
A hosszúra nyúlt tél és a járványhelyzet
miatti korlátozások igencsak próbára
teszik az ember fizikai és pszichikai tű-
rőképességét, és a szükséges, de már
fárasztó pihenés, otthonülés után ter-
mészetes, hogy az első adandó alkalom-
mal nekivágunk a természetnek. 

A napsütéses, enyhe múlt hétvége erre külö-
nösen alkalmas volt, és sokan éltek is a lehető-
séggel: szombaton kerékpárosok és kirándulók
lepték el a közutakat, de másnap még inkább.
Vasárnap délben a Felső-Nyárádmentén minde-
nütt kerékpárosokat és napsütésre vágyó embe-
reket lehetett látni, a deményházi tetőn is a gye-
pen heverésztek és piknikeztek az emberek, míg
a kissé fennebb levő Vármező hirtelen „túlné-

pesedett”: a Nagyernye–Szováta megyei úton
közlekedő autók jó része mindkét irányból erre
a településre kanyarodott be. A szokásosnál töb-
ben érkeztek friss csorgóvízért, és nagy volt a
zsúfoltság a Halászcsárdánál, ahol a jókora par-
kolóhely hamar megtelt, és mind többen voltak
kénytelenek a főút mellett hagyni járművüket.
Nem mindenki ment halat kóstolni a faluba,

Több helyszín, 
kevesebb részt-
vevő
A megszokottnál gyengébb kerékpá-
ros-forgalom részben annak tulajdonít-
ható, hogy az online tanuló végzősök
kivételével a diákok vakáción vannak,
másrészt annak, hogy az aktív felnőt-
tek jelentős része otthonról dolgozik. 

____________2.
Nagy az érdeklő-
dés az egyiptomi
járatok iránt
Áprilistól két légitársaság, júniusban
pedig egy harmadik is repülőjáratot
indít Marosvásárhelyről Egyiptomba. A
Hurghadába tartó járatok iránt sokan
érdeklődnek, áprilisra már nem lehet
jegyet kapni. Az egyiptomi charterjára-
tok mellett az elkövetkező időben
több, a turisták körében igen népszerű
célállomásra is el lehet majd jutni Vá-
sárhelyről, júniustól Törökországba, és
úgy tűnik, később Görögországba is
repülhetünk.

____________4.
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Gligor Róbert László

Alig ment el a hó, Vármezőt ellepték a természetre, csendre vágyó látogatók Fotó: Gligor Róbert László

(Folytatás a 4. oldalon)

A beteg rendszer

Ha április elsején olvastuk volna a hírekben, hogy járvány idején
kirúgják a kormány – sajtóhírek szerint – egyetlen felkészült jár-
ványügyi szakértőjét, azon is a járványadatok tudatában csak fél
szájjal mertünk volna nevetni, de ez nem vicc, hanem az április kö-
zépi kormányválság valósága. Az illetőt a miniszterével együtt me-
nesztették, mert egy új, karanténszabályokkal kapcsolatos rendeletet
állítólag úgy jelentettek meg, hogy arról nem szóltak a kormányfő-
nek. Egyes források szerint mégis tudatták vele, de ez az ügy sem
arról szól, aminek a politikusok láttatni szeretnék.

A miniszter és államtitkára kétségtelenül hibázott, és nem csak
ebben az egy esetben. Azonban, ha a hibákért kirúgás jár, akkor a
kormányfőnek elsőként önmagát kellett volna már régen meneszte-
nie, mivel a vén kontinens egyetlen olyan országa vagyunk, amely
költségvetés nélkül kezdte meg az idei válságesztendőt. Három hó-
napot késtek vele, és hogy ez hány munkahely pusztulásába kerül,
azt sosem fogjuk megtudni. Most ismét megérdemelné az útilaput,
mert ilyen időkben életeket és munkahelyeket kellene menteni, nem
passzióból politikai válsággal tetézni az egészségügyi és gazdasági
krízist.

(Folytatás a 3. oldalon)

Ha az időjárás megengedi

Kezdődik a turistaidény

Benedek István



Figyelembe véve a helyi veszély-
helyzeti bizottságnak a veszélyhely-
zet meghosszabbítására vonatkozó
5/2021.04.14. számú határozatát, a
2021. április 14–25. közötti időszak-
ban a marosvásárhelyi piacokra vo-
natkozóan az alábbi intézkedések
érvényesek: 

– A Hadsereg téri piac naponta 8–
18 óra között tart nyitva;

– Az élelmiszertermékeket forgal-
mazó piacok az alábbi program sze-
rint működnek: hétfő–csütörtök:
7–21, péntek, szombat és vasárnap:
7–18 óra között;

A piac területén működő kereske-
delmi helyiségek hasonló program
szerint tartanak nyitva. 

Április 30-án az élelmiszertermé-

keket forgalmazó piacok 7–20 óra
között lesznek nyitva. 

A veszélyhelyzet idején továbbra
is zárva tart az ócskapiac – a
432/2021.04.08. számú kormányha-
tározat 3-as melléklete 12. cikkelye
(1) bekezdése előírásai értelmében. 

Ujică Valer adminisztrátor

Ideiglenes forgalmi rend 
Dicsőszentmártonban

A Nyárádtő – Mikefalva – Dicsőszentmárton útszakaszon
történő korszerűsítési munkálatok miatt Dicsőszentmár-
tonban április 19-től ideiglenesen elterelik a forgalmat a
Victor Babeş utcában, a CFR utca és a December 1. út
között. Az intézkedés a vasúti átjáró elkészítéséig, előre-
láthatólag két hétig érvényes. A korlátozást és a kerülőutat
forgalmi táblák jelzik.

Új alpolgármestere van 
Erdőszentgyörgynek 

A szerdai tanácsülés keretében Szász Levente Lóránd
személyében új alpolgármestert választottak Erdőszent-
györgyön. Az új alpolgármester az elmúlt közel kilenc
évben önkormányzati képviselőként járult hozzá a telepü-
lés fejlődéséhez, de pedagógusként is bizonyította ráter-
mettségét. Tapasztalatait új tisztségében fogja
kamatoztatni a város javára. 

Helyi termékek vására 
a Rákóczi lépcsőnél

Április 16-án, ma 8–19 óra között ismét lesz hagyományos
helyi termékek vására Marosvásárhelyen, a Rákóczi lép-
csőnél, a Petry Látványműhely és Múzeum udvarán. A vá-
sárban ezúttal is gazdag felhozatallal várják a vásárlókat:
egyebek mellett hús- és tejtermékek, kézműves sajtok,
mézek, lekvárok, szörpök, bor, pálinka, fagylalt, valamint
ékszerek és más kézműves termékek lesznek kaphatók.

Test – hatalom – intézmény
A Színháztudományi Szakbizottság online konferenciájá-
nak előadásai főként az (erdélyi) magyar színházi gyakor-
lat kevésbé kutatott területét kívánják feltérképezni: a 20.
századi erdélyi magyar színház intézményes szerkezeté-
nek változásait, hatalom és művészet viszonyát, illetve azt,
hogy ebben az intézményes keretben hogyan történik a
test színházi „gondozása”. A szervezők minden érdeklődő
bejelentkezését várják. A csatlakozásra vonatkozó adatok
itt érhetők el: https://kab.ro/hirek/hir/test-hatalom-intez-
meny-a-szinhazi-nyilvanossag-szerkezetvaltozasai-online-
konferencia-1258

Súlyos baleset Mezőbergenyében 
Mezőbergenyében szerdán este 9 óra után egy személy-
gépkocsi kisodródott az úttestről, egy hídfőnek csapódott,
és az árokba fordult. A balesetet a településen gépkocsi-
jával áthaladó Cociş Ioan főtörzsőrmester vette észre,
azonnal áramtalanította az autót, és elsősegélyt nyújtott a
roncsba szorult, önkívületi állapotban levő 26 éves fiatal-
embernek. A főtörzsőrmester felesége értesítette a ka-
tasztrófavédelmi felügyelőséget, melynek mentősei rövid
idő alatt megérkeztek a helyszínre. A balesetet szenvedett
fiatalembert stabilizálták, a rohammentősök szállították
kórházba. A mentés alatt a forgalom mindkét irányban le-
állt – közölte a katasztrófavédelmi felügyelőség. 

Hírszerkesztő: Mezey Sarolta 

Ma CSONGOR, holnap 
RUDOLF és KLÁRA napja.
RUDOLF: germán eredetű,
jelentése: dicső farkas. 
KLÁRA: eredete latin, alap-
jául a clarus, clara melléknév
szolgált. Jelentése: világos,
fényes, ragyogó.

16., péntek
A Nap kel 

6 óra 35 perckor, 
lenyugszik 

20 óra 11 perckor. 
Az év 106. napja, 
hátravan 259 nap.
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Soha nem volt még ilyen kevés
résztvevője a Marosvásárhelyen
évente kétszer megrendezésre kerülő
bringás reggelinek – osztotta meg ve-
lünk a hétfőtől péntekig tartó akció
három napjának tapasztalatát Gál 
Sándor, a szervező Marosszéki Közös-
ségi Alapítvány elnöke. 

Gál Sándor szerint a megszokottnál
gyengébb kerékpáros-forgalom rész-
ben annak tulajdonítható, hogy az on-
line tanuló végzősök kivételével a
diákok vakáción vannak, másrészt
annak, hogy az aktív felnőttek jelentős
része otthonról dolgozik. 

A korábbi alkalmaktól eltérően a
szervezők minden napra több helyszínt
jelöltek ki a biciklisek megszólítására.
Héftőn az 1918. December 1. út és a
Ştefan cel Mare utca kereszteződésé-
nél, illetve a Rózsák terén, kedden a
Köztársaság és a Mărăşeşti (Zrínyi) tér
kereszteződésénél, a Cuza Vodă utcai
Eldi üzlet és a Dózsa György utcai
Easy Rider sportüzlet előtt villámreg-
gelizhettek a kerékpárosok. Szerdán a
szakadó eső miatt elmaradt az akció.
Csütörtökön a Mátyás király tér és a

Kossuth utca találkozásánál, a Tudor
negyedi, Testvériség utcai Eldi üzlet,
valamint a Köztársaság téri Tasty take
it & go falatozó előtt várták kávéval a
kerékpárosokat.

– Hétfőn és kedden a kijelölt útke-
reszteződéseknél 15–20, csütörtökön
mintegy 12 biciklist sikerült megállí-
tanunk. Kedden a Cuza Vodă utcában
volt még érzékelhető a bringásforga-
lom, tizenvalahány személy kapcsoló-
dott be a kezdeményezésünkbe –
tájékoztatott a Marosszéki Közösségi
Alapítvány elnöke. 

A bringás reggeli egyik eredeti célja
a biztonságos biciklizés népszerűsí-
tése, illetve a kerékpárok alapos ellen-
őrzése volt. Erre most nem került sor,
azt azonban felmérték a szervezők,
hogy a rendszeresen két keréken köz-
lekedő marosvásárhelyiek megfele-
lően felszerelt járgánnyal indulnak
útnak. Sisakot azonban szinte senki
nem visel, igaz, ez nem kötelező elő-
írás, csak ajánlás – tette hozzá Gál
Sándor.

A bringás reggeli résztvevői online
kérdőívet is kitölthettek, amelyben a
kerékpározással, kerékpárutakkal kap-
csolatos elképzeléseiket juttathatták
kifejezésre. Az első két napon 65-en

töltötték ki a kérdőívet. A szervezők az
elkövetkezőkben összesítik, majd az
önkormányzathoz továbbítják az ered-
ményeket.

Az akció utolsó napján, pénteken a
Rózsák terén, az ortodox katedrális kö-
zelében, valamint a Forradalom utcai
és az 1848. úti Eldi üzlet előtt lesz
bringás reggeli.

A kerékpáros akciósorozat a hét
végén zajló Tekerj egy jó célért! jóté-
konysági pontgyűjtő játékkal zárul,
amelyről április 8-i lapszámunkban ír-
tunk részletesebben. A szervezők több
résztvevőre számítanak, mint az ősz-
szel, amikor mintegy kétszázan kap-
csolódtak be a járvány miatt
tömegmegmozdulás nélkül zajló ren-
dezvénybe. 

– A regisztrálások alapján eddig 265
kezdőcsomagot készítettünk elő, 210-
220 egyéni feliratkozó és 60 cég sze-
repel a jelenlegi nyilvántartásban.
Hatvannál több gyermek is bejelentke-
zett, így minden bizonnyal meglesz a
300-as létszám – vélte Gál Sándor. A
főszervezőtől azt is megtudtuk, hogy a
támogatható tíz projektre eddig mint-
egy 15 ezer lej érkezett. Az akció sike-
rességére a későbbiekben, az adatok
összesítése után térünk vissza. 

