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Négy egyetemen
szerzett gyógysze-
részi diploma
Életére Erdély viharos történelme
nyomta rá a bélyegét iskolai, de főleg
egyetemi tanulmányait illetően. Ko-
lozsváron született Lőrinczy Éva
néven 1924. január 17-én, unitárius
lelkészcsaládban. Iskoláit szülőváro-
sában végezte, a Református Leány-
gimnáziumban érettségizett 1942.
június 17-én, majd az év őszén beirat-
kozott a Ferenc József Tudomány-
egyetemre, hogy gyógyszerészeti
tanulmányait elkezdje.

____________5.
A rézművesmester
Segesvár ódon utcái sok érdekes tit-
kot rejtenek. Egy különleges régi
szász házban él Nagy Vilmos rézmű-
ves, aki májusban lesz 90 éves. Bár
székely ezermester elődeire hivat-
kozva autodidakta módon sajátította el
a mesterséget, alkotásaiban, ame-
lyekből erdélyi templomokban osztják
az úrvacsorát, bámulatra méltóan lé-
nyegíti át az anyaghoz igazodva a
népi motívumokat, s a kész mű olyan
lesz, mintha a híres középkori rézmű-
vesek keze nyomát viselné.

____________6.

Kudarc, de kié? 

Az országos egészségügyi stratégia kudarcának tartja az ombuds-
man (nép ügyvédje) azt, hogy Romániában jelenleg 212 településen
nincsen családorvos, és 665 családorvosi állás betöltetlen. A megyei
közegészségügyi igazgatóságoktól begyűjtött adatbázisok alapján ké-
szült statisztika azt mutatja, hogy a szóban forgó települések elsősor-
ban Fehér, Krassó-Szörény, Szilágy, Buzău és Hunyad megyében
találhatók. 

A vidéket mindig is nehezebben választotta az orvos, és most nem a
nagyvárosok közelében levő településekre gondolunk. Az ombudsman-
helyettes elsősorban annak tulajdonítja az egészségügyi ellátórend-
szerben tapasztalt egyenlőtlenségeket, hogy a törvénykezés nem
igazodik a romániai realitásokhoz, az illetékes intézmények között
nincs együttműködés, ugyanakkor a hatóságok, önkormányzatok sem
tesznek meg mindent annak érdekében, hogy az orvosok számára a
vidék vonzó legyen. Sok nyugdíjba vonult családorvos helyét nem tölti
be senki, másutt egyszerűen bezárták a rendelőket. 

A nép ügyvédje jelentésében azt is megfogalmazta, hogy mi a teendő
annak érdekében, hogy ismét vonzó legyen a vidéki családorvosi pálya.
A javaslatok nyomán alapvetően a helyi önkormányzatokra hárulná-
nak kötelezettségek. Az ombudsmani hivatal szerint arra kellene köte-
lezni a helyhatóságokat, hogy támogassák a háziorvosi rendelők
megnyitását. A kellőképpen homályos megfogalmazás vélhetően azt

Antalfi Imola

(Folytatás a 3. oldalon)

Az elmúlt években a kezelési jegyek kiváltása miatt álltak
sorban a nyugdíjasok a Maros Megyei Nyugdíjpénztár előtt.
Mostanában is nagy tömeg gyűl össze délelőttönként, de
nem gyógykezelési jegyekért. Miért várakozik olyan sok
ember a járdán és az úttesten olyan hosszú ideig? – tették
fel a kérdést olvasóink. A kérdéssel Manuela Chioreanhoz, a
nyugdíjpénztár aligazgatójához fordultunk. 

A járványhelyzet miatt bevezetett korlátozások betartása érdekében
alakulnak ki sorok az intézmény bejárata előtt, hiszen egyszerre csak
meghatározott számú személy léphet be az ügyfélszolgálati térbe, hogy
a távolságtartási előírást be lehessen tartani.

– Általában hétfő reggel vannak sorok, mert nagyon sokan fordulnak

hozzánk, akik Németországban szezonmunkát szeretnének vállalni. A
két ország között olyan egyezmény van érvényben, amelynek értelmében
a munkavállalónak igazolással kell rendelkeznie, amelyből kiderül, hogy
Romániában nincs érvényes munkaszerződése, nincs társadalombiztosí-
tási és egészségbiztosítási szerződése sem. Az igazolást igénylők – álta-
lában egy-egy autóbusznyi ember – egyszerre érkeznek a kérelmekkel a
megye valamelyik településéről. Ilyenkor valóban zsúfoltság lesz. Ezek
az emberek egyenként léphetnek be az irodába, hogy benyújtsák a kér-
vényüket. Az általunk kibocsátott iratok alapján köthetik meg Németor-
szágban a munkaszerződéseket. Ezek a szerződések csak hat hónapra
szólnak, s miután lejárnak, mindent kezdünk elölről, új igazolás, új mun-
kaszerződés-kötés szükséges. Ez így megy évek óta. Más országok nem
kérnek ilyen igazolást a szezonmunkásoktól – tájékoztatott Manuela 
Chiorean aligazgató. 

Mezey Sarolta

Tömegével kérnek igazolást németországi szezonmunkára 

Sorok a nyugdíjpénztár előtt



Április 29., csütörtök:
* 14.30 óra, DigiSport 1: Jászvásári CSM Politehnica –

Konstancai Viitorul (1. liga, alsóházi rájátszás, 4. forduló)
* 17.00 óra, DigiSport 1: Bukaresti Dinamo 1948 – FC

Voluntari (1. liga, alsóházi rájátszás, 4. forduló)
* 18.30 óra, M4 Sport: Diósgyőri VTK – Újpest FC (NB

I., 32. forduló)
* 19.45 óra, DigiSport 1: CSU Craiova – Bukaresti

FCSB (1. liga, felsőházi rájátszás, 4. forduló)
* 21.00 óra, M4 Sport: MTK Budapest – MOL Fehérvár

FC (NB I., 32. forduló)
Április 30., péntek:
* 15.00 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1: Temesvári

ASU Politehnica – Dunărea 2005 Călăraşi (2. liga, felső-
házi rájátszás, 6. forduló)

* 17.30 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1: Medgyesi
Gaz Metan – Campionii FC Argeş Piteşti (1. liga, alsóházi
rájátszás, 5. forduló)

* 20.00 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1: Universitatea
1948 Craiova – CS Mioveni (2. liga, felsőházi rájátszás,
6. forduló)

* 21.00 óra, M4 Sport: Paksi FC – Puskás Akadémia FC
(NB I, 32. forduló)

Május 1., szombat:
* 12.30 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1: Konstancai

Farul – Kolozsvári U (2. liga, alsóházi rájátszás, A csoport,
6. forduló)

* 15.00 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1: Aradi UTA
– Chindia Tîrgovişte (1. liga, alsóházi rájátszás, 5. forduló)

* 17.30 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1: Botosáni FC
– Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK (1. liga, felsőházi rájátszás,
5. forduló)

* 18.00 óra, M4 Sport +: Zalaegerszegi TE FC – Kis-
várda Master Good (NB I, 32. forduló)

* 20.00 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1: Bukaresti
Rapid – FK Csíkszereda (2. liga, felsőházi rájátszás, 6. for-
duló)

* 20.30 óra, M4 Sport +: Ferencvárosi TC – Mezőkövesd
Zsóry FC (NB I, 32. forduló)

Május 2., vasárnap:
* 13.30 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1: Gyurgyevói

Astra – Jászvásári CSM Politehnica (1. liga, alsóházi ráját-
szás, 5. forduló)

* 16.00 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1: FC Voluntari
– Nagyszebeni Hermannstadt (1. liga, alsóházi rájátszás, 5.
forduló)

* 18.00 óra, M4 Sport +: Budafoki MTE – Budapest
Honvéd (NB I, 32. forduló)

* 18.30 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1: Konstancai
Viitorul – Bukaresti Dinamo 1948 (1. liga, alsóházi ráját-
szás, 5. forduló)

* 21.00 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1: Academica
Clinceni – CSU Craiova (1. liga, felsőházi rájátszás, 5. for-
duló)

Május 3., hétfő:
* 20.30 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1: Bukaresti

FCSB – Kolozsvári CFR 1907 (1. liga, felsőházi rájátszás,
5. forduló)

Hosszú hétvége következik, s bár
elég változékonynak ígérkezik az
időjárás, azért mégis lehet sza-
badidős kirándulóprogramokat
szervezni. Akiknek még nincs el-
tervezett programjuk, azokat a
turisztikai lehetőségeket ajánl-
juk, amelyekre Osváth Emese, a
Visit Maros Egyesület képviselője
hívta fel a figyelmet. 

A legújabb kormányrendelet értelmé-
ben kinyithatnak a szállodák és panziók,
azonban csak 70%-os kihasználtsággal.
Szováta jelenleg zöld zónának számít,
és a hosszú hétvégére már a legtöbb ho-
telben illetve panzióban lefoglalták a he-
lyeket a megengedett kapacitásnak
megfelelően. A spa- és wellnessrészle-
gek zárva vannak, csak azoknál a szálláshelyeknél vehetők
ígénybe, ahol valamilyen gyógykezeléssel (sós vagy ter-
mál vízzel) kombinált szolgáltatást biztosítanak – de ezek
is foglaltak már a hétvégére.

Ha valaki kastélylátogatásra indulna, akor jó tudni, hogy
a gernyeszegi Teleki-kastély május 1-jén és ortodox húsvét-
kor is nyitva lesz. Látogatási időpontok a kastélyban szom-
baton és vasárnap, illetve az ünnepnapokon: 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17 óra. A látogatás időtartama 35-40 perc.

A marosvécsi Kendi-Kemény-kastély és parkja szintén
látogatható a hosszú hétvégén, a tulajdonosok idegenve-
zetést, túraszervezést vállalnak. A kastély közelében meg-
látogatható a mocsári kockás liliom mező is. Aki nem
ismeri a helyszínt, annak a kastély tulajdonosa nyújthat
segítséget, a Holtmaros előtti útkereszteződésnél irány-
jelző táblát is kihelyezett. Fontos: a kockás liliom védett
növény, nem szabad leszakítani!

Az erdőszentgyörgyi Rhédey-kastély csak előzetes be-
jelentkezéssel látogatható, ugyanis az épület körül park-
rendezési munkálatok folynak – viszont amennyiben
telefonon egyeztetnek időpontot, idegenvezetéssel megte-

kinthető a kastély – benne a Rhédey-múzeum és a 
bözödújfalusiak emlékszobája. Érdeklődni a 0743-055-
922-es telefonszámon lehet. Látogatható még a görgény-
szentimrei kastély parkja is, a kastélyt nem nyitották meg
a látogatók előtt.

A segesvári vár és múzeum is várja a látogatókat, pén-
teken és szombaton 9-15.30 óra között lesz nyitva a mú-
zeum, vasárnap és hétfőn zárva tart. Érdemes időben
odamenni, mert egyszerre nem mehet be sok látogató, kor-
látozott létszámban engedik be a turistákat.
A marosvásárhelyi múzeumok a hét végi ünnepnapok
miatt zárva lesznek.

Sokan érdeklődtek a mezőzáhi bazsarózsarezervátum
iránt, itt csak május végére várható a virágzás. Hasonló a
helyzet a búzaházi és a görgényi nárciszmezőkkel, ezek
látogatását is későbbre kell betervezni. 

A fentieken kívül a Visit Maros Egyesület a weboldalá-
nak és alkalmazásának böngészését ajánlja, amely városi
sétákat, túraútvonalakat, kerékpáros, autós kirándulásokat
és sok más érdekességet kínál. https://visitmures.
com/hu/blog  (mezey)

Oltásmaraton Marosvásárhelyen
A marosvásárhelyi orvosi egyetem a közegészségügyi
igazgatósággal, valamint a prefektúrával közösen Maros-
vásárhelyen is megszervezi az oltásmaratont. Május 14–
16. között, előzetes bejelentkezés nélkül bárki igényelheti
a koronavírus elleni vakcinát. Az orvosi egyetem udvarán
kialakított oltópontokban a Pfizer-Biontech vakcinájával im-
munizálják a 16 évnél idősebb, oltásban még nem részesült
személyeket, lakóhelytől függetlenül. Az oltásmaratonon
részt vesznek marosvásárhelyi és Maros megyei orvosok,
asszisztensek, illetve az orvosi egyetem hallgatói is. A leg-
utóbbi hétvégén Temesváron került sor hasonló oltásma-
ratonra, ami a hatóságok szerint sikeres volt, a három nap
alatt több mint hat és fél ezren kapták meg a vakcinát.

Május közepén kezdődik 
a bölcsődékbe való beiratkozás

Május 17-étől megkezdődik a marosvásárhelyi bölcső-
dékbe való beiratkozás a 2021/2022-es tanévre. A kérvé-
nyeket első szakaszban online 2021. május 17–31. között
lehet benyújtani. A szükséges információkat kifüggesztik a
megyeszékhelyi bölcsődéknél és a Bölcsődeigazgatóság-
nál, valamint közzéteszik az önkormányzat honlapján és a
közösségi hálókon, sajtóközleményekben. A beiratkozás I.
szakaszában mindössze két kitöltött dokumentumot kell be-
küldeni/benyújtani: a kérvényt és a beleegyezést. A beirat-
kozási kérvény, illetve a mindkét szülő által kitöltendő, a
személyes jellegű adatok feldolgozására vonatkozó bele-
egyezés (a kérvény melléklete) letölthető Marosvásárhely
honlapjáról, az „Online szolgáltatások – Szükséges iratok
és típusnyomtatványok – Bölcsődeigazgatóság Közszolgá-
lat” menüpontnál, illetve megtalálható a Bölcsődeigazgató-
ság székhelyén. A kitöltést követően, a beiratkozási
kérvényt és a személyes jellegű adatok feldolgozására vo-
natkozó beleegyezést az inscrieri.crese@tirgumures.ro e-
mail-címre kell küldeni, megjelölve azon bölcsődét, ahova
a beiratkozás szól. A beküldött/benyújtott kérvényekre ik-
tatószámmal ellátott választ küldenek.

Elfogadta Mezőpanit község tanácsa
a 2021-es költségvetést

– adta hírül közösségi oldalán a napokban Bodó Előd
Barna polgármester. Az idénre tervezett nagyobb megva-
lósítások a szokásos karbantartási és működési szolgálta-
tások mellett a következők: folytatják az ivóvízhálózat
bővítésének előkészületeit, valamint a községi bölcsőde
építését, befejezik a csittszentiváni iskola felújítását, telje-
sen megújítják a községi közvilágítást, LED-es világítás
lesz az összes utca minden villanyoszlopán. Emellett bő-
vítik a térfigyelő kamerahálózatot, befejezik a teljes községi
úthálózat felújításának előtanulmányait, betelekelik a köz-
ség összes utcáját, befejezik a csittszentiváni, mezőberge-
nyei és harcói kultúrotthonok és környékük felújítását,
szociokulturális központot alakítanak ki Székelykövesden,
tíz új köztéri parkot hoznak létre a községben, pályázatot
hirdetnek a civil szervezetek és egyházak számára, vala-
mint ösztöndíjjal támogatják a jó tanulókat.

Közjegyzői iroda Nagyernyében
Márciustól a nagyernyei postahivatal Fő út 461. szám alatti
épületében közjegyzői iroda működik, így a községbeliek-
nek nem kell minden közjegyzői szolgáltatásért a városba
utazniuk. Bogdan-Hurubă Raluca-Ioana közjegyző hétfőtől
péntekig naponta 8-16 óra között fogadja ügyfeleit. Tel.
0265-335-224, 0747-342-676.

Hírszerkesztő: Menyhárt Borbála

Ma PÉTER, 
holnap KATALIN és KITTI
napja.
KATALIN: egyiptomi eredetű,
görög és német közvetítéssel
érkezett hozzánk. Jelentése: ko-
rona. Kitti a név angol becé-
zése. 

29., csütörtök
A Nap kel 

6 óra 12 perckor, 
lenyugszik 

20 óra 28 perckor. 
Az év 119. napja, 
hátravan 246 nap.

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2021. április 28.

1 EUR 4,9270
1 USD 4,0827

100 HUF 1,3604
1 g ARANY 231,8607

IDŐJÁRÁS
Borús idő 
Hőmérséklet:

max. 19 0C
min. 8 0C

Megyei hírek
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Fotó: Gligor Róbert (archiv)

Magyar és román labdarúgó-bajnoki mérkőzések 
a televízióban

Hosszú hétvégére tartalmas szabadidő

Kedves olvasóink!
Hirdetési irodánk nyitvatartása, az ünnep miatt, a következőképpen módosul:

– április 29., csütörtök: 9-14 óra között
– április 30., péntek, május 1., szombat, május 2., vasárnap: zárva
– május 3., hétfő: 9-14 óra között.

