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Hárommillió eurós finanszírozással

Új park épül Marosvásárhelyen
Közösségi
védettség
Ákosfalván

A Nyárádszeredából érkezett egészségügyi szakszemélyzet, valamint az
ákosfalvi önkormányzat szociális aszszisztenseinek közreműködésével a
járványügyi óvintézkedések betartásával gördülékenyen zajlott az egynapos
immunizálási akció első szakasza.

Illusztráció

A Tudor lakónegyedben uniós forrásból épül meg egy korszerű szabadidős park, melynek több mint 90 százaléka zöldövezet lesz. A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal 2020
januárjában írta alá a finanszírozási szerződést a projekt kivitelezésére, azzal a szándékkal, hogy a város ezen részén
található kihasználatlan és elhanyagolt területnek új rendeltetést adjanak.

Mezey Sarolta

Forrás: Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal sajtóosztálya

A negyed lakói régóta várják már a park, a szabadidős központ kialakítását ebben az övezetben. Bár az előző városvezetés úgy hintette el a
köztudatban, hogy a Víkend-2 szabadidős központot építik meg, ez
csúsztatás volt, hiszen ilyen létesítményre nem nyújtottak be és nem
nyertek pályázatot. Tehát a most kivitelezésre kerülő projekt nem nevezhető Víkend-2-nek, mivel nem olyan lesz, mint a Víkendtelep, sem úszómedencék, sem gyermekmedencék, sem az aquapark elemei nem
találhatók benne.
(Folytatás a 4. oldalon)

Kaáli Nagy Botond

____________2.
Együttműködési
megállapodást írt
alá az MTA
és az EME

Az erdélyi magyar tudományosság
erősítése érdekében együttműködési
megállapodást írt alá Freund Tamás, a
Magyar Tudományos Akadémia (MTA)
elnöke és Bitay Enikő, az Erdélyi Múzeum-Egyesület (EME) főtitkára az
MTA 194. közgyűlése alkalmából tartott Külső Tagok Fórumán kedden.

____________3.

A béke arcai

Május 7. – hetvenhat évvel ezelőtt, 1945. május hetedikén ért
véget Európában a második világháború. Ekkor írta alá a (másnap
érvénybe lépő) feltétel nélküli megadásról szóló jegyzéket Alfred
Jodl német vezérezredes a szövetséges haderők európai főparancsnokságának reimsi főhadiszállásán. Aztán Sztálin parancsára az
egész ceremóniát meg kellett ismételni, erre május 9-én került sor,
ekkor már Wilhelm Keitel vezértábornagy, a német hadsereg főparancsnoka írta alá a vesztes fél részéről az okmányt az oroszlánbarlangban, azaz Berlinben. Ezzel hivatalosan is véget ért Európában
a második világháború, az ismert történelem legpusztítóbb öldöklése, amelynek körülbelül hatvanmillió lélek esett áldozatul. Az a
hétvége, azon belül is a május 8-a a győzelem napjaként ivódott bele
a köztudatba, a háború végéről szóló hír hallatán nem véletlenül
ültek szinte mindenhol (a lehetőségekhez képest) euforikus örömünnepet. Ezután pedig beköszöntött a „béke időszaka”. Ugyancsak az
ismert emberi történelem folyamán Európában nem volt még olyan
békés időszak, mint a második világháború végétől számított évtizedek. És ennek megvolt az ára. A tiszta határvonalak meghúzása és
érdekszférák kialakulása után, majd a hidegháború évtizedei alatt
a kontinens egyik felére a bőség és boldogság áldása szállt, a másikra a terror és a nyomor telepedett a maga teljes kilátástalanságában. Nem túlzás kijelenteni, hogy az emberiség legboldogabb
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
6 órakor,
lenyugszik
20 óra 39 perckor.
Az év 127. napja,
hátravan 238 nap.

Ma GIZELLA,
holnap MIHÁLY napja.

MIHÁLY:héber eredetű,
jelentése: az Istenhez hasonló.

