
Marosszentgyörgy eddig sikeresen helytállt a koronavírussal
folytatott küzdelemben. Lassan egy hete, hogy gyógyultan
kiengedték a kórházból az utolsó koronavírussal fertőzött
marosszentgyörgyi személyt, a valamivel több mint félszáz
ember, aki otthoni elkülönítésben van, külföldről tért haza.
A májusi és a helyi rászorulók megsegítését célzó adomány-
gyűjtő kezdeményezés is sikeres volt, több mint negyven
cég, illetve magánszemély adományozott élelmiszert, amit
több mint háromszáz rászorulóhoz juttatott el az önkor-
mányzat.

Marosszentgyörgyön a járvány kitörése óta nyolc személy fertőződött
meg a vírussal, de mindannyian meggyógyultak, az utolsó pünkösdkor
hagyta el gyógyultan a kórházat – közölte lapunk érdeklődésére
Sófalvi Szabolcs polgármester, aki szerint annak ellenére, hogy márci-
usban nem festett túl fényesen a helyzet, ugyanis nagyon sokan érkeztek
haza külföldről, zömében népes családban élők, nem volt tömeges fer-
tőzés. Ebben nagy szerepe volt az időben foganatosított megelőző intéz-
kedéseknek. 

– Úgy gondolom, hogy a közterületek, utcák, lépcsőházak rendszeres
fertőtlenítése mellett az is hatékonynak bizonyult, hogy amint értesül-
tünk, hogy például egy népes családból valaki megfertőződött,

Kapunyitás után
a Teleki Tékában
A szükségállapot feloldása után a ma-
rosvásárhelyi Teleki Téka is megnyi-
totta kapuit. A legendás könyvtárban
és múzeumban újrainduló életről
Lázok Klára osztályvezető főkönyvtá-
rossal beszélgettünk.
____________2.
Bizottságok dönte-
nek a gazdaság-
fejlesztési
programról 
A két külügyminiszter tárgyalását kö-
vetően létrejött egy román–magyar ve-
gyes bizottság, amely már dolgozik az
erdélyi gazdaságfejlesztési programról
szóló kormányközi egyezmény meg-
fogalmazásán. 
____________4.
Elmarad a Vibe
fesztivál
A koronavírus-járvány miatt elmarad
Erdély egyik legnagyobb fesztiválja, a
Vibe. A fesztivál negyedik kiadásához
érkezett volna az idén. A szervezők re-
mélik, hogy ez lesz az első és egyben
az utolsó nyár, amikor csend lesz a
Maros parton. Jövőre a fesztivált július
1–4. között tartják. 
____________17.
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(Folytatás a 4. oldalon)Menyhárt Borbála

Veszteségek 

Június 4-e mindig szíven üt. Eszembe juttatja a 14 évvel ezelőtti
emléket, amikor párizsi utunk során metróval, vonattal eljutottunk
a versailles-i kastélyba. Nem a francia királyi pompa vonzott az óri-
ási, parkosított területen fekvő rezidenciába, amely a Napkirály egy-
kori lakhelyeként az abszolút hatalmat jelképezi. A vég nélkül
folytatódó, sokszor ízléstelenül giccsesnek talált helyiségek bemu-
tatásába jócskán beleuntam, amikor szabadjára engedték a csopor-
tot, amelynek néhány tagjával szinte futólépésben tettük meg a
jókora távolságot a Nagy-Trianon kastélyig. Olyan erős vonzerőt
éreztem, hogy nem érdekelt a park, a szobrok, a szökőkutak varázs-
latos látványa, hidegen hagyott a királyné kertjének gazdagsága. A
pompába belefásulva jártuk be a rózsaszín márvánnyal burkolt kas-
tély helyiségeit, amelyek XIV. Lajos számára a családjával vagy a
kedvesével való visszavonulásra szolgáltak, s amelyeket a kastélyt
elfoglaló Napóleon császár alakított a maga képére és ízlésére. Ami-
kor végképp elfogyott a türelmem, felfokozott kíváncsisággal fordul-
tam az egyik sötét bőrű teremőrhöz. Azonnal tudta, hogy mit
szeretnék látni, és eligazított az 52 méter hosszú, átjárónak tűnő Co-
telle csarnokba. Óriási csillárai alatt egy kis táblácska őrzi az em-
lékét annak, hogy a világháborúban győztes antanthatalmak és a
háborúban vesztes Németország és szövetségeseinek képviselői
1920. június 4-én aláírták a „békeszerződést”, amely átrajzolta Eu-
rópa térképét. Így lettek a nagyszüleim, szüleim és velük együtt én

Bodolai Gyöngyi

(Folytatás a 3. oldalon)

Ötgyerekes család és kilencvenéves asszony is adományozott
Marosszentgyörgyön

Több száz rászorulón segítettek



A szükségállapot feloldása után a marosvásárhe-
lyi Teleki Téka is megnyitotta kapuit. A legendás
könyvtárban és múzeumban újrainduló életről
Lázok Klára osztályvezető főkönyvtárossal beszél-
gettünk.

– Kezdjük talán az óvintézkedésekkel... 
– Két hónap után hála Istennek újra megnyitottunk a

nagyközönség előtt, nyitva az olvasóterem, nyitva a téka
nagyterme és a Bolyai Múzeum. Természetesen a Maros
Megyei Könyvtárral közösen kidolgoztuk a megfelelő óv-
intézkedéseket is, hogy minden szempontból biztonságos
legyen a látogatók, olvasók, érdeklődők számára az ittlét.
Mint minden közintézményben, nálunk is fertőtlenítőszeres
lábtörlők, kézmosók és lázmérés fogadja a kapu alá betérőt,
illetve bizonyos korlátozásokat a közönség fogadása terén
is kénytelenek voltunk bevezetni. Ugyanakkor igyekeztünk
úgy kialakítani ezeket a védekezési szabályokat, hogy a le-
hető legkevésbé akadályozzuk a közönség hozzáférését a
téka szolgáltatásaihoz. Olvasótermünkbe várjuk tehát to-
vábbra is a kutatókat, helytörténészeket, diákokat, történé-
szeket, az egyetlen komoly változás az, hogy egy ideig csak
kifejezetten a téka anyagainak tanulmányozása végett lehet
beülni az olvasóterembe, tehát tanulni, dolgozatot írni, ol-
vasgatni nem. A másik változás az, hogy egy időben csak
két olvasó tartózkodhat a teremben, ezért megkérjük ked-
ves olvasóinkat, vegyék számításba, hogy kétórai kutatás

után adott esetben át kell adniuk a helyüket az újonnan ér-
kezőknek.

– Mire kell odafigyelniük a múzeumlátogatóknak?
– Az igazán komoly változás a múzeumi látogatást érinti.

Sajnos, a hatályban lévő törvények értelmében csoportokat
egy ideig nem fogadhatunk, egyszerre csak két látogatót
vihetünk be a múzeumi terekbe. Ugyanakkor azt gondo-
lom, hogy ez most a vásárhelyi látogatók nagy lehetősége,
eljött végre az idő, hogy családdal, barátokkal újra meg-
nézzék a tékát. Meg vagyok győződve, hogy a bezártság
hónapjai után, most, amikor a nyaralások egy része dugába
dőlt, a külföldi múzeumok, szépségek még nem igazán el-
érhetők, a téka gyönyörűségei, azok az értékek, amelyeket
akár Bécsben, Párizsban, Berlinben is megcsodálnánk, na-
gyon fel fognak értékelődni.

– Mit tudhatunk az igen népszerű tékás rendezvényekről?
– Egyelőre a rendezvényeink is szünetelnek, a nagykö-

zönséggel igyekszünk a közösségi oldalainkon tartani a
kapcsolatot. Remélhetőleg a nyár végére, iskolakezdésre
lehetőség lesz arra, hogy az udvaron fokozatosan újrain-
dulhassanak – kis létszámmal – a közösséget érintő prog-
ramjaink: a Beszélő Könyvek, gyerekprogramok,
könyvturidélutánok. Nagyon várjuk már, hogy fokozatosan
visszatérhessünk a normalitáshoz, hogy újra megnyithas-
sunk ténylegesen, hogy újra találkozhassunk rendezvénye-
inken a megszokott és új arcokkal. De egyelőre a
legfontosabb az, hogy mindenki biztonságban érezze
magát, aki belép a Teleki Tékába.Áprilisra 29 ezren kaptak segélyt 

Maros megyében áprilisra 3894-en nyújtottak be kényszer-
munkanélkülisegély-igénylést. 3867 munkaadó kérésének
tettek eleget, melynek eredményeként 28.757 alkalmazott
részesült a bérének 75 százalékát kitevő segélyben. Június
elsejétől lehet feltölteni a rendszerbe a májusi munkanél-
küliségisegély-igénylést azon alkalmazottak számára, akik
ebben a hónapban a munka beszüntetésére kényszerültek.
Gheorghe Ştef, a Maros Megyei Munkaközvetítő Hivatal
vezetője elmondta, az áprilisi kifizetésekkel nem volt gond,
időben megkapták a jogosultak. 

Június 15-én kezdődik
a képességvizsga

A megmérettetés június 15-én a román vizsgával kezdődik,
17-én matematikából, 18-án anyanyelvből adnak számot
tudásukról a kisérettségizők. Az ideiglenes vizsgaeredmé-
nyeket június 22-én függesztik ki, a fellebbezést aznap 16–
19 óra között fogadják. A végső eredményeket június 27-én
hozzák nyilvánosságra. A meghirdetett középiskolai he-
lyekből július 2–6. között választhatnak a végzősök. A vizs-
gajegyek és a négyévi jegyátlag szerinti számítógépes
elosztásra július 10-én kerül sor, az eredményről a diákok
aznap értesülnek. 

Szerdáig iratkozhatnak fel
az érettségizők

Június 10-ig iratkozhatnak fel az érettségire vizságra a XII.
osztályt végzettek. Június 11–17. között lesz a nyelvi és di-
gitális kompetenciák elismertetése a korábbi eredmények
alapján. Június 22-én románból, 23-án anyanyelvből, 24-én
a szaknak megfelelő kötelező tantárgyból, 25-én a választott
tantárgyból vizsgáznak a diákok. Az óvások előtti ideiglenes
eredményeket június 30-án függesztik ki, fellebbezni aznap
16–20 és július 1-jén 8–12 óra között lehet. A végső vizsga-
eredményeket július 5-én hozzák nyilvánosságra.

Bolyai Nyári Akadémia 
A Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége a 28. Bolyai
Nyári Akadémiát a járványügyi óvintézkedések betartása
okán rendhagyó, online módon szervezi meg. A július 6–26.
közötti időszakban zajló szakmai programjait a tanulás jö-
vője témakörben építették fel, és olyan pedagógiai kérdé-
sekre helyezik a hangsúlyt, amelyeket részben a kényszerű
távoktatás hozott felszínre. A tanulás jövője címmel három
modulból álló, 35 órás online továbbképzési programot kí-
nálnak a pedagógusoknak. Jelentkezni csak online lehet a
pályázati adatlap pontos kitöltésével, mely elérhető a
www.rmpsz.ro oldalon. Iratkozni június 21-ig lehet. Az elvég-
zett modulokról a résztvevők igazolást, bizonylatot kapnak.

Karanténvásár
A kézművesség világnapja alkalmából az Erdélyi Kézmű-
ves Céh online vásárt szervez június 9–11. között azokkal
a kézművesekkel és helyi termelőkkel, akik csatlakozni
szeretnének, és az esemény Facebook-oldalára –
https://www.facebook.com/events/232618441139602/ –
hozzászólások formájában feltöltik eladandó termékeik, al-
kotásaik képét. A részvétel ingyenes. Bővebb tájékoztatás
az esemény Facebook-oldalán, illetve a 0741-915-082-es
telefonszámon és a mestesugari@gmail.com e-mail-
címen.

Hírszerkesztő: Mezey Sarolta

Ma FATIME, holnap CINTIA
és NORBERT napja.
CINTIA: görög mitológiai név,
Artemisz istennő mellékneve, je-
lentése: Künthosz hegyén szüle-
tett.
NORBERT: germán eredetű
német férfinévből származik (a
Nordbertből alakult ki), jelentése
észak + fényes, híres. 

5., péntek
A Nap kel 

5 óra 31 perckor, 
lenyugszik 

21 óra 11 perckor. 
Az év 157. napja, 
hátravan 209 nap.
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Kapunyitás után a Teleki Tékában
A vásárhelyi látogatók nagy lehetősége 
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ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő 

hónapra a Népújság szerkesztőségében: 
Marosvásárhely, Dózsa György utca 9. szám, 

2. emelet, 57-es iroda. Borbély Ernő, 
naponta 9-14 óra között, szombat – vasárnap zárva.

Tel.  0742-828-647

Kedves olvasóink!
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy hirdetési irodánk nyitvatartása az ünnep miatt 

a következőképpen módosul:
– június 5., péntek: 9–14 óra között NYITVA
– június 6., szombat, 7., vasárnap: ZÁRVA
– június 8., hétfő: 9–14 óra között NYITVA.

Hirdetést feladhatnak a nepujsag.ro weboldalon levő online felületen is,
vagy beküdhetik e-mailen a reklam@e-nepujsag.ro címre.

Következő lapszámunk június 6-án, szombaton, azután pedig június 9-én, kedden jelenik meg.
Érdeklődni a 0742-828-647-es telefonszámon lehet. 

Újabb zenei produkcióval jelentkezik
az Erdély TV és a Slágerebbje

Míg Romániában ünnepnapnak tartják június 4-ét, a tri-
anoni békediktátum aláírásának évfordulóját, a magyarok
szívükben gyászként élik meg ezt a napot. A 100. évforduló
alkalmából az Erdélyi Magyar Televízió és a csíkszeredai
Slágerebbje közös produkcióval készült, melynek sorai
sokat elárulnak az itt élő magyarok érzéseiről:

„Ha egyszer ennek így kell lenni,
ketten két útra indulni,
meg kell egymástól válani,
meg kell a szívnek hasadni. 
Sír a szemem, kacag a szám,
most fáj a szívem igazán.” 
A produkció stábja:
projektmenedzser: Badics Petra. Zenei vezető: Dobos

Krisztina. Videóvágás: Barabás Tamás, Nagy Enikő. Hang-
keverés, masterelés: Barabás Tamás. Táncos: Almási Ló-
ránt.

Zenészek: Barabás Tamás – basszusgitár, György Alpár
– gitár, Kömény Tamás – dobok, Lukács-Márton Örs –
zongora, Vízi Norbert – hegedű.