Következő lapszámunk holnap, pénteken jelenik meg szabad eladásban, majd kedden, május 4-én.
Érdeklődni a 0742-828-647-es telefonszámon lehet. 



jelenti, hogy az önkormányzatoknak kellene helyiséget
kiutalni rendelőnek, adókedvezményt nyújtani, vagy ol-
csóbb haszonbérleti díjat felszámolni (vagy akár díjmen-
tesen rendelkezésükre bocsátani a helyiségeket), ezzel
párhuzamosan pedig a szaktárca kellene pénzt adjon a
rendelők felszerelésére korszerű diagnosztikai eszközök-
kel. A családorvosi listákra felvett biztosítottak minimális
létszámát is meg kellene határozni, akik esetében a biz-
tosítópénztár szerződést kötne a családorvossal. Egy
másik javaslat pedig olyan projektek kigondolását cé-
lozza, amelyek az egyetemi hallgatókat fordítanák a csa-
ládorvosi pálya irányába. Természetesen vidéken. 

Ismét egy sor jó tanács, kötelezettség, arról azonban
megfeledkeznek, hogy hány településen vannak nagyon
rossz életkörülmények, egy orvosnak pedig a megfelelő
bérezés és munkakörülmények, az ingázási költségek tá-
mogatása is fontos szempont. Az önkormányzatok eddig
is elég sokat tettek azért, hogy családorvosa legyen a kö-
zösségnek, a szaktárca részéről kellene nagyobb támo-
gatottsága legyen az ügynek, hiszen, ha minden marad
a régiben, a vidéki családorvos elérhetetlen luxus lesz,
a betegek egészségügyi ellátáshoz való hozzáférésének
joga sérül, a vakcinaterv családorvosokra hárítása el-
bukik. Éppen ott, ahol a legnagyobb szükség lenne rá. 

Humanitárius segély Indiának
Az Országos Katasztrófavédelmi Bizottság (CNSU)
határozata értelmében Románia humanitárius se-
gélyt nyújt Indiának. A kormány 80 darab kisebb és
75 darab nagy oxigénpalackot, valamint két nagy tel-
jesítményű oxigénterápiás készüléket küld a koro-
navírus-járvány által súlyosan sújtott országnak. A
segély szállítását a védelmi minisztérium biztosítja
repülőgéppel az európai polgári védelmi mechaniz-
mus égisze alatt. A CNSU határozata rámutat, hogy
India nemzetközi segítséget kért az európai polgári
védelmi mechanizmuson keresztül. Az Országos
Katasztrófavédelmi Bizottság ugyanakkor frissítette
a járványügyi kockázatot jelentő, sárga zónás orszá-
gok jegyzékét, felvéve a listára Indiát is. A jegyzéken
szereplő államokból Romániába érkezőknek 14
napra karanténba kell vonulniuk. (Agerpres)

2240 új koronavírusos 
megbetegedés

A legutóbbi tájékoztatás óta 2240 új koronavírusos
megbetegedést igazoltak Romániában, azt köve-
tően, hogy az elmúlt 24 órában országszerte több
mint 35.200 koronavírustesztet végeztek – közölte
szerdán a stratégiai kommunikációs törzs (GCS). Az
új esetekkel 1.051.779-re nőtt a járvány eleje óta di-
agnosztizált fertőzöttek száma, 983.040 személyt
közülük gyógyultnak nyilvánítottak. Ez idáig
7.316.396 RT-PCR-koronavírusteszt eredményét
dolgozták fel Romániában, és 873.658 antigén-
gyorstesztet végeztek el. (Agerpres)

Védőoltás után is megfertőződtek
25.178 személy fertőződött meg azt követően, hogy
megkapta a koronavírus elleni védőoltást – közölte
kedden a Covid-19 elleni oltáskampányt koordináló
országos bizottság (CNCAV) elnöke. Dr. Valeriu
Gheorghiţă elmondta: a megfertőződöttek közül
21.315 személy az első dózis felvétele után kapta el
a kórt, ez az első adaggal beoltottak 0,7 százaléká-
nak felel meg. Hozzátette: a fertőzést az első dózis-
sal való oltás után átlagosan 11 nappal mutatták ki,
ami nagyjából megfelel annak az időszaknak, amíg
az antitestek kialakulnak a szervezetben. A második
dózis felvétele után 3862 személy (a két adaggal be-
oltottak 0,2 százaléka), fertőződött meg, átlagosan
az oltás utáni 24. napon. A CNCAV elnöke azt
mondta: ha az oltás ritmusa változatlan marad,
akkor június elsejére több mint ötmillió ember lesz
beoltva Romániában. (Agerpres)

Johnson&Johnson-vakcina 
érkezett

Újabb 48.000 adag Johnson&Johnson-vakcina ér-
kezett szerdán az országba – tájékoztatott a Covid-
19 elleni oltáskampányt koordináló országos
bizottság. A szállítmány szárazföldi úton érkezett
meg Bukarestbe, a vakcinákat a központi raktárban
helyezik el. Május 4-étől 57.500 dózist osztanak ki a
regionális központoknak, hogy többek között a mobil
oltópontokban és a háziorvosi rendelőkben folytatni
lehessen az immunizálást. (Agerpres)

Havazott Kovászna és Hargita
megyében

Erős havazásra figyelmezteti az autóvezetőket a
brassói regionális út- és hídügyi igazgatóság. A ha-
tóság szerdán közölte, hogy Kovászna és Hargita
megye több régiójában, főleg a Bákó megye határán
lévő Ojtozi-szorosnál (11-es országút), illetve a Vran-
cea megye felé vezető 2D országúton sűrűn hava-
zott, az út- és hídügyi igazgatóság négy hókotrója
egész éjjel dolgozott, összesen 14 tonna sót szórtak
le a két megye országútjain. A 13B jelzésű országú-
ton, Parajd és Borzont között 1-2 centiméteres hó-
réteg borította az aszfaltot. Havazott a
Kézdivásárhely és Ozsdola közötti 2D jelzésű or-
szágúton is, valamint a Szeben megyéhez tartozó
Bâlea-tónál. (Agerpres)

Ország – világ

Kudarc, de kié? 
(Folytatás az 1. oldalról)
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Szijjártó: Új fejezet nyílik 

a magyar–román kapcsolatokban
A kisebbségi ügyekkel foglalkozó vegyes bizottság
újraindításával új fejezet nyílik a magyar–román
kapcsolatokban – jelentette ki a magyar külgazda-
sági és külügyminiszter, miután román kollégájával
aláírt több kétoldalú megállapodást a gyulai 
Almásy-kastélyban szerdán.

Szijjártó Péter elmondta, a kisebbségi ügyekkel foglalkozó
vegyes bizottság 2011-ben ülésezett utoljára, de a mostani
megállapodás – amely rögzíti a vitás pontokat is – lehetővé
teszi a „korábban megoldhatatlannak hitt kérdések” közös
megtárgyalását és megoldását is. Kérte, hogy mihamarabb
hívják össze ismét a bizottságot, és tárgyaljanak többek között
olyan fontos ügyekről is, mint a marosvásárhelyi katolikus lí-
ceum további működésének kérdése.

A politikus Bogdan Aurescu külügyminiszterrel aláírta a
2004-es és a 2014-es, Bukarestben kelt megállapodás módo-
sításáról szóló egyezményt is, amelyek szavai szerint javítják
a határátlépés gyorsaságát, és elkerülhetővé válik általuk,
hogy csak nagy kerülőkkel lehessen átjutni a magyar–román
határ két oldalán, de egymáshoz közel fekvő településekre.

Új, állandó nyitvatartású határátkelőhelyek nyílnak Elek–
Ottlaka és Dombegyház–Kisvarjas között – közölte. Várha-
tóan ősztől az eddigi 12 helyett 14 állandó átkelő lesz a
magyar–román határszakaszon, a magyar részen a magyarok
építik ki a szükséges infrastruktúrát. A schengeni szerződés
erre kötelez minket – fogalmazott.

Szijjártó Péter elmondta: tárgyaltak energiabiztonsági kér-
désekről is. Egyetértenek abban, hogy a klímacélok mindkét
országnak fontosak, de az elérésükhez szükség van a nukleáris
energiára és a földgáz átmeneti energiahordozóként történő
használatára. „Nem engedjük, hogy Brüsszel ezt a két ener-
gia-előállítási formát háttérbe szorítsa” – húzta alá.

Kiemelte: 2024-től létrejön a harmadik autópálya-kapcsolat
a két ország között a Mátészalka–Csenger–Szatmárnémeti út-
vonalon, és 2024-re befejezik a Békéscsaba és az országhatár
közötti vasútvonal korszerűsítését, így a vasúti forgalom Bu-
dapest–Bukarest–Konstanca között végig két vágányon ha-
ladhat.

Emlékeztetett, tíz év alatt megötszörözték a Magyarorszá-
gon élő román közösségeknek nyújtott támogatást. A román
ortodox egyház hétszer több támogatást kap most, mint 2010-
ben. Segítik a nemzetiségi önkormányzatok oktatási tevékeny-
ségét, idén 1176 diák tanul az általuk fenntartott iskolákban
Magyarországon – sorolta.

Bogdan Aurescu külügyminiszter szerint is a két ország kö-
zötti kapcsolat újraindításának és fejlesztésének reményét hor-
dozza az, hogy Iulia Matei államtitkár és Kalmár Ferenc
miniszteri biztos aláírta a 2011-es bizottsági ülés jegyzőköny-
vét.

Elmondta, ő akkor társelnöke volt a bizottságnak, ezért örül,
hogy folytatódhat a munka. Bízik a struktúrában is, hiszen a
párbeszédben a két ország szakértői vesznek részt – jelentette
ki, hozzátéve, hogy a delegációjának tagja mások mellett Fa-
ragó Péter, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség  képvi-
selője is.

A román miniszter szerint a találkozó és a vegyes bizottság
újraindítása a két ország stratégiai partnerségének jele. A gaz-
dasági kapcsolatok elmélyítését pedig szerinte az szolgálná,
ha a mostani megállapodás értelmében ősszel sikerülne meg-
alapítani a magyar–román közös kereskedelmi kamarát. A két
ország közötti kereskedelmi forgalom volumene 2020-ban 9
milliárd euró volt – jegyezte meg. Hozzátette: a beruházások
terén van még tennivaló, Magyarország többet fektetett be az
elmúlt években román területen, mint fordítva.

Bogdan Aurescu emlékeztetett, a magyar kormány pénz-
ügyi támogatást nyújt a minőségi román nyelvű oktatásnak; a
román kisebbség számára biztosítja a nyelvhasználati jogokat;
segíti román nyelvű kiadványok és művészeti alakulatok mű-
ködését, továbbá Budapesten helyet biztosít egy ortodox
templom építéséhez.

A találkozón szó volt az erdélyi gazdaság fejlesztését szol-
gáló projektről is, amelynek kulcsa Bogdan Aurescu szerint a
diszkrimináció-mentesség, az európai versenyjogi szabályok
betartása, valamint a román hatóságok bevonása az auditá-
lásba. (MTI)

„Rengeteg munka vár rám.” „Nem
érek rá, sok a munkám.” „Annyi a
munka, hogy ki sem látszom belőle”...
ilyen és ehhez hasonló szövegek na-
ponta elhangzanak, ha az ember el
akarja kerülni a kellemetlenebb dolgo-
kat, konfliktusos helyzeteket (bár ezek a
kijelentések már maguk is konfliktuskel-
tők/képzők önmagukban véve, ha
annak, akinek szánjuk, hajlamos a sér-
tődésre). Állítjuk, ha ki akarunk bújni
olyan feladatok elől, amelyeket amúgy
sem szívesen végeznénk el. Jó kifogá-
sok, sokszor talán érnek is valamit.
Dolog pedig van elég. Munkamániás-
nak sosem elég.

Munka van. Munkanélküliség is
ebben a felfordult világhelyzetben. Ko-
rábban – 1948–1989 között – nálunk is-
meretlen volt, csupán egy érdektelen
külföldi újsághír volt a munkanélküli-
ség. A szocializmus mindenkinek hozott
egy-egy jó kis munkahelyet. Akár volt
dolog, akár nem. A munkahely által
mindenkit meg lehetett fegyelmezni,
szemmel és kordában tartani, ellen-
őrizni, megfélemlíteni rosszabb munka-
hellyel, szarabb munkakörülményekkel,
kihelyezve, áthelyezve, visszaminősítve,
elítélve, kényszermunkára küldve. Vagy
másik irányba indulva ravaszul munkát
kerülni, amíg kiemelnek, élmunkássá
leszel, kisfőnök, fizetésed emelkedik,
megemelve felfelé buktatnak, ajnároz-
nak, munkátlan főmunkatárs leszel. De-
magógiai tanfolyamokra küldve
vezetővé képeznek, aztán törekedve, kö-
nyökölve főnökké avanzsálsz; lefelé
rugdalni, fölfelé nyalni, a határ a csil-
lagos ég. Vagy a többcsillagos genera-
lisszimusz. Ki meddig bírta cérnával.
Meddig bírták vetélytársai.

Ma alig más a helyzet. Legfennebb
rafináltabban leplezetlen.

Van tehát pluszmunka, feketemunka,
élmunka, félmunka, robot, szellemi
munka, fizikai munka, csapatmunka és
Munkács, munkásosztály, Munkaér-
demrend, kézimunka, lábmunka, mun-
katábor, háttérmunka (vö. fúrás),
aljamunka, rohammunka, közmunka,

munkaruha, fércmunka, munkapad/ gá-
lyapad, munkaverseny (kisfiam egykor
az óvodában azt énekelte társaival
együtt, akik szétszóródtak a munka vi-
lágában: indulj, munkaverseny), mun-
kakutya, munkagép, gépies munka,
népies, munkakedv és ellentéte, a mun-
kaundor, munkaidő, részmunkaidő, réz-
megmunkálás, munkaszünet, május 1.,

munkaebéd, postamunka (szombaton és
vasárnap nem működik a lapkihordás),
munkakapcsolat, munkatárs, rendes
munka, munkarend, munkacsend, mun-
kazaj, munkafegyelem... szabad asszo-
ciációim végére érve – bár látszólag
öncélú, de utólag visszaolvasva szorul
beléjük némi logika („őrült beszéd, de
van benne rendszer”, Hamlet – Arany
János magyarításában) hirtelen beug-
rott a mostan fölöttébb időszerű TÁV-
MUNKA, külföldiül a home office.
(Nagy-Britanniában a belügyminiszté-
rium neve.)

Gyermeknevelés szempontjából, szü-
lői felügyelet gyakorlása céljából, a
távoktatás ellenőrzésére kitűnő. Gyer-
mekeinkkel a kapcsolat egyre bensősé-
gesebb, életesebb, szorosabb lesz. (A
nagyobbak egyenesen azt kívánják,
menj, anyu, apu, munkába!) A munka-
fegyelem szempontjából romboló ha-
tású. Ui. felállsz, kisétálsz, kevés
értekezlet; vizet/bort iszol, kis- és nagy-
dolgozol, eszel, mással beszélsz – senki
nem szól rád. Sokszor kávézhatsz, min-
denféle szüneteket iktathatsz be indok-
lás nélkül. Senki nem liheg a hátad
mögött. Bevásárolhatsz közben. Elzá-
rod kedved szerint a főnök kukkolócsa-
tornáját. Irigyeid azért vannak, akik
nem távmunkálkodhatnak, bent kell len-
niük a cégnél. Jelenlétük nélkülözhetet-
len. 

Azt mondják, a világjárvány levo-
nulta után is részben marad a távokta-

tás, -munka, -beszélés, -futás.
Vannak-e hátrányai a távmunkának?

Kétségtelenül? Leszoksz a beszélgetés-
ről a közvetlen munkatársaiddal, már
nem ismered őket, csak képről, hangról,
soha nem fogtad meg a dolgos/izzadt
kezét, nem hallottál tőle egy spontán
viccet, káromkodást, nem álltatok egy-
más mellett a hivatali/gyári vizeldében,
nem adhatod kölcsön a rúzsodat, nem
kínálhatod meg az uzsonnádból, amit
az asszony/az urad/anyósod közvetle-
nül pakolt, nem adhatsz tüzet, ha rá-
gyújt, és egy zsebkendőt, egy pézsét, ha
folyik az orra vére a megerőltető mun-
kától/semmittevéstől. Nem kérhetsz köl-
csön elsejéig. Nem jársz sehova.
Elcsökevényesednek a lábizmaid. Be
vagy kamerázva, apámfia. Nem tehetsz
büntetlenül megjegyzéseket, nem tudod,
ki hallja még a dumát, amit privátban
folytatsz, vigyáznod kell a hátteredre, a
szobádra, meg ne lássák a vetetlen
ágyadat, a szakadt pizsamádat, a foltos
házi pólódat, de papucsban ülhetsz,
vagy zokniban, rövidnadrágban. Azért
mindenesetre ki kell sminkelned magad.
A képernyő, mondják, öregít.