Bringás reggeli
Több helyszín, kevesebb résztvevő

Április 16., péntek:
* 17.30 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1, Look Sport:

Aradi UTA – Konstancai Viitorul (1. liga, alsóházi ráját-
szás, 1. forduló)

* 19.00 óra, M4 Sport: Budafoki MTE – Diósgyőri VTK
(NB I, 29. forduló)

* 20.30 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1, Look Sport
+: Gyurgyevói Astra – Bukaresti Dinamo (1. liga, alsóházi
rájátszás, 1. forduló)

Április 17., szombat:
* 12.30 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1, Look Sport:

Petrolul Ploieşti – Bodzavásári Gloria (2. liga, alsóházi rá-
játszás, 4. forduló)

* 15.00 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1, Look Sport:
Chindia Tîrgovişte – Nagyszebeni Hermannstadt (1. liga,
alsóházi rájátszás, 1. forduló)

* 15.30 óra, M4 Sport +: Újpest FC – Mezőkövesd Zsóry
FC (NB I, 29. forduló)

* 17.30 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1, Look Sport:
Medgyesi Gaz Metan – FC Voluntari (1. liga, alsóházi rá-
játszás, 1. forduló)

* 18.00 óra, M4 Sport: Kisvárda Master Good – Ferenc-
városi TC (NB I, 29. forduló)

* 20.30 óra, M4 Sport: Paksi FC – Zalaegerszegi TE FC
(NB I, 29. forduló)

* 20.30 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1, Look Sport
+: CSU Craiova – Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK (1. liga,
felsőházi rájátszás, 1. forduló)

Április 18., vasárnap:
* 11.00 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1, Look Sport

+: Temesvári Ripensia – Kolozsvári U (2. liga, alsóházi rá-
játszás, 4. forduló)

* 13.30 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1, Look Sport:
FC Argeş Piteşti – Jászvásári CSM Politehnica (1. liga, al-
sóházi rájátszás, 1. forduló)

* 16.00 óra, M4 Sport +: Puskás Akadémia FC – MTK
Budapest (NB I, 29. forduló)

* 18.30 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1, Look Sport +:
Kolozsvári CFR – Academica Clinceni (1. liga, felsőházi
rájátszás, 1. forduló)

* 18.30 óra, M4 Sport: Budapest Honvéd FC – MOL Fe-
hérvár FC (NB I, 29. forduló)

* 21.00 óra, M4 Sport: ETO FC Győr – Debreceni VSC
(NB II, 33. forduló)

* 21.00 óra, Telekom Sport 1, Look Sport +: Bukaresti
FCSB – Botosáni FCSB (1. liga, felsőházi rájátszás, 1. for-
duló)

Román és magyar futballbajnoki mérkőzések 
a televízióban

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

A piacok nyitvatartása

Nagy Székely Ildikó



A jelenlegi kormány felállásakor sok szó esett a refor-
mokról, de ez minden kormányalakításnál hasonlóan
történik. Amikor az immár volt egészségügyi miniszter
nemrég nyilvánosságra hozta az egyenruhások család-
tagjai kerülő utas oltásának ügyét, és adatokat tett erről
közzé, majd megúszta a dologból elkerülhetetlenül kö-
vetkező politikai vihart, már kezdtünk reménykedni
benne, hogy nem volt minden reformígéret üres szó,
ahogy az oly gyakran történik.

A politikai alapon kinevezett kórházmenedzserek me-
nesztésével és az egészségbiztosító pénztár megyei fiók-
egységeinek vezető tisztségeire kiírt versenyvizsgák
szervezésével viszont az illető újabb politikai darázsfész-
kekbe nyúlt bele könyökig, ráadásul ezeken a helyeken
milliárdos nagyságrendben folyik a pénz a haveri zse-
bekbe. Ez pecsételte meg a sorsát, nem az, hogy a rend-
szer évtizedes lezüllesztésének, krónikus
létszámhiányának és gyatra felszereltségi szintjének be-
tudhatóan a válsággal érkező túlterhelés sorra okozta a
kétségtelenül idegborzoló botrányokat. Azok csak a tü-
netei a rendszer betegségének, a lényegi kezelésre sem
érdemi esélyt, sem időt nem kapott. 

Azt senkitől nem lehet elvárni, hogy egy – hosszú kor-
mányciklusok alatt kizsigerelt – intézményrendszert hó-
napok alatt rendbe tegyen, még békeidőben sem, pláne
nem krízis alatt. Viszont, ha egyáltalán hajlandóságot
mutat rá, dolgozni kezd rajta, és ezért kirúgják, az csak
azt mutatja, hogy minden maradt a régiben, és a valódi
döntéseket hozók azt akarják, hogy ez így maradjon to-
vábbra is. Amíg még marad, aki beéri a négyévenkénti
ígéretdózissal.

Csökken az új esetek, de nő 
a halálozások száma

Két hete folyamatosan csökken az újonnan azono-
sított koronavírus-fertőzések kéthetes mozgóátlaga,
de a Covid-kórházak intenzív osztályai telítettek, és
a járvánnyal összefüggő elhalálozások átlaga to-
vábbra is emelkedő tendenciát mutat. A stratégiai
kommunikációs törzs (GCS) csütörtöki jelentése
szerint az utóbbi napon újabb 3852 koronavírus-fer-
tőzést diagnosztizáltak, ami 17 százalékkal elmarad
az utóbbi két hét átlagától. Maga a kéthetes mozgó-
átlag és az ismert aktív esetek száma is csökkenő-
ben van április elseje óta. A GCS csütörtöki
jelentésében 195 újabb haláleset szerepel, ami több
mint 30 százalékkal haladja meg az utóbbi két hét
átlagát. A járvány eddig 25.800 áldozatot követelt, a
koronavírus-fertőzésnek tulajdonított halálesetek át-
lagos száma pedig március 3-a óta folyamatosan
emelkedik. (MTI)

A fél országban nyomoznak 
egy tűzvédelmi szolgáltató 
céghez köthető ügyben

A rendőrség csütörtök reggel 218 helyszínen végzett
házkutatást Bukarestben és 28 megyében egy adó-
csalással, pénzmosással és okirat-hamisítással kap-
csolatos ügyben. A vizsgálatokból kiderült, hogy egy
bukaresti cég 2019 óta számos nemzeti jelentőségű
köz- és magánintézménnyel kötött szerződést tűz-
védelmi eszközök, felszerelések beszerzésére, il-
letve azok időszakos ellenőrzésére és
karbantartására, de az utóbbi szolgáltatásokat csak
papíron végezte el – tájékoztatott csütörtökön kiadott
közleményében az Országos Rendőr-főkapitányság.
Az eset azért nagyon súlyos, mert a cég ügyfelei kö-
zött kórházak, iskolák, katonai egységek, börtönök,
közintézmények, üzemanyagtöltő állomások, köz-
szállítási vállalatok, légitársaságok, hő-, villamos- és
atomenergiát előállító vállalatok, vegyi kombinátok
is voltak, mutat rá a rendőrség. Az akció a Maros
megyei ügyészség koordinálásával zajlik. 
(Agerpres)

Andrei Baciu államtitkár lett 
az ügyvivő egészségügyi miniszter

Andrei Baciu egészségügyi államtitkárt bízta meg
ügyvivő jelleggel az egészségügyi minisztérium ve-
zetésével Florin Cîţu kormányfő – erősítették meg
az Agerpres hírügynökségnek hivatalos források.
Cîţu szerdán vette át az egészségügyi minisztérium
vezetését, miután Vlad Voiculescut menesztette a
tárca éléről, és az általa ügyvivő jelleggel kinevezett
Dan Barna kormányfőhelyettes nem vállalta el a
megbízást.

Ország – világ

A beteg rendszer
(Folytatás az 1. oldalról)
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Az új elektronikus személyazono-
sító igazolvány kiváltása nem lesz
kötelező, azonban eme irat hiá-
nyában a román állampolgárok
nem utazhatnak külföldre – jelen-
tette ki Octavian Oprea, a Románia
digitalizálásért felelős hatóság
(ADR) elnöke a távközlés napja
alkalmával szervezett konferen-
cián.

Az utóbbi időben nagyon sok valós és
valótlan információ jelent meg az elekt-
ronikus személyazonosságot illetően, a
lényeg azonban az, hogy az új igazol-
vány lehetőséget fog nyújtani a román
állampolgároknak, hogy digitális úton

lépjenek kapcsolatba a közintézmények-
kel. Gyakorlatilag identitásunk képes
lesz az egész Európai Unióban közle-
kedni, a többi európai polgár identitását
pedig felismerik a romániai állami intéz-
mények – fejtegette Oprea.

„Az elektronikus személyazonosító
igazolvány sok haszonnal jár. Nem lesz
azonban kötelező a kiváltása, mivel töb-
ben nem bíznak az adattárolásban, és
úgy gondolják, hogy az igazolvány révén
sérülni fognak bizonyos jogaik, ami
pedig nem igaz. Számukra továbbra is
fennáll a lehetőség, hogy egy egyszerű
műanyag kártya birtokosai legyenek,
amellyel igazolni tudják magukat a

román hatóságok előtt, de külföldre már
nem utazhatnak a felmutatásával” –
hangsúlyozta az ADR elnöke.

Oprea arról is beszámolt, hogy készü-
lőfélben van a digitális azonosítást lehe-
tővé tevő platform (PSCID), amely
elektronikus ügyfélkapuként hozzáférést
nyújt az állampolgároknak a kormány
által működtetett platformokhoz.

Miként jelenleg a Facebook-identitá-
sunkkal vagy a gmail-fiókunkkal belé-
pünk különböző privát platformokra,
elektronikus identitásunkat felhasználva
be tudunk jelentkezni majd az intézmé-
nyek platformjaira is ügyintézés végett –
magyarázta Oprea. (Agerpres)

Nem lesz kötelező az elektronikus személyazonosító
igazolvány kiváltása, de hiányában nem utazhatunk

külföldre

Nem lehet rövid határidővel megszer-
vezni Vlagyimir Putyin orosz és Joe
Biden amerikai elnök találkozóját, a kér-
dés a tanulmányozás szakaszában tart –
jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml
szóvivője újságíróknak csütörtökön
Moszkvában.

A szóvivő Antony Blinken amerikai
külügyminiszter szerdai kijelentésére re-
agált, miszerint Biden azt javasolta Pu-
tyinnak, hogy a csúcsot az elkövetkező
hetekben tartsák meg.

„Nem, a kétoldalú találkozót értelem-
szerűen nem sikerül majd ilyen gyorsan
megszervezni, a kérdés az elemzés stá-
diumában van. Ez az első. Másodsorban
persze a jövő hétre betervezett klíma-
csúcsról is szó van” – mondta.

Peszkov közölte, hogy még a megvi-
tatás stádiumában van az április 22–23-

án videókonferencia formájában megtar-
tandó klímacsúcson való orosz részvétel
ügye is. Arra a kérdésre válaszolva, hogy
ez attól függ-e, hogy Washington beve-
zet-e újabb szankciókat Moszkvával
szemben, kijelentette: ez az államfő dön-
tésétől függ majd.

Hozzátette, hogy az újabb amerikai
büntetőintézkedések „semmilyen módon
nem segítik elő” Putyin és Biden talál-
kozóját. Arról, hogy ezek meghiúsíta-
nák-e a csúcsot, a szóvivő szerint a két
elnöknek kell határoznia.

Peszkov nem kívánta kommentálni
azokat az amerikai lapértesüléseket,
amelyek szerint Washington csütörtökön
tíz magán- és mintegy húsz-harminc jogi
személy ellen fog büntetőintézkedéseket
bevezetni. Tengerentúli sajtóforrások
szerint diplomaták kiutasítása van előké-

születben, és a büntetőintézkedések érint-
hetik az orosz szuverén adósságot is.

Peszkov leszögezte, hogy Moszkva
ugyanúgy, mint eddig, „az összes szank-
ciótörekvést elítéli”, és törvénysértőnek
tartja az amerikai intézkedéseket. Emlé-
keztetett rá, hogy továbbra is érvényes a
kölcsönösség elve, és kilátásba helyezte,
hogy Oroszország az érdekeinek megfe-
lelő ellenlépéseket fog tenni.

A török külügyminisztériumnak arra a
csütörtöki bejelentésére reagálva, hogy
mégsem érkezik a közeli napokban két
amerikai romboló a Fekete-tengerre,
Peszkov úgy vélekedett, hogy korai még
enyhülésről beszélni az Ukrajna körül ki-
alakult helyzetben. Rámutatott, hogy így
is sok, hadgyakorlatra átdobott amerikai
és más NATO-egység tartózkodik az
orosz határok közelében. (MTI)

Nem lesz Putyin–Biden-csúcs a közeljövőben

A magyar kormány döntése értelmé-
ben 2022 végéig lezárul a Kárpát-me-
dencei óvodafejlesztési program –
jelentette be csütörtökön, az Arad me-
gyei Pécskán Grezsa István, a progra-
mért is felelős magyar miniszteri biztos.

Grezsa István egy, a program kereté-
ben már épülő óvoda időkapszulájának
az elhelyezésén vett részt a magyar–
román államhatártól mintegy harminc
kilométerre fekvő, román többségű kis-
városban.

A miniszteri biztos a rendezvény után
az MTI-nek telefonon elmondta: a jövő
évi zárásig 176-ra emelkedik a program
keretében felépített új magyar óvodák
száma, és 773-ra azoké az óvodáké,
amelyeket felújítottak. A több parlamenti
cikluson át folyó, összesen 61 milliárd
forintos költségvetésű program kereté-
ben emellett négyszáz játszótér és több
tucat óvodai sportpálya is épült, és nagy
mennyiségű didaktikai eszköz került a

Magyarország határain kívüli magyar
óvodákba. Hozzátette: az óvodai infra-
struktúra-fejlesztéshez jelentős humáne-
rőforrás-fejlesztés is társult.

