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Forgalomkorlátozás a Dózsa György utcában

Ne feledje
idejében
megújítani
előfizetését!
Ha előfizet,
biztosan
kézhez kapja,
FÉLÁRON!

Két évig tart a munka

Négygólos diadal,
69 év után
győzelem
Angliában

A magyar labdarúgó-válogatott kedden 4-0-ra nyert Anglia vendégeként a
Nemzetek Ligája A divíziójának negyedik fordulójában, így 69 év után diadalmaskodott újra a szigetországban,
sikerével pedig a 3. csoport élére ugrott.

____________4.
Drasztikusan
csökkent
a donorok száma

Az utóbbi két évben nagyon lecsökkent a véradók száma, és bár a járványhelyzet javult, most sem
jelentkeznek elegen véradásra, hogy a
kórházakban a súlyos esetek ellátásához szükséges vérkészítményeket biztosítani tudják.

Fotó: Nagy Tibor

Két évig forgalomkorlátozás lesz Marosvásárhely legforgalmasabb övezetében, a Dózsa György utca egykori gyárnegyedben levő szakaszán, ugyanis az E.ON gázvállalat – a
marosvásárhelyi Delgaz Grid cég – kicserélteti az utca alatt
húzódó fővezetéket.

lehet közlekedni. Ez alaposan megbolygatja a forgalmat ott, ahol naponta
mintegy 10.000 jármű is elhalad, így ajánlott az erre tartó gépkocsivezetőknek más útvonalat választani. Aki a város másik felébe, a Tudor negyedbe menne, a Dózsa György község – Ákosfalva felé vezető
nyárádmenti utat választhatja. Egyik változat szerint Folyfalva – Hagymásbodon irányából ki lehet kerülni a forgalmi dugót, illetve MarosváVajda György
sárhelyen a Bodoni utcából a Segesvári út irányába vagy a Kövesdombon
át könnyebben megközelíthetők a város déli negyedei. Egy másik variáns
A város fenti övezetében, az E60-as út vegyi kombinát felé vezető sza- szerint a Szabadság utcán (a régi repülőtér felé) ki lehet kerülni a Dózsa
kaszán, a Dózsa György utca teljes hosszában a fővezetékcsere, ezt kö- György utca jelentős szakaszát.
vetően pedig az aszfaltburkolat helyreállítása miatt egy (másfél) sávon
(Folytatás a 2. oldalon)

____________5.
Utazás
mint életstílus

Nem sokan mondhatják el magukról,
amit a marosvásárhelyi Kelemen
Barna, hogy a szó szoros értelmében
bejárta a fél világot, idén áprilisban
Panama volt a századik ország, ahová
elutazott, de azóta már a 102.-nél tart,
nemrég Azerbajdzsánban, valamint
Grúziában is megfordult.

____________6.

Már csak ez hiányzott!
Mózes Edith
Köztudott, hogy Románia Európa egyik legkorruptabb országa.
A gazdasági és politikai elemzők a korrupciót nevezik meg fő oknak,
amikor arról vitatkoznak, hogy miért nehézkes az intézmények működése, a hivatalos ügyintézés, szinte képtelenség eligazodni a bürokrácia bokros útvesztőiben, csúszópénz nélkül szinte lehetetlen
dolgokat elintézni.
A Transparency International 2021-ről szóló jelentése szerint Románia az EU harmadik legkorruptabb országa, 100 pontból mindössze 45 ponttal, miközben az uniós átlag 64 pont. A TI megjegyzi:
Romániában az egyik legsebezhetőbb terület a közbeszerzés, ami a
világjárvány idején a közkiadások átláthatóságára is hatással volt.
Hogy mitől aktuális a téma? Elég, ha az utóbbi napok lapcímeit
idézzük, amelyek arról szólnak, hogy sok esetben éppen azok keverednek korrupciós ügyekbe, fogadnak el csúszópénzt, zsarolással
csikarnak ki összegeket, akiknek feladata a korrupció elleni küzdelem lenne.
Legrelevánsabb a minapi hír arról, hogy csúszópénzt kért egy hatósági főfelügyelő az alkalmazottaktól, hogy ne bocsássa el őket. A
hír szerint hatósági felügyelet alatt vizsgálja ki az országos korrupcióellenes ügyészség (DNA) a kazánok, nyomástartó edények és
emelőberendezések állami felügyeletének (ISCIR) főellenőrét, akit
(Folytatás a 3. oldalon)
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Két évig tart a munka
16., csütörtök
A Nap kel
5 óra 29 perckor,
lenyugszik
21 óra 17 perckor.
Az év 167. napja,
hátravan 198 nap.

Ma JUSZTIN, holnap LAURA
és ALIDA napja.
LAURA: latin eredetű, a Laurentia becézéséből rövidült. Bár
eredetileg Laurentum város lakosát jelölte, a későbbiekben a
latin laureához, a babérkoszorúhoz kapcsolták.

IDŐJÁRÁS
Változékony idő
Hőmérséklet:
max. 25 0C
min. 9 0C

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2022. június 15.

1 EUR

4,9449

1 USD

4,7162

100 HUF

1,2417

1 g ARANY

276,8945

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
Tűzoltóverseny Ákosfalván
Június 17-én, pénteken és 18-án, szombaton 9.30 órától
Ákosfalván, a sportpályán lesz a megyében aktív vidéki
tűzoltócsapatok szakmai versenye. A Maros Megyei Horea
Vészhelyzeti Felügyelőség a Maros Megyei Tanáccsal és
az Ákosfalvi Polgármesteri Hivatallal közösen első ízben
szervezi meg a vidéki önkéntes csapatok és a magánszektorban tevékenykedő tűzoltók versenyét. Megméretnek
marosvásárhelyi, szászrégeni, radnóti vállalatok tűzoltói,
valamint az ákosfalvi, nyárádremetei, nyárádgálfalvi, makfalvi, radnóti, jeddi, nyárádszeredai, csíkfalvi önkéntes tűzoltócsapatok. Mindenkit várnak a kétnapos eseményre.

(Folytatás az 1. oldalról)
A polgármesteri hivatal tájékoztatása
szerint a városháza engedélyt adott a munkálatot végző cégnek az útburkolat felbontására. A gázvállalat mindkét irányban 13
kilométeren cseréli ki a fővezetéket, amelyen több mint 50 éve látták el gázzal az
egykori vállalatokat és a lakosságot, továbbá 240 csatlakozást is kicserélnek. A
munka 24 hónapig tart a Dózsa György
utca mindkét oldalán. A vezetékcsere után
az útburkolatot az eredeti állapotában kell
visszaállítani. A hivatal közleménye szerint
a munkálat nagy részét szakaszosan, 50100 méteres munkaterületen, éjszaka végzik, de az elkerített részek és a feltört út
miatt napközben is forgalomkorlátozásra
kell számítani, ezt közúti táblákkal jelzik.
A hivatal arra kéri a gépkocsivezetőket,
hogy vezessenek óvatosan, türelmesen, és
kövessék az irányjelző táblák útmutatását.

Biztonságos a járműforgalom számára

Megnyitották a transzfogarasi országutat
Szerdán, június 15-én reggel 8 órakor megnyitották a transzfogarasi 7C országutat a járműforgalom előtt. A vastag hóréteg eltakarításának
nehézségei ellenére a július elsejére tervezett határidő előtt két héttel sikerült megnyitni a turistaforgalom számára a magashegyi utat.

Pálosy Piroska
Kedden egy szakbizottság tartott ellenőrzést, és megállapította, hogy közlekedésbiztonság szempontjából a 16 kilométeres útszakaszon nincsenek olyan elemek, amelyek
veszélyt jelentenének a közúti forgalom szempontjából.
Florea Dascălu, az Országos Közútkezelő Társaság országutak és autópályák karbantartásáért felelő igazgatója
szerint reménykedtek abban, hogy a hagyományos július

elsejei határidő előtt sikerül megnyitni a közúti forgalom
előtt ezt a szakaszt. A hóeltakarítást a megrongálódott útjelző táblák és korlátok javítása, helyettesítése követte, ami
nélkülözhetetlen a biztonságos járműforgalom szempontjából. A jeges, vastag hóréteg miatt nehezen haladtak a
munkálatokkal, nagy teljesítményű munkagépeket kellett
bevetni az eljegesedett hóréteg eltávolítására. A tetőhöz közeledve egyre nehézkesebbé vált a hóeltakarítás, mivel ott
a hőmérsékleti értékek is alacsonyabbak voltak. Szerdától
azok, akik a Déli-Kárpátokat átszelő magashegyi átkelő
vonzó tájaira szeretnének kirándulni, a Bâlea-tó festői környezetébe már járművel érkezhetnek.
Az országos úthálózattal kapcsolatos információkkal az
Országos Közútkezelő Társaság diszpécserszolgálata a
021/264.33.33 és 021/9360-as telefonszámokon szolgál,
vagy a www.cnadnr.ro honlapon és a CNADNR Facebookoldalán lehet tájékozódni.

VIII. Szent Lukács festőtábor
Marosszentgyörgyön
A marosszentgyörgyi római katolikus plébánián június 19–
25. között zajlik a VIII. Szent Lukács festőtábor, melynek
témája az évszakok. A tábor művészeti vezetője Czirjék
Lajos, a Maros Megyei Képzőművészek Egyesületének elnöke. Résztvevők: Abonyi Mária, Albert Olga, Boer Elena,
Czirjék Lajos, Demeter Magdalena, Duha László,
Felegean Emil, Jung Ildikó, Kakasi Irén, Katona Margit,
Kárp Klára, Kelemen Tibor, Kovács Ágnes, Lázár Melinda,
Magyari Júlia, Moldovan Adriana, Neagoi Zsófia, Orbán
Ferenc, Sărmăşan Dorina, Szabó Enikő, Takács Judit, Veress Zsuzsanna. A hét folyamán készült alkotásokból 25én, szombaton 20 órakor a táborzáró szentmise után
kiállítás nyílik a plébánia tanácstermében.

Fotókiállítás a Víkendtelepről
Június 17-én, pénteken 10 órától A Víkendtelep története
képekben címmel rendhagyó kültéri fotókiállítás nyílik a Víkendtelep Maros felőli bejáratánál (eső esetén a Corner
Studio teraszán). A Víkendtelep évtizedek óta a marosvásárhelyiek kedvelt nyári szórakozóhelye, a kiállítás 50
nagy méretű táblán vázolja fel a telep mintegy 70 éves fejlődését. A tárlat az Azopan Fotóarchívum és az Oracler
cég közös rendezvénye, partnerek a Marosvásárhely Polgármesteri Hivatal és a Maros Sport- és Szabadidőközpont, támogatók az Aquaserv Rt. és a Multinvest Kft. A
tárlatot Portik Vilmos alpolgármester, valamint Szőcs
Edgár kurátor nyitja meg.

Retró autók bajnoksága
Június 25-én, szombaton 8 órától a Transilvania Motor
Ringen sor kerül a retró autók országos bajnokságának
harmadik fordulójára, amelyre megfelelő kategóriájú régi
járművel bárki benevezhet a https://www.romanianretroracing.com/inscrieri-etapa-3-2022 elérhetőségen.
Hírszerkesztő: Szer Pálosy Piroska

Fotó: Elekes Róbert

RENDEZVÉNYEK
Összenéztünk, értettük egymást –
kötetbemutató
A Felsővárosi esték című rendezvénysorozat keretében
június 16-án, ma 19 órától a Marosvásárhelyi V. Felsővárosi Református Egyházközség 1989. December 22. út
49. szám alatti gyülekezeti termében bemutatják Barabás
László – Bálint Zsigmond Összenéztünk, értettük egymást
című néprajzi és fotókötetét. A könyvet méltatja és a szerzőkkel beszélget dr. Tekei Erika kultúrakutató, szerkesztő.
Kilyén Ilka Magyar Örökség díjas színművész Kányádi
Sándor-verseket szaval. Áhítatot tart Benkő Mihály lelkipásztor.

Sütő András-emlékest
Sütő András születésének 95. évfordulója alkalmából a
Sütő András Baráti Egyesület június 17-én, pénteken 17
órakor megemlékezést tart a református temetőben, ahol
koszorút helyez el az író sírján. 18 órától Sütő András, az
ember címmel ünnepi est lesz a Bernády Házban. Az íróról, a közéleti emberről, a barátról, az ismerősről, a rokonról mesélnek: Soós Zoltán, dr. Lázár Erzsébet, Kincses
Elemér, dr. Sütő András, dr. Nagy Attila, Cselényi László,
Székely Ferenc. Szemelvényeket olvas fel Kilyén László
és Nagy István. Hegedűn közreműködnek Bartha Ákos és
Kovács Zsolt, a Művészeti Líceum diákjai, felkészítő tanár
Szőnyi Zsuzsánna. Műsorvezető: Nagy István. Minden érdeklődőt várnak, a rendezvényre a belépés díjtalan. Az
est a magyar kormány, a Nemzetpolitikai Államtitkárság
és a Bethlen Gábor Alap támogatásával valósul meg.
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Macron francia elnök Romániában

A béke megteremtéséhez tárgyalni kell Oroszországgal
A béke megteremtése érdekében egy adott pillanatban tárgyalóasztalhoz kell ülni Oroszországgal –
hangoztatta Emmanuel Macron francia elnök szerdán a Mihail Kogălniceanu katonai bázison, ahol
Klaus Iohannis román államfővel közösen látogatta
meg az ukrajnai háború miatt oda vezényelt francia
és más nemzetiségű NATO-csapatokat.

