratkozás alap- és magiszteri képzésre, a
felvételi az ezt követő héten lesz. Idén a hagyományos ingyenes felkészítők helyett online konzultációkat tartanak.
A belépéshez szükséges kódokat és az időpontokat az egyetem minden hirdetőfelületén közlik. A felvételit a következő szakokra hirdetik meg: alapképzés – színész szak,
osztályvezetők: Harsányi Zsolt, B. Fülöp Erzsébet. Bábszínészet, osztályvezető: Kozsik Novák Ildikó. Audiovizuális
kommunikáció – forgatókönyv- és reklámírás, média szak,
osztályvezető: Kós Anna. Teatrológia szak, osztályvezető:
Ungvári Zrínyi Ildikó. Látványtervezés, osztályvezető:
Bartha József. Zene szak, osztályvezető: Makkai Gyöngy-

vér. Magiszteri képzés – színművészet, osztályvezető: Berekméri Katalin. Művészetek és új média, osztályvezető:
Kós Anna. Teatrológia. Művelődésszervezés, osztályvezető: Pál Attila. Korszerű zenei koncepciók, osztályvezető:
Elekes Márta. Az egyetem oktatói idén ingyenes online felvételi felkészítőt tartanak az egyetem honlapján és Facebook-oldalán közölt beosztás szerint. További információk
az egyetem honlapján, illetve az egyetem hirdetőfelületein
(www.szini.ro, www.uat.ro). További elérhetőségek: 0265266-281 (telefon/fax), e-mail: felveteli@uat.ro, székhely:
Köteles Sámuel utca 6. szám, Marosvásárhely. Facebook:
Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem – Stúdió Színház.
Instagram: MME | Stúdió Színház.

Közlemény

Marosvásárhely Megyei Jogú Város pályázatot hirdet 2020-ban megszervezendő kulturális
programok, projektek vissza nem térítendő támogatására.
A támogatási útmutató és a formanyomtatványok elérhetők a www.tirgumures.ro honlapon (további információk a 0265-268-330-as telefonszám 162-es mellékén, kapcsolattartó Sztancs Erzsébet).
A pályázatok benyújtásának határideje 2020. június 22.

Dr. Dorin Florea polgármester

15 milliós beruházásra készülnek

Mezőbergenyében, a Bándi utca közelében új köztéri
vízcsapot szerelnek, mert a környéken a lakosság vízgondokkal küzd. Az itteni lakosok eddig egy köztéri kútból vitték a vizet, ám ennek minőségi mutatói nem
felelnek meg az előírásoknak. A probléma ideiglenes
megoldásaként a bergenyei tanácsosok, vállalkozók felajánlották, hogy a munkához biztosítják a munkaerőt, az
önkormányzat pedig a szükséges anyagokról gondoskodik. A mezőpaniti önkormányzat a község falvai vízés csatornahálózati gondjainak megoldása érdekében
egy nagyberuházást készít elő 15 millió euró értékben,

hogy ezzel végleges megoldás szülessen a község öszszes falujának vízgondjára.

Felújítják a szászrégeni stadiont

A Metalul sportpályát 1,4 millió lejes beruházással újítja
fel az önkormányzat, partnerségben a Román Labdarúgó-szövetséggel. A felújítást a megrongálódott jegyárusító kabin eltávolításával kezdik, majd teljesen
felújítják a pálya infrastruktúráját, 105x68 méteren szintetikus gyeppel látják el, új világítástechnikai berendezéseket szerelnek fel és teljesen új, kétezer férőhelyes
lelátót építenek. A stadionnál 85 férőhelyes parkolót alakítanak ki.
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Hungarikum lett a csíksomlyói pünkösdi búcsú

Hungarikummá nyilvánította csütörtöki ülésén a
csíksomlyói pünkösdi búcsút és kegyhelyet a Hungarikum Bizottság, elismerve egyedi, vallásos és közösségépítő jellegét. A nemzeti értékpiramis
legmagasabb fokára való besorolás méltó elismerése a székelység több mint 1000 éves hagyományának, az egész Kárpát-medencei magyarság
közös szellemi értékének.

„A Hungarikum Bizottság döntése hatalmas öröm és büszkeség számunkra, hiszen a csíksomlyói búcsú az összmagyarság ünnepe, az az ünnep, amely évről évre lelki és szellemi
táplálékot nyújt a magyar embereknek, bárhol is éljenek a világban. Hálásak vagyunk, hogy a csíksomlyói pünkösdi búcsú
és kegyhely ezután egy listán szerepelhet a Magyar Pálos
Renddel, a pannonhalmi Bencés Főapátsággal és környezetével, gróf Széchenyi István szellemi hagyatékával vagy a Kodály-módszerrel” – nyilatkozta Hegedüs Csilla, az Erdélyi
Magyar Értéktár Bizottság elnöke, az RMDSZ kultúráért felelős alelnöke a döntés kapcsán.

Mint elmondta, a csíksomlyói pünkösdi búcsú az összmagyarság legjelentősebb vallási és nemzeti ünnepévé vált, minden évben több mint félmillióan zarándokolnak ide Erdélyből,
de szerte a világból is. „Az egyházi és világi értelmiség ma a
hit és a kulturális önazonosság megtartásának szimbólumát is
látja Csíksomlyóban, ezért mindannyiunk számára ünnep,
hogy ez a döntés megszületett” – hangsúlyozta.
A csíksomlyói búcsút 2018-ban terjesztették a Hungarikum Bizottság elé az RMDSZ kezdeményezésére, az erdélyi
ferences rend támogatásával. „Mi azt vállaltuk, hogy erdélyi
értékeink védnökei leszünk, megőrizzük és felújítjuk azokat
az értékeinket, amelyek nemcsak az erdélyi magyarok, de
az egész nemzet számára reprezentatívak. Bár a román
állam megakadályozta, hogy a csíksomlyói búcsú a világörökség kincse legyen, ezt az elismerést sikerült kivívni.
Nagy álmunk vált ma valóra, azonban továbbra is dolgozni
fogunk, hogy minél több erdélyi értékünk elnyerje
a méltó tiszteletet és elismerést” – tette hozzá.
(közlemény)

Június közepéig jelentkezhetnek a középiskolás
diákok a Mathias Corvinus Collegium képzésére

A programban részt vevő tanulók négy- és nyolchetes e-learning-kurzusok közül választhatnak. Modern kori történelem,
közgazdaságtan, nemzetközi kapcsolatok, társadalmi tanulmányok, pszichológia, jog, valamint magyar és angol nyelvű íráskészség-fejlesztés is szerepel a palettán – olvasható az
MTI-hez csütörtökön eljuttatott ismertetőben.
Az online képzés mellett havonta egy személyes készségfejlesztő napot is tartanak, amikor a diákoknak lehetőségük
nyílik arra, hogy ismert és elismert szakértők által tartott előadásokon és tréningeken vegyenek részt. Az érdeklődők valamennyi kurzus tematikáját és bemutatkozó videóját a program
online felületén tekinthetik meg.
A Mathias Corvinus Collegium középiskolás-programja

már több mint tizenöt éve működik. A 2013 óta Erdélyben is
elérhető képzéseken több mint négyszáz erdélyi magyar tanuló
vesz részt, de a Felvidékről, Kárpátaljáról és a Vajdaságból is
rendszeresen jelentkeznek középiskolások a programra. Ma
már több mint 1700 fiatal fejlesztheti magát a távoktatási kurzusokon és a havi egy személyes képességfejlesztő tréningnapon alapuló képzéseken.
A szociálisan hátrányos helyzetű, nagy távolságból érkező
diákoknak az intézmény utazási támogatást biztosít, hogy
megkönnyítse részvételüket a tréningeken.
Azok a diákok, akik szeretnének bővebb tájékoztatást kapni
a programról, június 3-án ellátogathatnak az MCC középiskolás-program közösségi oldalára, ahol élő bejelentkezés keretében hallhatnak a kínált lehetőségekről.
Az érdeklődők magáról a programról, valamint a jelentkezés pontos menetéről az intézmény honlapján (kp.mcc.hu) olvashatnak bővebben. (MTI)

Nelu Tătaru egészségügyi miniszter jóváhagyta az egészségügyi tárca és a belügyminisztérium közös rendeletét, amely
előírja a védőmaszk kötelező viselését, a járványtani szűrést
és a kézfertőtlenítést a veszélyhelyzet idején a koronavírus-járvány terjedésének megfékezése érdekében, derül ki az egészségügyi tárca közleményéből. A dokumentum értelmében a
veszélyhelyzet idején kötelező a védőmaszk használata minden
nyilvános, zárt térben, így az üzletekben, a tömegközlekedési
járműveken és a munkahelyen is, ugyanakkor viszont megfogalmaznak néhány kivételt is. Az 5 évesnél kisebb gyerekek
kivételt képeznek a védőmaszk kötelezettségének viselése alól,
akárcsak a tanulók és az egyetemisták a tanórákon, amennyiben a megfelelő fizikai távolságot betartják egymás között, írja
elő az egészségügyi és a belügyminisztérium közös rendelete.
A kockázatok felmérése nyomán a következő esetek szintén
kivételt jelenthetnek: ha az alkalmazott egyedül dolgozik az
irodában vagy az alkalmazottak legalább 2 méteres távolságra
ülnek egymástól, és kétóránként szellőztetik a helyiséget, valamint fertőtlenítik a felületeket; ha az illető személy olyan betegségekben szenved, amelyek nehezítik szervezetének az
oxigénellátását; ha intenzív fizikai munkát végez vagy munkáját nehéz körülmények (magas hőmérséklet, magas nedvességtartalom stb.) nehezítik; a televíziós műsorvezetők és
vendégeik, ha betartják egymás között a 3 méteres távolságot;
a nyilvános felszólalók, ha betartják a 3 méteres távolságot a
többiektől. „A munkaügyi orvosok elvégzik a kockázatfelmérést a munkahelyeken, a munkavédelmi felelős pedig felkészítőt tart az alkalmazottaknak. (…) A védőmaszknak el kell
takarnia az orrot és a szájat is, és legalább 4 óránként, vagy
ahányszor csak szükséges, cserélni kell. A viselés ideje alatt

nem szabad a maszkhoz nyúlni, ha ez mégis megtörténik,
azonnal fertőtleníteni kell a kezet alkoholt tartalmazó kézfertőtlenítővel vagy vízzel és szappannal” – mutat rá a közlemény.
A nem orvosi maszkokat naponta ki kell mosni 60-90 Celsiusfokon, és ki kell vasalni. Az 5 éves vagy annál nagyobb gyerekek esetében javallott a textilből készült maszk használata.
Az egészségügyi tárca hangsúlyozza, hogy amennyiben jelentkeznek a megfázásos tünetek (láz/köhögés/tüsszentés), a védőmaszk használata mindenhol ajánlott (nyílt tereken, otthon
is). A rendelet a járványtani szűrést is előírja a nyilvános, zárt
helyiségekbe való belépéskor. A veszélyhelyzet idején az intézmények, közigazgatási hatóságok, cégek a bejáratnál kötelesek elvégezni a járványtani szűrést minden alkalmazottjuk,
illetve minden más belépő személy esetében, és kötelezniük
kell őket a kezek fertőtlenítésére. A járványtani szűrés a következőket foglalja magában: a testhőmérséklet megmérése érintésmentes hőmérővel (a testhőmérséklet nem haladhatja meg
a 37,3 Celsius-fokot); a légúti megbetegedés tüneteinek a megfigyelése (gyakori köhögés, tüsszentés); amennyiben a lemért
hőmérséklet meghaladja a 37,3 Celsius-fokot, javallott a művelet megismétlése 2-5 perc letelte után. Ha a hőmérséklet második méréskor is 37,3 Celsius-fok fölött van, vagy más légúti
fertőzésre utaló tünetei vannak az illető személynek, háziorvosi
vizsgálatra küldhető. Ha a háziorvos szerint fennáll a koronavírus-fertőzés gyanúja, tesztelésre küldi páciensét, ha nem,
akkor felállítja a megfelelő diagnózist. A rendelet értelmében
ugyanakkor az intézményekbe csak indokolt esetben léphetnek
be idegen személyek. Az intézkedések azonnal hatályba lépnek, mihelyt a miniszteri rendelet megjelenik a Hivatalos Közlönyben, szögezi le a közlemény. (Agerpres)

