
A koronavírus-járvány terjedésének megfékezése miatt már-
cius 26-ától törölték a Marosvásárhelyi Transilvania Repülő-
térről induló összes járatot. A WizzAir légitársaság a 3-as
számú beügyminisztériumi katonai rendelet értelmében
március 25-én 23 órától április 8-áig (ezt a napot is bele-
értve) törölte összes járatát a Románia és Németország, il-
letve a Románia és Franciaország közötti útvonalakon.

A Transilvania repülőtérről elsőként március 24-étől törölték a 
WizzAir légitársaság által üzemeltett Marosvásárhely–Memmingen és
Marosvásárhely–London járatokat, majd március 26-tól a Marosvásár-
hely–Dortmund és a Marosvásárhely–Budapest közöttit. A WizzAir lé-
gitársaság közölte, hogy a budapesti járatokat május 1-jéig felfüggesztik
– tájékoztatott Peti András, a Transilvania repülőtér igazgatója. A március
25-i dortmundi járattal érkező 26 utast karanténba helyezték, közülük

Végéhez közelednek
a választások
Monica Anisie oktatási miniszter már
március 11-én, a március 23-ra kitű-
zött határidő előtt jóváhagyta, hogy
prof. dr. Leonard Azamfirei vezesse
egy újabb, immár harmadik mandátum
idejére a marosvásárhelyi George
Emil Palade Orvosi, Gyógyszerészeti,
Tudomány- és Technológiai Egyete-
met.
____________4.
175 éve született 
a röntgensugár 
felfedezője 
Röntgen 1895. november 9-ére virra-
dóra írta be magát örökre a tudomány
történetébe. Ezen a napon katódsu-
gárcsővel kísérletezett, a majdnem
légüresre szivattyúzott belsejű henger-
ben a katódból fókuszált elektronsuga-
rakat lehet „előcsalogatni”, amelyek a
feszültségtől függő sebességgel lefut-
nak a csövön.
____________5.
A Barcelona 70
százalékkal 
csökkentené 
sportolói fizetését
A Barcelona felkérte a sportolóit, hogy
a klubot segítve egyezzenek bele,
hogy a koronavírus-járvány miatt akár
hetven százalékkal csökkentsék a fi-
zetésüket, számolt be az M4 Sport. A
játékosok állítólag átérzik a helyzetet,
de megállapodás még nem született. 
____________17.
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Mezey Sarolta (Folytatás a 4. oldalon)

Koronás találat
Ritkán szokott errefele politikus olyat mondani, amivel fenntartás

nélkül egyet lehet érteni, de a szenátus volt elnökének a napokban
sikerült. Kérdés, valós cselekvési szándék is van-e a szavak mögött,
vagy csak a megszokott népszerűséghajhászás, de előbbi esetben
lehet, hogy már megvan a víruskrízis utáni újabb politikai válság
alapköve.

A liberálisok egy körrel korábbi kormányfője szerint a parlament
illetékes szakbizottságának szemügyre kellene vennie az utóbbi hó-
napok titkosszolgálati és diplomáciai jelentéseit a koronavírus-jár-
vány vonatkozásában. Ezzel nemigen gondolhatott egyébre, mint a
hatalmon levő liberálisok felelősségének kérdésére abban, hogy a
vírushelyzet súlyosbodása igencsak felkészületlenül érte az országot,
főleg az egészségügyi rendszert, aminek még lehetnek komoly kö-
vetkezményei.

Az nyílt titok, hogy amikor a távoli keleten a koronavírus már tom-
bolt, és számos szakvélemény figyelmeztette a nyugatot is a várható
veszélyre, nálunk a hatalomban ülő párt óvintézkedések és készülő-
dés helyett azzal volt elfoglalva, hogyan buktassa meg a saját kor-
mányát, hogy előre hozott parlamenti választásokat kényszerítsen
ki. Ehelyett, egyebek mellett, védőfelszerelést kellett volna például
venni, és terveket készíteni a baj idejére. Persze semmi garancia
nincs rá, hogy ha időben elkezdenek készülődni, akkor nem fertőző-
dik meg akkora számú orvosi személyzet például, mint ahogyan tör-
tént, mert az egészségügyi rendszert az utóbbi évtizedek kormányai

Benedek István

(Folytatás a 3. oldalon)

Legalább április 8-áig

Törölték az összes 
marosvásárhelyi repülőjáratot



SzínHáz címmel az Erdélyi Magyar Televízió szé-
les körű projektet indít az előadó-művészetek
hazai magyar képviselőivel: prózai, zenei és tánc-
színházakkal közösen. Ennek keretében az Erdé-
lyi Magyar Televízió olyan előadásokat tűz
műsorára, amelyeket a kulturális intézmények
saját archívumukból elérhetővé tesznek a legszé-
lesebb közönség számára. 

Szepessy Előd, a televízió főszerkesztője szerint a közös
cél megpróbálni egy kis csendet, nyugalmat csempészni az
emberek életébe e mérhetetlen zűrzavarban, fogódzót nyúj-
tani ahhoz, hogy túllépjenek ezen az igen nehéz időszakon. 

A kezdeményezéshez alig néhány nap alatt már több ran-
gos intézmény csatlakozott: az Aradi Kamaraszínház, a
gyergyói figura stúdió színház, a kézdivásárhelyi Udvar-
tér színház, a Kolozsvári Állami Magyar színház, a Ko-
lozsvári Magyar Opera, a kolozsvári Puck bábszínház, a
marosvásárhelyi Ariel bábszínház, a Maros Művészegyüt-
tes, a marosvásárhelyi spectrum színház, a szatmárnémeti
Északi színház Harag györgy Társulata, a székelyudvar-
helyi Tomcsa sándor színház. A sor nyitott, bármikor újabb
társulatok válhatnak a színHáz tagjaivá. 

A produkciók hétről hétre szombaton és vasárnap este 8
órától lesznek megtekinthetők: szombaton prózai, vasárnap
zenés előadásokat tűz műsorára az erdély TV. A gyerekeket
szombatonként délelőtt 10 órától várja a képernyők elé a
nekik szánt bábelőadásokkal. 

elsőként a Kolozsvári Állami Magyar színház sokszo-
rosan díjazott előadását elevenítjük fel. Csehov Cseresz-

nyéskert című klasszikusát 1998-ban vitte színpadra Vlad
Mugur rendező. Kiváló szereplőgárdájában, amelynek
tagja stieff Magda, Kali Andrea, Lázár gabriella, Csíky
András, Bogdán zsolt, Dimény Áron, Bíró József, Borbáth
Júlia, Orbán Attila, M. Kántor Melinda, Hatházi András,
salat Lehel, újra láthatjuk az erdélyi magyar színjátszás
óriását, senkálszky endrét is. 

szombaton délelőtt 10 órától a marosvásárhelyi Ariel
bábszínház elragadó előadását, a Téli tücsök meséit követ-
hetik figyelemmel kicsik és nagyok egyaránt. 

Vasárnap este egy megunhatatlan zeneművet hallgatha-
tunk, csodálhatunk meg, akár újra is: ifj. Johann strauss A
denevér című operettjét a Kolozsvári Magyar Opera vitte
újra színre káprázatos előadásban. Rendező: szabó Máté,
vezényel: Jankó zsolt, koreográfus: Bodor Johanna. sze-
replők: szabó Levente, Barabás zsuzsa, fülöp Tímea, szé-
kely zsejke, Bardon Tony, Peti Tamás Ottó, sándor Csaba,
Plesa Róbert, Madarász Lóránt, Heiter Melinda. 

Az erdélyi Magyar Televízió ezúton is köszönetet mond
azoknak a társulatoknak, amelyek felkarolták kezdeménye-
zését, és reméli, hogy közösen kitágíthatják, kiszínesíthetik
a bezártságra ítélt heteket, hónapokat. A televízió bízik
abban is, hogy valamennyi színház – függetlenül attól,
hogy csatlakozik kezdeményezésünkhöz vagy sem – mie-
lőbb visszatérhet az élő színpadra, és újabb kiváló produk-
ciókkal örvendeztetheti meg a hazai magyar kultúrakedvelő
közönséget. De addig is kövessük őket a képernyőn, a szín-
Házból, és ne feledjük, tapsolni otthon is ér! 

Az Erdélyi Magyar Televízió szerkesztősége

Értesítjük kedves előfizetőinket, hogy a HűsÉges
eLőfIzeTő szelvények keddre betervezett nyilvános sor-
solása a járvány miatt elmarad. Természetesen a hat nyer-
test kisorsoljuk, a szerdai lapszámban pedig nyilvánosságra
hozzuk a nyertesek nevét. 

sajnálattal közöljük, hogy a nyereményjátékot a
jelen helyzet miatt meghatározatlan időre felfüggeszt-
jük. 

Köszönjük szíves megértésüket. 
A Népújság 

Hétfőtől online oktatás a MOGYTTE-n
A Marosvásárhelyi Orvosi, Gyógyszerészeti, Tudomány-
és Technológiai Egyetem hétfőtől bevezeti az online és a
moduláris oktatást. Az online oktatást addig alkalmazzák,
amíg a járvány miatt kialakult helyzet megköveteli. A mo-
duláris oktatás első szakasza március 30-ától, hétfőtől
kezdődik, és öt héten át, május elsejéig tart. Ezt követi egy
tíznapos szesszióidőszak május 4–13. között. A második
modul május 14-én kezdődik, és június 18-án ér véget. A
vizsgaszessziót június 19–28. között időzítették. Az április
elsejére tervezett TDK elmarad. 

Önkénteseket toboroznak
A Marosvásárhelyi Magyar Diákszövetség, az Erdélyi Re-
zidens Orvosok Szövetsége, az MMDSZ-elnökök konzul-
tatív tanácsa és dr. Vass Levente képviselői irodája
együttesen megszervezi a Marosvásárhelyi diákok az idő-
sekért nevű akciót, hogy a koronavírus-járvány miatt el-
rendelt kijárási tilalom idején megkönnyítsék a 65 év
felettiek mindennapjait. Ehhez önkéntes diákokat toboroz-
nak, akik vállalják az élelmiszer, gyógyszerek, tisztálkodási
eszközök megvásárlását és házhoz vitelét az elkövetkező
két hétben. Elsősorban hajtási jogosítvánnyal rendelkező
diákok jelentkezését várják, de szívesen fogadják, olyan
fiatalokét is, akik vállalják, hogy gyalogosan vagy biciklivel
juttatják el a legszükségesebbeket az emberekhez.

Segítséget kérek! 
– időseket támogatnak

Elindult a Segítséget kérek! időseket támogató kezdemé-
nyezés. A Soós Zoltán, Marosvásárhely polgármesterje-
löltje és csapata által elindított kezdeményezéshez
csatlakozott az RMDSZ Maros megyei szervezete és nő-
szervezete, valamint a Maros Megyei Ifjúsági Egyeztető
Tanács (MIET) is, közös összefogással segítik a rászoru-
lókat. A segítséget kérő időskorú személy (vagy távol élő
családtagja) a sooszoltan.ro oldalon regisztrálhat a Koro-
navírus – Segítséget kérek! címszó alatt. Itt kell jelezni,
hogy hol lakik, pontosan mire van szüksége, és az önkén-
tesek felveszik vele a kapcsolatot. Telefonos bejelentke-
zésre is lehetőség van – a Maros megyei RMDSZ
jóvoltából a 0721-297-417-es telefonszámon várják a hí-
vásokat.

Ügyintézés interneten 
A járvány terjedésének megfékezéséért hozott biztonsági
intézkedéseknek megfelelően az Aquaserv Rt. minden
szükséges formanyomtatványt interneten bocsát a fo-
gyasztók rendelkezésére a http://aquaserv.ro/clienti/formu-
lare honlapon. Ez kitöltve és a szükséges iratok
beszkennelve elküldhetők e-mailen. Amennyiben ez nem
lehetséges, a fogyasztók borítékba helyezett iratokkal je-
lenjenek meg az ügyfélfogadási ablakoknál. Az ügyfélszol-
gálati telenfonszámok és e-mail-címek a www.aquaserv.ro
honlap Contact clienţi menüpontjánál találhatók.

Számlákat fizetnek a helyi rendőrök
önkéntesei

A 65 éven felüliek részéről érkező nagyszámú kérésre
való tekintettel a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal a
helyi rendőrség önkéntesei révén a szolgáltatói számlák
kifizetésében segít. Március 30-ától a 0800.888.999 ingye-
nes szám hívható, ahol bejelenthetik az igényt. Az önkén-
tesek rövid időn belül felkeresik az időseket, és a számla,
valamint a pénz birtokában kifizetik a gáz-, a villany-, tele-
fon- vagy más szolgáltatás ellenértékét. 

Hírszerkesztő: Mezey Sarolta

Ma HAJNALKA, 
holnap GEDEON, 
JOHANNA napja.
GEDEON: eredete lehet
héber, ekkor jelentése: harcos,
vágó, romboló.
JOHANNA: a János női meg-
felelője, jelentése: Isten ke-
gyelme vagy Isten kegyelmes.

27., péntek
A Nap kel 

6 óra 11 perckor, 
lenyugszik 

18 óra 45 perckor. 
Az év 87. napja, 

hátravan 279 nap.