A francia elnököt az újságírók arról kérdezték: mit értett
azon, hogy „nem szabad Oroszországot megalázni”?
Macron kifejtette: az Európai Unió továbbra is határozottan
elítéli az orosz agressziót, és támogatni fogja Ukrajnát, de nem
igaz, hogy meg akarná semmisíteni az orosz népet. Az európaiak egy kontinensen osztoznak, Oroszország „félelmetes
erő”, és ugyanott marad, ahol eddig volt, így ahhoz, hogy Ukrajna győzzön és a harcokat leállítsák, az ukrán államfőnek
tárgyalnia kell Oroszországgal, és az európaiaknak is ott kell
ülniük a tárgyalóasztalnál, hogy a biztonsági garanciával hozzájáruljanak a tárgyalások sikeréhez – hangoztatta a francia
elnök.
Macron rámutatott: a francia uniós elnökség alatt Európának sikerült megőriznie egységét, gyorsan cselekedett, mindent megtett a háború megakadályozása érdekében, hat
egymást követő szankciós csomagot fogadott el. Az Európai
Unió továbbra is támogatni fogja Ukrajnát, segíti védekezni,
harcolni, pénzügyi, gazdasági, humanitárius segítséget biztosít, befogadja az ukrán menekülteket, de a békét is építeni sze-

retné, ami azt jelenti, hogy egy adott pillanatban a harcoknak
véget kell vetni, és tárgyalásokra lesz szükség.
A francia elnök kitérő választ adott arra a kérdésre, hogy
kelet-európai útja során Kijevet is felkeresi-e, de úgy értékelte:
az Európai Uniónak világos politikai üzenetet kell adnia a „hősiesen ellenálló” ukrán népnek, politikai és logisztikai szempontból is új szintre kell helyeznie az együttműködést.
A francia katonák romániai jelenlétét egy „biztonságában
fenyegetett baráti ország számára nyújtott segítségnek” nevezte, hozzátéve: Románia mindig számíthat Franciaország
támogatására, ahogyan történt ez az utóbbi két évszázadban.
Franciaország a román haditengerészet fejlesztéséhez is hozzájárul, és tovább fogja növelni katonai jelenlétét Romániában
– mutatott rá a fekete-tengeri támaszponton a francia elnök.
A román államfő megköszönte Franciaországnak, hogy katonákat küldött Romániába, illetve hogy felvállalta az országban létrehozott NATO-harccsoport irányítását. Iohannis szerint
a francia elnökkel folytatott szerdai egyeztetések fő témája a
madridi NATO-csúcs előkészítése volt, amelyen fontos döntések várhatók a szövetség elrettentő és védelmi képessége
megerősítése érdekében a keleti szárnyon, elsősorban a Fekete-tenger térségében.
Románia schengeni csatlakozása is terítékre került, ennek
kapcsán Iohannis azt mondta: az egyeztetésen reményét fejezte ki, hogy Franciaország segíteni fog kimozdítani az ügyet
a holtpontról. (MTI)

Bérezésükkel elégedetlen
egészségügyi alkalmazottak tüntettek
Bérezésükkel elégedetlen egészségügyi alkalmazottak vonultak szerdán a bukaresti kormányépület elé demonstrálni.
A több mint százezer taggal rendelkező Sanitas szakszervezet szervezésében több ezer tüntető érkezett mintegy 150
busszal Bukarestbe az ország minden tájáról. A Sanitas szakszervezet az öt éve hatályos közalkalmazotti bértörvény által
előirányzott, de rendre elnapolt béremelések maradéktalan folyósítását követeli, és tiltakozik az ellen, hogy – az uniós helyreállítási alap lehívásának feltételeként – Románia
kötelezettséget vállalt Brüsszelben a bérpótlékok korlátozására. A szakszervezet elfogadhatatlannak tartja, hogy a bukaresti parlament olyan bértörvényt fogadjon el, amely az
alapbér 20 százalékára korlátozza a közalkalmazotti bérpótlékokat. A Sanitas szerint egy ilyen jogszabály fő vesztesei az
egészségügyben és szociális ellátásban dolgozók lesznek.
A tüntetők az ellen is tiltakoztak, hogy az ágazat korábbi
bérfejlesztéseiből csak az orvosok, mentősök és ápolók része-

sültek, míg a leginkább rászorulók – kisegítő személyzet, irodisták, felcserek – bérezési szintje megmaradt a 2018-as szinten. „Nem kérünk többletjogokat, csak azt követeljük, hogy a
hatóságok tartsák tiszteletben, amit ők maguk törvénybe foglaltak” – mutatott rá a Sanitas közleménye.
Az elszabadult energiaárak és a 15 százalékot közelítő infláció közepette Romániában egymást érik a szakszervezeti
megmozdulások az állami szektorban, miután az idei költségvetés megtervezésekor az államháztartási hiány leszorítása érdekében a kormány elnapolta a korábban tervezett
közalkalmazotti béremelések egy részét. A nagykoalíciós kormány májusban, 1,1 milliárd euró értékű gazdasági és szociális
intézkedéscsomagról döntött, amely július elsejétől a közszférában is béremeléseket irányoz elő: a közalkalmazottak egyelőre a 25 százalékát kapnák meg annak a béremelésnek, amely
az egységes bértörvény alapján megilletné őket. (MTI)

Ínyenc jövőkép – árnyoldalakkal
Brit tudósok jöttek rá arra a nem túl komplikált tudományos igazságra, hogy amennyiben egy nagymama (vagy a
családnak nevezett legkisebb működő társadalmi sejt egyik
nőtagja) eper-, barack-, szilva-, körtedzsemet, ízet, kompótot
főz be, tesz el télire, nehezebb napokra, az lélektanilag és
gyomortanilag arra utal, hogy a családnak (a befőző egyénnek vagy a megrendelő kis kollektívának) van jövőképe.
Más szóval bízik a jövőben, abban a hitben ügyködik, hogy
főztje, édesipari kézműves terméke ízleni fog a családnak,
amely még jövöre, a jövőben is együtt lesz, örömmel fogják
este-reggel kenyerükre kenni a szilvalekvárt, csavarják körbe
csúsztatott palacsintával az eperfőzet
megszilárdult változatát. Esetleg ebből
az eltett gyümölcsből, mely nem tiltott,
csak drága fának „gimilce”, meggylevest főznek, meggyszószt adnak fel valamely főtt marhahúsok mellé. (Már aki szereti – ámbátor a
jövőt befőző szakasszonynak van fogalma arról, mennyire
válogatós/kényes ízlésű ama társadalmilag működő kissejt.)
Ugyancsak az eljövendő időkben való bízás, a remény jele,
tünete, ha nagyobb mennyiségű zöldséget vásárolunk, melynek összetevői változhatnak, családonként eltérőek, sőt egyes
családokon belül is van, aki a padlizsános-vinettásra esküszik, kedvéért ezt tesznek el 10-20 borkánnyal, mások viszont
kitartóan a paszulyosért szurkolnak (miként mi is a tegnap
este a győztes magyar csapatnak, amely az angol válogatottat honában 4:0-ra győzte le, hip, hip, hurrá!), ennyiből
talán, ó kegyes olvasó, kitalálhatod, hogy a zakuszkára, a
specifikusan őszi erdélyi befőzeti foglalatosság végtermékére
utaltam. Hiszen hozzávalóként szükségeltetik mindenképpen
paradicsompaprika (azaz gogos), paszuly (azaz bab), néhol
murok (azaz sárgarépa), padlizsán-kékparadicsom (azaz vinetta), paradicsom – nincs azaz –, egyszerűen paradicsomi
gyümölcs, melyből kifolyólag a középkor embere Amerika
felfedezése előtt nem rotyogtatott befőzőüstjében változatos,
többkomponensű zakuszka-alapanyagokat, sőt nem is fogyasztott effélét. Miből logikusan következik, hogy a középkor emberének nem volt egészséges jövőképe. Meg is látszik
ez, kérem szépen, a gyakori vallásháborúk, pusztító tömegjárványok, tatárjárás, flagellánsok és inkvizíció, a karóba
húzás, törökvész és százéves háborúkkal teli korszakon, ahol
az ember jövőjét illetően nem maga rendelkezett ideje és reményei felett, hanem a kiszámíthatatlan világi és egyházi, feudális hatalom. Sőt még az sem.

Akadnak természetesen ellendrukkerek is, akik a brit tudósok felfedezését, elméleti következtetéseit a visszájára fordítják, amennyiben rátekintenek a világtérkép nyugvást nem
ismerő pontjaira. Mert, kérdem én, főz-e akármit is be egy
afgán nagymama/anya/dervis, ha tudja, hogy másnap menekülnie kell a kerítésekkel felszabdalt Európa felé, ahol senki
sem akarja befogadni őt és családját? Egyáltalán vihet-e magával harminc üveg sörbetet, narancsbefőttet vagy datolyaszilva-szirupot?
Vagy vedd példának Ukrajnát, a tavaly ősszel még Kramatorszkban vagy Harkívban minden nagymama, anya, családjáról gondoskodó nőtag, olykor
férfiember is, befőzte a maga kis
szilva-, körte-, alma-, zölddió-csudaszerét, sőt vodkát is, aztán ha februárig – a
háború kitöréséig – nem fogyasztotta el
mind, akkor már nem is biztos, hogy el fogja költeni jóízűen,
vagy sietve, ugyanis futnia kell mindent hátrahagyva, mert
találatot kap a kamra egy ádáz, ostoba/okos, mit sem kímélő
orosz rakétától, és szétszilánkolódik az üveg, benne a főzet,
a kamra, a tömbház, az egész utca. Emberéletekről nem is
szólva.
Ott ugyanis ellopták, elrabolták a jövőképet, kifordították
sarkából a szokott, rutinos életvitelt, a házat, hont, családot.
Ráadásul a rablók még ideológiát is fabrikáltak hozzá, amit
egy pöfeteg diktátor diktál katonáinak és a világnak. És nem
is biztos, a háború azért indult, hogy az ukrán asszonyok cukros befőttjeit elrabolják. Nagyobb tétről van szó: területekről, melyek egy széthullott birodalom helyreállításának
legódarabjai.
A brit tudósok országában, a világ gazdag pontjain ma
már egyáltalán senki sem főz be. Hacsak a bevándorlók, tartósan munkát vállaló nosztalgikus közép- és kelet-európaiak
nem cselekszik. Vagy megrendelik a zakuszkát/kedvenc befőttet, ízet, amit aztán anyuka vagy maguk a megrendelők exportálnak Székesfehérvárra, Amszterdamba, Stockholmba,
Londonba, Aix-en-Provence-ba.
Amott Bőségiában, ahol a jövőképet előre gyártott, tetszetős műanyag csomagolásban online is meg lehet rendelni, az
ember besétál az első nagyobb áruházba, mallba, és tonnaszám megvásárolhatja a jövőt és annak zálogát.
Igaz, ott a jövőkép már nem kézműves termék, hanem
nagyipari tömegáru. Na persze már nálunk is így alakul,
csak még drága a gyümölcs, s mondják, a cukor ára is fel
fog menni. (Ismert közgadászok, tenyér- és béljósok szerint.)
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Ország – világ
Harmadik majomhimlős eset
Újabb majomhimlős esetet azonosítottak Romániában – közölte szerdán az egészségügyi minisztérium. Ez a harmadik igazolt megbetegedés az
országban. A tárca tájékoztatása szerint a harmadik
fertőzött egy 31 éves férfi, aki az egyik bukaresti kórházban jelentkezett a majomhimlőre utaló tünetekkel. Betegsége június 10-én kezdődött, állapota jó,
de egyelőre kórházban marad. A minisztérium szerint a férfi nem járt külföldön az utóbbi időben. Az
első majomhimlős esetet hétfőn regisztrálták Romániában, akkor egy 26 éves bukaresti férfi szervezetében mutatták ki a vírust. Kedden a szaktárca
közölte, hogy egy 32 éves férfinél is diagnosztizálták
a fertőzést. (Agerpres)

Daganatos betegeknek kedvező
törvény
Döntő házként szavazta meg a képviselőház azt a
törvénytervezetet, amely lehetővé teszi a daganatos
betegségből kigyógyultak számára, hogy megkülönböztetés nélkül férjenek hozzá a különböző pénzügyi szolgáltatásokhoz, banki hitelekhez és
életbiztosításhoz egyaránt. Mindez abban az esetben érvényes, ha a kezelés befejezése óta eltelt hét
év, illetve öt év, amennyiben a diagnózist az illető 18
éves kora előtt állították fel – tájékoztatott szerdai
közleményében az RMDSZ. A jogszabálytervezet az
államelnöki kihirdetés és a Hivatalos Közlönyben
való megjelenés után 2 hónappal lép hatályba.