Persze felmerül a kérdés: ki fogja fi-
zetni a szemüvegedet, az újabbat, mert
a távmunkával évente-kétévente lencsét
kell cserélni, ki hiszi el neked, hogy fáj
a csuklód, a hátad, az ujjad a gépelés-
től, ki mondja meg a távmunka munka-
védelmi szabályait, vannak-e
egyáltalán szabályok? Mikor van vége
a távmunkaidőnek, és mikor kezdődik,
van-e heti órarend, mikor mehetsz sza-
badságra, magaddal kell-e vinned a
laptopodat, masinádat, a telefonodat,
lezárhatod valamikor egyáltalán eze-
ket, hogyan köszöntöd fel személyesen
a főnököt...? És persze hogyan lesz így
szakszervezeti mozgalom, kollektív bér-
harc, jogvédelem, csapaterősítő tré-
ning, közös kirándulás? Egyáltalán
történelem? Mert a történelem az el-
csorgott időn kívül mégiscsak a kollek-
tív munkáról szól, vagy arról, amit
népek, országok, vezetők elmulasztottak
a közboldogítás során. Közel és távol.

Munka, dolog, táv

*
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Határozatot fogadott el a Magyar Országgyűlés
a Minority SafePack támogatásáról

A Szent József-év kapcsán 11
versenykategóriában (rajz,
fotó, naptár, plakát, dom-
bormű/körplasztika, iroda-
lom, szavalat, dramatizálás,
rövidfilm, vokális és hangsze-
res zene, tánc) szervezték
meg a XIII. kreativitási vetél-
kedőt március 22. és április
24. között. A járványhelyzet
miatt idén a sport elmaradt.
Március 20-a volt a személyes
jelenlétet nem igénylő felada-
tok beküldésének határideje,
az irodalom- és a szavalatve-
télkedőket a díjazás napján
online szervezték meg.

Az idei fordulóra hat megye
(Bihar, Fehér, Hargita, Kovászna,
Maros, Temes) 32 iskolájából több
mint 350 diák jelentkezett, felké-
szülésüket mintegy 40 felkészítő se-
gítette. A részvétel az évek során
folyamatosan nőtt, ami azt is lehe-
tővé tette, hogy a vetélkedő az or-
szágosan elismert hivatalos megyék
közti (regionális) versenyek között
szerepelhessen. Az elsőt 2009-ben
szervezték meg 130 versenyző rész-
vételével, ez a szám 2018-ban és
2019-ben már 1300-ra bővült. Ta-
valy a járvány miatt novemberben
tartották meg, és a mostani fordu-
lóra is kevesebben jelentkeztek, de
a szervezők bíznak benne, hogy
azokból a megyékből, ahonnan a
korábbi években voltak résztvevők
(Beszterce, Brassó, Hunyad, Ko-
lozs, Szilágy), a következő alka-
lommal újra fognak jelentkezni.

A verseny megnyitója április 23-

án élő közvetítéssel zajlott a maros-
vásárhelyi Keresztelő Szent János-
plébániatemplomban. 

– Az erdélyi főegyházmegyei
kreativitásvetélkedő a hagyomá-
nyokhoz híven minden iskoláskorú
gyermeknek, fiatalnak próbál lehe-
tőséget biztosítani kreatív képessé-
gei versenyszerű bemutatására,
immár 13. alkalommal. A világegy-
ház, a magyar püspöki kar vagy az
erdélyi főegyházmegye által kijelölt
hivatalos téma közül a szervező
csapat választja ki évről évre a te-
matikát. Mi, szervezők úgy gondol-
juk, hogy a diákoknak az egyház
hivatalos ünneplésébe való bekap-
csolódása, saját talentumaik kama-
toztatása mindenképp megéri azt a
munkát, amely csak keretet nyújt
tehetségük bemutatására. Tekintve,
hogy az idei fordulót digitálisan
szerveztük meg, igyekszünk az el-
készült alkotásokból – ahol ezzel al-
kotói egyetértenek – rövidesen egy

online tárlatot is megnyitni, ame-
lyen visszanézhetők, visszahallgat-
hatók lesznek a szervező iskola
honlapján (a rakoczi.ro oldalon) –
ismertette dr. Tamási Zsolt, a II. Rá-
kóczi Ferenc Római Katolikus Teo-
lógiai Líceum igazgatója, aki
köszönetet mondott a támogatóik-
nak, a felkészítőknek, a vetélkedőre
jelentkezett diákoknak, szüleiknek,
családjuknak is.
A zsűri értékelése

A szekciófelelősök és a zsűriel-
nökök értékelése szerint szép mun-
kák érkeztek. Külön bírálták el a
különböző korcsoportokba tartozó
diákokat, és bizonyos kategóriáknál
a művészeti iskolákban tanulók tel-
jesítményét. 

A rajz és dombormű kategóriá-
ban a zsűrit Naphegyi Zsuzsanna és
Zalányi János alkotta. Zalányi
János képzőművész, vallástanár ér-
tékelte az alkotásokat, kiemelve,
hogy a zsűri nehéz helyzetben volt

a témához fűződő legszebb, lege-
gyedibb munkák kiválasztásakor.

A plakát, fotó, naptár vetélkedő
elbírálását összehangoló Körtesi
Sándor igazgató beszédét Csiki
Csilla tolmácsolta. Érdekes volt
megfigyelni, hogy ki hogyan értel-
mezte Szent József életét, és ezt ho-
gyan jelenítette meg – hangzott el.

A filmszekció kapcsán dr. Bucsa
Mária Magdolna mondott köszöne-
tet a zsűriző tanároknak, köztük
Szigeti Szenner Szilárd operatőr-
nek, a Marosvásárhelyi Művészeti
Egyetem tanársegédjének. Vala-
mennyien megtisztelőnek érezték,
hogy az idén is találkozhattak a ver-
senyzők alkotásaival.

„Amikor zenélünk, megnyílik a
lelkünk, és olyan mélységeket
mutat meg, amelyek másként nem
volnának láthatók”– mondta Mada-
ras Ildikó, a Marosvásárhelyi Mű-
vészeti Líceum szaktanára, aki
kiemelte: nagyon jó megtapasztalni,
hogy mennyi gyermek szeret és tud
énekelni és hangszeren játszani.

A dramatizálás kategória tevé-
kenységét Hajdó Piroska mutatta
be, Szőlősi Pénzes Szilárd bábszí-
nész a zsűri üzenetét továbbítva
megköszönte a gyermekeknek,
hogy szívvel-lélekkel jelen voltak.

A táncszekciót Füzesi Albert, a
Napsugár együttes oktatója érté-
kelte. Dr. Tamási Zsolt elmondta,
hogy a zsűri szerint a részt vevő di-
ákok tanúságot tettek arról az össze-
hangolt tevékenységről, amellyel el
tudták juttatni az üzenetet.

A szombaton zajló irodalom- és
szavalóversenyről Kiss Erzsébet
gondolatait Csenteri Dalma olvasta
fel. A szavalók teljesítményét Ma-

gyari Izabella színművész, dráma
szakos tanár és Farkas Katalin ma-
gyartanár – mindketten az Erdélyi
Magyar Televízió munkatársai –,
valamint Henn Árpád, a kreativitási
vetélkedő visszajáró zsűritagja érté-
kelte, irodalomból pedig Farkas Ka-
talin és Mózer Brigita
magyartanárok minősítették a fo-
galmazásokat.

Április 24-én, szombaton szent-
mise után megkezdődött a díjazás. 

Kiss Erzsébet értékelte a szava-
lókat, megköszönve a versenyzők-
nek a verseket és a lelkesedést.
Elmondása szerint jó volt tiszta sze-
mélyiségüktől hallani Szent József-
ről, az édesapákról, családokról. A
verseket szép magyaros kiejtéssel
és legtöbb esetben helyesen értel-
mezve adták elő. Ezt követte az
eredmények kihirdetése és a díjak
átadása.

Amint az ünnepségen elhangzott,
a szervezők remélik, hogy a követ-
kező fordulót már nem online kell
megszervezni, és hogy azokból a
megyékből is lesznek jelentkezők,
ahonnan most az online forduló
miatt kimaradtak. Dr. Tamási Zsolt
hangsúlyozta: megérte a fáradságot,
és hálásak mindenkinek, akik vál-
lalták a felkészülést és a részvételt,
továbbá megköszönte mindazok-
nak, akik részt vettek a vetélkedő
lebonyolításában, a már említettek
mellett Székely Szilárd, Hurdugaci
Katalin, Csákány Tünde Zsóka,
Csenteri Dalma, Henn Magdolna,
Mózer Brigitta, Balla Imre atya és
a technikai kérdéseket koordináló
Molnár Miklós Csaba. Mellettük
évről évre nagyszámú önkéntes is a
segítségükre volt, mind diákok,
mind más felekezetű vallástanárok,
vagy szaktanárok, tanítónők, a
pasztorációs iroda munkatársai és
mások.

Bizonyítani a tehetséget 
Online zajlott a XIII. főegyházmegyei kreativitási vetélkedő

Szabó Blanka

Elsöprő többséggel, 157 támogató, egy el-
lenző szavazattal fogadott el határozatot
szerdai, április 28-i plenáris ülésén a Magyar
Országgyűlés a Minority SafePack európai
kisebbségvédelmi kezdeményezés támoga-
tásáról.

A határozat tartalmát Pánczél Károly, az előter-
jesztő Nemzeti Összetartozás Bizottság elnöke ismer-
tette a szavazást követő online nemzetközi
sajtótájékoztatón. Határozatában az Országgyűlés
megerősíti, hogy üdvözli az Európai Nemzetiségek
Föderatív Uniója (FUEN) és a Romániai Magyar De-
mokrata Szövetség által közösen elindított kezdemé-
nyezést, örömét fejezi ki a sikeres aláírásgyűjtés, a
kezdeményezés benyújtása, a nyilvános parlamenti
meghallgatás és az Európai Parlament támogatása
miatt. Ugyanakkor az Országgyűlés mély megdöbbe-
néssel fogadja, hogy az Európai Bizottság a kezde-
ményezést teljes egészében elutasította, így nemcsak
az Európai Parlament támogató véleményét hagyta
figyelmen kívül, hanem az európai polgárok akaratát
is semmibe vette.

„Az Országgyűlés meggyőződése, hogy az Európai
Bizottság döntésével elmulasztotta azt a történelmi
lehetőséget, hogy konkrét intézkedésekkel tegyen ta-
núbizonyságot az európai őshonos nemzeti kisebbsé-
gek iránti elkötelezettségéről, kultúrájuk
támogatásáról és védelméről. Következetesen támo-
gatja önazonosságuk védelmét, egyéni és közösségi
jogaik kiteljesítését, szülőföldhöz való jogukat, az ott
élés biztonságát” – áll a határozatban.

„Egy hangon szólt a nemzet a mai határozattal, kö-
szönet a következetes támogatásért az Országgyűlés-
nek és a parlamenti pártoknak, azt mondhatjuk, hogy
nemzeti egység valósult meg ennek az ügynek a tá-
mogatásában” – mondta el a sajtótájékoztatón a kez-
deményezők nevében Vincze Loránt EP-képviselő, a
FUEN elnöke. Emlékeztetett: a Kárpát-medencei ma-
gyarság egységesen lépett fel, hiszen a székelyföldi
megyei és helyi önkormányzatok, a magyarországi
megyei önkormányzatok és a felvidéki polgármeste-
rek is határozatokat, nyilatkozatokat fogadtak el.
„Évekkel ezelőtt közösen úgy döntöttünk, hogy a kül-

honi magyar közösségek ügyét az európai kisebbség-
védelem keretében kell bemutatni és felerősíteni. Az
Erdélyből, az RMDSZ kezdeményezésére indult Mi-
nority SafePack erre volt eszköz. És most az látszik,
hogy az Európai Bizottság elutasítása ellenére elértük
a célunkat, hiszen európai napirendre emeltük ügyün-
ket, és nagyon sok szövetségest sikerült szereznünk
a többségi társadalmakból is. Ma már a kisebbségvé-
delem nem csak magyar és nem csak kisebbségi ügy.
Nem adjuk fel a küzdelmet, bízom abban, hogy végül
célba érünk” – fogalmazott az MSPI európai kampá-
nyának koordinátora.

Kovászna Megye Tanácsának elnöke, Tamás Sán-
dor emlékeztetett: „mi indítottuk el a kezdeménye-
zést, innen, Erdélyből nőtt ki nemzeti, majd
nemzetközi dimenzióba, és mindannyian együtt har-
coltunk, habár akadályok sokaságát gördítették
elénk”. Az erdélyi magyarok célja, Márton Áron sza-
vait idézve: „nem szűkös kenyeret akarunk, hanem
emberi jövőt” – mutatott rá a tanácselnök, hozzátéve:
ebben a törekvésben a közösségünk ma „nem egy
gazdátlanul rohanó szekér”, hiszen a jogérvényesítés
útja összmagyar Kárpát-medencei szolidaritássá vált.

Hargita Megye Tanácsának elnöke, Borboly Csaba
szerint egy falat kell áttörnünk Brüsszelben a kisebb-
ségvédelem terén, és erre az MSPI a megfelelő esz-
köz. „Az MSPI egy kiáltás, amely azt jelzi, hogy a
kisebbségek ügye nem tekinthető megoldottnak Eu-
rópa minden részén, így például Romániában is hiába
van törvényi keret, ha azt nem alkalmazzák, vagy ha
bírósági döntésekkel tesznek keresztbe” – mutatott rá,
kifejezve reményét, hogy az Országgyűlés határozata
új lendületet ad az ügynek, és az Európai Bizottság-
nak ismét foglalkoznia kell a kisebbségvédelemmel.

A sajtótájékoztatón Kulcsár-Terza József parla-
menti képviselő, Őry Péter, Csallóköz polgármestere
és a felvidéki Pro Civis Társulás elnöke, Ritter Imre
nemzetiségi képviselő, a magyarországi nemzetisé-
gek bizottságának elnöke és Pajna Zoltán, a Hajdú-
Bihar Megyei Közgyűlés elnöke, a Megyei
Önkormányzatok Országos Szövetsége elnöke is
részt vett.

(RMDSZ-tájékoztató)

A nyári utazásokhoz és
ahhoz, hogy az élet visszatér-
hessen a megszokott keretei
közé, a koronavírus-járvány
visszaszorítását célzó bizton-
sági intézkedések meghoza-
tala mellett megbízható,
minden európai uniós tagál-
lam által elfogadott közös
uniós digitális oltási igazol-
ványra van szükség – jelen-
tette ki Didier Reynders, az
Európai Bizottság igazság-
ügyért felelős tagja Brüsz-
szelben, az Európai
Parlament (EP) plenáris ülé-
sén szerdán.

A beoltottságot igazoló uniós ta-
núsítványról folytatott EP-vitán a
belga biztos hangsúlyozta: az iga-
zolvány lehetővé teszi majd, hogy
mindenki biztonságban és megkü-
lönböztetés nélkül utazhasson az
unió egész területén akkor is, ami-
kor még nem ért véget a koronaví-
rus-járvány.

A bizottság azt szeretné, ha az in-
gyenesen hozzáférhető, digitális
zöldigazolványnak nevezett doku-
mentum már a nyár elején elérhe-
tővé válna – tette hozzá.
Hangsúlyozta: az oltási könyv sze-
repét betöltő igazolvány minden
beoltott uniós állampolgár rendel-
kezésére áll majd, függetlenül attól,
hogy hol oltották be. Igazolványt
azok is kaphatnak, akik jogszerűen
tartózkodnak az unió területén –
tette hozzá.

Az uniós bizottság biztosítani kí-
vánja a megfelelést a nemzetközi
szabványokkal, a diszkrimináció
minden formáját kizárja, hangsúlyt
helyez az adatvédelemre, és el kí-
vánja kerülni, hogy egymással ösz-

szeegyeztethetetlen nemzeti megol-
dások szülessenek.

„El kell kerülni, hogy többfajta,
ellenőrizhetetlen dokumentum jöj-
jön létre az egyes tagállamokban.
Ez növelné a hamisított iratok elter-
jedésének kockázatát, ami a vírus
további terjedésének és a bizalmat-
lanságnak a fokozódásával járna” –
fogalmazott.

A brüsszeli bizottság véleménye
szerint még nincs itt az ideje annak
a vitának, hogy milyen előnyökkel
járhat az igazolvány birtoklása,
vagy milyen korlátozások legyenek
érvényben a nem beoltottak eseté-
ben. Azt javasolja azonban, hogy a
tagállamok saját hatáskörben dönt-
hessenek az igazolvány felhasznál-
hatóságáról egyéb területeken –
tette hozzá Reynders.

Vincze Loránt, a Romániai Ma-
gyar Demokrata Szövetség
(RMDSZ) EP-képviselője felszóla-
lásában kijelentette, a járvány keze-
lésében és az oltások körül még
mindig sok a kérdőjel, egyvalami
azonban biztos: egyedül a védőol-
tás előzi meg biztosan a súlyos
megbetegedéseket és szorítja vissza
a járvány terjedését. Sem egy
gyorsteszt, sem egy igazolás nem
tudja kiváltani az oltások által je-
lentett védettséget.

