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Jó hír a PFA-tulajdonosoknak

Elismerik a szakmai régiséget

Ne feledje
idejében
megújítani
előfizetését!
Ha előfizet,
biztosan
kézhez kapja
FÉLÁRON!
Tel: 0265-268-854.

Támogatás
erdősítésre

Az április 6-i kormányülésen a Környezetvédelmi, Víz- és Erdőgazdálkodási Minisztérium javaslatára
jóváhagyták a támogatást erdősávok
létesítésére. A jogszabály szerint, aki
felvállalja, hogy új erdőt hoz létre, 20
évig hektáronként 456 euró támogatást kap, amiért hozzájárul a karbonsemlegességhez.

____________4.
A Rákóczi-díj
a hűség és
az összefogás
szimbóluma
Felvételünk illusztráció

Március 5-én, kedden a képviselőház döntéshozó fórumként
megszavazta azt a törvénytervezetet, amely révén szakmai
régiségként ismerik el az engedélyezett természetes személyként tevékenykedő vállalkozó, PFA-tulajdonos szakmai
régiségét, amennyiben eleget tesz a feltételeknek.

Szer Pálosy Piroska

Fotó: Nagy Tibor

Eddig a törvény hiányosságai miatt diszkriminációban részesültek
azok, akik egyéni vállalkozóként folytattak tevékenységet. A törvény az
államelnök kihirdetése és a Hivatalos Közlönyben való közzétételt követően lép érvénybe.
Csép Éva Andreát, az RMDSZ munkaügyekért felelős szakpolitikusát
az elfogadott törvénynek az adott kategóriára gyakorolt hatásairól
(Folytatás a 4. oldalon)

Április 5-én, II. Rákóczi Ferenc erdélyi
fejedelem beiktatásának 315. évfordulóján ünnepelt a marosvásárhelyi II.
Rákóczi Ferenc Római Katolikus Teológiai Líceum a Keresztelő Szent
János-plébániatemplomban. A megemlékező szentmise után sor került a
Rákóczi-díjak átadására.

____________17.

Csendben ébredtek
Benedek István
Majdnem sikerült önmagát lábon lőnie a kormánynak az energiakereskedőkre kivetni tervezett extraadóval, de szerencsére a célegyenesben felébredett. Ez a baklövés megkoronázott volna egy olyan
energetikai politikát, aminek a következtében évek óta nettó energiaimportőrök vagyunk az unió egyik legkedvezőbb ilyen természetű
adottságokkal rendelkező országaként, és a mostani rendkívüli kontextustól függetlenül is többet fizetünk, mint lehetne.
Az energiaárak kordában tartásának margójára e tavaszon eleresztett nyilatkozatokból gátat lehetne emelni a Dunán. Ezek közé tartozott
az is, hogy a kereskedőcégekre a bevételeik két százalékát kitevő extraadót terveztek kivetni. Ez a szándék papíron élt is a fogyasztók védelmére áprilistól bevezetett új szabályokat rögzítő kormányrendelet
megjelenéséig. A jogszabály eredeti változatában még ott volt, de a
hivatalos közlönyben napvilágot látott szövegben már nincs, csendben
kiradírozták a kormánypalota és a közlöny nyomdája közti út valamelyik kanyarjában. Azért lett volna ez önlábon lövés, mert az energia
kereskedelmi árába nincs beleszólása a kormánynak, ő csak a fogyasztói árra tud, és szabott is ki határt. A magasabb kereskedelmi és az
alacsonyabb fogyasztói ár közti különbözetet pedig a kormány fizeti,
tehát a pluszadóval csak a saját kiadásait növelte volna úgymond egy
tollvonással. De a keménykedésnek amúgy sem volt sok értelme, mivel
a kormánynak igencsak szüksége van a kereskedők jóindulatára.
(Folytatás a 3. oldalon)
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Két feltámadás – filmbemutató
8., péntek
A Nap kel
6 óra 50 perckor,
lenyugszik
20 órakor.
Az év 98. napja,
hátravan 267 nap.

Ma DÉNES,
holnap ERHARD napja.
ERHARD: germán eredetű,
elemeinek jelentése: becsület
és erős, merész.

VALUTAÁRFOLYAM

IDŐJÁRÁS

BNR – 2022. április 7.

Esős idő
Hőmérséklet:
max. 16 0C
min. 6 0C

1 EUR

4,9426

1 USD

4,5378

100 HUF

1,2967

1 g ARANY

281,2279

A csütörtöki lottóhúzás nyerőszámai
39, 19, 13, 3, 36 + 9

NOROC PLUS: 0 3 2 6 4 7

15, 8, 19, 34, 26, 24

SUPER NOROC: 0 9 4 8 3 4

49, 8, 48, 5, 11, 19

NOROC: 1 4 4 9 0 9 6

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő
hónapra a Népújság szerkesztőségében:
Marosvásárhely, Dózsa György utca 9. szám,
2. emelet, 72-es iroda,
naponta 9-14 óra között, szombat – vasárnap zárva.

Tel. 0265/268-854

Megyei hírek
Adománygyűjtés a Bolyai utcában
Az Angyalok a Városban Egyesület szervezésében április
16-án, szombaton jótékonysági akcióra kerül sor a marosvásárhelyi Bolyai utcai Mini Caféban. A kávézó nyitvatartása alatt ruha-, játék-, értékesebb tárgyadományokat,
valamint pénzt is lehet vinni a Szent Erzsébet Társulás, a
Pro Christo és a Lazarenum Alapítvány által működtetett
gyermekotthonok lakói, összesen 50 gyermek számára. Az
adománygyűjtés kezdeményezője Ferenczi Kamilla, a
2021-es X-Faktor tehetségkutató verseny döntőse. Az adományozók különféle kedvezményekben részesülnek.

Szünetel a gázszolgáltatás
Szászrégenben
A szászrégeni gázhálózaton nagyszabású korszerűsítési
munkálatot végzett a Delgaz Grid. A 1,7 millió lej összértékű munkálatok során több utcában, összesen 3,6 kilométeren cserélték ki a vezetékeket. Az új hálózat
csatlakoztatása miatt április 8-án, ma 9–14 óra között az
Ősz, a Stadion, a Nyár, a Rozmaring, a Dózsa György,
részben a Pandúrok, a Vadász és a Só utcákban szünetelni
fog a gázszolgáltatás.

Az aberdeen angus húsmarha
tartásának népszerűsítése
A romániai Aberdeen Angus Egyesület a fajta tartását népszerűsítő napokat és vásárt szervez április 8-án, ma 11
órától a Gyulakutához tartozó Csöbön, ahová az aberdeen
angus fajtát tenyésztő gazdákat és érdeklődőket várnak.
Másnap, 9-én, szintén 11 órától felavatják a gyulakuti (Bordosi utca 2. szám) aberdeen angus begyűjtő- és licitálóközpontot, 16 órától Nyárádmagyaróson integrált aberdeen
angus farmot és feldolgozóközpontot avatnak. A farmot a
legkorszerűbb felszereléssel és berendezésekkel látta el a
beruházó, részben uniós finanszírozásból.

Folytatódik a tavaszi nagytakarítás
Marosvásárhelyen tavaszi nagytakarítás zajlik, amely
május 10-éig tart. A szemeteskocsik hétfőtől szombatig 7–
16 óra között haladnak végig a városon, egy előre meghatározott ütemterv szerint. Nagypénteken, húsvét másod- és
harmadnapján nem járnak. Április 8-án, pénteken az 1918.
December 1., Tisztás, Erzsébet királyné, Ferdinánd király,
Jeddi, Szent István, Szent János, Ágacska, Rügy, Negoj,
Erdőalja, Merészség, Termékenység, Haladás, Munka,
Jövő, Testvériség, Harmónia, Dicsőség, Tulipán, Barátság,
Szemenik utcákban és a Gyémánt parkban, 9-én, szombaton a Kinizsi Pál, Sinaia, Mihai Eminescu, Brăila, Rózsa,
Csillag, Beszterce, Lovasság-Kossuth, Aurel Filimon,
Horea, Ballada, Bartók Béla, Nyomda utcákban és az aluljáróban gyűjtik össze a szemetet.
Hírszerkesztő: Mezey Sarolta

Új filmklub indul Marosvásárhelyen
Hamarosan új eseménysorozat kezdődik Marosvásárhelyen: az Erdélyi Hagyományok Háza Alapítvány – amelynek célja és küldetése az erdélyi hagyományos népi kultúra
életben tartása, átörökítése, népszerűsítése a Kárpát-medencében – április folyamán filmklubot indít. Az alapítvány
marosvásárhelyi székhelyén rendezik be a filmklubot, ahol
néprajzi vonatkozású alkotásokat vetítenek majd az érdeklődőknek. A dokumentum-, riport- és művészfilm-bemutatókat havonta fogják megszervezni.
Az új filmklub első eseményére április 11-én, hétfőn 19
órakor kerül sor: ekkor vetítik a Két feltámadás című dokumentumfilmet, amelyre meghívták a rendezőt, Sztanó Hédi
etnográfust és az operatőrt, Dénes Zoltánt is. Velük Simonffy
Katalin televíziós szerkesztő, rendező fog beszélgetni.

A Két feltámadás című zenés-táncos dokumentumfilm
a kalotaszegi Magyarvalkó és a máramarosi Sugatag falvak
húsvéti szokásait dolgozta fel sajátos, lírai szerkesztésű
megközelítésben. A film elkészítésének ötletadója és közvetett szereplője Korniss Péter Kossuth-díjas és Pulitzeremlékdíjas fotográfus. A narrátor Szabó Gyula
Kossuth-díjas színművész, a rendező munkatársa Korniss
Péter fotográfus. Hangmérnök: Gonda János. Vágó: Kollányi Judit. Operatőr: Dénes Zoltán. Rendező: Sztanó Hédi.
Gyártó: Dunatáj Alapítvány.
Az eseményen való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött, a szervezők a szentgyorgyi.andrea@ehh.ro email-címre várják a bejelentkezéseket. A film megtekintése
12 éves kortól ajánlott. (Knb.)

Megjelent a Korunk áprilisi száma
A XX. század folyamán alig
néhány nőírónak sikerült hoszszabb távon jelen lennie az erdélyi
magyar
irodalmi
emlékezetben. A tematikus lapszám ennek lehetséges strukturális okait vizsgálja, és ugyanakkor
előtérbe állít néhány jelentős
életművet az elmúlt száz évből,
számszerűsítve is a női jelenlét
irodalomtörténeti arányait az évszázad irodalmi hagyományában.
A megközelítések tágabb kereteket is megnyitnak – tanulmányokat olvashatunk a Trianon előtti
Erdély irodalmi szalonjairól és a
női szerepekről ezekben a szalonokban, a Janovics-féle filmes
vállalkozások sztárszínésznőjé-

RENDEZVÉNYEK
Kreativitásverseny
Április 8–9-én, ma és szombaton a római katolikus főegyházmegye a XIV. alkalommal szervezi meg a kreativitásversenyt, amelyre eddig hét megyéből mintegy 950
diák jelentkezett. A vetélkedő megnyitója 8-án, pénteken
15 órától lesz a Marosvásárhelyi Nemzeti Színházban.
Ezután itt és az Underground teremben 15.30 órakor a
zenei bemutatók kezdődnek. 16 órától a Maros Művészegyüttes előadótermében előbb a tánc-, majd a dramatizálásvetélkedőt tartják, ezzel párhuzamosan a Deus
Providebit tanulmányi ház nagytermében hallgathatók
meg a szavalatok. Szombaton 9 órától a II. Rákóczi Ferenc líceum udvarán lesz a sportvetélkedő, az iskola osztálytermeiben az irodalmi megmérettetés. A rajz-,
makett-, fotó-, plakát-, naptár- és filmkategóriában a zsűrizés közönség nélkül történik a héten. A program szombat este a 18 órakor kezdődő szentmisével és díjazással
zárul.

Az erdélyi magyar közművelődés
napja
Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Maros megyei szervezete április 12-én, kedden 18 órától az erdélyi
magyar közművelődés napja tiszteletére ünnepi műsort
tart a Maros Művészegyüttes Arany János utca 2. szám
alatti székhelyén. Az ünnepség keretében átadják az
EMKE országos elnöksége által adományozott okleveleket. Díjazottak: Kovrig Magdolna és Szabó József. Az est
házigazdája Barabási Attila Csaba, a Maros megyei
EMKE elnöke, valamint dr. Ábrám Zoltán, az országos
EMKE alelnöke. Fellépnek: Lengyel Gábor (szavalat),
Ötvös Orsolya (ének) és a Maros Művészegyüttes zenekara. Záróakkordként Szabó József megemlékező előadását láthatják az érdeklődők. A belépés ingyenes, de
előzetes regisztrációhoz kötött, amihez a 0757-059-594es telefonszámot kell hívni.

ről, Berky Liliről, illetve a Berde
Amál – Berde Mária művész testvérpár tevékenységéről. Ezáltal a
női szerepek összművészeti összefüggései is kirajzolódnak Erdélyben. Külön tanulmányok szólnak
Ignácz Rózsáról, Hervay Gizelláról,
Harsányi Zimráról, illetve a kortárs
Cseh Katalinról vagy MărcuţiuRácz Dóráról. Könyvismertetéseket
olvashatunk Láng Orsolya, PappZakor Ilka, Fehér Imola, Medgyesi
Emese friss köteteiről. A lapszám
szerzői között találjuk Egyed Emesét, Tompa Andreát, Menyhért
Annát, Kiss Noémit, Nagy Gabriellát, Szebeni Zsuzsát, Pál Emőkét,
Láng Orsolyát, Varga Borbálát és
másokat.
lehet majd megtekinteni, illetve megvásárolni a Bolyai téri
unitárius egyházközség Dersi János termében. A gyermekeket meglepetéssel és apró figyelmességekkel várják
a szervezők.