Magyaroknak szánt tételsor
román diákoknak
Vizsgálatot rendelt el a Dolj megyei tanfelügyelőség
Predeşti község iskolájánál, miután a tanulók a magyar tannyelvű osztályoknak szánt tételeket kapták
román nyelv és irodalomból a keddi képességfelmérő vizsgán. A diákoknak délután meg kellett ismételniük az írásbelit, ezúttal a román tannyelvű
osztályok számára előkészített tartalék tételsort kellett megoldaniuk. Az eset után Daniel Ion főtanfelügyelő azt nyilatkozta az újságíróknak, hogy
javasolni fogja a tanintézet igazgatójának leváltását,
illetve a vizsgáztató bizottság tagjainak a szankcionálását, amiért nem vették észre, hogy rossz tételeket osztottak ki a diákoknak. „Nem toleráljuk az ilyen
helyzeteket” – fogalmazott. (Agerpres)

Bizalmatlansági indítvány
A Mentsétek Meg Romániát Szövetség (USR) benyújtotta szerdán a képviselőházhoz a Sorin
Cîmpeanu oktatási miniszter elleni egyszerű indítványt. A dokumentumnak a Miniszter. Katasztrófa.
Jövő nélküli oktatás címet adták. Az alsóház házbizottságának döntése értelmében az indítványt hétfőn vitatják meg, és jövő szerdán szavaz róla a
plénum. (Agerpres)

Már csak ez hiányzott!
(Folytatás az 1. oldalról)
azzal gyanúsítanak, hogy fejenként havi ezer eurót kért
a beosztottjaitól, az ISCIR területi felügyelőségeinek vezetőitől azért, hogy megtartsa őket az állásukban. Közölte velük, amennyiben nem tesznek eleget a
feltételeinek, meneszti őket, és másokat nevez ki helyettük. Június 8-án kapott is 5000 lejt egyik területi ellenőrtől. A főellenőrt hatósági felügyelet alá helyezték, csak
ügyészi engedéllyel hagyhatja el az országot, és nem
gyakorolhatja hatáskörét.
Egy másik hír arról szólt, hogy vesztegetés elfogadása
miatt hatósági felügyelet alá helyezték a bukaresti Adócsalás Elleni Főigazgatóság két ellenőrét, miután csúszópénz elfogadásán érték tetten őket.
Az ellenőrök azt ígérték, hogy a megállapított szabálytalanságok dacára sem rendelik el az illető cégek bezárását. A nyomozók szerint február 5. és 11. között három
üzletembertől 12 ezer, 20 ezer és 15 ezer lejt kértek cserébe azért, hogy a cégüknél végzett ellenőrzések során
szemet hunyjanak a megállapított szabálytalanságok
fölött, és ne rendeljék el a cégek tevékenységének felfüggesztését. Február 5. és 10. között kapták meg az első
két összeget. A nyomozók a maradék 15 ezer lej átadásakor érték tetten őket.
Két példa csupán, de csak azért kettő, mert több nem
férne bele a rovat keretébe. Írhatnánk a közbeszerzésekről vagy arról, hogy az állami vasúttársaság vonatai a
múlt évben több mint hatévnyi késést „produkáltak”, és
a helyzet a közeljövőben sem javul.
Válsághelyzetben már csak ez hiányzott, mondhatnánk.
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Négygólos diadal, 69 év után győzelem Angliában
A magyar labdarúgó-válogatott kedden 4-0-ra nyert Anglia vendégeként a Nemzetek
Ligája A divíziójának negyedik fordulójában, így 69 év
után diadalmaskodott újra a
szigetországban,
sikerével
pedig a 3. csoport élére ugrott.

A hazaiak himnusza alatt az
angol szurkolók a szigetország lobogóját formázó élőképpel köszöntötték kedvenceiket, ugyanakkor
meglehetősen sportszerűtlenül viselkedtek addig, amíg a magyar
himnusz szólt: előbb fütyültek,
majd hangosan kiabáltak és énekeltek közben.
Az első percekben már látható
volt, hogy az angolok semmit sem
akarnak a véletlenre bízni, igyekeztek folyamatosan a magyarok térfelén tartani a labdát, és nyomást
helyezni a vendégvédelemre. Két
lehetőséget ki is dolgoztak, de előbb
a befejezésbe csúszott hiba, majd
Dibusz kezében halt el a próbálkozás. Negyedóra elteltével egy veszélytelennek tűnő szituációban
Styles harcolt ki szabadrúgást,
amelyből Sallai megszerezte a magyarok vezető gólját: Szoboszlai
végezhetett el szabadrúgást a bal oldalról, a kapu elé ívelt labdáját az
egyik angol védő rossz helyre, Sallai elé fejelte, aki nem tétovázott,
hat méterről tüzelt, a labda pedig
Ramsdale karján megpattanva kötött ki a hálóban (0-1).
A folytatásban Marco Rossi
együttese igyekezett továbbra is

kompakt módon védekezni, és
kevés területet hagyni a házigazdák
gyors játékosai számára. Az angolok ezzel együtt egy-két alkalommal veszélyeztettek, egyszer nagy
helyzetben Saka és Bellingham
egymást szerelte le a magyarok tizenhatosánál. A másik oldalon Szalai Ádám harcolt ki mesteri módon
egy szabadrúgást, amelynek elvégzése után Jamesnek a gólvonalról
kellett kifejelnie a labdát. Az ellenakciónál Bowen lódulhatott meg, de
a hátrasprintelő Szoboszlai nagyszerűen tisztázott előle a tizenhatoson belül.
A félidő hajrájához érve még veszélyesebbé vált a hazaiak játéka,
legnagyobb helyzetük viszont az
volt, amikor a menteni igyekvő
Orbán a saját kapuja felé fejelte az
oldalról beadott labdát: Dibusz
résen és jó helyen volt, bravúrral
hárított.
Fordulás után változatlanul folyamatos nyomás alatt volt a magyarok kapuja, de a védekezés
továbbra is rendben volt, igaz, néhány alkalommal kevés hiányzott
az angoloknak az egyenlítéshez.
Rossi tanítványai többségében jól
és nagyon hatékonyan szűkítették a
területet a saját térfelükön, ezzel a
játékkal pedig komolyan meggyűlt
az angolok baja. A magyarok szövetségi kapitánya végig a technikai
zóna széléről irányított, egyszer
annyira hevesen vitatva a játékvezető ítéletét, hogy sárga lapot is kapott.
A hazaiak számára a 70. perc

A magyar csapat tagjai győzelmüket ünneplik.

hozta el a hideg zuhanyt, egy magyar ellentámadás végén ugyanis
Sallai ismét eredményes volt: a csereként beállt Ádám Martin meglódult a jobb oldalon, harcosan
megtartotta a labdát, majd tökéletesen centerezett a középen érkező
Sallainak, aki jobb külsővel a kapuba bombázott a vetődő Ramsdale
mellett (0-2). Ezt már a hazai közönség sem nézte el a kedvenceknek, többen nyomdafestéket nem
tűrő szavakkal illették a háromoroszlánosok teljesítményét.
Az angol futballisták is érezték,
hogy nem hagyhatják annyiban a
meccset, jóval nagyobb sebességre
kapcsoltak, és sorra dolgozták ki a
kisebb-nagyobb
lehetőségeket,
azonban hamarosan következett
Nagy Zsolt gólja, amely már-már
kegyelemdöféssel ért fel a számukra: a 80. percben egy jobb oldali beadást Nego kapura fejelt, a
védőről levágódó labda Ádám elé
került, aki lekészítette a tizenhatos
bal oldalánál érkező Nagy Zsoltnak,
a felcsúti játékos pedig kapásból a
rövid alsó sarokba lőtte a labdát (03). A házigazdák két perc múlva
emberhátrányba is kerültek, így a
slusszpoén Gazdag Dánielé lett, aki
az utolsó előtti percben beállította a
végeredményt, miután kilépett egy
indítással, jól fedezte a labdát, és
nagyon higgadtan a kapuba perdített a kifutó Ramsdale felett (89.
perc, 0-4).
Az angol játékosok a közönség
hangos pfújolása és fütyülése kíséretében hagyták el a pályát, míg a
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magyarok a maroknyi, Angliába elutazott szurkolójukkal együtt énekelték el a himnuszt, s ünnepelték a
teljesen megérdemelt sikert.
Mivel a csoport másik meccsén a
németek 5-2-re verték az Európa-

bajnok olaszokat, a magyar együttes az élre ugrott, és a csoportgyőzelemért játszhat szeptember 23-án,
amikor a németek vendége lesz Lipcsében, majd három nappal később
az olaszokat fogadja.

Mestermérleg

* Marco Rossi (Magyarország): „Már a sorsolás pillanatában tudtuk,
hogy nagyon nehéz dolgunk lesz Anglia ellen, különösen idegenben,
és azzal is tisztában voltunk, hogy vendégként meg kell szenvednünk
a sikerért. Az első védelmi vonalat alkotó támadóktól egészen a védőkig minden játékosom az együttesért és a jó eredmény eléréséért küzdött. Néhány esetben szerencsénk volt, de azt tudni kell, hogy a
futballban nem lehet elérni ehhez hasonló eredményt szerencse nélkül.
Valamennyi játékosunk kifogástalan módon követte a taktikát, és mindannyian annak megfelelően segítették egymást, ahogyan előzetesen elterveztük. Amikor a magyar válogatott képes igazi csapatként játszani,
a legtöbb ellenfélnek nagyon nehéz dolga van, ha le akarja győzni. Van
még hátra két mérkőzésünk ebben a sorozatban, szeptemberben, és ha
szerencsénk lesz, talán bent tudunk maradni ebben a divízióban, ami
csoda lesz, mert előzetesen erről egyetlen magyar ember sem mert még
álmodni sem.“
* Gareth Southgate (Anglia): „Vállalom a felelősséget a vereségért,
és megértem a drukkerek és az újságírók csalódottságát. Mindkét, magyarok elleni meccsen megpróbáltam lehetőséget adni fiatal játékosoknak, de nem sikerült megtalálnom azt az egyensúlyt, amelyre
szükségünk lett volna a jobb eredményhez. Ez az én döntésem volt,
ezért mindkét esetben vállalom a felelősséget.“
A csoport állása
1. MAGYARORSZÁG
2. Németország
3. Olaszország
4. Anglia
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Jegyzőkönyv
Labdarúgó Nemzetek Ligája, A divízió, 3. csoport, 4. forduló: Anglia
– Magyarország 0-4 (0-1)
Wolverhampton, Molineux Stadion, 28.839 néző, vezette: Clément
Turpin (francia).
Gólszerzők: Sallai (16., 70.), Nagy Zs. (80.), Gazdag (89.).
Piros lap: Stones (82.).
Sárga lap: Stones (37., 82.), Walker (85.).
Anglia: Ramsdale – Walker, Guéhi, Stones, James – Gallagher (56.
Mount), Phillips, Bellingham (68. Foden) – Saka (85. Maguire), Kane,
Bowen (46. Sterling).
Magyarország: Dibusz – Lang, Orbán, Szalai Attila – Fiola, Styles
(56. Nagy Ádám), Schäfer, Nagy Zsolt – Sallai (78. Nego), Szoboszlai
(56. Gazdag) – Szalai Ádám (68. Ádám Martin).
Egy kis statisztika
A magyar nemzeti együttes legutóbb 1953-ban győzött Angliában,
akkor az évszázad mérkőzésén a Puskás Ferenc fémjelezte Aranycsapat
diadalmaskodott 6-3-ra. Az angol válogatott 1928 márciusa óta nem
kapott ki négygólos különbséggel hazai pályán: 94 évvel ezelőtt a skótok győztek 5-1-re Londonban. További érdekesség, hogy Sallai Roland
lett az első magyar válogatott játékos Puskás Ferenc és Hidegkuti Nándor óta, aki legalább két gólt tudott szerezni idegenben Anglia ellen.

Szégyenletes román vereség Bukarestben
Újabb megszégyenítő vereséget
szenvedett a román labdarúgó-válogatott. A Nemzetek Ligája B divíziójának
4.
fordulójában
Montenegrótól hazai pályán vesztett az együttes, a vendégek mindhárom találatát Mugoša szerezte.
A Finnország elleni bukaresti
győzelem némileg feledtette a Montenegró elleni podgoricai és a Bosznia-Hercegovinától elszenvedett
zenicai vereséget, és a csapat okkal
bizakodott abban, hogy a siker felfele ívelő pályára helyezi a román
válogatottat. Azonban a remélt siker
helyett 0-3 lett a vége.
Az Agerpres hírügynökség szerint Románia története egyik legszégyenletesebb vereségét szenvedte el. A Hotnews internetes
újság szerint a mérkőzés utolsó 30
percében egészen nyomasztó volt a
hangulat a giulești-i stadionban: a
szurkolók kifütyülték a játékosokat,
és a román futball vezetőinek a lemondását követelték.
A román csapat hiába kezdte jobban a mérkőzést, támadásai rendre
elakadtak a kapujától 20 méterre
védekező ellenfél játékosaiban.
Montenegró 25 perc játék után veszélyeztetett először, Savićević lövése
fölé
szállt.
Aztán
megsokasodtak a támadások Niţă
kapujánál, és a vendégek a 42. perc-

ben vezetéshez jutottak a dél-koreai
Incheon Unitednél szereplő Mugoša révén, aki közelről a hálóba fejelt (0-1). A román csapat válasza
nem késett, és még a szünet előtt
egyenlíthetett is volna, Marin lövését azonban a montenegrói kapus,
Mijatovic a kapufára ütötte, majd a
kipattanóra lecsapó Ștefănescu lövését is hárította. Szünet után Mugoša újra büntetett: a román
védelem szervezetlenségét kihasználva az 56. percben újabb fejesgóllal kettőre növelte csapata előnyét

(0-2). A 61. percben Tănase beadása
után Puşcaş volt eredményes, de les
miatt a játékvezető nem adta meg a
gólt. Két perccel később Mugoša
mesterhármast ért el, a büntetőterület határáról talált a hálóba (0-3).
Rosszabb is lehetett volna a vége,
ha Niţă nem véd nagyot a 77. percben, azonban a román kapus megóvta csapata kapitányát, Vlad
Chiricheşt az öngól szégyenétől.
Szintén kedden Bosznia-Hercegovina Zenicában 3-2-re győzött
Finnország ellen.