Új ajánlásokat fogalmazott meg az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (EASA) és az Európai Betegségmegelőzési
és Járványvédelmi Központ (ECDC) a légi közlekedés számára, amelyeket a koronavírus-járvány idején kell betartani.
A szervezetek a légi utazás minden szegmensére kiterjedő
javaslatokat fogalmaztak meg, az induló repülőtérre lépéstől
az érkező repülőtér elhagyásáig minden folyamatra kidolgoztak új szabályokat.
Az EASA és az ECDC irányelve szerint testhőmérsékletmérés után csak azok léphetnek be a repülőtérre, akik utaznak,
kísérő csak rendkívül indokolt esetben lehet az utassal. A megelőzés azonban már a repülőtérre lépés előtt kezdődik: a légitársaságoknak is tudatosítani kell az emberekben, hogy csak
ők léphetnek be a terminálokba, és csak akkor utazzanak, ha
egészségesnek érzik magukat, és nem mutatnak tüneteket. Ellenkező esetben az utastól meg lehet tagadni a repülőtérre belépést vagy a repülőgépbe beszállítást. Ez megtagadható attól
is, aki nem hajlandó a szabályokat betartani.
Minden utasnak kötelező lesz a maszk viselése a repülőtéren és a repülés közben is, ahogy ezt az utasokkal foglalkozó

személyzetnek is előírják. Az utasokat ösztönözni kell az online utasfelvétel és az önkiszolgáló poggyászleadó automaták
használatára, hogy csökkenteni lehessen az érintkezést.
A repülőtereken az utasfelvétel, az utasbiztonsági ellenőrzés
és a beszállítás során is be kell tartani a másfél méteres fizikai
távolságtartást, folyamatosnak kell lennie a fertőtlenítő takarításnak.
Amennyiben a járaton valaki tüneteket produkál, akkor lehetőség szerint az utolsó sorban az ablak mellett kell leültetni,
és két sor távolságot kell hagyni a többi utastól. Ha a fedélzeten utazás közben valaki nem hajlandó maszkot hordani,
akkor csak emiatt a gép nem szakítja meg az útját, de a szabályt be nem tartó utassal szemben a fogadó ország hatóságai
eljárást fognak indítani. A gépek fedélzetén az ellátás minimálisra csökken, ahogy a kabinban az utasok mozgását is
csökkenteni kell.
Az EASA és az ECDC nem támogatja a biológiai útlevél
bevezetését, illetve a teszteléseket, mert az emberek immunreakciója eltérő mértékű lehet, a gyorstesztek pedig nem elég
megbízhatóak. (MTI)

Június 14-ig jelentkezhetnek a társadalomtudományok iránt érdeklődő magyarországi és külhoni magyar középiskolás diákok a Mathias Corvinus
Collegium ingyenes képzésére.

Szabályozták a védőmaszk kötelező viselését

Új szabályok jönnek az európai légi közlekedésben

Ország – világ
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Nyugdíjemelés csak
a lehetőségek függvényében

A kormány prioritásként kezeli a közalkalmazotti
bérek és a nyugdíjak kifizetését, utóbbiakat a valós
lehetőségek függvényében fogják emelni – nyilatkozta szerda este Ludovic Orban. A miniszterelnök
azt mondta, elkülönítették a költségvetésben a nyugdíjak emelésére szánt összeget, és emelni fogják a
nyugdíjakat, ezt a döntést azonban nagyon komoly
mérlegelésnek kell megelőznie. „Mi szeretnénk növelni a nyugdíjakat, ugyanakkor azonban garanciát
is szeretnénk, hogy ezeket majd ki is tudjuk fizetni.
Mert a pokolba vezető út is jó szándékkal van kikövezve” – fogalmazott a kormányfő a Realitatea Plusnak adott interjúban. Hozzátette, miután elkészül a
jelentés az első fél évi gazdasági adatokról, e dokumentum, illetve az Európai Bizottság és más illetékes intézmények gazdasági előrejelzései alapján, „a
valós lehetőségek függvényében” döntenek a nyugdíjemelésről. (Agerpres)

Kétszáz alatt az új fertőzöttek száma

A legutóbbi tájékoztatás óta 198 új koronavírusos
megbetegedést igazoltak Romániában, és ezzel
17.585-re nőtt a fertőzöttek száma – közölte csütörtökön a Stratégiai Kommunikációs Csoport (GCS).
A fertőzöttek közül 10.581-et gyógyultnak nyilvánítottak, és kiengedtek a kórházból. Ez idáig 1151 halálos áldozata volt a koronavírusnak Romániában. A
csütörtöki adatok szerint Maros megyében eddig
660 megbetegedést összesítettek, amelyekből 482
páciens már felgyógyult, a betegségben tegnapig 63
személy hunyt el.

Valamennyi átkelőt megnyitották
a román–magyar határon

Csütörtök reggel 6 órától valamennyi, a veszélyhelyzetet megelőzően működtetett átkelő megnyílt a
román–magyar határon – közölte a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának munkatársa a csütörtöki online
sajtótájékoztatón. Kiss Róbert rendőralezredes azt
mondta: a Nyugat-Európába tartó és az onnan érkező tranzitforgalom Csanádpalotánál, Nagylaknál
és Ártándnál lépheti át a határt. A csanádpalotai átkelőt az autóbusszal, a nagylaki átkelőt a személygépkocsival utazók használhatják, az ártándi átkelőt
valamennyi járműtípussal igénybe vehetik. A kormány folyamatosan egyeztet a szomszédos országokkal a további átkelők megnyitásáról és a
korlátozások megszüntetéséről – közölte az alezredes, példaként említve, hogy néhány napon belül a
magyar–osztrák határt a két ország állampolgárai átléphetik, ha négy napnál nem régebbi okirattal igazolják, hogy nem fertőzöttek koronavírussal. (MTI)

Kitüntetés
a „kisebbségvédelemért”
(Folytatás az 1. oldalról)
a nacionalizmus olyan mélyrétegeit hozta felszínre, hogy
Corneliu Vadim Tudor és társai is megirigyelhetnék. A
nemzetiségi politikusként (a Romániai Német Demokrata
Fórum elnöke) színre lépő Klaus Iohannis, aki Szeben
polgármestereként szerzett hírnevet, fölöslegesnek tartotta Szeben német nevének feltüntetését a város bejáratainál levő táblákon, és azt is, hogy németül is szóljon a
szépszámú német ajkú résztvevőhöz a kulturális fővárossá
nyilvánítás nyitóünnepségén. Ezek ismeretében milyen elvárásaink lehetnek a nemzetiségét liberálisra váltó államfőtől, akit első megválasztásakor szinte egy emberként
segített hatalomra az erdélyi magyarság, hogy elnöksége
idején állambiztonsági kockázatként kezeljenek. Ezenkívül a marosvásárhelyi római katolikus iskola létrehozásáról szóló törvénynek az alkotmánybíróságon való
megtámadása fűződik a nevéhez, továbbá a helyi közigazgatási törvényt kiegészítő és módosító jogszabály ellen
az alkotmánybírósághoz benyújtott óvás, a forradalom
hőse kitüntetés visszavonása Tőkés Lászlótól, hogy csak
néhányat említsünk az előzményekből.
A populizmusba és gyűlöletkeltésbe elmerülve, szitokszónak használva a magyar nyelvet, a szocialista pártot
egy titkos szövetség megkötésével vádolta meg, aminek
az a célja, hogy Erdélyt átengedje egy másik országnak.
Ez olyan vád, amelyről, ha kiderül, hogy hazugság, az
államfőnek le kellene mondania. Ehhez képest az Országos Diszkriminációellenes Tanács ötezer lejes büntetése,
amelyet a nemzetiségi hovatartozás jogának megsértéséért rótt ki az államfőre, aki mindent meg fog tenni,
hogy a pénzbírságot eltöröljék, Klaus Iohannisnak nem
sokat számít, bár a kitüntetést illetően kellemetlen ajánlólevél. Amit a majdani díjátadáson a tiltakozáshullám
ellenére sem vesznek figyelembe. A német pontosságot,
körültekintést feltételezhetően feláldozzák a politika oltárán, hiszen az utóbbi időben egyre világosabbá vált,
hogy a Merkel által teljes mellszélességgel támogatott
migránsprojekthez képest az európai kisebbségek ügye
keveset nyom a latban. Ennek ellenére továbbra is kiállunk érte. Mit tehetnénk mást?
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Első ajtós felszállási rend
(Folytatás az 1. oldalról)

Az igazgató elöljáróban hangsúlyozta, hogy továbbra is mindent
megtesznek az utasok és munkavállalóik egészségének megóvása érdekében. A tömegközlekedési
járműveken kötelező az orrot és
szájat egyaránt elfedő védőmaszk
viselése, a felszálláshoz az autóbusz
első ajtaját kell igénybe venni, leszálláshoz pedig a többi ajtót. A
nyugdíjas korosztálynak ugyanakkor a csúcsforgalomban az utazás
mellőzését tanácsolják.
A szükségállapot feloldását követően új lendülettel, a csúcsforgalomban
a
járatsűrűségek
növelésével kezdték meg a tevékenységet. Hozzávetőleg 35 autóbusszal fedik le a megyeszékhely
utasforgalmát, ebből 25 jármű folyamatosan közlekedik. Annak érdekében, hogy elegendő tér álljon
az utasok rendelkezésére a hoszszabb útvonalakon, a kora reggeli
órákban négy-négy autóbusszal látják el az utasszállítást, így azok tizenöt percenként indulhatnak
ugyanabba az irányba a végállomásokról. A közszállítási járműveket a
vonalvégeken naponta többször is
fertőtlenítik, az autóbuszokon pedig
kézfertőtlenítők vannak felszerelve
az utasok számára.
Az országszerte népszerűsített
szabályok betartásával azonban
egyelőre mifelénk is gondok vannak. A közszállítási járművekre felszállók ugyanis az első ajtót kellene
igénybe vegyék azért, hogy a járművezetőnek felmutassák a bérletet
vagy jegyet váltsanak, ezáltal pedig
a sofőr kiszűrhesse azokat, akik védőmaszk nélkül próbálnak fel-

szállni. Amint az igazgató kifejtette,
a március–áprilisi Covid–19-járvány idején egyetlen munkatársuk
sem fertőződött meg az új típusú
koronavírussal.

Kerülni kell
a csúcsforgalmi órákat

A marosvásárhelyi tömegközlekedési eszközökön az utasok számára kötelező az orrot és szájat
egyaránt elfedő védőmaszk viselése, ugyanakkor nem kötelező, de
ajánlott a gumikesztyű használata
is. A május 15-i Hivatalos Közlönyben megjelent 2020. évi 55-ös
számú törvény értelmében kereskedelmi egységekben, közszállításban, munkahelyen és zárt
helyiségekben magánszemélyek
számára kötelező az orrot és szájat
fedő védőmaszk viselése. Ennek elmulasztásáért – a Covid–19-járvány megelőzését célzó törvények
figyelmen kívül hagyása miatt –
500–2.500 lej közötti bírság róható
ki. A járművezetők és a jegyellenőrök egyaránt védőfelszerelést viselnek a saját és az utasok
egészségének védelme érdekében.
A nyugdíjasokat a veszélyeztetett
korosztályba tartozók egészségének
megóvása érdekében is arra kéri a
vezetőség, hogy lehetőleg kerüljék
a kora reggeli csúcsforgalomban
való utazást, amennyiben tehetik,
halasszák 8 vagy 9 óra utánra.
Május 18-ától, hétfőtől a Tudor
negyedi Fortuna autóbusz-megállóban és a főtéri Színház téren munkanapokon 13–20 óra között lehet
buszbérletet vásárolni, a közszállítási vállalat székhelyén, a Béga utca
2. szám alatt pedig munkanapokon
8–12 óra között.

A bocsánatkérés elmarad?