A csütörtöki esemény keretében a már
épülő pécskai óvoda egyik szegletkövé-
ben helyeztek el időkapszulát. A refor-
mátus egyház által épített intézmény
mintegy 60 magyar gyermek ellátását
biztosítja majd egy bölcsődei és két 
napközis óvodai csoportban. A 
beruházás 220 millió forintból valósul
meg.

Grezsa István elmondta: Klebelsberg
Kuno egykori kultuszminiszter példája
is azt jelzi, hogy akkor kell építkezni,
amikor nehézség és kilátástalanság övezi
a mindennapi életet. A Pécskán született
politikus a két világháború közötti idő-
szakban 10 éven át töltötte be a vallás-
és közoktatásügyi miniszteri tisztséget,
és megreformálta a magyar oktatásügyet.

„Ebben a pandémiában nagyon jó üze-

nete van a mai eseménynek, hiszen az
említett kultuszminiszter hagyatéka az a
rengeteg intézmény, amely egy olyan
időszakban épült a megmaradt Magyar-
országon, amikor az ország politikailag
és gazdaságilag is keresztre volt fe-
szítve” – fogalmazott Grezsa István.

A politikus hozzátette: az alapkőelhe-
lyezés a vallásközi és az etnikumközi
egyetértés jegyében zajlott, hiszen a
12.700 lakosú kisvárosban a magyarok
csupán a lakosság 28 százalékát teszik
ki, és túlnyomó többségük római katoli-
kus vallású. Ennek ellenére a kétszeresen
is kisebbségi helyzetben levő református
egyház építi az óvodát.

Az időkapszula elhelyezésén a telepü-
lés PNL-színekben megválasztott ma-
gyar polgármestere, Antal Péter arra tett
ígéretet, hogy segíti az intézmény elin-
dításához szükséges engedélyek beszer-
zését, és az önkormányzat vállalja az
intézmény fenntartását. (MTI)

2022 végéig lezárul a Kárpát-medencei 
óvodafejlesztési program

Magyarellenes hangulat a járványügyi intézkedések elleni tüntetésen
A járvány alatt is folytatódik a bűnbakkeresés

A Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat kedden sajtóköz-
leményben kereste meg szerkesztőségünket,
amelyben kifejti, hogy az utóbbi időben a járvány-
védelmi intézkedések elleni tüntetéseken nemegy-
szer magyarellenes szólamok hangzottak el. 

„Mint ismeretes, az elmúlt időszakban az ország több vá-
rosában szerveztek tüntetéseket a járványvédelmi intézkedé-
sek ellen, amelyeket a nacionalista Románok Egyesüléséért
Szövetség (AUR) párt koordinált. Piteşti központjában hétfőn
délután közel 400 fős tömeg gyűlt össze, amely a kijárási tila-
lom és a kötelező maszkviselés ellen tüntetett, valamint sza-
badságot követelt.

A megmozdulás első részében a tömeg a gyülekezés céljá-
nak megfelelően a korlátozások ellen tüntetett, olyan jelszavak

hangzottak el, mint a »Szabadságot!«, »Le a kormánnyal!«,
azonban a második felében idegengyűlölő jelszavak skandá-
lásába kezdtek. A futballmérkőzéseket végigkísérő, jól ismert
»Ki a magyarokkal az országból!« rigmust skandálták. Meg-
magyarázhatatlan módon a járványügyi helyzet miatt is a ma-
gyarokat okolták, és kihasználták az alkalmat, hogy a magyar
kisebbség ellen uszítsanak”.

Benkő Erika, a Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat vezetője
kifejtette: „Nagyon aggasztó, hogy egy parlamenti párt nevé-
vel fémjelzett tüntetéseken hangzanak el ilyen magyarellenes
kijelentések, és az is, hogy a járvány alatt folytatódik a bűn-
bakkeresés, aminek etnikai színezetet ad az a mód, ahogy a
magyarellenes retorika hangsúlyosan jelen van a járványelle-
nes intézkedések ellen tüntetők diskurzusában.” (mózes)
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Áprilistól hetente kétszer repülhetünk Vásárhelyről Hurghadába
Nagy az érdeklődés az egyiptomi járatok iránt

Áprilistól két légitársaság, jú-
niusban pedig egy harmadik
is repülőjáratot indít Maros-
vásárhelyről Egyiptomba. A
Hurghadába tartó járatok
iránt sokan érdeklődnek, áp-
rilisra már nem lehet jegyet
kapni. Az egyiptomi charter-
járatok mellett az elkövet-
kező időben több, a turisták
körében igen népszerű célál-
lomásra is el lehet majd jutni
Vásárhelyről, júniustól Török-
országba, és úgy tűnik, ké-
sőbb Görögországba is
repülhetünk.

Peti András, a vidrátszegi Tran-
silvania repülőtér igazgatója lapunk
érdeklődésére elmondta, elsőként
egy utazási iroda, együttműködve
egy moldovai köztársasági légitár-
sasággal, a HiSky Europe-pal, már
néhány hónapja beharangozta,
hogy júniusban indítják az egyip-
tomi járatot Marosvásárhelyről.
Utólag, miután a kormány úgy dön-
tött, hogy meghosszabbítja a diá-
kok tavaszi vakációját, egy újabb
légitársaság jelentkezett, hogy már
április 28-ától indítana egyiptomi
járatot. Ahogy közzétették, rövid
időn belül el is fogytak a jegyek az
áprilisi járatra, majd ezt követően
egy újabb légitársaság, az Anima-
wings jelezte, hogy már április 22-
én elindítja az Egyiptomba tartó
járatot. Így április 22-től csütörtö-
könként, április 28-tól szerdánként,

majd június 11-től pénteki napokon
is repülhetünk Vásárhelyről Egyip-
tomba.

Jelenleg az Egyiptomba utazó tu-
ristáknak fel kell mutatniuk egy, az
indulás előtt legtöbb 72 órával ké-
szített negatív PCR-tesztet, ugyan-
akkor kedvezményben is
részesülnek, egyelőre április 30-ig
mentesülnek a vízumdíj kifizetése
alól.

Peti András ugyanakkor megje-

gyezte, kedvező a turistákra nézve,
hogy az Egyiptomba tartó járatok a
déli, illetve a délutáni órákban in-
dulnak Vásárhelyről, ami azt je-
lenti, hogy nem kell a hajnali
órákban útra kelniük, hogy időben
eljussanak a reptérre. Az utazási
irodák információi szerint az ápri-
lisi járatokra már elfogytak a he-
lyek, sőt már a májusiak nagy része
is.

Az igazgató rámutatott, az egyip-

tomiakhoz hasonlóan óriási az ér-
deklődés a törökországi járatok
iránt, bár azok csak a nyár elején in-
dulnak a vidrátszegi légikikötőből,
június 6., 8., valamint 11-étől he-
tente háromszor, hétfői, keddi, va-
lamint pénteki napokon. 

A nyári turistaidény kitolódott
késő őszig, ami azt jelenti, hogy
amennyiben igény lesz rá, a szóban
forgó járatok október–novemberig
üzemelnek.

Emellett az igazgató újabb
jó hírrel szolgált a turisták-
nak, ugyanis, mint mondta,
igen előrehaladott szakasz-
ban vannak az egyeztetések,
amelyek eredményeképpen,
úgy tűnik, Görögországba is
eljuthatunk majd a nyáron a
vásárhelyi reptérről, Kréta
szigetére terveznek menet-
rend szerinti járatot indítani.
Egyelőre heti egyet, az igé-
nyek függvényében növelik
majd a közkedvelt görög szi-
getre a járatszámot.

Fontos megjegyezni, hogy
a járványhelyzet miatt az
utazási irodák bevezették azt
a lehetőséget, hogy a turist-
áknak eléggé jutányos áron
felajánlják az utasbiztosítást,
ami tartalmaz egy úgyneve-
zett Covid-részt is, ez azt je-
lenti, hogy amennyiben
egészségügyi, illetve jár-
ványügyi okok miatt elma-
rad az utazás, a turista
visszakapja a pénzét. Ez biz-

tonságot jelent az utasoknak – tette
hozzá Peti András.

A Transilvania reptéren jelenleg
is üzemel a Marosvásárhelyről
Dortmundba tartó járat, heti két al-
kalommal, szerdánként és vasárna-
ponként, szombatonként pedig
Memmingenbe lehet eljutni innen.
Május 17-től újraindul a londoni
járat heti két alkalommal, június 2-
től pedig a budapesti heti két járat.

sokan indultak el felfelé, a Nyárád
forrásvidéke irányába, de még töb-
ben táboroztak le a havas lábánál.
Mivel a domboldalakat még a múlt
héten hó borította, aki medvehagy-
máért érkezett, annak a helyiek azt
tanácsolták, legyen türelemmel még
egy-két hétig. Így sokan a nedves
területeket, patakmellékeket vették
célba, ahol nemcsak pihenni, sütké-
rezni lehetett, hanem gyönyörködni
is a fehérlő tőzikemezőkben, de már
a kikerics is pompásan virít elő az
avarszőnyegből.

A természetbe, tiszta levegőre
vágyó vendégek érkerzésére számít
a szomszédos fürdőváros is. „Szo-
váta híres a különlegesen tiszta le-
vegőjéről, nyugodt környezetéről és
gyógyhatású vizeiről, így kiváló tu-
risztikai célpont lehet ezekben az
ínséges időkben” – áll abban a köz-
leményben, amelyet a városháza
bocsátott ki, és amelyből kiderül,
hogy a városvezetés elővigyázatos
intézkedéseinek, valamint az egész-
ségügyi előírásokat betartó lakos-
ságnak és turistáknak köszönhetően
a járvány kezdetétől alacsony a vá-
rosban a fertőzöttségi arány, így a
turisztikai forgalom csak a szükség-
állapot idején állt le, és tavaly jú-
nius 1-től a szállásadó és
vendéglátóegységek, a különböző
turisztikai szolgáltatások a járvány-
ügyi előírásokat szigorúan betartva,
de a legnagyobb biztonságban fo-
gadják a turistákat, és a helyi turisz-
tikai egységek már a közelgő május
1-jei hétvége, valamint az ortodox
húsvét alkalmából érkező vendégek
fogadására készülnek. 

A Medve-tó melletti séta valódi
terápia lehet a kirándulóknak. Dr.

Bartha András balneológus szerint
„a fürdőtelepi levegő negatív ioni-
záltsága nyugtató hatással van az
idegrendszerre, az idelátogató ven-
dégek jobban tudnak aludni, pi-
henni. A sós tavak környezetének
növényvilága nagyon változatos,
sok a lombhullató erdő, amelyek
megszűrik a porszemeket, ezért a
levegő rendkívül tiszta”. Állítását
egy tavaly végzett levegőmérés
eredménye is bizonyítja, amely
messze felülmúlta az elvárásokat.
Ez a bizonyítottan tiszta, sós levegő
segíti a Szovátán gyógyuló betege-
ket a felépülésben, a kirándulókat
az immunrendszerük erősítésében,
így a gyógyiszap és a sós víz mellett
az éghajlat a szovátai kezelés egyik
legfontosabb tényezője. 

A természetközeli programoknak
és kikapcsolódási lehetőségeknek
köszönhetően a Szovátán kirándu-
lók elkerülhetik a forgalmas, zsúfolt
helyeket, és immunrendszerüket
természetes módon megerősítve
térhetnek haza. A 79 hektáros ter-
mészetvédelmi területen létesített
2,8 kilométer hosszú Só útja tanös-
vény, az ország első ökoturisztikai
projektje korosztálytól függetlenül
rövid sétákra és hosszabb túrázásra
nyújt lehetőséget. A nyári idény be-
köszöntével pedig olyan további ki-
kapcsolódási lehetőségek állnak
majd a vendégek rendelkezésére,
mint sétahintózás, vonatozás, ka-
landpark, lovaglás, állatsimogató,
csónakázás a Tivoli-tavon, túrázás
gyalogosan vagy kerékpárral, és (a
járványügyi előírások betartásával)
remélhetőleg a vendégek örülhet-
nek majd a Petőfi-parkban megren-
dezendő nyári kulturális
programoknak is.

Kezdődik a turistaidény
(Folytatás az 1. oldalról)

Menyhárt Borbála

Fotó: Nagy Tibor (archív)

Hirdetés

A Maros Megyei Tanács, mint a 151B és 142-es jelzésű Maros megyei utak moder-
nizálása, Nyárádtő (15-ös jelzésű országút) – Mikefalva – Dicsősznentmárton (14A
jelzésű országút) – Maros megye elnevezésű projekt kivitelezője, 
tekintettel arra, hogy a felújítási munka jelenleg a 142-es megyei út 0+655 kilomé-
terszelvényének, illetve a 320-as, Balázsfalva – Parajd vasútvonal 38+421-es kilomé-
terszelvényének kereszteződésében zajlik, 
értesíti az érintetteket, hogy 2021.04.19 – 05.03-a között módosítják a forgalmat a
142-es megyei út Dicsőszentmártonon áthaladó szakaszának egy részén. 
Szőkefalva – Dicsőszentmárton irányban:
• az 1918. December 1. úton a vasúti átjáró előtt a forgalmat a CFR utcára terelik,
amelynek végén a Hadsereg/Armatei útra kell rátérni, majd innen tovább lehet ha-
ladni Dicsőszentmárton irányába. 
Dicsőszentmárton – Szőkefalva irányban: 
• a 14A jelzésű országúton a körforgalom után a Victor Babeş útra kell rátérni, majd
a vasúti átjáró után balra, a CFR utcára, amely beleér az 1918. December 1. főútba.
Innen már a szokott módon lehet haladni Szőkefalva irányába.
• a Rampei/Rakodó utca – Pompei/Szivattyú utca – 1918. December 1. főút – Állo-
más sétány kereszteződésében a forgalmat az Állomás sétány felé irányítják. A Vic-
tor Babeş utcával való kereszteződésben balra kell térni, a vasúti átjáró után a
Szőkefalva felé tartók a CFR utcára térnek rá, az utca végétől pedig a már megszo-
kott irányban haladhatnak Szőkefalva felé.