Mestermérleg

* Edward Iordănescu (Románia): „Gratulálok a vendégcsapatnak.
Megvolt benne az elhatározás, hogy megszerezze a három pontot.
Gyengék voltunk erőnléti szempontból, szenvedtünk. A Finnország elleni meccsből nem sikerült átmentenünk az intenzitást és az erőt. Megéreztük a meghatározó játékosaink – Ianis Hagi, Nicolae Stanciu, Denis
Man – hiányát. Sajnálom a közönséget, enyém a felelősség a vereségért, elnézést kérek a csapat nevében. Szomorú időszak ez a számunkra!“
Jegyzőkönyv
Labdarúgó Nemzetek Ligája, B divízió, 3. csoport, 4. forduló: Románia – Montenegró 0-3 (0-1)
Bukarest, giuleşti-i stadion, 11.657 néző. Vezette: Joao Pinheiro (portugál):
Gólszerző: Mugoša (42., 56., 63.).
Sárga lap: R. Marin (22.), Burcă (40.), M. Marin (68.), Manea
(90+2.), Olaru (90+4.), illetve Jovovic (38.), Tomasevic (40.), Mijatovic (80.).
Románia: Niţă – Manea, Chiricheş, Burcă, Bancu – R. Marin (57.
Olaru), M. Marin (76. Păun), Maxim (46. Tănase) – Ştefănescu (57.
Oct. Popescu), Puşcaş , Mihăilă (57. Sorescu).
Montenegró: Mijatović – Vešović, Vujačić, Tomašević, Radunović
– Jovović (46. M. Vukčević), Šćekić (74. Raičković), Janković (63. Božović), Savićević – Mugoša, Krstović.
1. Bosznia-Hercegovina 4
2. Montenegró
4
3. Finnország
4
4. ROMÁNIA
4

Fotó: FRF

A csoport állása
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Szerkesztette: Menyhárt Borbála

Június 14. a véradók világnapja

Drasztikusan csökkent
a donorok száma

Az utóbbi két évben nagyon lecsökkent a véradók száma, és bár a járványhelyzet
javult,
most
sem
jelentkeznek elegen véradásra, hogy
a kórházakban a súlyos esetek ellátásához szükséges vérkészítményeket
biztosítani tudják. A szükséges hatvan helyett átlagosan napi negyvenen
adnak vért – hívták fel a figyelmet a
Maros Megyei Vértranszfúziós Központ szakemberei június 14-én, a véradók világnapja alkalmából tartott
sajtótájékoztatójukon.

tagnak vagy egy ismerős hozzátartozójának
mennek el vért adni az emberek, van olyan
nap, amikor a beteg hozzátartozóinak a mozgósítására több mint száz véradó érkezik,
máskor alig húszan jelentkeznek a központban. Az intézmény igazgatója szerint régóta
nem volt ilyen súlyos a vérhiány, ennek ellenére eddig nem kellett sebészeti beavatkozásokat elhalasztani emiatt, ám ha nem nő a
véradások száma, a közeljövőben ez is megtörténhet – kongatta meg a vészharangot dr.
Dana Florea.

honnan érkező páciensek számára az esetek
zömében nem kapnak vért, helyi készlethez
kell nyúlniuk. Tudni kell, hogy Maros megyei kórházakban kezelt páciensek mintegy
fele más megyéből érkezik.

Dr. Lenuţa Florea, a vértranszfúziós központ orvosa megjegyezte, évente több ezer
vérkészítményt juttatnak el a más megyékbeli
egészségügyi intézményekbe marosvásárhelyi betegeknek, viszont az itt műtött, de más-

Maros megye az országos átlag fölött
Az intézmény vezetője szerint a helyhatóság, a Vöröskereszt és az egészségügyi minisztérium is sokkal többet tehetne, hogy a
lakosság körében tudatosuljon a rendszeres

Fotó: Nagy Tibor

Menyhárt Borbála
Az utóbbi három évben a világjárvány országos szinten vérhiányhoz vezetett. Bár a
marosvásárhelyi vérközpont országos viszonylatban élen jár a véradás tekintetében,
itt is jelentősen visszaesett a donorok száma
– mutatott rá dr. Dana Florea, az intézmény
vezetője. Mint mondta, 2019-ben több mint
14 ezer vérvétel volt a marosvásárhelyi központban, amiből közel 35 ezer vérkészítményt állítottak elő. 2020-ban a véradók
száma 10 ezerre csökkent. Igaz, hogy akkor
a járvány miatt sok sebészeti beavatkozás
maradt el, azonban kérés továbbra is volt a
kórházaktól, más megyékből is, a halasztást
nem tűrő, életmentő műtétekhez. A tavaly
kezdett helyreállni a helyzet, több mint 12
ezer egység vért sikerült begyűjteni, azonban
ez még mindig alulmaradt 2019-hez képest.
Idén május végéig alig több mint 5100 véradásra került sor a vásárhelyi vértranszfúziós
központban, kevesebb, mint az elmúlt évben
hasonló időszakában. Mindez olyan körülmények között, hogy a kórházak teljes gőzzel
dolgoznak, más megyékbeli betegeket is ellátnak, tehát létfontosságú, hogy folyamatosan rendelkezésre álljon a megfelelő
mennyiségű vérkészlet. Ehhez átlagban napi
60 véradóra lenne szükség. Dr. Dana Florea
szerint, általában célzottan, egy beteg család-

véradás jelentősége. Mint mondta, a nyugati
országokhoz viszonyítva Romániában sokkal
kevesebben adnak vért, viszont ezek a donorok évente többször is. Külföldön többen
adnak vért, viszont évente csupán egy-két alkalommal. Országunkban ezer lakosra számítva átlagban 15 véradás jut, míg Maros
megyében ez az arány 24, ami megfelel az
európai átlagnak.
Marinela Lazăr, a vérközpont pszichológusa úgy véli, a véradás fontosságára már az
iskolában fel kellene hívni a gyerekek figyelmét. Vannak nyugati országok, ahol a gyerekek életkorának megfelelően ötletes
szemléltetőanyagokkal ezt meg is teszik.
Ennek az a célja, hogy amikor a gyermek betölti a 18. évét, ő maga is donorrá váljon,
másrészt pedig, hogy ösztönözze a szüleit a
véradásra.
Személyzet hiányában
nem tudják kihasználni a mobil vérközpontot
Amint arról már beszámoltunk, a járványügyi korlátozások feloldását követően, hoszszas kényszerszünet után ismét lehetővé vált
a buszban működő mobil vérközpont használata, amellyel terepen is tudtak véradó akciókat szervezni. Májusban a marosvásárhelyi
Sapientia campusában és Szászrégenben is
volt ilyen akció. Kérdésünkre, hogy a nyári
idényre tervben van-e, hogy többet járja a vidéket a mozgó vérközpont, dr. Dana Florea
elmondta, nem tudják kihasználni a buszt,
ugyanis nincs hozzá személyzet. Kifejtette, a
minisztériumtól még 2010-ben megkapták a
buszt, azonban személyzetet azóta sem biztosítottak, hiába kérik. A bukaresti mozgó
vérközpont az egyedüli az országban, amelyhez személyzetet is rendeltek a hatóságok. Az
első két évben önkéntesekkel, a SMURD, valamint a mentőszolgálat alkalmazottai segítségével szerveztek terepen véradást, sok
esetben a vérközpont alkalmazottai túlóráznak ingyen, hogy eljussanak vidékre, ellenben ahhoz, hogy ki tudják használni a buszt,
szükség lenne egy orvosra, két asszisztensre
és egy sofőrre, akik ezen teljesítenek szolgálatot. A vértanszfúziós központ személyzete
az intézményben kell ellássa a teendőit, nem
tudnak folyamatosan terepre járni.
Felhívás a közszállítási járműveken
Marinela Lazăr a Helyi Közszállítási Vállalattal és a Multidecor céggel a véradók világnapja
alkalmából
kezdeményezett
kampányról is beszámolt. Ennek keretében
egy hete a Marosvásárhely utcáin közlekedő
buszokon plakátok hívják fel a figyelmet a
véradás jelentőségére.
Utólag kapják meg a juttatást a véradók
Lapunk hasábjain már beszámoltunk arról,
hogy április vége óta nem kaptak étkezési
utalványt azok a személyek, akik a Maros
Megyei Vértranszfúziós Központban adnak
vért, ugyanis országos szinten változik a véradásért járó juttatás odaítélésének a módja,
kártyára cserélik a nyomtatott utalványokat.
Azonban minden személyt, aki ebben az időszakban adott vért, listára vesznek, és amint
megérkeznek a kártyák, értesítik őket, hogy
átvehessék a juttatást. Május végén érkezett
egy adag kártya, azokat kiosztották, azonban
jelenleg az újabb tételre várnak.
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Utazás mint életstílus

Túlzás nélkül elmondhatja, hogy bejárta a fél világot
Nem sokan mondhatják el magukról, amit a marosvásárhelyi Kelemen Barna,
hogy a szó szoros értelmében bejárta a fél világot, idén áprilisban Panama
volt a századik ország, ahová elutazott, de azóta már a 102.-nél tart, nemrég
Azerbajdzsánban, valamint Grúziában is megfordult. A negyvenes éveiben
járó Barna – akit a marosvásárhelyiek a World Travel Shop utazási iroda társtulajdonosaként, valamint a Hahota Színtársulat oszlopos tagjaként is jól ismernek – számára az utazás életstílus, akkor érzi jól magát, ha úton van, és
új helyszíneket, új kultúrákat, új embereket ismerhet meg. Az ő bőröndje bizony sosem porosodik a szekrény mélyén, volt év, amikor 13-14 desztinációra
is eljutott. A „bűvös századik” apropóján Barnával élményekről, kedvencekről
beszélgettünk.

Menyhárt Borbála
– Több mint két évtizede szinte folyamatosan utazol, és ma azon kevesek egyike
vagy, akik túlzás nélkül elmondhatják magukról, hogy bejárták a fél világot, hiszen
több mint száz országban megfordultál
már. Hogyan kezdődött ez a történet?
– Az ENSZ világszervezet szerint a földön
193 ország van, ha ezt vesszük alapul, akkor
kissé több mint a fél világot bejártam,
ugyanis a tavasszal jutottam el a századik országba.
Részemről ez nem volt egy tudatos dolog,
nem volt előre kitűzött célom, hogy én világutazó leszek. Az tény, hogy mindig vonzott az
utazás, mindig szerettem menni, felülni a kü-

lönféle járművekre, legyen az autóbusz, vonat,
autó, repülő, vagy éppen hajó, még akkor is,
ha a legelején nagyon féltem a repüléstől. Mindig szerettem úton lenni, most is akkor érzem
a legjobban magam, amikor bepakolom a bőröndöm, és valahová utazom. Iskolás koromban is így volt, bármikor szóba került egy
iskolai kirándulás, azonnal igent mondtam rá,
persze akkor másak voltak az anyagi lehetőségek, nem tudtam mindenhová eljutni, ahová
szerettem volna. A legnagyobb mérföldkő,
amikor eldöntöttem, hogy idegenforgalommal,
turizmussal szeretnék foglalkozni, az volt,
amikor jött egy kiváló lehetőség, és kimentem
Afrikába néhány évig idegenvezetőként dolgozni. Az meghatározó fordulópont volt az
életemben. Ha akkor nem ragadom meg az alkalmat, nem biztos, hogy ennyit utaztam
volna, mint ahogyan az sem, hogy ma egy utazási irodának lennék a társtulajdonosa. Tunézia azóta is nagyon közel áll a szívemhez, oda
mindig szívesen járok vissza.
23-24 évvel ezelőtt kezdtem intenzívebben
utazgatni, újabb és újabb desztinációkat célba
venni, valójában egyik jött a másik után, és
most már ennyi utazás után állítom, hogy az
utazás is függőséget tud okozni. Az utazás
már életstílussá vált, szükségem van mindig
a szépre, az újra, hogy új helyeket fedezzek
fel, új embereket ismerjek meg. Emiatt számomra nagyon nehéz volt az utóbbi két év,
hiszen a járvány miatt nem lehetett akkor és
oda menni, ahová szerettem volna. Ugyanakkor az utóbbi két évtizedben teljesen megváltozott a turizmus. Az elején, amikor utazni
kezdtem, gyakran buszoztunk 48 órát, vagy
tíz-egynéhány órán át ácsorogtunk egy-egy
reptéren, olyan rosszak voltak az összeköttetések. Akkoriban a repülőgépek zöme Budapestről indult, tehát elindultunk Vásárhelyről
délután 4 órakor, reggel 4-kor megérkeztünk
Budapestre, ott meg kellett várjuk az este 7
órát, hogy repülőre üljünk, aztán gyakran át
is kellett szállni, így gyakorlatilag 48 óra utazás után hullafáradtan érkeztünk a desztinációra. A turizmus rengeteget fejlődött az
elmúlt két évtizedben, mondhatni kinyílt a
világ, sokkal több a desztináció, a légitársaság, a reptér, ma már a közvetlen környé-