Mózes Edith

Szerdán 5000 lejre bírságolta
meg az Országos Diszkriminációellenes Tanács Klaus Iohannis államelnököt a „Jó napot kívánok, PSD”
kezdetű, a Székelyföld autonómiastatútumának törvénytervezete kapcsán tartott beszéde miatt. A CNCD
indoklása szerint az államfő kijelentései „diszkriminatívak, és megsértik az etnikai/nemzetiségi identitás
méltóságának jogát”.
Köztudott, hogy az elnök április
29-én, miután a képviselőház hallgatólagosan elfogadta a Székelyföld
autonómiastatútumának
tervezetét, Klaus Iohannis államfő
vehemensen támadta a Szociáldemokrata Pártot (PSD), kijelentve,
egyezséget kötött az RMDSZ-szel,
hogy Erdélyt átjátssza a magyaroknak, „miközben jómagam, a kormány és a többi hatóság az
emberek életéért küzdünk, azért
harcolunk, hogy szabaduljunk ettől
a járványtól”. És feltette a kérdést:
„Vajon mit ígért nektek Orbán Viktor Budapestről e megállapodásért
cserébe?”
Az ilyenkor szokásos reakciók
sem maradtak el. Az RMDSZ elnöke szerint az államfő megbírságolása
az
Országos
Diszkriminációellenes Tanács részéről nagy jelentőséggel bír, nem a
kiszabott összeg miatt, hanem az
üzenet szempontjából, mivel az
elnök által mondottak egy etnikai
közösséget diszkrimináltak. Az

RMDSZ elnöke továbbra is nyilvános bocsánatkérést szorgalmaz.
Nagyrészt az volt a vélemény,
hogy a CNCD döntése azt is jelenti,
még él a demokrácia csírája ebben
az egyre diktatórikusabbá váló országban.
Persze, nem mindenki gondolta
így. Az egyik központi lap úgy
kommentálta az esetet, hogy Iohannist „anyagi veszteség érte a magyarok miatt”.
A miniszterelnök a szerdai parlamenti meghallgatáson, amelyen a
kormány gazdaságélénkítő stratégiáját kellett volna bemutatnia, azonkívül, hogy – miközben az orrán
le-fel csúszkáló maszkot igazgatta
– felhívta a figyelmet a védőmaszk
használatának fontosságára, semmi
érdemlegeset nem mondott.
Szerinte Iohannist nem azért bírságolta meg a CNCD, mert diszkriminált, hanem azért, mert az
alkotmány szellemében járt el, védelmébe vette az alaptörvény által
szavatolt integritást. Áldozatnak nevezte az elnököt, akinek egyetlen
„bűne”, hogy „kiállt az alkotmányos elvek mellett”. Ludovic Orban
szerint a PSD és az RMDSZ „nem
Románia érdekeit képviseli”, és
bármilyen kompromisszumra képesek az „úgynevezett Székelyföld”
autonómiája érdekében.
Maga az államelnök „mélyen politikai” döntésnek tartja a CNCD
határozatát, és bejelentette, a bíróságon fogja megtámadni. Amiből
egyenesen következik, hogy a nyilvános bocsánatkérés elmarad.

Soron kívüli tanácsülés Marosvásárhelyen

Mindent megtesznek a vizsgákra készülő
diákok biztonságáért

Antalfi Imola
Csiki Zsolt (RMDSZ) frakcióvezető módosító javaslatára a csütörtöki soron kívüli tanácsülésen a testület megszavazta, hogy 39 ezer lejjel kiegészítik a
tervezetben szereplő 75 ezer lejes keretet, amiből a
tanintézményeknek vásárolnak fertőtlenítőszert. A tanulók egy része (a végzős diákok, a 8. és 12., illetve
13. osztályok) ugyanis június 2-ától visszatérnek az
iskolába, hogy felkészüljenek a vizsgákra. Csiki Zsolt
javaslatára a 39 ezer lejből (amit eredetileg az iskolai
műhelyek, kabinetek felszerelésére különítettek el)
22 ezer lejre az általános iskoláknak, 17 ezer lejre a
líceumoknak vásárolnak lázmérőt. Csiki Zsolt felvetésére Horaţiu Lobonţ, a polgármesteri hivatal iskolaigazgatóságának vezetője közölte, nem a hivatal
szerzi be a szükséges fertőtlenítőszereket, mert a licit
hosszadalmas lenne, és június 2-áig nem lehetne lebonyolítani a közbeszerzést, ehelyett minden tanintézmény megvásárolhatja azt a mennyiséget, amire
szüksége van.
Benedek Theodora (PNL) javasolta, hogy a polgármesteri hivatal, partnerségben a megyei sürgősségi kórházzal, a közegészségügyi igazgatósággal és
a tanfelügyelőséggel, tegye lehetővé, hogy elvégezhető legyen a koronavírus-PCR-teszt azok esetében,
akik ezt önként vállalják, legyen szó diákokról, pedagógusokról vagy iskolai alkalmazottakról. Több

mint 3700 tanuló tér vissza az iskolákba, a tesztelés
is egyfajta óvintézkedés, kiszűrheti a fertőzötteket. A
liberális képviselő hangsúlyozta, egy teszt ára megközelítőleg 100 lej, ha az intézmények között az
egyezség létrejön, a jövő héten a testület jóváhagyhatná a tesztvásárláshoz szükséges összeget.
Radu Bălaş felvetésére, hogy lesz-e elegendő térfigyelő kamera a tantermekben, ahol a vizsgák zajlanak, tekintve, hogy 10 diák tartózkodhat egy időben
a teremben, Horaţiu Lobonţ elmondta, a kormány
módosította a szabályt, a nagyobb termekben tíznél
többen is vizsgázhatnak, de köztük kötelezően be kell
tartani a 2 méter távolságot. Így aztán valószínűleg
elegendő lesz a korábbi években vásárolt térfigyelő
kamera, de jövő héten még leszállítanak bizonyos
mennyiséget, a helyi tanács határozatának megfelelően.
Papuc Sergiu üléselnök a kormányt bírálta, amiért
az intézkedések mellé nem rendel pénzt, a helyi önkormányzatokra hárítva a járvány megelőzéséhez
szükséges anyagok költségeit.
A testület a továbbiakban jóváhagyta, hogy nemcsak a tömbházbejáratoknál, hanem a tanintézményeknél is felszerelik a kézfertőtlenítő-adagolókat.
Napirend utáni felszólalásában Vajda György
(RMDSZ) a végrehajtó apparátustól jelentést kért
arról, hogy eddig hány tömbházhoz szereltek fel ilyen
adagolót, mikor és hova szerelik fel ezután, és menynyit költött erre a polgármesteri hivatal. A víkendtelepi ballon, illetve az úszómedence sorsáról Vajda
György és Pápai Laszló (POL) kért tájékoztatást, valamint az a kérdés is felmerült, hogy a diákoknak ki
fogja biztosítani az arcmaszkot a tanintézménybe
való be- és kilépéskor.

Az Erdélyi Magyar Televízióban május 24-én is
élőben követhető 10:30-tól a csíksomlyói kegytemplomban tartott szentmise. 13:30-tól az Üzenet szeretettel műsor vendégei Juronics Tamás, a Szegedi
Kortárs Balett művészeti vezetője és Cári Tibor zeneszerző. A 17 órától kezdődő Pszichotrillákban Badics Petra és dr. Kádár Annamária arról
beszélgetnek, hogy a karantén után is megtartjuk-e
az egyszerűsített életvitelünket, vagy visszatérünk a
régi, rohanó fogyasztói szokásainkhoz. A 17:30-kor

kezdődő Hitélet vendége Pásztori-Kupán István református lelkész, egyetemi tanár, akitől arra a kérdésre is választ kaphatnak a nézők, hogy miben
gyengült és miben erősödött a világjárványban
Krisztus egyháza. 18:30-tól a Száműzött pályakezdők
című dokumentumfilm-sorozat harmadik részét,
majd este 8 órától a SzínHáz projekt keretében a Kolozsvári Magyar Opera előadásában nézhetik meg
Kálmán Imre Csárdáskirálynő című darabját. Jó szórakozást kívánunk!

A koronavírus-járvány idején, a közegészségügyi tanácsokat megfogadva, a lakosság
többsége sok fertőtlenítőszert használt és
használ. Ennek mennyisége a munkahelyek,
iskolák, szállodák, vendéglők stb. megnyitásával – az előírások betartását követve – jelentős mértékben növekedni fog. Többen is
feltették a kérdést, hogy ez a tény befolyásolhatja-e az ivóvíz minőségét, a szennyvíztisztító állomások semlegesíteni tudják-e a
megnövekedett fertőtlenítőszer-mennyiséget, a víztelepeken lehetséges-e jó minőségű ivóvizet előállítani.

– Voltak rendkívül száraz időszakok, amikor nagyon lecsökkent a Maros vízszintje. Az alacsony vízhozam okozott-e nehézséget a vízellátásban?
– A szárazság idején sem volt fennakadás, el tudtuk
látni a lakosságot ivóvízzel, ugyanis vannak felszíni
és mélykútjaink is.
– Ismert tény, hogy sok adósa van a vízüzemnek. A
járvány idején szüntették-e meg az ivóvíz-szolgáltatást a notórius adósoknál?
– Ebben az időszakban csak ott szünetelt időszakosan az ivóvízzel való ellátás, ahol a hálózaton bekövetkezett hibát kellett kijavítani – válaszolta a
szóvivő. (bodolai)

Mintegy 114 ezer lejt költhet a város kézfertőtlenítő szerekre, szappanra és – Csiki Zsolt
képviselő módosító javaslatára – lázmérőkre
is. A testület csütörtökön soron kívüli ülésen
jóváhagyta Marosvásárhely költségvetésének módosítását.

Lélekmelengető, szórakoztató műsorok
vasárnap az Erdély Tv-ben

Az ivóvíz minőségét nem befolyásolják
a fertőtlenítőszerek

A kérdéssel Tomuleţiu
Nicolaehoz, az Aquaserv Rt.
szóvivőjéhez fordultunk.
A válaszban elhangzott,
hogy az ivóvíz minősége továbbra is megfelel az előírásoknak, a szennyvíztisztító
állomáson alkalmazott hatékony módszereknek köszönhetően sikerül minden
szennyezőanyagot eltávolítani a csatornahálózaton érkező vízből. Az egyetlen
probléma, hogy az utóbbi
időben egyesek a használt
maszkokat és kesztyűket a
vécékagylóba dobják, emiatt
megszaporodtak a dugulások, ami kellemetlenséget
okoz a szomszédoknak is. Jó
lenne, ha senki sem tévesztené össze a vécékagylót a
szemeteskukával – hangsúlyozta a szóvivő.

Fotó: Aquaserv
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Márk Attila

Az ádámosi unitárius templom orgonájának története

Ádámos Maros megye nyugati részén, a
Kis-Küküllő partján elterülő település. Az újvári királyi birtokként létrejött faluban 1518ban épült az az unitárius templom, melynek
festett mennyezete – Erdélyben a második
legrégebbi – 1526-ban készült, és falai közt
1618 és 1659 között tíz zsinatot tartottak. Az
1803-as püspöki vizitáció jegyzőkönyve leírja a templomot és a benne levő karzatot, viszont nem említi az orgona előtt használt
éneklőpulpitust: „Nap Nyugot fellől valo végiben a’ Templomnak három stömpölyökre
tserefa gerendákra, elkopott festékü Deszkákból épült régi Kar”.
A szomszédos haranglábi unitárius eklézsia példáján felbuzdulva, az ádámosiak is elhatározták, hogy orgonát építtetnek. Írott
források hiányában nem tudjuk, mikor jutottak erre az elhatározásra, tény, hogy 1835-ben
már tekintélyes összeget gyűjtöttek e célra,
amit az egyházközség közpénztárából 103 forint 80 dénárral felpótolva, orgonát rendeltek
Goosz János segesvári orgonakészítő mestertől. A számadási jegyzőkönyv nem említi a
mester nevét, csak azt, hogy Segesváron élt
és Berethalmon volt műhelye.
Az orgonaépítés érdekében rendbe hozták
az „éneklő Kart”, a karzatot megfestő Hofman Ferencznek 16 forint 20 dénárt fizettek.
Ugyanakkor egy szekeres Segesvárra szállította a szerződésben megegyezett gabonát és
majorságot.
Bár a jelek szerint 1836-ban megkötötték
a szerződést, csak 1838-ban történt előrehaladás az orgona ügyében: kifizettek egy részletet az árából, és Segesvárról az elkészült
orgonatestet átszállították Berethalomba. Az
orgona 1839-ben készült el, a kifizetni való
részt háromszor pótolták közpénzből, majd
Berethalomban adták át a mesternek. Az orgonavásár után megmaradt 20 forint az orgonaalapból, 16 forint 95 dénárt az eklézsia
pénztárába visszatettek.
Simén Domokos a Küküllő köri orgonákról írva a következőket jegyzi meg az ádámosi orgonával kapcsolatban: „A több évíg
húzódó »beszerzési gond« okát nem ismerjük.
Közadakozásból összegyűlt a szükséges pénzösszeg, közben mégis elszámoltak Segesvárra
12, Berethalomba 5 fuvart, Szászkézdre pedig
egy követnek napidíjat fizettek orgonaügyben.
Ez időben Csegezi János volt az énekvezér”.
1840-ben a már orgonán is játszó mesternek pótjuttatást ígértek. Elhatározták, hogy
„[…] az orgonálásra a mesternek ígértetett
Csőstörök buzának behajtásais”.
1841-ben új énekvezér érkezett Ambrus
Pál személyében, ugyanakkor elvitték az orgonakészítő mesternek a megígért gabonát, a
szállításért 4 forint 61 dénárt fizettek.
A következő két évtizedben nincsenek adatok az orgonáról, az egyetlen ehhez köthető
írott emlék Kriza János püspök egyik levelének részlete, melyben az Ádámosra kinevezendő kántorról vall: „[…] Ádámosra már
kinéztem egy kitűnő tanulásu ifjut, most végzi
a 7-ik osztályt (kotából tanult Stügertől két év
óta) e mellett szinte mindenből eminens tehetségű, tanítási képesség is lesz, mint szegény
legény nem várhatja a’ későn adható papságot. Ez Ütő András nevü – majd szeptemberben kirendelem – ugy hiszem az ekklézsiában
lesz oly pártfogó, aki koszttal ellátja, uj kepe
idejeig”. Az 1867-es esperesi vizsgálószék
gyűlésén már jelen volt.