VALUTAÁRFOLYAM
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1 EUR 4,8345
1 USD 4,4143

100 HUF 1,3590
1 g ARANY 229,2882

IDŐJÁRÁS
Többnyire napos
Hőmérséklet:

max. 140C
min. 10C

Megyei hírek

Módosul a napipiacok programja
A szükségállapot miatti járványügyi korlátozások okán
mácius 27-től rövidített programmal működnek a napipia-
cok. Hétfőtől péntekig 8–17, szombaton 8–15, míg vasár-
nap 8–14 óra között várják a vásárlókat. Az ócskapiac
továbbra is zárva lesz. 

Kutyasétáltatáshoz 
nem kell nyilatkozat
A lakhelyük környékén kutyasétáltatás vagy egyéni spor-
tolás, mozgás céljából kint tartózkodó személyeknek nem
szükséges saját felősségre tett nyilatkozatot magukkal
vinniük, mivel az igazoltatást végző rendőr ellenőrizni
tudja a lakhely címét a személyi igazolvány alapján –
pontosított a kedd este kiadott katonai rendelettel kapcso-
latban Marcel Vela belügyminiszter.

Módosult az Auchan nyitvatartása
A koronavírus-járvány miatt elrendelt szükségállapotban
hétfőtől vasárnapig rövidített programmal, 8–21 óra között
tartanak nyitva az Auchan üzletek. Az óvintézkedésekhez
igazodva meghatározatlan időre felfüggesztik az üzletek-
hez szállító ingyenes kisbuszjáratokat.

Nyilatkozat szükséges 
A 65 évnél idősebbek a belügyminiszter által kiadott ren-
delet értelmében csak 11–13 óra között hagyhatják el ott-
honukat. Kérdik olvasóink, hogy ilyen esetben
szükséges-e a saját felelősségre tett nyilatkozat. A helyi
rendőrség vezetője szerint igen, szükséges a nyilatkozat
akkor is, ha orvoshoz, gyógyszertárba, élelmiszert vásá-
rolni mennek.

Felfüggesztette az ügyfélfogadást
a nyugdíjpénztár
A járvány idején hatályos előírásoknak megfelelően már-
cius 26-ától a Maros Megyei Nyugdíjpénztár az ügyfelek-
kel való kapcsolattartást kizárólag telefonon és e-mailben
bonyolítja. Telefonszámok: 0723-313-441; 0265-311-021;
0265-262-018; 0265-264-188; 0265-232-961; 
e-mail:cjpmures@cjpmures.ro; mures.pi@cnpp.ro. A
nyugdíjpénztár biztosítja a nyugdíjasokat és a többi jogo-
sultat, hogy a tevékenység tovább folyik, a nyugdíjak ki-
számítása és folyósítása a megszokott módon történik.
Ha kérdés merül fel, az igénylőkkel telefonon tartják a
kapcsolatot.

Olvasóink figyelmébe!

SzínHáz – Tapsolni otthon is ér! 
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Hirdetőink figyelmébe!
A koronavírus-fertőzésveszély miatt kialakult rendkívüli

egészségügyi helyzetre való tekintettel felhívjuk hirdetőink fi-
gyelmét, hogy hirdetéseket feladhatnak a nepujsag.ro webolda-
lon levő online felületen is, vagy beküldhetik e-mailen a
reklam@e-nepujsag.ro címre. 

Érdeklődni a 0265/268-854-es 
vagy 0742-828-647-es telefonszámon, 9–14 óra között. 



Az Európai Parlament távszavazáson tett eleget
alapfeladatainak, és hagyta jóvá a járvány elleni fel-
lépéshez szükséges sürgős uniós intézkedéseket a
március 26-i plenáris ülésen.

A COVID-19-járványra adott válaszlépések egyeztetése állt
a vita középpontjában a rendkívüli plenáris ülésen, amelyen
a Bizottság és a Tanács képviselői számoltak be az uniós vá-
laszról.

A Parlament ugyanakkor a repülőtéri résidőkre vonatkozó
szabályok ideiglenes felfüggesztéséről vitázott és szavazott
csütörtökön, hogy leállítsák a járvány miatt üres járatokat.

A képviselők, mint várható volt, zöld utat adtak a járvány-
nyal küzdő európaiakat, régiókat és országokat segítő 37 mil-
liárd eurós uniós támogatásnak.

Az eP jóváhagyta az eU szolidaritási Alap hatályának ki-

terjesztését a közegészségügyi vészhelyzetekre, így 2020-ban
további 800 millió euró válik elérhetővé a tagállamok szá-
mára.
Azonnali intézkedések

– A közösség repülőterein alkalmazandó résidőkiosztás
egységes szabályai;

– A COVID-19-járvány kapcsán a tagállamok egészségügyi
rendszereibe és más gazdasági ágazataiba történő beruházások
mozgósítását célzó különleges intézkedések (Koronavírus-re-
agálási beruházási kezdeményezés);

– A jelentős közegészségügyi szükséghelyzet által súlyosan
érintett tagállamoknak és az unióval csatlakozási tárgyalásokat
folytató országoknak nyújtandó pénztámogatás; 

Az ülést megelőzően az európai Parlament szóvivője,
Jaume Duch guillot online sajtótájékoztatót tartott.

(Forrás: az Európai Parlament Magyarországi Kapcsolat-
tartó Irodája)

közös erőfeszítéssel tolták el a tönk széléig, ahol most
van. Például emberünk egészségügyi minisztere is ígért
kórházépítést, szám szerint nyolcat is, még szenvedélya-
dót is bevezetett a kedvükért, aztán változatlan balkáni
szenvedéllyel vágták zsebre a pénzt, de légvárakon kívül
semmit nem építettek belőle.

Ám ha a víruskrízis lecsengése után adott esetben a
parlament erre is illetékes bizottsága előveszi a szolgá-
latok és a diplomaták jelentéseit, és azokból esetleg ki-
derül, hogy a hírszerzők és a külügyesek idejében szóltak
róla, hogy baj lesz, csak éppen a döntéshozók a fülük
botját sem mozdították erre, akkor ezért a felkészületlen-
ségért a felelősséget számon lehet kérni. Mind a kormá-
nyon, mind az elnökön, akik a télutói hatalmi
játszmáikkal lehet, hogy a saját politikai sírjukat ásták
meg. A gond ott van, hogy ha ebbe belebuknának is, attól
még nem lesz itt profi egészségügyi rendszer, mert ahhoz
több parlamenti ciklusra kiterjedő okos tervezés, kitartó
beruházás is kellene, amit a felelősök skalpjaira vadá-
szóktól is kár remélni.

Vasárnaptól nyári időszámítás
Március 29-én, vasárnap Románia is átáll a nyári
időszámításra, ezért hajnali 3 órakor 4-re kell átállí-
tani az órákat. Vélhetően a hétvégi lesz az utolsó
óraátállítások egyike, mert az Európai Parlament ta-
valy eldöntötte, hogy 2021-től eltörlik a téli és nyári
időszámítás közötti váltást. Azok a tagállamok, ame-
lyek a nyári időszámítást választják, utoljára 2021
márciusában állítják át az órákat. Azokban az orszá-
gokban, amelyek téli időszámítás szerint mérik majd
az időt, 2021 októberének utolsó vasárnapján tör-
ténhet meg az utolsó váltás.

Ezer felett a fertőzöttek száma
Románia területén 1029 személynél mutatták ki
eddig a koronavírussal való fertőződést, közülük 18-
an meghaltak – közölte csütörtökön a Stratégiai
Kommunikációs Csoport (GCS). A legutóbbi jelentés
óta 123 új esetet jegyeztek. Az új fertőzöttek 7 és 87
év közöttiek. A fertőzöttek közül 94-et gyógyultnak
nyilvánítottak, és kiengedtek a kórházból, közülük
53-at Temesváron, 28-at Bukarestben, hatot Cra-
iován, ötöt Konstancán, egyet-egyet Iaşi-ban és Ko-
lozsváron. (Agerpres)

Miniszterváltás az egészségügyi
tárcánál

Bejelentette Klaus Iohannis államfő, hogy aláírta
csütörtökön a Nelu Tătaru egészségügyi miniszteri
kinevezéséről szóló rendeletet. Sajtónyilatkozatában
az elnök azt mondta, tudomásul vette Victor Costa-
che lemondását, és aláírta az új egészségügyi mi-
niszter kinevezéséről szóló dekrétumot. „Nelu
Tătaru nagyon jól ismeri a jelenlegi egészségügyi
helyzetet, és haladéktalanul meg kell hoznia minden
intézkedést az új koronavírus terjedésének megfé-
kezése érdekében” – fogalmazott Iohannis. Victor
Costache csütörtökön jelentette be, hogy lemond az
egészségügyi miniszteri tisztségről. Bejelentése
után Ludovic Orban miniszterelnök közölte, hogy
Nelu Tătaru államtitkárt javasolta a helyére.
(Agerpres)

Románia tízmillió euró értékben
vásárol orvosi felszerelést

Románia, az Európai Unió nevében, tízmillió euró
értékben vásárol lélegeztetőgépet – közölte csütör-
tökön Klaus Iohannis államfő. Még az Európai Unió
Tanácsának román elnöksége idején döntöttek arról,
hogy az európai polgári védelmi mechanizmus ke-
retében létrehoznak egy stratégiai orvosifelszerelés-
lerakatot – mondta el az államfő, és hozzátette: ez
helyileg Romániában lesz. „Első szakaszban Romá-
nia, az Európai Unió nevében, 10 millió euró összeg-
ben vásárol orvosi védőeszközöket – maszkokat és
egyéni védőöltözeteket – és lélegeztetőgépeket. Ez
az eljárás az Európai Bizottság által közvetlenül vég-
rehajtott beszerzésektől függetlenül zajlik, de ha
ezek az anyagok rendelkezésre állnak, akkor Romá-
nia is igényelheti a stratégiai tartalék egy részét” –
magyarázta az államfő a Cotroceni-palotában.
Hangsúlyozta: fontos, hogy gyors legyen a járvány
kezeléséhez szükséges orvosi berendezések és
eszközök beszerzése, hogy az érdekelt tagállamok
mihamarabb birtokba vehessék ezeket a terméke-
ket. (Agerpres)

Ország – világCOVID-19
EP plenáris ülés koronavírus-járvány idején

Fertőtlenítették a pápa lakóhelyeként ismert Szent
Márta-házat, és tovább szigorították az óvintézke-
déseket Vatikánváros egész területén, miután Fe-
renc pápa egyik közeli munkatársának pozitív lett a
koronavírustesztje – jelentette az olasz sajtó.

A Corriere della sera úgy tudja, egy prelátusról, a szent-
széki államtitkárság magas beosztású egyházi munkatársáról
van szó, aki évek óta a szent Márta-házban lakik, ferenc pápa
közvetlen közelében.

A beteg férfit, akinek nem súlyos az állapota, a Vatikántól
nem messzi gemelli-Columbus kórházban ápolják, amely az
olasz főváros második számú járványkórháza. sajtóinformá-
ciók szerint ő az ötödik vatikáni beteg, köztük van a Vatikáni
Múzeum két világi dolgozója is.

Az Il Messaggero úgy értesült, a pápai állam területén re-
gisztrált újabb beteg miatt felmerült az Olaszországban már
érvényes kijárási korlátozás bevezetése a Vatikánváros terü-
letén is. A szent Márta-házat fertőtlenítették, és azt tanácsolták
az egyházfőnek, hogy a járvány miatt költözzön át a jobban
elszigetelt apostoli palotákba, a pápai lakosztályba, amit ő
eddig elutasított. Korlátozták emellett ferenc pápa megbeszé-
léseit és találkozásait is.

A 83 éves ferenc pápát március eleje óta óvják a fertőzés-
től: a beszédeit interneten sugározzák, a szent Márta-ház ká-
polnájában reggelente bemutatott misét is nagyon szűk körben

pontifikálja, egyedül étkezik a szobájában, a különböző vati-
káni hivatalok képviselőit az apostoli paloták nagyobb terme-
iben fogadja.

Március 10-től a szent Péter-bazilika, a szent Péter tér, a
Vatikáni Múzeum és Könyvtár is zárva tart, valamint a még
működő hivatalokban is bevezették a távmunkát. A szentszéki
államtitkárság leállította a nem halaszthatatlan feladatok vég-
zését, és arra szólította fel az egyházi és világi dolgozókat,
hogy vegyék ki szabadságukat. Leállt a szentszéki napilap, a
L’Osservatore Romano nyomtatott kiadása is, amely kizárólag
online jelenik meg.

Rendkívüli óvintézkedésekkel védik a 93 éves XVI. Bene-
dek nyugalmazott pápa egészségét is, aki a szent Márta-háztól
nem messzi vatikáni kolostor épületében lakik.

Az Istentiszteleti és szentségi fegyelmi Kongregáció szer-
dai bejelentése szerint módosítják az idei húsvéti szertartások
megtartását. A dokumentum leszögezi, hogy húsvét dátuma
nem mozdítható el. A változtatások többek között a virágva-
sárnapi felvonulást érintik, amelyet hívők nélkül, a templo-
mokon belül tartanak meg, a krizmaszentelést máskorra
halasztják, és elmarad a lábmosás nagycsütörtöki szertartása
is. A rendelkezések a járvány sújtotta országokra és közössé-
gekre vonatkoznak, a helyi püspöki konferenciák útmutatása
szerint. Hasonló rendelkezést adott ki a keleti egyházakért fe-
lelős vatikáni kongregáció is. (MTI)

Ferenc pápa egyik közeli munkatársa is megbetegedett

Nem csökkenti a produktivitást az otthoni munka-
végzés egy norvég kutatás szerint.