künkről is számos célállomásra, köztük egzotikus helyszínekre is el lehet jutni. Ugyanakkor sokkal több ember utazik, újabb és
újabb célállomásokat próbálnak ki. Olyan
utasunk is volt, aki soha nem ült volna fel a
repülőre, de ma már csak azzal utazik. Számomra óriási elégtétel az, amikor visszajelez
az utas, hogy csodás élményekben volt része,
hiszen mi azért vagyunk, hogy az embereknek a lehető legkellemesebb utazásban legyen részük.
– Az átlagember évente egy-két alkalommal utazik. Te hányszor indulsz útnak egy
évben? Volt-e rekord ezen a téren?
– Igen, 2007 kiemelkedő év volt, amikor
nagyon sokat utaztam, viszont ezt is felülmúlta a 2019-es év, közvetlenül a járvány

előtt. Mintha megéreztem volna, hogy menni
kell, amíg lehet, egymást érték akkor az utak,
sok volt közöttük a távoli desztináció, 254
ezer kilométert repültem abban az évben, ez
olyan, mintha ötször megkerültem volna a
Földet. 13-14 új országot látogattam meg,
többek között az Egyesült Államokat, a Délafrikai Köztársaságot, a balti államokat, de
részt vettem egy kanadai körutazáson, és eljutottam egy kenyai szafarira, valamint Mauritiusra. Viszont az ilyen sűrítésnek
megvannak a maga előnyei és hátrányai, hazaérkezés után jóformán fel sem tudtam dolgozni a történteket, elraktározni az
élményeket, máris a következő utazásra kellett fókuszálni. Ellenben, amikor beköszöntött a járvány, akkor döbbentem rá, hogy
milyen jó, hogy kihasználtuk a korlátozásmentes időszakot, és utaztunk, amíg lehetett.
Abban az évben Kínában is jártam, ki tudja,
mennyi idő fog még eltelni, hogy ismét nyugodtan lehessen oda utazni.
– Említetted, hogy egyik desztináció csak
úgy jön a másik után. Milyen szempontok
alapján döntöd el, hogy melyek lesznek a
soron következő célállomások?
– Mindig voltak és a mai napig vannak bakancslistás országok, de bármikor bárhová
szívesen utazok. Ha valaki ma azt mondja,
holnap Namíbiába kell mennem, a legna-

gyobb örömmel indulnék útnak, bár nincs a
bakancslistám legelején. Rengeteget utaztam
Ázsiába, nagy kedvencem. Dél-Amerikában
is sok országot megnéztem már, de még mindig van, ami vonz. Los Angelesbe és San
Franciscóba még nem sikerült eljutnom, de
nagyon kívánkozom oda, és remélhetőleg
eljön azoknak is az ideje. De például FeketeAfrikát Kenyán és Tanzánián kívül még nem
láttam, így a közeljövőben erre a részre fogok
fókuszálni, mert lenyűgöz. Afrikának megvan
a külön varázsa, a csodás tájak mellett különleges a kultúra, az emberek a maguk egyszerűségében tele vannak jósággal, kedvességgel.
Szívesen megnézném az uguandai, ruandai
őserdőket, főleg azokat a helyszíneket, ahol
még a maguk természetes környezetében
élnek a gorillák. Viszont már nincs bennem
semmiféle hajsza, hogy minél több desztinációt vegyek célba, most hagyom, hogy csak
úgy történjenek a dolgok. Az elmúlt két évben
megtanultuk, hogy hiába tervezünk, tűzünk ki
célokat, a külső tényezők, mint a járvány vagy
a háború könnyedén meghiúsíthatják őket. A
turizmus egy „békebeli” szakma, az ember
akkor utazik, amikor jól érzi magát, van egy
kis pénze, és mer biztonságosan tervezni. Én
2020-ban, a járvány évében is utaztam, de
soha nem oda, ahová tényleg szerettem volna,
hanem ahová lehetett, és amikor megengedték. Sokan behúzták a kéziféket, megijedtek,
de akkor is akadtak, akik el mertek utazni, és
így utólag bebizonyosodott, hogy ők jártak
jól, mert talán soha nem voltak olyan tiszták
a szállodák, és annyira szellősek a partok,
mint abban az időszakban.
– Melyik volt a mérföldkő, azaz a századik
ország, ahová ellátogattál?
– Panama volt, idén áprilisban. Ez egy
olyan úti cél volt, amit újra kellett tervezzünk, ugyanis 2020 márciusában kellett volna
oda utazzunk. Megérte, hogy kitartsunk mellette, hiszen nagyon sok pozitívumot olvastam róla, és nem kellett csalódnom, Panama
City igen modern város, hatalmas felhőkarcolókkal, sokan New Yorkhoz vagy Szingapúrhoz hasonlítják.
– A több mint száz ország közül, ahol már
megfordultál, van-e kedvenced, vagy akár
több kedvenced?
– Nem tudok egyet kiemelni, számos kedvencem van. A szakirodalom azt mondja, a
két legszebb város Rio de Janeiro és Fokváros. Szerencsére mindkettőt láttam, és valóban csodásak.
Minden országban más-más élmények,
emberek, gasztronómia és kultúra fogad, és a

maga nemében mindenik különleges és csodálatos. Ha nagy kedvencekről beszélünk,
megemlíteném Burmát, a mai Mianmart,
ahová még az „utazókarrierem” elején jutottam el, és egy igen színes, élmény- és eseménydús kirándulásban volt részem. De
nemrég jártunk Peruban, ami teljesen lenyűgözött, illetve évekig Venezuela volt az egyik
nagy kedvencem. Ázsia az egyik kedvenc úti
célom, a szívem csücske Thaiföld, ahol tizenkétszer jártam, de óriási élmény volt Vietnám,
Kambodzsa és Indonézia is. Az ázsiai emberek
igen különlegesek, Thaiföld köztudottan az
ezerarcú mosoly országa, az emberek nagy
része, aki kapcsolatba kerül a turistákkal, valósággal szolgálja őket. A szállodaszobában ha
esetleg összetalálkozol a szobalánnyal, soha
nem fordít neked hátat, hanem hajlongva kihátrál, ott végtelenül tisztelik a turistákat. Ez
teljesen az ellentéte annak, amit nemrég tapasztaltam, és mondhatom, hogy az eddigi
legkellemetlenebb tapasztalatom ezen a téren
Grúziában volt, ahol egységesen udvariatlanok
az emberek mind a közszállítási járműveken,
mind a boltokban, mind pedig a fürdőhelyeken. Éppen emiatt állnak jóval közelebb a szívemhez a déli országok, Venezuela,
Spanyolország, Olaszország, ahol közvetlenek, vendégszeretők az ott élők.
Összességében azt mondhatom, hogy én
mindenhol jól érzem magam, megpróbálom
a szépet és a jót észrevenni, egyetlen országról sem tudom kijelenteni, hogy oda biztos,
hogy soha többé nem fogok majd visszatérni.
Egyébként nem vagyok az ismétlések embere, bár vannak helyek, ahová a munkámból
adódóan vagy azért, mert lenyűgözött, visszatérek, igyekszem mindig új helyeket célba
venni, hiszen így, száz ország után is még
mindig annyi célállomás van, ahol még nem
jártam, hogy inkább azok felé kacsingatok.
– Gyakran fordultál meg olyan országokban, amelyekről az átlagember annyit
tud, annyit lát, hogy nagy a nyomor.
Ilyenkor belekóstoltok az ottani életnek
abba a szeletébe is, vagy kizárólag a turistáknak szánt helyszíneken fordultok
meg?
– Vannak országok, ahol ezt nem lehet kikerülni, mert jóformán az egész ország nyomorban él. Viszont az eddigi tapasztalataim
szerint talán a legszebb országok a legszegényebbek, ugyanakkor ott találkoztam a legcsodálatosabb, legtisztább lelkű emberekkel.
Egész Délkelet-Ázsia nyomorban él, DélAmerika, Afrika szintén. Persze, ez enyhén
túlzás, de például a gyönyörű Madagaszkár –
ahol a növényzet és az állatvilág nyolcvan
százaléka kizárólag ott látható és csodálható
meg –, a világ egyik legszegényebb országa.
Én a nyomort már másként látom, mint egy
turista, aki először szembesül vele, ez része
az életnek, azoknak az embereknek az jelenti
a normalitást. Ők nem úgy fogják fel, hogy
mekkora nyomorban élnek, hanem úgy, hogy
nekik ez adatott meg, és ez a jó. Nélkülöznek,
de nem tudják, mitől estek el, hogyan élnek
mások, ezért nem zavarja őket, hogy esetleg
nincs mobiltelefonjuk, vagy éppen iPadjük,
ezeket a dolgokat nem igénylik. A gyerekek
rongylabdát rúgnak, és csodásan szórakoznak
vele. Talán azt értékelem a legjobban a szegény országokban, hogy az emberek a minimumból ki tudják hozni a maximumot.
Számukra nem fontosak azok a dolgok, amelyekért mi nap mint nap harcolunk, és húzzuk
az igát. Nekik az a fontos, hogy süssön a nap,
és legyen meg az aznapi betevő.
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Enikő receptjei
megpárolom őket (kb. 10 perc alatt), majd a
gombafejekbe helyezek egy-egy karfiolrózsát. Egy jénai tálat kivajazok, a megtöltött
Eperszörp
Szükséges hozzá 5 kg eper, 2 kis tasak cit- gombafejeket belehelyezem, és cherry pararomsó, 6 l víz. A hozzávalókat forrás után dicsomokat is teszek a gombafejek mellé.
számítva kb. 30 percig főzöm, majd leszű- Egy szelet vajat felolvasztok, 3 evőkanál liszröm. Literenként 75 dkg cukrot adok hozzá,
majd kb. 30 percig tovább főzöm, és üvegekbe töltöm. A tetejére szalicilt teszek, és
száraz dunsztba teszem. A megmaradt gyümölcsöt üvegbe rakom, és a tetejére ugyan-

Rózsa Enikő

csak egy pici szalicilt teszek, majd
süteményekhez, szószokhoz felhasználom.
Karfiollal töltött gombafejek, besamellel,
cherry paradicsommal összesütve
A karfiolt rózsáira szedem, és 3 percig sós
vízben főzöm. A gombafejeket eközben besózom, borsozom, és kevés vajon egészben

tet 3,5 dl tejjel, szerecsendióval, sóval, fehér
borssal sűrű krémmé főzök, majd kissé kihűtöm, 3 tojást és 3 evőkanál tejfölt keverek
hozzá (pár cikk zúzott fokhagyma is kerülhet
bele). Ráöntöm a besamellt a gombára, megszórom vagdalt metélőhagymával és petrezselyemzölddel. Sütőben 180 fokon 20
percig sütöm, majd alaposan megszórom reszelt sajttal, és pár percre visszateszem a sütőbe, hogy szép pirosra süljön. Önmagában
is nagyon finom, de találhatjuk rizs vagy
krumpli mellé is.
Spenótfasírt csirkemellel
75 dkg spenótot leforrázok, majd miután
leszűröm, jeges vízbe teszem, azaz blansírozom, hogy megtartsa a szép zöld színét. Vágódeszkán apróra vagdalom. 20 dkg darált
csirkemellet, 1 kis darab murkot lereszelve,
4 cikk zúzott fokhagymát, 4 tojást, 1 csapott
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evőkanál lisztet, 2 evőkanál prézlit, 2 evőkanál finom zabpelyhet adok hozzá. Az egészet
jól összegyúrom, megsózom, borsozom. Fasírtokat formázok a masszából, majd prézlibe
és sütőtökmagba forgatom, és kevés olajban
mindkét oldalon megsütöm. Majonézzel,
mustárral, tormával kedvelem a legjobban.
Bodzavirágdzsem
Tudni kell, hogy a
bodzadzsem nemcsak finom, hanem
egészséges is, torokfájásra, influenzára,
ízületi fájdalmakra,
méregtelenítésre,
lázcsillapításra is kiváló. Ezenkívül immunerősítő, és a
májat is regenerálja.
Emellett igen ízletes,
a bodzadzsemmel
töltött palacsinta nálam óriási kedvenc, de
húsok mellé is kiváló. Ugyanakkor fagylaltot
130 darab bodzavirágot egy éjszakára beis készítek belőle, és krémekhez, gyümölcs- áztatok annyi vízbe, hogy jól ellepje. Másnap
levesekhez rendszeresen használom.
felforralom, leszűröm, majd literenként a
léhez 4 dl mézet, 20 dkg cukrot és 1 citrom
kifacsart levét adom hozzá. Aki nem mézzel
készíti, az 55 dkg cukrot használjon. Ehhez
az adaghoz 1 kg almát is kockára vágtam, leforráztam, és botmixerrel kidolgoztam. Az
almapürét is hozzáadom a lekvárhoz, és kb.
50 percig együtt főzöm. Én pektint használtam (a dzsemfix is azt tartalmaz), literenként
1 púpozott evőkanál pektint (ha nincs, akkor
dzsemfixet) adok hozzá, amit cukorral vegyítek össze, így nem csomósodik össze a forró
masszában. A pektines cukorral épp csak
kevés ideig forrjon, és máris lehet üvegekbe
tölteni, majd száraz dunsztba helyezni.
Jó étvágyat kívánok!

Kis tehetségek ünnepe

Gálaműsorral, díjkiosztóval zajlott az
I. Kis tehetségek ünnepe Marosvásárhelyen. A Maros Megyei Tanfelügyelőség – kora gyermekkori és óvodai
szakosztály – eseményét a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal, a helyi
tanács és az Ariel Gyermek- és Ifjúsági Színház támogatta.