Az ELNÖK nevében
Szász Zoltán Tibor Paul Cosma
MEGYEMENEDZSER FŐJEGYZŐ
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Az angolul jól beszélő Orbán Ba-
lázs felismeri, hogy szellemi fejlő-
dése céljából londoni könyvtárak
ritka könyveinek tanulmányozása
szükséges, hogy pontos tudomá-
nyos adatokkal egészítse ki keleti
utazásának anyagát. Tudósi erélyre
jellemzően kritikailag akarta ellen-
őrizni a helyszínen látottakat. Mivel
jól beszélte az angol nyelvet, 1852-
ben Londonba hajózott. Három és
fél éven át komoly tanulmányokat
végzett, jegyzetelt a British Muse-
umban és Könyvtárban. „Mennyit
tanulhatott ebben az időben… ez a
nagy autodidakta oly bámulatos his-
tóriai műveltségre tudott szert
tenni” – írja Tavaszy Sándor. Köz-
ben ellátogatott a brit Jersey szige-
tére, ahol megismerte az
emigrációban élő Victor Hugót. A
nagy demokrata személyes hatása
mély nyomokat hagyott lelkében,
formálta világszemléletét. Ugyan-
csak ott találkozott gr. Teleki Sán-
dorral (Petőfi barátja) és más
magyar szabadságharcosokkal, akik
a megnyerő modorú és külsejű 23
éves fiatalembert barátsággal fo-
gadták. Hugo családjában szinte
napi vendég volt, jól érezte magát
társaságában, a franciául jól beszélő
ifjú érdekes és hasznos beszélgeté-
seket folytatott a nagy íróval. Hí-
ressé vált Victor Hugo csodálata
iránta: „Kétszáz Orbán Balázzsal
meg tudnám buktatni a császársá-
gát”. Náluk megcsodálta, majd
megtanulta a fényképészetet, az
akkor bevezetett kollódiumos ned-
veseljárást, melyhez üveglemezek
kellettek. Londonban Kossuthtal is
gyakran találkozott.

1855-ben visszatért Isztambulba
szüleihez. A következő öt évben
összeállította és megszövegezte ke-
leti útleírásait a Londonban tanul-
mányozott tudományos szövegek
felhasználásával. Közben segített
anyjának a peres ügyek intézésé-
ben. 

Egész életére jellemző ismeret-
szerzés vágyától fűtve, újabb utazá-
sokat tesz Görögországba, hogy
elmélyítse ismereteit az antik görög
kultúráról. Amikor közelgett az oly
régen várt hazatérés ideje, megha-
tóan búcsúzott anyja hazájától, ahol
szenvedélyes, örökérvényű esküt
fogadott. Visszaemlékezésében ezt
így örökíti meg: „Még egyszer fel-
mentem az Acropolisba… hogy a
nép dicsősége ezen templomában, a
szabadság és a honszeretet oltáránál
esküdjem neked örök hűséget, s
annyi dicső példa látásánál tanuljak
meg téged imádni, óh, hazám! Sza-
badságodért örömest áldozom fel
életemet, s neked szentelem maga-

mat utolsó leheletemig.” Tudjuk:
esküjét betartotta!

Ezek a Törökországban töltött
évek a hosszas és kimerítő örökösö-
dési perekkel is teltek. Tizenkét évi
kényszertávollét után, 1859 őszén
az Orbán család végre hajóra szállt
Erdély, illetve Lengyelfalva felé.
Konstancán partra szálltak, majd
Predeálra érve, a régi Erdély hatá-
rához, „a haza szent földjére bo-
rulva áhítatosan csókoltam meg” –
írja visszaemlékezésében.
Újra itthon és a közjó 
szolgálatában…

Hazatérése után még
minden bizonytalan és
kedvezőtlen volt a politi-
kai „időjárás” is az ön-
kényuralom korában.
Nincs státusa, nem tudja,
hogyan tehetné hasznossá
magát… Olyan munkate-
ret keres, amely szabad
szárnyalást adhat szelle-
mének, és alkotó tevé-
kenységének irányt és
helyet biztosít. Fellángol
lelkében romantikus nem-
zetszemlélete, melynek
vezérelve: népe iránti
rendkívüli szeretete és ag-
gódása, valamint a nem-
zetnevelés nemes
szándéka.

A hivatástudat és haza-
fiúi kötelességérzet to-
vábbi cselekvésre
serkenti. A további évti-
zedben életének esemé-
nyei három színhelyen
zajlanak: Székelyföldön
és Udvarhelyen, Kolozs-
váron és Marosvásárhe-
lyen.

Székelyudvarhely ki-
rálybírájával, Ugron Lá-
zárral (Ugron Gábor politikus apja)
közeli kapcsolatba kerül. Beszélge-
téseik témája a székely haza és nép-
ének sorsa, jövője.

1861-ben Udvarhelyszék főjegy-
zőjévé választja, de egy év múlva
távozik tisztségéből. Új terveket
szőtt. 1862-ben körvonalazódik
nagy terve: a keleti utazásain szer-
zett tapasztalatok birtokában egy
átfogó  leírást adni a teljes Székely-
földről és annak népéről…
A Székelyföld leírása

Hat éven át – 1862–67 között –
saját pénzén közel 500 székelyföldi
települést keresett fel a „szegény-
báró” darócruhában, többnyire gya-
log, lóháton, néha szekérrel vagy
III. osztályú vonaton utazva, széna-
padlásokon és pásztorkunyhókban
megszállva. Kitartóan jegyzetelt kis
keményfedelű, pirosba borított
jegyzetfüzeteibe, melyek száma
igen nagy. Tarisznyájába szalonnát,
sonkát, sós túrót, valamint ivópoha-
rat tett (ismerve a székelyföldi bor-

vízforrásokat) és egy váltó fehérne-
műt. A 21-22 kilós hátizsákját (csak
fényképezőgépe 20 kiló) görnyed-
ten cipelte fel dombokra, hegyekre
– egy egész Székelyföldet bemutató
enciklopédikus mű megalkotása
céljával. A Székelyföld leírása tör-
ténelmi, régészeti, természetrajzi s
népismei szempontból címen hat
kötetben jelent meg 1868–73 között
Pesten. Az Előszóban ezt írja: „Be-
vallom nagy és nehéz feladat létesí-

téséhez fogtam én gyenge erővel
ugyan, de a legszentebb szándék és
legkitartóbb szorgalommal… mit 6
év kitartó szorgalmával és szent tö-
rekvésével gyűjthettem, azt hazám
oltárára helyezem.” Szándékáról
így vallott: „Igyekeztem mindennek
lelkiismeretesen utánajárni, min-
dent saját szemeimmel látva, kellő
kritikával leírni.”

Bejárja a Székelyföldet, a hat
széket (Udvarhelyszék, Csíkszék,
Háromszék, Marosszék, Aranyos-
szék és Barcaság), és csodálatra
méltó kitartással, dacolva éhséggel,
fáradtsággal, kedvezőtlen időjárás-
sal, sőt a vidéki emberek bizalmat-
lanságával, néhol bántalmazásával
(fényképezőgépét az ördög kelep-
céjének, őt pedig az ördög szolgá-
jának nevezték) gyűjtötte a
történelmi, néprajzi, népművészeti,
helytörténeti, geológiai anyagot.
Közben fényképezett. Akkor a
fényképek csak nyersanyagul szol-
gáltak (a könyvnyomtatásban nem

tudták még felhasználni!), ezért
könyvéhez szükség volt az általa
készített tusrajzokra és illusztráci-
ókra, valamint fa- és acélmetsző
munkatársai munkáira. A művet
450 kép és 30 illusztráció teszi gaz-
dagabbá, szemléletesebbé.

Fényképeiről Sütő András ezt
írja: „Orbán Balázs a honi magyar
fotóművészet úttörői sorába tarto-
zik… A fényképezés örök csodája,
ereje, hogy képes megállítani a

megállíthatatlant: a
rohanó időnek egy
pillanatát. Ilyenek
az ő képei is. Az az
élet és az a gond,
amely idefagyott az
érzékeny papírra,
visszahozhatatlanul
a múlté, mely átadta
helyét és a tanulsá-
gokat jelenünknek:
Orbán Balázs hűsé-
gét a szülőföldhöz”
– 5. old. (Orbán Ba-
lázs: Szülőföld 
képekben, Sütő
András előszavával,
a bevezető tanul-
mányt írta, a fény-
képeket másolta
Erdélyi Lajos, Kri-
terion Kiadó, Buka-
rest, 1971).

A tulajdonkép-
peni adatközlés ve-
zérfonala az utazás
iránya. Az író a szé-
kek közel 500 tele-
p ü l é s é n e k
keletkezéstörténete
és részletes földrajzi
bemutatása után
áttér a történelmi
eseményekre, s
néhol a helyiektől
hallott regéket, le-

gendákat és történelmi balladákat is
közöl. Bemutatja a népszokásokat,
sőt a népviseletet is képekkel il-
lusztrálja. Néhol szubjektív vélemé-
nyét is megfogalmazza. Tehát
kialakul egy organikus egységké-
pünk az adott helyről. Ezért a Szé-
kelyföld leírása tekinthető
helytörténeti műnek és útleírásnak
egyaránt.

Hunfalvy Pál tudományos meg-
alapozottságát kifogásolta, és tá-
madta „a székelység ködbe vesző
eredetéről” szóló fejezetei miatt.
Szerinte az író a székely króni-
kákra, a népi szájhagyományra és
eredetlegendákra támaszkodott.
(Ma már egyes történészek elfogad-
ják a kettős honfoglalás elméletet.)
Kifogásolta patetikus jellegét, anek-
dotázó stílusát.                                                                                                                                      

Mikó Imre véleménye: „A Szé-
kelyföld leírása legalább annyira
irodalom, mint tudomány, államis-
mereti-statisztikai irodalom. Encik-
lopédikus mű, érzelmi telítettségű,

a magyar romantika késői nagy al-
kotása.”

Kelemen Lajos történész szerint
„történelmi értéke a hatalmas gyö-
nyörű anyag összegyűjtésében van,
amellyel művelődéstörténetünket
gazdagította”, majd így folytatja:
„…vannak tévedései, de ezek a té-
vedések nem vonnak le érdemeiből.
A sokoldalú tanult ember olyan fej-
tegetései, melyek kora tudományos
színvonalán állottak. És érdemét
növeli az, hogy amiről írt, ennek
legnagyobb részét, mint felfedező,
Ő vitte az ismeretlenség homályá-
ból napfényre!” [Kelemen Lajos: A
történetíró Orbán Balázs (Emlékfü-
zet) 28. old.]

Ez a rendkívül értékes kordoku-
mentum átfogó, teljes korrajzot tárt
fel a 19. század második felében a
székely népéletről, ősi szokásokról,
hagyományokról, népviseletről és a
nép emlékezetében, lelkében élő
sok évszázados legendákról. De ér-
dekesek a mai olvasó számára a
korszak gazdasági életére vonat-
kozó, Orbán Balázs haladó szemlé-
letéről tanúskodó elvei, fájó
észrevételei. Az önkényuralom ko-
rában a kezdetleges ipari létesítmé-
nyekben éhbérért dolgozók
embertelen munkakörülményeit bí-
rálja, és az ott dolgozó munkások
kizsákmányolását állítja reflektor-
fénybe, mindenhol megtapasztalván
az idegen elnyomást és az ásvány-
kincsek elrablását. Leírja az ásvány-
lelőhelyeket: hargitai pirit, cinóber,
higany és borvíz, homoródoklándi
földgáz, balánbányai réz, borszéki
kőszén, torockói vas, kirulyi és fülei
vas, parajdi só, baróti kőszén, majd
a természeti kincseket veszi
számba: szovátai, parajdi sós víz, a
székelyudvarhelyi, hargitafürdői,
tusnádi, borszéki gyógyvizek, a tor-
jai és csíki-medencei kéngázak, és
még nem említettük a székelyek
„zöld aranyát”. Egész erdőket tarol-
nak le, és tutajokon külföldre szál-
lítanak. Ezek láttán
megfogalmazódnak benne az oszt-
rák tőke és a magyar arisztokrácia
rablógazdálkodására vonatkozó bí-
rálatai. Sürgeti az állami felügyelet
alá helyezésüket, valamint a szé-
kely vasút meghosszabbítását, Szé-
kelyudvarhely bekapcsolását a
vasútforgalomba (1888-ban megva-
lósul). Népoktatást, különösképpen
ipari szakoktatást követel és a Szé-
kelyföld bekapcsolását a honi ke-
reskedelem és külkereskedelem
körforgásába. Felemeli szavát az ál-
talános – és nem kirekesztő! – köz-
jog, azaz a székelység ősi jogainak
védelmében. Igen hasznosak ezek
az ásványtani és természeti leírá-
sok, hiszen ezek felhívták a befek-
tetők figyelmét a különböző
lehetőségek kiaknázására. Felfede-
zőként ő vitte napfényre az ismeret-
lenség homályából. 