VALUTAÁRFOLYAM

IDŐJÁRÁS

Változékony
Hőmérséklet:
max.210C
min.90C

BNR – 2021. május 6.

1 EUR

1 USD

100 HUF

1 g ARANY

4,9266

4,0881

1,3742

235,7106

Első mobil oltópont a megyében

Közösségi védettség Ákosfalván

Május 6-án Ákosfalván a megyében elsőként sikeresen szervezték meg a Covid–19-fertőzés
elleni immunizálás mobil oltópontját. Emberekkel emberekért, közösségért, egészségért!
jelszóval a község lakosai a Pfizer oltóanyagból részesültek a
községközpont sportcsarnokában, és az ismétlő oltást is
ugyanazon a helyszínen kapják
majd meg.

Szer Pálosy Piroska

Május 11-én, kedden 17 órától a Bolyai téri unitárius templomban mutatják be az Összetartozunk című kötetet, a Marosvásárhely–Zalaegerszeg Baráti Kör Egyesület
megalakulásának 20. évfordulója tiszteletére összeállított
emlékkönyvet. A kötetet Szucher Ervin, a Juventus Kiadó
vezetője és Cseh Gábor ismertetik. Közreműködnek:
Szabó Előd dalénekes, Baricz Lajos költő-plébános, valamint a Psalmus kamarakórus. A rendezvényen érvényesek
a járványtani intézkedések.

Ezzel teljesült a polgármester egyik
terve, hogy a közösségi immunitás elérése érdekében a lakosságot ösztönözze, ugyanakkor megkímélje a más
településekre való utazgatástól, a téli
hónapokban megindult oltásturizmustól.
A Nyárádszeredából érkezett egészségügyi szakszemélyzet, valamint az
ákosfalvi önkormányzat szociális aszszisztenseinek közreműködésével a
járványügyi óvintézkedések betartásával gördülékenyen zajlott az egynapos
immunizálási akció első szakasza. A
védőoltás első adagját az a közel háromszáz személy kaphatta meg, aki a
közzétett felhívások és a személyes
megkeresések nyomán bejelentkezett.
Osváth Csaba polgármester megkeresésünkre kifejtette, hogy az elsők között tettek le kérelmet a prefektusi
hivatalba oltópont megszervezésére.
Állandó oltópontot nem sikerült létesíteni, ezúttal azonban a mozgó oltópont
megszervezését
elsőként
vállalhatták fel. Ezért köszönetet
mond a prefektusi hivatal és a közegészségügyi igazgatóság vezetőségének a támogatásért.
A közösség megvédése, a szervezet

A legutóbbi rendkívüli marosvásárhelyi tanácsülésen a
képviselőtestület elfogadta mind a háztartási hulladék,
mind az utcai takarításra vonatkozó feladatfüzetet. A polgármesteri hivatal már több köztisztasági céggel tárgyalt.
Amint megkötik a szerződést, elkezdődik a tavaszi nagytakarítás – nyilatkozta Soós Zoltán polgármester. Erről információkat a városháza honlapján, illetve a közösségi
oldalakon találhatnak – tette hozzá.

A marosvásárhelyi orvosi egyetem a közegészségügyi
igazgatósággal, valamint a prefektúrával közösen Marosvásárhelyen is megszervezi az oltásmaratont.
Május 14–16. között, előzetes bejelentkezés nélkül,
bárki igényelheti a koronavírus elleni vakcinát. Az orvosi
egyetem udvarán kialakított oltópontokban a Pfizer-Bion-

tech vakcinájával immunizálják a 16 évnél idősebb, oltásban még nem részesült személyeket, lakóhelytől függetlenül.
Az oltásmaratonon marosvásárhelyi és Maros megyei
orvosok, asszisztensek, illetve az orvosi egyetem hallgatói
is oltanak.