Nils Brede Moe, a sINTef norvég kutatócég munkatársa
hosszú ideje vizsgálja a csapatmunkát olyan cégeknél, mint a
spotify vagy az ericsson, valamint számos banknál és 
tanácsadócégnél.

A csapatmunkát vizsgáló friss tanulmányok szerint az em-
berek nem válnak kevésbé produktívvá az otthoni munkavég-
zés során, feltéve, hogy észszerűen dolgoznak és rendelkeznek
azokkal az eszközökkel, melyek szükségesek a kollégákkal
való együtt dolgozáshoz – írja a PhysOrg.com tudományos-
ismeretterjesztő hírportál.

Moe szerint nagyon is meg lehet őrizni a hatékonyságot
akkor is, ha otthonról, úgynevezett virtuális csapatokban kell
dolgozni.

„A virtuális csapat nem csökkenti magától értetődően
a produktivitást, bár egy kicsit nagyobb kihívást jelenthet
a hatékonyság fenntartása. Kutatásunk során arra jutot-
tunk, hogy egyes virtuális csapatok jóval hatékonyabbak
is, mint az egy helyen tartózkodó munkacsoportok” – 
fejtette ki.

sokan úgy tapasztalják, sokkal több feladatot végeznek el
otthon, ahol kevesebbszer szakítják meg őket a munkában.
egy fejlesztőnek például átlagosan 20 percre van szüksége

ahhoz, hogy egy ilyen megszakítás után folytassa a feladatát
– mondta Moe.

A kutatók szerint fontos, hogy az együtt dolgozók jelent-
kezzenek be kollégáiknál, amikor felveszik, és amikor leteszik
a munkát.

„Ha egy munkacsoport nem tud egy helyről dolgozni, fenn-
áll annak a veszélye, hogy ez aláássa a kölcsönös bizalmat.
ez az információcsere és a visszajelzések számának csökke-
néséhez, kiegyenlítetlen munkaterheléshez, megnövekedett
ellenőrzésekhez vezethet, és a bizalmatlanság negatív spirálját
indíthatja el” – véli Nils Brede Moe.

„Ha ott ülsz és arra vársz, hogy válaszoljon valaki, akiről
nem tudod, be van-e épp kapcsolódva a munkába vagy sem,
könnyen felvetődhet benned a kérdés, vajon mégis mit csinál
a másik. Viszont ha az ember mindenkivel közli, hogy nagy-
jából hogyan képzeli a napot, például hogy a nap közepén ki-
ugrik bevásárolni a szüleinek, akkor ez megelőzheti az ilyen
bizalmatlanságot” – fejtette ki.

Moe szerint a társas kapcsolatok is kihívást jelenthetnek az
otthoni munkavégzésben. Miközben valaki magányosnak érzi
magát, és nagyon várja a kora reggeli bejelentkezést, mások
számára ez stresszel járhat, főként azoknak, akik otthonról
dolgozva megosztják a munkaterületet egy másik felnőttel és
gyerekekkel is. (MTI)

Nem csökkenti a produktivitást az otthoni munkavégzés

Kína helyi kormányzatai kuponok szétosztásával
igyekeznek fellendíteni az új koronavírus-járvány
miatt meggyengült belföldi fogyasztást – olvasható
a CGTN kínai nemzetközi hírcsatorna internetes ol-
dalán csütörtökön megjelent cikkben.

Nankingban, a kelet-kínai Csiangszu tartomány székhelyén
a helyi vezetés több mint 300 millió jüan összértékű kupon
kibocsátását jelentette be. Csinan, santung tartomány székhe-
lyének a kormányzata 20 millió jüan, míg Csöcsiang tarto-
mány 1 milliárd jüan összértékű kupon szétosztását helyezte
kilátásba a fogyasztás élénkítésére.

Csang Jing, a Pekingi egyetem Kuanghua gazdálkodástu-
dományi Iskolájának dékánhelyettese a CgTN-nek elmondta:
a több fizikai kontaktust igénylő szektorok szükségszerűen
lassabban állnak majd talpra a többinél, ugyanakkor a válto-
zásokhoz is gyorsan képesek alkalmazkodni. Azok a szekto-
rok fognak a leggyorsabban helyreállni – vélekedett –,

amelyek egyfelől magas értéket nyújtanak a fogyasztók szá-
mára, másfelől képesek átstrukturálni az ügyfeleikkel való
érintkezést. A szakértő szerint a korábbi esetek azt bizonyítják,
hogy rögtön a járvány lezárultával a fogyasztás lendületesen
megemelkedik.

A 2002-2003-ban lezajlott sARs-járvány idején a fogyasz-
tás jelentősen megcsappant: 2003 márciusában a fogyasztói
cikkek kiskereskedelmi forgalma éves bázison 9,2 százalékkal
nőtt, ami áprilisra 8,1, májusra pedig 4,3 százalékra zsugoro-
dott. A 8 százalék körüli növekedést csak a járvány véget érte
után, júniusban érte el ismét a forgalom. Az új koronavírus-jár-
vány hatásai azonban ennél is súlyosabbnak tűnnek a január-
februári adatok alapján, a fogyasztói cikkek kiskereskedelmi
forgalma ugyanis 20,5 százalékkal visszaesett éves összehason-
lításban. A kínai statisztikai hivatal szerint mindazonáltal a bel-
földi kereslet gyors ütemben élénkül, miközben az ország nagy
részében már újra megkezdődött a munka és a termelés. (MTI)

Kína helyi kormányzatai kuponokkal igyekeznek 
fellendíteni a belföldi fogyasztást

Koronás találat
(Folytatás az 1. oldalról)

Mózes Edith
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Új aszfaltszőnyeg fogadja né-
hány napja a Kibéd alsó, Rét-
falvának nevezett részébe
betérőt, míg a falu felső szé-
lén a Küküllőn átívelő új híd is
alakul.

A tavaszi időjárás beköszöntével
újrakezdték a faluban tavaly elkez-
dett munkát. A templomig vezető
gergelyfi utca már évek óta le van
aszfaltozva, annak folytatásában, a
rétfalvi részen hiányzott az útburko-
lat egy 700 méteres szakaszon. Ta-
valy láttak hozzá, de a téliesre
fordult időjárás miatt decemberben
felfüggesztették a kivitelezést, csak
a múlt héten kezdték újra. Tulajdon-
képpen az útalapozás elkészült a ta-
valy, az elmúlt néhány napon az 5
méter széles aszfaltszőnyeget terí-
tették le két rétegben, továbbá 14
aknatetőt kellett az utcamagasság-
gal egy szintre emelni – tudtuk meg
Dósa Sándor polgármestertől. A
munkálatot a helyi költségvetésben
erre elkülönített összegből fedezték,
értéke 500 ezer lej. A korszerűsítést
szeretnék folytatni, ha nem lesznek
az idén komolyabb pénzügyi gon-
dok, következne a gergelyfi és falu
szorosa utcák kereszteződésétől a

Nagyhídig egy újabb 150 méteres
szakasz aszfaltozása, majd még az
idén a Kaszárnya és a festő utcák-
kal folytatnák. Vannak még aszfal-
tozatlan utcák a településen, de a
falut átszelő országutat leszámítva
ezek a legforgalmasabb belső útvo-
nalak Kibéden. A lakosság örömmel
fogadta, az elöljáró is megelégedés-
sel nyugtázhatja, hogy nem volt
üres választási ígéret, ez a beruhá-
zás is megvalósult.

Ugyanaz a cég nyerte el a Kis-
Küküllőn átívelő új vasbeton híd
építésének jogát is. A Helyi fejlesz-
tések Országos Programja révén tá-
mogatott beruházás is tavaly
kezdődött el a falu felső szélén, ahol
új átkelőhelyet építenek, ugyanis
csak egy vasbeton híd vezetett át
eddig a folyón, de a település felső
részén lakók számára igen nagy ke-
rülőt jelentett, ha ezen kellett átkel-
niük, hogy a sóvárad felé eső
határrészre eljussanak. ezzel a
munkával is jól haladtak, a tavaly
ősszel az átkelőhelyet biztosító be-
tongerendák a helyükre kerültek,
így az elmúlt napokban a hídra is
rákerült az első aszfaltréteg. Jelen-
leg a kétoldali felhajtók kialakításán
dolgoznak, majd a védőkorlátokat
szerelik fel, ezt követően pedig le-
terítik az utolsó aszfaltréteget.

A projekt részeként a folyón túl
két kilométeren megjavítják a sóvá-
rad közigazgatási határáig vezető

mezei utat is. Itt is megvolt már az úta-
lapozás és kövezés, jelenleg azon dol-
goznak, hogy a kialakított kétoldali
árkokra bejárókat építsenek. Összesen
tizenegy 5 méter széles híd épül,
amely a gazdáknak rájárást biztosít a

mezőgazdasági parcelláikra. Ugyan-
akkor az úthoz tartozik két kisebb,
egyenként 7 méteres híd megépítése
az Urásza- és Kotros-patakokon való
átkelés biztosítása érdekében – ma-
gyarázta el a polgármester.

A rétfalviak is örülhetnek, már nem kell porban, sárban járniuk, a múlt héten elkészült az aszfaltút                                       Fotó: Dósa Sándor

A megyei szociális otthonokban 
nincs igazolt koronavírus-fertőzött
Indokolt esetben gondozásba

veszik a fertőzött szülők 
gyerekeit

A Maros Megyei Szociális és
Gyermekvédelmi Igazgatóság
felkészült azoknak a gyere-
keknek a befogadására, aki-
ket – a jogszabályoknak
megfelelően – gondozásba
kell vennie, ha szüleikről be-
igazolódik, hogy koronavírus-
fertőzöttek, és kórházban
kezelik őket. Amint Deak Elida
Maria aligazgató hangsú-
lyozta, a SMURD, a polgár-
mesteri hivatalok és a
Szociális és Gyermekvédelmi
Igazgatóság szociális szolgá-
latai együttműködnek ilyen
esetekben, hogy a megbete-
gedett szülők magára maradt
gyerekei bekerülhessenek a
szociális ellátórendszerbe. 

Az aligazgatót annak kapcsán
kérdeztük, hogy az országos igaz-
gatóság vezetője, Mădălina Turza
szerdán közölte, azokat a gyereke-
ket, akiknek szülei megfertőződtek
az új koronavírussal, és kórházban
vannak, gondozásba veszi a szoci-
ális és gyermekvédelmi Igazgató-
ság. Kijelentette, ezekre az esetekre
is kidolgozták az eljárást, figyelve
azonban arra, hogy ne veszélyeztes-
sék a szociális ellátórendszerben
levő többi gyerek egészségét. 

Deak elida Maria lapunknak el-
mondta, hogy az érvényben lévő
jogszabályok szerint járnak el, a
szülők betegsége miatt magukra
maradt gyerekek a családi törvény-
könyvnek megfelelően a rokonok-
hoz (IV. fokig) kerülnek, ha ez nem
lehetséges, akkor juthatnak az igaz-
gatóság által fenntartott szociális
otthonokba. 

– eddig nem volt ilyen esetünk.
Ha szükség lesz arra, hogy szociális
otthonban helyezzünk el gyereke-
ket, akiknek szüleik kórházba kerül-
nek koronavírus-fertőzés miatt, azt
követően kerülhet erre sor, hogy a
közegészségügyi szakember vagy
családorvos javaslatot tesz erre. Ha
az orvos megállapítja, hogy a gyer-
mek tünetmentes, javaslatára a jog-
szabályoknak megfelelően bekerülhet
a szociális ellátórendszerbe, 14 napos
elkülönítésre. Tehát mindenképpen
járványügyi vizsgálat lesz, mielőtt a
hátrányos helyzetbe jutott gyermek
bekerül a rendszerbe, hiszen nem
veszélyeztethetjük a már gondozás-
ban levő gyermekek egészségét. A
fertőzés tüneteit mutató kiskorú
kórházi ellátásba kerül – tette hozzá
az aligazgató. 

Deak elida Maria a Népújságnak
elmondta, a megyei szociális ottho-
nokban nincs igazolt koronavírus-
fertőzött személy sem az
alkalmazottak, sem a gondozottak
között. Az intézmény vezetése már-
cius elején már megtette a szüksé-
ges óvintézkedéseket: elrendelte a
látogatási tilalmat a gondozóköz-
pontokban, figyelemmel követi
mind az alkalmazottak, mind a gon-
dozottak egészségi állapotát, foko-
zottan odafigyelnek a higiéniai
előírások betartására, azonban fel-
készült arra, hogy sürgős esetben
azonnal el tudjanak helyezni 20
gyermeket, és úgy szervezzék át a
tevékenységet, hogy szükség esetén
több, elkülönítésre alkalmas helyi-
séget is kialakítsanak. Az aligazgató
hozzátette: az intézmény gondosko-
dott védőfelszerelésről, de újabb
beszerzéseket is tervez, amihez
költségvetés-kiegészítés szükséges
a megyei önkormányzat részéről. 