Húsvéti vásár a marosvásárhelyi
várban
Tavaszköszöntő, húsvétváró, hagyományápoló háromnapos húsvéti vásárt szervez a Parapács Egyesület a marosvásárhelyi várban. Mintegy félszáz kézműves és
termelő kínálja majd portékáját április 8. és 10. között,
emellett gazdag programmal várják a kikapcsolódni vágyókat. A kézműves- és termékvásárra mintegy félszáz
kézműves készül húsvéti díszekkel, hímes tojásokkal, ünnepi terítékkel, amit a nyuszi hozhat ajándékba. A helyi
termelők az ünnepi asztal hagyományos ételeinek kellékeivel jelentkeznek. Az Erdélyi Hagyományok Háza alapítvány gondoskodik a hagyományápoló, autentikus
húsvéthoz kapcsolódó foglalkozásokról. Teljes program
és részletek a husvetivasar.ro oldalon, érdemes követni a
húsvéti vásár Facebook-oldalát is (https://www.facebook.com/husvetivasar).

A tér – Sebestyén Aba előadása
Szászrégenben
Április 13-án, szerdán 19 órai kezdettel Sebestyén Aba
színművész bemutatja a Bolyai János hitéről, küzdelméről és szerelmeiről szóló monodrámáját. Rendező-dramaturg: Török Viola. Az előadásnak a szászrégeni Eugen
Nicoară művelődési ház ad otthont. Belépők a művelődési ház jegypénztáránál vásárolhatók munkanapokon 917 óra között. Egy jegy ára felnőtteknek 20, diákoknak 10
lej. Helyet foglalni a 0757-109-450 vagy a 0740-515-617
telefonszámon is lehet.

Helyitermék-vásár a Petrynél

A Petry cég szervezésében április 15-én, pénteken 8 és
19 óra között lesz a már megszokottá vált helyitermékvásár, amelyen ez alkalommal húsvéti árut is kínálnak.
Emellett nem hiányoznak majd a hentes- és tejtermékek,
Hagyományos tojáskiállítás
sajtok, mézek, lekvárok, szörpök, gyümölcslevek, különA Lorántffy Zsuzsanna Kulturális Egyesület idén is megféle pálinkák, borok, zöldségek, gyümölcsök, teák, kenrendezi a hagyományos húsvéti tojáskiállítást. A festett
cék, ajándéktárgyak, olajok, zöldségek, édességek,
tojásokat virágvasárnapján, április 10-én 11–14 óra között ékszerek sem.
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Börtönbe kell vonulnia a volt turisztikai miniszternek
Le kell töltenie korrupcióért kiszabott hatéves börtönbüntetését Elena Udrea volt turisztikai miniszternek, Traian Băsescu volt államfő egyik legfőbb
bizalmasának, miután a legfelsőbb bíróság csütörtökön megalapozatlannak minősítette és jogerősen
elutasította a 2018-as elmarasztaló ítélet ellen
emelt semmisségi panaszt.

A csütörtökön hozott ítélet egy hat éve kezdődött bonyolult
jogi eljárás végére tett pontot. Udreát 2016-ban többrendbeli
megvesztegetés elfogadása, hivatali visszaélés és európai alapok eltérítése vádjával állította bíróság elé a korrupcióellenes
ügyészség (DNA). A vádhatóság szerint Udrea több közbeszerzési eljárás során a szerződés értékének tíz százalékát kitevő kenőpénzt kért üzletemberektől, illetve az általa vezetett
minisztérium törvénytelenül finanszírozott közpénzekből
2011-ben egy ökölvívó gálát.
A korrupciós ügyben 2018-ban hozott első ízben jogerős
ítéletet a legfelsőbb bíróság, Udrea azonban akkor nem került
börtönbe, mert az ítélet elől Costa Ricára menekült, és az elhúzódó kiadatási eljárás közben Romániában egy olyan alkotmánybírósági döntés született, amely szabálytalannak
nyilvánította a legfelsőbb bíróság öttagú bírói tanácsainak ki-

alakítását, és ezért 2014-ig visszamenőleg az összes ilyen ítéletet (köztük Udreáét is) megsemmisítette.
Udrea dossziéja időközben az Európai Unió Bíróságán is
megfordult, csütörtökön pedig a román legfelsőbb bíróság –
immár szabályszerűen létrehozott – öttagú bírói tanácsa szavazattöbbséggel hozta meg a politikus bebörtönzését jelentő
jogerős döntést. Elena Udrea ügyeit azért övezi még mindig
nagy médiafigyelem, mert Băsescu elnöksége idején tíz éven
keresztül az ország egyik legbefolyásosabb és legtöbbet szereplő politikusának számított. Egy másik, illegális kampányfinanszírozási ügyben – amelyben Băsescu egyik lánya is
letöltendő börtönbüntetést kapott – első fokon nyolcéves szabadságvesztésre ítélték, de ebben az ügyben még folyamatban
van a fellebbviteli tárgyalás.
Nemcsak pártfogoltja, hanem a – jelenleg európai parlamenti képviselőként politizáló – volt elnök is nehéz helyzetben van mostanában: Băsescu elveszítette volt államfői
előjogait, egyebek mellett a számára kiutalt protokollvillából
is kilakoltatták, miután a legfelsőbb bíróság márciusban jogerős határozatban mondta ki, hogy ötven évvel ezelőtt, egyetemi hallgatóként együttműködött az egykori kommunista
titkosszolgálattal, a Securitatéval. (MTI)

EP-állásfoglalás: Teljes embargó az orosz olaj-,
szén-, nukleáris üzemanyag- és gázimportra
Az Európai Parlament nagy többséggel elfogadott
állásfoglalásában a képviselők szankciókat követelnek Oroszország ellen, köztük teljes embargó bevezetését az orosz olaj-, szén-, nukleáris üzemanyagés gázimportra vonatkozóan – írta az uniós testület
csütörtöki sajtóközleménye.

Az EP szerint az embargót olyan tervnek kell kísérnie,
amely biztosítja az EU energiaellátásának biztonságát. A testület hozzáteszi: „olyan stratégiát is ki kell alakítani, amely
lehetővé teszi a szankciók visszavonását abban az esetben, ha
Oroszország lépéseket tesz Ukrajna függetlenségének, szuverenitásának és területi integritásának helyreállítására nemzetközileg elismert határain belül, és teljesen kivonja csapatait
az ország területéről”.
„A hatályos szankciókat mostantól az egész EU-ban és az
EU nemzetközi szövetségesei által is teljes mértékben és hatékonyan végre kell hajtani” – hangsúlyozzák a képviselők.
Felszólítják az EU vezetőit, hogy zárják ki Oroszországot a
G20-ak csoportjából és más multilaterális szervezetekből, például az ENSZ Emberi Jogi Tanácsából, az Interpolból, a Kereskedelmi Világszervezetből, az UNESCO-ból. „Ez fontos
üzenetet küld majd Oroszország számára arról, hogy a nemzetközi közösség nem fog visszatérni az agresszor állammal
folytatott korábbi együttműködéshez” – fogalmazott az állásfoglalás.
A szankciók hatékonyabbá tétele érdekében az uniós parlament kéri, hogy az orosz bankokat zárják ki a SWIFT bankközi kommunikációs rendszerből, tiltsák meg az orosz hajók
belépését az EU területi vizeire és kikötését az EU kikötőiben,
valamint szüntessék be az Oroszországból és Fehéroroszországból érkező és oda irányuló közúti áruszállítást. A képviselők követelik továbbá a „Vlagyimir Putyin orosz elnök és
Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök rezsimjéhez tartozó
tisztségviselők vagy oligarchák, meghatalmazottak és strómanjaik teljes vagyonának lefoglalását”.
A képviselők többsége szerint „az orosz csapatok által Ukrajnában, különösen Bucsán elkövetett sokkoló atrocitások
tagadhatatlanul háborús bűnöknek minősülnek”. Hangsúlyozzák, hogy a háborús bűnösöket felelősségre kell vonni, és
szorgalmazzák az Ukrajnában elkövetett háborús bűnöket kivizsgáló különleges ENSZ-törvényszék létrehozását.

Az EP állásfoglalása megerősíti: a fegyverszállításokat
folytatni és fokozni kell, hogy Ukrajna hatékonyan megvédhesse magát. A képviselők támogatják az ukrán fegyveres
erőknek az uniós tagállamok által egyénileg és az Európai Békefenntartási Eszközön keresztül közösen nyújtott további védelmi célú támogatást.
A képviselők felhívják a figyelmet arra, hogy a háború miatt
közel 6,5 millió ukrán állampolgár kényszerült lakóhelye elhagyására, és több mint 4 millióan menekültek el az országból,
ezért biztonságos humanitárius folyosókat szorgalmaznak a
bombázások elől menekülő civilek evakuálására.
Borrell: az EU hamarosan jóváhagyhatja ötödik szankciós
csomagját
A Külügyek Tanácsa írásbeli eljárás útján akár már csütörtökön vagy pénteken, illetve a hétfői ülésén jóváhagyhatja az
Európai Unió ötödik szankciós csomagját Oroszországgal
szemben – közölte Josep Borrell, az Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője Brüsszelben, a NATO-tagországok
külügyminisztereinek ülésére érkezve csütörtökön.
Josep Borrell újságíróknak nyilatkozva kijelentette: fontos,
hogy „továbbra is nyomást gyakoroljunk Oroszországra, és
támogassuk Ukrajnát”.
Szavai szerint Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek erős a
támogatottsága, Ukrajnának azonban több fegyverre van
szüksége. Több erőforrásra, több katonai képességre az orosz
agresszióval szembeni ellenálláshoz – húzta alá. Ezzel egyidejűleg Oroszország nagyobb elszigetelésére kell törekednie
a nemzetközi közösségnek, és több szankciót kell bevezetnie
– tette hozzá.
Borrell Twitter-üzenetében közölte: a nap folyamán a
NATO- tagállamokkal, valamint a világ hét legfejlettebb iparú
országa (G7) – Franciaország, Németország, Olaszország,
Japán, az Egyesült Királyság, az Egyesült Államok és Kanada
– illetékeseivel egyeztet Ukrajna további támogatásának részleteiről, valamint az Oroszországgal szembeni további szankciók bevezetéséről. Az uniós diplomácia vezetője végezetül
kijelentette: Oroszország atrocitásai nem maradhatnak büntetlenül.
Információk szerint Borrell, valamint Ursula von der
Leyen, az Európai Bizottság elnöke Kijevbe utazik pénteken,
ahol megbeszéléseket folytatnak az ukrán elnökkel. (MTI)

Könnyebben lehet majd más tagállamban nyilvántartott teherautót bérelni

Az EP megadta a végső jóváhagyást
Könnyebben lehet majd más tagállamban nyilvántartott teherautót bérelni gépkocsivezető nélkül.
Az Európai Parlament megadta
végső jóváhagyását ahhoz az
uniós kormányokkal született
megállapodáshoz, amely módosítja a közúti árufuvarozásra
használt teherautók vagy kamionok gépkocsivezető nélküli bérlésére vonatkozó szabályokat.

Mózes Edith
Ez a megoldás a teherautók iránti
rövid távú vagy szezonálisan megugró
igények kielégítésére. A képviselők szerint legalább évente két hónapra kell engedélyezni, hogy a fuvarozók másik
tagállamban nyilvántartásba vett járműveket bérelhessenek.
Az új szabályozás részben megszünteti az ilyen járművek másik tagállamból
való bérlésének korlátozását. A fuvarozók és a tehergépjárművek bérlésével és
lízingelésével foglalkozó vállalatok
ezentúl másik tagállamból is bérelhetnek

teherautót, ha átmenetileg vagy szezonálisan megugró kereslettel kell megbirkózniuk, vagy ki kell váltaniuk egy
meghibásodott vagy sérült járművet. A
korlátozások egy részének feloldásával
a környezet is jól jár, mert a bérelhető
járművek általában újabbak, biztonságosabbak és kevésbé környezetszennyezők, mint az átlagos járműpark.
Korlátozott időtartamra és számban
A képviselők a tárgyalások során elérték, hogy a fuvarozócégek évente legalább két hónapig használhassanak más
tagállamban nyilvántartott bérelt teherautókat (a jelenlegi szabályok értelmében csak akkor tehetik ezt, ha a
járművek és a cég ugyanabban a tagállamban vannak nyilvántartva). A kormányok azonban dönthetnek úgy, hogy 30
napos használat után előírják a nemzeti
szabályok szerinti kötelező nyilvántartásba vételt.
A fuvarozóvállalatoknak jelenteniük
kell a nemzeti hatóságoknak, hogy bérelt
járművet használnak, és az uniós kormányok az egy vállalat által bérelhető járművek számát is korlátozhatják. A

képviselőknek köszönhetően azonban ez
nem lehet kevesebb a cég teljes áruszállító gépjárműparkjának negyedénél
A fuvarozócégek több lehetőség közül
választhatnak
Cláudia Monteiro de Aguilar (EPP, Portugália) jelentéstevő szerint „az új szabályoknak köszönhetően a fuvarozócégek a
szezonális igények kielégítésére egyszerűbben bérelhetnek további teherautókat
ahelyett, hogy újakat kellene venniük.
Több lehetőség közül választhatnak, szabadon vállalkozhatnak, és a lehető legjobb
módon csoportosíthatják forrásaikat,
amely a környezet és az útbiztonság szempontjából is kedvező fordulatot jelent.”
A tagállamoknak 14 hónap áll
rendelkezésre
A felülvizsgált jogszabály az Európai
Unió Hivatalos Lapjában történő megjelenését követő 20. napon lép életbe. A
tagállamoknak 14 hónap áll rendelkezésükre ahhoz, hogy felkészüljenek az új
szabályok alkalmazására.
Forrás: az Európai Parlament
Magyarországi Kapcsolattartó Irodája
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Ország – világ
Elhalasztanák a hiteltörlesztéseket
A PSD elnöke szerint a kormánykoalíció azt fontolgatja, hogy tegye lehetővé a banki ügyfeleknek a hiteltörlesztésük
elhalasztását. A Digi24-nek
nyilatkozva Marcel Ciolacu csütörtökön kérdésre válaszolva elmondta, a bankok is egyetértettek az intézkedéssel, amelynek a részleteit hétfőn hozzák
majd nyilvánosságra. A PSD elnöke beszámolt arról
is, hogy a tervek szerint a kormány támogatni fogja
azokat a vállatokat, amelyek az ukrajnai háború
miatt kénytelenek kényszerszabadságra küldeni az
alkalmazottaikat. Ennek az intézkedésnek a részleteit szintén hétfőn hozza nyilvánosságra a koalíció.
(Agerpres)