„Az oltás elutasítása önző csele-
kedet saját családunk és a társada-
lom szempontjából is, hiszen
minden beoltott emberrel csökken
a kórházak túlterhelésének veszélye
és az elhalálozások esélye” – fogal-
mazott.

Noha a védőoltás nem lehet kö-
telező, ez nem vesz el semmit a
megelőzés egyéni felelősségéből –
tette hozzá Vincze Loránt. (MTI)

Uniós biztos: Digitális oltási
EU-igazolványra van szükség



Életére Erdély viharos törté-
nelme nyomta rá a bélyegét
iskolai, de főleg egyetemi ta-
nulmányait illetően. Kolozs-
váron született Lőrinczy Éva
néven 1924. január 17-én,
unitárius lelkészcsaládban.
Iskoláit szülővárosában vé-
gezte, a Református Leány-
gimnáziumban érettségizett
1942. június 17-én, majd az
év őszén beiratkozott a Fe-
renc József Tudományegye-
temre, hogy gyógyszerészeti
tanulmányait elkezdje. 

A gyógyszerészképzés akkori
rendje szerint az első két évet a Ma-
tematika–Természettudományi
Karon végezte, kitűnő vizsgaered-
ményekkel. Az első tanév befejezé-
sekor gyakorlatát 1942. június és
1944 október 1. között Marosvásár-
helyen, Nagy Jenő (1891–1980)
Szent György nevű gyógyszertárá-
ban, majd Kolozsváron Kraus Ottó
Hygieia nevű gyógyszertárában vé-
gezte. 

A háború miatt egyetemi tanul-
mányai folytatására az 1944/45-ös
tanévre a budapesti Pázmány Péter
Tudományegyetem Orvosi Karára
iratkozott be. Itt az 1944 októberé-
ben kiállított gyógyszerészgyakor-
noki végbizonyítványát elismerték,
és 1944 decemberében letette első
félévi vizsgáit. Közben férjhez
ment Balogh Ödön orvostanhallga-
tóhoz. A második félévet azonban
már Budapesten sem folytathatta,
mivel a Pázmány Péter Tudomány-
egyetem keretében az egyesített or-
vosi karok tanárait, hallgatóit
Breslauba menekítették, majd
onnan a gyógyszerészhallgatókat

Grazba, az orvostanhallgatókat
pedig Halléba vitték. Mivel ő a fér-
jét követte Halléba, egyetemi tanul-
mányait megszakította. 1945
márciusában férjét a Nördlingenben
állomásozó besztercei honvédkór-
házba helyezték, itt kapott ő is labo-
ránsi állást. 1945 áprilisában
amerikai fogságba került az egész
kórház, Neuburgba vitték őket, ahol
augusztus 6-án megszületett István
fiuk. 

1945 novemberében pár hónapos
gyermekével hazaindult Kolozs-
várra. A megélhetés biztosítása ér-
dekében előbb Kolozsváron
helyezkedett el László Jenő Korona
nevű gyógyszertárában 1946. ja-
nuár l. és szeptember 30. között.
Miután 1946 júliusában férjét Ko-
lozsváron orvossá avatták, és ezt
követően a Marosvásárhelyre he-
lyezett orvosi egyetemen a Kór-

bonctani Intézetben kapott állást,
majd később sportorvosként dolgo-
zott, Balogh Éva is átjött Marosvá-
sárhelyre, ahol 1946. október l-től
1947. május l-ig az Arany Szarvas
gyógyszertárban dolgozott Berek-
méri József (1906–1988) gyógysze-
rész mellett. 

Egyetemi tanulmányainak folyta-
tására itt adódott alkalom, és 1947.
december 5-én beiratkozott a Bo-
lyai Tudományegyetem Marosvá-
sárhelyre kihelyezett Orvosi Karára,
ahol sikeresen vizsgázott minden
tantárgyból, és 1948-ban a tanügyi
reform által létrehozott önálló
Gyógyszerészeti Karon fejezte be
egyetemi tanulmányait. Ennek be-
fejeztével kapta meg az „abszolutó-
riumot”, majd 1950 júliusában a
kitűnő eredménnyel letett diploma-
vizsgája után az érdemoklevelet
(diploma de merit).

Szokatlanul változatos egyetemi
tanulmányainak a felsorolásából is
látszik, hogy négy egyetemre irat-
kozott be, melyek közül három
ugyanannak felelt meg, csak az
évek folyamán a történelem és a
rendszerváltás következtében a
nevük változott. Kolozsváron a
Ferenc József Tudományegyete-
men kezdte, amelynek Orvosi
Kara Marosvásárhelyre költözött,
majd az 1948-as tanügyi reform
következtében az önálló Gyógy-
szerészeti Kar létrejöttével a
gyógyszerészképzés időtartama is
ötévesre változott. Szinte nyolc
küzdelmes év után Balogh Lő-
rinczy Éva itt és így lett érdemok-
leveles gyógyszerész. 

Gyógyszerészdiplomája elnye-
rését megelőzően, mint utolsó
éves hallgató, 1949 szeptemberé-
től gyakornok volt a Kémia Tan-
széken, majd 1950. június 1-től
kinevezték tanársegédnek. Abban
az időben a toxikológia oktatását
az Igazságügyi Orvostani Tanszék
vezetője, dr. Ander Zoltán profesz-
szor biztosította a gyógyszerész-
hallgatóknak. 1957. október 1-től
jött létre a toxikológiai (méregtani)
diszciplína, melynek alapítója és
vezetője Balogh Lőrinczy Éva ad-
junktus lett és maradt nyugdíjazá-
sáig. Ő az első, akit marosvásárhelyi
diplomával alkalmaztak a Gyógy-
szerészeti Karon. A Törvényszéki
Orvostani Tanszék által kiadott kő-
nyomatos jegyzeteknek társszerzője
(1951, 1954, 1959), majd egyedüli
szerzőként jelent meg Toxikológia
címmel 1961-ben és 1977-ben két-
kötetes egyetemi jegyzete, amit még
nyugdíjazása után is használtak a
gyógyszerészhallgatók.

Közben a bukaresti központú
Mina Minovici Törvényszéki Or-
vostani Intézet marosvásárhelyi fi-
ókjának keretében működő
toxikológiai laboratóriumot is ve-
zette, és 1965-ig Maros megye to-
xikológiai szakértője volt. Itteni
munkája észszerűsítésére új mód-
szert dolgozott ki az alkoholnak a
vérből történő meghatározására,
amiért már 1954-ben újítóknak járó
oklevelet kapott.

Tudományos közleményeinek
egy része a vér alkoholtartalmának
a meghatározására vonatkozott, de
foglalkozott egyes fémionok, a ni-

kotin, a napoton, a barbiturátok,
pszichotróp anyagok, peszticidek
(rovarirtók) okozta mérgezések la-
boratóriumi kimutatásával. Tovább-
képző előadásokat tartott a
mérgezések kórjelzéséről (1958), az
alkoholos befolyásoltság megálla-
pításáról (1961), az alkohol hatásá-
ról a közlekedés biztonságára
(1963), a gyógyszeres mérgezések
megelőzéséről (1964).

1961-ben elnyerte a főgyógysze-
részi fokozatot, 1968-ban beiratko-
zott a doktorátusra Spielmann
József professzorhoz, témáját a
gyógyszerészet története tárgykö-
réből választotta. Doktori értekezé-
sének célja a toxikológia történeti
fejlődése romániai vonatkozásai-
nak a bemutatása volt. A doktorátus
keretében minden vizsgáját és refe-
rátumát megtartotta, de a közbejött
családi problémák (férje elhalálo-
zása) és a politikai tényezők (abban
az időben csak párttagok doktorál-
hattak) miatt a doktori tézis megvé-
désére már nem kerülhetett sor. A
szigorítások az előléptetésekre is
vonatkoztak, nem nevezték ki elő-
adótanárnak, pedig szakmai tudása,
oktatói munkája és tudományos te-
vékenységének eredményei alapján
ezt már rég kiérdemelte.

1957-től magyarul, majd 1963-
tól román és magyar nyelven tar-
totta a két féléves toxikológiai
előadásokat a negyedik és az ötödik
évfolyam gyógyszerészhallgatói-
nak, valamint a gyakorlatok egy ré-
szét, egészen az 1978/79-es
tanévvel bezárólag. 1979. szeptem-
ber 1-jén nyugdíjazták. Így 22 éven
át oktatta a gyógyszerészhallgatókat
és vezette a Toxikológiai Tanszéket.

Az akkori törvények értelmében
nem volt lehetősége szakmai téren
tovább dolgozni, de tanítványai,
tanszéki utódai sokszor fordultak
hozzá szakmai tanácsért, útbaigazí-
tásért. Mindig a legnagyobb öröm-
mel és szívesen segített.

2001. január 1-jén, 77 éves korá-
ban, hosszas betegség után hunyt el
Marosvásárhelyen. Sírhelye a hely-
beli református temetőben van. Mi,
egykori tanítványai szeretettel em-
lékezünk a húsz éve elhunyt kedves
tanárnőnkre, akit mindig a becsüle-
tesség, a szerénység, a pontosság, a
mások iránti jóindulat, segítőkész-
ség vezérelt. 
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Segesvár ódon utcái sok érdekes tit-
kot rejtenek. Egy különleges régi
szász házban él Nagy Vilmos rézmű-
ves, aki májusban lesz 90 éves. Bár
székely ezermester elődeire hivat-
kozva autodidakta módon sajátította
el a mesterséget, alkotásaiban, ame-
lyekből erdélyi templomokban osztják
az úrvacsorát, bámulatra méltóan lé-
nyegíti át az anyaghoz igazodva a
népi motívumokat, s a kész mű olyan
lesz, mintha a híres középkori rézmű-
vesek keze nyomát viselné.

Hogy miért lett ötvös, és a különböző tech-
nikákat kiválóan ismerve miért gyakorolta
művészetbe hajló módon a mesterséget? Nos,
véleménye szerint a válasz rendkívül egy-
szerű: a születés és a halál közötti időszakot
valahol, valamivel ki kell tölteni: munkával,
kocsmában, futballmeccsen stb., ki ahol jól
érzi magát a beállítottságának megfelelően.
Nagy Vilmos otthona a ma embere számára
különlegesen épített, zárt udvarú, egykori
szász ház, ahova a lakófelület alatti alagút-
szerű folyosón lehet bejutni, kicsit lehajtott
fejjel, mondhatnók, hogy a ház lakói iránti
tisztelet jeléül. A zárt kicsi udvarra néző ház
tulajdonosa, a kilencedik évtizedében járó
rézművesmester pedig megérdemli a tiszte-
letet és elismerést. Műhelyében szebbnél
szebb rendkívül változatos dísz- és kegytár-
gyak sokaságát formázta, díszítette. Az udvar
„társbérlője” egy naspolyafa, amelynek
dúsan megtermett csodagyümölcseit a múlt
őszön nem volt, aki leszedje. 

Az ebédlőben ülünk le beszélgetni, s elő-
ször is származásáról kérdezem, hiszen kiej-
téséből, huncut humorából arra
következtetek, hogy nem Segesvár szülötte.
A válasz igazolja is a feltevésem:

– Gyergyóremetén jöttem világra 1931-
ben. Édesapámnak kerekesműhelye volt, ahol
gyermekként sokat lábatlankodtam, mert
minden érdekelt, ez a kíváncsiság, érdeklődés
mindvégig elkísért. Remetén jártam elemi is-
kolába, Udvarhelyen folytattam a Baróti
Szabó Dávid Főgimnáziumban. Öten voltunk
testvérek, hárman vagyunk még életben. Az
iskolát nem tudtam befejezni, mert jött a há-
ború, a menekülés, amiről regényt lehetne
írni – hessegeti el a kellemetlen emlékeket,
amelyekre későbben mégiscsak visszatér:

– Édesapámat 40 évesen megölték, édes-
anyám 35 évesen öt gyermekkel özvegyen ma-
radt. A két hold földön kívül családunknak
semmilyen más létalapja nem volt. Így kerültem
Szatmárra a ferences szerzetesekhez, könnyítve
ezzel a család helyzetén, mivel egy szájjal ke-
vesebb maradt. Szerzetesjelöltként a bentlakás-
ban Banner Zoltánnal voltam jó barátságban.

Aztán egy éjjel csengettek a kapunál
(1950. augusztus 20-án szerk. megj.), adtak
húsz percet csomagolni, majd Máriaradnára

hurcoltak a többi erdélyi ferences rendház la-
kójával együtt. Körülbelül 150-en voltunk, a
földön is aludtunk. Két év múlva egy csoport
tagjait Désre, egy másikét Esztelnekre hur-
colták, én a mócvidéken levő Körösbányára
kerültem. Onnan hívtak be katonának a szü-
lőfalumtól jó messzire levő Medgyesre. Két
év után szabadultam. Éppen hazafelé tartot-
tam Remetére, amikor útközben összetalál-
koztam egy volt ferences kollégámmal, Páter
Ákossal, aki akkor került Medgyesre papnak.
Ő mondta, hogy jöjjek Segesvárra, mert a ka-
tolikus templomba kántort keresnek, én pedig
tudtam orgonálni. 12-en jelentkeztünk a gyu-
lafehérvári vizsgára, hárman kaptunk átmenő
jegyet, és így Segesváron maradtam. Mivel a
szerzetesi élet kilátástalannak tűnt, megnő-
sültem, családot alapítottam. 

– Hogy lesz egy kántorból rézművesmes-
ter?

– Nehéz kérdés. Gyermekkoromban sokat
faragtam bicskával a fát, a nyomai a kezemen
ma is látszanak. Talán a székely ezermester-
ség tört ki belőlem, és a helyzetekhez alkal-
mazkodva végeztem mindig azt, amire
lehetőségem volt. Harmadik-negyedik osztá-
lyos lehettem, amikor kézimunkaórán egy
kicsi szekeret faragtam. Minden része meg-
volt, pontosan úgy, mint a nagy szekérnek.
Tanév végén kiállították a munkáinkat, és az
igazgató száz pengőért megvette a kicsi sze-
keremet a fiának. El is vitte, és délután már
jött vissza, hogy javítsam meg, mert valami
eltörött rajta. Legszívesebben a fejéhez ver-
tem volna, arra gondolva, hogy milyen szív-
vel-lélekkel faragtam ki a bicskával, és nekik
egy napot sem tartott.

– Az első „nagy mű” után mi következett?
Mikor kezdett el a rézzel dolgozni, melyik
volt az első munka?

– Már családos voltam, három gyermeket
neveltünk, és tízéves házasokként vettük meg
ezt a házat, ahol a pincének használt helyi-
ségben nekifogtam kialakítani a műhelyt.
Még nem volt az igazi, amikor már nekifog-

hattam dolgozni, a munka egy tányérkával
kezdődött. Megtetszett egy kicsi rézdarab,
valósággal ajánlotta magát. Egy-két szer-
számmal kikalapáltam, és ahogy befejeztem,
már meg is született a következőnek az ötlete.
Minden darabon tanultam valami újat, és
egyre inkább teret engedtem az ezermester
hajlamomnak és a fantáziámnak. 

A lakásban levő szobrokból ítélve, a fa
iránti első szerelem sem múlt el a fémmel
való sikeres találkozás után, és sokoldalúsá-
gát a tulipános faliszőnyeg és a kettőbe vágott
üvegpalackokból készült lámpaernyők is bi-
zonyítják. A fából készült alkotásokból ítélve
kár, hogy a szobrászatot nem folytatta tovább.

– A fémművességet szervezett formában
tanulta-e?

– Nem. Segesváron a népművészeti isko-
lában díszítőművészetet tanultam, miután
már dolgozni kezdtem a rézzel. 

– Honnan ered a sok ötlet az újabb és
újabb formákra, a legváltozatosabb, kisebb
és nagyobb hólyagos, pontozott, cizellált,
valamint a népművészet motívumaiból me-
rített virágmintás díszítésekre, a színes kö-
vekkel való berakásra a sárga és vörösréz
kelyheken, a fedeles és fedél nélküli kupá-
kon, serlegeken, vázákon, az egy-, két- és
háromágú gyertyatartókon, kancsókon, tá-
lakon?

– Én sem tudom. Megláttam egy lehetősé-
get, és kipróbáltam. Idővel, ahogy bővült a
műhely, egyre több lehetőséget biztosított a
munkához. 

Szavaihoz hozzátehetjük, hogy a műhely
ma egymagában is muzeális érték. Látogatá-
sunkkor kellemesen meleg volt, és szólt a
zene a rádióból. A falakon, a munkapadokban
és az asztalokon eszközök százai sorakoztak
példás rendben, a hajdani szász szekrény por-
celán feliratú zárt fiókjaiban feltehetően
álomba is szenderültek, amióta nem használ-
ják őket. Sokat közülük a műhely gazdája ké-
szített, hogy megvalósíthassa elképzeléseit,
ami a szakmabeli tudás csúcsát jelenti, és a
hajdani mestereknek sem jelentett akadályt
abban az időben, amikor még nem léteztek a
jobbnál jobb eszközöket kínáló műszaki áru-
házak. 