1870-ben az orgonát megjavították, 16 forint 46 dénárba került, a munkát végző mester
neve ismeretlen.
Ha az orgonáról nincsenek is egyéb adataink, az 1878. január 18-án először említett orgonaalap pontos kimutatása olvasható a
számadási jegyzőkönyvekben. Az 1880-as
években az alap 32 forintot tett ki, ezt a számoló egyházfi gondozására bízta a vizsgálószék.
1880-ban erős földrengés rázta meg a
templomot, a boltív megrepedezett és meglazult, le kellett szedni.
1884-ben javítottak a hangszeren: „Az orgona kijavításáért fizetett 8 fr.15kr.”, de a
megrepedezett boltív javítására csak 1888ban került sor. A vizsgálószék elrendelte,
hogy az eklézsia „addig is zárja el a hallgatóság elől a veszélyeztetett templom részt,
egyszersmind az orgonát szállítassa a másik
karba, nehogy a netalán beszakadás által ez
is veszélynek legyen kitéve”. Későbbi utalásokból tudjuk, hogy ez megtörtént. Az 1889es templomjavítás során kazettás mennyezet
került a boltív helyére, a festés részeként –
többek között – az orgonát és a két karzatot
is lefestették.
Az ezredéves évforduló évében, 1896-ban
a templom tetőzete romlásnak indult, veszélyeztetve a nemrég áthelyezett orgonát is:
„VIII. […] A Templom fedelének keleti része
nagyon romladozott, el annyira, hogy a befolyt víz ugy az orgonát, mint a falat veszélyezteti…”
1897-ben megigazították az orgonafúvót,
60 krajcárt fizettek a munkáért. Az 1901-ben,
a helybeli hitelszövetkezetben letétbe helyezett pénzből két évre rá, 5 koronát felhasználva, újból javították a hangszert. Ez
1907-ben megismétlődött, a javítás 20 koronába került.
1909-ben az ádámosi egyházközség nagyszabású javítási munkálatokra szánta rá
magát, az erre hirdetett pályázatot megnyerő

helybeli vállalkozó, Ádám Mihály többek között azt is vállalta, hogy az orgona feletti
mennyezetet megfesti, és orgonajavítás esetén az orgonasípokat kitisztítja, valamint a két
kart, az orgonát és a szószékkoronát újrafesti.
Okt. 24-én Vernes István torockói orgonamester megvizsgálta a hangszert, és arra a következtetésre jutott, hogy a jelenlegi
orgonafúvó használhatatlan, egy új készítését
ajánlotta 480 koronáért. Bár megegyeztek
szerződésileg, az orgonajavító javaslatára, az
őszi nedvesség beállta miatt, tavaszra halasztották a fúvó készítését. A számadási jegyzőkönyv szerint Vernes István 412 korona 70
fillérért végezte el a vállalt munkát.
Az első világháborúban történő orgonasíprekviráláshoz kötődően a püspökség egy kérdőívet küldött le az egyházközségekhez az
orgonákra vonatkozóan, hogy az 1850 előtt
készült orgonákat felmentésre ajánlják a honvédelmi minisztériumnak. Erre a kérdőívre
válaszolva Molnár János egykori ádámosi
lelkész a következőket írta: „[…] Orgonánk
sípjai nem onbol, hanem czínből vagy bádogból készültek, melyek annál fogva a jelzett
czélra használhatatlanok”. Ennek ellenére –
és bár koránál fogva is a felmentendő orgonák között volt – a homlokzati orgonasípokat
elrekvirálták, amint 1918-ban olvashatjuk:
„templomunk kisebb harangja – egyelőre –
hadászatra nem vehető igénybe, orgonánk
azonban eladható”. Ezeket azóta sem pótolták, helyettük műanyag síputánzatok vannak
az orgona homlokzatában.
A hívek szívükön hordozták az orgona
ügyét, az évek folyamán sok adomány érkezett helyrehozatala érdekében, mégis csak a
második világháború után, 1947-ben került
sor az orgonajavításra. Az elromlott orgonafúvót Maksay Ákos orgonamester javította
meg 100 ezer lejért, a mester egy hétig dolgozott a faluban, eközben szállását felváltva
az egyházközség tagjai vállalták, ellátásáról
Csiky József gondoskodott.

A következő évtizedekben, presbiteri jegyzőkönyvek hiányában, csak az egyházközség
aranykönyvi adataiból tudjuk követni az orgona sorsát. Eszerint az első javításra 1958ban került sor, majd az orgonajavításra
adakozók listájából megtudjuk, hogy 1974ben több napig javították. Az 1988-as, orgonákról szóló körívre válaszolva Nyitrai Csaba
egykori ádámosi lelkész megemlíti az orgona
elromlásának okát: „Az orgona a háboruk
alatt elnémult, sípjait elhordozták, golyónak
öntötték be. A hiányzó sípok egy részét pótolták, de az orgona évtizedeken át rossz állapotban volt. Kb. 25 évvel ezelőtt valaki a
sípokat összetörte és az orgona használhatatlan volt”. Ez tehát az 1960-as években történhetett.
1983-ban, lelkészi jelentésében Nyitrai
Csaba az elromlott orgonát is említi: „Az év
elején úgy tűnt, hogy nem lesz mivel vezetni
az éneket. Orgonánk már évtizedek óta használhatatlan állapotban volt”. Más orgona
után néztek, így akadtak rá a Beszterce megyei péterfalvi evangélikus templom eladó
hangszerére. A kihívott orgonaszakértő megnézte, és arra a következtetésre jutott, hogy
előnyösebb lesz, ha az ádámosi orgonát megjavíttatják.
A péterfalvi orgona végül Csíkborzsovára
került 1988-ban, az ádámosiak 1983-ban felvették a kapcsolatot Pánczél Géza marosvásárhelyi
orgonajavítóval
orgonájuk
megjavítása érdekében. Év végi lelkészi jelentésében Nyitrai Csaba azt írta: „Az orgonajavítók már elvégezték a javítás
nagyrészét, még két változathoz szóló síp felhangolását kell elvégezniük, de négy változaton már lehet játszani”. A fennebb említett
1988-as körívben a lelkész pontosan felsorolja az elvégzett javításokat: „A helyrehozható állapotban levő két fasíp sort rendbe
tette. Az összelapított ónsípokat kiegyengette
és gyűrűzéssel hangolta. A teljesen hiányzó
első sípokat műanyag sípokkal pótolta. […]
A fújtatót, szélszekrényt, belső mechanizmust
megjavította. Végül is az orgona jó állapotban van és használjuk”. Még megjegyzi: „az
orgona minden változatának megvan a sípsora, de kettő hiányos”.
Ezekben az években, állandó kántor hiányában, a lelkész orgonált. 1989-ben a kézi
fújtatást porszívómotorral helyettesítették.
Az utolsó, orgonával kapcsolatos jegyzőkönyvi bejegyzés 1993-ból való: az amerikai
testvérgyülekezet által küldött 2 millió lejt az
orgona és orgonakarzat javítására, rendbetételére akarták fordítani.
Orgonafelmérő utunkon, megvizsgálva a
hangszert, megállapítottuk, hogy egy szinte
eredeti állapotában megmaradt hátuljátszós,
pozitív orgona. A mai festése sárgásbarna,
néhol szürke festés nyomai látszottak. Gazdagon faragott növényornamentikával bőven
ellátott, színes festésű, aranyozott díszei vannak, melyeknek egy része a karzaton félre
van téve. Kromatikus billentyűzete mélyoktávos, 49 billentyűvel.
Regiszterei: Principál 4’, Octáv 2’, Fuvola
2’, Mixtura 2 soros, Flauta minor 4’ és Flauta
major 8’. A két dobsíp az orgona aljában található, nyitottak. A tremoló a manuál szélládába középen bemenő szélvezetőben
található.
Az orgonát erős szúártalom érte, a hangszert ma nem használják.
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Kiss Székely Zoltán
Esik, esik, csak úgy magának.
Két órája kopog a tetőm.
A karcsú akácfürtök,
mint bőrig ázott, első áldozós leányok
összebújnak a magasban. Szemérmük
szép rejtekhelye is látszik...

Csoóri Sándor Lassú, májusi esője már
az elvirágzott akácokat siratja az idén.
A május 22-én kezdődő csillagászati hónap
az Ikrek jegyének védelme alatt áll. Ennek az
állatövi csillagképnek különös jelentőséget
ad, hogy a nappályára merőleges égi körív, a
Tejút is áthalad rajta, s az elmúlt kétezer
évben a nyári napforduló otthona volt. A legrégibb közel-keleti kozmogóniák a világ teremtését arra az időre teszik, amikor a
tavaszpont állott az Ikrek csillagképben.
Az északi égbolt legfényesebb csillagai
közé tartozó csillagpár a görög mitológia
ikerhőseinek, Kasztórnak és Polüdeukésznak
égi képmása. Apjuk, Zeusz hattyúként csábította el Lédát, aki a Tejút és nappálya másik,
átellenes kereszteződése felett fogadta magába az isteni magot, ott, ahol a Hattyú csillagkép „behatol” a Tejút „vulvájába”. A
félisten ikrek tojásból jöttek a világra, sapkájuk fél tojáshéj – az éggömb két fele.
E nap a biológiai sokszínűség nemzetközi
napja is. 2000-ben e napon fogadta el az
ENSZ-közgyűlés az erről szóló egyezményt.
A biodiverzitás és az ökoszisztémák működésének összefüggése napjainkban az ökológia egyik legtöbbet vizsgált területe.
Fontossága? Hadd hozzak ide egy majdnem
200 éves példát.
Máig meghatározó hatású művében, A
fajok eredetében Darwin megemlített egy kísérletet, melynek tárgya a mezei növények
élettana volt. A kísérlet leglényegesebb eredménye az a fölfedezés volt, hogy minél nagyobb a kísérleti terepre ültetett fűfélék
sokszínűsége, annál több növényi anyagot
(biomasszát) termelnek.
Hosszú ideig homály fedte a kísérlet helyszínét és körülményeit, mint ahogy az sem
volt világos, honnét szerzett róla tudomást az
evolúciós elmélet szülőatyja. Évtizednyi
ideje Andy Hector és Rowan Hooper tárták
fel e tudománytörténeti rejtélyt. A kísérleteket George Sinclair, Bedford hercegének főkertésze végezte a tizenkilencedik század

A természet kalendáriuma (CDXI.)