Énekesek: Baliga Anita, Becze Máthe Kincső, Biró Szil-
via, Csiki Beatrix, Dánél Kunigunda, Dobos Fanni, Gáber
Orsolya, Korodi Anita, Kreiter Helga, Nagy Blanka, Pál
István, Sinka Noémi, Spinu Kitti, Szabó Emese, Szederjesi
Teodóra, Târzioru Ingrid, Vrencsán Anita.

A produkció elérhető online ezen a linken:
https://www.facebook.com/erdelytv/videos/699682644183
338/



is a saját hazánkban másodrendű állampolgárok, akik-
nek az új hatalom képviselői sokat ígértek, de az ígére-
teket azóta sem tartották be. Az anyaországban pedig a
szocializmus éveiben románnak tartottak, vagy legfel-
jebb a szegény rokonnak tekintettek, és volt egy decem-
ber ötödike, amikor a többség népszavazással is igazolta
a határon túli magyarokhoz való viszonyulását. Ezen az
érzésen sokat javított a magyar állampolgárság elnye-
rése, ami sok idős ember számára a jelképesnek tekintett
jóvátétel örömét jelentette. A vele járó útlevelet pedig,
amit nem löknek vissza olyan undorral, mint első fran-
ciaországi látogatásunk során a sötét bőrű vámkezelő a
román „pasaportot”.

Hallgatom a harangokat, és eltűnődöm, hogy hol is
tartunk jelenleg. Itthon a gyűlölet államfői szintről kilőtt
nyilainak süvítésében hogyan várhatnánk el a valamikori
ígéretek betartását? A határokon túl kecsegtető lehet a
szlovák miniszterelnöknek az évforduló kapcsán tett po-
zsonyi nyilatkozta, de az éle annak sem hiányzik. A ma-
gyar iskolába járó gyermekek jól kellene ismerjék az
ország nyelvét – hangsúlyozta, ami a romániai magyar
gyermekek előmenetelének is egyik legnagyobb akadá-
lya. Az elszakított területek új vezetőinek sajnos nem jut
eszébe, hogy egy nyelvet akkor tanul meg szívesen egy
gyermek vagy felnőtt, még akkor is, ha az ország nyel-
véről van szó, ha annak beszélői felől nem a gyűlölet, a
nacionalizmus, a mindenhonnan való kirekeszteni akarás
sugárzik felé.

Miközben a Magyarországot feldaraboló, hajdani
büszke nagyhatalmak fokról fokra veszítik el saját orszá-
gukat, ami a föld alatti metrón utazva szinte egyértelmű,
vajon Kelet-Közép-Európa népei mikor okulnak az ő pél-
dájukból? 

Vizsgálóbizottság
a közbeszerzések ellenőrzésére

Jóváhagyta szerdán a két ház házbizottsága egy
vizsgálóbizottság létrehozását, amely a szükségál-
lapot idején eszközölt közbeszerzéseket és a hely-
zet menedzselésére hozott intézkedéseket
ellenőrizné. A határozat értelmében a bizottság
dolga lesz elemezni a következőket: megalapozottak
és hatékonyak voltak-e a külföldről – a sárga és
vörös zónákból – hazatérő román állampolgárok tá-
jékoztatása, ellenőrzése és járványtani megfigye-
lése érdekében hozott intézkedések; a katonai
rendeletek kidolgozásának és megalapozottságának
módja; az egészségügyi fogyóanyagok, gyógysze-
rek és a járvány megfékezésére használt egyéb ter-
mékek beszerzésének ellenőrzése; a
fertőzöttgyanús személyek diagnosztizálásának és
kezelésének módja. A bizottságnak emellett még
meg kell vizsgálnia a legnagyobb járványgócpontok
kialakulásának körülményeit és okait, illetve azon in-
tézkedéseket, amelyeket a hatóságok hoztak a hely-
zet ellenőrzése érdekében. A szociális és gazdasági
intézkedéseket szintén vizsgálat alá bocsátja a bi-
zottság, illetve azt is, hogy az állami büdzséből
mennyi pénzt utaltak ki a járvány terjedésének kor-
látozását és megfékezését biztosító anyagokra.
(Agerpres)

A gazdaság újraindításáról
egyeztettek

A gazdaság újraindításáról egyeztetett szerda este
Ludovic Orban miniszterelnök a Románia Fejleszté-
séért Koalíció (CDR) képviselőivel. A kabinet Face-
book-oldalára feltöltött bejegyzés szerint a
miniszterelnök arról tájékoztatta a CDR képviselőit,
hogy Románia „fontos lépéseket” tett annak érdeké-
ben, hogy jelentős európai uniós alapokat hívjon le
a működőtőke biztosítása és az aktív munkahely-
megtartási intézkedések támogatására – írja a do-
kumentum. „Jogalkotási szempontból készen állunk
a SURE programhoz való csatlakozásra, amelyen
keresztül az Európai Unió támogatja a tagállamokat
az aktív foglalkoztatási intézkedések finanszírozá-
sában, amely a munkavállalóknak és a munkáltatók-
nak egyaránt hasznára válik” – idézi Orbant a
bejegyzés. A kormány és a CDR közötti konzultációk
folytatódnak mind kibővített formában, mind ágazati
szinten – írja még a kormány Facebook-oldalán.
(Agerpres)

Nőtt a kiskereskedelmi forgalom
Az első négy hónapban 1,5 százalékkal nőtt a nyers
adatok szerint a román kiskereskedelmi forgalom
volumene a tavalyi év azonos időszakához mérten
– közölte csütörtökön az országos statisztikai inté-
zet. A növekedés főleg az élelmiszer-eladásnak kö-
szönhető, amely 9,4 százalékkal bővült, ugyanakkor
az üzemanyag-eladás 8,1 százalékkal esett vissza,
a nem élelmiszerekből 0,6 százalékkal kevesebbet
értékesítettek az első négy hónapban. Áprilisban
ugyanakkor a kiskereskedelmi forgalom volumene
19,5 százalékkal csökkent a nyers adatok szerint a
tavalyi év negyedik hónapjához mérten. (MTI)

Ország – világ
A magyar nemzet nemcsak volt, de lesz is – mondta
Áder János államfő a trianoni békeszerződés aláírá-
sának századik évfordulóján, az Országgyűlés em-
lékülésén, csütörtökön.

„Száz év elteltével, két világháború után, Trianontól és gaz-
dasági válságoktól gyötörten, egy több mint négy évtizedes
kommunista-szocialista vargabetű után, egy levert forradalmat
követően, többször is az államcsőd szélére jutva itt vagyunk,
élünk” – hangoztatta az államfő.

A köztársasági elnök kijelentette: senki nem vitathatja el
tőlünk a jogot, hogy azért dolgozzunk, hogy a nemzet lelki
határai változatlanok maradjanak, ha már a nemzet földrajzi
határai megváltoztak.

Száz évvel ezelőtt Magyarország gyászolt, emlékeztetett
Áder János, hiszen egyetlen magyar sem tudta feldolgozni a
veszteséget, a megaláztatást, a törvénnyé tett törvénytelensé-
get. Azt, hogy az ország elveszítette a területének kétharma-
dát, népessége pedig 18 millióról 7 és fél millióra zsugorodott.

Több mint hárommillió magyar került a határon kívülre,
Románia egyedül nagyobb területhez jutott, mint amekkora
Magyarországnak megmaradt. „Gabonatermő területeink je-
lentős része, erdeink 90 százaléka, vasúthálózatunk kéthar-
mada a szomszédos országokhoz került” – vette számba a
veszteségeket az államfő, hozzátéve: Trianon az ország gaz-
dasági gyarapodását törte derékba.

Elkerülhető lett volna a világháború? Ki miért felelős?
Miért lett a trianoni döntés Magyarország számára mérhetet-
lenül igazságtalan? – sorolta az államfő azokat a kérdéseket,
amelyeket már a negyedik generáció tesz fel.

Tisza István akkori miniszterelnök eleinte ellenezte a hadba
lépést – emlékeztetett –, de Bécs meggyőzte, majd négyévnyi
háborúskodás után Magyarország vesztes félként nem kerül-
hette el a súlyos büntetést, hiszen a semleges országokat csak
területi igények elismerése árán lehetett hadba léptetni.

Magyarország a területének 67 százalékát és lakosságának
60 százalékát veszítette el, a szintén vesztes Németország csu-
pán a területének 13 és a lakosságának 4 százalékát – ismer-
tette Áder János, ami azt mutatja, hogy a népek
önrendelkezésére vonatkozó wilsoni elveket csak Magyaror-
szág kárára alkalmazták. Magyarország sorsáról nem 1920-
ban döntöttek, hanem sokkal korábban, „sunyi
háttértárgyalásokon”.

„Felkészületlen politikusok, politikai kalandorok, önjelölt
próféták, fizetett ügynökök, elfogult, részben korrumpált szak-
értők, magyargyűlölettel fertőzött újságírók közös munkája
mindaz, amit ma trianoni diktátumnak hívunk” – fogalmazott.

Trianon pedig sem békét nem hozott, sem a térség fejlődé-
sét nem segítette, de az etnikai feszültségeket sem csökken-
tette – vont mérleget az államfő. A döntés egy soknemzetiségű
országból több soknemzetiségű országot kreált, ezzel pedig
újabb viszálykodás magvait hintette el.

Áder János ugyanakkor rámutatott arra is: a világháború
befejezése és a trianoni döntés közötti időben Magyarország
helyzetét az ország politikai vezetőinek katasztrofális tényke-
dése csak tovább súlyosbította, amikor „a konzervatív tehe-
tetlenség, a liberális tehetségtelenség és a bolsevik utópia
adott randevút egymásnak”.

Az államfő súlyos felelőtlenségnek ítélte például a határok
megvédésének, a diplomáciai háttérmunkának az elmaradását,
vagy a titkosszolgálati jelentésekét a háttértárgyalásokról és
háttér-megállapodásokról. 

Egy vesztes háború, két forradalom okozta káosz, Trianon
súlyos társadalmi-gazdasági következményei után a csőd szé-
lére jutott nemzet mégis élni akart, Bethlen István kormánya
pedig sikerrel vezette ki a nemzetet a válságból.

Áder János szólt arról is, hogy Magyarországot a második
világháború óta újra és újra megvádolják a határok megvál-
toztatásának szándékával, holott amikor erre a történelem le-
hetőséget kínált, Magyarország sosem élt területi
követelésekkel: sem a Ceauşescu-rezsim bukása, sem Ju-
goszlávia szétesése, sem a Szovjetunióból kiváló Ukrajna
megszületése, sem Csehszlovákia kettéválása idején.

„Mi tiszteletet adunk a szomszédainknak, de azt kérjük, ők
is tiszteljenek minket és az országukban élő magyarokat” –
mondta. „Mi tiszteletet adunk a Magyarországon élő nemze-
tiségeknek, és azt szeretnénk, ha ők is tisztelettel fordulnának
felénk.”

„Amit a nagyhatalmak elrontottak, nekünk kell kijavíta-
nunk. Ha így teszünk, a trianoni átok lekerül rólunk” – fogal-
mazott, de leszögezte azt is: nem leszünk partnerek az
elhallgatásban, a történelemhamisításban, az anyaországon
kívül élő magyarok megtagadásában. Partnerek leszünk vi-
szont az őszinte beszédben, a történelmi esélyek kihasználá-
sában, a magyarok és magyarok, a magyarok és más
nemzetiségűek közötti kötelékek erősítésében.

Június 4-e tíz éve a nemzeti összetartozás napja – hívta fel
a figyelmet –, a cél az, hogy erősebb kötelék szövődjön ma-
gyar és magyar között.

Ezt szolgálja az egyszerűsített honosítás vagy a határon túli
közösségek, intézmények támogatása, a határon túli magyar
vállalkozások versenyképességének segítése, az egyházi, kö-
zösségi élet színtereinek megújítása.

„Tíz éve azon dolgozunk, hogy szociális juttatásokkal, ösz-
töndíjakkal és a magyar iskolák megerősítésével adjunk táv-
latot ott, ahol a magyar fiatalok megtartásához elsősorban
oktatás és munkahely szükséges” – sorolta a megtett intézke-
déseket.

Kitért arra is, hogy az Országgyűlés tíz év alatt megtízsze-
rezte a nemzeti összetartozás kiteljesítésére szánt forrásokat.

Az államfő beszéde végén felidézte Széchenyi István Hitel
című könyvében írt szavait: „Sokan azt gondolják: Magyar-
ország – volt; én azt szeretem hinni: lesz!” (MTI)

Áder: A magyar nemzet nemcsak volt, de lesz is

Veszteségek 
(Folytatás az 1. oldalról)
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Tőkés László szerint Trianon centenáriumának me-
mentója utat nyithat a magyar–román megbékélés
előtt, ha az erdélyi magyarok teljes jogú polgárai
lesznek Romániának, és Bukarest szakít az állam-
politikai szintű magyarellenességgel.

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) elnöke erről
Bukarestben beszélt az MTI-nek, ahol csütörtökön halasztás-
sal kezdődött annak a pernek a fellebbviteli tárgyalása, ame-
lyet a Románia Csillaga érdemrendtől történt megfosztása
miatt indított Klaus Iohannis államfő ellen.

Tőkés László rámutatott: úgy kellene Romániában is a
megbékélés útjára lépni, ahogyan Igor Matovic szlovák kor-
mányfő tette, amikor közös trianoni megemlékezésre hívta,
és Szlovákia teljes jogú polgárainak nyilvánította a felvidéki
magyarokat.

„A határokat átrajzolhatták, de a szülőföldünktől senki nem
foszthat meg. Legyünk mi is teljes értékű polgárai a jelenlegi
Romániának” – szorgalmazta az EMNT elnöke.

Úgy vélekedett: tudatos időzítés volt a román igazságszol-
gáltatás részéről, amikor erre a jelképes dátumra tűzte ki a tár-
gyalást, hiszen egy meghamisított, de Trianonnal egyébként
közvetett kapcsolatban álló állításáért fosztották meg román
állami kitüntetésétől.

Felidézte: 2013-ban Tusnádfürdőn azt kérte Orbán Viktor
magyar miniszterelnöktől, hogy gyakoroljon védhatalmi stá-
tuszt az erdélyi magyarok felett, miképpen ezt teszi Ausztria
az olaszországi, dél-tiroli német közösség esetében, kijelen-
tése azonban a román fordításban már a gyarmati függésre
utaló „protektorátussá” torzult.