– Minden szerszám, amit magam készítet-
tem egy újabb lépésre nyújtott lehetőséget. A
kész mű egyedi darab lett, nem sokszorosí-
tottam, csak rendkívül ritka esetben. 

– A sok finom vonalú virágmotívumhoz,
ami minden egyes darabon más és más,
honnan ihletődött? A falon levő tányéron
például 12 féle tulipánt számoltam meg, eze-
ket előzetesen lerajzolta, megtervezte, vagy
fejből domborította, gravírozta a rézre? 

– Nagyon szerettem a népművészetet, az
inspirált. Az apró díszítéseket mindig a hely-
zet hozta, megláttam egy felületen, hogy mi
talál oda. Az alkalom szüli a tolvajt – mondja
a közmondás, jött egy-egy ötlet hol innen, hol
onnan, hol ebből, hol abból, és ebben valóban
kiéltem magam. A kántorkodás ugyanis csak
négy évig tartott, azt követően a kereskede-
lemben helyezkedtem el, kirakatrendezéssel,
belső díszítéssel foglalkoztam 12 évig Seges-
váron, utána Székelykeresztúron szintén 12
évig, majd onnan nyugdíjaztak. Szabad
időmben sokat segédkeztem a székelykeresz-
túri múzeumban, amit Molnár Pista bácsi ala-
pított, és nem volt könnyű a környékről
összegyűjteni a kiállítandó tárgyakat. 

– Hol adják az úrvacsorát a Nagy Vilmos
kelyheiből?

– Több helyen, és a helybeli római katoli-
kus templomban is vannak alkotásaim. A se-
gesvári katolikus templom arról híres, hogy
a szomszédságában született báró Apor Vil-
mos vértanú püspök, a Győri Egyházmegye
főpásztora. Egy ereklyéjét őrzik templo-
munkban, egy darabot a fehér ingéből,
amelyben meglőtte az orosz katona. Annak is
készítettem egy ereklyetartót. Kérésre kely-
heket is, s közben „összegyűltek” az évek. A
feleségem 11 esztendeje halt meg, a nagyob-
bik fiam és a lányom Magyarországon gaz-
dasági jellegű állásban dolgozik, a kisebbik
fiam itthon él. 

– Milyen kár, hogy egyikük sem folytatja
ezt a szép mesterséget, amelyhez minden
adott. 

– Látja azt a képet a falon? Négy éves ko-
rában festette a lányom, a másikat a hétéves
fiam, mind a kettőben volt művészi hajlam,
de azóta sem foglalkoznak ilyesmivel. A ki-
sebbik fiam mindent tud, de igazából nem
vonzza a rézművesség. 

Érdeklődésemre hozzáteszi még, hogy a
rézzel nem megélhetésből, hanem az élmény
kedvéért dolgozott, nem volt ráutalva, hogy
alkotásait eladja, legfeljebb elajándékozott
belőlük. 

– Több mint egy éve abbahagytam –
mondja a műhelymúzeumnak beillő helyiség-
ben, ahol a rezet formáló lángot még meg-
gyújtja a fénykép kedvéért. Olvasok,
keresztrejtvényt fejtek, ezzel ütöm agyon az
időt – teszi hozzá, amire csak azt lehet vála-
szolni, hogy rászolgált a pihenésre, hiszen
éveken át nem az időt ütötte agyon, hanem a
rezet idomította, formálta sok-sok kalapácsü-
téssel.

– A Jóisten adjon erőt, egészséget, hiszen
aki ennyi szépet alkotott, igencsak megér-
demli – köszönünk el, amire nem késik a vá-
lasz:

– Ameddig haszna van belőlem. 
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Marosszentannáról a Kárpá-
tok sétányra tartott az a ke-
rékpáros, akire egy
tehéncsordát őrző nagy testű
eb támadt, és  több helyen is
mély harapásokat ejtett az
alsó végtagjain. Az okozott
fájdalom és maradandó seb-
helyek mellett azzal is szem-
besülnie kellett, hogy a
koronavírus-járvány köze-
pette a fertőző betegségek
klinikáján kényszerült a ve-
szettség elleni oltásra vára-
kozni.

A médiában megjelent hírek sze-
rint Beszterce megyében egyetlen
nap alatt kétszer is megbüntették
ötszáz-ötszáz lejre azt a férfit, aki-
nek pitbullja az utcán kóborolva
több járókelőt és kutyát támadott
és sebesített meg. Annak ellenére,
hogy törvényrendelet szabályozza
a veszélyes és agresszív kutyák
tartását és sétáltatását, nem ritka a

szájkosár és póráz nélkül sétálta-
tott nagy testű eb. Az állat tulajdo-
nosa általában azzal védekezik,
hogy a kedvence ártalmatlan,
pedig egy hirtelen támadást bármi-
lyen külső tényező, esetenként a
kisebb méretű kutyák ugatása is ki-
válthat.

Az agresszív kutyák kategóriá-
jába tartoznak mindazok az állatok,
amelyek provokálás nélkül támad-
nak és harapnak meg embereket és
állatokat köz- vagy magánterületen,
vagy ha harci kutyának képezték ki,
esetleg részt vesznek kutyaviadalo-
kon. Egyébként tilos a kutyaviada-
lok szervezése és a harci kutyáknak
erre a célra való felkészítése, mivel
az bűncselekménynek minősül, és
hat hónaptól három évig terjedő
börtön vagy pénzbüntetés szabható
ki miatta.

– Mi a teendő abban az esetben,
ha bárkit kutyatámadás ér, hol je-
lentheti be a szabálytalankodókat?
– kérdeztük a Maros Megyei
Rendőr-felügyelőség illetékesét.

A rendőrségtől kapott válaszok
értelmében, ha valakit kutyatáma-
dás ér, az mindenekelőtt tárcsázza a
112-es sürgősségi hívószámot, vagy
értesítse a legközelebbi rendőrséget.
Mint hangsúlyozták, a veszélyes
vagy agresszív kutyák tartását a
2002. évi 55-ös számú sürgősségi
kormányrendelet szabályozza. A
veszélyesnek minősített kutyákat
két kategóriába sorolják, éspedig a
harci kutyák csoportjába tartozik a
pitbull, a boerbull, a bandog és ke-
verékei, a második csoportba az
amerikai staffordshire terrier, tosa,
rottweiler, argentin dog, mastino
napoletano, fila brazileiro, cane
corso, kaukázusi juhászkutya, mas-
tiff és keverékei. Az említett kate-
góriák gazdája csakis olyan 18 év

fölötti személy lehet, akit nem ítél-
tek el bűncselekmény miatt. Az
állat tulajdonosa vagy az ideiglenes
megőrzését felvállaló személy kö-
teles az ebtartók országos egyesüle-
téhez bejegyeztetni az állatot, az
ingatlan vagy lakás bejáratához
pedig jól látható táblára kiírni a ve-
szélyes vagy agresszív kutyára való
figyelmeztetést.
Felelőtlenségből bűncselekmény

Bűncselekmény kategóriájába
sorolható, ha az állat tulajdonosá-
nak a hanyagsága miatt köztérre ke-
rülő kutya járókelőt sebesít meg.
Ilyen esetben hat hónaptól három
évig terjedő börtön vagy pénzbün-
tetés szabható ki az állat gazdájára.
A bűnügyi eljárás az áldozat beje-
lentését követően indul el. Ameny-
nyiben egy kutya állatra támad, és
megsebesíti vagy megöli a háziálla-
tot, az állat tulajdonosára 100–500
lej közötti bírság szabható ki az óv-
intézkedések elhanyagolása miatt.
Amikor egy kis testű kutyát támad
meg egy agresszív kutya, az áldozat
gazdája akkor is az 112-es sürgős-
ségi hívószámot kell tárcsázza,
vagy a legközelebbi rendőrséget ér-
tesítse. A veszélyes kategóriákba
sorolt ebek eltűnését vagy elpusztu-
lását 48 órán belül jelenteni kell a
rendőrségen, ellenkező esetben
500-tól 1.500 lejig terjedő pénzbír-
ság szabható ki.

A veszélyes kategóriába sorolt
kutyák tulajdonosai kötelesek a he-
lyileg illetékes rendőrségre benyúj-
tani az ebtartók országos egyesülete
által kibocsátott igazolás fénymáso-
latát, amely tartalmazza az állat be-
sorolását, ezenkívül felelősség-
vállalási nyilatkozatot kell tegye-
nek. A felelősségvállalásnak tartal-
maznia kell a kutya azonosító
számát, és bizonyítani kell a ve-

szettség elleni oltást és a kötelező
védőoltásokat, az ivartalanítás el-
végzését. Nem utolsósorban polgári
biztosítást kell kötni az állat által
okozott esetleges károk megtéríté-
sére. Lakcímváltozás esetén a ku-
tyatulajdonos 48 órán belül köteles
az új lakhely szerinti rendőrségen
leadni az említett okmányokat.
Tilos kereskedni, forgalmazni és
szaporítani, illetve sorsukra hagyni
azokat a veszélyes kategóriába tar-
tozó kutyákat, amelyek nem rendel-
keznek az országos egyesület
eredetigazolásával.

A harci kutyák csoportjába tar-
tozó pitbull, boerbull, bandog és ke-
verékeit kötelező módon
ivartalanítani kell, a nemüktől füg-

getlenül. Az ivartalanítást be kell
jegyeztetni az állat egészségügyi
könyvébe. Ellenkező esetben 1.500
és 3.000 lej közötti bírság szabható
ki az állat tulajdonosára. A pitbull,
boerbull, bandog és keverékeinek,
akárcsak a második csoportba tar-
tozó, agresszív kutyaként megneve-
zett rottweilernek és társainak a
közutak kivételével tilos közterüle-
teken, valamint az ingatlanok közö-
sen használt részébe póráz nélkül
belépni vagy közszállítási eszkö-
zökre felszállni, az csakis szájkosár-
ral és pórázon, felnőtt személy
kíséretében engedélyezett. Az emlí-
tett előírások be nem tartása miatt
1.500–3.000 lejes bírság szabható
ki.

Azok a hölgyek, akik nem óhajtanak egy bizo-
nyos divatstílust utánozni, csak ízlésesen öltöz-
ködnének, anélkül, hogy sokat költsenek
ruházatukra, tisztában vannak azzal, hogy nem
a drágább ruhák jelentik a kifinomultabb ha-
tást. Ebben segíthet a színek, az anyagok és
más elemek sikeres összhatása, és mindenek-
előtt az ékszerek. 

Lehetnek kicsik vagy nagyok, jellegük határozza meg,
hogy a nap melyik szakában, hol, milyen eseményen ille-
nek az öltözetünkhöz, miközben megjelenésünknek sajátos
jelleget kölcsönöznek.

Bár az idei divat a nem nemesfémből készült halmo-
zott bizsut helyezi előtérbe, A KICSI, DISZKRÉT, EGY-
SZERŰ ÉKSZEREK sajátos varázsa továbbra is
megmarad. Ezek nem szembeötlőek, mégis egyedivé te-
szik a mindennapi ruházatot. A KLASSZIKUS ÉKSZE-
REK ugyanis soha nem válnak divatjamúlttá.

Egy finoman megmunkált karkötő bármilyen öltözék-
hez viselhető, ahogy egy pár apró fülbevaló, vagy egy-
két eredeti formájú, egyszerű gyűrű is. A ruha
kivágásában jól mutat egy vékony lánc diszkrét medállal,
ha viselője szereti a nyakéket.

Ha nemesfémekkel vannak bevonva (arany, ezüst),
nemcsak kiegészítik az öltözetet, hanem látszatra értéke-
sebbé is teszik, bár az eredetinél olcsóbban hozzáférhe-
tőek.

A klasszikus formák modern változatai, mint például a
vintázs hatású régi ékszerek, titokzatosságot kölcsönöznek
megjelenésünknek. Ajánlatos egyszerre csak kétféle fém-
ből készült két ékszert, például fülbevalót és karkötőt vagy
gyűrűt és vékony láncot viselni. 

Az is fontos az ékszerek megválasztásánál, hogy vise-
lésükkel mit akarunk hangsúlyozni.

Ha például szép a dekoltázsunk, és szeretünk kivágott
nyakú ruhát vagy blúzt felvenni, egy diszkrét nyaklánc
finom eleganciát kölcsönöz az egyszerű ruhadarabnak is.

Ha az ajkakat és az állkapocs vonalát akarjuk előtérbe helyezni,
kössünk lófarkot, és viseljünk egy pár nagyobb méretű fülbevalót.
Mint mondják, a kezünk a névjegyünk, viszont ez nem azt jelenti,
hogy csak a gyémántgyűrűk vonják magukra a figyelmet. Egy ér-
dekes formájú gyűrű, féldrágakővel, elegánsan kiegészítheti hosz-
szú ujjú blúzunkat.

Fontos szempont az ékszer kiválasztásánál, hogy figyeljünk a
legapróbb részletekre is, mint például arra, hogy a karkötő, gyűrű

nagysága legyen megfelelő, esetleg állítható. Fiatal lányoknál a
kis felirattal személyre szabott lánc, karkötő sajátságos benyomást
kelt.

Például egy gyűrű vagy medál viselheti tulajdonosa nevét vagy
annak kezdőbetűjét.

Tehát nem ruházatunk és ékszereink értéke, hanem azok meg-
felelő társítása tükrözi és változtatja meg stílusunkat. Figyeljünk
minden részletre, és viseljünk az egyéniségünknek megfelelő ék-
szereket, bárhová megyünk.
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Ember és állat harmóniája
Az állat tettéért gazdája felel 

Búvópatak 

Egy falfirkát láttam a minap. Graffiti, de nem
a Brassai-féle értelmezésben, mert az ő fotóin
látható rajzokat, betűket a vakolatba karcolták.
Amit láttam, az csak a falra írt két névből állt
pluszjellel és egy szívvel. Mindössze ennyi. 

Rég láttam ilyent.
Valamikor kisdiák koromban – az ötvenes évek

végén, a hatvanas évek elején – mi is telefirkáltuk
a házak falát ilyen-olyan nevekkel, már ameny-
nyire az elcsent krétavégekből futotta. Kati,
Mari, Éva, Joli, Manyi (…) lányneveket és Laci,
Gabi, Sanyi, Tibi, Marci (…) fiúneveket kombi-
náltunk össze bimbózó szerelmek tanújeleként.
És nem csak... De voltak névkombinációk, ame-
lyek kitartottak a középiskola elvégzéséig. És az-
után is.

Az én nevemet is összekombinálták a szomszéd
lány nevével, hisz együtt jöttünk-mentünk az is-
kolába és haza. Hogy a lány mit gondolt, azt nem
tudom, de nekem egy idő után nyűgössé vált,
mert szívesen lettem volna más lánynak a táska-
vivő kis lovagja, de előfordult, hogy a szomszéd
lány vitte az én táskámat is. Azt csak évek múlva
tudtam meg, hogy beteges lévén, a lányra voltam
bízva.

Múltak az évek. Aztán eltűntek az ilyenfajta
falfirkák. A kisdiákokat, kisiskolásokat – amilye-
nek mi is voltunk – már szülők, nagyszülők vitték
az iskolába és haza. Később már autóval. Így le-
hetőség sem volt ilyen huncutságokra, de még
táskavivő kis „lovagiasságokra” sem. 

Évekkel ezelőtt az iskolát is elköltöztették a
környékünkről. Ezért volt meglepetés számomra,
amikor megláttam a ház falán a két nevet: 
Aman + Daniela és mellette egy szív.

Ez már más világ… Vagy mégsem? A tavasz
közeledtével búvópatakként előjönnek ezek a fal-
firkák, csak… 

Csak a nevek változnak.

Klasszikus ékszerek hatása és viselése

Casoni Szálasi Ibolya 

Czirmay Szabó Sándor

Szer Pálosy Piroska

Fotó: Nagy Tibor

Fotó: Vajda György 



A láthatatlanná tevő maszk
A mesepályázat nyertesei 
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A magyar népmese napja (2020. szeptember
30.) alkalmából a Romániai Magyar Pedagó-
gusok Szövetsége meseíró pályázatot hirde-
tett A láthatatlanná tevő maszk címmel. A
pályázat célja olyan alkotások megszületésé-
nek ösztönzése volt, amelyek a koronavírus
megjelenése utáni, mindaddig ismeretlen
élethelyzeteket dolgozzák fel a mese sajátos
eszközeivel.

Hogy a gyermekeket mennyire mélyen érinti a fenn-
álló helyzet, annak ékes példája a pályázatra három or-
szágból beérkezett 561 mese (Vajdaság [Szerbia] 10,
Felvidék [Szlovákia] 70). A legtöbb mesét negyedike-
sektől (118) és ötödikesektől (114) kaptuk.