Kovács Júlia,
a Maros megyei magyar óvodai oktatásért
felelős szaktanfelügyelő
A szervezésben részt vettek az Ó, ha cinke
volnék megyei szavaló- és gyermekdal-vetélkedő szervezői: Szucher Zsuzsanna, Iszlai
Réka, Cseh Emőke, Muresan Réka, Frunza
Katalin óvodapedagógusok, a Száll a mese
szájról szájra, száll a nóta ágról ágra megyei
népmese- és népdalvetélkedő szervezői: Takács Mária Terézia, Vincze Csilla, Udvarhelyi Margit, Tegla Annamária, Imre Judit,
Bálint Réka óvodapedagógusok, valamint a
Bújj, bújj, zöld ág... népigyermekjáték-vetélkedő szervezői: Szalai Erika, Balogh Erika,

Buslig Dalma, Mánya Enikő, Sütő-Gyuri
Tünde, Sűkösd Anghéla óvodapedagógusok.
E mesebeli úton az idei tanévben (óvodai
szinten, magyar tagozaton) a fent felsorolt
megyei versenyek nyerteseit, a megyei szakaszon I., II., III. díjban részesülő óvodásokat
és csapatokat, mintegy 50 óvodáskorú gyermeket ünnepeltük úgy, ahogyan megérdemelték: mesével, játékkal, népi gyermekjátékkal,
népdalokkal, gyermekdalokkal és egy igazi
gyermekkoncerttel.
Június 11-én az Ariel Gyermek- és Ifjúsági
Színház előadótermében és színpadán
mintegy 50 gyerek hallgatta, dúdolta a Kaláka együttes új ködmönkébe bújt Magyar
népmesék kezdődalát, melyet Borbély Tekla,
az Európa általános iskola V. osztályos tanulójának hangja indított. Őt kísérte Póra
Joshua VIII. osztályos tanuló fagotton, Balázs Fülöp Zsuzsa IX. osztályos diák klarinéton. Losonczi Noémi óvodapedagógus
citerán, Póra Zoltán gitáron kísérte az ismert
mesehívogató dallamot, melynek hallatán az
egész terem dúdolni kezdettk, mígnem az

első szereplő, Bende Szende királykisasszony
szerepébe bújt óvodapedagógus megjelent a
színpad előtt, és elkezdődött a mesejáték.
A mese további szereplői a királykisaszszony és a gyerekek segítőtársai voltak, akik
drámajátékokkal, népdalokkal, mezőségi
tánccal, népi gyermekjátékokkal, majd koncerttel ünnepelték a díjazottakat, üzenve a világnak, hogy még az „üvegszemű
(képernyőszemű) sárkányok” sem állhatnak
a kis tehetségek útjába, ha mesélni, szavalni,
dalolni, énekelni akarnak, és igazi, tiszta forrásból eredő játékokat szeretnének játszani.
Kali Barabási Hajnalka és Tálas Ferenc
bábművészek és pedagógusok színpadra vitt
drámajátékait nézve, Borbély Tekla V. osztályos diák magyarói népdalait hallgatva a
gyermekek bejárhatták a Tiszta forrás kertjét,

a szászrégeni Járom néptánccsoporttal mulathattak, majd Simon Szabolcs néptáncoktatóval
,,királyi
udvarba”
illő
népi
gyermekjátékokat játszhattak.
Póra Zoltán, az ünnepi alkalom mesebeli
királya, a Stone Hill együttes énekese végül
örömmel fogadta királyi udvarába az ünneplő
gyereksereget, Balázs Rebeka és Póra Noel
Christopher segítségével pedig fergeteges
koncerttel zárta a díjkiosztó gálaműsort.
Köszönet és hála az óvónőtársaknak, szülőknek, a bábszínház alkalmazottainak, támogatóinknak, a tanfelügyelő munkatársaknak,
a médiának, mindenkinek, aki a nyári vakáció
első napját velünk töltötte, és együtt dolgozott
velünk, hogy ez az ünnep megvalósuljon.
Így volt, szép volt, igaz volt, aki nem hiszi,
járjon utána.

Fotó: Kovács Júlia (Facebook)
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Kongó tudomány (2.)
Szilágyi Mihály
Richard Feynman egyetemistaként is nagyon szerteágazó érdeklődésű volt. Találékonyságának köszönhetően sok bűvészmutatványnak beillő kísérlettel lepte meg társait. Egyszer például meggyújtotta a saját
kezét, és azzal kápráztatta el nézőit, hogy a
tűz nem égette meg. Természetesen azt csak
később árulta el, hogy előbb a kezét vízbe
mártotta, majd benzinbe, a benzin pedig a
vizes felületen égett, és a víz párolgása egyben megóvta a karját az égéstől. Később
azonban ráfázott ugyanerre a kísérletre, mert
közben a kezén kinőtt szőrszálak miatt nem
úszta meg pörkölődés nélkül a mutatványt.
Társai egyszer azt állították, hogy aki aszpirint Coca-Colával iszik, az menten elájul.
Feynman kis gondolkodás után bevett hat
aszpirint, és három üdítőt is megivott, de társai várakozása ellenére csak annyi következménye volt a kísérletnek, hogy éjszaka nem
tudott aludni, s emiatt megoldott egy matematikai problémát.
Máskor meg egy eléggé nevetséges bizonyításra vállalkozott, mert igazolta, hogy a
vizelet nem a gravitáció következtében távozik a szervezetből. Feynman nemes egyszerűséggel fejállásban könnyített magán –
közönsége legnagyobb szórakozására.
A víg kedélyű fiatalember rendkívül szerencsésnek érezhette magát, mert élete tizenkilenc éves kora óta tartó nagy szerelme
boldog igennel jutalmazta hódolatát. Különösen tiszteletre méltó volt Feynman, mert a
lány súlyos tüdőbetegségben szenvedett, de
ő ennek ellenére kitartott mellette. 1942-ben
házasodtak össze. A reménylett boldogság
azonban borús jövőt vetített elő. Feynman
tagja volt a Manhattan-tervnek, vagyis neki
is köze volt az első atombomba kifejlesztéséhez. Az akkori számítógépek segítségével
egy-egy bonyolult számítás lefuttatása kéthárom hetet vett igénybe. A második világháború eseményei pedig egyre inkább
sürgették a csodafegyver megalkotását.
Feynman feleségének súlyosbodott a tü-
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dőbaja, tudni lehetett, hogy a kegyetlen valóság elkerülhetetlen. Egyik barátja, Klaus
Fuchs autóját mindig készenlétben tartották,
hogy amikor megcsörren a telefon, feleségéhez siethessen. El is érkezett a rémisztő pillanat. Feynman sietett, de útközben még két
„stoppost” is felvett, hogy esetleg segítsenek,
ha gond adódna az autóval. Két alkalommal
is gumidefekt miatt kellett megállniuk, végül
az utasok segítségével tolták be az autót egy
szerelőhöz, aki, amikor megtudta, miről van
szó, nyomban megjavította a kocsit. Mintha
ördög bújt volna az autóba, mérföldekkel a
cél előtt ismét leereszkedett az egyik kereke.
Ekkor már otthagyták a járművet az út szélén,
és alkalmi autóval robogtak be a kórházba.
Az utolsó pillanatban érkezett, még megfoghatta felesége gyengülő kezét. Feynman tekintete az asszony kezén lévő órán akadt
meg. Ő adta évekkel azelőtt ajándékba. Az
óra sehogy sem akart továbblépni 9 óra 22
percnél – mert tulajdonosa szíve sem dobogott már.

„... egyedül vagyok nélküled...”
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egy bíborszínű foltot. Azt mondtam magamban: »Ez nem az, ez csak utókép a retinámon!« Újra felnéztem, és láttam, hogy a
fehér fény előbb megsárgul, aztán narancsszínűvé változik. Felhők alakultak ki és
enyésztek el: a lökéshullámban összenyomódó és kitáguló levegő keltette őket. Aztán
roppant méretű narancsszínű tűzgolyó tört fel
a magasba, a magva ragyogóan fénylett, közben hullámzott és pulzált is egy kicsit, a pereme pedig fokozatosan megfeketedett, majd
hatalmas hamugömb követte, a belsejében jól
látszottak a kialvó tűz és a hő keltette villódzások. Az egész talán ha egy percig tartott.
Fény és sötétség váltotta egymást, és én láttam mindent. Könnyen lehet, hogy én voltam
az egyetlen, aki a szó szoros értelmében végignézte a robbanást: az első Trinity-tesztet.
Mindenki más sötét szemüveget viselt, és
akik csak tíz kilométernyire voltak a helyszíntől, azért nem láthatták a robbanást, mert
jó előre utasították őket, hogy arccal feküdjenek a földre. Alighanem én vagyok egyesegyedül, aki szabad szemmel is láthatta, hogy
mi történt... Végül, úgy másfél perccel később, hatalmas dörgés támadt, majd remegni
kezdett a föld, és ez győzött meg igazán: a
bomba működik! Mindeközben egy pisszenés se hallatszott: csak figyeltük halálos
csöndben az eseményeket. A morajló hangra
aztán mindenki fellélegzett, különösen én
magam – a puszta tény, hogy ilyen messziről
is ennyire erős hangot hallunk, azt jelentette,
hogy a bomba tényleg működőképes.” 1945
júliusában a siker örömmámora csak nagyon
rövid ideig tartott Feynmannál, mert rájött,
hogy „szörnyű dolgot műveltünk, (…) nem
gondoltuk végig, hova vezethet mindez”.
Zseniális matematikusként gyorsan rájött,
hogyan lehet kinyitni a biztonsági zárakat.
Egyszer egy urándúsító titkos iratait tároló
széfet nyitott ki mindössze tíz perc alatt. Kollégái dermedt döbbenettel vették tudomásul,
hogy a világ legbiztonságosabbnak tartott
zárát egy kívülálló egy szivarszünet ideje
alatt megbízhatatlanná alázta.
Kombinációk és kombinációk – akár a
zene világában. Nem csoda, hogy Feynman
nemcsak zenerajongó, hanem zeneértő tudós
is volt.

Feynman saját vallomása szerint szomorú
volt ugyan, de nem porig sújtott, mert megismerkedésük pillanatától tudta, minek kell
bekövetkeznie. Inkább hálás volt a közösen
töltött időért. Amikor visszatért a titkos laboratóriumba, csak annyit mondott kollégáinak,
hogy „Arlene meghalt”, és máris megkérdezte, „hogy haladnak a számítások?”. Kollégái megértették, hogy nem szívesen
beszélne magánélete eseményeiről. Aztán az
is kiderült, hogy az a fránya autó, amely odaés visszaúton is defektek sorozatát mutatta
be, egy kém autója volt, és a barát, Klaus
Fuchs ezzel csempészte ki a laboratóriumból
a titkos adatokat.
Csak a számítások után volt ideje a
gyászra. Amikor magára maradt, bizony
megsiratta élete nagy veszteségét. De nem
maradt sok ideje sírni, mert egyszer csak üzenetet kapott a bébi (a bomba) születéséről.
Feynman harminc kilométerről, egy teherautóban ülve nézett a messzeségbe, és várta a
fejleményeket. „És eljött a pillanat. Először
egy hihetetlenül erős villanást láttam – olyan
fénye volt, hogy lebuktam a műszerfal mögé
–, majd a vezetőfülke padlóján megláttam
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MAROS MEGYEI TANÁCS
ELNÖK
2022. június 15-én kelt

209. számú rendelet
a Maros Megyei Tanács nyilvános soros ülésének összehívásáról
A Maros Megyei Tanács elnöke,
figyelembe véve a Maros Megyei Tanács elnökének a feladatköre átruházására vonatkozó 2022. június 15-i 208. sz. Maros megyei tanácselnöki rendelet
előírásait,
az utólag módosított és kiegészített, a közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. sürgősségi kormányrendelet 178. cikkelyének (1) bekezdése,
a 179. cikkely, alátámasztva a 134. cikkely (1) bekezdésének a) pontjával, az (5) bekezdés a), a^1) és a^2) pontjával, a 135. cikkely és a 196. cikkely
(1) bekezdése b) pontjának előírásai alapján,
elrendeli:
1. cikkely (1) Összehívja 2022. június 21-én 13 órára a Maros Megyei Tanács plénumát nyilvános soros ülésre, a Közigazgatási Palota nagy gyűléstermébe.
(2) A soros ülés napirendjének tervezete a jelen rendelet szerves részét képező mellékletben található.
2. cikkely A megyei tanács ülésének a nyilvános jellegét a gyűlés élő közvetítésével biztosítják, amelyet az intézmény Facebook-oldalán lehet követni.
3. cikkely Jelen rendeletet közzéteszik a helyi sajtóban és a hatóság weboldalán, és elküldik a megye főjegyzőjének, a megyei tanácsosoknak, a Maros
Megyei Tanács szakapparátusához tartozó igazgatóságoknak, szolgálatoknak és osztályoknak.
Péter Ferenc
ELNÖK

Ellenjegyzi
Paul Cosma
FŐJEGYZŐ
A Maros Megyei Tanács elnöke 2022. június 15-i 209. sz. rendeletének melléklete
A Maros Megyei Tanács 2022. június 21-i soros ülésének
NAPIRENDTERVEZETE