Monica Anisie oktatási mi-
niszter már március 11-én, a
március 23-ra kitűzött határ-
idő előtt jóváhagyta, hogy
prof. dr. Leonard Azamfirei
vezesse egy újabb, immár
harmadik mandátum idejére
a marosvásárhelyi George
Emil Palade Orvosi, Gyógysze-
részeti, Tudomány- és Tech-
nológiai Egyetemet.

Kinevezése után a rektor három
jelöltet kért a magyar tagozat kép-
viselőitől a „legalább egy” magyar
nemzetiségű rektorhelyettesi állás
betöltésére, amit a közoktatási tör-
vény előír. 

Március 12-én a magyar szená-
tusi csoport oktatói gyűlést tartot-
tak, amelyen a 15 tanárból 13-an
voltak jelen (ketten igazoltan hiá-
nyoztak). A résztvevők egyöntetűen
megegyeztek, hogy az előző évek
gyakorlatához hűen a rektorhelyet-
tesi feladatra javasolnak egy „fő je-
löltet”, akinek személyéről nem az
egyetem csúcsvezetése, hanem a
magyar frakció dönt, majd azután
határoznak a másik két jelöltről is.

A titkos szavazást követően dr.
Nagy előd egyetemi docens került
fel elsőnek a listára. A második kör-

ben, ugyancsak titkos szavazás nyo-
mán, dr. szabó Béla professzor és
dr. Brassai Attila professzor lett a
másik két jelölt. 

Március 16–17-én a szenátus on-
line szavazással elfogadta a rektor
által előterjesztett javaslatokat a
rektorhelyettesi tisztségekre. Man-
dátumot kapott: Călin enăchescu,
Oana Mărginean, Klara Brânzaniuc,
Nagy előd, Olah Peter, Daniela Şte-
fănescu.

Ugyanezen az online szavazáson
a szenátus elfogadta, hogy az állás-
vizsgák, doktori védések és habili-
tációk szabályzatába kerüljön be a
szöveg, miszerint lehetőség nyílik
arra, hogy a bizottságok tagjai vide-
okonferencia keretében online ve-
gyenek részt az adott bizottság
munkálataiban. A szavazás eredmé-
nyét az adott bizottság titkára fogja
bevezetni a tevékenységről készült
jegyzőkönyvbe. A jelenlegi válság-
helyzetben ez logikus lépés, de mi-
után újra rendes gyűléseket fog
tartani a szenátus, a magyar nyelvű
oktatás képviselői remélik, hogy ezt
a túlságosan általános megfogalma-
zást pontosítani lehet külön-külön
minden szabályzatban.

Március 11-én a szenátus rendkí-
vüli ülést tartott, amelyen a járvány
miatt bevezetendő drasztikus lépé-
sekről döntöttek. Bár többen is hoz-

zászóltak, hogy nem jó egyszerre
bevezetni az online és a tömbösített
oktatást is, a szenátus mindkét vál-
toztatást megszavazta.

Érdeklődésünkre prof. dr. Szilágyi
Tibor, a szenátus alelnöke el-
mondta: – Még a járvány előtt is ne-
hezen hívták össze a szenátust.
Megalakulása után február 14-én,
február 21-én és március 4-én is on-
line „gyűlésezett”. Több magyar
szenátor írásban jelezte, hogy elfo-
gadhatatlan ez a módszer, főleg,
hogy a március 4-i szavazáson a
rektor versenyvizsga-eredményé-
nek a jóváhagyása történt. elvártuk
volna, hogy a rektor személyesen
is mutassa be és vállaljon felelős-
séget az elkövetkező négy év egye-
temi stratégiájáért. Ilyen
körülmények között kérdésekre,
észrevételekre és vitára nem kerül-
hetett sor. 

Az egyetem szenátusa a március
12-i online szavazással módosította
a választások további lebonyolítá-
sának időpontjával kapcsolatos ta-
valyi határozatát. Jelenleg a
dékánok megválasztása folyik,
majd a rektorhelyettesek és déká-
nok kinevezése, az egyetem veze-
tőtanácsának megalakulása, végül
pedig a dékánhelyetteseknek a dé-
kánok általi kinevezése követke-
zik.

Végéhez közelednek a választások 
A rektor a minisztertől is zöld utat kapott 

Aszfaltozás, hídépítés Kibéden

14-en Maros megyeiek. A WizzAir közleményében le-
szögezi, hogy az európai légtérben bevezetett korláto-
zások miatt április 30-ig törölték a London Lutonból
Konstancára, szatmárnémetibe és suceavára tartó já-
ratokat is. 

A törölt járatokra foglalással rendelkező utasokat au-
tomatikusan e-mailben értesítik, amennyiben a 
wizzair.com oldalon közvetlenül vagy a mobilalkalma-
záson foglaltak. Az utasok az utazás árát meghaladó
120 százalékos jóváírást kapnak a WizzAir-számlá-
jukra, amennyiben az összeget a következő két évben
WizzAir-repülőjegy-vásárlásra vagy más 

WizzAir-szolgáltatásra kívánják felhasználni. 
Az utasok kérhetik a repülőjegy összegének vissza-

utalását is banszámlára vagy bankkártyára – ami elhú-
zódhat. A procedúra lépéseiről tájékoztatják az
utasokat. ebben az esetben a repülőjegy árának 100
százalékát visszaszolgáltatják. 

Azok az utasok, akik valamely utazási iroda – bele-
értve az online szolgáltatókat is – közbenjárásával fog-
laltak repülőjegyet, fel kell vegyék a kapcsolatot az
illető irodával. 

A WizzAir légitársaság sajnálatát fejezte ki a kiala-
kult helyzetért, és továbbra is elsődlegesnek tartja az
utasok és a személyzet biztonságát. 

Törölték az összes 
marosvásárhelyi repülőjáratot
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A hibrid autót úgy lehetne a leg-
általánosabban leírni, hogy a műkö-
déshez szükséges energiát több,
egymástól eltérő erőforrásból me-
ríti. ez általában egy villanymotor
és egy belső égésű motor. A hibrid
autókról azt tartják, hogy kevesebb
üzemanyagot fogyasztanak, hiszen
a hajtásba besegít a villanymotor.
Azonban ez inkább városon igaz,
hiszen az ilyen típusú járműveket
általában kisebb belső égésű motor-
ral szerelik fel, és ennek következ-
tében nagyobb sebességnél,
autópályán való közlekedés során
nagyobb fogyasztással kell számol-
nunk, mert ott már nem segít be a
villanymotor. Természetesen van-
nak nagyobb belső égésű motorral
felszerelt hibrid és plug-in hibrid
autók is, azonban a tapasztalat azt
mutatja, hogy akik ilyen járművet
vásárolnak, az adókedvezményért
teszik, és nem a környezettudatos-
ságra törekednek, tisztelet a kivétel-
nek. A hibrid autókra ugyanis az
esetek többségében nincs adó vagy
az nagyon kicsi. 

A hibridek jóval az elektromos

autók elterjedése előtt jelentek meg.
A legtöbbet a Toyota Priusból adtak
el. ez nem is csoda, hiszen ez a
típus már 1997-ben megjelent. Nap-
jainkban már a negyedik generáció
is nagy számban fellelhető az uta-
kon.

Annak ellenére, hogy a hibrid
esetében már több mint két évtize-
des a technológia, sokan nem tud-
ják, mi a különbség a három típus
között (hibrid, plug-in hibrid és
light hibrid).

A klasszikus hibrid a kerekek for-
gásából nyer energiát, és ezt juttatja
el az akkumulátorokba, amelyek a
villanymotort működtetik. ezekben
az autókban van egy differenci-
álmű, ami azt szabályozza, hogy
mikor melyik energiaforrást hasz-
nálja az autó, azaz a belső égésű
motort vagy a villanymotort,
ugyanez a szerkezet felelős azért,
hogy milyen arányban vannak hasz-
nálva az erőforrások. A klasszikus
hibrid a legelterjedtebb, ezt főleg
városban érdemes használni.

A plug-in hibrid, vagy magyaros
nevén a konnektoros hibrid már
jóval összetettebb szerkezet. ebben
a típusban nagyobb akkumulátorok
vannak, és egy kapcsoló. A kapcso-

lóval a sofőr tudja szabályozni,
hogy belső égésű motorral vagy
pedig villanymotorral közlekedik. A
különbség az egyszerű hibrid és a
plug-in hibrid között az, hogy
utóbbi képes tisztán elektromosan
megtenni nagyobb távolságokat is
(minimum 30 kilométer, de akár 70-
80 is). Ahogy a neve is mutatja, ezt
az autót már lehet, sőt kell is tölteni,
amennyiben elektromos üzemmód-
ban szeretnénk közlekedni vele. A
teljesen elektromos autókat leszá-
mítva ez az egyetlen olyan típus,
amit konnektorba lehet dugni. Álta-
lában azok használják, akik város-
ban közlekednek, de néha hosszabb
útra is elmennek vele; városban a
villanymotort használják, míg a
hosszú úton átkapcsolnak a belső
égésű motorra.

A light hibrid egy új technológia.
Tavaly, 2019-ben jelent meg, és el-
sősorban a suzuki modelljeiben ta-
lálható meg. A működése abban
nyilvánul meg, hogy induláskor ka-
punk egy elektromos rásegítést,
ennek köszönhetően nem terheljük
annyira a motort és a kuplungot. A
másik két típussal ellentétben ez
kézi váltóval is kapható. A light hib-
rid egy másik, szélsőséges felhasz-

nálási módként a Lamborghini szu-
persportautójában, a sianban arra
hivatott, hogy a váltások közötti la-
tenciaidőt a nullára csökkentse,
hogy a vásárló megkapja a tökéletes
vezetési élményt, és ne zavarja az a
pár századmásodperc a váltások kö-
zött.

Összegzésképpen elmondható,
hogy az egyszerű hibrid jó alterna-
tíva arra, hogy a városban közle-
kedjünk, és valamivel kevesebb
káros anyagot pufogtassunk a leve-
gőbe. A light hibrid egy jobb, ké-
nyelmesebb vezetési élményt nyújt,
annak köszönhetően, hogy segít az

induláskor, így mellesleg gyorsab-
ban el tudunk indulni a piros lám-
pától. A plug-in hibrid pedig talán a
tökéletes keverék, hiszen a város-
ban képes teljesen elektromosan
közlekedni, nem szennyez, vala-
mint hosszú útra is tökéletesen
megfelel, hiszen nem kell megállni
tölteni, hanem egyszerűen átkap-
csolunk a belső égésű motorra.
sokan azt mondják, hogy elektro-
mos autót érdemes venni második
autónak városon, meglátásom sze-
rint azonban elég egy plug-in hib-
rid, az jó városban is és
országúton/autópályán is. 

Hibrid, plug-in hibrid és light hibrid
Mi micsoda?

Százhetvenöt éve, 1845. már-
cius 27-én született Wilhelm
Conrad Röntgen Nobel-díjas
német fizikus, a röntgen-
sugár felfedezője. Az MTVA
Sajtóadatbankjának portréja:

Apja posztókészítő és -kereskedő
volt a Düsseldorfhoz közeli Len-
nepben, a család nem sokkal később
anyja hazájába, Hollandiába költö-
zött. Röntgent végzése előtt kicsap-
ták utrechti középiskolájából, mert
nem volt hajlandó beárulni egy osz-
tálytársát, aki tanárukról karikatúrát
készített. Érettségi híján holland
egyetemen csak vendéghallgató le-
hetett, ezért a zürichi műegyetemen
szerzett gépészmérnöki oklevelet
1868-ban. August Kundt, a kor is-
mert fizikusának asszisztenseként
kezdett dolgozni, ekkor választotta
végleg a fizikát hivatásának. 1873-
tól tanított a strasbourgi, a giesseni,
a würzburgi egyetemen, 1900 és
1920 között Münchenben vezette a
fizikai intézetet.

Röntgen 1895. november 9-ére
virradóra írta be magát örökre a tu-
domány történetébe. ezen a napon
katódsugárcsővel kísérletezett, a
majdnem légüresre szivattyúzott
belsejű hengerben a katódból fóku-
szált elektronsugarakat lehet „elő-
csalogatni”, amelyek a feszültségtől
függő sebességgel lefutnak a csö-
vön. Röntgen homorú tükörformájú
katódot használt, hogy az elektron-

nyalábot a szemközti csőfal minél
kisebb felületére koncentrálhassa.

A sötét szobában arra lett figyel-
mes, hogy a cső közelében egy su-
gárzásra érzékeny anyaggal
(bárium-platina-cianid) bevont
ernyő zöldes fénnyel kezdett világí-
tani. Mivel a fekete papírba burkolt
cső falán sem a katódsugár, sem a
látható fény nem tud áthatolni, a je-
lenséget csak egy ismeretlen sugár-
zás okozhatta. Amikor a csövet
kikapcsolta, az ernyő nem világított
tovább, de ha ismét bekapcsolta, a
papír megint fényleni kezdett. Még
nagyobb csodálkozására a sugárzás
akkor is csak kicsit gyengült, ami-

kor könyvet tett a cső és a képernyő
közé, majd a csövet egy másik szo-
bába vitte át és becsukta az ajtót.
sőt ujjainak csontjai is kirajzolód-
tak a képernyőn, azaz a láthatatlan
sugár a kézen is áthatolt.