A népének  történelmi, néprajzi emlékművet állító Orbán Balázs
(1830. február 3. – 1890. április 19.)

Buksa Éva-Mária ny. tanár  

(Folytatás április 9-i 
lapszámunkból)

Az 1868-1873 között hat kötetben megjelentetett munka ötödik kötetének 
címlapja 1871-ből     Forrás: regikonyvek.hu



Virágosan remegő
zöldelő

galagonya a víz partján!
Köréd fonja karjait

s talpadig
betakar egy dús borostyán.

Tönköd alatt két csapat
hangya nagy

szorgalommal jár ki és be,
és egy méhraj költözött

szélütött
törzsed odvas üregébe.

Egy galagonyára írta volt e sorokat Pierre
de Ronsard, a Pléiade vezéralakja. A rene-
szánsz legnagyobb francia költőjének versét
Rónai György fordította. Idill a XVI. század-
ból. Amikor még teljességgel mindennapi
volt, hogy a vadméhek kaptárt foglalnak egy
vén galagonya odvában – ma már gond, hogy
egyáltalán lesz-e elég beporzója virágos nö-
vényeinknek –, s azon sem ütköztek meg, ha
– manapság már eléggé el nem ítélhető tett-
ként – még a költő is fészket rabolna, hogy
kalitkából hallgassa tovább a kis csalogányok
énekét.

Kedvesével a vidám
csalogány

meglátogat minden évben,
s szerelmesen megbúvik

lombjaid
suttogó zöld sűrűjében.

Ott építi ügyesen
selymesen

bélelt fészkét a hegyedben,
ha kikeltek a szép

kis csibék,
valamennyit rabul ejtem.

Szép fa, véget sose érj,
hosszan élj,

villám beléd sose vágjon,
fejsze, szél se sértsenek

és neked
az idő dühe se ártson!

Április 19-én emlékezzünk meg az idő
dühe elseperte emlékű Mentovich Ferencről.
202 évvel ezelőtt, 1819-ben e napon született.
Már a ’48-as szabadságharc előtt is írt isme-
retterjesztő műveket. A Földgömbünk ős-
kora írása az első erdélyi ismeretterjesztő
folyóiratban, a kolozsvári Természetbarát-
ban 1846-ban jelent meg. 1850 után, mikor a
nagykőrösi református gimnázium költészet-
tan és irodalom tanszékét átvette tőle Arany
János, s ő a természettudományok tanára lett,

kezdett újra mélyebben érdeklődni a termé-
szettudományok iránt. 1856-ban a marosvá-
sárhelyi református kollégium matematikai
tanszékét foglalta el, Bolyai Farkas utódja-
ként. Legfőbb feladatának ettől kezdve a ter-
mészettudományi ismeretek terjesztését
tekintette. Ő szerkesztette a Marosvásárhelyi
Füzetek folyóiratot, majd a Székely Népla-
pot, végül a Székely Közlönyt. Tudományos
fő műve az Új világnézlet, melynek első,
1863-as kiadását a cenzúrahivatal elkobozta,
másodjára 1870-ben jelent meg. Ebben és ki-
sebb vitairataiban, naiv mechanikus materia-
listaként, Charles Darwin tanításai mellett
foglalt állást.

20-án emlékezünk Tessedik Sámuelre. Az
1742. április 20-án született evangélikus lel-
kész a magyar mezőgazdaság első gyakorlati
fejlesztője volt. 

„Mindaddig, amíg a sok nagyszerű hazai
mezőgazdasági termék felhasználatlanul
hever, vagy pedig potom áron kerül idegen
kézre, s a belőlük gyártott áruk drága pénzen
jutnak ismét vissza hozzánk; amíg örömmel
utánozzuk a haszontalan külföldi divatot, vi-
szont a közhasznú külföldi ismereteket, tudo-
mányokat, intézményeket hűvös
közömbösséggel utasítjuk el; amíg még min-
dig oly sokan ragaszkodnak a régi elavult is-
kolai rendszerhez; amíg olyan sokáig
latolgatják az iskolaügy újjászervezésének
szükségességét, mindaddig teljesen lehetet-
len, hogy elmaradottságunkat, különösen
pedig a falu elmaradottságát tagadjuk. Mi-
lyen kár a sok nagyszerű magyar tehetsé-
gért!” – az 1800-as évek elején leírt sorok
máig érvényesek.

1780-ban parasztifjak képzésére alapított
gazdasági „szorgalmatossági” iskolájában
gyakorlati munkával kapcsolta össze a belter-
jes termelési módszerek elsajátítását. Iskolá-
jában könyvtárt, tanműhelyt és tangazdaságot
szervezett. De anyagi nehézségek miatt az or-
szágos hírűvé vált intézményt 1806-ban vég-
leg be kellett zárnia. A korszerű vetésforgó, a
szántóföldi takarmánynövények termesztése,
az istállózó állattenyésztés, a lucerna és a se-
lyemhernyó-tenyésztés meghonosítása Ma-
gyarországon az ő nevéhez fűződik.

Április harmadik dekádja az ókori Rómá-
ban a Palilia ünnepét jelentette, Palesnek, a
nyájak istenének neve után. 21-én emlékez-
tek meg Róma alapításáról. Ennek során a
Vesta-szüzek tisztító és termékenyítő máglya-
tüzeket gyújtottak, melyeken a résztvevők át-
ugráltak és áthajtották rajtuk barmaikat.

S e nap lép a Nap a Bikába. A Bika (Tau-
rus) a zodiákus talán legszebb csillagképe. A
Kost követi, és az Ikreket előzi meg az állat-
övi sorban. A Bika jegy az április 21/22. és
május 21. közötti időszak védjegye. Az ókori
magas kultúrák felvirágzása kezdetén az év-
kezdő tavaszpont még a Bikába esett (kb. i.e.

4400–2200 között). Ez az időszak a bikaiste-
nek és tehénistennők tiszteletének virágkora.
Amikor a tavaszpont továbbhátrált a Kos csil-
lagképbe, a bikamítoszok értelme is megvál-
tozott. Sok ismert rege a héroszoknak a
bikával vívott küzdelméről szól. Ezek egy
része a tavaszpont birtoklásáért folyik a régi
tulajdonos, a Bika, és az utód, a Kos képvi-
selője között. A Bika a letűnt világ, immár al-
világ képviselője. Egyiptomban ez a harc a
Szeth bika és Hórusz napisten között folyik.
Persze Hórusz győz – a Szeth-kultusz az óbi-
rodalom végén lehanyatlik Egyiptomban –, a
napisten megölt ellenfelét földarabolja,
combját a Sarkcsillaghoz kötözi. A Marha-
comb csillagkép a mi Göncölszekerünk. A
krétai Minotaurusz-mítosz egyik lehetséges
jelentése szintén ez. Thészeusz, a Kos-nap-
hérosz azért megy le a labirintus alvilágba le-
csúszott Minószhoz, hogy tőle a tavaszpontot
megszerezze, amelyet a fonálgombolyag jel-
képez: a fonál a Nap útja, a rajta lévő csomó
maga a Nap. A csillagászati korszakváltásra
látszik emlékezni a Biblia is: a kosszarvú
Mózes, az új törvények hozója, összetöri az
aranyborjút, a régi vallás néma bálvánnyá si-
lányult jelképét.

Az ember, mérhetetlen gőgjében és hiúsá-
gában, hajlandó elhinni, hogy a világ törvé-
nyei ellen is élhet, megmásíthatja azokat és
büntetlenül lázadhat ellenök. Mintha a víz-
csepp ezt mondaná: „Én más vagyok, mint a
tenger.” Vagy a szikra: „Rajtam nem fog a
tűz.” De az ember semmi más, mint egyszerű
alkatrésze a világnak, éppen olyan romlandó
anyag, mint a tej vagy a medve húsa, mint
minden, ami egy pillanatra megjelenik a

világ nagy piacán, s aztán, a következő pilla-
natban, a szemét- vagy a pöcegödörbe kerül
– írja Márai Sándor Arról, hogy az ember
része a világnak. – Az ember, testi mivoltá-
ban, nem is magas rangú eleme a világnak;
inkább csak szánalmasan pusztulásra ítélt
anyagok összessége. A kő, a fém is tovább él,
mint az ember.

E gondolat szellemében érkezünk 22-ére,
a Föld napjára. Szabó Lőrinc A föld pana-
szában váteszként jósol:

Bőrömben férgek miriádjai
laknak, mozognak. Ki rakta belém,
ki rakta rám e külön életek
viszkető őrületét? Jaj, miért
dolgozom, mért járom a végtelent,
mért kell gyűrűs évekbe osztanom
a tengerzöld űrt, – ős gleccsereket
tornyozva, steppék síkjait, tömör
társadalmát az ásványoknak, és
ringatnom felhők, hegyipatakok
szüntelen táncát, ha beszennyez a
testem hámjában szörcsögő nyüvek
népe, az ember? Spórák, atomok,
a férgeim! S én, a tenyészet, én,
én, az óriás, nem bírok velük.

Figyelem őket. Éhes tömegük
körülömöl, kimar, telepeket
épít hátamon, pörsenéseket, –
s tehetetlen prédája valami
nagy tévedésnek, nincs erőm, kezem
csillagtestemről lesöpörni az
idegenek szemetét és rühét.
Rühök és nyálkák! Óh, hogy undorít
ami idegen, – s minden idegen,
ami kívül van a bőrömön! és
mennyi van már, és mind hogy nyüzsög és
hogy furkál, fészkelődik, hogy teremt
eget magának, s túlvilágot, és
engem hogy megvet, amíg szipolyoz
a sok vándor kukac, a miriád
faló-ürülő hús-tömlő, amely
szétrág s elemészt, s bennem párzik és
mialatt mocskát rajtam szétkeni,
egy-egy tébolyult és parányi agy
a világ fényének hiszi magát!

Világ fényei? Vaksi termeszek
a szent anyagban: kristályszívemig
lüktet állkapcsuk zaja: sercegés,
moszatolás és szúkopácsolás,
szakadatlanul – A bűneim ők?
Az a bűnöm, hogy türelmes vagyok.
De fellázadok egyszer. Ha halál
a megváltóm, pusztuljak velük. Egy
villámokkal zuhogó éjszakán
villámokkal felelek én is, és
míg égostromló gleccsereimet
fölgyújtva a vak űrbe szétvetem
magamat és minden kínzóimat:
megváltott lelkem a kelő napot 
csókolva hunyja álomra szemét
s úgy pihen el a megsemmisülés
játékos és szent sugaraiban.

Hát tegyünk mi magunk, földi férgek azért,
hogy ne ez legyen a végünk!

Maradok kiváló tisztelettel.

Kelt 2021-ben, április idusán

Kiss Székely Zoltán

Odvas keltike (Corydalis cava)

Fehér nárcisz (Narcissus poeticus)

A természet kalendáriuma (CDLVIII.)
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Másnap a 17 mérföldnyi autóutat
választottuk következő állomásunk-
nak, annak ellenére, hogy egypár-
szor már jártunk itt.
Tulajdonképpen egy körút, melynek
nagy része a Csendes-óceán partján
halad a Monterey-félszigeten. Ren-
dezett parkok, golfpályák, egy-egy
lakás és a természet. Mindig szíve-
sen jövünk ide, a forgalom sem volt
nagy. Mint ahogy a neve is mutatja,
az út 17 mérföld, azaz kereken 27
km, és a bemenetel autónként 10,5
dollár, egészen jó üzlet, hiszen
egész nap itt lehet tartózkodni. A le-
vegő kellemes, friss, és nem messze
a bejárattól az óceán partján aszta-
lok és padok várják a látogatókat.

Egypáran éppen uzsonnáznak, s
a madarak is türelmesen várják
az ingyenmorzsát. A szél fújdo-
gál egy kicsit, és a hullámok jó
magasak. Kissé távolabb a ma-
darak szigete, ez már tényleg
madárparadicsom lehet, any-
nyian vannak. Messziről nézve
főleg kormoránok és pelikánok,
de van több másféle is. Állító-
lag 1930-ig mintegy 1-1,5 m
guanó borította a szigetet, de
akkor trágyának összegyűjtöt-
ték. Ezt jól kihasználták a
fókák, odatelepedtek, és azóta
is ott vannak. Hangjukat a part-
ról is jól lehet hallani.

Ahogy haladunk
előre, balra golfpályák váltják
egymást, utána egypár tömbház
és lovarda. Lassan közeledünk is az
autóút végéhez, kissé délnyugatra

kanyarodik, és megjelenik az utolsó
látnivaló is, egy magányos ciprusfa.
Állítólag több mint 200 éves, és ez
az egyik leggyakrabban fényképe-
zett látványosság.