1. Határozattervezet Birtalan István-Balázs megyei tanácsos tanácsosi megbízatása jogerős megszüntetésének megállapításáról.
Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
2. Határozattervezet Maros megye 2022. évi általános költségvetésének kiigazításáról.
Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
3. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács 28/2022-as számú határozatának módosításáról, amely a Marosvásárhelyi Transilvania Repülőtér ÖÜV. 2022.
évi bevételi és kiadási költségvetésére, valamint a működési költségekre kapott állami támogatásra vonatkozik.
Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
4. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács 2022. február 28-i 26. számú határozatának módosításáról, amely az egyes megyei közérdekű kulturális és
társadalmi tevékenységek szervezésében, kivitelezésében és finanszírozásában való részvételére vonatkozik.
Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
5. Határozattervezet egy Maros megye köztulajdonában lévő ingatlannak a Koronka község köztulajdonába való áthelyezésére vonatkozóan.
Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
6. Határozattervezet egy Balavásár község helyi tanácsához intézett kérelemről, amely egy földterületnek az átruházására vonatkozik Balavásár község
köztulajdonából Maros megye köztulajdonába.
Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
7. Határozattervezet a Maros Megyei Sürgősségi Kórház Épületrész építése kibővítéssel, valamint az O és P épülettömbök emelettel való bővítése a járóbeteg-ellátás érdekében és Személyzeti öltözőhelyiségek kialakítása elnevezésű beruházások megvalósítására irányuló megállapodásról.
Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
8. Határozattervezet egy Mezőrücs község helyi tanácsához intézett kérelemről, amely egy földterületnek az átruházására vonatkozik Mezőrücs község
köztulajdonából Maros megye köztulajdonába.
Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
9. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács utólag módosított és kiegészített 2007. január 15-i 15. sz. határozatának módosításáról, amely a Vidrátszeg
– Marosvásárhely Ipari Parknak az átvételére vonatkozik Maros megye köztulajdonába.
Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
10. Határozattervezet arra vonatkozóan, hogy a mikházi római tábor elnevezésű régészeti lelőhelyhez hozzácsatoljanak egyes épületeket.
Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
11. Határozattervezet Maros megye zászlómodelljének jóváhagyásáról.
Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
12. Határozattervezet Maros megye 2021-2027 közötti időszakra vonatkozó fejlesztési stratégiájának jóváhagyásáról.
Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
13. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács szakapparátusát, egyes szervezési intézkedéseit előíró, utólag módosított 7/2019-es megyei tanácsi határozat újabb módosításáról.
Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
14. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács utólag módosított 167/2021. sz. határozatának módosításáról a Maros Megyei Klinikai Kórház szervezeti
felépítésének és tisztségjegyzékének a jóváhagyására vonatkozóan.
Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
15. Határozattervezet Balavásár, Marossárpatak, Gernyeszeg és Mezőmadaras községek csatlakozásának a jóváhagyásáról a Marosvásárhelyi Metropoliszövezet Egyesülethez.
Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
16. Határozattervezet a Marosvásárhelyi Metropoliszövezet Egyesület statútummódosításának jóváhagyásáról.
Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
17. Határozattervezet a Maros megyei víz- és szennyvíz-infrastruktúra 2014–2020 közötti fejlesztésére irányuló, a Nyárádmente övezet, Nyárádkarácson
KTE, Ákosfalva KTE, Székelybere KTE, Nyárádmagyarós KTE regionális projekt műszaki és gazdasági dokumentációjának és társfinanszírozásának jóváhagyásáról.
Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
18. Kérdések, interpellációk, válaszok, vélemények.
Az ELNÖK nevében
Kovács Mihály Levente
ALELNÖK
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Elegáns, környezettudatos, és soha nem fogy el

A névjegykártyák királya

datosságra is figyeltek, hiszen ha az
Nagy-Bodó Szilárd
ügyfelük vásárol egy kártyát, akkor
Mind a háztartásban, mind a az élete végéig használhatja. Ez úgy
szakmai életben vannak fogyó- lehetséges, hogy nemcsak a kártyát
kopó kellékek. A névjegykártya is vásárolja meg, hanem a háttérben
ilyen. Lehet, hogy a mai világban futó felületet is. Ide kell regisztrálokafogyottá vált a használata, hi- jon, és megadja az adatait, amelyek
szen a különböző felületek segítsé- elérhetők és továbbíthatók lesznek
gével pillanatok alatt át tudjuk a kártya segítségével. Abban az
küldeni az elérhetőségeinket, illetve esetben, ha bármelyik adat – legyen
most már nem kell attól tartanunk, szó e-mail-címről, telefonszámról
hogy megtelik a telefonunk belső vagy munkakörről – megváltozik, a
tárhelye. Azonban az üzleti életben felhasználónak mindössze annyi a
még mindig fontos a névjegykártya, dolga, hogy bejelentkezik, és átírja
ez egyfajta kézfogás, a bemutatko- a kérdéses részt. A felülethez való
zásunk. Viszont nem egy esetben hozzáférést biztosítják minden névmás vállalathoz kerülünk, vagy jegykártya-tulajdonosnak.
megváltozik a beosztásunk, esetleg
A digitális névjegykártyák műköa telefonszámunk. Ilyenkor kényte- dési alapja egy NFC-csip. Lényegélen vagyunk új névjegykártyát szer- ben hasonló az elv, mint az
keszteni és nyomtatni. Arról nem is okostelefonnal történő fizetés esebeszélve, hogy a sok fölöslegesen tében. Odaérintjük a kártyát a teleeldobott papír mekkora teher a kör- fonhoz, és azon megjelenik egy
nyezet számára.
link, amire ha rákattintunk, tudjuk
Ezért is jó kezdeményezés a di- menteni is az adott személyt a telegitális névjegykártya, amely egy- fon memóriájában megtalálható
részt
környezetbarát,
hiszen kapcsolataink közé. A fejlesztők
jóformán soha nem kell kicserélni, azokra az eszközökre is gondoltak,
másrészt pedig naprakészen tudjuk amelyek nem rendelkeznek NFCtartani az adatainkat, valamint az csippel. Az ilyen esetekre a névsem elhanyagolható szempont, jegykártya
hátoldalán
levő
hogy elegáns, így akivel megoszt- QR-kódot kell beolvasni a telefon
juk az adatainkat, egyből felfigyel kamerájával, ami ugyanarra a linkre
rá, és ezáltal könnyebben megje- vezet, ahonnan tudjuk menteni a
gyez minket, ami az üzleti életben másik fél adatait. Kiss Levente kieelőnyt jelent. Egy ilyen névjegykár- melte, hogy nem egyszerű küldő és
tya pedig nem a jövő, hanem már a fogadó viszonyról van szó. A
jelen. Méghozzá itt Erdélyben, hi- Prisma Smart Carddal arra is van leszen egy marosvásárhelyi fejlesz- hetőségünk, hogy visszaküldjük a
tésről van szó.
mi adatainkat annak a személynek,
Az ötletgazda, Kiss Levente, a aki nekünk is elküldte.
Prisma Solution alapítója lapunkKiss Levente, a Prisma Solution
nak beszámolt róla, hogy egy olyan alapítója úgy összegezte, hogy egy
terméket szerettek volna létrehozni, termékben ötvözték a design, a köramely különlegessé teszi a haszná- nyezettudatosság és a hasznosság
lóját. A Prisma Solution weboldal elvét.
fejlesztéssel is foglalkozik, azonban
manapság nehéz
olyan
honlapot
szerkeszteni, amely
kiemelkedővé teszi
a vállalkozást. Viszont a Prisma
Smart Card egy
olyan újdonság a
piacon, amely egyből felhívja magára
a figyelmet – vélekedett Kiss Levente.
A vállalkozásvezető hangsúlyozta,
hogy a környezettu- Prisma Smart Card és a hozzá tartozó felület

FONTOS TELEFONSZÁMOK
• Romtelecom-tudakozó
- információ
- 118-932
- általános
- 118-800
• Központosított ügyelet
(Rendőrség, Tűzoltóság, SMURD,
Csendőrség, Mentőállomás):
112
• Rendőrség
- 0265/202-305
• SMURD (betegekkel
kapcsolatos információk)
- 0265/210-110
• Sürgősségi szolgálat:
- gyermekeknek
- 0265/210-177
Marosvásárhelyi
Polgármesteri Hivatal
- 0265/268-330
GYULAFEHÉRVÁRI CARITAS,
otthongondozó szolgálat,
8–16 óra között:
0736-883-110
• Optika-Optofarm

- 0265/212-304
- 0265/312 436
- 0265/250-120
- 0265/263 351
• Optolens szemsebészet - 0265/263-351
• Marmed
- 0265/250-344
járóbeteg-rendelő:
- 0756-468-658
- 0729-024-380
Labor
- 0751-114-307
e-mail: marmed@marmed.ro,
www.marmed.ro
• Dora Optics
- 0733-553-976
• Dora Medicals
- 0265/212-971
• Radiológia, echográfia
Dr. Jeremiás István
- 0265/222- 446

• Emma vendéglő,
hidegtálak készítése
• Prefektúra
• RDS–RCS

- 0740-083-077
- 0365/404-664
- 0265/266-801
- 0365/400-401
- 0365/400-404

• Aquaserv:
- hideg víz-csatorna
- közönségszolgálat
- központ

- 0265/215-702
- 0265/208-888
- 0265/208-800
- 08008 208-888
• Áramszolgáltató vállalat
- 0800-801-929
- vidék
- 0265/929
• Delgaz Grid
- 0265/200-928
- 0800/800 928
• Fogyasztóvédelmi hivatal - 0265/254-625
• Vasútállomás
- 0265/236-284
• Vili Kft.: temetkezés, segélyintézés
(0-24 óra), professzionális balzsamozás
Nemzetközi halottszállítás - 0265/215-119
- 0744-282-710
• Alkony Kft. temetkezés (24 ó.) - 0265/263-865
koporsók, kellékek,
- 0745-606-215
koszorúk
- 0745-606-269
és halottszállítás
- 0758-047-604
• Maros megyei RMDSZ
- 0265/264-442
- 0265/262-907

Méltányos reklámdíj fejében
állandó szereplője lehet
a FONTOS TELEFONSZÁMOK
rovatnak.
Várjuk jelentkezését
a 0265/268 854-es telefonon.

MAROS MEGYEI TANÁCS
Közlemény
nyilvános konzultáció megnyitásáról
A Maros Megyei Tanács 2022. június 10-én megnyitotta a következő normatív jellegű
okirattervezetre vonatkozó nyilvános konzultációt: Határozattervezet egyes intézkedések jóváhagyásáról a Maros megyei víz- és szennyvíz-infrastruktúra 2014–2020 közötti fejlesztésére irányuló regionális projekthez, Marosludas – Mezőméhes övezet,
Marosludas KTE, Mezőszengyel KTE, Mezőtóhát KTE, Mezőzáh KTE, Mezőgerebenes
KTE, Mezősályi KTE, Mezőménes KTE.
A normatív jellegű okirattervezethez tartozó dokumentáció tartalmazza:
• A javasolt normatív jellegű okirat elfogadása szükségességének jóváhagyási jelentését;
• A Területrendezési és Urbanisztikai Igazgatóság szakjelentését;
• A jogügyi szolgálat jelentését;
• A határozattervezet mellékletét.
A dokumentáció elemezhető:
• az intézmény internetes oldalán, a www.cjmures.ro címen, a normatív jellegű határozattervezeteknél;
• az intézmény székhelyén: Marosvásárhely, Győzelem tér 1. sz., 1-es iroda;
• az okirattervezet másolata elkérhető az intézmény iktatójába küldött kérés alapján.
A nyilvános konzultáció tárgyát képező okirattervezetre vonatkozó, ajánlás értékű javaslatokat, indítványokat és véleményeket 2022. június 20-ig lehet benyújtani:
• az intézmény honlapján elérhető online űrlapon, amely a „Relaţii şi informaţii publice – Guvernare transparentă, deschisă şi participativă, standardizare, armonizare,
dialog îmbunătăţit” rovatban található, az F.PS.19.07 – Formular pentru colectarea
de propuneri néven;
• elektronikus formátumú üzenetként a következő elektronikus postacímre:
cjmures@cjmures.ro;
• postai úton, cím: Marosvásárhely, Győzelem tér 1. szám, 540026;
• az intézmény székhelyén, Marosvásárhely, Győzelem tér 1. szám, 8.00–16.00 óra között.
A benyújtott javaslaton a következő megjegyzést kell feltüntetni: Határozattervezet
egyes intézkedések jóváhagyásáról a Maros megyei víz- és szennyvíz-infrastruktúra
2014–2020 közötti fejlesztésére irányuló regionális projekthez, Marosludas – Mezőméhes övezet, Marosludas KTE, Mezőszengyel KTE, Mezőtóhát KTE, Mezőzáh KTE, Mezőgerebenes KTE, Mezősályi KTE, Mezőménes KTE – Javaslatok.
A javaslatokat közzéteszik az intézmény honlapján, a normatív jellegű határozattervezetek (Proiecte de hotărâri cu caracter normativ) rovatban.
Az írásban megfogalmazott és beküldött, elutasított javaslatokra a beküldők írásban
kapnak indoklást.
Az érdeklődők számára lehetőség van közvita szervezésére is, amelyen a jogszabálytervezetről nyilvános vitát lehet folytatni, ha ezt egy törvényesen létrehozott egyesület vagy más hatóság írásban kéri 2022. június 20-ig.
További információk a következő telefonszámon kérhetők: 0265/263-211, 1245-ös
belső szám, valamint e-mailben a calin@cjmures.ro címen, kapcsolattartó Călin Suciu.
Péter Ferenc
ELNÖK