Köszönjük, hogy figyeltek és válaszoltak pályázati
felhívásunkra, megosztották velünk félelmeiket, ötle-
teiket, világmagyarázataikat. A félezer meséből válo-
gattuk ki hosszas folyamat során azt a 146-ot,
amelyeket A láthatatlanná tevő maszk című kötetben
jelentetünk meg. A
kötet az utókor szá-
mára is tanulságos
kiadvány, minden-
napjaink lenyomata
egyetemes történe-
tekbe fogalmazva
különböző generá-
ciók nyelvén. 

A kötet az Ábel
Kiadó gondozásá-
ban jelenik meg,
Zsigmond Emese, a
Napsugár folyóirat
korszakos főszer-
kesztője gondozta,
Bak Sára, a Napsu-
gár illusztrátora raj-
zolta. A kötetben
szereplő diákok név-
sora az RMPSZ
honlapján érhető el.
Minden kis meseíró-
nak szerzői példányt

juttatunk el a kötetből, illetve könyvbemutatókat és
egyéb programokat is tervezünk a megjelenést köve-
tően. Ezenkívül 21 pályázó oklevélből és könyvcso-
magból álló különdíjban is részesül meséjének
kiemelkedően gazdag fantáziavilágáért, igényes szö-
vegalkotási megoldásaiért – olvasható a pedagógusszö-
vetség közleményében.

A rendkívül változatos mezőnyben megyénkből ket-
ten kaptak különdíjat, az V–VIII. osztályosok korcso-
portjában Kovács Eszter, a Bolyai Farkas Elméleti
Líceum 8. osztályos diákja Az igazi maszk című meséjé-
ért; a IX–XII. osztályosok korcsoportjában pedig Dászkel
Dóra 11. osztályos tanuló – szintén a Bolyai Farkas El-
méleti Líceumból – Kata és Thanatosz kalandja című
meséjéért. A pedagógusok kategóriájában 26 pályázat ér-
kezett, közülük a legszebbeket – melyeknek szerzői:
Ambrus Dorottya, Harka Sára, Hegedűs Ágnes, Jankó
Barbara, Vicsi Edina,Vita Piroska – a Magiszter folyó-
iratban közlik és könyvcsomaggal jutalmazzák.

Olvastam a sajtóhírt: „szomba-
ton 14 órától vasárnap 18 óráig a
gyalogosoké a marosvásárhelyi
főtér egyik fele, a Bolyai utca, va-
lamint az Enescu utca”, s erre fel-
csillant a szemem, végre valami
megmozdult ebben a langymeleggé
vált városban. A polgármesteri hi-
vatal kérdésére reagálók nagy
része szeretne sétálóutcát, gyalo-
gosok számára szabad főtéri sétá-
lást; ezért is hangzott kellemesen a
sajtóhír. Marosvásárhelyiként hadd
tegyek hozzá egy apró kiegészítést:
Enescu – azaz Ferenc József út. Jó
száz év távlatából megérdemli ez a
városközponti út (utcácska) eredeti
nevének megemlítését. Nem az
osztrák császár, későbbiekben meg-
koronázott magyar király emléke
miatt, mert velem Sisi szépsége és
kedvessége sem tudta feledtetni az
1848–49-es magyar szabadság-
harc kegyetlen megtorlását. A vá-
rosháza és Kultúrpalota közötti
utca nagy polgármesterünk, Ber-
nády György nagyszerű városépí-
tésének köszönhető, talán illett
volna róla elnevezni.

Élve a sajtóhír közlésében jelzett
lehetőséggel, végigsétáltam a
város főterén, régies szóval korzóz-
tam egyet a fent említett vásárhelyi
utcákon. Az egykori Ferenc József
utca vasárnap kora délután még
nagyon csendes volt, egyetlen jár-
dára helyezett asztal körül ült négy
fiatal. Igaz, hétvégén nem is olyan
fontos, közkedvelt ez az egyszerű,
nem túl tágas út. 

Az igazi városi ajándék a fél
főtér forgalom előli lezárása volt,
lehetőséget teremtve így egy igazi
tavaszi korzózásra. Valamikor mi-

lyen nagy divat is volt ez! Bizony, a
korzó szó és mögötte lévő jelentése
kiveszőfélben van modern korunk
felgyorsult idejében. Még az értel-
mező szótár is így jegyzi meg: el-
avulóban lévő szó, amely azt az
utcát jelölte/jelöli, ahol a város
népe sétálni szokott. Ebben az ér-
telemben vasárnap kora délután
visszatért városunkba ez a már-
már eltűnőfélben lévő szép régi
szokás, mert négy-öt éves fiúk és
lányok szaladgáltak sétáló szüleik
körül, nyurga lábú tizenéves lányok
előztek meg görkorcsolyával, és sé-
táló nyugdíjasok köszöntek rám a
főtéri aszfalton. Ők talán még arra
is emlékeznek, hogy a Bartók Béla
utcát egykor Korzó köznek hívták
eleink. Ismereteim szerint nem az
ott sétálók miatt, hanem abban az
utcában található az a grófi Bissin-
gen-ház, amelynek földszintjén mű-
ködött a híres Corso kávéház.
Sebestyén Mihály szorgalmas kuta-
kodásai alapján azt is tudhatjuk,
hogy 1912. november 15-én kézbe-
sítették a kártyarendeletet, s ennek
alapján csak három nagy kávézó-
ban volt szabad hatósági engedély-
lyel kártyázni. Ez a három
vásárhelyi kávézó: Transsylvánia,
Royal és Corso.

Egykor még ilyen nevű mozi is
volt ebben a városban. Fent emlí-
tett városi krónikásunk azt is meg-
örökítette, hogy abban a nyolcvan
évvel ezelőtti négyéves időszakban
Marosvásárhelyen három mozi mű-
ködött: Transsylvánia, Csaba és
Corso.

A korzó talán olasz eredetű szó,
de engem az sem zavart, mert
olyan jó volt a sétálóutcává előlé-
pett főtéren vasárnap szabadon 
végigmenni

Végigkorzóztam a sétálóutcán
ötvös József

Thomas Alva Edison 
zseniális amerikai feltaláló

zsenikről alkotott 
véleményét idézzük 

a rejtvény fősoraiban.
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Április 22-i rejtvényünk megfejtése: Alkoholista az, aki ugyanannyit iszik, mint mi, csak nem szeretjük.
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A szeretetre mindig kell időnk legyen,
különösen egy olyan személy iránt,
aki mindennél jobban szeret minket.
Ez a személy az édesanyánk, aki szá-
mára mi, a gyermeke, vagyunk a leg-
tökéletesebb. Már a születésünk előtt
is folyamatosan ránk gondolt, és vi-
lágra jövetelünk után mi lettünk a
legdrágább kincse. Soha nem en-
gedte el a kezünket, és soha nem is
fogja. Megszámlálhatatlan esetben
inkább lemondott valamiről, hogy ne-
künk jobb legyen. Nem túlzás azt ál-
lítani, hogy az édesanyák a
mindennapok szuperhősei. Nem csak
május első vasárnapján, hanem min-
dennap kell velük éreztetni, hogy kie-
melt helyet foglalnak el a szívünkben.
Megérdemlik!

Összeállításunkban a megkérdezettektől
arra keressük a választ, hogy mit jelent szá-
mukra az anyák napja és melyek azok az apró
örömök, amikor még az átlagosnál is sokkal
jobb dolog anyának lenni.

Suflea Adél-Frida, a Marosvásárhelyi
Nemzeti Színház marketingosztályának
munkatársa: Az édesanyák mindig a legdrá-
gább kincsükre gondolnak!

Számomra minden nap anyák napja, hi-
szen nap mint nap tapasztalom az anyaság
minden velejáróját. Tapasztalatból mondha-
tom, hogy ameddig még kicsik a gyermekek,
nem aggódik annyit az anyuka, hiszen mindig
ott vannak mellette. Azonban amikor egy ki-
csit már megnőnek, gyakran gondol arra,
hogy most éppen hol lehetnek, mit csinálnak,
jól vannak-e.

Természetesen megszámlálhatatlanul sok
boldog pillanat kapcsolódik az anyasághoz,
és minden nap tartogat ilyen mozzanatokat.
Mégis, ha azt kellene meghatározzam, hogy
melyek számomra a legboldogabb pillanatok,
akkor azt mondanám, hogy azok, amikor a
gyermekeim önállóan jó döntést hoznak, az
én közbenjárásom vagy közvetlen segítségem
nélkül. Ezt pedig utólag elmondják. Biztos
vagyok benne, hogy ilyenkor minden édes-
anyát eltölt a büszkeség. Ez egyben egy visz-
szaigazolás is számunkra, hogy valamit jól
csináltunk, egy ilyen pillanat eloszlatja azo-
kat a kételyeket, amelyek nemegyszer meg-
fordulnak egy édesanya fejében, hiszen
minden anyában ott van az a gondolat, hogy
mit ront el vagy mit csinálhatna jobban. 

Mégis, mindezek fényében, ha meg kel-
lene határozni az anyaság érzését, nem tud-
nék rá egy általános érvényű meghatározást
adni. Azért nem tudnék, mert annyi érzelem
és annyi szeretet van az anyaság szó és az
anyai hivatás mögött, hogy azt nem lehet sza-
vakban kifejezni!

Plaias Gyöngyi, a Marosvásárhelyi Mű-
vészeti Líceum tanítónője: A gyermek bol-
dogsága sokszorosan az anya boldogsága is!

Anya csak egy van! Épp ezért vallom,
hogy az anyák napja egy különleges ünnep,
szívem egyik legkedvesebb ünnepe. Hisz
anyának lenni egyedi érzés, és ez a nap róluk,
az édesanyákról szól, amikor köszöntjük
őket, illetve köszöntenek minket gyerekeink.
Az ünnep azért fontos, hogy megállásra kész-
tesse mindkét félt, mivel szeretni is és szere-
tettnek lenni is nagyon jó érzés. 

Az embernek a legerősebb érzelmei csa-
ládon belül alakulnak ki, és családon belül fő-
ként az édesanyával a legerősebb a kötelék.
Nem hiába, mivel az édesanya az a csodála-
tos lény, aki szíve alatt hordja ki gyerekét,
akit mindennél jobban szeret. Már akkor sze-
reti, amikor még nem is látta. Ő az, aki első-
ként ölelheti magához gyerekét.

Anyaként megélem minden évben ennek
az ünnepnek az örömét, hiszen két csodálatos
fiúgyermek édesanyja vagyok. Bennem ez az
ünnep azt az érzést erősíti meg, hogy milyen
jó anyának lenni, mivel önzetlenül szerethe-
tek és szeretve vagyok!

Sajnos lassan 4 éve, hogy nekem nincs kit
személyesen felköszöntenem, hisz édes-
anyám angyal lett, de lélekben azóta is min-
den évben felköszöntöm, átölelem, és a
fülébe súgom, hogy nagyon szeretem őt.

Pedagógusként feladatomnak érzem, hogy
ezt a gyönyörű ünnepet szeretettel alakítsam
ki növendékeim lelkében. Ennek érdekében
anyák napi műsorral és egy kis saját kezűleg
és nagy szeretettel készített ajándékkal szok-
tuk megajándékozni az édesanyákat. 

Szerintem nem lehet megfogalmazni pon-
tosan az anyaság legboldogabb pillanatait,
mert anyának lenni önmagában egy csodála-
tos érzés. Boldog vagy, amikor megfogan
benned az új élet, amikor világra hozod gyer-
meked, amikor örömkönnyek gördülnek le
arcodon, mert először hallod felsírni, amikor
először ölben tarthatod, amikor Isten gyer-
mekévé lesz, amikor büszkén elkíséred az
óvodába, iskolába őt, amikor sikeres felnőtté
válik, amikor látod, hogy szeret és szeretve
van...  Anyaként akkor vagy boldog, ha gye-
reked is boldog, mivel a gyereked boldogsága
a te boldogságod is!

Az anyaságnál csodálatosabb, felemelőbb
érzés nem létezik! Egyedi. 

Sándor Éva magyar szakos tanár, a Nyá-
rádmente körzetének kiskatedra-felelőse:
mindennap lehet anyák napja!

Anyának lenni számomra egy életre szóló
felelősség. Mellette szükségem van arra a
késztetésre is, hogy ebben a szerepben elfo-
gadjam, és feltaláljam magamat, felvállalva
a szereppel járó kudarcokat is. Önmagam el-
fogadásával képes leszek a gyermekemet is
elfogadni, és ez a legtöbb, amit egy anya
tehet első lépésként, különösen kicsi gyer-
mekek esetében. Később az elfogadás helyét
át kell vegye a bizalom gyakorlása, ami szá-
momra a legnehezebb volt, mert folyton ké-
telkedtem nevelésem helyességében.
Hajlamos voltam abba a hibába esni, hogy
nekem minden „veszélyes” helyzetet ki kell
védenem, ezért nehezen egyeztem bele, hogy
akik az én védelmem alatt állnak, kipróbálják
magukat új, nem csak megszokott helyzetek-
ben. Az elengedés egy újabb próba volt szá-
momra. Nagykorúvá vált gyermekeimet
nehéz volt úgy elengedni, hogy gondolatban
ne helyettük éljem az életüket.

Legboldogabb pillanataim közé sorolha-
tom azokat, amikor a gyerekeim a vártnál
jobban értékelték a törődésemet. Amikor be-
ismerhettem előttük, ha hibáztam, és ők a
maguk gyermeki módján elfogadtak ezzel
együtt is. Amikor megelégedtek azzal, amit
adott esetben nyújtani tudtam, kevesebb fi-
gyelmet, együtt eltöltött időt, kisebb ajándé-
kot. A közös élmények és a rájuk való
emlékezés során az újra átélésük egy kötetlen
családi ebéd vagy vacsora alatt szintén önfe-
ledt pillanatokat szereztek. Sikereik és bol-
dogságuk láttán, melyek megnyilvánultak
tanulmányaik és magánéletük során, közösen
élhettünk át örömteli pillanatokat. Fontos szá-
momra, hogy ezek a boldog pillanatok minél
hitelesebbek legyenek, és tudjuk beépíteni
külön-külön és közösen is az életünkbe.

A hétköznapokban akár több alkalommal
is érezhetünk kiemelkedőnek olyan esemé-
nyeket, melyek felérnek egy ünneppel, ezért
ilyenkor is „anyák napja” van. Egy jó beszél-
getésnek a gyermekeimmel, egy közös prog-
ramnak vagy az együtt végzett munkának is
megvannak a maga ünnepi pillanatai. Mégis
érdemes egy napot szentelni erre az alka-
lomra, különösen amíg kicsik a gyerekek,
mert az ilyenkor szerzett élményeket az apró
ajándéktárgyakkal együtt életünk végéig
megőrizzük. Boldogok vagyunk, mert ezeken
az alkalmakon látjuk gyermekeinken a fejlő-
dést, a próbák kiállását, és megerősíthetjük
egy mosollyal, öleléssel, szemünk csillogásá-

val a sikerüket. Ez a nap az elfogadásról kell
szóljon: ahogy a kicsi gyerek átnyújtja a vi-
rágot és a maga készítette ajándékot, úgy az
anyának is őszintén kell fogadnia, értékelnie
az önzetlen gesztusán keresztül őt magát.

Az anyák napja üzenete számomra kicsit
olyan, mint a karácsonyé. Vigyázni kell rá,
mert törékeny. Ha át tudjuk hidalni ezt a tö-
rékenységet, és meg tudjuk őrizni tisztaságát,
elengedve a külsőségek kényszerét, lelkünk
legbelsőbb szobájában tudunk ünnepelni. Ezt
kívánom szeretettel minden édesanyának!

Jakab Imola fodrász, a J.COB cut N go
tulajdonosa: Az anyaság érzését nem lehet
szavakba foglalni!

Szülővé válásom előtt az óvodai kis kéz-
műves ajándékokkal, üdvözlőlapokkal és az
anyák napi ünnepségre való készülődés pil-
lanataival kapcsoltam össze az anyák napját.
Emlékszem, mennyire izgultunk, amíg ránk
került a sor a szavalásnál, ez az emlék még
most is felidézi az orgona illatát, amely be-
lepte az óvodai termet. Most, mikor kisfiam
szavalja az anyák napi köszöntőt, kezembe
adja a kis papírtulipánt, amelybe a követke-
zőket írta: ezt Neked készítettem, a legjobb
anyukának! –, megértem, hogy anyukám
miért pityergett minden május első vasárnap-
ján. Én is meghatódva, a könnyeimmel küsz-
ködve ölelem magamhoz őt, és magamban
azt mondom: te vagy a legjobb, legcsodála-
tosabb dolog az életemben. Azért teszem ezt
csupán magamban, mert annyira reszket a lel-
kem, hogy beszélni nem tudok. Fogalmazha-
tunk úgy, hogy ez az anyukák anyák napi
„betegsége”, aminek a legyőzéséhez nagy
rutin kell, de még akkor sem biztos, hogy si-
kerül. Azonban nem vagyok meggyőződve,
hogy ezt le kell küzdeni!