A szem számára láthatatlan su-
gárzásról a következő napokban az
is kiderült, hogy a vastag ólomle-
mezen kívül szinte minden anya-
gon áthatol, ráadásul nemcsak a
fluoreszkáló képernyőn, hanem a
fényképlemezen is nyomot hagy.
Mivel a sugarak természetéről
semmilyen elképzelése nem volt,
X-sugaraknak nevezte el, lévén az
X a matematikában az ismeretlen
jele. Ma már tudjuk, hogy a rönt-
gensugárzás – amelyet angolszász
nyelvterületen máig X-sugaraknak
neveznek, mert a röntgen szó az e
nyelvet beszélők számára szinte ki-
ejthetetlen – az elektromágneses
sugárzás egy formája, amelynek
hullámhossza 10 nanométer és 100
pikométer közé esik, és ionizáló ha-
tása van.

Röntgen azonnal felismerte a fel-
fedezés rendkívüli jelentőségét, de
tudós lévén csak hét héttel később,
1895. december 28-án publikálta,
amikor összegyűlt a megfelelő
mennyiségű bizonyíték. Újabb hó-
nappal később, 1896. január 20-án
a francia akadémián tartott előadást
a sugarakról, és egy önként jelent-
kező nyolcvanéves akadémikus ke-

zéről a helyszínen készített felvé-
telt, amelyen minden kis csont ki-
rajzolódott. Jóllehet a kor
legjelentősebb fizikusa, Lord Kel-
vin csalásról beszélt, tudóstársai
gyorsan megerősítették Röntgen
eredményeit, aki 1901-ben elsőként
kapta meg a fizikai Nobel-díjat. A
röntgensugárzás felfedezése forra-
dalmasította a fizikát, vizsgálata ve-
zette el néhány hónappal később
Becquerelt a radioaktivitás felfede-
zéséhez.

A röntgensugarat kezdetben a
csonttörések és idegen testek felku-
tatásánál használták, de gyorsan el-
terjedt a műtéti beavatkozásoknál
is, első alkalommal James Adams
glasgow-i sebész operált 1897-ben
ily módon vesekövet. Hamarosan
kiderült, hogy az emberi test sugár-
elnyelése alapján négy fokozatot
lehet megkülönböztetni: a csontok
elnyelése a legnagyobb, így ezek
árnyéka a legélesebb, a második a
bélrendszer, ahol a víztartalom a
meghatározó, ezt követik az izmok,
illetve a bennük levő zsírtartalom,
a legkevesebb sugárzást a tüdő
nyeli el a benne levő levegő miatt.
Az csak jóval később derült ki,
hogy röntgensugarak veszélyesek
is, mert rákot, főként leukémiát
okozhatnak.

Röntgen azt feltételezte, hogy az
X-sugarak a fényhez hasonló termé-
szetűek, mivel a mágneses tér nem
térítette ki őket útjukból. Évekig kí-
sérletezett hiába, hogy a fénytörés
és a visszaverődés jelenségét kimu-

tassa rajtuk, a diffrakciót végül
1912-ben a szintén Münchenben ta-
nító Max von Laue elméleti feltéte-
lezése alapján munkatársai,
friedrich és Knipping mutatták ki
kristályrács segítségével. (ezért
Laue kapott Nobel-díjat, 1914-ben.)
fél évszázaddal később a röntgen-
sugárral kapcsolatban ismét Nobel-
díjat ítéltek oda Allan M.
Cormacknek és godfrey Newbold
Hounsfieldnek, akik kidolgozták a
komputertomográf matematikai
modelljét, ez teszi lehetővé rétegfel-
vételek készítését, mintegy metsze-
tekben vizsgálva az emberi
szervezetet.

strasbourgi évei alatt Röntgen a
gázok fajhőjét tanulmányozta, gi-
essenben és Würzburgban az össze-
nyomhatóságra, a belső súrlódásra
és a felületi feszültségre vonatkozó
írásai jelentek meg. Rendkívül sze-
rény ember lévén, a nemesi címet
visszautasította, pedig így a von
szócskát biggyeszthette volna neve
elé. Találmányát sem volt hajlandó
szabadalmaztatni, a Nobel-díjjal ka-
pott összeget egyetemének ajánlotta
fel. ennek következményeként az
első világháborút követő elszaba-
dult német infláció minden pénzét
elvitte, és nyomorban halt meg
1923. február 10-én.

Az általa felfedezett sugarakon
kívül a szigetelők elektromos térben
való mozgatásakor keletkező rönt-
genáram is az ő nevét viseli, miként
a 111-es rendszerszámú elem, 
a roentgenium is.

175 éve született a röntgensugár felfedezője 

Illusztráció

Röntgen arcképe. Forrás: sciencephoto.com
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Amikor a melegűlt tavasz a kebelét kinyitotta
És a leggyönyörűbb víg nap az égre kerűl,
Minden kis féreg csúsz-mász vagy szökdös alá s fel
S a nap alatt kedvét tölti szokása szerént.
A barom a gyepeken legel és fickándoz; azonban
Menvén a vídám pásztor utána, süvölt.
A madarak csevegési miatt hegyek oldali csengnek
Szép hallgatni miként zeng valamennyi madár.
A verebek csevegik repdesve: csirip! csirip! a gyász
Fecske: firics! fricsér! a cinegécske: vicinc!
A pintyőke: pipinty! a csíznek ez a szava: csíz csíz!
A tenglic: tinglinc! így magyarázza nevét.
Mondja pacsirta: Vidék! ki-ki dícsér, mind kiki dícsír!
Erre rigó görögül mond: flüaréo! ió!
Banka pedig: to to tót! jó tót vót! hup! hup! upup! hup!
Úgy makog; a kakukk is mondani szokta: kukuk!
S nemdenem éneke közt cseng a kis fülemülének:
Gyüjj gyüjj! gyüjj csak gyüjj! füttyre tanítalak itt?
Egyszóval valamennyi madár énekre hevült már
Mindenik a gyönyörű víg kikeletnek örűl.

Így énekli Édes Gergely református lelkész, költő Némely
tavaszi madarakról versében a tavaszt. Nevét sem ismerjük
ma már, pedig ez a sajátos hangú költő népszerű volt a maga
korában, a XVIII. század végétől a XIX. század első feléig.
egyike volt a „míveskedők”-nek, szenvedélyesen és játéko-
san kísérletezett a magyar nyelv verstani lehetőségeivel. Tu-
datosan utánozta a népköltészetet. egy-két népdalutánzatából
népdal lett. Legnevezetesebb A petri gulyás. A felvilágoso-
dás, a romantika korában élt, Petőfi, Arany, Tompa fellépé-
sének tanúja volt.

Ma, kedves Olvasóm, az ő évszázadokból jövő derűjét tar-
tom pajzsként magam elé ebben a világjárványos zivornyá-
ban.

Hát mikor én látom hogy Apollóm rám mosolyog; már
Nemdenem a citerám végyem örömmel elő?
Jer citerám! zengjünk mi is a természet Urának
Amikor a napfény gyenge mezőre kihív,
Hol valamennyi madár mikor énekel, arra tanítgat

Hogy van azoknak urok! van! ki nekünk is Urunk.
Aki beléjek adott egymást értő különös szép
Hangokat, és azzal tisztelik őtet azok.
Kik ha valósággal tudnák az okok folyamatját
Mint az idő nyíltát érezik, észre veszik;
Tiszteletében a legfőbb Jónak megelőzvén
Áldozatúl vinnék éneki hangjaikat.
Ámde nem értelem az, hanem érzelem és különös hang
Amiket a kikelet bennek örömre fakaszt.
Így ha mit ösmérnünk lehet a természet Uráról
Mindazokat nékünk engedik által ezek.
Úgymint akiknek nem csak csupa nyelvet ajánlott
Sőt tudományhoz okos lelket is önte belénk.
Akiknek nyilván szól mind az okok folyamatja
Mindez az égi sereg mely örömébe cseveg.
Mondjuk azért mikoron az egek seregére tekintünk:
Légy áldott menny s föld atyja! hatalmas Ura!

Tegnapelőtt egy képpel örvendeztetett meg egy tanártár-
sam, kertjében fényképezett virágzó
barackot. Janus Pannonius sorait
idézte, az Egy dunántúli mandulafáról
sorait, amit Weöres Sándor így ma-
gyarított:

(…) Még boldog szigetek bő rétjein
is csoda lenne,

Nemhogy a pannon-föld északi hűs
rögein.

S íme virágzik a mandulafácska me-
részen a télben,

Ám csodaszép rügyeit zúzmara fogja
be majd! (…)

s mintha csak a fél évezredes sorok
igazát bizonyítaná, a tegnapi ágcibáló
szeszélyes hideg szelekkel érkező pi-
linkélő havazás váltott ritka márciusi
hózivatarrá, belepve ágat, bokrot. Mára
megint felragyogott a nap, de csak
fénye van, melegét még nem érezni.

Pannonius is boldog itáliai tájakra
indult utolsó útjára. Miután elárulta
Mátyást, s ellene fordult, a király ha-
ragja elől Velence felé menekült. Út-
közben megbetegedett, meghűlt, és
1472. március 27-én a ma Horvátor-
szághoz tartozó Medveváron elhunyt.

Menekülés. Északolasz tájakra vagy
onnan. Menekülés a járvány elől. 

Mint 1348-ban a firenzei pestisjár-
vány idején. Hét nő és három férfi egy
vidéki kastélyba menekül. A háborítat-
lan természetben, távol a halálos jár-
vány rémétől történetek mesélésével
telletik az időt. Mindenki mindennap
mond egy-egy mesét, így tíz nap alatt
száz történet hangzik el. Igen, ez a De-
kameron keretcselekménye. Élet és
halál körforgása, ám mindenkor az Élet
kerekedik felül. szerelmi-erotikus és

ironikus-szatirikus történetek füzére. Giovanni Boccaccio
jókedvű humora a reneszánsz ember életigenlése. Az élet örö-
meihez való jog fontosságát hangsúlyozza. Reneszánsz.
ebből a világból már hiányzik a pokoltól való félelem. ez
más világ, mint a Dante Alighierié. A szerelem a novellák-
ban őszinte, a boldogság forrása. Boccaccio hősei gyakran
nehéz helyzetből szabadulnak meg egy-egy találó szóval, tré-
fás ötlettel.

ez az életszemlélet tette Boccaccio jó barátjává a nála alig
idősebb Francesco Petrarcát. Levelezésük bensőséges vi-
szonyra vet fényt. Petrarca volt az, aki megakadályozta, hogy
Boccaccio egy kétségbeesett pillanatában elégesse ezt a
művét. Boccaccio élete utolsó húsz évét humanista tanulmá-
nyainak szentelte, tudós munkáit latinul írta, s ezekre volt a
legbüszkébb. szegényen élt. Petrarca 50 aranyat hagyott Boc-
caccióra végrendeletében azzal a megkötéssel, hogy bundát
vegyen rajta…

Petrarca. Jómagam néhány hete dombról és emberről
írtam, s a reneszánsz emberéről, aki megmászta ama dombot.
Aztán Zoltán Ildikó tanárnőm helyretette a régi magyarórai
emléket. Domb? 2000-es csúcs a Mont Ventoux. Az ember
pedig maga Petrarca. Az ő álmélkodása ott a világ szépségén,
nos, ez volt az igazi reneszánsz pillanat.

Az a vágy ösztökélt csupán, hogy ezt a roppant magas he-
gyet, melyet nem ok nélkül hívnak „Viharos”-nak, a mai
napon megmásszam (…) Eltökéltem hát, hogy amire annyi
éve gondolok, immár véghezviszem – kezdi Dionigi di Borgo
San Sepolcróhoz írt, 1336. április 26-án kelt levelét Pet-
rarca.

És a csúcson?
Első pillanatban a roppant látványtól megrendülve álltam,

és mintegy elzsibbadtam a szokatlanul könnyű levegő bűvö-
letében. Körülnéztem, s láttam a felhőket lábam alatt: ke-
vésbé tűnt előttem hihetetlennek az Athos és az Olympos
hírneve, mikor tulajdon szememmel ugyanazt láttam egy ke-
vésbé híres hegyen, amit azokról olvastam és hallottam. 

(…) a lelket is a magasba emelve eszembe jutott, hogy ke-
zembe vegyem Szent Ágoston Vallomásait, melyet a te szere-
teted ajándékozott nekem (…) Kinyitottam, hogy majd azt
olvassam benne, ami a szemem elé kerül. (…) Istent hívom
tanúságul, hogy amint a pillantásom a könyvre esett, ezt ol-
vastam benne: „Elmennek az emberek, hogy megcsodálják a
magas hegyeket, a tenger dagadó hullámait, a hosszan lefutó
folyókat, a végtelen óceánt, a csillagok pályáját, de önma-
gukra nem gondolnak.” Bevallom neked, megütöttek e sza-
vak. 