Május7.,péntek:
* 16.00 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1: FK Csíkszereda – CS Mioveni (2. liga, felsőházi rájátszás, 7. forduló)
* 18.30 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1: Temesvári
ASU Politehnica – Universitatea 1948 Craiova (2. liga, felsőházi rájátszás, 7. forduló)
* 21.00 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1: Dunărea
2005 Călăraşi – Bukaresti Rapid (2. liga, felsőházi rájátszás, 7. forduló)
* 21.00 óra, M4 Sport: Mezőkövesd Zsóry FC – MTK
Budapest (NB I., 33. forduló)
Május8.,szombat:
* 11.30 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1: Mostiştea
Ulmu – Bukaresti Steaua (3. liga, osztályozó a 2. ligába jutásért)
* 13.30 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1: Medgyesi
Gaz Metan – Gyurgyevói Astra (1. liga, alsóházi rájátszás,
7. forduló)
* 18.00 óra, M4 Sport +: Budapest Honvéd FC – Ferencvárosi TC (NB I., 33. forduló)
* 20.30 óra, M4 Sport: Újpest FC – Zalaegerszegi TE
FC (NB I., 33. forduló)
* 21.15 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1: Bukaresti Dinamo 1948 – Nagyszebeni Hermannstadt (1. liga, alsóházi
rájátszás, 7. forduló)

Május9.,vasárnap:
* 11.45 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1: CS Afumaţi
– Bukaresti FCSB II. (3. liga, osztályozó a 2. ligába jutásért)
* 14.00 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1: Aradi UTA –
Jászvásári CSM Politehnica (1. liga, alsóházi rájátszás, 7.
forduló)
* 16.30 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1: Konstancai
Viitorul – Campionii FC Argeş Piteşti (1. liga, alsóházi rájátszás, 7. forduló)
* 18.30 óra, M4 Sport: Diósgyőri VTK – MOL Fehérvár
FC (NB I., 33. forduló)
* 19.00 óra, Telekom Sport 1: CSU Craiova – Botosáni
FC (1. liga, felsőházi rájátszás, 7. forduló)
* 21.00 óra, M4 Sport: Nyíregyháza Spartacus FC –
Vasas FC (NB II., 37. forduló)
Május10.,hétfő:
* 16.45 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1: FC Voluntari
– Chindia Târgovişte
* 19.00 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1: Kolozsvári
CFR 1907 – Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK (1. liga, felsőházi rájátszás, 7. forduló)
* 21.30 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1: Bukaresti
FCSB – Academica Clinceni (1. liga, felsőházi rájátszás,
7. forduló)

A csütörtöki lottóhúzás nyerőszámai

13, 40, 5, 16, 7 + 3

NOROC PLUS: 2 1 4 5 4 9

35, 7, 22, 20, 37, 32

NOROC: 5 1 3 1 2 9 1

10, 34, 36, 37, 38, 1 SUPER NOROC: 7 8 7 8 4 0

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!

Elfogadunkelőfizetéstlapunkraakövetkező
hónapraaNépújságszerkesztőségében:
Marosvásárhely,DózsaGyörgyutca9.szám,
2.emelet,57-esiroda.BorbélyErnő,naponta9-14óra
között,szombat–vasárnapzárva.

Tel.0742-828-647

Megyei hírek

Összetartozunk – könyvbemutató

Köztisztasági cégekkel tárgyalnak

Be lehet nevezni a Székely Vágtára

Május 19-éig lehet a háromszéki 10. Székely Vágtára benevezni. A versenyre június 26-án kerül sor a háromszéki
Maksa melletti Óriáspince-tetőn. A járványügyi helyzetre
való tekintettel nem fogadnak nézőket, a futamokat online
eseményként követhetik az érdeklődők. A verseny tétje a
budapesti Nemzeti Vágtára való kijutás. Az érdekeltek további információkért Kiss Ildikóhoz fordulhatnak (telefon:
0733-084-200, e-mail: szekelyvagta2021@gmail.com).