Életem legszebb és legcsodálatosabb ér-
zése az anyává válás pillanata volt. Minden
addigi fájdalmam, fáradtságom megszűnt
akkor, amikor először megpillantottam őt. A
mellkasomhoz öleltem, babusgattam, csodá-
val figyeltem a kis apró mindenét. Mikor fel-
idézem első lépteit, szavait, nevetését, tágra
nyíló, csodálkozó kis szemecskéjét, egész lé-
nyemet elönti a boldogság. 

Anyává válás előtt mindig azt hittem,
hogy nagyon kevés szabad időm van. Gyer-
mekem megszületése után rádöbbentem,
hogy addigi életem kész vakáció volt. Mi
több, azt gondoltam magamról, hogy nálam
nagyobb rendetlenséget senki sem tud csi-
nalni tíz perc alatt. Azonban, ha a kisfiamra
egy percig nem figyelek oda, már ki is rá-
molta a konyhaszekrényt. Tisztában vagyok
vele, hogy nem kellene több legyek, „csupán”
az örök gondviselő, a biztonság, a feltétel nél-
kül szerető, az elfogadó és a példakép. Talán
az anyaság jár a legtöbb kihívással és a leg-
több nehézséggel, de biztos, hogy nem létezik
ennél csodálatosabb szerep!

Anyák napja
A szebbik nem legmeghittebb hivatása

Nagy-Bodó Szilárd



ADÁSVÉTEL

VESZEK régi festményeket, képkere-
teket, paraszttárgyakat, antik bútoro-
kat stb. Tel. 0731-309-733. (10936-I)

A NIKI PARK ÜZLET elad új ágybe-
téteket bármilyen méretben. 1989.
December 22. utca 113. szám
(22469)

RABLAPROGRAMBA illő autót vá-
sárolnék. Az elszállítását és forgalom-
ból való törlését vállalom. Tel.
0748-882-828. (11581-I)

AJÁNDÉKBA adok két fotelt (sőberágy).
Tel. 0265/247-572. (11584)

ELADÓ egy ÚJ TOLÓKOCSI. Tel.
0720-610-995. (11674-I)

ELADÓK: kétszemélyes, 200 x 180
cm-es Aloe Vera ágybetét, egészen
újszerű állapotban, masszázsra alkal-
mas, fotel típusú szék (nyaktól utolsó
csigolyáig, lábszárra is hat), 2 darab
infraterápiás ágybetét (nem volt hasz-
nálva), a 80-as, 90-es évekből leme-
zek, kazetták, CD-k erdélyi és
magyarországi előadóktól, értékes
zeneszámokkal (táncdal, hallgatók,
népdal). Ugyanitt érdeklődni lehet ké-
nyelmes hétvégi nyaralóról 20 ár te-
rületen, villany, víz bevezetve. Tel.
0746-951-613. (11686)

LAKÁS

ELADÓ kétszobás tömbházlakás a
November 7. negyedben. Irányár:
63.000 euró. Tel. 0744-966-747.
(11555-I)

ALBÉRLETBE kiadó garzonlakás.
Tel. 0749-425-152. (11348-I)

ELADÓ 2 szobás, földszinti
tömbházlakás a Kövesdombon, a
Măgurei utcában. Tel. 0745-996-819,
0729-090-506. (11591)

LAKÁST vásárolok haszonélvezeti
joggal. Tel. 0752-141-516. (11695-I)

MINDENFÉLE

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT válla-
lok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (22563-I)

FAMETSZÉST, permetezést vállalok.
Tel. 0747-634-747. (11586-I)

CÉG 15%-os kedvezménnyel készít
új tetőt cserépből vagy lemezből, vál-
lal cserépforgatást, tetőjavítást. Tel.
0770-621-920. (11585-I)

FUVART, bútorhordást vállalunk sze-
mélyzettel, külföldre is, valamint tör-
melékszállítást. Tel. 0749-543-104.
(10638-I)

AUTOMATA MOSÓGÉPEK, MOSO-
GATÓGÉPEK, ruhaszárítók, mikro-
hullámú sütők, porszívók, gáz- és
villanykályhák javítását vállaljuk az
ügyfél lakásán, bárhol Maros megyé-
ben. Kelemen szerviz. Tel. 0265/243-
294, 0745-560-092. (11138-I)

VÁLLALUNK építkezési munkálato-
kat, falrakást, ácsmunkát, vakolást,
falfestést, parkettrakást, parkettcsi-
szolást, gipszkartonozást, szigete-
lést, anyagszállítást. Tel.
0740-667-511. (11145-I)

KOMOLY CÉG vállal tetőkészí-
tést, ácsmunkát, csatornakészítést,
fémcserép szerelését. Idős embereknek
15% kedvezményt adunk. Tel. 0747-816-
052. (11540)

VÁLLALOK szobafestést, mázolást,
fajansz-, padlócsempe-, lamináltparkett-
lerakást, lépcsőházfestést garanciával.
Tel. 0746-552-473. (11527)

TETŐKÉSZÍTÉS lemezből, cserépből,
ácsmunka, teraszkészítés, garázsfel-
újítás, csatornajavítás, bármilyen kisebb
javítás, mindenféle más munka. Tel.
0755-654-115. (11420)
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REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, ROLETTÁK, GA-
RÁZSKAPUK, ÁTLÁTSZÓPONYVA- BEÉPÍTÉS és egyéb ár-
nyékolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy választékban.
Tel. 0745-379-638. (sz.-I)
TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német
REHAU profilokból. Tel. 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)
A TRIPLAST KFT. alkalmaz GÉPKEZELŐKET (operatori utilaj
rotoformare) és HEGESZTŐT. Szakmai felkészítést, vonzó bérezési
csomagot és előléptetési lehetőséget ajánlunk. Az önéletrajzokat Ma-
rosvásárhelyen, a Dózsa György utca 197. szám alatt, a cég titkársá-
gán lehet benyújtani vagy e-mailben a hr@triplast.ro címre elküldeni.
További információ a 0742-147-043-as telefonszámon. (65584-I)
A TIMKO PÉKSÉG üzleteibe alkalmaz ELADÓKAT, SOFŐRÖ-
KET és FÉRFI MUNKÁST a pékségbe. Érdeklődni a 0756-128-310-
es telefonszámon. (65580-I)
ALKALMAZUNK két FÉRFI MUNKAERŐT TEJFELDOLGOZÓ
ÜZEMBE – Indlacto Mureş Kft. – napi 8 órai munkaprogrammal. Ér-
deklődni lehet a Prut utca 10. szám alatt, a cég székhelyén vagy a
0773-316-377-es telefonszámon, 8-16 óra között. (65583-I)
TEHERSZÁLLÍTÁST VÁLLALOK maximum 1,5 tonnáig. Tel.
0748-580-389. (p.-I)
SÜRGŐSEN alkalmazunk VILLANYSZERELŐI, LAKATOS alap-
ismeretekkel rendelkező személyt. A betanítását vállaljuk. E-mail:
vertical49@yahoo.com, tel. 0744-938-466. (11636)
A MAROSSZENTGYÖRGYI GASTROMETAL magáncég LE-
MEZHAJLÍTÓ-GÉPKEZELŐ szakembert, illetve SEGÉDMUNKÁ-
SOKAT alkalmaz betanítással. Érdeklődni a   0728-328-881-es
telefonszámon. Az önéletrajzokat a jobs@gastrometal.ro e-mail-címre
várják. (65594-I)
A KOVÁCS PÉKSÉG PÉKEKET és PÉKSÜTEMÉNY-KÉSZÍTŐ-
KET alkalmaz. Ha szeretnél egy jó csapatban dolgozni, ahol megbe-
csülnek, akkor nálunk a helyed. Munkádért cserébe bónuszok és
versenyképes juttatás jár. Jelentkezz a 0741-215-738-as telefonszá-
mon! (65584-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

A Marosvásárhelyi 
Transilvania Repülőtér 

2021. május 17-én 10 órakor versenytárgyaláson bérbe ad felü-
letet Covid-tesztelésre alkalmas mozgópont kialakítására. 

Bővebb felvilágosítás a www.transyvaniaairport.ro oldalon, te-
lefon:  0265/328-888. 

A Marosvásárhelyi Nyugdíjasok 
önsegélyző Pénztára

az ortodox húsvét alkalmából köszönti tagjait.
A feltámadás ünnepén jusson eszünkbe, hogy jónak kell
lennünk, elfogadóbbnak, tiszta szívűnek. Sok-sok bol-
dogságot, egészséget, minden jót! 

Április 30-án és május 3-án 
az ügyfélfogadás szünetel.    

A vezetőtanács

A marosvásárhelyi George
Emil Palade Orvosi, Gyógy-
szerészeti, Tudomány- és
Technológiai Egyetem elő-
felvételit hirdet az Orvostu-
dományi, Fogorvostudo-
mányi, Gyógyszerészeti, Mű-
szaki, Petru Maior Bölcsé-
szettudományi, valamint a
Közgazdaság- és Jogtudo-
mányi Kar keretében mű-
ködő, 2021. szeptemberben
induló 3 és 4 éves képzési
szakokra. 

Előfelvételi vizsgára beiratkoz-
hatnak a 2021-ben érettségiző kö-
zépiskolások (XII. osztályosok),
azok a jelöltek, akik az előző évek-
ből érettségi diplomával rendelkeznek, valamint azok,
akik második egyetemként szeretnék ezeket a képzé-
seket választani. A jelentkezők beiratkozása kizárólag
a felvételire létrehozott online platformon történik. 

A 2021. szeptemberben induló 3 és 4 éves 
magyar nyelvű oktatási programok: 

Az Orvostudományi Kar keretében működő, a Ro-
mániai Felsőoktatás Minőségét Biztosító Ügynökség
(ARACIS) által akkreditált, 4 éves ÁLTALÁNOS-
ASSZISZTENS-KÉPZÉS. 

A Műszaki Kar keretében a Romániai Felsőoktatás

Minőségét Biztosító Ügynökség (ARACIS) által jó-
váhagyott 3 éves INFORMATIKAKÉPZÉS. 

Az előfelvételivel kapcsolatos információk, az el-
járás szakaszai, a teendők és a határidők (az előfelvé-
teli kalendáriuma), a pontkiszámítás, a beiratkozáshoz
szükséges dokumentumok és a MOGYTTE előfelvé-
telire meghirdetett összes oktatási programja elérhető
az egyetem honlapján (https://adminfo.umfst.ro/).

A marosvásárhelyi George Emil Palade 
Orvosi, Gyógyszerészeti, Tudomány- és Techno-

lógiai Egyetem felvételi irodája

A marosvásárhelyi George Emil Palade Orvosi,
Gyógyszerészeti, Tudomány- és Technológiai

Egyetem előfelvételi tájékoztatója

Fotó: Nagy Tibor (archív)

Pályázati felhívás
Finanszírozó hatóság: Nagyernye község, adószám 4323462,

székhely: Nagyernye község, 439. szám, Maros megye, postai irá-
nyítószám 547215, telefon: 0265/335206, fax: 0265/335207, e-mail:
ernei@cjmures.ro .

A vissza nem térítendő finanszírozásra vonatkozó jogszabályok:
– A közpénzekből közérdekű, nem profitorientált tevékenységre

fordítható finanszírozási rendszerre vonatkozó 2005. évi 350.
számú törvény;

– A kulturális tevékenységek, projektek és programok finanszí-
rozási rendszerének javítására vonatkozó, utólag módosított és ki-
egészített 1998. évi 51-es kormányrendelet;

– A Romániában elismert egyházaknak nyújtható anyagi támo-
gatási rendszerre vonatkozó 2001. évi 82-es, újraközölt, utólag mó-
dosított és kiegészített kormányrendelet, illetve a 2002. évi 1470-es
kormányhatározat a 2001. évi 82-es, újraközölt, utólag módosított
és kiegészített kormányrendelet alkalmazási utasításairól;

– Az Ifjúsági- és Sportminisztérium 2018. évi 664-es, utólag mó-
dosított és kiegészített rendelete a sportprogramok és -projektek
közpénzből való finanszírozásáról.

Azok a területek, helyi érdekeltségű, nem profitorientált tevé-
kenységek, amelyekre Nagyernye község saját költségvetéséből
nyújt vissza nem térítendő finanszírozást 2021-ben, a következők:
kultúra, egyházak, sport. 

A helyi érdekeltségű, nem profitorientált tevékenységek finan-
szírozására szánt összegek 2021-re, a Nagyernye helyi tanácsa által
elfogadott 2021.04.22./18-as, Nagyernye község költségvetését jó-
váhagyó határozata alapján a kultúra, egyházak, sport területén
a következők: 

* 10.000 lej kultúrára;
* 60.000 lej egyházaknak;
* 10.000 lej sportra.
A projektek lebonyolítására 2021-ben kerül sor. 
A vissza nem térítendő támogatások elnyerésének kritériumai

megtalálhatók a helyi költségvetésből finanszírozható helyi érde-
keltségű, nem profitorientált tevékenységekre fordítható támoga-
tási rendszerre vonatkozó szabályzatban. 

A kulturális, egyházi, sport programok/projektek/tevékenységek
pályázati dokumentációja letölthető Nagyernye község webolda-
láról: www.primariaernei.ro.

A pályázati javaslatok benyújtási határideje 2021. május 31., 15
óra. 

A megfelelőségi kritériumok ellenőrzésére, a pályázatok kivá-
lasztására, elbírálására 2021. június 2-11. közötti időszakban kerül
sor. 

Siklódi Csongor alpolgármester
Hochbauer Mihály, a közigazgatási egység főjegyzője

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. (65462-I)



VÁLLALOK garanciával tetőfedést,
ácsmunkát, cserépforgatást, szigetelést,
kisebb beltéri és kültéri javítást. Tel. 0750-
602-043. (11465)

GONDOZÓT keresünk Maroskeresz-
túrra egy idős, nem ágyban fekvő
ember mellé, főzésre, takarításra,
hétfőtől péntekig 8 órát naponta. Tel.
0722-857-122, 0752-150-614.
(11683-I)

TERMOPÁN ajtók, ablakok gyártása és
szerelése német Veka profilokból. Tel.
0751-994-923. (11657)

VÁLLALUNK: tetőkészítést, ácsmun-
kát, cserépforgatást, tetőfedést le-
mezzel, cseréppel, festést,
meszelést, bármilyen más munkát.
Tel. 0742-734-062. (11593-I)

TETŐKÉSZÍTÉS lemezből, cserépből,
ácsmunka, teraszkészítés, garázs-
felújítás, csatornajavítás, bármilyen
kisebb javítás, mindenféle más munka.
Tel. 0755-654-115. (11420)

VÁLLALUNK: cserépforgatást, újra-
cserepezést, tetőfedést Lindab le-
mezzel, melléképületek építését,
lambériázást, festést, új kerítés készí-
tését, bádogosmunkát, eresz, csa-
torna és kéményszegély készítését.
Anyagot is biztosítunk. Tel. 0750-662-
363. (11503-I)

ENGEDÉLYEZETT cég vállal tető-
készítést bármilyen anyagból, mindenféle
kisebb javítást, cserépforgatást, ács-
munkát, festést, vakolást, bádogos-
munkát, régi épület lebontását, szi-
getelést. Nyugdíjasoknak 18% ked-
vezmény. A kiszállás ingyenes. Tel.
0738-270-341. (11688)

MEGEMLÉKEZÉS

Kegyelettel emlékezünk 
MAGYARI MIHÁLYRA halálának
10. évfordulóján. Emlékét őrzi ne-
velt lánya, Lenke és családja. (-I)

Az élet elmúlik, de az emlékek
élnek, amíg élünk, szívünkben
őrizzük őket. Fájó szívvel emléke-
zünk április 29-én a mezőfelei
születésű KISS LAJOSRA halálá-
nak első évfordulóján. Emlékét
őrzi felesége, gyermekei és azok
családja. Nyugodj békében! Em-
léked legyen áldott! (11656)

Kegyelettel emlékezünk április
29-én a legdrágább édesanyára,
nagymamára, PORCZA ANNÁRA,
aki 24 éve távozott szerettei köré-
ből. Emléke legyen áldott, 
nyugalma fölött őrködjön 
szeretetünk. Szerettei. (11674-I)

Szomorú szívvel emlékezünk
TRATTNER BÉLÁRA halálának
10. évfordulóján. Akik ismerték,
gondoljanak rá szeretettel. 
Szerettei. (11676-I)