Ezzel lassan a 17 mérföld vé-
gére is értünk, a kijárat előtt egy
vendéglőre bukkantunk, lassan dél
is elmúlt, itt az idő ebédelni. A
vendéglőben csak a kinti rögtön-
zött sátorban lehetett ebédelni,
szerencsére jó tágas, éppen a golf-
pálya közelében. Az idő továbbra
is jó, a vendéglőben mi voltunk az
egyedüli vendégek. Jó leülni,
nézni a tájat és a golfozókat, nem
siettünk sehova. Rendeltünk egy-
egy szendvicset meg salátát, csak
amikor kihozták, jutott eszünkbe,
hogy kettőnknek elég egy adag, ez
az eredménye, hogy régen nem
voltunk vendéglőben. Sebaj, leg-
alább megvan a vacsora is. A szál-
lodában a szobánk előtt, a kertben
van egy asztal, ott fogunk vacso-
rázni.

Utolsó állomásunk a carmeli
misszionáriusok temploma, éppen
a város túlsó felén van, de a telepü-
lés olyan kicsi, hogy 10 perc alatt
ott is vagyunk. Sajnos fényképezés
szempontjából rosszkor érkezünk,
a nap éppen szemben van, nehéz
lesz jó képet készíteni. A Carmel
misszionáriustemplomot (teljes
nevén Mission San Carlos Borro-
meo de Carmelo) 1771-ben alapí-
totta Junipero Serra szerzetes, akit
János Pál pápa 2015-ben szentté
avatott. 

UtcarészletRejtett udvar

A Csendes-óceán

Clint Eastwood vendéglője                                          

Angol édességüzlet

Magányos ciprus

Madársziget 

Kiruccanás Carmelbe

Fodor Lajos

(Folytatás április 9-i 
lapszámunkból)
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A megjelölt sorokban, oszlopokban szereplő helyes megfejtéseket április 29-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.) 

Az OSCAR-DÍJAK 50 ÉVE
című pályázat nyertesei:

Makkai Irma, 
Marosvásárhely, Páring u.

Gombos Zoltán, 
Marosvásárhely,  Szabadság u.

A pályázati rejtvény megfejtése:
FRIEDKIN; DE SICA; FRANCIA KAPCSOLAT; FONDA;

HACKMAN; KLUTE
Kérjük a nyerteseket, 

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

Megfejtések 
az április 9-i számból:

Ikrek:
A reményhez

Skandi:
Sorsunkat előre megszabták a
mennyben, ülj, ahova löktek, s
ne vágyakozz szebbre.
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Szerkeszti: Kiss Éva 943.

M

VÍZSZINTES: 1. Zongoravirtuóz, 150 éve hunyt el (Sigismond). 8. Drámaíró, 150
éve született (John Millington). 9. Rádiólokátor. 10. Ceruza. 11. Váradi kapitány, had-
vezér, 400 éve halt meg (Ferenc). 16. … Kuroszava (rendező). 18. Margó része! 19. Ide-
gen Áron. 20. Batsányi verse. 21. Francia területmérték. 22. A zöld is ez. 23. Sajtó. 24.
Fosztóképző. 27. Órahang fele. 28. Török csónak. 29. Áruda. 30. Francia sziget. 31. Lon-
doni képtár. 32. Abba az irányba. 33. Juttat. 34. Felénk. 36. Egyedül (angol). 38. Könnyen
hasadó kőzet. 40. Benedek … (mesés). 42. … Hamsun (norvég író). 44. Segélykérés. 45.
Táplálkozik a csorda. 47. Ásványi fűszer. 48. Angol angolna. 50. Idős (röv.). 51.
Bronzérmet nyert az első olimpián (1896), 150 éve született (Gyula). 52. Festő,
grafikus, 150 éve született (Béla).

FÜGGŐLEGES: 1. Páratlan tárgy! 2. Feltéve. 3. Kiegészítő adag. 4. Kégli. 5. Angliai
őslakó. 6. Becézett Mária. 7. Görög autójel. 8. Egymás után. 11. Olasz–orosz építész,
250 éve hunyt el (Bartolomeo Francesco). 12. Otthonába jut. 13. … a gyümölcs (Stein-
beck). 14. Csendes folyó. 15. … gros (nagyban). 17. Forgórész. 20. Mosószermárka.  21.
Mély női hangszín. 23. Kis folyó. 25. Fundamentum. 26. Országbíró (Wesselényi-
összeesküvés résztvevője), 350 éve halt meg (Ferenc, gróf). 28. A róka farka! 29.
Mérnök, sakkozó, 128 éve született (Gyula). 31. Januárban üdül. 32. Angol Anna. 33.
Német Alajos. 35. Monda. 37. 476-ig tartott. 39. Órómai rézpénz. 41. Szül az állat. 43.
… Hughes (angol költő). 46. Európa-kupa (röv.). 47. Szintén ne. 49. Fegyvert használ.

L.N.J.
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KOBAK KÖNYVESBOLT

Marosvásárhely,
Győzelem tér 

18. szám, 

www.bookyard.ro
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A két rejtvény azonos számú meghatározásait keverve közöljük. A megjelölt 
négyzetekbe kerülő betűket folyamatosan összeolvasva Kemény István egyik ver-
sének címét kapjuk. Könnyítésül egy betűt előre beírtunk.

VÍZSZINTES: 1. Fajtatiszta ló – Relé. 7. Határidőrag – Hátul lóg! 8. Lent – Ellen-
szavazat, tiltakozás. 9. GYH – Kissé mélyül! 11. Páratlanul dereng! – A tallium és a
vanádium vegyjele. 12. Adódik – Képláda, argóban. 14. Legvégén! – Nyak közepe! 15. A
virág is ez – Áruértékesítés. 18. Eszes – Angol nemesi cím. 19. Szegényes kunyhó –
Kísértet, lidérc. 22. Puhafém – ...-móg, dohog. 23. O … mio, olasz sláger – Édes ... (Kosz-
tolányi D.). 25. Kecskehang –  … Roy (W. Scott). 27. Német tanács – A trícium, az ittrium
és a foszfor vegyjele. 28. Előidéz – Innivaló. 30. Olasz névelő – Portugál és spanyol gép-
kocsijelzés. 31. Táplálék jelzője lehet – Gondoskodik valakiről, istápol.

FÜGGŐLEGES: 1. Nem enged meg – Indiai tan. 2. Személy, illető – Nincs testvére.
3. Papírmérték – Magas növény. 4. Oltalmaz, őriz – A Maros „testvére”. 5. Tehénpásztor
– Diéta. 6. Betűz, silabizál – Ruhadarab, cafat. 10. Kiált, ordít – Rakás. 13. Város Por-
tugáliában – Görög étel. 16. Véradó – Kézzel illet. 17. Takarékoskodik – Állatot szelídít.
20. Nagyszülő kedvence –  … Eszter (Németh L.). 21. Krónika, memoár – Konyhakerti
növény. 24. Falevél – Ajtót szélesre tár. 26. Széptevés – Felső végtag. 29. Zambiai és
thaiföldi autójelzés – Tüzel.
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Démokritosz 
ógörög filozófus 

gondolata olvasható 
a rejtvényben 
a barátságról.
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SAJTÓKÖZLEMÉNY
2021.04.16.

Befejezték a Marosvásárhelyi Természettudományi Múzeum épületének 
felújítási munkálatait

Maros megye a kedvezményezettje a „Marosvásárhelyi Természettudományi Múzeum felújítása” projektnek, amelynek
a finanszírozására a 2014-2020-as Regionális Operatív Program 5-ös Prioritási tengely – A városi környezet javítása és a
kulturális örökség állagmegőrzése, védelme és fenntartható hasznosítása, ezen belül az 5.1-es Beruházási prioritás –
Természeti és kulturális örökség állagmegőrzése, védelme, előmozdítása és fejlesztése keretén belül nyert támogatást
a megyei önkormányzat. Az Irányító Hatóság a Fejlesztési, Középítkezési és Közigazgatási Minisztérium (MDLPA), 
a Közreműködő Hatóság pedig a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség (ADR Centru).
2021. március 25-én befejezték a Természettudományi Múzeum épülete felújítási munkálatainak átvételét. A kivitelezett
főbb munkálatok a következők voltak:

•    Az épület felújítása, a szobrok és a díszítőelemek restaurálása, a közműhálózatok helyreállítása/cseréje;
•    A kiállítótermek újrarendezése;
•    Egy oktatóterem létrehozása gyerekek számára;
•    Az olyan utólagosan hozzáépített részek eltávolítása, amelyek nem tartoztak az eredeti műemlék épülethez 

(egészségtelen illemhelyek);
•    Korszerű illemhelyek létrehozása, fogyatékkal élő személyek számára is;
•    A múzeum épületének akadálymentesítése fogyatékkal élő személyek számára egy ferde beépítésű lift felszerelésével;
•    Egy üvegház típusú helyiség kiépítése, olyan egzotikus növények természetes környezetben való kiállítása céljából, 

amelyek nem találhatók meg Maros megye jellegzetes flórájában;
•    Egy mezítlábas, érzékszervi sétány és terápiás célt szolgáló zöldfűszeres kert kiépítése;
•    Az épület díszvilágításának kivitelezése;
•    Az eredeti kerítés restaurálása és élősövény kialakítása.

A projekt összértéke 11.273.740,86 lej, 9.201.073,17 lej a nem visszatérítendő finanszírozás értéke.
A projekt 2017.05.29-én kezdődött, a befejezés dátuma 2022.03.27., SMIS kód 116375.
A projekt általános célkitűzése a turizmus támogatása, hiszen a műemlék épületek felújításának fontos szerepe van a
turizmusban, és ösztönzi a turisztikai infrastruktúra és szolgáltatások fejlődését a megye fenntartható fejlesztése 
érdekében. 
A projekt specifikus céljai a Természettudományi Múzeum székhelyeként szolgáló műemlék épület helyreállítása, az
épület fenntartható hasznosítása a turisztikai és oktatási potenciál kihasználásával, illetve a látogatók számának 
6 százalékos növelése.
A kedvezményezett elérhetőségei: Marosvásárhely, Győzelem tér 1. sz. Tel.: 0265-263211, fax: 0265-268718, e-mail:
cjmures@cjmures.ro

Az ELNÖK nevében
Szász Zoltán Tibor
MEGYEMENEDZSER

A Föld napja alkalmából a Ma-
rosvásárhelyi Rádió – partnereivel
közösen – idén is megszervezi a
Maros-parti takarítást. A járvány-
ügyi előírásokat tiszteletben tartva,
idén a Hétfák és a szentkirályi gát
közötti szakaszon tisztítják meg a
folyó mindkét partját. A zsúfoltság
elkerülése érdekében az esemény
április 17-én, szombaton több mun-
kaponton reggel 10-től délután 4
óráig tart. A kitakarítandó partsza-
kasz Marosszentgyörgy, Maros-
szentanna, Marosszentkirály és
Marosvásárhely területén van.
Mivel a takarítás több helyszínen
zajlik, a szervezők mindenkit arra
kérnek, hogy a lakhelyéhez legkö-
zelebb eső munkapontot válassza,
ahol az önkénteseknek zsákokat,
kesztyűt adnak. Ezek a helyszínek:
a gokart, a komp, a Kárpátok sé-
tány, a volt Május 1. strand mögött,
a töltésen, az ócskapiac bejárata
mellett, a nagy híd alatt, a Sziget ut-
cában, a szentkirályi gát mellett, a
töltésen, az Egyesülés negyedben, a
gyaloghídnál, a Maros utcában, va-
lamint az Árvíz utca 10. szám alatt,
a Moove mászóterem előtt. 

Kitakarítják 
a Maros-partot 

Ingyenes 
képzésekre

lehet jelentkezni
Indul a jelentkezés a Mathias

Corvinus Collegium (MCC) ingye-
nes képzéseire: a Fiatal Tehetség
Programra augusztus 30-ig, a Kö-
zépiskolás Programra június 13-ig
lehet jelentkezni.

Az MCC csütörtöki, az MTI-hez
eljuttatott közleménye szerint a fia-
talok az ország bármely településé-
ről és határon túli városokból is
bekapcsolódhatnak a programokba.

A Fiatal Tehetség Programra 4.
osztályos, Kárpátaljáról 5. osztályos
diákok jelentkezését várják. A részt-
vevők a félév során belepillantanak
a robotika világába, tanulnak a mű-
vészet és a matematika kapcsolatá-
ról, kísérleteznek, okulnak a
környezetvédelemről, tudatos inter-
nethasználati képzésen vesznek
részt, és formálódik a pénzügyi lá-
tásmódjuk is. Ha a járványhelyzet
lehetővé teszi, a gyakorlatorientált
tehetséggondozó képzés mellett
szabadidős programok, kirándulá-
sok és sportolási lehetőségek is
lesznek – írták, hozzátéve: a prog-
ram egészen nyolcadikos korukig
kíséri el a diákokat.

A program szeptemberben induló
képzései Győrben, Szombathelyen,
Zalaegerszegen, Veszprémben, Szé-
kesfehérváron, Pécsen, Budapesten,
Szolnokon, Kecskeméten, Szek-
szárdon, Szegeden, Békéscsabán,
Miskolcon, Debrecenben, Bereg-
szászon, Szatmárnémetiben, Nagy-
váradon, Aradon, Kolozsváron,
Marosvásárhelyen, Csíkszeredában
és Sepsiszentgyörgyön érhetők el.

A programra a www.fit.mcc.hu
oldalon lehet jelentkezni, a jelent-
kezés feltétele a szülői ajánlás.