EP: gyorsabban hozzáférhető
lesz az ukrán menekültek támogatására szánt 3,4 milliárd euró
Az Európai Parlament többsége megszavazta, hogy
a REACT-EU alapok (azaz kohéziós célú és az európai területeknek nyújtott helyreállítási támogatás)
10 milliárd eurójából 3,4 milliárdot azonnal felszabadítsanak, és azt a tagállamok menekültekkel kapcsolatos kiadásokra költhessék – közölte a testület
csütörtöki sajtóközleménye. A REACT-EU 50 milliárd
eurós pénzügyi csomag, amelyet 2020-ban hoztak
létre a koronavírus-járvány azonnali hatásának enyhítésére az Unióban. Az új szabályok alapján valamennyi uniós tagállam a szokásos 11 százalék
helyett 15 százalékos előfinanszírozáshoz jut a
REACT-EU forrásaiból. Az Ukrajnával szomszédos
tagállamok (Magyarország, Lengyelország, Románia és Szlovákia) és a lakosságuk egy százalékánál
több ukrán menekültet befogadó tagállamok (Ausztria, Bulgária, Csehország és Észtország) a források
45 százalékát kapják meg azonnal, számlák benyújtása nélkül. A finanszírozás a menekültügyi infrastruktúra fejlesztésére, a menekültek lakhatására,
foglalkoztatására, oktatására, társadalmi befogadására valamint egészségügyre és gyermekgondozásra fordítandó. A rendelettervezetet az uniós
tagállami kormányokat tömörítő Tanács is hivatalosan is jóváhagyta. A rendelet az uniós közlönyben
való megjelenését követő napon lép életbe. (MTI)

Csíkszeredában kell ítélkezni
az erőszakos temetőfoglalás
egyik ügyében
A Moineşti-i Bíróság csütörtöki végzésében megállapította, hogy területileg nem illetékes a 2019.
június 6-i erőszakos temetőfoglalás során elkövetett
egyik bántalmazási ügyben, és a Csíkszeredai Bíróságra ruházta át az ügy érdemi tárgyalását. A jogerős végzés kivonatát a bíróságok portálja közölte.
A csíkszeredai Kovács Csaba tett feljelentést az
ügyészségen, miután a román nacionalista szervezetek erőszakos temetőfoglalása során két személy
is arcon ütötte. A bántalmazott az elszenvedett sérülésre törvényszéki orvosi látleletet kért. Kovács
Csaba az MTI-nek elmondta: Csíkszeredában tett
panaszt, miután egy közösségi portál képei alapján
azonosította bántalmazóit. A rendőrség azonban átküldte a moineşti-i ügyészségre a vizsgálati anyagot.
Időközben azonban jogerős ítélet született arról,
hogy a temető nem Dărmăneşti-hez, hanem Csíkszentmártonhoz tartozik, így a Moineşti-i Bíróságnak
el kellett ismernie, hogy nem illetékes az ügyben.
(MTI)

Csendben ébredtek
(Folytatás az 1. oldalról)
Mert szép hazánk nettó energiaimportőr, tehát az ellátás
zökkenőmentes biztosításában megkerülhetetlenek ezek
a piaci szereplők.
Akik pontosan a közelmúlt kormányainak kétbalkezes
energiapolitikája miatt lettek ilyen fontosak. Szakértők
számtalanszor szóvá tették már, hogy a remek természeti
és erőforrásbeli adottságok révén az ország simán fedezhetné a saját energiaszükségletét belső termelésből,
méghozzá olcsóbban az európai átlagnál. De mivel „sikerült” a termelési kapacitásokat leépíteni vagy ellehetetleníteni – ne említsünk itt egyebet, csak a radnóti
gázerőmű bővítésének évek óta zajló paródiáját –, miközben a fogyasztás növekszik, ott tartunk, hogy egyre
nagyobb mértékben szorulunk importra. Tavaly a teljes
fogyasztás közel 4 százalékát tette ki a behozatal, és a
nettó import hányada két év alatt a fogyasztás egy százalékával nőtt, vagyis ez a trend emelkedő. Minél inkább,
annál nagyobb a függés a külső forrásoktól és a kereskedők jóakaratától. És akkor arról még nem beszéltünk,
hogy egyes szakértők szerint, ha ésszel dolgoztak volna
a közelmúlt kormányai az energia kérdéskörében, ma 30
százalékkal is olcsóbb lehetne például az áram. Nálunk
az energiakrízis sokkal több ideje tart, mint a nemzetközi
piacon, mert a kormányzat energiapolitikája is egy csődhalmaz.
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Elismerik a szakmai régiséget

Fenntartható fejlődési fórum Genfben

Kétezer közalkalmazottat
képeznének ki

(Folytatás az 1. oldalról)
kérdeztük. Amint a Maros megyei törvényhozó kifejtette, ezentúl szakmai régiségnek minősül az engedélyezett természetes személyként (PFA) végzett
tevékenység. Rámutatott, hogy a törvénytervezet feloldja azt a diszkriminációt, amely révén az engedélyezett fizikai személyként dolgozó PFA-tulajdonos
tevékenysége nem volt szakmai régiségként elismerve. Az ugyanazt a tevékenységet végző alkalmazottainak azonban – akiket munkaszerződéssel
alkalmazott az egyéni vállalkozó – szakmai régiségként elismerték a ledolgozott éveket.
Minimálbér egy pénzügyi évben
Mint hangsúlyozta, két feltételnek kell eleget
tenni ahhoz, hogy szakmai régiségként elismerjék a
PFA-s ledolgozott éveket. A kedden megszavazott
törvénykezdeményezéssel szakmai régiségnek minősül minden olyan munkaév, amelyben a PFA-ként
dolgozó személy évi jövedelme legalább tizenkét országos minimálbérrel egyenlő. Ezt egy teljes pénzügyi évre értik, és nem gond, ha egy hónapban nem
érték el a minimálbér értékét, amennyiben a következő hónapban ez kiegyenlítődik. Fontos megemlíteni ugyanakkor, hogy a szakmai régiség egyetlen
tevékenységi területre ismerhető el, valamint a fő tevékenységre, amennyiben az illető engedélyezett
természetes személy esetében több CAEN-kód,
vagyis több tevékenységi terület szerepel a bejegyzési okiratban.
Amint a parlamenti képviselő kifejtette, az évi átlagos 12 bruttó minimálbért azért szabták meg a törvényhozók, hogy a bizonyítottan működőképes
vállalkozások tulajdonosai éljenek a lehetőséggel,
a csupán papíron létező egyéni vállalkozók szakmai
régiségét továbbra sem ismernék el. Az, aki egyéni
vállalkozási formát (PFA-t) működtet, nem kötelező
társadalombiztosítást és egészségbiztosítási hozzájárulást fizetni, csak bizonyos jövedelemhatár
fölött, ettől függetlenül fizetheti. Maximum három
alkalmazottat munkaszerződéssel foglalkoztathat az
egyéni vállalkozó (PFA-tulajdonos), a jövedelmük
arányában pedig minden állami hozzájárulást törlesztenie kell.
Másik hátránya a PFA-s egyéni vállalkozónak a
szakmai továbblépés akadálya volt. Mivel nem ismerték el szakmai régiségként az általa végzett tevékenységet, nem jelentkezhetett olyan állami vagy
magánszektorban meghirdetett állásokra, amelyeknél
feltételként szabtak meg öt vagy hét évet szakmai ta-

Csütörtökön kezdődtek a
2022-es fenntartható fejlődési regionális fórum munkálatai.
A
Borbély
László
államtanácsos vezette romániai küldöttség idén is részt
vesz mind a konferencián,
mind pedig a fenntartható fejlődési célok megvalósításának szentelt rendezvényeken.

Fotó: Nagy Tibor

pasztalatként. Ellenben az illető egyéni vállalkozás
alkalmazottainak erre lehetőségük volt. Példának okáért, ha valaki könyvelő, egyéni vállalkozásra szerzett
engedélyt, és tíz évig könyvelést vállalt, majd úgy
döntött volna, hogy jelentkezik egy meghirdetett állásra, a szakmai tapasztalatát nem tudta volna igazolni, annak ellenére, hogy PFA-s vállalkozóként is a
szakmában dolgozott. Ugyanakkor a nála alkalmazásban lévőknek a szakmai régiségét elismerték. Tavaly,
2021-ben országszerte több mint négyszázezer személy dolgozott engedélyezett természetes személyként (PFA). Ennek 64 százaléka ötven év alatti, és
mintegy tíz százalékra tehető a harminc év alattiak
száma. A mostani törvénytervezet az első lépés volt
az önfoglalkoztató személyek támogatásában, és továbbra is figyelmet kell fordítani és támogatni kell
ezen munkavállalási formákat. Fontos segíteni a kisvállalkozókat a munkahely-változtatásban, szakmai
előrelépésben, lehetőséget kell adni számukra is a fejlődéshez – hangsúlyozta Csép Éva Andrea parlamenti
képviselő.

Románia aktív jelenléte a 2030as fenntartható fejlődési menetrend
végrehajtási kapacitásának népszerűsítése és fejlesztése terén biztosította számára a regionális központ
státuszát.
„Itt vagyunk együtt az ENSZ–
EGB fenntartható fejlődés regionális fórumának 2022-es ülésén, hogy
a fenntartható fellendüléssel és ellenálló képességgel foglalkozzunk
a Covid–19 válságot követően,
amely kétségtelenül visszalépést jelentett számos területen, beleértve a
fenntartható fejlődést is. Ez a paradigmaváltás megerősíti azt a meggyőződésünket,
hogy
az
alkalmazkodó képességnek kulcsfontosságúnak kell lennie az
Agenda 2030 megvalósításának felgyorsításában régiónkban és a társadalom
fenntartható
újjáépítésében” – mondta beszéde elején Borbély László.
A Fenntartható Fejlődés Főosztály koordinátorának beszédét a
Fórum résztvevői megtapsolták,
ami nagyon ritka a szigorú időkorlátok mellett zajló országos beavatkozások esetében. Borbély László
beszédében utalt az általa koordinált főosztály legfontosabb projektjeire is:
„A legértékesebb erőforrás az
emberi erőforrás. Miután Romániában sikerült hivatalosítani a fenntartható fejlődési szakértő szakmát,
a következő 3 évben 2000 közalkal-

mazottat szeretnénk kiképezni.
Mivel a fenntartható fejlődéshez
helyi fellépésre is szükség van, a
helyi és regionális önkormányzatokat egy »one-stop-shop« (egyablakos) ügyintézési platformmal
szeretnénk támogatni, amely hozzájárulhat az adatvezérelt döntések
meghozatalához. Végül, de nem
utolsósorban, a felsőfokú oktatás és
a kutatás is lényeges elem, ezért egy
kiválósági központ kialakításán dolgozunk. Mindezek a lépések kiegészítik a Nemzeti fenntartható
fejlődési stratégia 2030 végrehajtására vonatkozó cselekvési tervet,
amely véglegesítés alatt áll, és hamarosan kormányhatározattal is elfogadásra kerül.”
A felszólalás az alábbi linken tekinthető meg: https://youtu.be/
bWfMSs6QZ2s
A genfi fórum keretében zajlott
rendezvénysorozaton
Borbély
László moderálta a Délkelet-európai Stratégia 2030 – Regionális kihívás a fenntartható fejlődési célok
megvalósításáért rendezvényt. Az
eseményen olyan országok magas
rangú kormányzati tisztviselői vettek részt, mint Törökország, Görögország, Montenegró és ÉszakMacedónia.
A Fenntartható Fejlődés Főosztály koordinátora kétoldalú megbeszéléseket
folytatott
Olga
Algayerovával, az UNECE ügyvezető elnökével és Daniel Dubasszal,
a Fenntartható Fejlődés Európai Hálózatának (ESDN) elnökével. A
megbeszéléseken gratuláltak Romániának a fenntartható fejlődés területén végzett intenzív tevékenységhez, és kiemelték, hogy a
régióban – különösen a jelenlegi
helyzetben – a fenntarthatóság érdekében összefogásra és partnerségekre van szükség. (közlemény)

Fizetik az állatjóléti támogatást
Április 6-án, szerdán a Mezőgazdasági Intervenciós és Kifizetési
Ügynökség jóváhagyta a 2021-es
mezőgazdasági évre szóló állatjóléti
támogatás (14-es intézkedési csomag) folyósítását sertés- és háziszárnyas-tenyésztőknek. Az APIA
közleménye szerint összesen 110,39
millió eurót fizetnek ki 480 haszonélvezőnek, ebből 40,89 milliót a sertés- és 69,50 millió eurót a
háziszárnyas-tenyésztőknek. Az ösz-

szeget lejben folyósítják az Európai
Központi Bank által 2020. december
31-én megállapított árfolyamon, vagyis egy euróért 4,8683 lejt számolnak el. A támogatást a számosállatszám (UMV) szerint folyósítják jövedelemkiegészítésként azoknak a
tenyésztőknek, akik önként vállalták
az állatjóléti szabályok betartását. A
feltételeket korábban az APIA szakértői ellenőrizték, és ennek alapján
engedélyezték a kifizetést.