első évtizedében, a délkeletangliai Woburn-apátság kertjeiben. A cél az volt, hogy
megállapítsák, mennyire termékenyek egyes fűfajok különböző keverékei különböző
termőtalajokban.
A fajok eredete egyik sora
alapján számos ökológus mostanáig úgy vélte, hogy maga
Darwin volt az első, aki leírta,
hogy a társulások összetettsége
és termékenysége összefügg
egymással – írja Andy Hector,
az Imperial College populációbiológiai központjának vezetője. – Felfedezésünk hátrébb
tolja a társulások, illetve az
ökoszisztémák ökológiájának
határait, sőt tulajdonképpen az
ökológia születését is korábbra
tehetjük. A tudománynak ekkor
még neve sem volt. (…) Darwin „A karcsú akácfürtök,/ mint első áldozós leányok,/ összebújnak a magasban”
és kortársai vetették fel a kérdést: miben rej- sója, a szőlőmívelők és a velük közös érdekű rint Orbán pápa rendelte el, hogy a misekelylik a természet sokszínűségének magyará- kádárok és kocsmárosok félve tisztelt patró- het nemesfémből készítsék, ezért kezében kezata? Honnét ered ez a sokszínűség? Mi az, nusa, egyike a kalendárium fő alakjainak. hellyel, később szőlőfürttel ábrázolták.
ami fenntartja, ahelyett hogy néhány domi- Míg minálunk csak egy-két közmondás és Lehetséges volna, hogy e szent jelképeknek
náns faj uralkodna el az élővilágon? Ezek a szólás, meg a napjához fűződő néphit ápolja – „Én vagyok az igazi szőlőtő” – mondta
kérdések az evolúció és az ökológia máig a hírnevét, addig Németországban és Német- Jézus önmagáról – tulajdonított profán taralföldön valóságos kultusz tárgya volt egé- talmat a középkori Európa civilizálatlan
meghatározó kérdései.
a legújabb időkig, amit sajnos ott mára népe?
szen
Az elmúlt időszakban a biológiai sokszíNévünnepét a nyár kezdőnapjának is tarelfeledtek.
A kozmopolitizmus „hozományanűség csökkenése ismét arra késztet bennüntották.
A szőlőket azért helyezték oltalma alá,
ként”
a
legtöbb
népszokás
kiirtódott
arrafelé.
ket, hogy firtassuk, milyen szerepet játszik ez
megvédje
a kora nyári szőlőkárok ellen.
hogy
a jelenség az ökoszisztémákban.
Orbán-nap
táján
virágzik a szőlő, s ebben az
Hideg
májusi
kert!
Bár a hangsúly akkor inkább a diverzitás
időszakban
még
támadhat
fagy, súlyos károMicsoda
zordon
évszakok
magyarázatán volt, Darwin nyilvánvalóan
kat
okozva
a
szőlőkben.
Ezért
sorolja a marejtőzhetnek
tebenned?
megértette a dolog másik oldalát is: a sokszígyar nép Orbánt is a fagyosszentek
Micsoda tél- és őszmagok?
nűséget fenntartó folyamatok az ökoszisztéközé.
S
ezek
a
felhők
hova
mennek?
mák működésére is hatással vannak.
Hová viszik reményem, kedvemet?
23-án emlékezünk meg Carl von Linné
Elszáradt, hervadt kis virágot
S
hol pihensz le, május, te kedvbeteg –?
születéséről. Svédországban, Rashultban szüTaláltam egy könyvben lapozva
Nyugvóhelyed
temető
sarka-árka,
letett 1707-ben, s Hammarbyban halt meg
S most róla mindent tudni vágyok,
virág
szemét-domb,
amelyet
1778-ban. (Egy héttel ezelőtt írtam az e város
A
lelkem belengi sorsa.
csókot
nem
látott
orgonák
–
nevét viselő orchideafajról, ami sajnos eltűnt
halál-látott
koporsófedelek
–
Erdély területéről, utolsó élő példányait jóMikor virult, s hol? melyik évben?
s elhervadt koszorúkból gyűjt a Párka,
magam láttam a Faragói-tó tőzegesében
Soká virult? Ki tépte le?
s
díszít,
cifráz,
mint
vénlány
otthonát.
1976-ban.) Ő alkotta meg a modern tudomáHogy halt meg? szép vagy durva kézben?
nyos rendszerezés alapelveit, a rendszerezés
S e könyvbe mért került bele?
Jékely
Zoltán
Orbán-napja
című
versét
kategóriáit (a taxonokat), és kidolgozta a mo1943-ban
írta.
dern tudományos nevezéktant.
Magam is gyakran teszek, akárcsak könyvDe miként lett Orbán (Urban), a civilizált,
24-e 1999 óta az európai nemzeti parkok
jelzőként
is, egy-egy szál virágot olvasmáfinom
„urbánus”
pápa
–
ezt
jelenti
a
neve
is
napja annak tiszteletére, hogy 1909. május
nyaim
lapjai
közé. Aztán sokukról évekig
–
a
borisszák
szentje?
Életéről
jóformán
sem24-én alakultak meg az első európai nemzeti
megfeledkezem,
s mikor kicsusszan egy-egy
mit
sem
tudunk,
a
II.
vatikáni
zsinat
törölte
is
parkok Svédországban.
valamelyik
könyvből,
már fel sem tudom
a
római
kalendáriumból.
A
hagyomány
sze25-e Orbán napja. A fagyosszentek utolidézni, miért is került – és mikor – éppen oda.
Boldog találkozás tanúja
Vagy bús válásé, nem tudom;
Magános vándor esti búja
Rejlik talán e szirmokon.

Hol él a nő? a férfi hol jár?
Régmúlt sorsukba vajh ki lát?
Vagy talán ők is porlanak már,
Miként e porladó virág…

A vers – Virágszál – Alekszander Szergejevics Puskiné. 26-án született, 1799-ben.

Vajon megvannak-e még azok a kották,
amelyekből először énekelték a Székely
Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Egyesülete
Aquincumban rendezett találkozóján 1922.
május 22-én a Csanády György versére írt
kantátát, amelynek zenéjét Mihalik Kálmán
leánykarra komponálta? S vajon préselendő
virág került-e valamelyikbe akkor?

Csókot nem látott (Josika-)orgonák

E megválaszol(hat)atlan kérdéssel búcsúzom mára, kedves Olvasóm.
Maradok kiváló tisztelettel.
Kelt 2020-ban, 98 évvel a Székely himnusz
első előadása után

2020. május 22., péntek _____________________________________________ SZÍNES VILÁG _______________________________________________ NÉPÚJSÁG

Fodor Lajos

(Folytatás május 15-i
lapszámunkból)
Hongkongban várostúrára indultunk a régebbről ismert úton: Victoria-csúcs, jádecsiszoló üzlet, Stanley
Market, Aberdeen, a halászfalu,
csak drágább, mint vagy 15 éve. Sok
az új tömbház, lakóépület. Az első,
s talán a legszebb megállónk a Victoria-csúcsra vezetett. A víz alatti
alagúton átmentünk a Hongkongszigetre, a Van Chai negyedben keringőztünk egy keveset. Irodaházak,
felhőkarcolók, vendéglők, üzletek
mindenhol. Az utcák nagy része
szűk, és sok helyre a magas épületek
miatt soha nem jut napfény. Elhagytuk a Man Mót, Hongkong legrégebbi templomát, és a fogaskerekes
felvonó végállomásához mentünk.
1889-ban adták át, és azóta soha
nem történt baleset. Kétoldalt épületek vannak, s egyszer-egyszer ki
lehet látni az öbölre. Bizony jó meredek, jó, hogy nem gyalog kellett
felmenni. A csúcsról a kilátás nagyszerű, legalábbis az öböl irányába. A
csúcson egy hétszintes, elég otromba épület, a Peak Tower áll. Üzletek, vendéglők, reklám. Elénk

Két hét Délkelet-Ázsiában

borús az idő. Nézelődtünk, sétáltunk
egyet, utána pedig leültünk a helyi
kávézóba csodálni a látványt, persze
egy presszó kíséretében. A kilátás
mindent megér, a presszó kevesbé,
pedig 7 USD-ért vesztegették.
Indultunk is tovább, s ahogy lefele haladtunk, egy-egy lakóház jelent meg, állítólag rengeteg pénz
szükséges, ha valaki itt akar házat
venni.
A jádeüzlet környéke, ahova vittek, hogy bemutassák, hogyan is készülnek a szobrok, elég lerobbant,
nem is tiszta, de jó üzleteket lehet
kötni, a nők több mint fele vett valamit, és nagyon elégedett volt. Jó
üzletemberek az elárusítók. A város
95%-a kínai, nem sokan beszélnek
angolul, és ha beszélnek is, elég
nehéz megérteni a hangsúlyuk
miatt. Valószínűleg az enyém sem
volna jobb mandarin nyelven.
Innen a Stanley Marketre mentünk, mely tulajdonképpen egy felkapott, híres ószer. Állítólag ha itt
valamit nem lehet találni, akkor az
nem is létezik. Mindenhol sátor,
megrakva áruval, és vevő is akad
bőven. Mi nem időztünk sokat, egy
kis szemlélődés után indultunk is
tovább.

Az Óratorony és a múzeum épülete

Éjjeli megvilágítás

Chai-ig ahol a konvencióközpont van. Itt nem érdemes kiszállni, mindenhol
építkezés folyik, ha már nézelődni akarunk, több a látnivaló a Central állomásnál.
Itt van a gazdasági központ,
felhőkarcolók, bankok, üzletek sora. Szerencsére egy
kicsit felmelegedett az idő,
aznap 18 fok volt, az ég egy
kis kék csücske is látszott,
de a negyed enyhe ködben
volt.
A Nathan Roadot nem
lehet leírni, azt látni kell.
Van itt szerecsen, burnuszos
arabus, hindu és még sok
más ismeretlen. Van itt világmárkájú eredeti divatcikk, óraüzlet, amilyen
Kilátás a Victoria-csúcsról
márkát csak el lehet képzelni, mintárul Hongkong látképe, felhőkarcoA Star Ferry komp Hongkong hongkongi dollár (HKD) egy út. den, és van másolat legalább ugyanlók, az öböl, s a túloldalon ismét fel- egyik fontos közlekedési eszköze, s Gyakran jár, kb. 8 perc alatt megy a annyiféle, aztán arany kilószámra s
hőkarcolók. Kár, hogy egy kissé az ár inkább csak szimbolikus, 2,5 Tsim Sha Tsui megállótól a Wan mindenféle kacat is. A Chang King

Kilátás az ablakunkból

15

A Star Ferry

Mansionba érdemes bemenni, ha az
ember kíváncsi, de türelmes. Pénzbeváltó van itt legalább 50, különféle ételek egyenesen a konyháról,
ami persze nem előny a gyengébb
gyomrúaknak. Szabók serege ígéri
a legjobb új öltönyt néhány óra leforgása alatt, arrébb készárut vesztegetnek potom áron, utána pedig
masszírozni akarnak eredeti módszerrel.
Észak felé haladva az ellenkező
oldalon a mecset és az iszlám központ, valamint a Kowloon Park látható.
Hogy ez a három utolsó nap hogy
telt el, elég nehéz volna elmondanom, egy azonban biztos: gyorsan.
Járkáltunk, nézelődtünk, sok volt az
ismeretlen, a város pedig nagy. Ez
alatt az utolsó két hét alatt sok újat
láttunk, idő kell, míg minden leülepszik, de elmondhatom: sok ismerettel gyarapodtunk, érdemes volt
eljönni.

PÁLYÁZATI
SZELVÉNY
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Kali József,
Marosvásárhely, Építők sétány
Simó Attila,
Marosvásárhely, 1848. út
A pályázati rejtvény megfejtése:
SCHULLER; KLEMENT; WAGNER; KÖRNYEI; HÜLTL;
WORDSWORTH; PÁLFI
Kérjük a nyerteseket,
vegyék fel a kapcsolatot Borbély Ernővel
a 0742-828-647-es telefonszámon.
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VÍZSZINTES: 1. Régész, bencés tanár, 100 éve hunyt el (Arnold). 10. Műszaki katona. 11. Individualista. 12. Urológus, tanár, MTA-tag, 150 éve született (Géza). 17.
Szertartás. 19. Lesetlen! 20. Csalit húznak rá. 21. Fedeles szárnyú rovar. 22. Vékony
faipari termék. 23. Erdélyi krónikás (Péter, báró). 24. Francia arany. 25. Bankbetét! 26.
Készpénz (angol). 27. Rakatlan! 28. Tojásokon ül a tyúk. 31. Sémi nép. 33. Nap (latin).
35. Zacskó. 37. Kihajít. 40. Elvetemült. 42. Üres rés! 43. Lám. 45. Emelőszerkezet. 46.
Szikh vallásfő. 48. Kezdőpont. 50. Ady egyik álneve. 51. YVELE. 53. Női név (aug. 18.).
54. Ősi szavunk. 55. Festő, 100 éve halt meg (Miksa). 56. Festő, grafikus, 150 éve
született (Illés Aladár). 57. Földrajztudós, geológus, tanár, MTA-tag, 100 éve hunyt
el (Lajos).
FÜGGŐLEGES: 1. Szomorú. 2. Fél tíz. 3. Lónév. 4. Becézett Zsigmond. 5. Helység
Bánffyhunyad közelében. 6. Felesége van. 7. Párosan gyón! 8. Gusztus. 9. Bányamérnök,
tanár, szakíró, 200 éve született (Ede). 13. Időnként csen. 14. Részben elront! 15. Angol
grófság. 16. Lángol. 18. Parancsoló személy. 20. Amerikai Nobel-díjas közgazdász, 100
éve született (János). 21. Melltű. 22. Gömbölyű sportszer. 24. Japán város. 26. Meleg
(olasz). 29. Oda-vissza férfinév. 30. Skálahang. 32. Errefele! 34. Koncentrációs tábor. 36.
Orosz város (régi neve: Vjatka). 38. Szláv nép. 39. Agrárpolitikus, publicista, 150 éve
született (Barna). 41. Dél-afrikai nép. 44. Divatos rövid szoknya. 47. A rénium és a szén
vegyjele. 48. Dizolvál. 49. Vitorlázó, Fa Nándor társa (József). 52. Világbajnokság (röv.).
53. Kiel központja! 54. Olasz és kubai gépkocsijel.
L.N.J.
A megjelölt sorokban, oszlopokban szereplő helyes megfejtéseket május 28-ig a
Népújság címére (Dózsa György u. 9. szám) beküldők – két személy – egy-egy könyvet
nyerhetnek. A pályázati szelvényt – a pályázat címével együtt – kérjük kivágni és a
borítékra ráragasztani. (Egy borítékban csak egy pályázati szelvény szerepelhet.)