Paul Cosma
FŐJEGYZŐ

MAROS MEGYEI TANÁCS

Közlemény
nyilvános konzultáció megnyitásáról
A Maros Megyei Tanács 2022. június 10-én megnyitotta a következő normatív jellegű
okirattervezetre vonatkozó nyilvános konzultációt: Határozattervezet egyes intézkedések jóváhagyásáról a Maros megyei víz- és szennyvíz-infrastruktúra 2014–2020 közötti fejlesztésére irányuló regionális projekthez, Nyárádmente övezet,
Nyárádkarácson KTE, Ákosfalva KTE, Székelybere KTE, Nyárádmagyarós KTE.
A normatív jellegű okirattervezethez tartozó dokumentáció tartalmazza:
• A javasolt normatív jellegű okirat elfogadása szükségességének jóváhagyási jelentését;
• A Területrendezési és Urbanisztikai Igazgatóság szakjelentését;
• A jogügyi szolgálat jelentését;
• A határozattervezet mellékletét.
A dokumentáció elemezhető:
• az intézmény internetes oldalán, a www.cjmures.ro címen, a normatív jellegű határozattervezeteknél;
• az intézmény székhelyén: Marosvásárhely, Győzelem tér 1. sz., 1-es iroda;
• az okirattervezet másolata elkérhető az intézmény iktatójába küldött kérés alapján.
A nyilvános konzultáció tárgyát képező okirattervezetre vonatkozó, ajánlás értékű javaslatokat, indítványokat és véleményeket 2022. június 20-ig lehet benyújtani:
• az intézmény honlapján elérhető online űrlapon, amely a „Relaţii şi informaţii publice – Guvernare transparentă, deschisă şi participativă, standardizare, armonizare,
dialog îmbunătăţit” rovatban található, az F.PS.19.07 – Formular pentru colectarea
de propuneri néven;
• elektronikus formátumú üzenetként a következő elektronikus postacímre:
cjmures@cjmures.ro;
• postai úton, cím: Marosvásárhely, Győzelem tér 1. szám, 540026;
• az intézmény székhelyén, Marosvásárhely, Győzelem tér 1. szám, 8.00–16.00 óra között.
A benyújtott javaslaton a következő megjegyzést kell feltüntetni: Határozattervezet egyes
intézkedések jóváhagyásáról a Maros megyei víz- és szennyvíz-infrastruktúra 2014–2020
közötti fejlesztésére irányuló regionális projekthez, Nyárádmente övezet, Nyárádkarácson KTE, Ákosfalva KTE, Székelybere KTE, Nyárádmagyarós KTE – Javaslatok.
A javaslatokat közzéteszik az intézmény honlapján, a normatív jellegű határozattervezetek (Proiecte de hotărâri cu caracter normativ) rovatban.
Az írásban megfogalmazott és beküldött, elutasított javaslatokra a beküldők írásban
kapnak indoklást.
Az érdeklődők számára lehetőség van közvita szervezésére is, amelyen a jogszabálytervezetről nyilvános vitát lehet folytatni, ha ezt egy törvényesen létrehozott egyesület vagy más hatóság írásban kéri 2022. június 20-ig.
További információk a következő telefonszámon kérhetők: 0265/263-211, 1245-ös
belső szám, valamint e-mailben a calin@cjmures.ro címen, kapcsolattartó Călin Suciu.
Péter Ferenc
ELNÖK

Paul Cosma
FŐJEGYZŐ
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Megpihenni tértél, a fájdalmat
elhagyva, melyet reménykedve,
türelemmel viseltél magadban.
Kegyetlen volt a sors, elvett
tőlünk, de a szereteted örökre
ittmarad velünk.
Emlékezünk a szomorú napra,
június 16-ára, drága halottunk,
BIRTALAN ALBERT
halálának első évfordulóján.
Emlékét őrzi felesége, Erzsike, fia,
Albika és barátnője, Marika.
(16257)

„Ott pihensz, ahol már nem fáj semmi,
S nyugalmadat nem zavarja senki.
Életed elszállt, mint a virágillat,
De emléked ragyog, mint a fényes csillag.”
Fájó szívvel emlékezünk június 16-án
MOLNÁR JÓZSEFRE
az IMATEX volt dolgozójára
halálának 15. évfordulóján.
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
Emlékét őrzi szerető lánya, Ildikó, veje, Csaba,
imádott unokája, Betyke, nővére, Ica,
sógornője, Annuska, sógora, Sándor. (16252-I)

Az Azomureş fennállásának
60. évfordulója alkalmából
meghívjuk önöket, hogy
látogassák meg cégünk
telepét, platformját.
A nyílt nap lehetőséget nyújt
a cégvezetéssel való
párbeszédre, illetve arra,
hogy betekintést nyerjenek
a mintegy 2500 alkalmazott
munkájába, feladatkörébe.

A látogatókat szeretettel várjuk 2022. június
18-án, szombaton 10.00–15.00 óra között a
Cinema City moziba (4-es szoba, Promenada
Mall) a tevékenységünkről szóló rövid bemutatóra, majd az ezt követő beszélgetésre, ahol
lehetőség nyílik kérdéseket feltenni és válaszokat kapni.
A látogatók belépését a telepre tömegközlekedéssel biztosítjuk, a buszok a Promenada Mall
parkolójából indulnak. A belépés 7 éven felüliek számára engedélyezett. Hogy a szervezés
gördülékenyen történjen, kérjük, jelezze részvételi szándékát és látogatásának pontos idejét
az office@azomures.com e-mail-címre vagy a
0372-482-205 telefonszámon.

Fájó, összetört szívvel tudatjuk, hogy hosszú szenvedés után, 70
éves korában a gyenge szíve utolsót dobbant, és eltávozott az élők
sorából
SZILÁGYI GÁBOR
szeretett férj, édesapa, nagytata, testvér, sógor, jó barát, volt
műhelyfőnök a SUT-nál.
„44 évig erős várat alkottunk, mindent megbeszéltünk, mindent
megoldottunk, most itthagytál, s a vár fala megbomlott.”
Szomorú szívvel búcsúzunk tőled: szerető feleséged, gyermekeid,
unokáid, testvéred, sógornőd, ismerőseid.
Áldás, béke poraidra!
Drága halottunkra egy szál fehér virággal emlékezzünk!
Virrasztása a Vili temetkezési vállalat ravatalozótermében
(November 7.) lesz 2022. június 17-én, pénteken 17-19 óra között.
(16276)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat
A PC HOUSE csapatába ELADÁSI TANÁCSADÓT felveszünk. Elvárások: román- és magyarnyelv-ismeret, számítástechnikai ismeretek, jó kommunikációs készség, rugalmasság, türelem, precizitás. Amit kínálunk: versenyképes bérezés, dinamikus csapat, modern munkakörnyezet. Az önéletrajzokat (CV)
e-mailben a jobs@multiplan.ro címre vagy személyesen kérjük leadni a Mureşului/Maros utca 17. szám
alatti székhelyen. (66595-I)

MEGEMLÉKEZÉS
Kegyelettel

és

szomorú

szívvel emlékezünk június 16án dr. BARTHA JÚLIA (Jutka)

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

ADÁSVÉTEL
RABLAPROGRAMBA illő autót vásárolok, az elszállítását és forgalomból való törlését vállalom. Tel.
0748-882-828. (16170-I)

LAKÁS
SÜRGŐSEN eladó egyszoba-összkomfortos lakás a Dózsa György utca
189. szám alatt, földszinten, a
Meggyesfalvi negyedben. Tel. 0773381-254, 8-20 óra között. (16242-I)

MINDENFÉLE
MOSÓGÉPET és hűtőszekrényt javítok. Tel. 0755-825-502. (16236-I)
LÉPCSŐHÁZFESTÉST
0741-699-761. (16274)

vállalok.

Tel.

EGY SZEMÉLYT keresek a nagymamám gondozására napi 4 órára, a
délelőtt 8-12 óra közötti időszakra.
Tel. 0741-372-619. (sz-I)

VÁLLALUNK: festést, meszelést, tetőkészítést, tetőjavítást, belső javítást,
szigetelést polisztirénnel, elszállítunk
törmeléket és egyéb anyagot, készítünk kerítést. Nyugdíjasoknak 10%
kedvezmény. Tel. 0750-678-803.
(16151-I)

TETŐFEDŐ KFT. vállal tetőkészítést,
tetőjavítást, ácsmunkát, bádogosmunkát, szigetelést, meszelést, bármilyen kis javítást. Tel. 0746-972-003,
Fülöp Hunor. (16176-I)

VÁLLALUNK: háztetőkészítést cserépből, Lindab lemezből, kisebb javítást, kerítéskészítést, meszelést,
szigetelést. Nyugdíjasoknak 10%
kedvezmény. Tel. 0754-634-559,
Csaba. (16177-I)
VÁLLALUNK tetőkészítést lemezből,
cserépből; ácsmunkát, teraszkészítést,
garázsfelújítást, külső-belső szigetelést,
meszelést, bármilyen kisebb javítást és
mindenféle más munkát. Tel. 0747-508707, Misi. (16221)

TETŐFEDÉS, tetőjavítás, tetőfelújítás. Tetőfedés cserepes lemezzel,
trapézlemezzel, palatetők (síkpala
vagy hullámpala), zsindelytető bontás
nélküli átfedése a meglévő tetőhéjazatra lécezéssel. Cseréptetők kivitelezése, meglévő cseréptető, palatető,
lemeztető, zsindelytető, lapos tető javítása, beázások gyors, szakszerű elhárítása, ácsmunkák, kúpcserepek
malterozása, cserépforgatás, bármilyen tető javítása. Belső munkálatok:
színezés, glettolás, parkettezés. 15%
kedvezményt adunk! A kedvezmény
a munka teljes összegéből kerül kiszámításra. Ne maradjon le a kedvezményről!
Keressen!
Tel.
0712-288-635. (16241)

szovátai fogorvosra halálának
nyolcadik

évfordulóján.

Nyugodjon békében!
Emlékét őrzik szerettei. (p.-I)

Fájdalommal

emlékezünk

június 16-án a drága férjre,
édesapára,
LÁSZLÓ

nagyapára,

KÁROLYRA (Kari)

halálának

8.

Emléke

legyen

évfordulóján.
áldott,

nyugalma csendes!
Szerettei. (16267-I)

VÁLLALUNK bármilyen kerítésjavítást és kerítéskészítést, kerítéspucolást, kerítésfestést mindenféle színre,
lambériázást, víkendházkészítést,
bármilyen tetőjavítást és bármilyen
szigetelést. Tel. 0712-294-471.
(16222-I)

35 éve távozott közülünk a
szeretett nagytata, édesapa,
férj, rokon és jó barát, PORTIK
VILMOS (Vili).
Szép

VÁLLALUNK cserépforgatást, szigetelést kátránnyal, polisztirénnel, új
tető készítését Lindab lemezből, bármilyen javítást és meszelést. Nyugdíjasoknak 20% kedvezmény. Tel.
0748-862-911. (16260-I)

emléke

szívünkben

örökké megmarad. Nyugodjon
békében!
Leánya, Mária és unokája
családjával. (16286-I)

ELHALÁLOZÁS
Úgy mentél el, ahogy éltél, csendesen és szerényen, drága lelked, fáradt, dolgos tested
nyugodjon békében.
Megrendüléssel, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk,
hogy a drága jó feleség, szerető
édesanya, nagymama, testvér,
sógornő, keresztanya, jó barát és
jó szomszéd,
SCRIDON IRMA
szül. BOÉR IRMA
folyó hó 14-én, életének 76. évében, alázattal viselt fájdalommal
visszaadta a lelkét Teremtőjének.
Drága halottunk temetése folyó
hó 16-án, csütörtökön 14 órakor
lesz a meggyesfalvi temetőben.
„A holtom után ne keressetek, leszek sehol – és mindenütt leszek.”
Nyugodjon békében!
Gyászoló szerettei. (16278-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett anya, nagymama,
dédmama,
SZÁSZ ERZSÉBET
életének 99. évében rövid szenvedés után elhunyt.
Temetése 2022. június 17-én,
pénteken 11 órakor lesz a marosvásárhelyi római katolikus temető alsó kápolnájából.
A gyászoló család. (16285)
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A Szeléna szalon
varrónőt alkalmaz.

Feladatai: esküvői ruhák méretre igazítása; uszályfelgombolás kialakítása (nem ruha készítése, csak módosítások a ruhákon); menyasszonyok kiszolgálásában való
segítségnyújtás.
Munkaprogram: hétfőtől péntekig, napi 8 óra.
Kérjük, hogy önéletrajzzal jelentkezzenek szalonunkban
Marosvásárhelyen, az 1918. December 1. sugárút
124-126. szám alatt, a következő időtartamokban:
hétfőn 14-19, illetve keddtől péntekig 10-18 óra között,
vagy beküldhetik a következő
e-mail-címre: office@szelena.ro;
messengeren: https://www.facebook.com/salon.szelena/ .

A CETATE PRODUCTION KFT.

újonnan nyíló SEGESVÁRI VARRODÁJÁBA munkatársakat keres a következő beosztásba:
varrónő – 10 szabad hely
Kezdés: 2022. szeptember 1.
Elvárások: pontos munkavégzés, rugalmasság, varrási tapasztalat
Amit kínálunk:
• Próbaidőben 1.800 lej fix alapfizetés
• 20 lejes ételjegy minden ledolgozott munkanapra
• A próbaidő letelte után versenyképes bérezés teljesítményarányosan (alapfizetés + prémium)
• Modern munkakörülmények
Érdeklődni munkanapokon 8-15 óra között a 0752-243584-es telefonon, illetve az önéletrajz elküldhető a
csa@cetateproduction.ro e-mail-címre.