Klímavédelmi intézkedés

Támogatás erdősítésre
Az április 6-i kormányülésen a
Környezetvédelmi, Víz- és Erdőgazdálkodási Minisztérium
javaslatára jóváhagyták a támogatást erdősávok létesítésére. A jogszabály szerint, aki
felvállalja, hogy új erdőt hoz
létre, 20 évig hektáronként
456 euró támogatást kap,
amiért hozzájárul a karbonsemlegességhez.

A kormányülés után Tánczos
Barna miniszter azt nyilatkozta a
sajtónak, hogy eddig nem volt egy
olyan jogszabály, amely az erdőtelepítést támogatta volna, ezért szükség volt egy olyan rendelkezésre,
amely a csemeteültetésétől 20 évig
finanszírozza a gondozását. Tudomásunk szerint az EB az új agrártámogatási rendszerben is kilátásba
helyezte a mezőgazdasági területek
közötti erdősávok létesítésének támogatását. Ezáltal a parlagon hagyott és a leromlott területeket lehet

értékesíteni. Az intézkedés ugyanakkor hozzájárulhat az Országos
Helyreállítási és Rezilienciaépítési
Eszköz erdősítési programjában felvállaltak teljesítéséhez, ugyanis
2023-ig 25.000 hektár, 2026-ig öszszesen 31.700 hektár területet kell
erdősíteni. Románia 56.700 hektár
erdősítését vállalta fel, amire 730
millió euró áll rendelkezésre az országos helyreállítási terv szerint. A
támogatásra az állami, a magáncégek és a gazdák is pályázhatnak erdészeti üzemtervvel. A kiírás szerint
szántóföldeket, legelőket, leromlott
mezőgazdasági területeket, valamint olyan, az erdőalapban levő
(volt erdő-) területet lehet újra beültetni a támogatásból, amely korábban leégett vagy valamilyen
természeti csapás (széldöntés, fertőzés) miatt kipusztult. Továbbá a
parcellák közötti erdősávok (perdele de protecţie) kialakítására is
lehet igényelni a támogatást. (v.gy.)
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Dance Fest Novi Sad

Európa 2022-es kulturális fvárosában
Az idén két másik város mellett a szerbiai Újvidék viseli
egy évig az Európa kulturális fvárosa címet. Itt, a Vajdaság
központjában szervezték meg március 25–27. között a Dance
Fest Novi Sad táncversenyt, amelyen szép eredményeket
értek el a marosvásárhelyi TogetherDance Klub sportolói.
Már els nap élmény volt a fterén (Szabadság tér) sétálni:
száz éven felüli, felújított, különleges esti megvilágítású épületei lenygözk, a sétálóutcákon teraszos kávézók, vendéglk – tele voltak hétköznapi estéken is. Gyöngyör a Mária
neve katolikus, neogótikus stílusú templom (1892/94-ben
épült, 72 méter magas a tornya), vele szemben pedig az 1894ben neoreneszánsz stílusban épült városháza. Messzebbrl
elször színháznak vagy operaháznak tnt, aztán a fbejáratnál többnyelv felirat (köztük magyar is) jelzi a rendeltetését.
Homlokzatát 16 görög istennszobor díszíti, különleges az
éjszakai megvilágítása.
A Duna túlsó partján emelkedik a péterváradi vár, a Váradi
hídon mind gyalogosan, mind gépkocsival megközelíthet.
Már a római korban rhely állt itt, a magyar történelemben
1237-ben említik elször. A 18. századi osztrák várépítészet
egyik legépebben megmaradt remeke (1692–1780 között
épült). Toronyórája igazi „bolondóra”, ugyanis a nagymutató
jelzi az órákat, több legenda is fzdik hozzá. Múzeum, elegáns szálloda, kávézó mködik épületeiben. Nyaranta itt rendezik az Exit zenei fesztivált, amely mára európai jelentségvé ntt. Csodálatos a panoráma mind nappal, mind este:
a város ezernyi fénye mellett két hídnak is pazar a kivilágítása.

A városból három híd ível
át a Dunán: a Váradi, a Szabadság és a Zezelj, mindhármat lebombázták 1999-ben,
mára mindeniket újraépítették.
A ftértl nem messze található a sportközpont, ahol
zajlott a Dance Fest. Ekkorában talán most jártunk elször: a 40 éves, több mint 10
ezer fs összkapacitású épületben több sportcsarnok, jégkorong-, tekepálya, edztermek, uszoda, amfiteátrum,
konferenciaterem, valamint
számos üzlethelyiség van. Az
évek során asztalitenisz-vb, kosár- és kézilabda-Eb-k helyszíne volt. Épp ugyanazon hétvégén tartottak ifjúsági hokibajnokságot, bosnyák, szlovén és szerb zászlókat ismertünk
fel a szomszéd csarnokban.
Az épület közelében többemeletes, modern, 2018-ban
megnyílt bevásárlóközpont (Promenada) van, márkás üzletekkel (és árakkal), gyorsétkezdékkel. Viszonylagosan az
élelmiszer és az üzemanyag olcsóbb, mint nálunk, más termékeknek hasonló az ára.
Nagyon jól szervezett, perg, fennakadások nélküli kétnapos verseny volt, elz nap több táncstílusú mhelymunkák zajlottak a zsritagokkal. Az angol
nyelv beszédet hiányoltuk, ellenben az
óriási kivetítn érthet volt a verseny menete, illetve az eredmények. A zsri
összetétele igazán nemzetközi: két magyarországi, két szerb, egy-egy kubai,
japán, angol, olasz. Veterán korosztály is

Workshop után a magyarországi Aradi Zsolt zsritaggal (Fotó: Varga Tímea)

A Mária neve templom esti fényei

Több mint kétszáz lépcsfok vezet a várba

A Greatest Show-beli fellépés után, Pásztor Tünde edzvel (Fotó: Varga Tímea)

volt, egy horvát formáció (imádta ket mind a közönség,
mind a zsri), átlagéletkora 60-70 közötti.
A Together Klub eredményei: szólók: Neag Andreea 1.,
Varga-Fekete Kincs két 1., Villa Antonia 1., Gál Eszter 2.,
Veress Izabella 2., Blaj Antonia 3. helyezés (gyermekkategória); Osváth Kriszta 1., Florea Larisa egy 1. és egy 3., DavidPeres Amelie 2., Varga-Fekete Csenge két 2. és egy 3.,
Makkai Nóra 3., Varga Nikol négy 1. és egy 2. helyezés (junior kategória). Trió: V. F. Csenge, Varga Nikol és Florea Larisa – 1. hely, a Vargha Arianna, Magyarossy Adrien és Lüdke
Orsolya alkotta trió egy 1. és egy 2. helyezést ért el. A Greatest
Show cím produkcióban (amellyel a vásárhelyiek bekerültek a 20 legjobb koreográfia döntjébe), a fentiek mellett még
szerepeltek: Bogdan Diana, Sos Vivien, Bularca Sofia.
Most hétvégén városunk ad helyet az idei TDC országos bajnokságnak, két napon át zajlik majd a versengés a
Maros Mvészegyüttes eladótermében és a sportcsarnokban. (m.m.)

Városkép az erdítménybl (Fotó: Lüdke Zoltán)

A városháza (Fotó: Magyarossy Andrea)
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A természet kalendáriuma (DVII.)
Kiss Székely Zoltán
Tavaszi szél utat száraszt
Minden madár társat választ.
Hát én vajon kit válasszak?
Szüvet szűvért kinek adjak?
Bolyong elmém, mint a felhő;
Hull a könnyem, mint az esső:
Ki ölőmbe, ki a fődre,
Ki kesergő kebelembe.
Árkot mosott két orcámra,
Mint a zápor az utcára…

Az anya meg csak nyalta, nyalta szelíden
szörnyetegét. A szülés utáni anyák fáradtboldog tekintetével emelte olykor a körülállókra
homályos szemét, majd vonaglott egyet s a
méhlepényt is kilökte magából
annak rendje és módja szerint.
– Tünemény ez, én mondom, tünemény.
– Múzeumba való, annyi bizonyos.
– Jó pénzt kaphatsz még érte, öcskös. –
Erre valaki olyat mondott, hogy még az aszszonyok is
elhallgattak egy pillanatra.

Induljunk hát első áprilisi záporok után heti
– Föl akar állni.
sétánkra. Ha időd engedi, tarts velem, kedves
– Az állatorvost kellene...
Olvasóm.
– Az állatorvos is katona.
A hagyomány szerint e hónapnak is RomuNem állt föl. Megdöglött nemsokára.
lus adott nevet, isteni anyja, Venus etruszk
Eltemettük, megkönnyebbülten.
(Apru, ógörögben Aphrodité) neve után. Április a szerelem hónapja. A hónap római ünBeszéltek róla egész nyáron. Egyszer még
nepei a növényzet sarjadzását, az állatok
egy illető exhumálni is akarta. Aztán
szaporodását, általában a termékenységet
elfelejtettük. Lassan a természet
voltak hivatottak elősegíteni – írta volt Jankovics Marcell Jelkép-kalendáriumában.
furcsaságai közé soroltuk, anélkül hogy
Majdnem fél évszázada már, 49 éve, hogy
őszintén annak hittük volna. Csak később
1973. április 8-án meghalt Pablo Diego José
tudtam meg, hogy az idő tájt hatlábú
Francisco de Paula Juan Nepomuceno María de
mének, bikák tenyésztek, kétfejű, négylos Remedios Cipriano de la Santísima Trinidad szemű
Ruiz y Picasso. A hosszú nevű spanyol képeihez
sok-szemű asszonyok zokogtak szerte EuAdalékként írta volt még 1965-ben Kányádi rópában, s hogy
Sándor Húsvéti bárányát. A szomszédban dúló
Japánban még ma is szörnyülködve emlétestvérháború aktualitása sokkoló.
keznek a
húsvéti bárányra, pedig az ottvaló népek,
Én láttam meg először.
tudtommal,
nem is mind keresztények.
Három lába és két feje volt.
Ilyet még az öregek se láttakhallottak addig.
A húsvétot megelőző vasárnap idén 10-ére,
Odagyűltek a szomszédok, az utca, a falu, Zsolt napjára esik virágvasárnap. Próbáljuk
még a környékről is jöttek csodájára.
meg békésen ünnepelni Jézus Krisztus diaBorzadva néztük, mint nyalja az anya
dalmas bevonulását Csoóri Sándorral:
a szörnyeteget.
Valahol most egy tulipán-szájú,
Háború volt és húsvét vasárnapja.
kicsi szamárka ordibál,
hátára odaképzelem magam
– Isten ujja! – zokogott föl egy vénasszony,
s vagyok Jézus király.
vele sírtak mind az asszonyok. Komoran
Förgeteg-fehér szilvafák közt
néztek maguk elé a férfiak. Tanakodtak,
máris a borhegyre megyünk,
s elzavarták a kisebbeket.
hozsannázó bokrok fölött
apostol-felhő jön velünk –
– Maga a Bűn, a bűnös Világ! – sikoltotta
újra az öregasszony s vele a többiek.
Tanácstalanul álltak a férfiak.
– S bár kísért az egykori II. világégés borzalma –,
– Megdöglik ez, még föl se tud állni.
– Meg kellene ölni, hogy ne kínlódjon.
Jártak itt ólom-zord hadak,
De erre senki se vállalkozott.
lánctalpukat a sár fedi,
sisakjukon, mint sastojáson,
A sok ártatlan vér, a sok ártatlan vér. Isten
tapos a kis csacsi –
mutatta föl magát. Egyfiát. A Bárány Ünnepén.
– mégis békés megmaradást, mulatozást
– Mit bőgtök! – mordult valaki az asszoálmodik
a költő a szőlőhegyre. –
nyokra.

Förgeteg-fehér szilvafák közt a borhegyre megyünk

Sok-szemű asszonyok zokogtak szerte Európában – Pablo Picasso: Háború és béke, 1952, vallauris-i kolostor

Gyerünk, csöpp állat, fönn a pincék
homályában bort nyakalunk
s kőből-kihasított fejű
rokonokkal dúdolgatunk:
Szent István, térdepelj közénk,
magyarok térítő királya,
nagyobb király térített minket,
idők vasából koronája.
De itt vagyunk, de megvagyunk,
nézzük, hogy nő a völgyi búza
s a szőlővirág hogy kígyózik
fölrepedt, égő homlokunkra.
Így éneklünk s az ördöglábú
asztal lesz majd a nagydobunk –
parasztok és Jézus király,
egymást karolva mulatunk.