Tőkés László úgy értékelte: Klaus Iohannis román államfő
magyarellenes megnyilatkozásai közé tartozik az érdemrend

visszavonása, és ezzel a rendelettel nemcsak személyét fosz-
totta meg a román állami kitüntetéstől, hanem azt a magyar
közösséget is, amely 1989-ben Temesváron szembeszállt a
Ceauşescu-diktatúrával. „Temesvár azt üzeni: van lehetőség
a megbékélésre, de ennek céljából szakítania kell Klaus Io-
hannisnak és a bukaresti kormánynak a szekuritátés, iliescui
magyarellenes hagyományokkal” – jelentette ki Tőkés László.

Kincses Előd, az EMNT elnökének ügyvédje az MTI-nek
elmondta: egy eljárási hiányosság miatt halasztották az ügy
érdemi tárgyalását július 16-ára, a fellebbezést tárgyaló leg-
felsőbb bíróság ugyanis nem küldött idézést Románia jelen-
legi miniszterelnökének, Ludovic Orbannak, csak Dacian
Cioloş volt kormányfőt idézték be, aki a kitüntetés visszavo-
násáról szóló elnöki rendeletet ellenjegyezte.

Felidézte: a Románia Csillaga érdemrend „becsületbíró-
sága” (etikai testülete) a védelemhez való jogát megtagadva
minősítette Tőkés Lászlót méltatlannak a kitüntetésre, a tes-
tület tagjaként pedig két olyan szociáldemokrata politikus is
ítélkezett felette, aki egyben feljelentő volt az ügyben.

Tőkés Lászlótól az érdemrend becsületbíróságának javas-
latára Klaus Iohannis államfő 2016-ban vonta vissza a Romá-
nia Csillaga lovagi fokozatát, amelyet az 1989-es temesvári
forradalom kirobbantásában szerzett történelmi érdemeiért ka-
pott meg a 20. évfordulón. A bukaresti táblabíróság alapfokon
elutasította Tőkés László keresetét, amelyben az EP-képviselő
a román állami kitüntetését visszavonó elnöki rendelet meg-
semmisítését kérte.

Az EMNT elnöke a nemzeti összetartozás napja alkalmából
a bukaresti Calvineum református templom udvarán csütör-
tökön megkoszorúzta a magyar hősök emléktábláját. (MTI)

Tőkés: lehetséges a megbékélés, ha Románia szakít
az állampolitikai rangra emelt magyarellenességgel



a rendőrség gyorsan lépett, és nem-
csak az érintettel egy háztartásban
élő családtagokat helyezték otthoni
elkülönítésbe, hanem a közvetlen
szomszédokat is. Ugyanakkor
ebben a helyzetben az átlagnál „en-
gedékenyebbek” voltunk, azaz ha
tudtuk is, hogy nincs is nagyon rá-
utalva az otthoni elkülönítésbe he-
lyezett család, inkább segítettük
őket élelmiszerrel, gyógyszerrel,
minthogy kimenjenek a házból. Ez-
által a lakosságot védtük a fertőzés-
től. Mindezeknek köszönhetően
nem ugrott meg a fertőzöttek
száma, bár az elején nagyon tartot-
tunk attól, hogy ha egy népes csa-
ládban valaki elkapja a fertőzést, az
végigsöpör az egész családon, de
szerencsére ez nem történt meg –
mutatott rá a polgármester. Mint
mondta, jelenleg közel hatvan sze-
mély van otthoni elkülönítésben,
mindannyian külföldről tértek haza
az utóbbi napokban, hetekben.
Többnyire külföldi szezonmunká-
sokról van szó.
Nemcsak a tehetősek segítettek

A községben a szociális problé-
mák felerősödtek, munkahelyek
szűntek meg, a napszámosmunka
iránt nem volt igény, így mintegy
félezer személy került válsághely-
zetbe, olyannyira, hogy a napi bete-
vőre sem telt, ezért az
önkormányzat május elején elindí-

totta a Marosszentgyörgyiek a ma-
rosszentgyörgyiekért elnevezésű
szociális kezdeményezést. Arra kér-
ték a község lakóit, hogy aki teheti,
elsősorban élelmiszer-adománnyal
járuljon hozzá a rászorulók támoga-
tásához. Sófalvi Szabolcs úgy véli,
sikeres volt az akció, ugyanis több
mint háromszáz személyen tudtak
segíteni, sokan adományoztak, több
mint negyven magánszemély, il-
letve vállalkozók, helyi tanácsosok,
a Vöröskereszt is bekapcsolódott.
Bár sokan felajánlották, senkitől
nem fogadtak el pénzt, csupán élel-
miszert. – Megható volt, hogy olyan
családok is adományoztak, akik
maguk sem élnek túl fényes körül-
mények között. Volt közöttük öt-
gyermekes család, amelynek az
adományát egy hatgyermekes csa-
ládhoz juttattuk el, de kilencvené-
ves néni is, aki maga is szerény
körülmények között él, mégis úgy
érezte, segítene. Megható pillanatok
voltak, fényképet is készítettünk a
csomagok átadásakor, ugyanakkor
felajánlottuk az adományozóknak,
hogy kísérjenek el, lássák, kihez
kerül a támogatás. Jó megtapasz-
talni ezt a fajta szolidaritást, illetve
azt, hogy polgármesterként, önkor-
mányzatként híd szerepet töltünk
be, hiszen mi látjuk, kik a rászoru-
lók, és ki az, aki segíteni szeretne,
de esetleg nem tudja, kinek van erre
a legnagyobb szüksége – tette

hozzá. Az önkormányzat jelképe-
sen, oklevéllel köszönte meg az
adományozóknak a nemes gesztust.

Mivel az anyagi nehézségekből
nem sikerül egyik napról a másikra
kilábalni, adományozni ezután is
lehet, ugyanakkor az önkormányzat
a továbbiakban is figyelemmel kí-
séri az időseket, rászorulókat, pró-
bálnak közvetíteni a munkahelyet
keresők és azon vállalkozók között,

akiknek munkaerőre van szüksé-
gük, hogy segítsenek azoknak, akik
a járvány miatt munka nélkül ma-
radtak. Már sikerélmény is van, az
utóbbi napokban 5-6 személynek si-
került munkahelyet találni Szent-
györgyön – jegyezte meg
elégedetten Sófalvi Szabolcs.
Június 15-ére tervezik megnyitni
a strandot

Marosszentgyörgy sokak szá-
mára a népszerű sós fürdőről neve-
zetes. Érdeklődésünkre, hogy a

jelenlegi helyzetben lesz-e lehető-
ség strandolni, a polgármester el-
mondta, első lépésben június 5-én,
pénteken megnyílik a szállodarész,
a strand megnyitását június 15-re
tervezik, a megfelelő biztonsági in-
tézkedések közepette. Június 5-től
már lehet bérletet vásárolni. A benti
kezelőbázis, a vendéglő, valamint
az eseménysátor nem nyithat,
ugyanis a jelenlegi rendelkezések
értelmében még nem fogadhatnak
vendéget.

Az utóbbi időben, talán nem
véletlenül, ismét felerősödött
a román politika nacionalista
szelleme. Nem csak Klaus Io-
hannis államelnöknek a ma-
gyar kisebbség irányában
kimutatott nyílt támadásá-
val, hanem a gazdaságfej-
lesztési programok kapcsán
is. Mint ismeretes, tavaly
ősszel, a kormányváltást kö-
vetően Románia budapesti
nagykövete, Marius Lazurca
a magyar–román kereske-
delmi kamara találkozóján
kijelentette, hogy a román
kormány nem egyezett bele
abba, hogy Magyarország
mezőgazdasági támogatáso-
kat osztogasson Erdélyben. 

A kijelentésre reagálva, Szijjártó
Péter magyar külügyminiszter leg-
utóbbi bukaresti látogatásakor el-
mondta Bogdan Aurescu román
külügyminiszternek, hogy a ma-
gyar fél folytatná a programokat.
Bogdan Aurescu kifejtette, hogy „a
program az európai és a romániai
versenyjog tiszteletben tartásával,
átláthatóan és diszkriminációmen-
tesen folyjon, és ne etnikai alapon
– erről jöjjön létre írott megállapo-
dás”.

Kozma Mónika, a gazdaságfej-
lesztési programokat kezelő Pro
Economica Alapítvány vezetője el-

mondta, a pályázatokat meghirde-
tésük előtt elküldték az Európai Bi-
zottság szakembereihez, akiknek
nem volt kifogása ellenük, mi több,
az alapítvány és a budapesti finan-
szírozó állami intézmény jogászai
is átvizsgálták a dokumentumokat,
amelyeket az alapítvány minden
alkalommal elküldött a román Ver-
senytanácsnak is. Az eredményhir-
detés, a finanszírozási szerződés
aláírása és az elszámolás után a bu-
karesti versenyhivatal részletes tá-
jékoztatást kapott mindenről. Az
említett hivataloknak mindeddig
nem volt kifogásuk a lebonyolított
programok ellen. Kozma Mónika
hozzáfűzte, nem zárták ki a román
anyanyelvű pályázókat. A stratégia
16 megyére vonatkozik, ebből
kettő magyar többségű. Egy alka-
lommal Dédán került sor a Felső-
Maros menti régiót érintő
szerződések aláírására, ahol a pá-
lyázók nagy része román volt. Az
is igaz, hogy a pályázati űrlapokat
csak magyar nyelven lehet kitöl-
teni, de sok román gazda pályázat-
író cég vagy magyar ismerősei
segítségével jelentkezett, és nyert. 

A két külügyminiszter tárgyalá-
sát követően létrejött egy román–
magyar vegyes bizottság, amely
már dolgozik az erdélyi gazdaság-
fejlesztési programról szóló kor-
mányközi egyezmény meg-
fogalmazásán. A román külügymi-
niszter feltételei között szerepel az
átláthatóság, és hogy ne csak bizo-

nyos régiók részesüljenek a támo-
gatásban. Ettől eltekintve a progra-
mok folytatódnak. Szijjártó Péter
május végén bejelentette az Or-
szággyűlésben, hogy idén 18,5
milliárd forintot fordítanak a hatá-
ron túli gazdaságfejlesztési progra-
mokra. 

Kozma Mónika szerint érthetet-
len a diplomáciai huzavona, mivel
a két külügyminiszter között a
program működtetéséről korábban
szóbeli egyezség született, más-
részt európai uniós tagállamok kö-
zött is vannak hasonló programok,
mint például a brassói székhelyű
Saxonia Alapítványé, amely né-
metországi költségvetési forrásból
kínál gazdasági pályázatokat Er-
dély szász és sváb vidékein élők
számára. Ismert a Norvég Alap te-
vékenysége is, amelyre romániai
önkormányzatok és civil szerveze-
tek, cégek pályázhatnak. Ezek a
Pro Economica Alapítványhoz ha-
sonlóan kezelik a programokat,
mégsem tiltakoztak a működésük
ellen. Ez egyértelműen bizonyítja,
hogy a román kormány a magyar-
országi finanszírozású programo-
kat illetően kettős mércét alkalmaz. 

– A Pro Economica Alapítvány
szempontjából, továbbra is úgy
gondolom, törvényesen jártunk el,
és nincs szükség írott megállapo-
dásra, ám tiszteletben tartva a ro-
mániai politikai vezetők kérését,
ameddig a két ország, Románia és
Magyarország között nem jön létre
a megállapodás ebben az ügyben,
nem fogunk újabb programot indí-
tani. Eddig közel 53,5 millió eurót
fizettünk ki a székelyföldi de mini-
mis mezőgazdasági program kere-
tében, ami a romániai gazdaságot
erősíti. A diplomáciai helyzet nem
akadályozza a már megkezdett
programok befejezését, azok a
meghirdetett módon zajlanak. Re-
mélem, az alapítvány nem esik ál-
dozatául a belpolitikai játszmák-
nak, és folytathatjuk a megkezdett
munkát – nyilatkozta az alapítvány
vezetője a Népújságnak.

Vajda György

Fotó: Nagy Tibor (archív)

Fotó: Karácsonyi Zsigmond (archív)

A Marosvásárhelyi Orvosi, Gyógyszerészeti, Tudomány- és Technoló-
giai Egyetem Orvostudományi Karának tanácsi ülése többségi szavazattal
jóváhagyta a 2020/2021-es egyetemi tanévre vonatkozó új tanterveket,
amelyek két szemeszterre és félévenként két-két modulra tagolják az ok-
tatást. 

Az online lebonyolított szavazáson elfogadták a stratégiai tervet, vala-
mint az egyes bizottságok szabályzatát és összetételét. A koronavírus-jár-
vány miatt engedményeket tettek az idei államvizsgáztatással, valamint a
kreditpontok elérésével kapcsolatosan. Elhatározták, hogy amennyiben a
járványügyi helyzet megengedi, a június 19-28. közötti vizsgaidőszakot
követően kerül sor a hallgatók on-site összegző elméleti írásbeli tesztjére.
A ballagás időpontja bizonyára július 31-e, a felvételi napja pedig egy ko-
rábbi döntés alapján július 26-a.

A korábbi évekhez hasonlóan, magyar nyelven orvosi, általános asz-
szisztensi, fogorvosi és gyógyszerészeti szak indul. A magyar helyek
száma: 120, 60, 45 és 50. Az online lebonyolított felvételi felkészítők jú-
nius közepéig tartanak, két nyelven, az előre meghatározott program sze-
rint. A beiratkozás online rendszerben zajlik július 13-22. között, majd
hagyományos (on-site) felvételi vizsgára kerül sor az orvosi, fogorvosi és
gyógyszerészeti szakok esetében július 26-án. Ebben az évben kivételes
módon a 3-4 éves szakokra a felvétel az érettségi vizsga átlaga alapján
történik, nem lesz külön felvételi. A mesterképzésre való beiratkozásra és
felvételire szeptember elején kerül sor.

Dr. Ábrám Zoltán dékánhelyettes

A legújabb határozatok
a MOGYTTE-n

(Folytatás az 1. oldalról)
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Bizottságok döntenek a gazdaságfejlesztési
programról 

Több száz rászorulón segítettek

Romániában váratlanul az előző
hét átlagának másfélszeresére ug-
rott, 238-ra emelkedett csütörtökön
az utóbbi 24 órában diagnosztizált
koronavírus-fertőzöttek száma.