A két rejtvény azonos számú meghatározásait keverve közöljük. A megjelölt
négyzetekbe kerülő betűket folyamatosan összeolvasva Déry Tibor egyik művének
a címét kapjuk. Könnyítésül egy betűt előre beírtunk.
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PÁLYÁZATI REJTVÉNY

KILyéN
LEVENTE

Megfejtés
a május 8-i számból:
Ikrek:
Forr a bor

Skandi:
… mert szép vagy jó vagy kedves
vagy művelt vagy elmés, hanem
azért, mert olyan amilyen,

KOBAK KÖNYVESBOLT

VÍZSZINTES: 1. Bárdolatlan, idomtalan – Férfihangszín. 7. Betűt vet – Előtagként
kettőt jelent. 8. Hint – Mámoros, bódult. 9. Időmérő szerkezet – Spion. 11. Ír terrorszervezet – Szakít. 12. Női név – Pozitív elektróda. 14. Keleti játék – Francia arany. 15.
Öböl – Sportszermárka. 18. Órómai viselet – Mókusféle állat. 19. Rövid időn belül – Szaporítósejt. 22. Azonos betűk – A jód és a bór vegyjele. 23. Parányi rész – Jugoszláv diktátor
volt (Josip Broz). 25. Kárt tesz – Hajófar. 27. Tézis – Toll része! 28. Trauma, megrázkódtatás – Karám. 30. Folyadék – Római tizenegy. 31. Sepreget – Kényúr, autokrata.
FÜGGŐLEGES: 1. Egyik csillagjegy – Nagyon régi. 2. Küzdőtér – Osztrák tartomány.
3. Igevégződés – Orvosi csont. 4. Szájat szélesre nyit – Máltai, zambiai és olasz autójel.
5. Tüskés henger – Jajveszékel. 6. Papagájfajta – … oldal (Karácsony Benő). 10. Mezei
munkás – Telefon-adatátvivő. 13. Módi – Ókori görög piactér. 16. … madár (Sütő) –
Ülepít. 17. Vallásos elmélyülés – Ülőidegzsába. 20. Manilakender – Élénk szín. 21. Szuvenír – Szűköl a kutya. 24. Vágóeszköz – Bérkocsi. 26. Tartó – Ritka darab! 29. Skálahang
– Csendben kér!
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A Marosvásárhelyi Nyugdíjasok Önsegélyző Pénztára értesíti az érdekelteket,
hogy újrakezdte tevékenységét.
Tagjaink és leendő tagjaink segítségére
sietünk: előnyös feltételekkel kölcsönt nyújtunk 12 vagy
24 hónapra, még a kérvényezés napján is, a törvényeknek megfelelően.
Az érdekelteket várjuk a Marosvásárhely, Bolyai u.
36. szám alatti székhelyünkön hétfőtől péntekig 7-13
óra között. Érdeklődni lehet a 0265/262-651-es telefonszámon.
Az igazgatótanács
A Maestro SPRL bukaresti fiókja (a volt SMDA Insolvency SPRL) a
Mureş Insolvency SPRL által – székhely: Marosvásárhely, Gen. Avramescu u. 4. szám, Maros megye –, az adós Contranscom Benţa Rt.
cégfelszámolójaként
nyilvános árverésen értékesít
egy ingatlant – 243,99 négyzetméteres lakóház – a marosszentkirályi
Răsărit villanegyedben. Kikiáltási ár 63.387,90 euró + héa.
Az árverésre május 29-én 13 órakor kerül sor a Mureş Insolvency
SPRL székhelyén, és megismétlik minden pénteken ugyanabban az
időpontban, az ingatlan eladásáig. Az árverésen részt vehetnek azok a
magán- és jogi személyek, akik kifizetik a kikiáltási ár 10%-át kitevő
részvételi garanciát, a részvételi díjat és megvásárolják a feladatfüzetet
legkésőbb 24 órával a licit kezdete előtt. Bővebb tájékoztatással a cégfelszámoló szolgál a 0265-269-700, 0745-146-096 telefonszámokon.
A Maestro SPRL bukaresti fiókja (a volt SMDA Insolvency SPRL) a
Mureş Insolvency SPRL által – székhely: Marosvásárhely, Gen. Avramescu u. 4. szám, Maros megye –, az adós Contranscom Benţa Rt.
cégfelszámolójaként
nyilvános árverésen értékesít
összesen 3.483 négyzetméter területet a jeddi Orizont villanegyedben.
A kikiáltási ár 94.080 lej + héa.
A parcellákat külön-külön feltüntető lista az árakkal együtt a
www.unpir.ro és a www.smdamures.ro weboldalon, illetve a csődbiztos
székhelyén tanulmányozható.
Az árverésre május 29-én 13 órakor kerül sor a cégfelszámoló székhelyén, és megismétlik minden pénteken ugyanabban az időpontban,
a javak eladásáig. Az árverésen részt vehetnek azok a magán- és jogi
személyek, akik kifizetik a kikiáltási ár 10%-át kitevő részvételi garanciát, a részvételi díjat és megvásárolják a feladatfüzetet legalább 24
órával a licit kezdete előtt. Bővebb tájékoztatással a cégfelszámoló szolgál a 0265-269-700, 0745-146-096 telefonszámokon.
A Maestro SPRL bukaresti fiókja (a volt SMDA Insolvency SPRL) a
Mureş Insolvency SPRL által – székhely: Marosvásárhely, Gen. Avramescu u. 4. szám, Maros megye –, az adós Contranscom Benţa Rt.
cégfelszámolójaként
nyilvános árverésen
szállítóeszközöket, műszaki felszereléseket, konténer típusú barakkokat értékesít. A kikiáltási ár 135.837,60 lej + héa. Az állóeszközöket
külön-külön feltüntető lista az árakkal együtt a www.unpir.ro, www.smdamures.ro weboldalakon, illetve a cégfelszámoló székhelyén tanulmányozható.
Az árverésre május 29-én 13 órakor kerül sor a cégfelszámoló székhelyén, és megismétlik minden pénteken ugyanabban az időpontban,
a javak eladásáig. Részt vehetnek rajta azok a magán- és jogi személyek, akik kifizetik a kikiáltási ár 10%-át kitevő részvételi garanciát, a
részvételi díjat és megvásárolják a feladatfüzetet legkésőbb 24 órával
a licit kezdete előtt. Bővebb tájékoztatással a cégfelszámoló szolgál a
0265-269-700, 0745-146-096, illetve az adós a 0745-624-214-es telefonszámon.
A Mureş Insolvency SPRL, a temesvári Gh. Lazăr utca 42. szám alatti
székhelyű, csődbe jutott P. S. Intex Rt. csődbiztosaként
nyilvános árverésen
értékesíti az alábbi javakat:
Vidrátszeg és Nyárádtő külterületén, a marosvásárhelyi repülőtér közelében betelekelt szántóföldek:
– 8051 négyzetméter szántóföld – telekkönyvszám: 1037/N, 4750 négyzetméter szántóföld – telekkönyvszám: 1028/N, 2296 négyzetméter
szántóföld – telekkönyvszám 2427/N, 1641 négyzetméter szántóföld –
telekkönyvszám 1043/N, 903 négyzetméter szántóföld – telekkönyvszám 1031/N, 903 négyszetméter szántóföld – telekkönyvszám 1040/N.
Összfelület 18.544 négyzetméter. Kikiáltási ár: 44.272,55 euró.
Az árverés a csődbiztos Marosvásárhely, G-ral Avramescu utca 4. szám
alatti székhelyén lesz május 29-én 13 órától, és megismétlik hetente
péntekenként, ugyanazon a helyszínen és időpontban, a javak értékesítéséig.
Részt vehetnek azok a magán- és/vagy jogi személyek, akik/amelyek
megvásárolják a feladatfüzetet és garanciaként kifizetik a kikiáltási ár
10%-át, valamint a részvételi díjat az árverést megelőző napon 13 óráig.
Bővebb felvilágosítás a 0265-269-700-as és a 0745-146-096-os telefonszámon.

A Carit-San Medical rendelőintézet

ingyenes

laboratóriumi vizsgálatra

és pszichiátriai szakrendelésre várja az érdeklődőket
családorvosi, illetve szakorvosi küldőpapír alapján.

Laboratórium: 0265-250-874

Járóbeteg-rendelő: 0265/269-172.

www.caritsanmed.ro

A Mureş Insolvency SPRL – Marosvásárhely, G-ral Avramescu utca
4. szám –, az újraszerveződő FA&HA Import Export Kft. csődbiztosa,
nyilvános árverésen
eladja az adós cég következő ingóságait:
– szállítóeszközök, mezőgazdasági gépek, építkezésben, illetve fafeldolgozásban használatos berendezések, felszerelések. Kikiáltási ár
348.606 lej + héa. A javak teljes listája a www.licitatii-insolvanta.ro, a
www.smdamures.ro és a www.olx.ro weboldalakon, valamint a csődbiztos székhelyén tanulmányozható.
Az árverés május 29-én 12 órától lesz a csődbiztos székhelyén – Marosvásárhely, G-ral Avramescu utca 4. szám –, és hetente péntekenként
megismétlik ugyanabban az időpontban, a javak értékesítéséig.
Az árverésen részt vehetnek azon jogi és/vagy magánszemélyek,
akik/amelyek 24 órával az árverés előtt garanciaként kifizetik a megvásárolandó ingóság kikiáltási árának 10%-át, a részvételi díjat és megvásárolják a feladatfüzetet.
Bővebb felvilágosítás a 0265-269-700-as és a 0745-146-096-os telefonszámon.
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Ajándék minden alkalomra
Sokan gondolkodnak azon,
hogy milyen ajándékot válasszanak egy-egy alkalomra.
Nem is kérdés, hogy a döntés
nehéz, de ami szinte minden
ajándékcsomagban
helyet
kap, az a virág. Azonban az
esetek nagy részében ez is
problémás. Nem könnyű kiválasztani a megfelelő virágot,
és sajnos a virág egy idő után
elhervad. Ha valaki olyan virágot szeretne, ami soha nem
hervad el, és akár egy életen
keresztül lehet benne gyönyörködni, örök emlékként
szolgál, na és persze nem művirág, érdemes elgondolkozni
a kriogén rózsán.

Nagy-Bodó Szilárd

Ez örökre emlék marad, és megőrzi az ajándékozás pillanatát. De
mi is az kriogén rózsa? A rózsából
kivonják a nedvességet, lefagyasztják, és végül, ha a megrendelő szeretné, különböző színűre festik.
Fontos, hogy árnyékos helyen tároljuk.