– Vén Földünk hogy forog!
S a kék ég is milyen magas,
– Ó pompa, szín, ó dús Tavasz! (…)
A tavaszt dicséri a 136 évvel ezelőtt, 1886.
április 14-én Aradon született Tóth Árpád.
Örök tavaszban járnék, –
– kezdi álommeséjét. Impresszionista, szecessziós, de ugyanakkor részleteiben realista
képei az I. világháború emberpusztításával
szemben a szomorúságba hajló békevágy kigyöngyözött remekei –

melyben a rügyek barna
Puháján új levél görbül már szelíden,
Mint enyhe nap verőjén, ha kismacska
pihen,
S bársony talpából lágyan ferdül ki gyenge
Ezen a napon vonult be Jézus Jeruzsá- karma…
lembe. Az ókorban szokás volt a Közel-Kelet
országaiban, hogy az arra méltó személyek
Tavaszban, amikor a hősugár se karmol,
útját valamilyen módon befedjék. Az emCsak mintha illatos közelű szűzkisasszony
berek megadták Krisztusnak ezt a tiszteletet.
Csiklándná pajkosan lágy fűszállal az
Máté, Márk és Lukács szerint a felsőruhái- arcom:
kat az útra terítették, és gallyakat vágtak a
A zsenge napsugár, mely barnára se kormol…
fákról, János megtoldja ezt, pálmaágakról
szólva.
Reggeltől estelig a friss erdőbe járnék,
A katolikusoknál e nap a templomban barAmíg a vidám alkony, mely halk sípon dúkaszentelést (a magyar néphagyomány sze- dolgat,
rint rontás, betegség, vihar, jégeső ellen),
Mint arany sapkát dobná a magasba a holbarkás bevonulást, körmenetet tartanak.
dat,
Ennek szép tükörképe a lányok sorjátéka,
S kék csipkével beszegné az utakat az árnyék…
ami mára gyerekjátékká szelídült:
Sokat botanizálnék, nem lenne semmi gonBújj, bújj, zöld ág, zöld levelecske,
dom,
nyitva van az aranykapu, hadd bújjatok
Lesném a fák alatt a gyöngyvirág szerelmét,
rajta.
Ballagó bogarat kék párjához terelnék,
Nyisd ki rózsám kapudat, kapudat,
S a pók kötélhágcsóit csodálnám a falombon…
hadd kerüljem házadat, házadat.
Szita, szita péntek, szerelem csütörtök, zab
Olvasnék eltűnődve, mily titkos, furcsa műszerda!
szer
A költők tolla, mely amíg betűket rajzol,
A vers utolsó sora még egy ajándékot tarA néma vonalakból finom, tündéri jaj szól:
togat az értőnek: egy ősi ráolvasást rég feleSzeizmográf, mely bús rengést szelíd cikkdett regölőénekből, ahol a szita egyenértékű cakkba fűz fel…
a sámándobbal.
246 évvel ezelőtt e nap, 1766. április 10-én
S elfáradnék, s nem kéne zsongító mérgű
született a felvilágosodás korának legna- vegyszer,
gyobb tudású magyar kartográfusa, Lipszky
Hogy alhassam, puhán elringatna a pázsit,
János. 1784 után kadétként a katonai térkéS megálmodnám a tündérleányok arcvonásit,
pészetnél kezdett térképrajzolással foglalMilyen lesz, amelyik hozzám szökik le egykozni. Az 1790-es török- és franciaországi szer…
háborúk idején érlelődött benne az elhatározás Magyarország térképének elkészítésére;
S ocsúdva, messzi néznék a kék fátylú
ehhez több száz részlettérképet gyűjtött oromra,
össze. Munkáját katonai elöljárói is támogatJön-e már kedvesem, s mivel várjam, s hoták. 1797-1802 között egységes rendszer és gyan?
méretarány szerint megszerkesztette MagyarDús rózsakoszorúval övezzem-e hajam,
ország térképét, a Mappa generalis Regni
Vagy tépve levelenként hintsem arany boHungariaet, amely mintegy 20.000 helységet romba?
és egyéb földrajzi pontot tartalmazott. A térképet egyedüli ilyennemű alkotásként EdinÓ, jaj, jaj, édes ábránd, mézes bor, balga
burghben és Bécsben is kiadták angol, német mámor,
és francia nyelvű feliratokkal is.
Be keserű utánad az árva lélek íze,
Április 11. a magyar költészet napja, e nap
Elég már... csak aranyfüst az álmok dőre
született 1905-ben József Attila. Egy évszá- dísze,
zada, 1922-ben írt Tavaszi énekével emlékezS a józanult agy újra hűs kétszerkettőt számol...
zünk meg róla:
Bocsásd meg nékem, Élet, te sok jajjal keÉneklem a tavaszt, a fényt,
mény,
Bimbózó ifjú zöld reményt,
A merengést, de lásd, oly jó, ha még terem
Szerelmes szívem sóhaját
Pár álom, elfeledni: ezer fejszés teren
S csitítgatom szegényt,
Mint ritkul drága erdőnk: ember, hit és remény…
Nekem nyílik minden berek
– A vérem játékos gyerek –
Hadd zengjen még a költő ábrándot, viS a Nap elém hajol
gaszt, halkat,
És rám kacag, milyen ravasz
Magának s másnak is: körül sok dermedt
– Ó pompa, szín, ó dús Tavasz! –
társa, –
Csak Márta nincs sehol.
Mint erdőn a szelíd ezüst zenéjű hársfa
Havas telekre zsenge fű,
Susog az éjben is, ha a többi fa hallgat…
A szellő nádi hegedű,
Rügyeznek ifjú lányszívek,
Szelíd ezüstbarka-zenéjű szomorúfüzek
Az arcokon derű!
alatt maradok magam is kiváló tisztelettel.
Csikó nyerít szerelmi vészt
Kelt 2022. április 8-án, 287 évvel
S a torkom fölkiáltni készt:
II. Rákóczi Ferenc halála után.
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Erdélyi arcok

Elpusztíthatatlan derű és reménység
Ifj. Veress László marosszentkirályi
református lelkipásztor, a Maros-Mezőségi Református Egyházmegye
missziói előadója 1969-ben született
a Máramaros megyei Magyarláposon.
1980-ban a családjával Segesvárra
költözött, és 1987-ben itt érettségizett. A teológiára 1988-ban jutott be,
ahol 1993-ban szerzett lelkészi oklevelet, majd 2005-ig Árva Bethlen Kata
falujában, Olthévízen szolgált. 2005
augusztusa óta Marosszentkirály református lelkipásztora. Édesapja, id.
Veress László gyógyszerész, édesanyja, Márta töretlen erővel áll mellette, segíti, támogatja munkájában.
Testvére, Zsombor is gyógyszerész. A
lelkész felesége, társa a szolgálatban:
Enikő. Gyermekeik: Dorottya 12, ZsóMai napig is vannak történetek, magyaráza- sem jelenti azt, hogy a 21. század a hit korfia 9 éves.

Nagy-Bodó Tibor
– Veress úr, miért lett lelkipásztor?
– Mint nagyon sok gyermek és fiatalember, én is sokáig valami egészen különleges,
egzotikus munkakörben képzeltem el
magam, míg 17 éves koromban egy reggel
szó szerint arra ébredtem, hogy lelkipásztor
akarok lenni. Olyan erős volt a hívás, hogy
nem lehetett ellenállni.
– Melyek a legszebb gyermekkori
emlékei?
– Tele vagyok ragyogó emlékekkel. Gyermekeim is szoktak kérni: Apa, mesélj! És én
szívesen mesélek szüleimről és nagyszüleimről, szülővárosomról, Magyarláposról, az ottani emberekről, óvónőmről és tanítónőmről,
egykori pajtásaimról, a családi kirándulásokról és azokról a felfedezőutakról, amelyekre
a szülők felügyelete nélkül mentünk el, és
egyre messzebb merészkedtünk. Ragyogó
emlékeim vannak édesapám szülőfalujáról,
Nyárádszentannáról is, ahova hosszabb időre
a tavaszi és nyári vakációban jutottunk el.
Kipróbáltunk majdnem mindent, amiről
olvastunk. A Winnetou hatására indiánnak öltözve jártuk a hegyeket, a Pál utcai fiúk hatására csapatot szerveztünk, és összecsaptunk
a szomszédos tömbház gyermekeivel. Csónakáztunk és halásztunk a Láposon és a környékbeli tavakon. Cirkuszt szerveztünk, mint
a Keménykalap és krumpliorr hősei. Na jó,
ez utóbbi film formájában inspirált bennünket.
– Hogyan emlékszik vissza iskoláira, beleértve az egyetemi képzést is?
– Olyan családban nőttem fel, ahol becsülték a tudást és a tanulást, ahol hivatásszerűen
is művelték azt. Mindkét nagyapám kántortanító volt, akik szívesen oktattak, tanítottak
nyugdíjasként is. Anyai nagyapám sok hangszeren játszott, számos gyermeket tanított zenélni, gyerekzenekarokat szervezett. A zenei
tehetségét ugyan nem örököltem, de a közösség iránti szolgálat örömét igen. Elemiben
szigorú, következetes tanítónőnk volt, akit rajongásig szerettem. Ötödik osztályba a szomszédos Domokosra jártam, ahol nagyon
kedves, emberséges tanárok oktattak. Hatodik osztálytól érettségiig Segesváron tanultam, ahol még az a nemzedék oktatott, amely
nagy küzdelem árán szervezte meg az ottani
magyar nyelvű középiskolai oktatást. Egyetemi tanáraimnak köszönhetem, hogy bevezettek a teológiai tudományokba, és
felkészítettek a lelkészi szolgálatra. De nem
feledkezhetem meg lelkipásztoraimról sem.

tok, amiket pontosan úgy mondok el, ahogy
annak idején vallásórán tőlük hallottam. És
a mai napig hálás vagyok azoknak a lelkészeknek is, akiknél legátus voltam, akik szeretettel bátorítottak, intettek, csiszolgattak
rajtam.
– Indulásakor mivel, mikkel tarisznyázták
fel a szülei, és mit jelent Önnek a teljes család?
– A szeretetteljes családi légkör az, ami
mai napig meghatározza életem. Elhangzottak tanítások, intések, amelyekből sosem
éreztem ki azt, hogy a szüleim valami értékeset akarnának elrejteni előlem, hanem sokkal
inkább azt, hogy a javamat akarják velük.
Megbíztak bennem, és nem nyaggattak olyan
kérdésekkel, hogy mások mit csináltak az iskolában. Türelmesek voltak velem, sohasem
próbáltak rábeszélni arra, hogy milyen pályát
válasszak. Inkább segítettek kibontakozni, és
támogattak mindabban, amiről látták, hogy
igazán érdekel. Az Istenbe vetett hit, a könyvek szeretete, az elköteleződés a kisebbségi
sors mellett, az anyanyelv őrzése és ápolása
is teljesen magától értetődő volt a családban,
és a mai napig is az.
– Milyen világban élünk?
– Egy olyanban, amit a versengés, a hatalomvágy, az ösztönök gátlástalan kiélése határoz meg. Nem volt ez másképp akkor sem,
amikor Isten Fia eljött ebbe a világba. Ő a
mennyek országának alkotmányát hozta el
hozzánk. Ezek a mennyei értékek azóta is
összeütköznek az Istentől elszakadt ember értékrendjével. Mondják is gúnyosan a hívő
emberekre: Ti nem ebben a világban éltek!
Valahol ez igaz is. Egy másik világot kell
képviselnünk, de nem úgy, hogy elkülönülünk tőle. Keresztyénként azt a feladatot kaptuk, hogy szolgálva ebben a világban,
változtassuk meg az értékrendjét. Ilyen érték
az, amikor valaki felismeri: erős az, aki szívből meg tud bocsátani. Erős az, aki tudja hordozni mások terhét. Gazdag az, aki elégedett.
– Ön szerint milyen a hit világa?
– „A 21. század vagy a hit százada lesz,
vagy nem lesz.” Még a múlt rendszerben,
amikor tombolt az állami szinten támogatott
ateizmus, hallottam ezt a mondást. Különös,
de ez a 20. századi jóslat bizonyos értelemben
valóra is vált. A vallás iránti érdeklődés hihetetlen módon megnőtt. A legkomolyabb tudományos lapoktól egészen a bulvárig
gyakorlatilag minden újság, folyóirat, internetes oldal naponta érint valamilyen vallásos
témát. Felerősödnek az ilyen témák a nagy
keresztyén ünnepek idején. De ez távolról