A napi jelentésekben május kö-
zepe óta nem volt ilyen magas, az
utóbbi tíz napban pedig már egy-
szer sem érte el a 200-at az új esetek
száma. A stratégiai kommunikációs
törzs csütörtöki közleményében
emiatt arra figyelmeztette a lakos-
ságot, hogy a fertőzésveszély csök-
kentése érdekében továbbra is
szigorúan be kell tartani az egész-
ségügyi óvintézkedéseket: a védő-
maszkok és kesztyűk viselését a
zárt terekben, továbbá a távolság-
tartást és a gyakori kézfertőtlenítést.

Romániában eddig 19 907 em-
bernél mutatták ki az új típusú ko-
ronavírust, a járvány eddig
belföldön 1299 emberéletet köve-
telt, külföldön pedig 114 Covid-19-
ben szenvedő román állampolgár
vesztette életét.

A gyógyultak aránya elérte a 70

százalékot. Az országban április 29-
én tetőzött a járvány több mint 7700
nyilvántartott aktív esettel. A fertő-
zöttek száma szerdáig 4600 alá
csökkent, a csütörtöki jelentésben
szereplő új esetek miatt ismét meg-
közelítette a 4700-at.

Az országban május 15-én ve-
szélyhelyzet váltotta fel a rendkívüli
állapotot, és enyhítették a koronaví-
rus-járvány miatt hozott kijárási kor-
látozásokat. A kormány múlt héten
tovább lazított a kijárási és gyüleke-
zési korlátozásokon. Június elsejétől
kezdődően a távolságtartási előírások
betartása mellett egyebek mellett en-
gedélyezték a kerthelyiségek műkö-
dését, a legfeljebb ötszáz néző
számára tartott szabadtéri előadáso-
kat, és nézők jelenléte nélkül újrain-
dulhattak a sportmérkőzések is.

A hatóságok június 15-étől a
nagy bevásárlóközpontok megnyi-
tására készülnek, az intézkedés be-
vezetését azonban elhalaszthatják,
ha a fertőzöttek számának növeke-
dése tartósnak bizonyul. (MTI)

Másfélszeresére ugrott az újonnan
diagnosztizált fertőzöttek száma
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Dicsőszentmárton, a volt Kis-Küküllő vár-
megye székhelye, Marosvásárhelytől 33 km-
re, a Kis-Küküllő jobb partján fekszik. Már
1278-ban egy adásvételi szerződés Tycheu
(Dicső) Szent Márton néven említi, majd
1322-ben de S. Martino alakban fordul elő a
pápai tizedjegyzékben. Neve feltételezi, hogy
e szent tiszteletére felszentelt temploma léte-
zett már ebben az időben.

A mai templom építésének idejét a 14. szá-
zadra teszik. Több változtatáson ment keresz-
tül a különböző építkezési korszakoknak
megfelelően. 1910-ben Gvidó Béla egykori
dicsőszentmártoni lelkész egyházközségi mo-
nográfiájában megjegyzi: „Utoljára 1904-ik
évben megujított tornyunkban egy bemeszelt
emlékkövet fedeztünk fel, melyen az 1599-ik
évszám tündöklik. Ezen emlékkövön a követ-
kező felirat áll: H dj. W.R. A.D. 1599”. Az
1803-as püspöki vizitáció jegyzőkönyve rész-
letesen leírja a templom belsejét, a két karza-
tot is, melyek közül a keletiben állt az
éneklőpulpitus: „Másik  Kar p[e]d[ig] a’
Templom Nap Kelet fellől való végiben keresz-
tül 8 tserefa lábakon ugyan tserefa két hosz-
szabb s’ négy kurtább gerendákon deszka
oldallal; s’ ennek veres és zöld festékű pár-
kányzattyával készült, és minthogy az Éneklők
számára szolgál, vagyon benne előlről desz-
kából festékesen készült Éneklő Székis. Előlről
p[e]d[ig] oldalán ezen Írás: Implenimi Spiri-
tualibus Canenter et Ballentes Domini Eph.
5v. K17”. A jegyzőkönyvből tudjuk, hogy az
éneklőszéknél egy 1747-beli énekeskönyvet
is használtak.

A dicsőszentmártoni unitáriusok a küküllői
körben elsőkként szereztek be orgonát. 1824-
ben a szomszédos völci evangélikus egyház-
községtől vásároltak egy használt hangszert,
melyet felújítottak. 1825. február 25-én Kör-
möczi János püspök „generalis vizitatio”-t tar-
tott az eklézsiában, az akkor írt jegyzőkönyv
a nemrég vásárolt és felújított orgona leírását
is tartalmazza: „1.o. A Templombéli azon
Éneklő Kar melly a Templomnak Nap Keleti
részében volt Sárga Párkányokkal fejér La-
gier Színre festetett, a mellybe egy hat Muta-
tios, két Sugos Principalos Orgona fejer
Lagier színre sárga Párkányokkal és Czirá-
dákkal készíttetett, nagyobb részint ugyan már
megkészült, de még tökélletességre nem vite-
tett tsak ugyan használható, ámbátor köz aka-
rattból lett concurentialis pénzből épülni tsak
ugyan  a Cassabolis ment ezen szükségre,
amint az 1824-ik D. Visitatio is meg jegy-
zette”. 75 magyar forint 76 dénárt kölcsönöz-
tek az egyházi közpénztárból, annak ellenére,
hogy a főtanácsi határozat tiltotta közpénz fel-
használását orgonaépítésre. Ugyanakkor „ez
alkalmatosságra tsinaltatott a Karban egy fe-
ketén festett ujj Táblais, amellyre a hozzája
alkalmaztatott fejer színű rakottaknak ki, va-
gyon azon Karban az Orgona mellé fenyő
Deszkából tsinaltatott fejér ülő Szék is”. 

Az egyházközség levéltárában megtaláltam
az orgonafelújítás szerződését:

„Anno 1824 die 8-a Februarii a D.Sz. Mar-
toni Unitaria Ekklesia személlyesse Durugy
Pál és mostan Nemes Udvarhelly Székben Kö-
röspatakon lako orgona Tsinalo Spalek János
menének illyen Compositiora: Tudniillik
véven a D.Sz. Mártoni Unitaria Ekklesia egy
orgonát a Völczi Luterana Ekklatol, ennek re-
paratiojat, ugy mint öt(!) mutatios a Sipoknak
jo Compositioju onbol betsületes és tiszta
hangokkal léendő meg készítését és egyéb
minden hibainak jová tételét fel fogadá Spalek

János orgona Tsinálo, ugy pedig hogy e follyo
Esztendő Majus honapra végére el készítvén
a maga házánál Körispatakban akkor a Sz.
Ekklésia is hozatván egy hónap alatt itten tö-
kéletesen bé végezze, ugy hogy consealtatván
az orgona jónak találtassék és tisztességesen
meg festvén az orgonát is. A melly munkájáért
ígére az írt Szent Ekklesiais Spalek Jánosnak
penzt 200 azaz kétszáz Renens forintokot 20 á
húsz Véka jó Elegy Buzat 20 azaz húsz font
Szalonnát, lejövetelére és haza vitelére Szeke-
ret ugy az írt véka Gabonának haza viteléreis
ígérén akkor midőn Majus végén az ottan ké-
szítendő orgonahoz tartozó portékák utan
küld az Ekklésia. Mellyekre mindkét felek ma-
gokat le kötelezik 50 azaz ötven R. forint vin-
culum alatt.” 

A szerződés túloldalán a részletek kifizeté-
séről tudósítanak. Simén Domokos a kükül-
lőköri orgonákról szóló cikkében azt írja,
hogy a mester 140 liter bort fogyasztott el, ez
elírás lehet, mivel erre vonatkozó utalást ta-
láltam az iratokban.

Az immár orgonán játszó kántortanítónak
megemelték a kántordíját: „[...] a presbite-
rium, a tellyes Eccla képében önkéntesen ha-
jolván megis állíttaték pro futura ez az
Orgonistai hivatalanak az meghataroztatott
jutalma-rendeltetvén egyszersmind azis, hogy
ennekutánna a D. visitatio mint egyéb Com-
petentianak bé szolgáltatására, ugy ennekis
mint lett tellyesítésére magok figyelmeket ter-
jesszek ki”. Mégis, ennek kifizetése elmaradt,
1827-ben a mester panaszt emelt az ügyben.
Simén Domokos említi, hogy 1830-ban az or-
gonakészítő mestert visszahívták az orgona
megigazítására, de váratlan halála megakadá-
lyozta a munka elvégzésében. Koporsójára az
egyházközség hat szál deszkát adományozott.

1831-ben felhangolták az orgonát: „24. Az
orgonát Concordálo Meisternek Intertentio-
jára 1 Hfrt. 68 dr.”, ugyanakkor a mesternek
1 veder 4 kupa bort is adtak. A fúvót működ-
tető szíjat 1837-ben cserélték ki. Az 1847.
nov. 6-án érkező püspöki vizitáció rossz álla-
potban találta az orgonát: „[...] a Napkeleti-
ben egy az 1824-Évben készitett hat változatu
[...] és ma gyarló állapotban lévő orgona”.
1854-ben az orgonához való patingra 3 forin-
tot adtak. Közben az orgonaszíjat többször
kellett cserélni (1857, 1864). A hangszer va-
lószínűleg tönkremehetett, mert 1865-ben egy
új orgona vásárlására  adományoztak: „Az
Egyház néhány lelkesebb tagja: u.m. Gond-

nok if. Pálfi András, Szabó An. János, Molnár
Gy. János, Pál István, Pálfi Josef, Miklós Mi-
hály, Pál  Josef és Pál Samu, azon szép czélú
nemes eszmétől indíttatva, hogy romladozott
orgonájok Isten dicsőségére megujítassék, 72
veder borban, önként alapot tettek le azon sze-
rény és méltányos kikötéssel, hogy az említett
alap az ők nevekről neveztetve, az egyház
gondnoka által külön s mindaddig kezeltessék,
míg egy díszes orgona felállítására elégséges
leend”. 1865-ben a fúvó javításáért 40 dénárt,
a pléhsípokért 3 forint 35 dénárt fizettek. Az
egyre sűrűbben érkező boradományokat ki-
osztották kamatoztatás végett. Érdekes szín-
folt az egyházközség tagjaiból alakult
énekkar, mely évente, karácsonykor pénzt
gyűjtött az új orgonára. Gvidó Béla egykori

lelkész írja: „Az első
énekkkar 1868 évben ala-
kult célul tűzve ki maga
elé egy uj orgona készíté-
sét. Ez az énekkar az or-
gona elkészítésével 1874
évben már megszűnt, és
pedig a kor tanúi állítása
szerint azért mert vezető-
jük elbetegedett”. Az
1870-es elszámolásnál rá-
jöttek, hogy „az egyház
saját bora és az orgona
alap bora az 1868-ik évi
beszerzés alkalmával – a
hiános kezelés miatt –
össze elegyíttetett, mi
miatt a számadásban nem
kevés zavar állott elé...” A
rosszul fizetőket felszólí-
tották, és elhatározták,
hogy a tartozásokat „ha
másként nem lehetne
perutján is hajtsa bé a
kebli előljáróság”.

1874 nyarán meghívták
Takácsy Ignácz marosvásárhelyi orgonakészí-
tőt, hogyu új orgona készítéséről  tárgyaljanak.
Az eklézsia egy hatregiszteres hangszert sze-
retett volna, Takácsy 800 osztrák forintot kért
ennek elkészítéséért, a szentmártoniak drágáll-
ták, 600-ra szerették volna lealkudni. De „ő
indokolja, hogy e leengedést nem teheti, mert
akkor kénytelen lenne oly művet készíteni
mellyel nagyon megcsalódnék az eklézsia”.
Végül határoztak: „Az eklézsia, miután évti-
zedek óta óhajtja egy szép orgona tételét
templomában [...] ha egyébből nem is, de er-
dejéből csatolni ígért a már meglévő orgona
alaphoz (200 forintot, szerk. megj.) csak hogy
ez évben orgonája lehessen”. 1874. december
5-én örömmel jelentik  a hangszer beszerzését:
„Az egyházi ékszerek szaporodtak egy díszes
és kitűnő szerkezetű 6 változatú orgonával,
melynek értéke 800 frt. o. é.” Az orgonakészí-
tőnek 260 forintot fizettek ki. A számadási
jegyzőkönyvből megtudjuk, hogy a hangszer
felállításakor elkelt 7 veder bor, a mester úti-
költsége 8 fr. 80 kr. volt, a segédeknek 4 forint
ajándékpénzt adtak, és azt is, hogy a kifizetés-
hez 140 forintot kölcsönöztek a közpénztárból.
Az év folyamán összesen 600 forintot fizettek
a mesternek. Az irat felsorolja az adományo-
zókat név szerint és az adomány értékét, vala-
mint a mestert élelmezők  és a fuvarosok nevét
is. A beígért pénzek nehezen gyűltek, az eklé-
zsia per útján remélte ezeket begyűjteni.

Simén Domokos leírja az egymanuálos,
pedál nélküli hangszer diszpozícióját: Princi-
pál 8’, Flota major 8’, Bourdon 8’, Principal
octav 4’, Fuvola 4’, Mixtura 3 sor, ugyanak-
kor ismeretlenként jelöl meg két változatot.

Az orgona a karzat mellvédjében található,

az orgonaház kétrészes, timpanonnal van ösz-
szekötve, fehérre festett, a festés alatt régi
fehér festés nyomait fedeztük fel. A játszóasz-
tal homloklapján, üveg alatt, felirat található:
„Készítette Takácsy Ignácz orgona-készítő
Maros-Vásárhellyt 18[74]-dik évben, Műve
24-dik.” Nagy Lajos énekvezér az orgona-
szentelési ünnepségről beszámolót küldött a
Keresztény Magvetőnek: „az ünnepély egy-
szerű, de annál meghatóbb volt”, majd „[…]
a vizsgáló bizottság e művet mind alakjára,
mind pedig hangjára kitűnőnek találta...”