Ismertették: a Középiskolás
Programra a 9-12. évfolyamos kö-
zépiskolások jelentkezhetnek. A di-
ákok az alapvetően e-learning alapú
képzés során havonta egy országos,
budapesti személyes készségfej-
lesztő napon, kihelyezett vidéki
képzési alkalmakon, valamint tehet-
ségtáborokon, tanulmányi kirándu-
lásokon, angol és német nyelvi
kurzusokon vehetnek részt.

Az online képzés mellett a felvé-
teliző diákok maguk választhatják
ki, mely városok szakmai rendezvé-
nyeit szeretnék látogatni. A szemé-
lyes képzési alkalmakon pedig
elismert szakértők előadásain, kü-
lönböző általános készség- és ké-
pességfejlesztő tréningeken
vehetnek részt – írták.



REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, ROLETTÁK, GA-
RÁZSKAPUK, ÁTLÁTSZÓPONYVA-BEÉPÍTÉS és egyéb árnyé-
kolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy választékban. Tel.
0745-379-638. (sz.-I)

TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német
REHAU profilokból. Tel. 0745-379-638. (sz.-I)

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

A TIMKO alkalmaz FÉRFI munkatársat a pékségbe, három váltásba.
Érdeklődni a cég székhelyén, Marosvásárhely, Bodoni utca 85. szám
alatt, vagy a 0756-128-310-es telefonszámon. (65453-I)

A TIMKO PÉKSÉG üzleteibe alkalmaz ELADÓKAT. Érdeklődni a
0756-128-310-es telefonszámon. (65550-I)

TETŐSZIGETELÉS részletre, garanciával. Tel. 0740-680-648,
0722-693-866. (sz-I)

TEHERSZÁLLÍTÁST VÁLLALOK 1,5 tonnáig. Tel. 0748-580-
389. (p.-I)

MAGYAR NYELVBŐL ÉRETTSÉGIRE FELKÉSZÍTŐT tartok.
Tel. 0741-576-759. (p.-I)

GYAKORLATTAL rendelkező GÉPÉSZT (TRAKTORISTÁT) ke-
resek kellemes környezetbe. Fizetés megegyezés alapján. Tel. 0749-
140-163. (11487-I)

ÉPÍTKEZÉSBEN JÁRTAS FESTŐ, KŐMŰVES SZAKEMBERT
alkalmazok. Tel. 0758-954-729. (11504-I)
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A híres KLÁRA javasasszony segíteni tud Önnek abban,
hogy élete jóra forduljon. 
Kötéseket, átkokat old fel, kibékíti a szétesett családokat,
cégeket ment meg a csődtől, sikert visz a házhoz és
nyereségessé teszi a vállalkozást, segít epilepszia,
impotencia, alkoholizmus, fej- és csontfájás, psoriazis,
depresszió, álmatlanság esetén, továbbá segít, ha
megmagyarázhatatlan dolgok történnek az emberrel.  
Köszönetnyilvánítások: 
Mihaela Marosvásárhelyről hálás Klara asszonynak, mert
segített gyermekének kigyógyulni az epilepsziából.
Márton Dicsőszentmártonból köszöni, hogy újra fellendült
az üzlete; Ana Marosvásárhelyről köszöni, hogy
kigyógyította férjét az alkoholizmusból, Constantin köszöni, hogy visszakaphatta
barátnőjét. Levente Szovátáról köszöni, hogy kigyógyult a depresszióból. Agneta
Régenből hálás az átok feloldásáért. József Ernyéből köszöni, hogy megkerült
elveszettnek hitt gyermeke.  Ha azt akarja, hogy megoldódjanak problémái, hívja
bizalommal KLARA asszonyt, aki 100%-osan garantálja a sikert. 
Tel. 0755-270-381. (Fizetett hirdetés: mp.)

Fejlesztjük a várost 
Hatékony költségvetésre van szükségünk a beruházások el-

indításához. Célunk Marosvásárhely fejlesztése, és ez csupán
hatékony költségvetéssel lehetséges. Jelenleg a költségvetés-
javaslatot az RMDSZ és az NLP támogatja. A végső döntést
azonban a városi tanácsnak kell meghoznia. Április 16-ára,
péntekre összehívtam a helyi tanács rendkívüli ülését, s amint
a költségvetést elfogadják, elkezdhetjük fejleszteni a várost.
(Soós Zoltán, Marosvásárhely megyei jogú város polgármestere)

Ebben az évben a költségvetés felépítése, ahogyan azt el-
gondoltuk, az uniós források felhasználására, az oktatásba
és az infrastruktúrába történő beruházásokra, valamint – nem
utolsósorban – az életminőség javítására összpontosít. 

A 2021-re javasolt beruházási költségvetés 142 millió lej,
és tartalmazza a kötelezettségvállalási hiteleket is. A város-
vezetés azt tervezi, hogy az év végéig átveszi a következő,
már folyamatban levő vagy a végrehajtási szakaszban levő
projekteket: 

– Munkálatok a lakások energiahatékonyságának növelése
érdekében (hőszigetelés) 24 tömbházlakás esetén. A teljes
költségvetés összege: 24,5 millió lej; 

– Új elektromos és dízel autóbuszok vásárlása – 20 darab;
– Az utcai higiéniát szolgáló felszerelések és berendezések

beszerzése – új projekt; 
– Technológia a vásárhelyiek segítségére. Intelligens digi-

tális megoldások a polgárok és az önkormányzatok kapcso-
latának javítására, a következők segítségével: a problémákra
a válaszidő lerövidítése; a döntéshozatal átláthatósága; hoz-
záférhetőség; intelligens jelzőlámpák; 

– Kerülőutak építése (a Sziget utca meghosszabbítása, 1-
es kerülőgyűrű = 1,9 millió lej); 

– Dózsa György utca – az erdélyi A3-as autópályával való
kapcsolat + Sziget utcai szakasz, 2-es kerülőgyűrű = 1,9 mil-
lió lej;

– A Segesvári út kiszélesítése (a Kishegyszőlő utca és a
DN13 meghosszabbítása közötti szakasz); 

– Töltőállomások elektromos gépkocsiknak és/vagy autó-
buszoknak: 2,5 millió lej;

– Egyes, Marosvásárhely területén levő elhanyagolt, ki-
használatlan terek, övezetek funkcionális újraalakítása/újra-
hasznosítása (a Tudor lakónegyedi Ifjúsági- és
Sportkomplexum; Víkendtelep 2) = 14,5 millió lej;

– A klinikák övezete utcáinak átalakítása intenzív gyalo-
gosforgalomi utcákká gyalogos- és kerékpárbarát ösvények-
kel = 13,8 millió lej (1500 m kerékpárút; 1900 m
gyalogösvény; városi bútorzat; faültetés stb.);

– Az infrastruktúra átalakítása a helyi tömegközlekedés
által kiszolgált folyosón – a város nyugati-központi övezete
= 31,8 millió lej (2000 négyzetméternyi kerékpárút; 14.000
négyzetméternyi gyalogösvény; 2,1 négyzetméter zöldövezet
a sáv mentén; 200 fa/cserje stb.). 

Benyújtott, és az értékelési szakaszban levő európai fi-
nanszírozású projektek:

– Közúti infrastruktúra: folyosó: Tudor Vladimirescu la-
kónegyed – 1989. December 22. lakónegyed = 2,5 millió lej
(héával együtt), az önkormányzat hozzájárulása 2%. 

A projekt célja a mobilitás előmozdítása, a tömegközleke-
désből származó CO2-kibocsátás csökkentése, a tömegköz-
lekedést használó utasok számának növelése, a kevésbé
szennyező alternatív közlekedési eszközöket (kerékpár/gya-
loglás) választó felhasználók táborának gyarapítása;

A javasolt útvonalon kerékpárpontok épülnek – beleértve
az elektromos kerékpárokat/kerékpárokat/elektromos hajtá-
nyokat –, a marosvásárhelyi önkormányzat központi terüle-
tének elrendezése;

– A város forgalomirányító rendszere = 31,2 millió lej 

(6,1 millió lej saját költségvetésből; 3,3 millió lej az állami
költségvetésből; 21,7 millió lej EU-s alapokból); 

A projekt intelligens forgalomirányítási rendszer megva-
lósítását irányozza elő Marosvásárhelyen, amely 40 csomó-
pontot foglal magába a fő közlekedési útvona-
lakon. 

– Marosvásárhely megyei jogú város online oktatási tevé-
kenységéhez iskolai táblagépek és egyéb eszközök beszer-
zése. Költségvetés: 30,1 millió lej.

A projekt keretében 11.362, a marosvásárhelyi önkor-
mányzat 22 iskolájában egyetem előtti oktatásban részesülő
tanuló és 1239 tanár számára terveznek mobil IT-eszközöket
vásárolni; 

Elkezdjük a többemeletes parkolókba való beruházást
A városvezetés célja, hogy az idei évtől megoldja a parko-

lás problémáját mind a központban, mind a lakónegyedek-
ben. 

A költségvetés-tervezetben ezért azt javasolják, hogy a bel-
városban, az egykori Park Szálló – központ részen és a Ma-
rosvásárhelyi Nemzeti Színház mögötti terület közelében két
helyszínre készítsenek megvalósíthatósági tanulmányt  eme-
letes (S+P+2E) parkolók építésére. E projektnek köszönhe-
tően a 0-s övezetben a forgalom csökken, a tereket
átalakíthatják, a levegő tisztább lesz, a sétálóutcák pedig sok-
kal szélesebbek lesznek. Továbbá a városvezetés a költség-
vetésbe bevezette az emeletes parkolók építésére vonatkozó
megvalósíthatósági tanulmányok elkészítését a többemeletes
(S+P+2E) közparkolókat illetően a Tudor lakónegyedre, a
Hátszeg, a Harmónia, a Jövő utcára, valamint a csendőrség
övezetére. 

A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal 
bel- és külkapcsolati osztálya

Az egységes adónyilatkozat 
(212-es űrlap) benyújtásának  

határideje május 25. 
Emlékeztetjük azokat a természetes személyeket, akik olyan jövedelemmel rendelkeznek, amely után

az adót nem tartja vissza a munkáltató és/vagy társadalombiztosításijárulék-köteles, hogy az egységes adó-
nyilatkozat (212-es űrlap) benyújtásának határideje 2021. május 25.

Az űrlap benyújtható:
• elektronikus úton:
A virtuális privát tér (Spaţiu Privat Virtual) szolgáltatáson keresztül, a www.anaf.ro honlapon az Egy-

séges adónyilatkozat és más SPV-PF-nyomtatványok (Depunere declaraţie unică şi alte formulare SPV-
PF) felületen.

Az e-guvernare portálon keresztül, minősített digitális tanúsítvány használatával.
• papíralapú formában, az illetékes adóügyi szerv nyilvántartásában, vagy postai úton, átvételi elis-

mervénnyel.

A jelenlegi járványhelyzetben, a közbiztonság megőrzése és a SARS-Cov-2 vírusfertőzés megelőzése
érdekében az ANAF elektronikus szolgáltatásainak használatát javasoljuk:

– a nyilatkozatoknak a fentebbi elektronikus úton történő benyújtását;
– amennyiben nem csatlakozott a virtuális privát térhez (SPV), javasoljuk, hogy regisztráljon:
* az online vizuális azonosítás (videórendszer) szolgáltatáson keresztül, amely opcióként szerepel a ki-

töltendő oldalon található Jóváhagyás típusa (Tipul de aprobare) címszó alatt, hogy jelszóval regisztrál-
hassanak az SPV-be (a bejelentkezéshez be kell lépni a www.anaf.ro/Inregistrare în Spaţiul privat
virtual/Înregistrare utilizatori persoane fizice şi juridice/PersoaneFizice/Înregistrare cu parolă oldalra), ahol
is videóhitelesítést követően jóváhagyják a kérelemhez való hozzáférést a kérelmező által korábban kitűzött
időpontban;

* az ANAF által kiadott határozat/egyéb dokumentum számának ellenőrzésével – a regisztrációhoz hasz-
nálható dokumentumok listája azon az oldalon érhető el, amelyet ki kell tölteni az SPV-be történő regiszt-
rációhoz (https://www.anaf.ro/InregPersFizicePublic/formularInregistrare.jsp).

Az adófizetők ugyanakkor telefonon is tájékozódhatnak az adóügyekről a call centeren keresztül, a
031.403.91.60 telefonszámon, vagy írásban tehetnek fel kérdéseket a www.anaf.ro honlapon rendelkezésre
álló kapcsolatfelvételi űrlapon.

Emlékeztetünk arra is, hogy amennyiben nem alkalmazhatók az online szolgáltatások és a táv-
kommunikáció módszerei, az adófizetők: 

• használhatják az adóhatóság székhelyein rendelkezésre bocsátott számítógépeket az SPV-be való be-
iratkozáshoz, az egységes nyilatkozat kitöltéséhez és benyújtásához;

• azok számára, akiknek az állandó lakhelyén nem léteznek ANAF helyi kirendeltségek, az önkormány-
zatok tisztviselői, együttműködve az adóhatóság által kijelölt ellenőrökkel, segítséget nyújtanak az egységes
nyilatkozat papíron vagy elektronikus formában történő kitöltésében, a virtuális privát térbe történő re-
gisztrációban, az egységes nyilatkozat elektronikus úton történő továbbításában. A polgármesteri hivatalok
és az adóügyi szervek által segítségnyújtásra kijelölt személyek listája megtekinthető a www.anaf.ro/Asis-
tenţă contribuabili/Servicii oferite contribuabililor/Campania depunere Declaraţie Unică 2021 weboldalon; 

• kérdéseket tehetnek fel az ANAF központjában található ügyintézőknél;
• beléphetnek a „Programări on-line” (www.anaf.ro/Servicii electronice/Programări online) szolgálta-

tásba, amely által egy előre meghatározott időpontban megbeszélést folytathatnak az adóellenőrökkel az
adóegység székhelyén, a felmerülő problémák tisztázása érdekében. 