(…) Mit nem kellene fáradoznunk, nem azért, hogy a föld
fölé emelkedjünk, hanem azért, hogy azok fölé a kívánságok
fölé emelkedjünk, amelyek a földi dolgok szeretetéből fakad-
nak! (…)

Jómagam is fel-felmegyek, manapság már csak gondolat-
ban, a vásárhelyiek Mont Ventoux-ára, az Istenszékére. Áp-
rily Lajos gondolatát továbbgörgetve – Sötét ember, honnan
hozol ma fényt? –, onnan, a csúcsról, ahonnan belátni fél er-
délyt, hozom a hitet s a reményt. ezt szeretném átplántálni,
kedves Olvasóm, a te szívedbe is. 

A csúcsról jövet. ez is reneszánsz pillanat. Nemde?
Maradok kiváló tisztelettel.
Kelt 2020-ban, napra pontosan 548 évvel Janus Pannonius

halála után

Kiss Székely Zoltán

Sötét ember, onnan hozol ma fényt

S íme virágzik a barackfácska merészen
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A természet 
kalendáriuma (CDII.)



(Folytatás március 20-i 
lapszámunkból)

Másnap szingapúrban eredetileg a botani-
kus kertbe indultunk volna, de végül is úgy
határoztunk, hogy az másutt is van, és elin-
dultunk az indiai, illetve kínai negyedekbe.
Habár a Little India csak a város egy kicsi
része, lehetne pár ezer kilométeres is, ahogy
kinéz, és itt nem az architektúrára, hanem in-
kább a tisztaságra gondolok. Tulajdonképpen
egy főutca körül tömörül az egész. Itt nem
változott semmi az utóbbi 15 évben. Igaz, 10
óra már elég régen elmúlt, de az üzletek jó
része még nem nyitott ki, valószínűleg ez is
a keleti „pontosság” egy része. szerencsére
nem vásárolni jöttünk, hanem csak nézelődni.
sok az aranyárus, sok a kacat, és helyi ven-
déglő is van bőven.

A kínai negyedben ismét más architektúra
fogad, de itt legalább tisztaság van. egy kínai
vendéglőben megebédelünk valamit, ami na-

gyon hasonlít a disznócsülökhöz, csak sokkal
fűszeresebben van elkészítve. Kellemes meg-
lepetés: finom. A bejáratnál egy kis akvárium,
ki lehet halászni a rákot ebédre, így az való-
ban friss. Az időnk lassan lejárt, hiszen egy
nappal kevesebbet töltöttünk itt, mint erede-
tileg terveztük, indultunk a kikötőbe, nehogy
a hajót lekéssük.

A hajón nincs semmi említésre méltó, min-
den jól meg van szervezve, már ismerjük.
Igaz,  amikor a díszvacsora alatt kihirdették,
hogy az egyik utas egyéni redordot állított fel,
lévén hogy 945 napot töltött a Holland Ame-
rica Lines hajóin, kicsit meglepődünk a híren.
szinte 3 év! Mi az 56 napunkkal nagyon kez-
dők vagyunk.

Az első nap a Dél-kínai-tengeren hajózunk
északra, közel Thaiföld partjaihoz. Továbbra
is meleg van, úgy 30 C-fok körül, hiszen
közel vagyunk az egyenlítőhöz. ez itt már
francia fennhatóság volt valaha, és Indokíná-
hoz tartozott, mint Laosz, Kambodzsa, Ko-
kinkína és Tonkin.

Nathon (Ko Szamuj)
Ko szamuj  (Koh samui) a Thai-öbölben

fekszik, és Thaiföld harmadik legnagyobb
szigete. Tulajdonképpen üdülőközpont, a szi-
getet egy jó óra alatt körbe lehet autózni. Ha-
jónk valahol az öbölben kötött ki Nathon, a
főváros közelében, és a mentőcsónakok vit-
tek partra. Onnan pedig minibuszok, ahova
feliratkoztunk kirándulni. Mi a buddhista
templomokat vettük célba.

A főút aszfaltos, de nem a legjobb minő-
ségű. sok a gödör, sok helyen javítják az utat,
a nagy forgalom miatt azonban úgysem lehet
sietni. 

Az idő szép, süt a nap, egy-egy felhő dí-
szíti az eget, a víz pedig türkizkék. Igaz, a pá-
ratartalom közel 100%-os, de hát elég közel
vagyunk az egyenlítőhöz. A buszban arra fi-
gyeltem fel, hogy a mellettünk ülő pár néme-
tül beszél, s beszédbe elegyedtünk. Ilyenkor
derül ki, milyen kicsi is a világ. szászok vol-
tak, a ’60-as években vándoroltak ki szeben-
ből.

Az első megállónk a Wat Phra Yai (a vat –
angolosan wat – kolostortemplom), hatalmas
arany Buddha-szoborral, egy dombocska te-
tején áll a sziget északkeleti oldalán. 76 lép-
cső vezet fel hozzá, a sziget leglátogatottabb
szobra. Nehéz megmondani, honnan szebb,
lentről-e vagy fentről. Igaz, a tetőről szép a
kilátás az öbölre. Itt is a megszokott árusok
sora vár, kissé távolabb pedig egy kis tó van.
Kívül aránylag tiszta, de jobb, ha nem nézünk
be a „hátsó sorba”. 

Minden bejáratnál, minden emelkedőnél
egy lépcsővel több, mint kellene, és mint
megtudtuk, ez azért van, hogy a rossz szelle-
mek botoljanak meg, és ne tudjanak be- vagy
feljönni. Nem tudom, a szellemek hogy van-
nak vele, de a járókelők eléggé botladoznak,
főleg a külföldiek. Közel van a Vat Plai Laem
templom is az együttérzés 18 karú istennőjé-
nek, guanjinek a szobrával, egy tó közepén.
A közelében van egy fehér nevető Buddha-
szobor is, egy tó mellett. Átellenben egy
másik pagoda.

(Folytatjuk)

Két hét Délkelet-Ázsiában
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Fodor Lajos

A Little India

A Wat Plai Laem                                       

Wat Phra Yai

A Wat Plai pagoda

Az Aranypagoda és félelmetes őre
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A megjelölt sorokban, oszlopokban szereplő helyes megfejtéseket április 9-éig a
Népújság címére (Dózsa György u. 9. szám) beküldők – két személy – egy-egy könyvet
nyerhetnek. A pályázati szelvényt – a pályázat címével együtt – kérjük kivágni és a
borítékra ráragasztani. (Egy borítékban csak egy pályázati szelvény szerepelhet.) 

A két rejtvény azonos számú meghatározásait keverve közöljük. A megjelölt 
négyzetekbe kerülő betűket folyamatosan összeolvasva Vincenzo Bellini egyik 
operájának a címét kapjuk. Könnyítésül egy betűt előre beírtunk.

VÍZSZINTES: 1. Játékbarlang – Mártír. 7. Kettőzve, egyik nagyszülő – Páratlan roló!
8. Hint – szédült, bódult. 9. Távozás része! – Az oxigén, kálium és szén vegyjele. 11. 
Osztrák, thaiföldi és ománi autójel – Riglidarab! 12. Ruhát vízben tisztító – Inda. 14. 
szintén, székelyesen – A gallium vegyjele. 15. Kikelet – szolgáló. 18. Változó színű
drágakő – groteszk. 19. Hideg ellentéte – Életem … ere (Ady). 22. fába vés – Rangjelző
szó. 23. Amely ideig – Régi történet. 25. Kopasz – Általános forgalmi adó, rövidítve. 27.
erőteljesen mozgat – Tanév közepe! 28. Becézett zoltán – Múlhatatlan. 30. Római
aprópénz volt – Alá. 31. Katafalk – Teátrista, komédiás.

FÜGGŐLEGES: 1. Rossz kívánság – Keményfém. 2. Ízletes húsú tengeri hal – Létre-
hoz, teremt. 3. Kettős betű – Indok. 4. Északi határfolyó – Reteszel, lakatol. 5. szabó
Magda egyik regénye – Jegyzetfüzet. 6. európai nép – Cáfol, nem ismer el. 10.
Tetőszerkezetet épít – Harc, küzdelem. 13. Dedó – Takarít. 16. fogolytábor – Íz, zamat.
17. Műkedvelő – Izzó szén. 20. A Jupiter egyik holdja – Arcul üt. 21. Teljes, hiánytalan –
Kúrál, gyógyít. 24. Komornyik – Díszelőadás. 26. Arab férfinév – Rövid darab! 29.
Kicsinyítő képző – Izomkötő szalag.

Koncz Erzsébet

A MÁRCIUSI ÉVFORDULÓK (2.)
című pályázat nyertesei:

Táncos Júlia, 
Marosvásárhely, Pandúrok útja

Fénya Sándor, 
Marosvásárhely, 1848. út

A pályázati rejtvény megfejtése:
DACSÓ; FALK; MEZŐFI; LENCZ; ÚJHÁZY; 

DEKKER; MARÓCZY; THURY; VIOLA
Kérjük a nyerteseket, 

vegyék fel a kapcsolatot Borbély Ernővel 
a 0742-828-647-es telefonszámon.

Megfejtések 
a március 20-i számból:

Ikrek:
Éhség

Skandi:
… férfit láttam már buta libá-
val, se még egyetlen okos nőt
sem buta pasival.

1.
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VÍZSZINTES: 1. Lucius Annaeus Seneca aforizmájának első része. 9. Orosz
rendező (Alekszandr). 10. Várkonyi gróf (Tádé). 11. Az idézet második része. 16. Vasúti
vendéglő. 18. Akkor indul! 19. Légitársaság (volt). 20. Kuruc vezér (Tamás). 21. fiatal
ökör. 23. Tamási … (író). 24. Parancsoló. 25. Ausztráliai futómadár. 27. … Vegas
(Nevada). 28. … Tin Tin (kutyasztár). 29. Vegyileg semleges. 31. Csatár öröme. 33. Magas
növény. 34. Nátrium-karbonát. 35. Már hó … el a bérci tetőt (Petőfi). 37. Cinez. 39.
Magad. 40. Joszip Broz … (jugoszláv). 41. Lángol. 42. Hús (angol). 44. Újság. 45. …
Pavone, énekes színésznő. 48. Ypres másik neve. 50. Csavar része. 52. Tagadás. 53.
Ásványi fűszer.

FÜGGŐLEGES: 1. Végtag része. 2. Biológiailag létezik. 3. Életút. 4. zóna. 5. Hajófar.
6. … ma megtehetsz. 7. Kicsinyítő képző. 8. Török város. 12. Robin Hood szerelme. 13.
Mikszáth Kálmán felesége. 14. sárga nemfémes elem. 15. Védelmez. 17. Ismételt tagadás.
19. Az idézet befejező része. 20. Olasz karmester (Alberto). 22. … berek, nádak, erek
(szólás). 24. Blazírt. 26. Csahol. 29. Lekvár. 30. Thor Heyerdahl papiruszhajója. 32. 476-
ban ért véget. 34. Orgánum. 35. …-topog (aprókat lép). 36. A tiroli híres. 38. Nomen est
… (latin szólás). 40. A Nílus forrástava. 43. ellen (görög). 44. Az egyik Tolsztoj. 46. 
Osztrák folyó. 47. szappanmárka. 49. Rövid köszönés. 50. Kassák Lajos lapja volt. 51.
Tyúkfej!

L.N.J.
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KOBAK KÖNYVESBOLT

Marosvásárhely,
Győzelem tér 

18. szám, 

www.bookyard.ro

RENDELŐBEN

Az idős székely bácsi panaszkodik a
doktornak, hogy fáj a jobb lába.
A doktor próbálja megnyugtatni:

– A kor, a kor, bácsikám.
– Fenét a kor, doktor úr, …

(a válasz folytatása 
a rejtvényben alakul ki)



Az angol labdarúgó Premier 
League történetének legeredménye-
sebb játékosa, Alan shearer szerint
Harry Kane jövőre elhagyja majd a
Tottenham Hotspurt, ha a csapat
nem nyer semmilyen trófeát.

A 26 esztendős válogatott tá-
madó 2004-ben került a spurs aka-
démiájára, és 2009 óta játszik a
felnőttcsapatban, de eddig sem
hazai, sem nemzetközi szinten nem
szerzett első helyet az észak-londo-
niak színeiben.

sajtóértesülések szerint Kane
nem zárja ki az eligazolás lehetősé-
gét, és nyitott lenne arra is, hogy a
következő szezont már a Manches-
ter Unitednél kezdje meg. „Azt
gondolom, hogy ha a következő 12
hónapban nem nyer semmit, akkor
el kell igazolnia“ – nyilatkozta 
shearer, aki 260 góllal vezeti a PL
legeredményesebb játékosainak
örökranglistáját.

A combhajlítóizom-sérüléséből
jelenleg is lábadozó Kane most 136
találatnál jár, shearer szerint pedig
akár a következő években meg is
döntheti a rekordot, de ehhez szá-
mos tényező szükséges.

„Kérdés, hogy milyen lesz az
erőnléte, hol játszik és ott milyen
sikereket ér el. Ha egészséges és
sokat tud futballozni, illetve
marad a PL-ben, akkor egy napon
összejöhet neki, de nem lesz
könnyű” – fogalmazott a 49 éves
shearer, aki 1992 és 2006 között
441 bajnoki meccsen érte el a 
260 gólt.