A következő évben a mester Dicsőszent-
mártonban járt, valószínű állított az orgonán
egyet-mást, az eklézsia a maradék 200 forin-
tot is kifizette neki. 1881-ben kétszer is kellett
javítani az orgonafúvót. 1891-ben a templo-
mot javították, ez alkalommal megfestették az
orgonát is. A századfordulón, 1900-ban újból
a fúvót javították, 9 koronába került. Az 1918-
as orgonasíp-rekviráláskor a dicsőszentmár-
toniak egy kis cselhez folyamodtak orgonájuk
sípjainak megmentése érdekében, ezt közöl-
ték Kolozsvárral: „1824 – Történelmi emlék.
Patronusok áldozatából”. A régi dátum köz-
lése nyilvánvalóan az orgona megmentését
szolgálta volna. A püspökség a hadügyminisz-
tériumhoz felmentési kérést küldött, de az in-
tézet „nem találta teljesíthetőnek” a kérést.
Enyedi Pál budapesti tanár orgonafelmérő
utunk alkalmával megállapította, hogy az or-
gona homlokzatsípjai és más fémsípjai erede-
tiek, elképzelésem szerint a válasz a
hadügyminisztériumtól későn érkezett, így a
sípokat már nem szerelték le. Bár az orgona
ép maradt, 1922-ben mégis megjavították,
3000 lejbe került.

Hosszú évtizedeken keresztül csak az orgo-
naalap alakulásáról olvashatunk a jegyző-
könyvekben. Egy javításról tudunk egy
utólagos említés folytán, dátuma ismeretlen:
Péterffy Gyula kolozsvári zenetanár végezte,
az egyházközség 2000 lejjel honorálta.

Az 1980-as években állandó kántorcseréről
tudósítanak a jegyzőkönyvek. 1985. február
26-án keblitanácsi gyűlésen „Szász Balázs
énekvezér afia jelenti, hogy az orgona defek-
tes. Két változat meghibásodott”. A másod-
szori felhívásra júniusban felvették a
kapcsolatot Pánczél Géza marosvásárhelyi
szakemberrel, akinek az ádámosi és küküllő-
dombói orgonáknál való munkáját megtekin-
tették, és bár a megjavított orgonák billentyűit
nehézkesen működőnek találták, mégis kikér-
ték a véleményét: „Tudvalevő, hogy ezen or-
gonának 3 váltása néma. Az orgonához
szükséges anyagokat nevezett szakember
hozza. Mivel az orgona (a harmoniumhoz ké-
pest) félhanggal lennebb van hangolva, ezt is
összehangolná. A használhatatlan állapotban
levő fém vagy fa sípok helyett ujakat tesz. A fa
sípokat megtámadta a szú. Védekezés képpen
specialis spray-vel szútalanít”. Pánczél Géza
neve mellett az abosfalvi Szőke Sándoré is
felmerült, az elvégzett munka alapján úgy
tűnik, az egyházközség végül Pánczél Géza
mellett döntött, bár erre nincs írott bizonyíték.
1986. február 11-én írták: „az elmúlt év folya-
mán megjavítottuk az orgonát, énekvezér afia
igényelte az utólagos kiigazításokat”.

2000-ben újból szükséges lett volna a javí-
tás, a munkát  a brassói kántor, orgonajavító
Pálfi Domokosra szerették volna bízni, de
végül nem történt meg. 2002-ben újra a meg-
hibásodott orgonáról beszélnek a keblitanácsi
gyűlésen: „Nagy Rozália énekvezér: az or-
gona nem működik a legjobban, de javítása
csak ősszel lehetséges”. Az orgonajavításról
nincs bejegyzés, csak annyit tudunk, hogy
2003-ban az akkori haranglábi református lel-
kész végezte el a hangszer behangolását. Je-
lenleg az orgona nem működik, az
egyházközség a javításán gondolkodik.

A dicsőszentmártoni unitárius templom orgonáinak története
Márk Attila



hirtelen támadt
ítéletidőben
mindenüket eldobó
ijedt kapások
hátukba süvítő
nyilakkal
meg-megcsúszva
orra bukva
sárba lapulva
amikor dörren
csattan az ég

futottam én is
de félelmem
gyökeret vert
villámok bénítottak
maradásra

fussatok
meneküljetek tovább
menedéket alattam
ne keressetek

Kányádi Sándor 1974-ben írt Fa című
versével indulok ma útra a Kárpát-medence
természeti tájain. S lám, máris belebotlok a
kételybe: vajon e vers csak a viharba tört, vil-
lámcsapás rémét magán viselő magányos fáé-
e?

„Az embernek alapvetően joga van a sza-
badsághoz, egyenlőséghez… – nem, nem a
100 éves diktátum valamely tiltakozó szöve-
géből vettem ezt az idézetet. Az 1972. június
5-én az ENSZ Stockholmban Ember és bi-
oszféra címmel megnyílt környezetvédelmi
világkonferenciájának nyilatkozatából van az
idézet. Azóta ez a nap a környezetvédelmi vi-
lágnap – …és a megfelelő életfeltételekhez
olyan minőségű környezetben, amely ember-
hez méltó és egészséges életre ad lehetősé-
get” – így fejeződik be a mondat.

Ó, nézd a furcsa, ferde fát,
Mint hajlik a patakon át,
Ó, lehet-e, hogy ne szeresd,
Hogy benne társad ne keresd?
Már ága között az arany napot
Nem tartja, madara elhallgatott,
Virága nincs már, sem gyümölcse,
Ő mégis áll, az alkony bölcse,
Mint a tűnődő, ki ily estelen
A végtelen titkába elmerül,
És testtel is szelíden arra dűl,
Amerre lelke vonja testtelen...

Ez A fa meg Tóth Árpád panasza évszá-
zadnyi idő távolából.

De van mód a fa – s bármilyen faszimbó-
lum – továbbélésére/továbbéltetésére. Egy
példa: Egyetemista koromban Herman Ottó
Kolozsváron eltöltött kutatóéveinek nyomát
alig lehetett fellelni a Mikó-kerti egyetemi
campusban. Gondoljuk csak el, sok más
kutatási területe mellett az állattan egyik
résztudományának, a pókokkal foglal-
kozó arachnológiának a megteremtője
volt. Erről mit sem volt szabad tudni,
avagy sejtetni a hetvenes években. Ma
már éled nyoma otthon. Jómagam
három évvel ezelőtt láttam először az új
tudományágat megalapozó gyűjtemé-
nyét az egyetemi múzeum raktárában.
Kedvenc olvasmányom még szinte gye-
rekkoromban – az első a nagy biológus-
tól – az 1893-ban megjelent Az északi
madárhegyek tájáról című könyve volt.
Lendl Adolf kíséretével, 132 évvel ez-
előtt, 1888. június 5-én indult észak-
norvégiai expedíciójára az ott élő
vízimadarak, illetve a hazánkban is
fészkelő költöző madarak életének és
telepeiknek, az úgynevezett madárhe-
gyeknek a tanulmányozására.

Fekete mezőn fehér virágok,
sápadtan, gyéren, szétszórva álltok,
a színetek is olyan idegen!...
Állok köztetek némán, mereven.
Néha egy szikra sötét világban
föllobban a gyászos, nagy némaság-

ban.
Rövid az élte, hazug a fénye.
Fekete mezőn fehér virágok,
élünk szétszórtan, örök sötétben.

Nem, ez sem Trianon. Bár a szétszab-
daltatás egyik névvel megnevezhető

kárvallottja volt Boncza Berta is. Tizenöt
éves korában írta e sorokat Pesten, az Erzsé-
bet Nőiskolában. Az Első versem keltezési
dátuma 1909. Ő maga 1894. június 7-én szü-
letett a kastélyban, Csucsán.

Borzongató, fagyos sorok. Megérzés?
Talán.

Június 8. Medárd napja. Az utolsó fagyos-
szent napjához szerte Európában időjárási re-
gulák fűződnek, amelyek évszázados
megfigyeléseken alapulnak. Ha most esik az
eső, akkor a következő negyven napon ha-
sonló lesz az időjárás. Megfordítva is: ha nem
esik, akkor negyvennapos szárazság követke-
zik. A negyven egyébként bibliai szent szám.
A magyar nép úgy tartja, hogy ezen a napon
kezdődött a bibliai özönvíz.

Utólag költött mondai magyarázat szerint
egy pajkos táncoló társaság nem hallgatott a
szent püspök (†560) jámbor intelmeire. Ezért
Medárd imádságára negyvennapos eső mosta
szét őket.

A Medárd azzal véste magát mélyen a me-
zőgazda hagyományos tudatába, hogy az év
e szakában a tartós esőzés a vele járó tetemes
hőcsökkenéssel fölötte ártalmas a föld leg-
fontosabb termékének, a gabonának. Ha esik,
akkor a szőlő is bőven terem, de a bora
gyönge lesz.

Első hazai említését Zalán Menyhért a
németújvári ferences kolostor 1462-ből szár-
mazó, erdélyi eredetű kéziratos breviáriumá-
nak naptárából idézi.

Mint egy ország levert forradalom után,
oly csöndes ez a nap.

Vacognak a füvek, s az ágak fenn a fán
gyáván bólintanak,

ha elleng köztük a halk inspektor, a szél...
Az égből is csupán

szűken szűrődik át valami szürke fény
az ónos cenzúrán.

(…) A házeresz csövén
könny ül, s a kerti sok kisírt szemű virág

úgy néz föl a csigás
fűből, mint akiket nem enyhít semmi más,

csupán a zokogás.

Nem, ez sem Trianon. Csupán Babits Mi-
hály Esős nyár című versének részlete. 

(…) Most újra megered az eső, kopogó
zajjal, s az ég olyan,

mint a félárbocra eresztett lobogó:
úgy leng, alacsonyan.

A szél meg hangosabb s füvek és fák között
parancsokat kiált.

(…) »Mily parancsuralom, milyen fegyelem
ez,

micsoda hadsereg,
amelyet a gonosz hadvezér egyenest

a halálba vezet?«

(…) gyakorlom a halált
veszteg, száműzve, és várva ítéletem,

mint a sztoikusok,
a Császártól, kinek nyarából életem

elejtve kicsúszott.

Vagy talán mégis?

Én ugyan vérem szerint német származású
vagyok, de tiltakoznám, ha teljes és tökéletes
magyarságomat kétségbe vonná valaki. A
Duna is német hegységből ered, de Pozsony-
tól Orsováig nagy magyar folyam. Én is a
magyar földre lefutott hegyi patak vagyok.
Azt akarom, hogy mindenki így értse, hogy mi
voltam és mi vagyok most. A Magyar Föld-
rajzi Társaság alapítója és első elnöke, az
1820. június 20-án született Hunfalvy János
írta e sorokat. A késmárki líceumi tanárt a
szabadságharc alatt írott lelkesítő cikkei miatt

állásából eltávolították, hat hónap börtönbün-
tetésre ítélték. Raboskodása alatt kezdte írni
első jelentős tudományos munkáját. Tanári
állás hiányában nevelősködött és nagyszámú
földrajzi ismeretterjesztő cikket írt a Greguss
Ágosttal együtt szerkesztett Család könyve
című folyóiratba. A Magyar Tudományos
Akadémia – melynek 1858-ban levelező,
majd 1865-ben rendes tagja lett – bízta meg
A magyar birodalom természeti viszonyai-
nak leírása című háromkötetes mű megírá-
sával, amely európai színvonalra emelte a
magyar földrajztudományt.

Nincs más vértem, mint akaratom tiszta-
sága, nincs más társam, csak lelkiismeretem,
nincs más reményem, mint kötelességem
meg-teljesítése – ez a gondolat már nem az
övé, hanem Trianon egy másik áldozatáé, a
Kolozsváron 1879. június 10-én született

Szabó Dezsőé. Budapest ostro-
makor, 1945 januárjában halt éh-
halált. De hadd idézzek tőle még
egy megszívlelendőt:

Az élet olyan, mint a föld: gaz-
dagabb egy tavasznál, és nem
csak egy aratás szunnyad benne.
Ha a felső réteg már kiteremte a
maga tavaszát és nyarát: mé-
lyebb talajokra kell ásni…

No, ez a gondolat már Trianon
után született.

Kaffka Margit, az 1918-as
spanyolnáthajárvány áldozata is
június 10-én született, 1880-ban.
Kertben című versében ezt írta
volt még 1903-ban:

Valamiért ez a sok rózsa
Úgy összeborzong, megremeg.
Könnyelmű, tarka violák is
Egymásnak csendet intenek.
Csitul a szellő, – lábhegyen

csak
Kímélve, búsan közeleg, –
A legyintését féltve, óva,
Zajtalanul összefogózva,
Fogják fel néma levelek…

Emlékezve és emlékeztetve,
maradok kiváló tisztelettel.

Kelt 2020-ban, 100 évvel Tri-
anon után

Kiss Székely Zoltán

„Valamiért ez a sok rózsa úgy összeborzong, megremeg”

„A végtelen titkába elmerül” – táj a Székelykőről

   6 NÉPÚJSÁG ___________________________________________________ SZÍNES VILÁG ______________________________________________ 2020. június 5., péntek

A természet kalendáriuma (CDXIII.)



2020. június 5., péntek ______________________________________________ SZÍNES VILÁG _______________________________________________ NÉPÚJSÁG 15

Teljes nevén Claude Oscar Monet 1840.
november 14-én Párizsban született. Ötéves
korában a család a Szajna tölcsértorkolata
mellett fekvő Le Havre (lö ávr) kikötővá-
rosba költözött, ahol édesapja élelmiszerüz-
letet nyitott, és azt akarta, hogy fia is ott
dolgozzon, de Monet festő akart lenni, amiért
az apa és fia közötti kapcsolat sohasem volt
felhőtlen. 

1851-ben Monet beiratkozott a Le Havre-
i művészeti középiskolába. Itt Fr. Ochard fes-
tőművésztől vette első leckéit, aki maga L.
David ismert francia festő tanítványa volt.
Monet először szénrajzaival vált ismertté,
1856-ban találkozott kora másik nagy festő-
művészével, Eugene Boudinnel, aki az olaj-
festék használatára tanította. 

1857-ben Párizsba költözött, ahol 1870-ig
élt és alkotott, megismerkedett a kor legne-
vesebb festőivel (Manet, Renoir, Bazille),
akikkel új megoldásokat kerestek a festészet-
ben, szabadtéren rögzítve a fényhatásokat,
gyors ecsetvonásokkal, tört színekkel, kiala-
kítva azt a stílust, amely impresszionizmus
néven vált ismertté.

Elismert festővé A zöld ruhás nő festmé-
nye nyomán lett. Modellje későbbi felesége
volt.

1870–71-ben Angliában tartózkodott, visz-
szatérése után családjával egy Szajna melletti
faluban élt, közel Párizshoz. Itt festette 1872-
ben legismertebb művét, a Le Havre-i tájat
ábrázoló Impresszió, a felkelő nap című
képet. Az eredetileg lekicsinylőnek számító
„impresszionizmus” megnevezés ebből a
címből származik.