szaka lett. A vallás kérdéséhez a nagy véleményvezérek sokszor ellenségesen vagy
gúnyosan viszonyulnak. Ebben a zűrzavarban
a hit Isten ajándéka. Az Istenbe vetett hit nem
értelmetlen vagy idejétmúlt szabályokhoz és
előírásokhoz való merev ragaszkodás, hanem
nyitottság a végtelenre, elpusztíthatatlan reménység és öröm.
– Gondolva a mindennapjainkra, melyik
korszakban élt, élne a legszívesebben?
– Zsenge gyermekkoromban az Egri csillagok volt rám igen nagy hatással. Annyira
megragadott, hogy – akárcsak Fekete István
kamasz hőse a Tüskevárban – olykor én is azt
álmodtam, hogy ott vagyok a 16. században
egy törökök által ostromlott várfalon. Akkoriban évente jártunk a Fekete-tenger partján,
és ilyenkor meglátogattuk a konstancai vagy
a mangaliai mecsetet. Meglepett a muszlimok
kedvessége. Egy alkalommal konflissal jártuk be Mamaiát. A kocsis lázba jött, amikor
megtudta, hogy magyarok vagyunk. Elmondta, hogy ő török, és boldogan sorolta a
szavakat, amelyek hasonlóak a két nyelvben.
Akkor sejtettem meg valamit abból, hogy
mindig az a legjobb korszak, amelyikben
élünk. Vérünkben, sejtjeinkben, tudatalattinkban hordozzuk elődeink tapasztalatát. De
mindezt felülírhatjuk a magunk tapasztalatával. Keresztyénként kapunk egy ráadást is:
mennyei erőt ahhoz az életformához, amit
Jézus hozott el, mutatott be, és hagyott ránk
örökségül. Ezzel tehetjük szebbé, élhetőbbé
a jelent.
– Mit tenne másképpen, ha újra 18 éves lehetne?
– Mindannyian egész életünkben Isten iskolájában vagyunk, ahol tantárgyak, nehézségi fokozatok és vizsgák is vannak. Ha
valamit elhibázunk, mennyei Atyánk visszaküld egy előző szintre, hogy ismételjük meg.
Van, aki az alázatot, más a türelmet kell hogy
tanulgassa újra és újra, egy életen át. Van úgy,
hogy újra meg kell tanulni bocsánatot kérni,
vagy meg kell tanulni újra megbocsátani.
Hiába siránkozunk, hogy jó lenne visszatérni
az időben, és helyrehozni valamit, ha a jelenben megbukunk, és folyamatosan pótvizsgáznunk kell ugyanabból a tananyagból.
– Milyen ma egy református lelkész élete?
– Abban a pillanatban, amikor Isten elhívását elfogadtam, el is engedtem sok más korábbi álmot. Azokat azonban egy pillanatig
sem sajnálom, ugyanis a lelkipásztor élete
Jézus követése, tele van kihívásokkal, lehetőségekkel, váratlan fordulatokkal. Akárcsak
Jézus egykori tanítványai, a maiak is az ő kö-
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vetésében hihetetlen magasságokba és mélységekbe jutnak el, még akkor is, ha ki sem
mozdulnak gyülekezetükből.
– Ön híres a humoráról. Miért fontos a
humor az ember életében?
– Hűha! Tényleg a humoromról vagyok
híres? Olyan környezetben nőttem fel, ami
tele volt sziporkázó humorú emberekkel:
édesapám, keresztapám, szüleim baráti köre.
Ma már tudom, hogy ez a derűs környezet
éppen ellentéte volt annak a világnak, amibe
Jézus eljött, és amiben a keresztyénség megszületett. Komor világ volt az. Egyrészt tele
volt súlyos, nehéz szabályokkal, amiket életveszélyes volt áthágni. Másrészt, az akkori
ember inkább mások fájdalmán nevetett:
azon, ahogy a gladiátorok lemészárolták egymást, vagy azon, ahogy egy keresztre feszített
ember szenvedett. A keresztyénséget az az ujjongó öröm indította hódító útjára, ami Jézus
feltámadásának bizonyosságából fakadt. Ezt
az elpusztíthatatlan derűt őrzi az ősi húsvéti
ének: „Örvendezzünk, vigadjunk, Krisztus
lett a vigaszunk”. Minden igazi derű, öröm,
humor és nevetés abból a bizonyosságból
fakad, hogy Isten az élet Ura, Ő nagyobb a
halálnál, Ő mondja ki az utolsó szót. Ma hasonló a világ ahhoz, ami kétezer évvel ezelőtt
volt. Nézzük meg, hogy a közösségi oldalon
hányan biggyesztenek egy-egy röhögő
„szmájlit” a háborús hírek vagy a koronavírus
áldozataink számáról szóló hírek alá! Micsoda durva szócsaták alakulnak ki egy-egy
bejegyzés nyomán! Ez ellen csak a Jézustól
kapott erővel és derűvel lehet fölvenni a harcot. Újra fel kell fedeznünk a Krisztusban
való igazi örömöt, azt a humort és nevetést,
ami összeköt és gyógyít.
– Van-e humor a Bibliában?
– A Bibliát nem azért olvassuk, hogy hangosan derüljünk rajta. A Szentírás kendőzetlenül tárja elénk az emberi gyarlóságot és
nyomorúságot. De ha nem előítélettel olvassuk, felfedezzük benne a humort is: igenis
van humoruk a prófétáknak, Jézusnak és Pál
apostolnak is. Lehet-e ez másképp egy olyan
könyvben, amiben ezt is olvassuk: A vidám
szív a legjobb orvosság, a bánatos lélek pedig
a csontokat is kiszárítja (Példabeszédek
17,22). Isten mennyei humora abban csúcsosodik ki, hogy egy váratlan fordulattal feltámasztja Fiát a halálból. Ezzel valami
vadonatújat kezd el a mi öreg és bűnös földünkön.
– Ön szerint napjainkban magányosak a
papok?
– Nincs olyan mélysége az emberi létnek,
ami alól a hívő emberek vagy akár a lelkipásztorok mentesülének. Az egyedüllétet, a
magányt, ami mindenkire rászakadhat olykor,
talán mégis a lelkipásztor éli át a legjobban.
Ő ugyanis magányos harcosa egy olyan
ügynek, amely sokak számára érthetetlen, felesleges. Ugyanakkor éppen a lelkipásztor élheti át a legintenzívebben azt is, hogy közel
van az Úr a megtört szívűekhez. Akárcsak
Illés, mi is olykor mennyei erőt kapunk. A
legfelemelőbb élmények egyike az, amikor a
láthatatlan Isten egészen valóságos, hús-vér
angyalokat küld, és így bizonyítja, hogy nem
hagyott minket egyedül.
– Mi az Ön hitvallása?
– Amit csak szeretnétek, hogy az emberek
tegyenek veletek, mindenben úgy tegyetek ti
is velük (Máté 7,12)
– Tiszteletes úr, hogyan tovább?
– A jövőt részleteiben nem ismerhetjük, de
nyitottak kell lennünk a mára és a végtelenre
is. Jézus ezt ígéri: Én veletek vagyok minden
napon a világ végezetéig (Máté 28,20).
– Köszönjük a beszélgetést.
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A megjelölt sorokban, oszlopokban szerepl helyes megfejtéseket április 21-ig a
Népújság címére (Dózsa György u. 9. szám) beküldk közül két személy egy-egy
könyvet nyer. A pályázati szelvényt – a pályázat címével együtt – kérjük kivágni és a
borítékra ráragasztani. (Egy borítékban csak egy pályázati szelvény szerepelhet.)
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VÍZSZINTES: 1. Irodalomtörténész, 275 éve hunyt el (Mihály). 10. Máshollét igazolása. 11. Tréner. 12. Kossuth-díjas színmvész (László). 17. Kis arab állam. 19. Szintén.
20. Vázunk anyaga. 21. Bárányhang. 22. … Capone (gengszter). 23. La …, Bolívia
fvárosa. 24. Az egyik nem. 25. Ismert és használható. 28. Csernátoni várrom. 30. Útszakasz. 32. Templomi építmény. 34. Német opera. 36. Fába vés. 37. Vágóeszköz. 39.
Filmrendez (Martin). 41. Lám. 42. Diagonális. 43. Kötszó. 44. Görög bet. 46. Tehát
(latin). 48. Erdélyi pedagógus (Kelemen). 50. Mértékminta. 52. Abbahagyja a
tevékenységet. 54. Szívesen (német). 56. Ehhez hasonló. 57. Földbirtokos, testr, író,
200 éve halt meg (József, báró). 58. Tanár, történész, szakíró, MTA lev. tag, 225 éve
született (Ferenc).
FÜGGLEGES: 1. … Hafun (afrikai fok). 2. Eblak. 3. Belépti jegy. 4. … Sámuel,
magyar király. 5. … Pavone, énekesn. 6. Német nével. 7. … Mc’Bain, krimiíró. 8. Fiatalos köszönés. 9. A magyar autógyártás úttörje, 150 éve született (Jen, Goldhammer). 13. … inas, Munkácsy festménye. 14. Az örök város. 15. Aknaszilánkok! 16. Aradi
sportklub. 18. Arab férfinév. 20. Történettudós, földbirtokos, 48-as, ornitológus, 200
éve született (Kálmán). 21. Hullámtör gát. 23. Lelkész. 26. Tárgy, munka. 27. Partner.
29. Zeneírás. 31. Kiegészíté vala. 33. Zokog. 35. Tojás (német). 38. Elek! 40. Tan, tudományos állítás. 42. Hadonászva beszél. 43. Jól vág a kés. 45. Kis mértékben. 47.
Reagálni kezd! 49. Fekvbútor. 50. Becézett Enik. 51. Ahhoz hasonló. 53. Álca belseje!
55. Páratlan rizs!
L. N. J.
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A két rejtvény azonos számú meghatározásait keverve közöljük. A megjelölt
négyzetekbe kerül betket folyamatosan összeolvasva egy hungarikumként is elismert keser likr nevét kapjuk. Könnyítésül egy bett elre beírtunk.
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Az IRIGYES KÖZMONDÁS

Megfejtések
az április 1-jei
számból:

cím pályázat nyertesei:
Koszta Julianna,
Marosvásárhely, Építk sétány

Mezei Sándor,
Marosvásárhely, Béke u.
A pályázati rejtvény megfejtése:
IRIGY ELTT AZÉRT IS VÉTKES VAGY,
MERT NEM VÉTETTÉL.
Kérjük a nyerteseket, jelentkezzenek
a 0265/268-854-es telefonszámon.

Ikrek:
Csesznek
Skandi:
Ha valaki megcsúszik, már
másnap azt mondják, elesett.
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Értékteremtő, közösségformáló – több mint egy iskola

A Rákóczi-díj a hűség és az összefogás szimbóluma

Április 5-én, II. Rákóczi Ferenc erdélyi
fejedelem beiktatásának 315. évfordulóján ünnepelt a marosvásárhelyi
II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus
Teológiai Líceum a Keresztelő Szent
János-plébániatemplomban. A megemlékező szentmise után sor került a
Rákóczi-díjak átadására. A kitüntetettek: Jakubinyi György nyugalmazott
érsek, Novák Csaba Zoltán szenátor,
Illés Ildikó helyettes főtanfelügyelő
és Bodolai Gyöngyi újságíró. Soltész
Miklós, a magyar Miniszterelnökség
egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára idén márciusban vette át a díjat.

Szabó Blanka
A Rákóczi-díjat 2019-ben hozták létre
azzal a céllal, hogy megköszönjék mindazok
kitartó munkáját, küzdelmét és támogatását,
akik a katolikus iskola létrejöttéért harcoltak
a legnehezebb pillanatokban is.
A szentmise koncelebrálói Kerekes László,
a főegyházmegye segédpüspöke, Jakubinyi
György nyugalmazott érsek és Tamás József
nyugalmazott segédpüspök voltak. „Ünne-

Jakubinyi György

Illés Ildikó

pelni közösségben lehet legjobban és leginkább, amikor egymást meg tudjuk tisztelni,
amikor egymás örömének tudunk örülni” –
hangzott el Kerekes László segédpüspök prédikációjában.
A díjátadót az iskola citeracsoportjának
előadása, a kisdiákok szavalata és hegedűjátéka nyitotta meg. Dr. Tamási Zsolt József
igazgató hangsúlyozta: ragaszkodtak a hagyományhoz, a díjátadó április 5-i időpontjához, hiszen 315 évvel ezelőtt ezen a napon a
fejedelem hálaadó szentmisén vett részt a plébánia udvarán álló fatemplomban. Ez az ünnepi alkalom újra lehetőséget adott, hogy
olyan kiemelkedő személyiségeknek mondjanak köszönetet, akik meghatározó szerepet
vállaltak az iskola létrejöttéért való küzdelemben. Dr. Tamási Zsolt József külön örömét fejezte ki ft. Jakubinyi György érsek
személyes jelenlétéért.
A hitvallásos iskolák áldásos rendeltetéséért
Jakubinyi György nyugalmazott érsek mindent elkövetett annak érdekében, hogy a marosvásárhelyi római katolikus oktatás a mai
fiatal nemzedék számára is hozzáférhető legyen. Munkásságát Hurgoi János kanonok
méltatta, aki így vélekedett: „Nyugalmazott
főpásztorunk kitartóan, csendben, imádkozva
tette a dolgát, mint olyan főpap, aki hite alapján mindazt, amit értékesnek tartott, igyekezett a lehetőségei szerint előmozdítani.
Idézem szavait, melyeket 2002-ben a Sanctus
Emericus Katolikus Öregdiákok Baráti Társaságának tagjaihoz intézett: »Tegyenek tanúságot életükkel és szavukkal is a
hitvallásos iskolák áldásos rendeltetése mellett. Ez lelkesíti harcunkat, megindokolja
küzdelmünket katolikus iskoláink érdekében.« Ezek a szavak nemcsak az egykori,
hanem az újraindult, mai iskola jelenlegi diákjaihoz is és mindannyiunkhoz szólnak: nekünk is feladatunk és erkölcsi kötelességünk
életünkkel a vallásos iskolák létjogosultságát
bizonyítani, keresztény értékeinket őrizni, továbbadni.”
Küzdelem a törvénymodósításért
Novák Csaba Zoltánt szenátort Markó
Béla, az RMDSZ volt elnöke laudálta, aki
szerint nehéz vállalkozás volt könyvtárak

csendjét a parlament zajára váltani. Kiemelte,
hogy a szenátor olyan személyiség, aki tudja,
hogy szolgálni kell a közös ügyet, de ahhoz
is megvan a bátorsága, hogy saját véleményét
kimondja akkor is, amikor az másoknak esetleg nem tetszik. Mert nincsen ennél nagyobb
kihívás: politikusként is megmaradni gondolkodó értelmiséginek. „Novák Csaba Zoltánnak nagy szerepe volt abban, hogy
törvénymodósítással sikerült annak idején az
iskolaalapítás kizárólagos lehetőségét kivenni
azok kezéből, akik ezt mindenáron akadályozták. Így kapott zöld utat a katolikus iskola, és néhány év múltán máris teljes
mértékben bizonyította létjogosultságát, nélkülözhetetlen intézménye lett Marosvásárhelynek, igazi alma mater” – hangzott el.
A helytállás példája
Illés Ildikó helyettes főtanfelügyelő a líceum működésének emberpróbáló időszakaiban is az emberi helytállás példáját
bizonyította. „Hitelesen meggyőző erővel,
nagy igazságérzettel, egyensúlyteremtő szándékkal, mindannyiunk számára példaértékű
hozzáállással végezte és végzi oktatásszervező, -irányító feladatait” – mondta Kiss
Tünde szaktanfelügyelő, majd kiemelte, hogy
a Rákóczi-díj a hűség és igazság szimbolikus
jelentését hordozza. Ahogy Illés Ildikó is vallott magáról: Az évek során egy dolog volt
számomra mindig fontos: úgy tenni, úgy cselekedni, úgy munkálkodni a ránk bízott gyerekek tanítását-nevelését illetően, hogy ne
sérüljenek az igazságosság, a törvényesség, a
béke- és egyensúlyteremtés elvei.”
Támogatás a sajtó erejével
Bodolai Gyöngyi újságíró a katolikus iskola újjászületéséért harcolt az újságíró sajátos eszközeivel. Tanúja és támogatója volt a
küzdelemnek, együtt aggódott, majd együtt
örült a pedagógusokkal, szülőkkel, diákokkal. Munkásságát Karácsonyi Zsigmond, a
Népújság főszerkesztője méltatta: „Emlékezetem szerint elsőként Bodolai Gyöngyi írt a
katolikus iskola újraindításának igényéről.
Közvetített egy vágyat, és a sajtó erejével támogatta, buzdította a gáncsoskodó hatalmi
gépezet ellenében összefogó közösséget.
Napjainkban divatos szóhasználattal: ez az