Örök életű rózsa
A kriogén rózsákról Man
Henriettát, a Henrietta’s Roses tulajdonosát kérdeztük.
– Hogyan készülnek ezek a virágok?
– A rózsákból kiszívják a vizet,
és lefagyasztják őket 3-4 hétig egy
speciális fagyasztóládában. Külön
érkezik a virág és külön a szára,
ezeket összerakják, és úgy helyezik
be a kupolába. A színválasztás és a
díszítés a vásárlóra van bízva, attól
függően, hogy milyen alkalomra
kell. Ahogy a ruháknál megszoktuk,
itt is vannak kollekciók, például
ballagásra vagy születésnapra, de
ha valaki más kompozíciót szeretne, természetesen azt is el tudom
készíteni.
– Milyen alkalmakra veszik ezeket a virágokat?
– Elsősorban születésnapra.
Ennek kapcsán kezdtem én is ezzel
foglalkozni. Az első rózsát magamnak készítettem, lefényképeztem, és
a képet feltöltöttem az egyik közösségi médiaoldalra. Innen indult az
egész. Sokan kérdezték az ismerőseim közül, hogy honnan a virág, ki
készítette. Miután elmondtam, hogy

A lézer 60 éves

Hatvan éve, 1960. május 16-án mutatta be
Theodore H. Maiman amerikai fizikus a kaliforniai Hughes Aircraft Company malibui laboratóriumában a lézersugarat. (Az MTVA
Sajtóadatbankjának anyaga.)
Életünk és mindennapjaink a fény nélkül elképzelhetetlenek, így a mesterséges fényforrások előállítása az emberiséget a kezdetektől
foglalkoztatta. Az amerikai Edison 1879-ben szabadalmaztatott izzószálas villanykörtéje a második ipari forradalom legnagyobb világítástechnikai
vívmánya volt. A ma már az élet minden területén
általánosan használt lézerfény megszületésének
története egészen 1917-ig nyúlik vissza, Albert
Einstein ekkor fogalmazta meg a külső hatásra bekövetkezett, gerjesztett vagy indukált emisszió
elvét. (A gerjesztett atomból felszabaduló foton,
kölcsönhatásba lépve egy másik, ugyanúgy gerjesztett atommal, előidézheti a másik atom alapállapotba visszatérését egy foton felszabadítása
útján. A másik atom által kibocsátott foton energiája, iránya és fázisa azonos lesz a hatást kiváltó
fotonnal, és együtt folytatják útjukat.)
A múlt század közepére már kutatók százai
munkálkodtak valamiféle koherens (azonos fázisú
hullámokat tartalmazó) sugárzás létrehozásán.
1947-ben Gábor Dénes megfogalmazta a holográfia elvét (amelyért Nobel-díjat kapott), 1951-ben
az amerikai Charles H. Townes és Arthur L.
Schawlow, az amerikai Bell Labs munkatársai, és
tőlük függetlenül a szovjet Alekszandr Prohorov
és Nyikolaj Baszov megalkották az első koherens
elektromágneses hullámokat létrehozó és kisugározó eszközt, a mézert (maser – az angol mikrohullámú erősítés a sugárzás indukált emissziójával
kifejezés rövidítése). A jelenség optikai változatát
1958-ban írták le, felfedezésükért 1964-ben
(Schawlow kivételével) Nobel-díjat kaptak. 1957ben Gordon Gould, a Columbia Egyetem végzős
hallgatója leírta a lézerek működési elvét, és megalkotta a lézer kifejezést (laser – az angol fényerősítés a sugárzás indukált emissziójával rövidítése),
az első működő lézert végül az amerikai Theodore
H. Maiman alkotta meg.
Az 1927-ben született Maiman 1956-ban állt
munkába a kaliforniai Hughes Aircraft Company
(később Hughes Kutatólaboratóriumok) atomfizikai részlegénél. Ő vezette a hadsereg híradósai
számára megrendelt rubinmézer újratervezési projektjét, és a 2,5 tonnás eszközt sikerült úgy 1,8 kilogrammossá kicsinyítenie, hogy még a
teljesítményét is növelte. A sikerre hivatkozva
meggyőzte a cég vezetését, hogy 50 ezer
dollárral támogassák más kutatók által kivitelezhetetlennek tartott, szintetikus lézerfejlesztési kísérleteit.
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én, sokan kérték, készítsek nekik is,
mert születésnapra nagyon vagány
ajándék lenne. Ezután indult az üzleti rész. De mind a mai napig születésnapra rendelnek virágot.
– Mennyire érintette az üzletet a
járvány?
– Szerencsére nem nagyon. Öszszehasonlítva az előző évekkel,
csökkent a megrendelések száma,
ami a ballagásra szánt virágokat illeti, de más alkalmakra továbbra is
rendelnek, nem vettem észre visszaesést. A legtöbb rendelés érdekes
módon Bukarestből érkezik, de ez
nem csak most van így, hanem már
három éve, amióta elkezdtem. Amikor más városból érkezik megrendelés, elkészítem a virágot, és
elküldöm futárszolgálattal. A rendelés elkészítése legfeljebb 24 óra, a
rendelés pillanatától, onnan pedig
már a szállító cégen múlik, hogy
mennyi idő alatt ér célba a virág.
– Mely a célközönség, melyik
korosztály vásárolja ezeket a virágokat?
– Főleg a fiatalok. Az idősebbek
nem igazán hisznek benne. Sokan
gondolják, hogy művirág, pedig lát-

Maiman 1960. május 16-án a Hughes Aircraft
malibui laboratóriumában mutatta be az első lézersugarat előállító, még ma is működőképes szerkezetet. Rubinlézerében a rubinkristály egyik
végére féligáteresztő, a másikra nagy visszaverőképességű tükörréteget párologtatott, a kristály
krómatomjait villanólámpával gerjesztette. Az
alapállapotba visszatérő atomok meghatározott
energiájú fényhullámokat bocsátottak ki, amelyek
elindították az indukált emissziót, azaz a lézerfény
kibocsátását. A fény a két tükör között oda-vissza
verődött, majd kellő intenzitást elérve, sötétvörös
fénysugár lépett ki a féligáteresztő tükörből. A
lézer működését július 7-én egy New York-i sajtókonferencián is demonstrálták, ezután indult el
világhódító útjára.
Mindezt évtizedekig tartó szabadalmi viták követték. A Bell Labs megoldásai 1960-ban kaptak
szabadalmi védettséget, Maiman 1961-ben nyújtotta be kérelmét, de csak 1967-ben kapta meg a
szabadalmat, Gordon Gould pedig csak hosszas
pereskedés után, 1977-ben tudta egyes részszabadalmait bejegyeztetni.
Maiman még 1960-ban a Nature hasábjain
közzétette értekezését a lézerről, sokan ezt tartják a másfél évszázados múltra visszatekintő folyóirat
egyik
legfontosabb
cikkének.
Találmányáért számos kitüntetéssel jutalmazták,
de – jóllehet a lézerrel kapcsolatos kutatásokért
számos fizikai Nobel-díjat osztottak ki – ő maga
soha nem részesült a legmagasabb tudományos
elismerésben.
A lézer 35. születésnapján bevallotta, maga
sem gondolta volna, hogy találmányát ennyi mindenre lehet majd használni. Azt is elmondta,
mennyire nyomja a lelkét, hogy a filmsztár Bette
Davis egy koktélpartin azt tudakolta tőle: milyen
érzés egy halálos fegyver kiagyalójának lenni.
Maiman, aki életéről és találmányáról 2000-ben
The Laser Odyssey (A lézer Odüsszeia) című
könyvben számolt be, 2007. május 5-én hunyt
el.
Napjainkban lépten-nyomon találkozunk a lézerrel, ezzel az egy hullámhosszú (monokromatikus), koherens fénynyalábbal, melynek igen kicsi
a széttartása, azaz közel párhuzamos sugárnyalábot kelt. Lézerrel működik a CD-lejátszó, a távolságmérő, a kasszánál üzemelő vonalkódolvasó,
így készülnek a háromdimenziós képek, hologramok is. A lézer új fejezetet nyitott a gyógyászati
eljárásokban, az adattovábbításban, a szórakoztató
elektronikában, és amitől a feltaláló joggal tartott,
a hadászatban is.
Május 16., a lézer születésnapja az UNESCO
kezdeményezésére 2018 óta a fény nemzetközi
napja.

szik rajta, hogy igazi, de aki szeretné, eljöhet, és meggyőződhet
róla. Remélem, idővel az idősebb
korosztálynak is elnyeri a tetszését

Forrás: Man Henrietta Facebook-oldala

a kriogén rózsa, hiszen ez egy olyan
ajándék, amely örökre megmarad,
és mindig emlékeztetni fogja a tulajdonosát arra, amikor kapta.

A szuperföldrengés 60 éve
pusztított Chilében

Hatvan éve, 1960. május 22-én
pattant ki Chile partjainál az eddig
feljegyzett legnagyobb, a Richterskálán 9,5-es erősségű földrengés,
amely több ezer ember halálát okozta,
az elemi csapás nyomán keletkezett
szökőár pusztított Hawaii szigetén és
Japánban is. (Az MTVA Sajtóadatbankjának anyaga.)
A Dél-Amerikában, a Csendesóceán és az Andok hegyvonulatai közötti keskeny, 4300 kilométer hosszú
földsávon fekvő Chile a világ egyik
legélénkebb szeizmikus tevékenységi
zónájában fekszik. Itt találkozik két
hatalmas tektonikus lemez, a Nazcaés a Dél-amerikai lemez, ennek következtében gyakoriak a rendkívül
erős, 8-asnál nagyobb magnitúdójú
földrengések.
Chile déli részén már 1960. május
21-én hajnalban kipattant egy 8,1-es
erősségű földrengés, amely súlyos
károkat okozott, és elvágta a telekommunikációs összeköttetést az ország
többi tartományával, ezt másnap hajnalban és délben két kisebb, de így is
erős földmozgás követte. Mint kiderült, ezek csak az előrengések voltak,
május 22-én délután 15 óra 11 perckor egy 9,5-ös magnitúdójú rengés
rázta meg a Talca és Chiloe-sziget
közti ezer kilométer hosszú területet.
Egy órával később nyolc méter
magas szökőár söpört végig a tengerparton, amelyet tíz perccel később
egy újabb, immár tíz méter magas cunami követett, ez utóbbi szedte a legtöbb áldozatot. A legsúlyosabb
károkat Valdivia kikötőváros szenvedte el, amelynek nagy része víz alá
került, az elektromos hálózat és a vízvezeték-rendszer tönkrement, számos
épület összedőlt. A földrengés keltette
30 méter magas, 800 kilométeres
óránkénti sebességgel száguldó szökőár az egész Csendes-óceánon végigsöpört,
hullámai
elérték
Ausztráliát, Hawaiit, Kínát, Japánt és
a Fülöp-szigeteket is. Japán legnagyobb szigetén, Honsún a hat órán
keresztül húszperces időközökben
egymás után érkező hullámok száznál

több emberéletet követeltek, több halászfalu teljesen elpusztult, mintegy
ötezer ház megsemmisült. Az 1950es években kifejlesztett cunami-előrejelző rendszernek köszönhetően a
Csendes-óceán térségében és Hawaiin, ahova a hullám tíz óra múlva ért
el, volt idő a felkészülésre, így Hawaiin mindössze 61 ember halt meg.
A földrengés Chilében számos
földcsuszamlást váltott ki, főleg az
Andokban, szerencsére az érintett területek lényegében lakatlanok voltak.
A Valdivia tartományban található,
hegyek által közrefogott Rinihue-tó
vízszintje egy erősebb földcsuszamlást követően 20 méterrel emelkedett
meg, emiatt megkezdték a környező
falvak kiürítését, de végül sikerült a
gátat időben átvágni, és nem történt
tragédia. A helyzetet súlyosbította,
hogy a földrengés következtében kitört a Puyehue és Cordón Caulle vulkán, a szünet nélkül lövellő óriási
füst- és hamufelhők miatt egy időre
be kellett szüntetni a légi mentést.
A katasztrófában több mint 1600
(más becslések szerint 6000) ember
vesztette életét. Az elemi csapás
nagyságához képest viszonylag alacsony szám magyarázata, hogy a térségben gyakori földrengések miatt
nem épült ki jelentős infrastruktúra,
és az első rezgések miatt szinte mindenki a szabadba menekült. A szeizmikus
tevékenység
miatt
földrengésálló technikával épült
házak többsége túlélte a pusztítást, de
számos rossz anyagból barkácsolt
épület összedőlt, megint másokat a
földcsuszamlások és a szökőár semmisítettek meg, összességében
mintegy kétmillióan maradtak fedél
nélkül.
Az 1960-as chilei földrengés nagyságára jellemző, hogy az elmúlt évszázadban
feljegyzett
összes
földrengés szeizmikus energiájának
negyede ekkor szabadult fel. Chilét
legutóbb 2010. február 27-én rázta
meg magas magnitúdójú, 8,5-ös földrengés, a katasztrófában több mint
500 ember vesztette életét.
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A marosvásárhelyi székhelyű
Fomco Cégcsoport

egy innovációorientált, dinamikusan fejlődő szervezet, amely
többek között ingatlanberuházással és -értékesítéssel,
kamionszervizzel, gépjármű-kiegészítők kis- és
nagykereskedésével bel- és külföldre, GPSflottamenedzsment-rendszerek értékesítésével és
működtetésével, bútorgyártással, napelemes
energiatermeléssel, képzéssel stb. is foglalkozik.
Terveink szerint ez év őszén indítjuk el ismét a nagy sikerű
Pegazus kurzusunkat, ahol képezünk fejlődni, tanulni akaró
munkatársakat, jelölteket, akiknek a sikeres vizsga után
vezetői és kulcsemberi beosztásra teszünk állásajánlatot.
Jelentkezni motivációs levéllel lehet, amelyben kérjük
megfogalmazni a fejlődésének indokát és a célját. A
motivációs levél beérkezése után Skype-konzultációra
megkeressük.
karrier_cariere_career@fomco.ro
Tel.: 0724-566-100
A MAROSVÁSÁRHELYI 2-es POSTAHIVATAL POSTAI KÉZBESíTŐT alkalmaz.
Érdeklődni naponta 8-15 óra között a következő telefonszámokon:
0265/224-800, 0265/251-059, 0725-902-396. (sz.-I)
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)

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, 0745-379638. (sz.-I)

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

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.). (64733-I)