Második gyerekük (Michel) születése után,
1878-ban egy gazdag áruháztulajdonos és
művészetpártoló támogatójuk, E.
Hoschede házába költöztek. 1879-ben fele-
sége meghalt, Hoschede elhagyta hat gyerekét
és feleségét, aki Monet-vel maradt, és együtt
nevelték mindkettejük gyerekeit, később,
Hoschede halála után házasságot kötöttek.

Monet 1880-tól kezdte el „sorozatképeit”
(Nyárfák, Roueni katedrális, Tavirózsák),
amelyekben a fényhatásokat és az időjárási
viszonyokat ábrázolta, több szemszögből,
más napszakokban, a végsőkig kiérlelve az
impresszionizmus elveit.

43 évesen – élete felénél – költözött Nor-
mandia festői településére, a Párizstól 80 ki-
lométerre fekvő Givernybe, két gyerekével és
második felesége hat gyerekével, akiket
Monet sajátjaiként fogadott el.

Az állandóan új témákat és inspirációt ke-

reső Monet gyakran utazott, először egy
vonat ablakából látta meg Givernyt. Kezdet-
ben egy tágas parasztházat bérelt itt, majd
1890-re gyűjtött össze elég pénzt ahhoz, hogy
a házat megvásárolja egyhektárnyi gyümöl-
csössel együtt. Életében ezután egy új szen-
vedély vált mind meghatározóbbá:
kialakította gondosan megtervezett kertjét. A
lakóház előtti gyümölcsfák helyére díszcser-
jék, ágyások, virágok kerültek. Ez a kert is
műalkotás volt a szemében, s egyúttal kime-
ríthetetlen ihletforrás lett híres képeihez.
Maga ültette, locsolta kék, piros, rózsaszínű,
sárga és lila virágú növényeit, ágyásait. Ké-
sőbb kertjéhez újabb, nyolcezer négyzetmé-
ternyi területet vásárolt, amelyen kis patak
folyik át. Ide japános jellegű kertet és tavacs-
kát varázsolt. A tó köré rododendronok, bam-
buszok, páfrányok, szomorúfüzek, nyárfák
kerültek. A japánkertekre jellemző fahidak,
lilaakácok is megelevenedtek a kertben, a
művész tervezésében.

Kertjéről rengeteg képet festett, valóságos
mániájává vált. Közülük kiemelkednek azok,
amelyeken a tavirózsákat festette meg. A mű-
vészi gonddal kiválasztott, sokszor külföldről
vitt növényeknek hat kertész viselte gondját,
a tó vizét mesterségesen kellett melegen tar-
tani. Itt festette a Híd a vízililiomok felett
című képét, amely szerencsére megmaradt,
ugyanis több vízililiomos képét semmisítette
meg, mert a kritikusok nem rajongtak értük,
a festőt is kételyek gyötörték, különben is
gyakran esett neki a képeinek, amikor dühös
volt – elégedetlensége miatt. Az akkori köz-

vélemény szerint is korábbi munkái, a Szaj-
nával, katedrálisokkal, szénaboglyákkal job-
ban tükrözik Franciaországot, mint a
vízililiomok. A megmaradt vízililiomos és
szénaboglyás képek ma több tízmilliós össze-
gekért kelnek el. A híres Szénaboglyák (Les
meules) című sorozat egyik darabja 2016 no-
vemberében 81,4 millió dollárért (351 millió
lej) kelt el egy árverésen New Yorkban, a so-
rozat egy másik darabja 2019 májusában
110,7 millió dollárért (477 millió lej). Az első
összegért legkevesebb 1300, a másodikért
2000 kétszobás lakrész vásárolható Marosvá-
sárhelyen. 

Monet a 19. század végére hazája legünne-
peltebb alkotójává vált, az átlagbér négyszáz-
szorosát kereste, garázsa tele volt
automobilokkal, első gyorshajtási bírságát
1904-ben kapta. Normandia, gyerekkorának
színhelye, örök szerelme maradt. Az 1890-es
évek elején többször felkereste Rouent, ahol
az időjárástól függetlenül és minden napszak-
ban a katedrálist festette. Képei igazi témája

a normandiai környezet, a fények, a színek.
Egész életművét a természet megfestésére ál-
dozta. Szívesen utazott festeni Angliába, Hol-
landiába, Olaszországba és a hideg, havas
Norvégiába is.

1922 után látása megromlott, fokozatosan
abbahagyta a festést. Claude Monet 1926.
december 6-án hunyt el Givernyben. Néhány
hónappal a halála után, 1927-es kiállítása ku-
darc lett.

Halála után fogadott gyerekei közül
Blanche, aki a festő idősebb fiának az özve-
gye volt, gondozta tovább a kertet, egyetlen
kertész segítségével mentette a menthetőt, a
ház szinten maradt, 1944-ben bekövetkezett
haláláig. Később a kert elvadult, szinte átha-
tolhatatlan dzsungellé alakult, elkorhadtak a
hidak. A második világháború idején a terület
bombatámadást kapott, sok volt a kár. 

1966-ban a festő legkisebbik fia, Michel a
Francia Művészeti Akadémiának adomá-
nyozta a málladozó épületet és az egész el-
burjánzott kertet. Az új tulajdonos alapítványt
hozott létre, és amerikai adományok segítsé-
gével megkezdődhetett az épület és a kert fel-
újítása, 1980-ban megnyílt a látogatók
részére is. A napjainkban is tartó renoválás
során a kertészek és építészek arra töreked-
nek, hogy eredeti formájában állítsák vissza
a kertet és az épületet, ehhez egyedülálló
módon Monet által készített festményeket,
korabeli fényképeket használnak fel.

Természetesen nemcsak a kert, hanem a
ház egésze, a szobák, a konyha berendezése
is jó ízlésről árulkodik. Meglátogatása igazi
élmény. Monet a házat nagy családja szük-
ségleteinek megfelelően alakította. A hosszú,
emeletes ház falait kívülről kétféle sárga ár-
nyalatúra festette, a nagy zsalugátereket fű-
zöldre. A földszinten levő nagy műterem
falain az ott készült és világhírűvé vált művei
láthatók hű másolatban, ott, ahol az eredetiek
voltak egykor. A ház központi helyisége a
sárga ebédlő, ahol a dísztárgyak, a parketta és
a csempekályha kivételével minden sárga (a
falak, a székek, az asztalok, a kredenc). Innen
a konyhába nyílik az ajtó, ahol a kék-fehér
csempék hidegségét a falra aggatott csillogó
rézedények még jobban hangsúlyozzák. Két
nagy tűzhelyen készültek a finom falatok
nagy létszámú családja és az állandóan ide-
látogató, visszatérő francia (Renoir, Cézanne,
Rodin, Maupassant, Clemenceau, a híres-hír-
hedt államférfi és mások), amerikai és japán
vendégek számára, akik valósággal vetélked-

tek műveiért, de Monet is kedvelte a japán
festőművészetet. Monet kedvenc 180 ételre-
ceptjéből utódai könyvet is összeállítottak. 

Giverny, Monet háza Normandiában jelen-
leg a második leglátogatottabb helyszín, napi
5-6 ezer turistával. Turistacsoportunk szep-
temberi, szikrázó napsütésben, a kora dél-
utáni órákban érkezett Monet házához. A kert
nagyságának köszönhetően a látogatók éppen
nem tapostak egymás lábára, de annál inkább
az épület helyiségeiben. Számtalan európai
és azon kívüli turista szeretné egyszerre ma-
gába szívni a szobákban kiállított festmé-
nyek, tárgyak hangulatát. Az épületből
kilépve, a hosszú fatornácon állva csodáltuk
az alattunk elterülő virágok ezreit, élveztük
az illatokat, hallgattuk a méhek, darazsak
zümmögését. Itt minden évszak szépségeinek
jelen vannak a képviselői. Kint a természet
uralkodik, bent a művészet.

A kert másik felében levő japánkerthez és a
tóhoz kis alagúton és hosszú ösvényen lehet
eljutni, és megcsodálni a tavat körülvevő fákat,
a tavirózsákat, tündérrózsákat, vízililiomokat
és nem utolsósorban az összevissza növő bam-
busznádat, mintha egy impresszionista fest-
ményt látnánk a szeptemberi napsütésben. 

Eljövetelünkkor úgy éreztük, hogy köze-
lebb került lelkünkhöz az impresszionista fes-
tészet. Köszönjük, Giverny, köszönjük,
Monet!

(Folytatjuk)

Claude Monet Givernyben (2.)
Veress László

Részlet Monet műterméből

Monet háza 

Monet: Impresszió, a felkelő nap

Tavirózsák Monet kertjében
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A megjelölt sorokban, oszlopokban szereplő helyes megfejtéseket június 18-ig a
Népújság címére (Dózsa György u. 9. szám) beküldők – két személy – egy-egy könyvet
nyerhetnek. A pályázati szelvényt – a pályázat címével együtt – kérjük kivágni és a
borítékra ráragasztani. (Egy borítékban csak egy pályázati szelvény szerepelhet.) 

A két rejtvény azonos számú meghatározásait keverve közöljük. A megjelölt 
négyzetekbe kerülő betűket folyamatosan összeolvasva egy 1932-ben alapított 
francia divatház nevét kapjuk.  Könnyítésként egy betűt előre beírtunk.

VÍZSZINTES: 1. Elektrotechnikai eszköz – Béklyó. 7. Kis véredény – Távíróhang. 8.
Szőke – Szalonnát főz. 9. Nemzetközi Olimpiai Bizottság, rövidítve – Az oxigén és a lan-
tán vegyjele. 11. Földbe kerül – Kas betűi. 12. Vörös bolygó – Tartozása van. 14. Római
hatos – Zokogni kezd! 15. Nagy testű kihalt emlős állat – Szándék. 18. Történelmi éra –
Igyekszik. 19. Nyúlánk, sovány – Drágakő mértékegysége. 22. Az ezüst vegyjele – Ománi
és japán autójelzés. 23. Pad – Kenőcs. 25. Orosz uralkodó volt – Modem része! 27.
Verscsengő – Épületszárny. 28. Szolga – Táplálék. 30. Ludolf-féle szám – Német szemé-
lyes névmás. 31. Korzózás – Szesz.   

FÜGGŐLEGES: 1. Mozgásképtelen – Parányi rész. 2. Személyemnél – Hivatali 
helyiség. 3. Igevégződés – Román személyes névmás. 4. Tagadószó – Amerikai profi
kosárlabdaliga. 5. Esküvőt követi – Teker, sodor. 6. Támogat – Kreál, készít. 10. Népi
hosszmérték – Cserje. 13. Arcfesték – Afrikai dögevő állat. 16. Motor forgórésze –
Amerikai színésznő volt (Anne). 17. Kaució, letét – Európai ország. 20. … Eszter (Németh
László) – Javasol, kínál. 21. Horgászzsineg – Hazai sóstó. 24. Kisebb kenyér – Lét. 26.
Helyez – Bátorkodik. 29. Csendben les! – Ásványi fűszer. 

Koncz Erzsébet

A MÁJUSI ÉVFORDULÓK (3.)
című pályázat nyertesei:

Vitos Magdolna, 
Marosvásárhely, Înfrăţirii u.

Incze Victor, 
Dicsőszentmárton, Frumoasa u. 

A pályázati rejtvény megfejtése:
KANYURSZKY; KÖNIG; HELL; LAUB; 

BATSÁNYI; SZÉKELY; VIDA
Kérjük a nyerteseket, 

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

Megfejtés 
a május 29-i számból:

Ikrek:
Zanetto

Skandi:
A leggyakrabban szó szerint
visszamondják azt, amit nem
kellett volna mondanod.
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Szerkeszti: Kiss Éva 898.
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VÍZSZINTES: 1. Német szociológus, 100 éve hunyt el (Max). 5. Pap, orvos,
műfordító, 48-as, 200 éve született (János). 9. Nagy kazah tó. 10. Délszláv nép. 12.
Fizikus, erdélyi tanár, író, 225 éve született (József). 17. Tenor (Mario). 19. Skálahang.
20. … Garbo (filmsztár volt). 21. Erdélyi lexikoníró (Ferenc). 22. A hegy leve. 23. … 
potrida (spanyol étel). 24. Állóvíz. 25. Vermet készít. 26. Német író, drámaíró (Siegfried).
27. Nyugat (röv.). 28. … Camargo, bolíviai politikus. 31. Gyermekaltató szó. 32. Pleven
névváltozata. 33. A sor! 34. Cin. 35. Bolgár páros! 37. Páratlanul üde! 38. Járműbe terhet
tevő. 41. Az egyik arkangyal. 43. Molett. 44. Eltulajdonít. 46. Szoba (angol). 47. Az arany
vegyjele. 48. Apró. 50. Életem apadó … (Ady). 51. Építész, 100 éve halt meg (Vilmos).
52. Földrajztudós, MTA-tag, az idén 200 éve született (János).

FÜGGŐLEGES: 1. Mi? (német). 2. Német személynévmás. 3. Maugli barátja
(medve). 4. Áru értékesítése. 5. A görög ábécé egyik betűje. 6. … hatalmas harmadik
(Gárdonyi). 7. Ellenben. 8. Megszagoló. 11. Politikus, 48-as, utazó, 200 éve született
(László). 13. Párizsi repülőtér. 14. Rag, a -val párja. 15. Szégyell. 16. A tantál vegyjele.
18. Mienk (orosz). 20. Francia író, díj névadója, 150 éve született (Jules de). 21. Nobel-
díjas fizikus (Max). 22. … Gurion, izraeli politikus. 24. Sivatagi állat. 26. Alányújtó. 29.
Székre telepedik. 30. Bern folyója. 31. Lao-ce filozófiája. 32. Szerzetes perjel. 33. Izom-
szövet-fehérje. 36. Főúri cím. 39. Árvita. 40. Orosz város és tó. 42. Ama párja. 43. Is-
meretei vannak. 45. Az ilyen vadászat büntetendő. 47. Oda-vissza női név. 49.
Science-fiction (röv.)

L.N.J.
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KOBAK KÖNYVESBOLT

Házhoz röpítjük 
a legjobb könyveket. 

A Kobak könyvesbolt  házhoz
szállítja azokat a könyveket,

melyeket a szobafogság előtt
nem sikerült beszerezned.

4

1

3

Juhász Gyula 
aforizmája:

Tanítani annyi,...