Novák Csaba Zoltán

Bodolai Gyöngyi

igazi influenszerkedés. A múlt század ötvenes-hatvanas éveiben a mi korosztályunk kiskamaszként még találkozott a sokszínű
marosvásárhelyi felekezeti oktatás még élő
hatásaival. Tanításait sok esetben rejtve, de
továbbadták tanáraink, szüleink. Ekkor ivódott Bodolai Gyöngyibe is a hétköznapi tolerancia értékrendje. Valószínűleg ebből
táplálkozott az a késztetése, hogy reformátusként ne csak a református kollégium, hanem
a katolikus iskola újjászületéséért is harcoljon
az újságíró sajátos eszközeivel.” Bodolai
Gyöngyi újságírói pályájának legszebb pillanatai közé sorolta az iskola újraindulását,
amelynek eredményeiről azóta is szívesen
számol be.
A fejedelem szobrának megkoszorúzása
A díjátadó után az iskola ünnepi műsorral
tisztelgett a fejedelem emléke előtt. Dr. Tamási Zsolt József elmondta, hogy a szobor
helye Marosvásárhely történetében is jelentőséggel bír. Ezt követően a díjazottak és az
iskola közössége a megemlékezés koszorúit
helyezte el a névadó fejedelem mellszobránál. A II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus
Teológiai Líceum számára oly fontos esemény a fejedelem jelmondatával zárult: Istennel a hazáért és a szabadságért!
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A Knauf Insulation, világszerte vezető hőszigetelőanyag-gyártó cég küldetése

Beruházás Romániában, Dicsőszentmártonban
A Knauf Csoport Európa egyik legnagyobb
építkezésianyag-gyártója,
nagy hagyománnyal rendelkező cég.
1932-ben alakult Németországban
családi vállalkozásként, alapító tagok:
az Alfons és Karl Knauf testvérpár.
Napjainkban a céget a fiaik vezetik,
Nicholas és Baldwin, akik ugyanazokat a szolid értékeket követik, melyek
középpontjába az embereket helyezik: emberiesség (Menschlichkeit), partnerség, elkötelezettség és befektetőszellem. A cég leányvállalata, a Knauf
Insulation, a világ legnagyobb hőszigetelőanyag-gyártója, több mint 40
év tapasztalattal, több mint 5.500
munkavállalóval 40 országban és 15
országban levő 27 gyártóegységgel. A
Knauf Insulation térképén most már
Romániát is megtaláljuk, a dicsőszentmártoni gyárban idéntől az
ECOSE® technológiával gyártott ásványgyapot kerül előállításra.
Az év elején a Knauf Insulation Maros
megyében befejezte a dicsőszentmártoni Gecsat Rt. ásványgyapotgyár felvásárlását, ahová a Knauf standard
legkorszerűbb technológiáit szeretné
bevezetni, valamint egyéb, tartós befektetéseket is tervez.

A Knauf Insulation az a tipikus családi
vállalkozás, amely a mostanság egyre ritkábban fellelhető szervezeti kultúrát népszerűsíti. A Knauf számára az emberek a
legfontosabbak, a munkavállalók ösztönzése
és a kellemes munkakörnyezet megteremtése, valamint az ügyfélhez való közeledés
és különleges, hosszú távú kapcsolatok kialakítása a kínált szolgáltatásokon keresztül
mindig elsőrendű cél. A világszerte több tízezer munkavállalóval kialakított kapcsolat tapasztalatának köszönhetően a Knauf
Insulation az egység szellemében ugyanazt az
üzleti modellt kívánja alkalmazni a dicsőszentmártoni gyárban is, ahol mindenki tanulhat a másiktól, és a csapatmunka a siker
alapja.
A Romániában már 2008 óta jelen levő
Knauf Insulation cég a dicsőszentmártoni
gyárban az üveggyapot gyártását a cégcsoport szabványaihoz igazítja az innovatív
ECOSE® technológiát alkalmazó műszaki
megoldások, energiahatékonyság, az értékek,
etikai és szociális standardok, valamint a
munkavállalók számára biztonságos és jó
munkafeltételek bevezetésével.

Knauf Insulation gyárak világszerte

A romániai piacon a Knauf Insulation az
egyik legfontosabb ásványgyapot-szolgáltató, nagyon átfogó, minden építkezéstípushoz
megfelelő
termékportfólióval:
ásványgyapot és tetőtér-szigetelő, homlokzatszigetelő rendszerek, elválasztófalak,
lapos tetők és sok más termék.
A Knauf Insulation termékek alkalmazásával energiát takarítanak meg, a kibocsátásokat csökkentik, eleget tesznek az épületek
környezetvédelmi előírásainak, óvják az em-

berek egészségét és biztonságosak. Az
ECOSE® technológiás Knauf Insulation-termékek Eurofins Indoor Air Comfort Gold tanúsítvánnyal rendelkeznek a beltéri levegő
minőségét illetően, kitűnő hő- és hangszigetelési, valamint tűzvédelmi tulajdonságokkal
rendelkeznek, és 80%-ban újrahasznosított
üvegből készülnek.
A Knauf Insulation jövőképe a változás generálása korszerűbb szigetelési megoldások
révén, egy jobb világ érdekében. A dicső-

szentmártoni gyár a Knauf Insulation fejlődési terveit támogatja és elégséges kapacitással rendelkezik a régióban egyre növekvő
szigetelési megoldások keresletének a kielégítésére a romániai, kelet-európai piacokon
és a Független Államok Közösségének
(FÁK) piacán.
A társaság mind az emberek, mind a fenntartható jövőt illetően az Egy jobb világért
stratégia elkötelezettje, ami a legmagasabb
környezetvédelmi szabványok megvalósítását jelenti. Ebben a vonatkozásban a társaság
tevékenysége már több mint egy évtizede
három alapvető pillérre épül: zéró környezetszennyezés az energiafogyasztás és széndioxid-kibocsátás csökkentése révén, a
körforgásos gazdaság elvein alapuló gyártási
hulladék újrahasznosítása, valamint a jobb
és tartósabb épületek megvalósítását célzó
állandó kampányok által. Az utóbbi tíz év
alatt a társaság az energiafogyasztást 23%kal, a termelt hulladékot 67%-kal és az üzemanyag-kibocsátást 43%-kal csökkentette.
A Knauf Insulation a legmagasabb minőségi szabványokat kívánja teljesíteni
minden egyes telephelyén, a tevékenységét
érintő minden egyes közösségben ahhoz,
hogy egy jobb jövőhöz járuljon hozzá az
emberekkel együtt és értük.
A dicsőszentmártoni történet csak most
kezdődik.
(A Knauf Insulation sajtóosztálya)

Dicsőszentmárton madártávlatból

Bajnokok Ligája: Kikapott a címvédő Chelsea
és a Bayern München is
A címvédő Chelsea otthon a Real Madriddal szemben maradt alul 3-1-re, míg a Bayern München a Villarreal vendégeként szenvedett 1-0-s vereséget
szerdán a labdarúgó Bajnokok Ligája negyeddöntőjében.
Londonban szakadó esőben lendületesen kezdtek a
csapatok, majd a spanyolok az első félidő közepén
három perc alatt kétgólos előnyre tettek szert: Karim
Benzema mindkétszer fejjel volt eredményes. A Chelsea ezután óriási nyomás alá helyezte ellenfelét, és Kai
Havertz révén – szintén fejessel – szépített. A szünetig
újabb két spanyol helyzet maradt ki, Benzema óriási
ziccert rontott. A francia támadó újabb találatára aztán
nem kellett sokat várni, a 46. percben Edouard Mendy
kapus hibáját kihasználva volt eredményes. Növelte a
tempót és a nyomást Chelsea, de a jól záró Real Madriddal szemben mezőnyfölénye ellenére sem tudott
újabb gólt szerezni.
A Chelsea hatodszor találkozott a Real Madriddal,
és először kapott ki a spanyol riválistól.
A játéknap másik mérkőzésén, Villarrealban a vendég Bayern München hamar mezőnyfölényhez jutott,
de akciót ritkán vezetett, és nem jelentett veszélyt a
kapura, mert a hazaiak agresszív letámadással már a
vendégtérfélen zavart keltettek, és szervezetten védekeztek. Tehették ezt előnyük birtokában, a 8. percben

Arnaut Danjuma egy kontra végén talált a kapuba. A
szünet előtt ismét Manuel Neuer kapujába került
ugyan a labda, egy beadásnak szánt lövés után, de les
miatt maradt az egygólos hazai előny. A Bayern a fordulást követően sem találta saját ritmusát, próbálkozásai továbbra sem jelentettek veszélyt a kapura, a
spanyolok viszont újabb helyzetek sorát dolgozták,
majd hagyták ki.
A Bayern München 2017 szeptemberét követően
kapott ki idegenbeli BL-találkozón.
A visszavágókat kedden rendezik.
Eredményjelző
Labdarúgó Bajnokok Ligája, negyeddöntő,
első mérkőzések:
* Chelsea (angol) – Real Madrid (spanyol)
1-3 (1-2)
Gólszerzők: Havertz (40.), illetve Benzema
(21., 24., 46.).
* Villarreal (spanyol) – Bayern München
(német) 1-0 (1-0)
Gólszerző: Danjuma (8.).
Kedden játszották: Manchester City (angol)
– Atlético Madrid (spanyol) 1-0 (0-0), Benfica
(portugál) – Liverpool (angol) 1-3 (0-2).

Román és magyar futballbajnoki
mérkőzések a televízióban

Április 8., péntek:
* 17.30 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1, Look Sport: Academica Clinceni – Chindia
Târgovişte (1. liga, alsóházi rájátszás, 4. forduló)
* 18.45 óra, M4 Sport: Magyarország – Feröer szigetek (női vb-selejtező)
* 20.30 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1, Look Sport+: Bukaresti Dinamo 1948 – Universitatea 1948 Craiova (1. liga, alsóházi rájátszás, 4. forduló)
* 21.00 óra, M4 Sport: Zalaegerszegi TE FC – Budapest Honvéd FC (NB I, 27. forduló)
Április 9., szombat:
* 14.30 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1, Look Sport+: Concordia Chiajna – Petrolul
52 Ploieşti (2. liga, felsőházi rájátszás, 4. forduló)
* 15.45 óra, M4 Sport: Kisvárda Master Good – Mezőkövesd Zsóry FC (NB I, 27. forduló)
* 17.30 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1, Look Sport: Campionii FC Argeş Piteşti –
Konstancai Farul (1. liga, felsőházi rájátszás, 4. forduló)
* 18.00 óra, M4 Sport: Gyirmót FC Győr – Puskás Akadémia FC (NB I, 27. forduló)
* 20.30 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1, Look Sport: Aradi UTA – Bukaresti Rapid
1923 (1. liga, alsóházi rájátszás, 4. forduló)
* 20.30 óra, M4 Sport: Ferencvárosi TC – Debreceni VSC (NB I, 27. forduló)
Április 10., vasárnap:
* 15.00 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1, Look Sport+: Unirea 04 Slobozia – Bukaresti
CSA Steaua (2. liga, felsőházi rájátszás, 4. forduló)
* 15.30 óra, M4 Sport: Paksi FC – Újpest FC (NB I, 27. forduló)
* 17.30 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1, Look Sport+: Botosáni FC – Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK (1. liga, alsóházi rájátszás, 4. forduló)
* 18.00 óra, M4 Sport: MTK Budapest – MOL Fehérvár FC (NB I, 27. forduló)
* 20.30 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1, Look Sport+: CSU Craiova – Kolozsvári
CFR 1907 (1. liga, felsőházi rájátszás, 4. forduló)
Április 11., hétfő:
* 18.00 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1, Look Sport: Medgyesi Gaz Metan – CS Mioveni (1. liga, alsóházi rájátszás, 4. forduló)
* 21.00 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1, Look Sport+: Bukaresti FCSB – FC Voluntari
(1. liga, felsőházi rájátszás, 4. forduló)
* 21.00 óra, M4 Sport: Vasas FC – Szeged-Csanád Grosics Akadémia (NB II, 32. forduló)
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A hirdetési rovatban
megjelent közlemények,
reklámok tartalmáért
a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

ADÁSVÉTEL
VÁSÁROLOK gramofont, patefont és
hozzá való lemezeket. Tel. 0746-022493. (15283-I)
JÓ MINŐSÉGŰ gyümölcspálinka eladó,
30 lej litere. Tel. 0265/262-882, 0740-334468. (15319)
ELADÓ héjatlan tökmag fogyasztásra és vetésre, valamint hidegen
sajtolt tökmagolaj. Tel. 0747-480-255.
(15552-I)
ELADÓ minőségi vörösbor, dióbél,
alma-, körte-, törköly- és szilvapálinka.
A pálinka eperfa hordóban van tárolva,
és hivatalos főzdében készült 2020ban. Tel. 0740-808-298. (15570-I)
ELADÓ minőségi kukorica Gernyeszegen. Tel. 0747-080-614. (15587)
ELADÓK:
kagylók,
összecsukható
vaságy, húsdaráló, dió és mák, könyvek,
csónakos varrógép, hintaszék, festmények, keretek, rádió, aragázkályha,
porszívó, ajtók, többféle bútordarab,
lemezek, órák, csergeterítő, üvegkorsók,
többféle nagy és kicsi edény, 15 db
báránybőr,
sok
baba,
kerékpár,
szőnyegek, fából kiságy, régiségek,
ezenkívül sok egyéb, minden olcsón.
Csere is érdekel. Tel. 0265/242-342.
(15612)
MÉHCSALÁDOK eladók. Tel. 0720041-338. (15621-I)