Fájó szívvel emlékezünk május 1-
jén szeretett nagymamánkra, 
BÁLINT MARGITRA halálának ki-
lencedik évfordulóján. Emlékét
őrzik unokái: Márti és családja,
Enikő és családja, dédunokái:
Orsi, Ervin és Kincső, valamint
férje, fia és menye.
Volt valaki, kit nagyon szerettem
De már nincs velünk, elvesztet-
tem.
Azt a kedves szívét nem feledem
soha,
Az élet lehet bármilyen mostoha.
Szelíd, meleg arcát a nap is bera-
gyogta.
Szeme volt a jóság, őszinte csil-
logás,
érzékeny lelkében sok volt az ag-
gódás.
Gyereke, unokái iránt végtelen
volt szeretete.
Maradjon meg emléke mindany-
nyiunk szívében.
Ő nem más, mint az én drága jó
nagymamám,
Aki már rég az égből mosolyog le
rám... (v-I)

Semmi sem fájdalmasabb az élet-
ben, mint egy szeretett személy
elvesztése. Elmentél, és mi el-
vesztettünk örökre. Hiába takar a
sírhalom, s borul rád a temető
csendje, Te akkor is élsz a bána-
tos szívünkben. Könnyes szem-
mel tekintünk fel az égre, kérjük a
Jóistent, nyugtasson békében.
Összetört szívvel emlékezünk
szeretett testvérünkre, a gyula-
kuti VARGA IRMÁRA halálának
harmadik évfordulóján. Emléke
legyen áldott, nyugalma csendes!
Emlékét őrzik szerettei. (p-I)

Fájó szívvel emlékezünk 
BALÁZS-KERCSÓ ANNÁRA
(szül. Jánosi) halálának második
évfordulóján. Emléke szívünkben
él. Nem felejtünk soha! „Mindenki
addig él, amíg emlékeznek rá.”
Fiad, Anti, lányod, Jutka és csa-
ládja. (11700-I)

Szomorú szívvel emlékezünk ha-
lálának kilencedik évfordulóján a
pipei születésű ORBÁN 
ISTVÁNRA. Akik ismerték és tisz-
telték,  gondoljanak rá kegyelet-
tel. Nyugodjon békében! Emlékét
őrzik: felesége, Judit, lánya,
Jutka, unokája, Csanád. (11701-I)

ELHALÁLOZÁS

Szívünk mély fájdalmával tudat-
juk, hogy a szeretett férj, édes-
apa, após, nagyapa, dédtata, volt
marosvásárhelyi lakos, 

BARTHA LÁSZLÓ 
az ICRM porcelánraktárának

volt főnöke, 
életének 75. évében, házasságá-
nak 50. évében, türelemmel viselt
szenvedés után elhunyt Buda-
pesten. Búcsúztatása május 4-én
9.40 órakor lesz Budapesten, a
kőbányai új köztemetőben, szűk
családi körben. 
Búcsúzik tőle felesége, Mária, két
gyermeke, három unokája és két
dédunokája. 
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! (11673-I) 

Fájdalommal szívünkben tudat-
juk mindazokkal, akik ismerték,
hogy 

özv. PAIZS MÁRTON 
édesapa, nagyapa, rokon, isme-
rős, az IMATEX volt dolgozója,
életének 92. évében csendesen
megpihent. Drága halottunk te-
metése április 30-án 14 órakor
lesz a református temetőben. 
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! 

A gyászoló család. (11681-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, apa, nagyapa,
após, testvér és rokon, a lőrinc-
falvi 

KISS SÁNDOR 
életének 70. évében április 27-én
rövid szenvedés után megpihent.
Utolsó útjára 2021. április 29-én,
csütörtökön 14 órakor kísérjük a
káposztásszentmiklósi ravatalo-
zóból a csibai temetőbe. 
Nyugodjon békében! 

Gyászoló szerettei. (11692-I)

Megrendült szívünk mély fájdal-
mával tudatjuk, hogy a drága jó
feleség, gondos édesanya, test-
vér, sógornő, nagynéni, 

FARKAS ROZÁLIA 
szül. Dóka 

életének 68. évében örökre meg-
pihent. Végső nyugalomra  2021.
április 29-én, csütörtökön 14 óra-
kor helyezzük a marosvásárhelyi
református sírkertbe. 
Nyugodj békében, drága Ró-
zsika! 
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! Emlékét őrzik szerettei.
(11679-I)

Mély fájdalommal búcsúzunk a
marosvásárhelyi 

SUBA ÉVIKÉTŐL 
szül. Dézsi. 

Nővérei: Wolf Anna (Cuci) Dicső-
ből, Barabás Ilona Marosvásár-
helyről, unokahúgai: Ilyés Anikó
Sepsiszentgyörgyről, Wolf Katika
Dicsőből, Pethő Ildikó Marosvá-
sárhelyről, Benkő Ilona (Baba)
Kolozsvárról, Farkas Melinda
Szovátáról, unokaöccsei: Dézsi
Marci Vámosgálfalváról, Lázár
Csaba Marosvásárhelyről, vala-
mint sógornője, Dézsi Juliska Vá-
mosgálfalváról. 
Nyugodj békében, drága Évi-
kénk! (11693-I) 

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Megrendülten vettünk tudo-
mást drága jó barátunk,
BARTHA LÁSZLÓ haláláról.
Isten nyugtasson, drága Laci!
Vigasztalódást kívánunk az
egész családnak. Sanyi, Edit
és gyermekei családjukkal
együtt. (11673-I)

Megrendülten értesültünk volt
munkatársunk, Monda András
ÉDESANYJA elhunytáról.
Együttérzésünket fejezzük ki
a gyászoló családnak. Nyu-
godjon békében! Az Imatex
Rt. vezetősége és munkakö-
zössége. (sz-I)
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A MUREş INSOLVENCY SPRL, a Mezőszabad, Fő út 7. szám
alatti székhelyű DONA IMPEx KFT. cégfelszámolója,

nyilvános árverést szervez az alábbi javak értékesítésére, hasz-
nálati kategóriánként egy-egy tömbben:

1. a) 1.845 négyzetméter területű ingatlan, a következő épüle-
tekkel:

– C3 – pékség és üzlethelyiség egy kétszintes (földszint+ man-
zárd), cseréppel fedett téglaépületben: 314 négyzetméter beépített
felülettel, a földszinten két termelőcsarnokkal, egy nyersanyagrak-
tárral, egy termékraktárral, egy mosdóval, a manzárdon két rak-
tárral, három étkezőhelyiséggel, egy terasszal, két irodahelyiséggel,
két raktárral, egy öltözővel, két mosdóval, előtérrel és lépcsőházzal
(ingatlan adminisztratív száma: 7A).

– C4 – egy cseréppel fedett egyemeletes téglaépület emeleti része:
127 négyzetméter beépített felület, az emeleten pihenőteremmel,
női öltözőkkel, női zuhanyzóval, öt mosdóval, két férfiöltözővel,
egy férfizuhanyzóval, egy mosodával, két előtérrel, egy raktárral,
lépcsőházzal (ingatlan adminisztratív száma: 7A).

– C5 – cseréppel fedett téglacsarnok 370 négyzetméter beépített
felülettel Mezőszabad 7. és 7A sz. alatt, telekkönyvszám: 200/N,
Mezőcsávás, helyrajzszám 1925/1/1/2/1, 1926/2/1, 1927/1, katasz-
terszám: 78/1-433/1.

1. b) Sütőiparban használatos ingóságok:
– technológiai felszerelés
– mérő- és ellenőrző műszerek, berendezések
– szállítóeszközök
Kikiáltási ár: 1.096.935,75 lej + héa.
2. Közélelmezésben használatos ingóságok:
– technológiai berendezések
– irodabútorzat
– leltári tárgyak
Kikiáltási ár: 209.131,74 lej + héa.
A szállítóeszközöket egyenként értékesítik. Kikiáltási ár: 33.696

lej + héa.
Az elárverezendő javak részletes jegyzéke a cégfelszámoló szék-

helyén tanulmányozható.
Az árverés 2021. május 7-én 13 órakor lesz a cégfelszámoló Ma-

rosvásárhely, G-ral Avramescu utca 4. szám alatti székhelyén, és
péntekenként ugyanazon helyszínen és időpontban megismétlik, a
javak értékesítéséig.

Az árverésen részt vehetnek azok a magán- és/vagy jogi szemé-
lyek, akik/amelyek megvásárolják a feladatfüzetet az árverést meg-
előző napon 13 óráig, és garanciaként kifizetik a kikiáltási ár
10%-át, valamint a részvételi díjat.

Bővebb felvilágosítás a 0265/269-700-as és a 0745-146-096-os te-
lefonszámon.

Eltelt egy év, mégsem hisszük, hogy
akit szerettünk, nincs már köztünk.
Fájó szívvel emlékezünk 2020. május
1-jére, amikor egy éve a szeretett
édesanyát, anyóst, nagymamát és
dédmamát, a marosvásárhelyi szüle-
tésű

özv. SZÁSZ ERZSÉBETET 
(szül. Simonfi) elveszítettük.

„A múltba visszanézve valami fáj,
valakit keresünk, aki nincs már,
csak az idő múlik, feledni nem lehet,
szívünkben örök fájdalom és  szeretet.
De ő nekünk sohasem lesz halott,
mert a jók örökké élnek, mint a csillagok.”
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 
A gyászoló család. (–I)

Eladási közlemény 
A B&B INSOLVENCy SOLuTIONS IPuRL – székhelye:

Csíkszereda, Márton Áron utca 18., Hargita megye –  a csődbe ju-
tott EMIVAS CONS KFT. cégfelszámolója, nyilvános árverést hir-
det a cég alábbi ingó és ingatlan javainak értékesítésére: 

1. Ingatlan: 14-es számú farm bejárata  –  gyümölcsraktárak és
betonrámpa, 623,07 négyzetméter beépített  felület, a hozzá tartozó
2.454 négyzetméteres összfelülettel, a 14-es számú farm bejáratá-
nál, Dedrád falu külterületén, 50 méterre a DJ154 jelzésű megyei
úttól, amely összeköti Szászrégent  Bátossal. Kikiáltási ár 120.607,2
lej. 

2. Ingatlan: 14-es számú farm – gyümölcsraktárak, istállók,
üzemanyagraktárak, karám, fészer, szálláshelyek 2.814,02 négy-
zetméteres beépített felülettel,   3.279,02 négyzetméteres  teljes fe-
lülettel, a hozzá tartozó 20.446 négyzetméter területtel és a teljes
állóeszközkészlettel,  kb. 800 méterre a DJ 154 jelzésű megyei úttól,
ami összeköti Szászrégent Bátossal.  Kikiáltási ár: egy tömbben:
732.421,20 lej.  Az árak nem tartalmazzák a héát. 

Az árverésen részt vehet bármely jogi és/vagy magánszemély,
aki/amely igazolja, hogy 24 órával az árverés előtt garanciaként
befizette a kikiáltási ár 10%-át, a részvételi díjat, és megvásárolja
a feladatfüzetet. Az árverés a cégfelszámoló székhelyén lesz 2021.
május 7-én 13 órától, és a javak értékesítéséig minden pénteken
ugyanabban az időpontban megismételik. Bővebb felvilágosítás a
0366/100-551-es és a 0748-836-713-as telefonszámon. 
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SC Dürkopp Adler SRL, 
Marosszentgyörgy
str. Agricultorilor nr. 12.

munkatársat keres tervezőmérnöki
állás betöltésére

Amit kérünk:
– Felsőfokú technikai szakirányú végzettség,
– Jó számítógép-kezelői ismeretek,
– CATIA V5 (AUTOCAD + SOLIDWORKS) ismerete,
– Mechanikai tervezés terén szerzett tapasztalat előnyt jelent,
– Középfokú német- vagy angolnyelv-tudás.

Amit ajánlunk:
– Biztos, hosszú távú munka,
– Versenyképes fizetés
– Éves teljesítménybónusz
– Étkezési jegyek
– Ingyenes szállítás
– Pótszabadság
– Stimuláló multinacionális munkahelyi légkör.

Önéletrajzot és kísérőlevelet a cég székhelyén vagy e-mailben:
office@duerkopp-adler.ro, personal@duerkopp-adler.ro várunk.

További információk a 0265-208-307-es telefonon.

SC Dürkopp Adler SRL, 
Marosszentgyörgy
str. Agricultorilor nr. 12.

munkatársat keres
számvezérlésűgép-kezelői, karbantartó lakatos

(víz-, gázszerelési alapismeretekkel) 
és hőkezelői állás betöltésére

Amit kérünk:
– Tanulási vágy
– Megbízhatóság, komolyság, rugalmasság
– Szakképzéssel rendelkezők előnyben részesülnek.

Amit ajánlunk:
– Személyes betanítás
– Biztos, hosszú távú munka
– Vonzó fizetés (egyéni értékelés alapján)
– Ingyenes szállítás, étkezési jegyek
– Stimuláló multinacionális munkahelyi légkör.

Önéletrajzot és kísérőlevelet a cég székhelyére vagy e-mailen:
office@duerkopp-adler.ro, personal@duerkopp-adler.ro

várunk.További információk a 0265-208-307-es telefonon.

A B&B INSOLVENCy SO-
LuTIONS IPuRL – Csíksze-
reda, Márton Áron utca 18.
szám, Hargita megye –, a
csődbe jutott LION VICTORIA
KFT. cégfelszámolója nyilvá-
nos árverést  szervez  egy 2005-
ös gyártású, 120.594 km-ben
levő Dacia Pick up 1.9 D ha-
szonjármű értékesítésére, kiki-
áltási ár 4.200 lej + héa,
valamint héa nélkül legkeve-
sebb 2.500 lej értékű minták-
ból álló termékcsoportok egy
tömbben való eladására; az
árukészlet autóalkatrészekből,
tartozékokból és fogyóanya-
gokból áll. Kikiáltási ár
116.381,16 lej + héa. 

A javak teljes listája a cég-
felszámoló székhelyén tanul-
mányozható. 

Az árverés a cégfelszámoló
székhelyén  lesz május 7-én 12
órakor, és hetente megismétlő-
dik, minden pénteken, ugyan-
abban az időpontban, a javak
eladásáig. Az árverésen azon
fizikai/jogi személyek vehetnek
részt, akik/amelyek igazolják a
kikiáltási ár 10 százalékát ki-
tevő garancia, a részvételi díj
és a feladatfüzet árának  kifi-
zetését  az árverés előtt 24 órá-
val.  

A részvételi feltételekről 
bővebb tájékoztatást 

a 0366/100-551, 
0748-836-713-as telefon-

számokon nyújtanak. 

Álláshirdetés
A Szovátai Polgármesteri Hivatal  – adószám: 4436895 – a

286/2011-es számú, módosított és utólagosan kiegészített kormány-
határozat alkalmazási  keretszabályzatának 7. cikkelye első bekez-
désében a megüresedett vagy ideiglenesen megüresedett
meghirdetett szerződéses állások esetében előírt általános feltéte-
leket  teljesítő jelentkezőknek versenyvizsgát hirdet: 

•  egy I. berosolású szakképzett munkás állás betöltésére a polgár-
mester szakapparátusa keretében az utakat karbantartó osztályon 

A pályázati iratcsomót a hivatal székhelyén – Szováta, Fő út 155.
szám, 4-es iroda –  lehet benyújtani a hirdetésnek a Hivatalos Köz-
löny III. részében való megjelenésétől számított 10 munkanapon
belül.

A beiratkozási iratcsomónak a következőket kell tartalmaznia:
a) beiratkozási kérvény, az intézmény vezetőjének vagy a szer-

vező közintézménynek címezve;
b) a személyazonossági irat másolata;
c) a tanulmányokat, esetleg a szakképesítést, továbbképzést iga-

zoló oklevelek, iratok másolata;
d) a munkakönyv és/vagy esetenként annak az iratnak a máso-

lata, amelybõl kiderül a szolgálati idő, a szakmai gyakorlat;
e) erkölcsi bizonyítvány
f) a háziorvos vagy más felhatalmazott egészségügyi intézmény

által kibocsátott, hat hónapnál nem régebbi egészségügyi bi-
zonylat, melyből kiderül, hogy a jelentkező alkalmas a 
betöltendő állásra;

g) a születési bizonyítvány és (esetenként) a házasságlevél má-
solata

h) katonakönyv másolata (esetenként);
i) önéletrajz.

A versenyvizsgán való részvételhez  a jelentkezőknek meg kell
felelniük a 2011. évi 286-os kormányhatározat 3. cikkelyében elő-
írtaknak. 

Sajátos részvételi feltételek:
– munkatapasztalat legkevesebb tíz év;

– általános iskolai végzettség.
A versenyvizsga három szakaszból áll: dossziéválogatás (legtöbb

két nappal az iratkozás lejárta után); írásbeli vizsga (a polgármes-
teri hivatal székhelyén, a Fő út 155. szám alatt, 2021. május 24-én
10 órakor); állásinterjú (május 25-én 10 órakor, a hivatalban).

Az eredményt az állásinterjú után három napon belül kifüggesz-
tik a hivatal hirdetőtábláján. 

A könyvészet jegyzékét a polgármesteri hivatalban függesztik
ki. 

Bővebb felvilágosítás a 0265/570-218-as telefonszámon, 127-es
mellékállomás.

Fülöp László Zsolt polgármester