(folytatás 
a rejtvényben)



A koronavírus-járvány miatt
elmarad Erdély egyik legna-
gyobb fesztiválja, a Vibe. A
fesztivál negyedik kiadásához
érkezett volna az idén. A szer-
vezők remélik, hogy ez lesz az
első és egyben az utolsó nyár,
amikor csend lesz a Maros
parton. Jövőre a fesztivált jú-
lius 1–4. között tartják. 

A rendezvény tehát az idén el-
marad, de a szervezők készülnek
egy online eseménnyel július ele-
jén. Az elmaradt fesztiválról és az
online eseményről Rés Konrád
Gergelyt, a Vibe fesztivál igazgató-
ját kérdeztük.

– Nemrég beszéltünk arról,
hogy van egy B tervetek. Mi tör-
tént vele?
– Elemeztük, hogy miként tud-

nánk megvalósítani, de láttuk, hogy
túl bizonytalan ez az időszak egy

ekkora rendezvény megszervezésé-
hez. Arra a következtetésre jutot-
tunk, hogy nem reális opció a B
terv. Egy időben arra gondoltunk,
hogy megvalósítható, de ahogy telt
az idő, és nap mint nap változott
minden, lemondtunk az idei feszti-
válról, hiszen minden szempontból
ez a legbiztonságosabb döntés.

– Az idei jegyek érvényesek
lesznek jövőre. De mi lesz azzal,
aki jövőben nem tud részt venni
a fesztiválon?
– Első körben arra kérjük az em-

bereket, hogy jövőben használják
fel a jegyüket, akiknek pedig nem
felel meg az időpont, és nem is sze-
retnék továbbadni a jegyüket, a kö-
zeljövőben megtudhatják, hogyan
lehet visszaváltani a jegyet.

– Mi lesz a fellépést nyertekkel?
Gondolok itt az Epic Music
Battle-re és a Vibe4Fashionre.
– Az Epic Music Battle nyertesei

az online Vibe-on fognak fellépni.
Lesz ugyanis egy online verzió jú-

lius elején, amikor a fesztivál lett
volna. Emellett pedig azt szeret-
nénk, hogy 2021-ben, amikor meg-
tartjuk a rendezvényt, lépjenek fel
az offline fesztiválon.

– Amennyiben jövőben az idei
nyertesek lépnek fel, jövőben
nem lesz Epic Music Battle,
vagy pedig több erdélyi fiatal
zenekarnak lesz lehetősége fel-
lépni?
– Mindenképpen azt szeretnénk,

hogy jövőben is legyen Epic Music
Battle tehetségkutató, hiszen a foly-
tonosságot a zeneiparban és az er-
délyi zenészek felkarolásában,
segítésében ezzel tudjuk megtar-
tani. Ezt szem előtt tartva több ze-

nekart akarunk felléptetni a feszti-
válon.

– Milyen programok lesznek
idén az online Vibe-on?
– Azt szeretnénk, hogy nappal a

Koli tevékenységei folyjanak,
tehát lesznek viták, előadások,
workshopok, a Fashion Cornerből
is lesz  pár előadás, beszélgetés, il-
letve a beküldött pályázat értéke-
lése zajlik az online térben. Azt
szeretnénk, hogy a legérdekesebb
programokat, amiket kivittünk
volna a fesztiválra is, nem csak
zenei szempontból, hanem a nap-
pali programok szempontjából is,
tudjuk megtartani a digitális világ
segítségével. Hozzátenném, hogy

az online fesztivál mindenki szá-
mára ingyenesen elérhető. A követ-
kező periódusban a közösségi
média oldalunkon közzétesszük a
részletes programot.

– Jövőre kik lesznek a fellépők?
Ugyanazokat a fellépőket hívjá-
tok, vagy teljesen másokat?
– Szeretnénk, hogy aki az idén

fellépett volna, az jövőben jöjjön el,
ezt már el is kezdtük velük lebe-
szélni. De ez csak egy kiindulópont.
Emellett még lett volna az idénre
pár előadó, tehát a jövőre nézve
még bővülni fog a fellépők listája,
mások mellett nagy nemzetközi és
magyarországi, illetve erdélyi ne-
vekkel is.

Nagy-Bodó Szilárd

Elmarad a Vibe fesztivál
Idén nem lesz zenétől hangos

a Maros-part

2020. június 5., péntek ___________________________________ KÖZÉLET – KÖZLEMÉNY – REKLÁM _____________________________________ NÉPÚJSÁG 17

Koncertre várva

Az új időpont

TÁJÉKOZTATÓ
Tisztelt páciensek!

Az MCA Health Care orvosi laboratórium folyamatosan a be-
tegek rendelkezésére áll, és a fokozott biztonsági előírásokat be-
tartva, a COVID–19-járvány idején is elvégzi az egészségügyi
biztosítópénztár által megtérített laboratóriumi vizsgálatokat.

Laboratóriumi mintavételre hétfőtől péntekig 7–11 óra között
várjuk önöket.  

Nyilvános fogadóóra
Adminisztratív problémákkal szembesül, vagy tanácsra van

szüksége egy kérvény megírásához?
Nem ismeri az intézményi eljárásokat, és hasznos időben sze-

retne járható utat találni?
Egyeztessen időpontot fogadóórára, ahol az ön problémájára a

törvényi előírásoknak megfelelő, részletes útbaigazítást kap a szük-
séges eljárásokról.

Hasonlóképpen segítséget kaphat a kérvények megfogalmazásá-
hoz és az intézmények értesítéséhez is.

Időpontot egyeztetni naponta 9-15 óra között lehet az „Állam-
polgár hangján”, a 0741-734-876-os telefonszámon.

A fogadóórákra csütörtöki és pénteki napokon kerül sor, az ér-
vényes biztonsági előírások betartásával.

Lavinia Cosma,
parlamenti USR-képviselő

(x)



Hirdetőink figyelmébe!
A koronavírus-fertőzésveszély miatt kialakult

rendkívüli egészségügyi helyzetre való tekintettel
felhívjuk hirdetőink figyelmét, hogy hirdetéseket
feladhatnak a szerkesztőségben, a nepujsag.ro
weboldalon levő online felületen 
is, vagy beküldhetik e-mailen a 
reklam@e-nepujsag.ro címre. 

Érdeklődni a 0265/268-854-es 
vagy 0742-828-647-es telefonszámon, 

9–14 óra között. 
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A LOCATIV RT. – Marosvásárhely, Bartók Béla utca 2/A – 
nyilvános versenytárgyaláson bérbe adja

az alábbi, nem lakás rendeltetésű marosvásárhelyi helyiségeket:
1. 1848. úti aluljáró, 123,76 négyzetméteres, közétkeztetésre, szerencsejátékokra, sportfogadásra;
2. Győzelem téri aluljáró, 10/1-es helyiség, 93,44 négyzetméter, nemélelmiszer-kereskedelemre, szolgálta-
tásra;
3. Győzelem téri aluljáró, 10/9-es helyiség, 158,07 négyzetméter, nemélelmiszer-kereskedelemre, szolgálta-
tásra;
4. Rózsák tere 1. szám, 2-es helyiség, 103,62 négyzetméteres, élelmiszer-/nemélelmiszer-kereskedelemre,
közétkeztetésre, szolgáltatásra;
5. Forradalom utca 3. szám, 87,95 négyzetméteres, szolgáltatásra;
6. Bolyai utca 1., V. félszuterén helyiség, 41,12 négyzetméter, szolgáltatásra, irodának, raktárnak; 
7. Negoiului 2B szám, 1-es helyiség (szűk körű versenytárgyalás), 21,27 négyzetméter, garázsnak.
A versenytárgyalásra 2020. június 23-án 10 órától kerül sor a tenderfüzet alapján, amelyet a Locativ Rt.
székhelyén, a Bartók Béla utca 2A szám alatt, a 7-es irodában lehet megvásárolni (ára 100 lej) június 9-étől,
naponta 8–12 óra között. 
Feliratkozni és az iratokat benyújtani június 22-én 12 óráig lehet.  
A versenytárgyaláson azok vehetnek részt, akik  a határidőig benyújtják a részvételi dossziéjukat és licitálnak. 
A Negoiului utca 2B szám alatti garázsra azok licitálhatnak, akik Negoiului 2. vagy 4. szám alatti lakhellyel
rendelkeznek vagy ott lakást bérelnek és van személygépkocsijuk.  
Bővebb felvilágosítás naponta a székhelyen és a 0265/260-375 (25-ös mellék) telefonszámon vagy
a www.locativmures.ro  honlapon.

A Mureş Insolvency SPRL, a Mezőszabad, Fő út 7. szám alatti székhelyű Dona Impex Kft. cégfelszámolója, 
nyilvános árverést szervez

az alábbi javak értékesítésére, használati kategóriánként egy-egy tömbben: 
1. a)  1.845 négyzetméter területtel rendelkező ingatlan, a következő épületekkel: 
– C3 – pékség és üzlethelyiség egy földszintes, manzárdos, cseréppel fedett téglaépületben: 314 négyzet-
méter beépített felülettel, a földszinten két termelőcsarnokkal, egy nyersanyagraktárral, egy végtermékrak-
tárral, egy mosdóval, a manzárdon két raktárral, három étkezőhelyiséggel, egy terasszal, két irodahelyiséggel,
két raktárral, egy öltözővel, két mosdóval, előtérrel és  lépcsőházzal (ingatlan száma: 7A). 
– C5 – cseréppel fedett téglacsarnok: 370 négyzetméter beépített felület Mezőszabad 7. és 7A sz. alatt, te-
lekkönyvszám: 200/N, Mezőcsávás, helyrajzszám 1925/1/1/2/1, 1926/2/1, 1927/1, kataszterszám: 78/1-433/1. 
1. b) Sütőiparban használatos ingóságok: 
– műszaki felszerelés
– mérő- és ellenőrzőműszerek, berendezések 
– szállítóeszközök 
Kikiáltási ár: 1.215.917,50 lej + héa. 
2. Közélelmezésben használatos ingóságok:
– műszaki berendezések 
– irodabútorzat 
– leltári tárgyak 
Kikiáltási ár: 232.368,60 lej + héa. 
A szállítóeszközöket egyenként értékesítik. Kikiáltási ár: 40.340 lej + héa.
Az elárverezendő javak részletes jegyzéke a cégfelszámoló székhelyén tanulmányozható.
Az árverés 2020. június 12-én 13 órakor lesz a cégfelszámoló Marosvásárhely, G-ral Avramescu utca 4.
szám alatti székhelyén, és péntekenként ugyanazon helyszínen és időpontban megismétlik, a javak értéke-
sítéséig. 
Az árverésen részt vehetnek azok a magán- és/vagy jogi személyek, akik/amelyek megvásárolják a feladat-
füzetet az árverést megelőző napon 13 óráig, és garanciaként kifizetik a kikiáltási ár 10%-át, valamint a rész-
vételi díjat. 
Bővebb felvilágosítás a 0265/269-700-as és a 0745-146-096-os telefonszámon. 

EKE-napi pályázat gyermekeknek
Az Erdélyi Kárpát-Egyesület gyermekeknek hirdet pályázatot. A résztvevők egy túrafotó és egy frappáns

szöveg összevágásával mémet készíthetnek, illetve egy túrát, utazást vagy az utazás által kiváltott érzelmet
bemutató, 12 képkockából álló animációval is pályázhatnak. A kép lehet saját vagy szabad felhasználású ol-
dalakról letöltött, a szöveget a pályázónak kell megfogalmaznia. Kategóriák: I– IV., V–VIII. és IX–XII. osz-
tályosok. A legsikeresebb mémeket a szervezők díjazzák, és közzéteszik az EKE honlapján és közösségi
oldalán. A pályázatokat az ekenap@eke.ma e-mail-címre lehet beküldeni július 12-ig. Az elektronikus levél-
ben fel kell tüntetni a beküldő nevét, életkorát, iskolája nevét, azt, hogy hányadik osztályos, valamint elér-
hetőségét (e-mail-cím, lakhely, telefonszám). Az elektronikus levél tárgyaként az EKE-napi pályázat címet
kell feltüntetni. Bővebb tájékoztatás az Erdélyi Kárpát-Egyesület Facebook-oldalán. 

Tájépítészet Marosvásárhelyen 
Június 5-én, ma 18 órától kötetlen, laza, de szakmai tudáson alapuló beszélgetésre kerül sor a tájépítészet

és annak marosvásárhelyi megnyilvánulásai témakörben. Meghívottak: Kovács Lóránt, Komes Dániel,
Siklódi Zsuzsanna, Tăslăvan Róbert, Szabó Beáta és Farczádi Izabella tájépítészek. A beszélgetést Ungvári
István Csongor moderálja. A beszélgetést az esemény Facebook-oldalán lehet követni, a nézők kérdéseikkel
be is kapcsolódhatnak az eszmecserébe.

Vízbe fúlt egy férfi 
Marossárpatakra szerdán a kora délutáni órákban riasztották a rohammentőket, mert egy 73 éves férfi egy

1-1,5 méter mély vízmedencébe esett, miközben javítani szerette volna. Amikor a rohammentősök a hely-
színre érkeztek, az áldozat önkívületi állapotban volt, nem tudták újraéleszteni. 

Tízezer darab egyszer használa-
tos maszkot adományozott Szová-
tának az egyik anyaországi
testvértelepülés, Budapest XIII. ke-
rülete. A felajánlás április végén ér-
kezett, hamarosan meg is jött a
szállítmány. Mivel a járvány miatt a
legtöbb intézmény zárva volt, és a
lakosság az otthonába kényszerült,
csak a május közepe óta érvényes
lazítás után kezdődhetett el a szét-
osztása. Azóta már többször juttat-
tak belőle a Nyárád-Szováta
kórházba, egészségügyi intézmé-
nyekhez, az önkormányzat közön-
ségkapcsolati irodájába, ezen a
héten újabb adagot osztottak ki –
tudtuk meg a kezdeményezést ve-
zető Kiss Jánostól. Ezres tételben
vittek maszkot a két nagy iskolába,
a vizsgákra készülő nyolcadikos és
tizenkettedikes diákoknak és taná-
raiknak, bár azok a megyei tanfel-
ügyelőségtől is kaptak a napokban.
Juttattak az egyházaknak is, to-
vábbá ismét a kórháznak, mentő-
söknek és más egészségügyi
intézményekhez a magyar kor-

mánytól az RMDSZ révén érkezett
adományok után is, míg az önkor-
mányzat szociális osztálya az ellá-
tásban részesülők és a társadalmilag
leginkább rászorulók célcsoportjai-
nak adott maszkot, bár az államtól
is fognak kapni. A budapesti ado-
mánynak több mint felét osztották
ki, a következő időszakban további
tételeket adnak ott, ahol hiányzik,
pótolják, ahol elfogyott, így előre-
láthatólag mindenhol lesz elegendő
maszk.