Harry Kane jövőre távozhat a Tottenhamtől A Barcelona 70 százalékkal
csökkentené sportolói fizetését

A koronavírus-világ-
járvány világszerte be-
folyásolta a labdarúgás
világát, hatása nálunk is
nyilvánvaló. Románia
legbefolyásosabb játé-
kosmenedzserei azt ál-
lítják, hogy az
átigazolási piac nagy-
ban szenvedni fog a
most kialakult helyzet
miatt. A futballistáknak
ugyanakkor el kell
majd fogadniuk szerző-
désük értékének csök-
kentését.

A legbefolyásosabb
román ügynök, Ioan
Becali, aki többek kö-
zött florinel Coman,
florin Tănase, Ionuţ Nedelcearu,
Alexandru Chipciu, Bogdan
stancu, Mihai Bălașa, Dragoş gri-
gore és Jasmine Latovlevici érde-
keit képviseli, radikális
változásokra számít. „Lesznek
anyagi problémák, de nem várok já-
tékoselbocsátásokat, és nem hi-
szem, hogy sok klub csődbe kerül.
Mindegyik szerződésnek van vis
maior-záradéka. És ez olyan, mint
egy háborús helyzet. Védem a játé-
kosokat, de a legtisztességesebb az
lenne, hogy ameddig áll a szezon, a

klubok kifizessék a játékosoknak a
juttatásuk legalább 60-70%-át” –
mondta Ioan Becali.

florin Manea az 1. liga két legis-
mertebb külföldi futballistáját,
Diego fabbrinit és Damian Djoko-
vicot képviseli. „Nem hiszem, hogy
nagyon sok ingyen igazolható játé-
kos jelenik meg a piacon. 

A romániai klubok azoktól a fut-
ballistáktól igyekeznek majd szaba-
dulni, akik nem tettek eleget az
elvárásoknak. A játékosok és a klu-
bok is visszavesznek az egymással
szemben támasztott elvárásaikból.

Valószínűleg kompromisszum szü-
letik, és a játékosok csak a pénzük
20-30 százalékát veszítik el” – vé-
lekedett.

Anamaria Prodan Reghecampf
arra számít, hogy 50%-kal vissza-
esik az átigazolási piac. Az ügynök,
aki többek között Dennis Man, Ii-
lian Cristea, Ionuţ Panuringru és
Darius Olaru érdekeit képviseli,
úgy véli, hogy kevesebb játékost
adnak majd el, és az átigazolási
díjak, valamint a bérek is csökken-
nek majd. „A kluboknak várniuk
kell, ha nem adták el eddig a játé-
kosaikat, akiktől meg akartak
válni. A nagy klubok biztosan túl-
élik ezt a helyzetet. A játékosokat
szerződések kötik a klubokhoz, és
nem látom, hogyan lehet ezeket
egyoldalúan módosítani. A megol-
dást a tárgyalások és a közös meg-
állapodással született szerződés-
módosítások jelentik” – nyilatkozta
a România TV-nek a játékos-
ügynök.

A Barcelona felkérte a sportolóit,
hogy a klubot segítve egyezzenek
bele, hogy a koronavírus-járvány
miatt akár hetven százalékkal csök-
kentsék a fizetésüket, számolt be az
M4 sport. A játékosok állítólag át-
érzik a helyzetet, de megállapodás
még nem született. A fizetéscsök-
kentés – ami a Dortmundnál és a
Bayern Münchennél már megtör-
tént – a Barcelona női és férfi lab-
darúgócsapata mellett a B, valamint
az U19-es együttest is érintené, to-
vábbá ugyanezeket a megszorításo-
kat léptetnék életbe a kosár-, hoki-
és kézicsapatoknál is – írja a The
guardian.

Az intézkedés a karantén ideje
alatt tartana, utána pedig akkor is
visszaállna minden az eredeti álla-
potába, ha spanyolországban nem
fejeznék be a szezont.

A sport is hasonló hírekről szá-
molt be, hozzátéve, hogy az öltöző
nem egységes a kérdésben, vannak
játékosok, akik ellenzik a lépést. A
RAC1 rádióállomás úgy tudja, a
Barca futballistái 30 százalékos fi-
zetéscsökkentést tartanának megfe-
lelőnek.

A klub nem véletlen rukkolt elő
a fizetéscsökkentés elképzelésével,
hiszen a járvány okozta leállás –
felfüggesztették a bajnokságokat,
valamint a hazai és nemzetközi ku-
pákat – miatt körülbelül 60 millió
eurós veszteséget kénytelen elköny-
velni.

A Barcelona játékosai egyébként
nem fukarok, már adományoztak
pénzt a koronavírus-járvány elleni
küzdelemre, Lionel Messi egy,
Marc-André ter stegen két és fél
millió eurót szánt a közös ügyre.

Elhalasztották az európai 
kézilabdakupák négyes döntőit

Az európai Kézilabda-szövetség
(eHf) elhalasztotta a nemzetközi
kupák négyes döntőit, közük a női
Bajnokok Ligája budapesti végjáté-
kát is. Az eHf közleménye szerint
kevés az esély arra, hogy a korona-
vírus-járvány terjedése közben má-
jusban újraindulhat a játék, a
szövetség most azzal számol, hogy
legkorábban júniusban folytatód-
hatnak a nemzetközi kupaküzdel-
mek.

A módosításra vonatkozó forga-
tókönyv már két hete elkészült,
most ezt hagyta jóvá az eHf végre-
hajtó bizottsága. eszerint az eredeti
helyszíneken, de augusztusban és
szeptemberben zárulnak a soroza-
tok. A női BL négyes döntőt május
8–9. helyett szeptember 5–6-án ren-
dezik meg a jelenlegi tervek szerint.
A férfi BL négyes döntőjére május
30–31. helyett augusztus 22–23.
között Kölnben, a férfi eHf Kupa
kétnapos fináléjára pedig május 23–
24. helyett augusztus 29–30-án Ber-
linben kerül sor.

Az európai szövetség ugyanak-
kor hangsúlyozza, hogy jelenleg ez
a verzió is elméleti, mivel a megva-
lósulása a járvány alakulásától, il-
letve kormányzati döntésektől függ.

Az eHf végrehajtó bizottságá-
nak magyar tagja, Horváth gabri-
ella az M1
aktuális csator-
nán elmondta:
nagyon komp-
lett, jól előké-
szített anyagot
kaptak az ope-
ratív munka fe-
lelőseitől, akik
nagyon sok ol-
dalról megvizs-
gálták a
lehetőségeket,
és olyan javas-
lattal álltak elő,
ami „talán
m e g v a l ó s í t -
ható”. „Termé-
szetesen ez
nem biztos, de

ebben a rendkívüli helyzetben sem-
mire nem lehet azt mondani, hogy
biztos. Áprilisban várható a techni-
kai bizottságok és végrehajtó bizott-
ság következő ülése, akkor biztosan
többet fogunk tudni a helyzetről, és
újra megvitatjuk” – nyilatkozta.

A magyar szövetség főtitkára
hozzátette, ez a rendhagyó helyzet
folyamatos figyelmet és folyamatos
döntéshozatalt igényel a részükről
is. Horváth gabriella rávilágított,
hogy az eHf alternatív versenynap-
tára kapcsán is nagyon fontos dön-
tés volt a tokiói nyári olimpia
elhalasztása, hiszen a négyes dön-
tők augusztusra, szeptemberre ha-
lasztása nem lett volna ideális, ha
augusztus elején a legjobb játéko-
sok még az olimpián szerepelnek,
és csak utána térnek vissza a klub-
jaikhoz.

Hozzáfűzte, ez lehetőséget adott
arra, hogy minden továbbjutás a pá-
lyán dőlhessen el, és így nagyobb
esély van rá, hogy minőségi játékot
hozzanak a négyes döntők.
„Amennyiben ezek a tornák még-
sem lesznek lejátszhatók, akkor tel-
jes újratervezésre lesz szükség.
Nem tudom, abban az esetben
mikor fogunk újra a kézilabdáról
beszélni” – vélekedett Horváth
gabriella.

Katasztrófahelyzet a román labdarúgásban:
„mintha háború lenne”
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Egy az eddigi 136 gól közül: Kane az Arsenal ellen is betalált

Buffon még egy évre a Juventusnál
Gianluigi Buffon jövő nyárig meghosszabbította június 30-án le-

járó szerződését a Juventus labdarúgócsapatával.
Több nemzetközi portál – köztük a The Sun – arról számolt be,

hogy a 42 esztendős világbajnok hálóőr a következő idényben is a
torinói klub játékosa lesz, így 19. szezonját kezdi meg ott. Buffon
– aki 176 alkalommal szerepelt az olasz válogatottban – a jelenlegi
idényben 11 alkalommal védte a Zebrák kapuját, összességében
pedig 667 tétmérkőzésen öltötte magára a Juventus mezét. Ezzel
második a Juventus örökrangsorában, az első helyen 705 fellépéssel
Alessandro Del Piero áll.

A The Sun honlapja emlékeztetett: Giorgio Chiellini és Blaise
Matuidi kontraktusa ugyancsak lejár az idény végén. A brit mé-
dium értesülései szerint velük is tárgyalásokat folytat a Juventus.

A Napoli is szeretné megszerezni Immobilét
Az FC Napoli is beszállt az olasz futballbajnokság jelenlegi leg-

jobbja, Ciro Immobile megszerzéséért zajló klubcsatározásba –
írta a calciomercato.com. A szünetelő bajnokságban hatodik nápo-
lyiak a legújabb jelentkezők a Lazio 30 éves válogatott csatáráért,
akit az élcsapatok közül az Internazionale és az AC Milan is sze-
retne szerződtetni a római együttestől, amely éppen Immobile re-
meklésének köszönhetően áll egyetlen pont hátránnyal a Juventus
mögött a második helyen a Serie A-ban. A támadó, akinek 2025-ig
szóló szerződése van a Laziónál, a 2019/2020-as szezonban 33 mér-
kőzésen 30 gólt szerzett.

A FCSB-nél 50 százalékos csökkentést jelentettek be
Felére csökken a játékosok fizetése a bajnoki címre pályázó

FCSB-nél a koronavírus-járvány miatt. Az első elképzelés szerint
év végéig lett volna hatályos az intézkedés, végül októberben egyez-
tek meg a játékosok a fővárosi klub vezetésével. A csapat kapitánya
elsőként adta beleegyezését és aláírását a módosított kontraktusra,
emiatt a játékosok mintegy fele árulónak nevezte Florin Tănasét,
mivel ők nem értenek egyet azzal, hogy 50 százalékkal kevesebb
pénzt kapjanak.

Antoine Griezmann és Lionel Messi tanácskozik: elfogadják, ne fogadják a klub kérését? Fotó: EPA

Beláthatatlan ideig üres marad a játéktér, elkerülhetetlennek látszik a változás a focispiacon is

A női Bajnokok Ligája-győzelemre idén is a Győr lenne az egyik legna-
gyobb esélyes



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

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

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

HENI MED CENTER – INgYeNes ORVOsI KIVIzsgÁLÁs
KÜLDőPAPÍRRAL: reumatológia (gerincfájás, térd-, váll- és csípő-
panaszok); belgyógyászat. KeDVezMÉNYes ÁRAK: bőrgyógyá-
szat; neurológia;  ultrahangos kivizsgálás; allergológia; immunológia;
doppleres ultrahangvizsgálat. Tel.: 0770-310-944. Cím: Pr. Dr. ghe.
Marinescu u. 47/3. szám (November 7.). (64619-I)

ALKALMAZUNK 4 CsILLAgOs PANzIÓBA igényes és önálló
munkavégzésre képes szOBALÁNYT/TAKARÍTÓNőT. Tel. 0744-
624-976. (21945-I)

KISVENDÉGLŐ keresi kreatív, újdonságokra képes VezeTő szA-
KÁCsÁT. Tel. 0744-624-976. (21945-I)

ÉPÍTŐCÉG 15%-os kedvezménnyel vállal háztetőkészítést, tetőfe-
dést Lindab cserépből, tetőszigetelést, cserépforgatást, külső és belső
munkálatokat, javítást, kerítés- és kapukészítést, bontást is. Tel. 0770-
621-920. (7060-I)

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

A TRIPLAST KFT. alkalmaz HegeszTőT. szakmai felkészítést,
vonzó bérezési csomagot és előléptetési lehetőséget ajánlunk. Az öné-
letrajzokat Marosvásárhelyen, a Dózsa györgy utca 197. szám alatt,
a cég titkárságán lehet benyújtani vagy e-mailben a hr@triplast.ro
címre elküldeni. További információ a 0742-147-043-as telefonszá-
mon. (64617-I)

KFT. alkalmaz VÍzszeReLőT, ÁCsOT. Tel. 0744-505-710. (6971-I)

A TIMKO PÉKSÉG alkalmaz eLADÓKAT üzleteibe és MUNKÁ-
sOKAT a pékségbe. Tel. 0756-128-302, Rozália: 0756-128-310.
(64487-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

számítógépen is szerkeszthetővé tették, és egysze-
rűsítették a lakhely elhagyásához szükséges nyilatko-
zatot csütörtöktől a hatóságok. A kinyomtatott és aláírt
dokumentum fényképét is elfogadják a rendfenntartó
szervek a kijárási tilalom idején. A szerdán délben ha-
tályba lépett katonai rendelet értelmében teljes kijárási
tilalom van érvényben Romániában. Csak azok hagy-
hatják el lakásukat, akiknél ez elkerülhetetlen a mun-
kavégzéshez, halaszthatatlan orvosi vizsgálatra
szorulnak, létfenntartásukhoz vagy gyógykezelésük-
höz szükséges termékeket kell beszerezniük, mező-
gazdasági tevékenységet végeznek, ellátásra szoruló
hozzátartozójukról gondoskodnak, vagy saját, illetve
háziállataik mozgásigényét elégítik ki lakóhelyük köz-
vetlen közelében. A lakás elhagyásának indokáról
minden esetben a munkáltató által kibocsátott igazo-
lást vagy saját felelősségre kiállított nyilatkozatot kell

felmutatni a rendfenntartóknak. A dokumentumokat
ki lehet nyomtatni, és kézzel kitölteni, vagy számító-
gépen kitölteni, és ezután kinyomtatni, az aláírás azon-
ban mindenképpen saját kezű kell hogy legyen,
figyelmeztet a stratégiai Kommunikációs Csoport
(gCs). A kézzel aláírt dokumentum fényképét be
lehet mutatni a rendfenntartóknak telefonon vagy
táblagépen is. A közlemény figyelmeztet, hogy az
adatok elektronikus kitöltését lehetővé tevő platfor-
mokat a hatóságok nem támogatják, és ezektől elha-
tárolódnak, ugyanis fennáll a veszély, hogy ezeket a
platformokat adathalászok működtetik, akik így jog-
talanul jutnak személyes adatokhoz. A munkáltató
által kibocsátott igazolást vagy saját felelősségre ki-
állított nyilatkozatot a személyi igazolvánnyal együtt
kell bemutatni, és a rendfenntartóknak joga van eze-
ket lefényképezni.