LAKÁS

A Marosvásárhelyi
Transilvania Repülőtér
versenyvizsgát hirdet három villanyszerelői állásra
– COR-kód 741307.
A versenyvizsga időpontja: május 3., 10 óra.
A dossziék benyújtásának határideje: április 21., 16.30 óra.
Bővebb tájékoztatás a www.aeroportultransilvania.ro/category/cariera honlapon vagy a 0265-328-888-as telefonszámon.
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Ott pihensz, ahol nem fáj semmi,
nyugalmadat nem zavarja senki.
Elfeledni téged nem lehet, csak
megszokni az életet nélküled.
Fájó szívvel emlékezünk április
10-én
RIGÓ GIZELLÁRA
született Rácz

KIADÓ szigetelt, 2 szobás, bútorozott
lakás magánháznál az Uniriiban, a
piac mellett. Tel. 0742-405-968.
(15528-I)

MINDENFÉLE
FUVART, bútorhordást vállalunk személyzettel, külföldre is, valamint törmelékszállítást. Tel. 0749-543-104.
(14975-I)
TERMOPÁN ajtók, ablakok javítása,
szúnyoghálók szerelése. Tel. 0771383-725. (14953)
AUTOMATA MOSÓGÉPEK, MOSOGATÓGÉPEK, ruhaszárítók, hűtőszekrények, sütők, porszívók, gáz- és
villanykályhák javítását vállaljuk az
ügyfél lakásán, bárhol Maros megyében. Kelemen szerviz. Tel. 0265/243294, 0745-560-092. (15160-I)
MASSZÍROZÁST vállalok. Tel. 0745953-932. (15421-I)
ENGEDÉLLYEL rendelkező szerelő
víz-, gáz-, központi fűtéssel, padlófűtéssel, kanalizálással kapcsolatos
sürgősségi eseteket vállal. Tel. 0770905-315. (15527)

KIADÓ kétszobás lakás a Tudorban. Tel.
0744-389-289. (15484)

VÁLLALJUK házak felújítását, fa-,
ács-, bádogosmunkát, cserépforgatást, tetőkészítést. Tel. 0746-739-502.
(15464)

ELADÓ ház Marosvásárhelyen, a Görbe
utca 16. szám alatt, központi helyen, 241
m2 területtel, garázzsal. Ára: 180.000
euró. Tel. 0744-573-699. (15625)

KERTEK ásását vállalom rotakapával. Tel. 0741-457-006. (15380-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat
REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, ROLETTÁK, GARÁZSKAPUK, ÁTLÁTSZÓPONYVA-BEÉPÍTÉS és egyéb árnyékolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy választékban. Tel.
0745-379-638. (66289-I)
TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német
REHAU profilokból. Tel. 0745-379-638. (66289-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.
66256-I)
TEHERSZÁLLÍTÁST vállalok maximum 1,5 tonnáig. Tel. 0748580-389. (p.-I)
A VETA KFT. GÉPLAKATOST és PRÉSFORMÁK KÉSZÍTÉSÉHEZ SZAKEMBERT (specialist matriţer) alkalmaz. Tel. 0788-481753. (23059-I)
A TIMKO alkalmaz 3-as fokozatú BETEGNYUGDÍJASOKAT és
MUNKATÁRSAKAT a pékségbe. Érdeklődni a Bodoni utca 85. szám
alatt vagy a 0756-128-310-es telefonszámon. (66390-I)

VÁLLALUNK udvar-, kert-, parktelepítést, gondozást. Tel. 0740-667-511.
(15346-I)

galma legyen csendes!
Bánatos apja, Miklós, két lánya, Kinga és Réka, valamint uno-

VÁLLALUNK építést, tetőjavítást,
szobafestést, parkettlerakást, -csiszolást, térkőrakást. Tel. 0740-667-511.
(15346-I)
VÁLLALJUK: tetőszerkezet elkészítését, tetőjavítást, tetőfödém lecserélését,
ácsmunkát,
terasz-,
kerítéskészítést, külső szigetelést,
belső munkálatokat: glettolást, festést, javítást, vakolást, gipszkartonozást. Amit kínálunk: kedvezményes
árak; többéves szakmai tapasztalat;
minőség, megbízhatóság. Ingyen kiszállással árajánlatot adunk. Tel.
0756-706-269. (15566)

kája. (15596)

Megállunk néma sírod mellett, szeretnénk megfogni még egyszer a
kezed, és megköszönni végtelen
szereteted. Imádtad családod, mindenkit szerettél, boldog voltál, ha
örömöt szereztél. Az élet szép volt
és vidám, de elrabolt tőlünk a kegyetlen halál. Elfeledni téged soha
nem lehet, te voltál a jóság és a

VÁLLALOK mindenféle építkezési
munkát, fametszést előnyös áron. Tel.
0741-352-972. (15571)

szeretet. Elvitted a fényt, a mele-

VÍZ-, GÁZ-, FŰTÉSSZERELÉST vállalok. Tel. 0746-638-960. (15578)

férjre, gondos édesapára, a szászcsávási születésű

FESTÉST, csempézést, gipszkarton-, ajtószerelést vállalok. Tel. 0771393-848. (15583)
VÁLLALUNK bármilyen típusú tetőfedést, kisebb tetőjavítást, külső,
belső munkát 10% kedvezménnyel.
Tel. 0721-159-063. (15584-I)

get, csak egy sugarat hagytál: az emlékedet.
Szívünkben el nem múló fájdalommal gondolunk a szeretett
SZÉKELY ISTVÁNRA
(Pista bácsi)
halálának 6. évfordulóján. Nyugodjál békében!
Emlékét őrzi bánatos felesége, Vera, lánya, Éva és családja,
fia, István és családja, valamint az unokák. (15530)

Kegyelettel emlékezünk elhunyt
BÁRMILYEN típusú tetőfedést, kisebb javítást, szigetelést vállalunk,
fából teraszt készítünk. Tel. 0721308-319. (15585)

szüleinkre, nagyszüleinkre, a marosugrai BÉRES JÁNOSRA és
BÉRES (SOÓ) LIDIÁRA haláluk
12., valamint 20. évfordulóján.

Kegyelettel emlékezünk a néhai
VASS GYULÁRA, aki 12 éve
örökre távozott. Szép emlékét fájdalommal őrizzük. Emléke legyen
áldott, nyugalma békés! Szerettei. (15594-I)

Emlékük örökké élni fog a szíKÜLSŐ (járólap), belső építkezési
munkát vállalunk. Tel. 0745-229-221.
(15601-I)
VÁLLALOK szobafestést, mázolást,
lépcsőházfestést, csempe-, padlócsempe-, lamináltparkett-lerakást garanciával. Tel. 0746-552-473. (15208)

vünkben. Szeretteik. (15436-I)

Soha el nem múló fájdalommal
emlékezünk a drága édesanyára,
testvérre, nagynénire, sógornőre,

Szomorú szívvel emlékezünk
VITA VILMOSNÉ magyarói lakosra halálának 21. évfordulóján.
Emlékét őrzi férje, lánya, fia,
menye, három unokája és szeretett rokonsága. (15581)

rokonra és barátnőre, LÁSZLÓ
MOSÓGÉPET és hűtőszekrényt javítok. Tel. 0755-825-502. (15615-I)
56 ÉVES NŐ munkát keres: betegápolást, takarítást. Tel. 0770-663-571.
(15616)
FÉRFI (33) vállalja idős betegek gondozását.
Tel.
00-36-653-0818,
0365/440-007. (15620-I)

BIZTONSÁGTECHNIKAI MUNKATÁRSAT és VILLANYSZERELŐT alkalmazunk. Az önéletrajzot az electrosec@rdslink.ro email-címre várjuk. (66351-I)

KERTGONDOZÁST, kertfenntartást
vállalok. Tel.: 0771-425-136. (-I)

A THEREZIA KFT. KARBANTARTÓ VILLANYSZERELŐT alkalmaz. Érdeklődni és jelentkezni a 0265/322-440, 0749-228-434-es
telefonszámokon vagy a therezia@therezia.ro e-mail-címen lehet.
(66425-I)

MEGEMLÉKEZÉS

A SECURITECH ROM PROD KFT. KÖNYVELŐT keres, aki gazdasági végzettséggel rendelkezik. Előnyt jelent a humán erőforrásban
szerzett tapasztalat és a Win Mentor Enterprise program ismerete. Az
önéletrajzokat az office@securitechromprod.ro e-mail-címre várjuk,
illetve a cég székhelyén, a Bodoni utca 66/A szám alá. Érdeklődni a
0729-142-792-es telefonszámon lehet. (66399-I)

Szomorú szívvel gondolunk
SZAKÁCS MIKES PIROSKA
OTTILIÁRA halálának első évfordulóján. Akik ismerték, gondoljanak reá kegyelettel és szeretettel.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! Komái: Soó Márton és
Erzsébet, valamint keresztlányai:
Kinga és Erika. Emlékét szívünkben őrizzük. (15588-I)

A DIXIFLOR INGATLANÜGYNÖKSÉG TITKÁRNŐT keres. A
feladata az irodai adminisztrációs teendők ellátása. Küldd el önéletrajzodat a dixiflorsrl@yahoo.com e-mail-címre. Tel. 0722-728-117,
0743-085-185. (15608-I)

halálának első évfordulóján. Nyu-

(BÉRES) MARGITRA halálának 2.
évfordulóján. Emléke örökké élni

ELHALÁLOZÁS

fog a szívünkben. Leánya, Melinda és szerettei. (15436-I)

Kegyelettel emlékezünk elhunyt
szüleinkre, nagyszüleinkre, dédnagyszüleinkre, a kerelőszentpáli
PÁLL

FERENCRE

és

PÁLL

(MÓZES) ETELKÁRA haláluk 40.,

Szomorú szívvel tudatom, hogy
szeretett édesanyám,
SZEGEDI ANNA-MÁRIA
folyó hó 6-án rövid, de súlyos
szenvedés után, életének 80.
évében elhunyt. Drága halottunk
temetése 2022. április 8-án, pénteken 14 órakor lesz a marosvásárhelyi református temetőben.
Gyászoló fia, Gyula. (15613-I)

valamint 37. évfordulóján. Emlékük örökre megmarad a szívünkben. Szeretteik. (15436-I)

Április 9-én már két éve, hogy elhagyott bennünket TOMA MARIA,
a szeretett édesanya, nagymama,
anyós. Nyugodjál békében! Emlékét örökre őrzi két fia, Albi és
Csaba, négy unokája, menye.
(15598)

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a
szeretett
özvegy BÉRES VERONIKA
született Barabás
2022. április 4-én, életének 83.
évében eltávozott az élők sorából.
Temetése április 8-án, pénteken
13 órakor lesz a marosvásárhelyi
református temetőben, katolikus
szertartás szerint.
Örök szeretettel szeretünk.
Búcsúzik tőle fia, unokái, dédunokája családjukkal. (15618-I)
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Számlálóbiztosokat
és felülvizsgálókat
toborzunk!

A Carit-San Medical
rendelőintézet
ingyenes

pszichiátriai, bőrgyógyászati
és laboratóriumi vizsgálatra
várja az érdeklődőket
családorvosi, illetve szakorvosi küldőpapír alapján.

Telefonszámaink programálásért:
• (0730) 619 408
• (0265) 269 172
Aurel Filimon utca 15. szám

www.caritsanmed.ro

Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala számlálóbiztosokat és
felülvizsgálókat toboroz, akik 2022.05.16. és 2022.07.17. között a
népszámlálás keretében közvetlen adatfelvételt végeznek terepen.
Az önkormányzat a kiválasztott személyekkel szolgáltatói szerződést köt. Az említett időszakban 121 számlálóbiztosra és nyolc felülvizsgálóra lesz szükség Marosvásárhelyen.
Jelentkezési feltételek:
– Életkor: legalább 18 év a kiválasztás napján;
– Legalább középfokú végzettség;
– Tiszta erkölcsi bizonyítvány;
– Bankszámlaszám;
– Táblagépkezelési ismeretek;
– Jó kommunikációs készség; a személyközi kapcsolatok kialakításának képessége, szívélyes, kellemes megjelenés, módszeres és
szigorú egyéniség;
– Mobiltelefon, amelyen a számlálóbiztos elérhető;
– Stressztűrő képesség;
– A nem román ajkú közösségekben az adott kisebbség nyelvének, sajátosságainak ismerete előnyt jelent a terepen végzett
munka során.
A számlálóbiztosok javadalmazása a terepen kitöltött kérdőívek
számának függvényében történik. Az adatlap több részből áll, amelyek összetettsége eltérő:
• 7 lej a személyekre vonatkozó kérdőív kitöltéséért
• 3,5 lej a lakásra, illetve a közös lakótérre vonatkozó kérdőív
kitöltéséért.
A felülvizsgálók javadalmazása a 2022-ben megjelent 145-ös
számú kormányhatározat szerint történik.
Azok, akik számlálóbiztosnak vagy felülvizsgálónak jelentkeznének, töltsék ki a jelentkezési lapot, és adják le a polgármesteri
hivatal iktatójában, vagy küldjék el a következő e-mail-címek valamelyikére: primaria@tirgumures.ro , infopublic@tirgumures.ro.
A jelentkezési laphoz kötelezően csatolandó dokumentumok:
• Személyazonossági igazolvány másolata;
• Tanulmányokat igazoló diplomák (legalább középiskolai végzettséget igazoló);
• Tiszta erkölcsi bizonyítvány;
• A népszámlálás kérdőívének egyéni kitöltését igazoló dokumentum.
A jelentkezési lap leadási határideje: 2022. április 17. Az e dátum
után beküldött jelentkezéseket nem fogadjuk el.
Figyelem: Azok, akik mindkét szerepkörre jelentkeznének, jelöljék be mindkét lehetőséget a jelentkezési lapon.
A számlálóbiztosokat a Maros Megyei Statisztikai Hivatal választja ki a jelentkezők közül.
A jelentkezési lap megtalálható a hivatal honlapján:
www.tirgumures.ro .
A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal
bel- és külkapcsolati osztálya

A marosvásárhelyi Colours Auto cég
roncsprogramba való öreg autókat
vásárol azonnali fizetéssel.

Tel. 0722-605-593.