A jelképesen minden szovátai la-
kosnak egy-egy maszkot biztosító
kezdeményezés gesztusértékű és
becsülendő, a testvérkapcsolat és a
nemzeti összetartozás jegyében va-
lósul meg, a budapesti közösség
igazi „nagy testvér” módjára mutat
utat és nyújt segítséget a nehéz
időkben az erdélyi barátoknak. „Há-
lásak vagyunk, nagy segítség ez
számunkra, köszönjük, hogy gon-
dolnak ránk, és tesznek is ezért” –
fogalmazott lapunknak az önkor-
mányzat testvérkapcsolatokért fele-
lős munkatársa, Kiss János. (gligor)

Tízezer maszk Szovátának

Folyamatosan zajlik a maszkok szétosztása a tanügyi és egészségügyi intézmények, egyhá-
zak és a szociális ellátásban részesülők között Fotó: Szováta város önkormányzata

Fiatalos és zenés műsorokat
kínál vasárnap az Erdély TV

Az Erdélyi Magyar Televízióban június 7-én is élőben követhető 10:30-
tól a csíksomlyói kegytemplomban tartott szentmise. 13:30-tól az Üzenet
szeretettel műsorban Albert Zsuzsa Katalin kórusvezetővel megnézzük,
hogy miként sikerült a marosvásárhelyi Művészeti Szaklíceum diákjainak
az online térben kórusművel jelentkezni. És beszélni fogunk arról is, hogy
a Táncolj velünk most! alkotócsapata idén hetedszerre hirdeti meg a Játssz
a figurával! erdélyi legényes- és verbunkversenyt. Erről Varró Huba nép-
táncoktatótól tudunk meg többet. A 17 órától kezdődő Pszichotrillákban
Badics Petra és dr. Kádár Annamária arról beszélgetnek, hogy bár a sta-
tisztikák szerint a fiatalok a koronavírus legkevésbé veszélyeztetett cél-
csoportja, hosszú távon mégis ők lehetnek a járvány legnagyobb vesztesei.
A 17:30-kor kezdődő Hitéletben Sajó Norbert műsorvezető dr. Péter Ist-
vánnal, a Református Tanárképző és Zeneművészeti Kar intézetigazgató-
jával és dr. Vik Jánossal, a Római Katolikus Teológiai Kar dékánjával arról
beszélget, hogy már a kilencvenes évek elejétől, illetve közepétől teológiai
képzést kínál a református és a katolikus egyház a Babeş-Bolyai Tudo-
mányegyetem keretében, de szó lesz a 2020/2021-es tanév felvételi tud-
nivalóiról is. Este 8 órától a SzínHáz projekt keretében a Bartókék
Bécsben című koncert második része tekinthető meg. Jó szórakozást kí-
vánunk!  (közlemény)



ADÁSVÉTEL

ELADÓ színes gyerekbútor. Tel.
0749-205-334. (7596-I)

ELADÓ tűzifa. Tel. 0751-536-003.
(7630)

ELADÓ tűzifa. Tel. 0751-377-701.
(7630)

ELADÓ tűzifa. Tel. 0752-578-568.
(7630)

ELADÓK 6 hetes, eredeti német ju-
hász kiskutyák. Tel. 0745-236-869.
(7647)

ELADÓ jó állapotban levő, 80 cm-es
átmérőjű Samsung tévé – 350 lej és
egy garanciában levő 81 cm-es JVC
tévé – 350 lej. Tel. 0743-305-694.
(7648-I)

TŰZIFA eladó. Tel. 0746-981-288. (7653)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0754-615-
527. (7653)

LÉTEZIK vajon jó állapotban megőr-
zött Renault Gordini eladó?  Engem ér-
dekelne. Tel. 0757-671-178. (7658-I)

ELADÓ réz pálinkafőző, dió. Tel.
0766-438-022. (7561-I)

LAKÁS

ELADÓ 67 négyzetméteres, első
osztályú, háromszobás tömbházlakás
első emeleten (a négyből), a
Kövesdombon. Tel. 0766-869-613. (7652)

MINDENFÉLE

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

FESTÉST vállalok. Tel. 0757-602-
904. (7495)

JÓSOLOK kártyából és kávéból. Tel.
0742-614-602. (6607)

SÍRKERETEK készítése gránitból,
előnyös áron. Megtekinthetők
Sáromberkén, a Fő út 340. sz. alatt. Tel.
0753-924-431. (7392)

BÁRMILYEN tetőfedést, kisebb javí-
tást, szigetelést vállalunk. Tel. 0735-
288-473, Misi. (7639-I)

TETŐFEDŐ KFT. Baja van a tetővel?
Ázik be a háza? Minőségi munkát
szeretne? Ha minőségi munkát sze-
retne, akkor válasszon minket! Cé-
günk garanciás munkát vállal. Tel.
0742-344-119. (7564-I)

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

VÁLLALUNK festést, vakolást,
bádogosmunkát, szigetelést, tetőjavítást,
tetőkészítést stb. Saját anyagunkkal is
dolgozunk.  Nyugdíjasoknak  18%
kedvezmény. Tel. 0752-828-789, 0790-
081-572. (7467)

VÁLLALUNK: tetőkészítést, -javítást,
festést, szigetelést, csatorna-, terasz-
készítést stb. Tel. 0759-467-356.
(7632-I)

VÁLLALUNK tetőkészítést (Bilka),
cserépforgatást, csatornajavítást és 
-készítést. 25% kedvezmény. Tel. 0745-
229-245. (7518)

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT válla-
lok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (22103-I)

VÁLLALUNK festést, csempézést,
gipszkartonszerelést stb. Tel. 0749-
564-921. (7574-I)

VÁLLALOK mint magánszemély
mindenféle munkát, pl. tetőjavítást,
kerítéskészítést fából vagy drótháló-
ból, melléképületek lebontását, te-
raszkészítést, házszigetelést stb. Tel.
0741-457-006. (7544-I)

SZAKKÉPZETT CSAPAT VÁLLAL:
tetőfedést Bilka fémcseréppel, kisebb
tetőjavítást, szigetelést polisztirénnel,
tetőépítést, bármilyen típusú lemez-
és fémcserépszerelést (Bramac, Ton-
dach,  tetőcserép), vízszigetelést,
szigetelést bitumenes kartonnal, csa-
torna-, lefolyókészítést, a kliens anya-
gával is. Kedvezmény 10% a munka
teljes összegéből. Tel. 0790-081-536,
0752-580-801. (7320-I)

VÁLLALOK szobafestést, mázolást, fali-
és padlócsempe-lerakást, laminált parkett
lerakását, lépcsőházfestést garanciával.
Tel. 0746-552-473. (7638)

VÁLLALUNK tetőkészítést, -javítást,
festést, szigetelést, csatorna-, terasz-
készítést stb. Tel. 0759-467-356.
(7632-I)

SZORGOS, komoly csapat házfelújí-
tást, -átalakítást,  építést vállal garan-
ciával. Tel. 0742-557-214. (sz-I)

TÁRSKERESŐ

SZERETNÉK megismerkedni 58-68
év közötti hölggyel, akinek nincsenek
káros szenvedélyei, és szeretne egy
társat. Ketten könnyebb! Tel. 0745-
961-845, 8-22 óra között. (7660-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Fájó szívvel emlékezünk
június 7-én id. IGNÁCZ
KÁROLYRA.
Egy éve már, hogy meghaltál,
minket gyászba borítottál.
Kimentünk a temetőbe,
könnyeink hulltak egy
sírkeresztre. Nem maradt más
nekünk itt, csak egy hideg
kőkereszt, amire hullanak
könnyeink. Nem hozhatunk
vissza soha, de emléked itt él
szívünkben. Nyugodj békében!
Szerető felesége, gyermekei,
unokái, dédunokái. (7643)

Soha el nem múló fájda-
lommal emlékezünk életünk
legszomorúbb napjára, június
3-ára a bálintfalvi születésű
SIMON ELEMÉR halálának 15.
évfordulóján. Emlékét őrzi
testvére, Margit, lánya, Kati,
veje, Péter a messzi távolból.
Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! (7644)

Az életünk csendesen megy
tovább, de emléked elkísér
egy életen át. 
Kegyelettel és szomorú
szívvel emlékezünk DOMA
JÁNOSRA, a drága jó férjre,
édesapára, nagyapára,
apósra, testvérre és jó
rokonra halálának második
évfordulóján. Emléke legyen
áldott, nyugodjon békében!
Gyászoló szerettei. (7631-I)

„Monda néki Jézus: én
vagyok a feltámadás és az
élet, aki hisz én bennem, ha
meghal is, él.” (János 11:25).
Kegyelettel emlékezünk
június 5-én KACSÓ
JUSZTINÁRA halálának
harmadik évfordulóján.
Emlékét őrzik gyermekei
családjukkal együtt, testvére
és Karcsi bácsi. (9006278-I) 

Fájó szívvel nézünk a múltba,
és akiket keresünk, rég
nincsenek már közöttünk.
Örökre itthagytak, de
szívünkben örökké itt vannak.
Megtört szívvel emlékezünk
május 3-ára, illetve június 5-
ére, drága szüleink, HOŢA
ILONA szül. Simon és HOŢA
SÁNDOR halálának 10., illetve
11. évfordulóján. Emlékük
legyen áldott, nyugalmuk
csendes! Szeretteik. (7656)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Őszinte részvétünket fejezzük
ki a Simon családnak a szere-
tett édesanya, SIMON ANNA
elhunyta alkalmából. A L. Reb-
reanu utcai 33/A tömbház la-
kóközössége. (7642)

A marosvásárhelyi székhelyű
Fomco Cégcsoport 

egy innovációorientált, dinamikusan fejlődő szervezet, amely
többek között ingatlanberuházással és -értékesítéssel,

kamionszervizzel, gépjármű-kiegészítők kis- és
nagykereskedésével bel- és külföldre, GPS-

flottamenedzsment-rendszerek értékesítésével és
működtetésével, bútorgyártással, napelemes

energiatermeléssel, képzéssel stb. is foglalkozik.
Terveink szerint ez év őszén indítjuk el ismét a nagy sikerű

Pegazus kurzusunkat, ahol fejlődni, tanulni akaró
munkatársakat, jelölteket képezünk, akiknek a sikeres vizsga

után vezetői és kulcsemberi
beosztásra teszünk állásajánlatot.

Jelentkezni motivációs levéllel lehet, amelyben kérjük
megfogalmazni a fejlődésének indokát és a célját. A

motivációs levél beérkezése után Skype-konzultációra
megkeressük.

karrier_cariere_career@fomco.ro
Tel.: 0724-566-100
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A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények,

reklámok tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!

REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, GARÁZSKAPUK és egyéb árnyékolástechnikai cikkek, au-
tomatizált változatok nagy választékban. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-638. (sz.-I)
TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német REHAU profilokból. Tel. 0265/266-425,
0265/511-439, 0745-379-638. (sz.-I)
A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes körű ellátást biztosít a segélyből (koporsó,
szállítás, balzsamozás, temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534. (20875-I)
HENI MED CENTER – INGYENES ORVOSI KIVIZSGÁLÁS KÜLDŐPAPÍRRAL: reumatológia
(gerincfájás, térd-, váll- és csípőpanaszok); belgyógyászat. KEDVEZMÉNYES ÁRAK: bőrgyógyászat;
neurológia;  ultrahangos kivizsgálás; allergológia; immunológia;  doppleres ultrahangvizsgálat. Tel.: 0770-
310-944. Cím: Pr. Dr. Ghe. Marinescu u. 47/3. szám (November 7.). (64799-I)
A TRIPLAST KFT. alkalmaz TITKÁRNŐT, GÉPKEZELŐKET (operatori utilaj rotoformare) és HE-
GESZTŐT. Vonzó bérezési csomagot és előléptetési lehetőséget ajánlunk. Az önéletrajzokat Marosvásár-
helyen, a Dózsa György utca 197. szám alatt, a cég titkárságán lehet benyújtani vagy e-mailben a
hr@triplast.ro címre elküldeni. További információ a 0742-147-043-as telefonszámon. (64763-I)
A TIMKO PÉKSÉG alkalmaz FÉRFI MUNKATÁRSAT a pékségbe és NŐI MUNKATÁRSAT üzleteibe.
Telefon: 0756-128-310 vagy 0756-128-313. (64779-I)
NYÁRÁDTŐI BÚTORGYÁR alkalmaz SZAKKÉPZETLEN MUNKÁST és egy színezésben, a lakkozás
előtti hibák kijavításában, csiszolásában SZAKKÉPZETT NŐT. Tel. 0724-989-092. (22110)
MAROSVÁSÁRHELYI étterem megbízható PINCÉRNŐT keres hosszú távra. Kiszámítható munkaren-
det, igényes munkakörülményeket ajánlunk. Részletekért hívja a  0730-525-535-ös telefonszámot. (sz-I) 
KFT. AUTÓFESTŐ ELŐKÉSZÍTŐT alkalmaz. Érdeklődni a 0744-427-650, 0742-792-524-es telefonszá-
mokon. (22091-I)
EGÉSZSÉGÜGYI SZAKÁPOLÓ és IDŐSGONDOZÓ munkatársat keres a Gyulafehérvári Caritas Ma-
rosvásárhelyre és környékére. Bővebb információ Fülöp Attilától kérhető a 0734-888-400 telefonszámon.
(sz-I)
VILLANYSZERELÉSI ANYAGOKAT forgalmazó kft. alkalmaz ELADÁSI ÜGYNÖKÖT, SOFŐRT.
Tel. 0734-123-877.  (64804-I)
IRODAHELYISÉGEK kiadók Koronkán. Tel. 0734-123-877.  (64804-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

MISSISSIPPI SZŐNYEGMOSÓ 
Szőnyegmosás, -szárítás professzionális módon.

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

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

TETŐFEDÉS bármilyen cseréppel,
csatorna, lefolyó, szigetelés,
manzárdolás, javítások. Tel. 0736-682-
080. (7659)

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy

SZÉKELY ANNA
drága édesanyánk, mamaka és
dédi, 2020. június 3-án
eltávozott közülünk.
Az igaz feltámadás reményében
búcsúzik tőle három leánya,
négy unokája és két dédunokája
a marosugrai temetőben. 

(7652-I)
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