A kommunikációs, közkapcsolati és sajtószolgálati ügyosztály



ADÁSVÉTEL

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

ELADÓ héjatlan tökmag, lucernamag,
valamint kukoricafejtő gép (800 kg/h). Tel.
0747-480-255. (11174)

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

ELADÓK: kétajtós Polaris hűtőszekrény,
Albalux centrifugás mosógép, kis méretű,
gázas szobakályha, üvegkorsók,
televízió, új elektromos láncfűrész. Tel.
0365/808-091. (11455)

AJÁNDÉKOZOK közepes termetű,
fiatal, jó házőrző kutyát. Tel. 0744-
572-896. (11449-I)

ELADÓK borvizes műanyag ládák
üvegestül. Tel. 0744-572-896.
(11449-I)

ELADÓK jó állapotban: Philips sporttévé,
Singer varrógép, öntvény melegítőkályha,
egy ötvedres korsó és egy 25 literes
korsó. Tel. 0747-884-462. (11464)

ELADÓ 15 ár beépíthető telek Koron-
kán (Szerelem völgye), 18 euró/m2.
Tel. 0744-814-890. (1505-I)

ELADÓ 2004-es, benzines Logan
52.000 km-ben, első kézből, jó álla-
potban. Tel. 0365/804-092, 0740-196-
315. (11512-I)

ELADÓK kaukázusi juhász kisku-
tyák, két hónaposak, beoltva. Tel.:
0757-082-433. (11525-I)

LAKÁS

KIADÓ kétszobás lakás a Köves-
dombon, III. emeleten, 800 lej plusz
garancia. Tel. 0755-363-841. (-I)

ELADÓ kétszobás tömbházlakás a
November 7. negyedben. Irányár:
63.000 euró. Tel. 0744-966-747.
(11407-I)

VÁSÁROLOK I. emeleti, 2 szobás
tömbházlakást vagy garzont a November
7. környékén. Tel. 0742-500-464. (11459)

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

ELADÓ kertes családi ház mellékhe-
lyiségekkel Nyárádköszvényesen.
Tel. 0365/804-092, 0740-196-315.
(11512-I)

ELADÓ a Bodor Péter sétányon 3
szobás, azonnal beköltözhető I. eme-
leti tömbházlakás szerelőaknás ga-
rázzsal. Érdeklődni lehet a következő
telefonszámokon: 00-40-775-347-893
és +36-30-605-3146 vagy a 
h.csipor@indamail.hu e-mail-címen.
(v.-I)

SÜRGŐSEN eladó 3 szobás, felújí-
tott, modernül bebútorozott, II. osztá-
lyú tömbházlakás az Ady negyedben.
Irányár: 38.000 euró, alkudható. Tel.
0755-309-832. (11521-I)

MINDENFÉLE

A MAROSVÁSÁRHELYI MEGYEI
KÓRHÁZ bőrgyógyászati szakrende-
lője asszisztensnőt alkalmaz megha-
tározott időre. Érdeklődni a
0754-382-877-es telefonszámon
lehet. (22575-I)

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

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

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag
és alumíniumredőnyöket, szalag-
függönyöket, belső redőnyöket,
szúnyoghálókat. Tel. 0744-121-714,
0766-214-586. (11305)

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

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

TERMOPÁN ablakok, ajtók javítása,
szúnyoghálók, rolók készítése, szerelése.
Tel. 0771-383-725. (11109)

CSERÉPFORGATÁS, szigetelés
kátránnyal, új tető készítése Lindab
lemezből, bármilyen javítás.
Nyugdíjasoknak 20% kedvezmény. Tel.
0754-952-299. (11067)

KERESÜNK ASSZONYT Maros-
szentkirályra ágyhoz kötött asszony
gondozására. Érdeklődni a
következő telefonszámokon: 0740-056-
651, 0740-884-647. (11445)

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

TETŐFEDÉS fém- és hagyományos
cseréppel, ácsmunka, tetőjavítás,
szigetelés kartonnal, gyors kisebb
javítások. Tel. 0749-689-653. (11399)

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

BETEGGONDOZÁST vállalok. Tel.
0755-412-974. (11490-I)

KŐMŰVESMUNKÁT, festést vállalok.
Tel. 0742-865-265. (11485)

FAMETSZÉST, szőlőmetszést vállalok.
Tel. 0754-698-356. (11485)

VÁLLALUNK: cserépforgatást, újra-
cserepezést, tetőfedést Lindab le-
mezzel, melléképületek építését,
lambériázást, festést, új kerítés készí-
tését, bádogosmunkát, eresz, csa-
torna és kéményszegély készítését.
Anyagot is biztosítunk. Tel. 0750-662-
363. (11502-I)

MEGEMLÉKEZÉS

„Erős voltál, de nem büszkélked-
tél vele,
Szegény voltál, de sohasem si-
ránkoztál miatta.
Ó, milyen kevesen akadnak Hoz-
zád hasonlók 
Ebben a gonosz világban.
Mindenki többnek mutatja magát,
mint ami,
Mindenki hangosabban sír, mint
amennyire a sebei fájnak,
S Te előttük jártál begombolt kö-
penyben
és messzelátó lélekkel…”
(Kassák Lajos)
Gyötrelemmel, fájdalommal teli öt
év telt el azóta, mióta drága sze-
rettünk, KISS JÁNOS (Jani)
elektro-energetikai mérnök alig
44 évesen visszaadta nemes lel-
két Teremtőjének.
Drága Janikám!
Nem múlik el nap Nélküled, szí-
vünkben mindig ott marad a Te
helyed.
Emléked legyen áldott, pihené-
sed csendes!

Szerető családod. (11475)

Fájó szívvel emlékezünk április
18-án a havadi születésű 
ADORJÁNI ADALBERTRE halálá-
nak 3. évfordulóján. Emléke szí-
vünkben örökre megmarad.
Nyugodj békében! Szerettei. (p.-I)

Múlnak az évek, szeretteid nélkü-
led élnek, de szívükben őriznek
téged. Eltelt 13 év, és mégsem
hisszük, hogy akit szerettünk,
nincs már közöttünk.
Fájó szívvel emlékezünk JENEI
PÉTERRE. Szerető férj voltál,
drága édesapa, jó nagytata, bá-
natos családodnak most az őran-
gyala. 
A mennyek országában is áldott
legyen minden lépted, mi szere-
tettel áldunk, és imáinkba fogla-
lunk téged. Hiányod elviselni
nagyon nehéz, örökre megtart
szívünkben az emlékezés. Le-
gyen olyan csendes pihenésed,
amilyen áldott marad számunkra
emléked. Bánatos családod.
(11433-I)

Elmentél tőlünk egy tavaszi
napon, azóta tied a csend, a nyu-
galom. 
Az elválás fájdalmával emlékez-
tünk április 15-én a drága jó édes-
anyára, a káposztásszentmiklósi
TOTH IRMÁRA, akinek szerető
szíve 20 éve utolsót dobbant. Ál-
dott legyen a föld, ahová megpi-
henni tértél. 
Emlékét őrzik lányai: Ella és Ibo-
lya, veje, Misi, három unokája, két
dédunokája, testvére és azok
családja. Nyugodj békében,
drága jó édesanyánk! (11441)

Az élet csendesen megy tovább,
de a fájdalom elkísér bennünket
egy életen át.
Kegyelettel és fájó szívvel emlé-
kezünk április 16-án IMREH 
RÓZSIKÁRA szül. Bereczky halá-
lának 8. évfordulóján. Nyugodjon
békében! Emlékét őrzi férje,
Péter, fiai: Péter és Attila-Csaba,
és azok családja. (11450)

„Kiket szeretünk, mindenben ott
vannak – bármit teszünk és bár-
mit nem teszünk –, bennünk
élnek.”
(Szabó Magda)
Kegyelettel emlékezünk április
16-án a nyomáti születésű 
KOVÁCS MARGITRA (szül.
Csiki) halálának 5. évfordulóján.
Drága lelked pihenjen békében!
Jóságát, áldott, szép emlékét sze-
retettel őrzik szerettei. (11474-I)

ELHALÁLOZÁS

Fájó szívvel tudatjuk, hogy sze-
retett édesanyánk, 

KÁDÁR ILDIKÓ 
szül. Medgyessy 

életének 78. évében örökre meg-
pihent. 
Temetése április 16-án, pénteken
14 órakor lesz a marosvásárhelyi
református temetőben.
Fiai: Botond és Magor. (11484-I)

Búcsúzom Áprily Lajos versével
barátnőmtől, 

KÁDÁR ILDIKÓTÓL:
„Megállok. Menj! Csak menjen,
akiben
magasságokba húzó láz lakik.
Állok s nézem, hogy lépsz a nagy
íven
egyik csillagtól másik csillagig.”
Nyugodj békében! 

Teréz. (11518-I)

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a
drága jó feleség, édesanya,
nagymama, 

HORVÁTH MÁRIA 
szül. CZIMBALMOS MÁRIA

(Cimbi) 
2021. április 13-án, életének 77.
évében hosszas szenvedés után
levetette földi testét, és átment a
Fénybe.
Temetése 2021. április 16-án,
pénteken 15 órakor lesz a maros-
vásárhelyi református sírkertben.
Fájdalommal búcsúznak tőle sze-
rettei. (11513-I)

Szívünk mély fájdalmával búcsú-
zunk szerető édesanyánktól, 

SZOMBATFALVI KATALINTÓL 
szül. Benedek 

az IRA volt dolgozójától, akinek
szerető szíve 88. évében, 2021.
április 12-én megszűnt dobogni.
Utolsó útjára április 19-én, hétfőn
13 órakor kísérjük a marosvásár-
helyi református temetőben.
Nyugodj békében, drága édes-
anyánk! 
Emléked szívünkben örökre
megőrizzük. 
Fiaid: Levente, Gábor és csa-
ládja. (11514-I)

„Olyan csönd van így nélküled,
hogy szinte hallani, amit még
utoljára akartál mondani.”
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesanya, nagymama,
anyós, testvér, ismerős és jó
szomszéd, 

özv. SIMON ZSUZSANNA 
BURSZÁN

86 éves korában csendesen
megpihent. Temetése április 16-
án, pénteken 13 órakor lesz a ma-
rosvásárhelyi református
sírkertben. 
Búcsúzik a gyászoló család.
(11516-I)

Fájó szívvel búcsúzom szerető
nagymamámtól, 

SIMON ZSUZSANNÁTÓL. 
Emléked legyen áldott, nyugal-
mad csendes! 
Egyetlen unokád, Zsuzsika.
(11517-I)

Fájdalommal és a család iránti
tisztelettel búcsúzunk 

KISS DÉNES 
bácsitól, 

aki 88 éves korában csendesen
megpihent. 
Intézetünk megalapítását és jog-
tanácsosi munkáját szerettel vé-
gezte éveken át.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes a feltámadás remény-
sége alatt.
A vártemplomi diakóniai intézet
kuratóriuma és munkaközös-
sége. (22586-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

A Marosvásárhelyi Rádió
munkaközössége őszinte
részvétét, együttérzését fejezi
ki Kiss Dénes kollégánknak
ÉDESAPJA elvesztése alkal-
mával. Vigasztalódást kívá-
nunk a családnak. Nyugodjon
békében! (-I)

Fájó szívvel, megdöbbenés-
sel, de hálával a közös emlé-
kekért értesültünk szeretett
unokatestvérünk, BERECZKI
(Balázs) KÁLMÁN halálhíré-
ről. Együttérzünk a gyászoló
családdal. Nyugalma legyen
csendes! Bereczki Sándor és
családja. (sz.-I)

Együttérzünk a gyász nehéz
perceiben a gyászoló család-
dal KÁDÁR ILDIKÓ elvesztése
miatt érzett fájdalmában. 
Prof. dr. Kikeli Pál és családja.
(22584-I)

A gyűlő évek ostromgyűrűjé-
ben csak egyre nő a fojtó le-
vegő…
E verssorokkal búcsúzom, 
ILDIKÓ, emlékezvén az együtt
töltött felejthetetlen palotail-
vai évekre. Részvétem a csa-
ládnak. Dr. J. Burghardt.
(11508)

A hirdetési rovatban megjelent
közlemények, reklámok tartalmáért

a hirdetésfeladó vállalja 
a felelősséget!

Életünk legfájdalmasabb napjára em-
lékezünk, április 16-ára, amikor
ERCSE LAJOS tíz éve búcsú nélkül
távozott szeretett családja köréből.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! 
Bánatos családja. (11460-I)
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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. (65548-I)
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SC Dürkopp Adler SRL, 
Marosszentgyörgy
str. Agricultorilor nr. 12.

munkatársat keres tervezőmérnöki
állás betöltésére

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

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

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

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

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

munkatársat keres
számvezérlésűgép-kezelői, karbantartó lakatosi

(víz-, gázszerelési alapismeretekkel) 
és hőkezelői állás betöltésére

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

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

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

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