Változott a lakhely elhagyásához szükséges
nyilatkozat formanyomtatványa

Március 16–20-a között a hatáskörükhöz tartozó öt
megyében ellenőriztek az erdészeti őrség felügyelői.
Megyénkben két gattert működtető kereskedelmi egy-
ségnél 576 köbméter fűrészárut és 18 köbméter tűzifát
koboztak el, mivel nem tudták igazolni a faanyag szár-
mazási helyét. ezért összesen 5000 lejre bírságoltak.
Két esetben értesítés alapján ellenőrizték a szabálytalan
fakivágással, szállítással gyanúsítottakat. A szabálysér-
tőket összesen 2000 lejre büntették.

Az említett időszakban 15 fakivágási kérvényt nyúj-

tottak be, nyolc dokumentumban kérték a vágterek
használati idejének meghosszabbítását. 

A Romsilva Rt. kezelésébe került 3 hektár kihasz-
nálatlan erdőterület, egy alkalommal vadkárfelmérési
jegyzőkönyvet készítettek és ellenőriztek egy céget,
amely több fát termelt ki az engedélyezett mennyiség-
nél, ezenkívül 20 fakivágási engedélyt bocsátottak ki.
A brassói központú erdészeti őrség a járvány idején –
a megfelelő óvintézkedéseket betartva – folytatja el-
lenőrző és más jellegű tevékenységét. 

Ellenőrzött az erdőőrség 
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Felhívás 
helyi érdekeltségű nonprofit tevékenységek

vissza nem térítendő támogatására 
Csíkfalva község 2020. évi költségvetéséből

1. Támogató hatóság: Csíkfalva község, székhelye: Csíkfalva
34/A szám, Maros megye, adószám: 4375879, telefon: 0265-588-
112, fax: 0265-588-016, web: www.vargata.ro, e-mail:
vargata@cjmures.ro. 

2. A vissza nem térítendő támogatásra vonatkozó törvényi ren-
delkezések: 

Az általános érdekeltségű nonprofit tevékenységekhez közpénz-
ből nyújtható vissza nem térítendő támogatásokról szóló 350/2005.
számú törvény, az utólagos változtatásokkal és kiegészítésekkel.

3. Csíkfalva község 2020. évi költségvetéséből a következő téren
nyújtható támogatás helyi érdekeltségű nonprofit tevékenységekre:
a. Közművelődés, nevelés és tudomány, ifjúság és írott kultúra; b.
Törvényesen elismert vallásfelekezetek; c. Sport 

4. A Csíkfalva község 2020. évi költségvetésének jóváhagyásáról
szóló 14/2020. tanácsi határozat értelmében a 2020. évre helyi ér-
dekeltségű nonprofit tevékenységek támogatására rendelkezésre
álló összegek a következők: 

9.000 lej – közművelődés, nevelés és tudomány, ifjúság és írott
kultúra; 

10.000 lej – törvényesen elismert vallásfelekezetek;
15.000 lej – sport.
5. A projektek lebonyolításának időtartama: 2020. június–

december. 
6. A vissza nem térítendő támogatás igénylésére vonatkozó do-

kumentáció Csíkfalva község weboldalán érhető el a Közérdekű
információk címszó alatt, vagy beszerezhető Csíkfalva község szék-
helyén László Ottilia-Zsófia főtitkártól. 

7. Az érdekeltek a pályázati útmutatóban előírt dokumentációt
Csíkfalva község székhelyén tehetik le munkanapokon 9–15 óra
között. Benyújtási határidő: 2020. április 22., 15 óra.

8. Eredményhirdetés 2020. május 27-én. 
További részletek Csíkfalva község székhelyén kérhetők az előb-

biekben megadott elérhetőségeken. 
Balogh István polgármester



ADÁSVÉTEL

ELADÓK: porszívó, festmények, keretek,

rádió, tévé, varrógép, ajtók, többféle

bútordarab, lemezek, órák, csergeterítő,

többféle nagy és kicsi edény, 15 db

báránybőr, sok baba, kerékpár,

szőnyegek, Thonet-székek, fából kiságy,

sok tűzifa, szép sarokkanapé, régiségek,

ezenkívül sok egyéb, minden olcsón.

Csere is érdekel.  Tel. 0265/242-342.

(7054)

A NIKI PARK ÜZLET – 1989. De-

cember 22. utca 113/A szám – elad új

ágybetéteket. Nyugdíjasoknak 20%

kedvezmény.  (22014-I)

VÁSÁROLNÉK 3 darab süldőt, 30-40

kilótól felfelé. Tel. 0727-278-893,

0265/433-429. (7200)

LAKÁS

ELADÓ olcsón Marosszentgyörgyön

2004-ben épült ház, 44 ár telek (fel-

parcellázható) a főúton, közel a Selg-

ros-hoz. Tel. 0744-438-594. (22014-I)

ELADÓ ház telekkel Panitban, a 124.

szám alatt. Tel. 0747-997-792. (6731)

ELADÓ ház: 2 szoba és kamra, 20 ár

kert Ehedben, üres. Tel. 0771-029-

589. (7182-I)

MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK: külső műanyag/alumínium

redőnyöket, szalagfüggönyöket,

harmonikaajtókat, szúnyoghálókat. Tel.

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

FAMETSZÉST és permetezést válla-

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

JÓSOLOK kártyából és kávéból. Tel.

0742-614-602. (6607)

TETŐSZIGETELÉS részletre, garan-

ciával. Tel. 0740-680-648, 0722-693-866.

(64571)

KÜLÖNFÉLE FÉMMUNKÁT vállalok.

Tel. 0740-680-648, 0722-693-866.

(64571)

HOSSZÚ TÁVRA, munkakönyvvel

gyerekszerető, kedves és megbíz-

ható dadust keresünk. Tel. 0734-730-

472, 0745-162-268. (6913-I)

KIADÓ 12 ár zöldséges-gyümölcsös-

kert a Kövesdomb mellett. Tel. 0751-

584-484. (p.-I)

FUVART, bútorhordást vállalunk sze-
mélyzettel, külföldre is, valamint tör-
melékszállítást. Tel. 0749-543-104.
(6059-I)

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT válla-
lok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (21894-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Nem vársz már minket ragyogó
szemekkel, nem örülsz már ne-
künk szerető szíveddel. De egy
könnycsepp a szemünkben érted
él, egy gyertya az asztalon érted
ég. S bennünk él egy arc, egy
végtelen szeretet, amit tőlünk
soha senki el nem vehet. Telnek
hónapok, múlnak évek, szívből
szeretünk, s nem felejtünk
téged…
Mély és örökké tartó fájdalommal
emlékezünk március 29-ére, ami-
kor a kegyetlen halál egy éve
hogy elragadta tőlünk a drága jó
férjet, édesapát, apóst, a szőke-
falvi születésű VÉGH ALBERTET.
Emlékét őrzik: bánatos felesége,
Magdi, az őt nagyon szerető
leánya, Ildikó és veje, Sandu.
Nyugodjál békében! (7196-I)

Soha el nem múló szeretettel em-

lékeztünk március 25-én NAGY

IRMÁRA szül. Bereczki halálának

7. évfordulóján. Emléke legyen ál-

dott, nyugalma csendes! Szeret-

tei. (7214-I)

Emlékeztetjük mindazokat, akik

ismerték és szerették, hogy a pó-

tolhatatlan, drága férj, szerető,

gondoskodó, felejthetetlen édes-

apa, nagyapa, dédnagyapa, após,

id. PERES GYULA már egy éve a

mennyei hazába költözött. Hiá-

nyát mindennap érezzük. Emléke

legyen áldott, pihenése csendes!

Szerettei. (7219-I)

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

a szeretett édesanya, nagymama,

anyós, testvér, rokon, 

özv. SZENTE MARGARETA 

szül. Nemes 

életének 73. évében március 23-

án Magyarországon elhunyt. Em-

lékét a szívünkben őrizzük. 

A gyászoló család. (sz.-I)
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Szomorú szívvel emlékezünk özv.

SZÁSZ ERZSÉBETRE halálának

első évfordulóján. Nyugodjon bé-

kében! Jósága és szeretete szí-

vünkben örökké él. 

Emlékét őrzi bánatos fia, Pali,

menye, Zsófia és unokája, 

Szabolcs. (7227-I)

„Én vagyok a feltámadás és az élet,

aki hisz énbennem, ha meghal is, él.”

(János 11:25)
A viszontlátás reményében kegyelet-
tel, szeretett emlékét áldva emléke-
zünk március 27-én egyetlen
gyermekünkre, ifj. TROZNAI 
LAJOSRA halálának 22. évforduló-
ján. 
Szerető szülei. (7088)

Megállt a szív, mely élni vágyott, 
hirtelen elmentél és példakép ma-
radtál mindenki számára.
Fájó szívvel emlékezünk március
23-án drága gyermekemre, 
HESFALÁN ANDORRA halálának
első évfordulóján. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes! 
Bánatos édesanyja és húga, 
Andrea. (7210)

A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények,

reklámok tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!

MISSISSIPPI SZŐNYEGMOSÓ 
Szőnyegmosás, -szárítás professzionális módon.

Rögzített padlószőnyeg mosása helyszíni kiszállással. 
Kanapé-, ülőgarnitúra-tisztítás. 

Rendelésért és egyéb információkért hívja bizalommal 
a 0799-998-899-es telefonszámot. (sz.-I)

A LEHETŐ LEGOLCSÓBB INGATLANOK MAROSVÁSÁRHELYEN.
Facebook: Real Garant Casa

Tel. 0737-797-975. (6911-I)
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aa   ll aa pp kk ii hh oo rr dd óó kk nn áá ll   
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A LOCATIV RT. 
– Marosvásárhely, Bartók Béla utca 2/A – 

nyilvános versenytárgyaláson bérbe adja 
az alábbi, nem lakás rendeltetésű 

marosvásárhelyi helyiségeket:
1. 1848. úti aluljáró, 123,76 négyzetméteres, közétkeztetésre, sze-

rencsejátékokra, sportfogadásra;
2. Győzelem téri aluljáró, 10/1-es helyiség, 93,44 négyzetméter,

nemélelmiszer-kereskedelemre, szolgáltatásra;
3. Győzelem téri aluljáró, 10/9-es helyiség, 158,07 négyzetméter,

nem élelmiszer-kereskedelemre, szolgáltatásra;
4. Rózsák tere 1. szám, 2-es helyiség, 103,62 négyzetméteres, élel-

miszer-/nemélelmiszer-kereskedelemre, közétkeztetésre, szolgálta-
tásra;

5. Forradalom utca 3. szám, 87,95 négyzetméter, szolgáltatásra;
6. Bolyai utca 1., V. félszuterén helyiség, 41,12 négyzetméter, szol-

gáltatásra, irodának, raktárnak. 
A versenytárgyalásra 2020. április 8-án 10 órától kerül sor a ten-

derfüzet alapján, amelyet a Locativ Rt. székhelyén, a Bartók Béla
utca 2A szám alatt, a 7-es irodában lehet megvásárolni (ára 100 lej)
március 27-étől, naponta 8–12 óra között. 

Feliratkozni és az iratokat benyújtani április 7-én 12 óráig lehet. 
A versenytárgyaláson azok vehetnek részt, akik a határidőig be-

nyújtják a részvételi dossziéjukat és licitálnak. 
Bővebb felvilágosítás naponta a székhelyen és a 0265-260-375

(25-ös mellék) telefonszámon vagy a www.locativmures.ro honla-
pon.
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