A TIMKO PÉKSÉG alkalmaz szakképzett PÉKET. Fizetés 3000 lej.
Tel. 0756-128-310, 0756-128-313. (64745-I)

A TRIPLAST KFT. alkalmaz GÉPKEZELŐKET (operatori utilaj
rotoformare) és HEGESZTŐT. Szakmai felkészítést, vonzó bérezési
csomagot és előléptetési lehetőséget ajánlunk. Az önéletrajzokat Marosvásárhelyen, a Dózsa György utca 197. szám alatt, a cég titkárságán lehet benyújtani vagy e-mailben a hr@triplast.ro címre elküldeni.
További információ a 0742-147-043-as telefonszámon. (64763-I)

KIS LÉTSZÁMÚ, MUNKARUHÁT GYÁRTÓ VARRODA VARRÓNŐKET alkalmaz. Program hétfőtől péntekig 7-15.30 óra között.
Fizetés: nettó 1800-2200 lej + étkezési utalványok + utazási költségtérítés. Tel. 0728-298-421. (p.-I)

MŰEMLÉKHOMLOKZATOK FELÚJÍTÁSÁRA SZAKOSODOTT KFT. MUNKATÁRSAT keres. Kedvező bérezés. Bővebb információk a következő telefonszámon: 0790-360-725. (sz.-I)
KLARA gyógyító és javasasszony a legerősebb szerekkel,
a legnagyobb gyógyító erővel, a leghatásosabb
gyógyírekkel segít Önnek. Feloldja a kötéseket és az átkot,
segít impotencia, alkoholizmus, epilepszia, psoriasis,
depresszió esetén, kibékíti a szétvált családokat, cégeket
ment meg a csődtől, sikert visz a házhoz és nyereségessé
teszi a vállalkozást. 100%-osan garantálja, hogy megoldja
a hozzá fordulók problémáját.
Köszönetnyilvánítások:
Rozália Dicsőből hálás Klara asszonynak, mert segített
epilepsziás fiának, amikor már minden reménnyel
felhagytak; Attila Marosvásárhelyről köszöni, hogy ismét
együtt lehet feleségével, hosszú és szomorú távollét után;
Márton Ákosfalváról az alkoholizmusból, az impotenciából
gyógyult ki a segítségével; Elena Régenből hálás, hogy ismét sikeres az üzlete.
Corina Ákosfalváról köszöni Klara asszonynak, hogy ismét együtt lehet férjével 3
évnyi távollét után; András Marosvásárhelyről hálás, mert ismét sikeres a
magánélete és vállalkozása; Erika Régenből köszöni, hogy Klara asszony
segítségével megszabadult a kötéstől, az átoktól és sikeresen férjhez ment;
Gyöngyi Marosvásárhelyről hálás, mert megszabadult a depressziótól, élete
rendbe jött.
Akinek problémája van, hívja bizalommal Klara javasasszonyt. Tel. 0755-270-381.
(Fizetett hirdetés: mp.)

ADÁSVÉTEL

TULAJDONOS, eladok Mezőpetében
(Bánd községben) 2 ha szántóföldet, 1 kg
nyers propoliszt. Tel. 0365/421-124.
(7501)
TŰZIFA eladó. Tel. 0751-377-701. (7435)

TŰZIFA eladó. Tel. 0752-578-568. (7435)

TŰZIFA eladó. Tel. 0757-900-616. (7482)
ELADÓ egy masszírozófotel, egy Miller medical által forgalmazott porszívó
(atka-, baktériumeltávolító), két darab
infraterápiás ágybetét kedvező áron.
Tel. 0746-951-613. (7517-I)

LAKÁS

ELADÓ 2 szobás tömbházlakás a
Szabadság utcában, VI. emeleten.
Bútorozott, azonnal beköltözhető. Tel.
0751-133-100. (7504)

KIADÓ helyiség bármely tevékenységre,
akár lakásnak is, autóbeállóval. Tel. 0741534-118. (7508)

ELADÓ lakás Eheden – 2 szoba stb., 20
ár kert – olcsón. Tel. 0771-029-589.
(7525)
BÉRBE VENNÉK sürgősen magánházat vagy tömbházlakást Marosvásárhelyen.
Tel.
0744-645-348.
(7535-I)
SÜRGŐSEN vásárolok tömbházlakást vagy magánházat. Tel. 0755309-832. (7535-I)

MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK: külső műanyag/alumínium redőnyöket, szalagfüggönyöket,
harmonikaajtókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.
(7505)

VÁLLALUNK tetőjavítást, tetőkészítést,
festést,
vakolást,
bádogosmunkát,
szigetelést stb. Saját anyagunkkal is
dolgozunk.
Nyugdíjasoknak
18%
kedvezmény. Tel. 0752-828-789, 0790081-572. (7467)
FAMETSZÉST és permetezést vállalunk. Tel. 0770-621-920. (7489-I)

JÓSOLOK kártyából és kávéból. Tel.
0742-614-602. (6607)
FUVART, bútorhordást vállalunk személyzettel, külföldre is, valamint törmelékszállítást. Tel. 0749-543-104.
(6059-I)

SÍRKERETEK
készítése
gránitból,
előnyös
áron.
Megtekinthető
Sáromberkén, a Fő út 340. sz. alatt. Tel.
0753-924-431. (7392)
PARKETTCSISZOLÁST vállalok. Tel.
0747-346-252. (7443-I)
FÉMSZERKEZETI MUNKÁT vállalok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (21894-I)
VÁLLALUNK tetőkészítést, ácsmunkát, szigetelést, sürgős javítást. Tel.
0758-585-281. (7483-I)

VÁLLALUNK
tetőfedést,
cserépforgatást,
bármilyen
kisebb
javítást, festést, vakolást, szigetelést,
ácsmunkát.
Saját
anyagunkkal
dolgozunk.
Nyugdíjasoknak 18%
kedvezmény. Tel. 0752-828-789, 0790081-572. (7469)

ÉPÍTÜNK, festünk, szigetelünk, csempét,
parkettet rakunk, gipszkartont szerelünk.
Tel. 0758-954-729. (7402)
VÁLLALUNK tetőkészítést, tetőjavítást, teraszkészítést, szigetelést, festést. Tel. 0757-186-299. (7481-I)
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Kegyelettel emlékezünk és emlékeztetjük mindazokat, akik ismerték és szerették MÁTÉ KATALINT,
hogy ma van halálának negyedik
évfordulója. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes!
Szerettei: édesapja, nővére, sógora, rokonai, barátai és ismerősei.
(7519-I)
ÉPÍTŐCÉG 15%-os kedvezménnyel
vállal háztetőkészítést, tetőfedést Lindab cserépből, tetőszigetelést, cserépforgatást,
külső
és
belső
munkálatokat, javítást, kerítés- és kapukészítést, bontást is. Tel. 0770-621920. (7448-I)
ELŐKÖNYVELÉST vállalok.
0756-607-969. (7475-I)

Tel.

FESTÉST vállalok. Tel. 0757-602904. (7495)

IDŐS szülők mellé keresünk ottlakhatási
lehetőséggel
megbízható,
komoly
személyt a Kövesdombra. Tel. 0728-611019, 0744-626-874. (7486)

VÁLLALUNK
tetőkészítést
(Bilka),
cserépforgatást, csatornajavítást és
-készítést. Kedvezmény 25%. Tel. 0745229-245. (7518)

IDŐS, BETEG nő mellé gondozót
keresek a Kövesdombon 9-11 és 15-17
óra között. Érdeklődni 11-15 óra között a
0770-171-386-os telefonszámon. (7524)

MEGEMLÉKEZÉS

Az élet elmúlik, de akit szeretünk,
arra életünk végéig emlékezünk.
Fájó szívvel emlékezem férjemre,
TROZNAI ALBERTRE halálának
10. évfordulóján. Emlékét fájó
szívvel őrzöm. Szerető felesége,
Éva. (sz.-I)
Valahol a felhők fölött van egy
világ, ahol minden szép, és nem
szenved senki már.
Szomorú szívvel emlékezünk
drága, nemes lelkű édesanyánkra, a marosugrai születésű volt marosszentgyörgyi
lakosra,
néhai
SZABÓ
ERZSÉBETRE, aki 20 évvel ezelőtt hunyt el, és SZABÓ JÁNOS
GÉZÁRA, drága testvérünkre, aki
egy évvel ezelőtt hagyta itt szeretteit. Emlékük szívünkben él.
Szeretteik. (-I)
Kegyelettel és fájdalommal emlékezünk a drága férjre, szerető
édesapára, nagytatára, testvérre,
barátra, a ditrói születésű
LUKÁCS ANDRÁSRA (Bandi) halálának harmadik évfordulóján.
Az idő a fájdalmat enyhíti, de a hiányt nem pótolja. Akik ismerték,
gondoljanak rá szeretettel. Szép
emlékét szívünkben őrizzük. Felesége, Anci, lánya, Melinda, fia,
Attila, menye, Adél, unokái:
Vivike, Adélka, Annácska. Pihenése legyen csendes és zavartalan! (7488)
Örök fájdalommal emlékezem
drága
szüleimre,
BREJÁN
MÁRIÁRA, aki május 21-én 11 éve
és BREJÁN ISTVÁNRA, aki szeptemberben 12 éve hogy eltávozott
közülünk.
Emléküket
szívemben őrzöm. Nyugodjanak
békében! Éva és családja. (7526)
Csak az idő múlik, feledni nem
lehet, szívünkben örökké őrizzük
emlékedet.
Fájó szívvel emlékezünk drága
édesapánkra, KMEN DEZSŐRE
halálának első évfordulóján. Emlékét szeretettel és fájó szívvel
őrzi két lánya, vejei, három unokája és azok családja. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
(-I)

Mély fájdalommal és összetört
szívvel emlékezünk a drága gyermekre és testvérre, FEKETE
ENIKŐRE szül. Nádori, akit 3 éve
veszítettünk el. Virágot viszünk
egy néma sírra, de ezzel őt már
nem hozhatjuk vissza.
Tudjuk, hogy nem jössz, de olyan
jó várni, hazudni a szívnek, hogy
ne tudjon fájni. Míg köztünk voltál, mi nagyon szerettünk, hiányzol nekünk, soha nem feledünk.
Téged örökké gyászoló szüleid,
testvéreid és azok családja.
(mp.-I)
Lelked, remélem, békére talált, és
Te már a mennyből vigyázol ránk.
Soha nem felejtünk, szívünkben
szerettünk, rád örökkön örökké
emlékezünk.
Szomorú szívvel emlékezünk
drága szerettünkre, FEKETE
ENIKŐRE (1968-2017) halálának
3. évfordulóján. Emlékét örökké
őrzi férje, két leánya és azok családja. (mp.-I)

ELHALÁLOZÁS

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a
szeretett gyermek, testvér, apa,
unokatestvér, barát, rokon, ismerős,
FEKETE LÁSZLÓ ZSOLT
életének 50. évében, május 21én, hosszú, de türelemmel viselt
szenvedés után megpihent. Temetése május 25-én, hétfőn 13
órakor lesz a marosvásárhelyi református temetőben.
Búcsúzik tőle édesanyja, testvére és családja, volt felesége és
gyermeke, unokatestvérei, barátai, ismerősei.
Pihenjen békében! (-I)
Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a
szeretett édesanya, nagymama,
anyós,
DOMAHIDI ILONA
volt tanítónő
84 éves korában csendesen
megpihent. Temetése május 23án 15 órától lesz szűk családi
körben az udvarfalvi temetőben.
A gyászoló család. (HSZ.-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Együttérző részvéttel osztozunk kedves volt kolléganőnk,
Járay Fekete Katalin szeretett
FIA elhunyta okozta fájdalmában. Nyugodjék békében! Vigasztalódást kívánunk a
gyászoló családnak. A Népújság munkaközössége. (-I)
Őszinte
részvétünket
és
együttérzésünket fejezzük ki a
gyászoló családnak osztálytársunk, FEKETE LÁSZLÓ elhunyta
miatt
érzett
fájdalmában. Volt osztálytársai az 5-ös Ipari Líceumból.
(p.-I)
Szomorú szívvel búcsúzunk
SIMON BÉLA legjobb barátunktól, az önzetlen, segítőkész
embertől.
Őszinte
részvétünk, és együttérzünk a
gyászoló családdal. A Sitaru
és Baricz család. (7528)
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TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt páciensek!

Az MCA Health Care orvosi laboratórium folyamatosan a betegek rendelkezésére áll, és a fokozott biztonsági előírásokat betartva, a COVID–19-járvány idején is elvégzi az egészségügyi
biztosítópénztár által megtérített laboratóriumi vizsgálatokat.
Laboratóriumi mintavételre hétfőtől péntekig 7–11 óra között
várjuk önöket.