Erdőtakarítási akció

Május 8-án, szombaton az Erdélyi Kárpát-Egyesület a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal támogatásával megtakarítja a Somostetőn áthaladó, következő jelzett
turistaösvényeket: Piroska-ösvény: megyei kórház – Somostető – számológépgyár (piros kör), kőmedve – Németkalap (piros sáv), kőmedve – Tudor lakótelep (kék kör). Az
akció résztvevői három gyülekezőpontból indulnak legtöbb
tízfős, vezetett csoportban, és egy-egy erdőrészt fognak
átfésülni. Gyülekező május 8-án 9.30-kor a következő pontokon: a Piroska-ösvény kiindulópontja (az orvosi egyetem
és a megyei kórház között, Gh. Marinescu utca), a számológépgyári parkoló és a Somostetőn levő nyári színpad feletti parkoló. A szervezők szájmaszkot, kézfertőtlenítőt,
műanyag kesztyűt és ásványvizet biztosítanak, a járványügyi előírásokat be kell tartani. Partnerek: Outward Bound
Románia, Maros Megyei Barlangi- és Hegyimentő Szolgálat, Orienter tájfutóklub. Előzetes bejelentkezés a 0733953-440-es telefonszámon vagy az ekemvh@ekemvh.ro
címen.
Hírszerkesztő: Mezey Sarolta

ellenálló képességének növelése végett döntöttek mobil oltópont megszervezése mellett, mivel ezáltal a község
lakosai számára elérhető közelségbe
került a védőoltás igénylése, akárcsak
a telefonos bejelentkezés is, amelyre
azoknak is lehetőségük volt, akiknek nincs internetkapcsolódási lehetősége.
Mivel a község lakosai közül sokan
már beoltatták magukat, az elképzelés
szerint azok, akik élni szerettek volna
a lehetőséggel – hogy nem kell Marosvásárhelyre, Nyárádszeredába, illetve
más városokba utazni –, ezúttal megtehették. A május 6-án, csütörtökön 8–
20 óra között tartott ákosfalvi oltási
napon az idős, beteg embereknek az
oltópontra való szállításáról is az ön-

Fotó: Osváth Csaba

kormányzat gondoskodott – hangsúlyozta a községvezető.
A Covid–19-vakcinák immunválasz
kiváltása révén előzik meg a koronavírussal való megfertőződést. A legtöbb Covid–19-oltóanyag esetében a
SARS-CoV-2 egy apró töredéke váltja
ki ezt az immunválaszt, a SARS-CoV2 a Covid–19-betegséget okozó vírus.
Ha a Covid–19-vakcinával beoltott
személy később megfertőződik, az immunrendszere felismeri a vírust. Mivel
a beoltott személy immunrendszere
már fel van készülve arra, hogy megtámadja a vírust, képes lesz védelmet
nyújtani a Covid–19-fertőzéssel szemben – olvasható az Európai Unió Vakcinázási Információs Portáljának
tájékoztatójában.

Oltásmaraton Marosvásárhelyen

Román és magyar futballbajnoki mérkőzések
a televízióban
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Két szakaszban jöhetnek a lazítások

viselőitől, ezeket pénteken a minisztériumközi bizottság elé terjeszti
majd.
Úgy fogalmazott: „mindenki megértette”, hogy június 1-jétől nem lehet egyszerre minden korlátozó intézkedést
feloldani.
Így az első lazításokra június elsejétől
kerül sor, a következő intézkedések
Florin Cîţu azt mondta: „igen jó” ja- pedig augusztus 1-jétől várhatók. Annak
vaslatokat kapott a vendéglátóipar kép- kapcsán, hogy június 1-jétől teljes kapaMindenki megértette, hogy június
1-jétől nem lehet minden korlátozó intézkedést feloldani, így
várhatóan két szakaszban lazítanak majd a korlátozásokon – jeki
csütörtökön
a
lentette
miniszterelnök, miután találkozott Konstancán a vendéglátó
ágazat (HoReCa) képviselőivel.

citással megnyitnák az éttermeket és a
tengerparti szállodákat a beoltott vendégek előtt, a miniszterelnök rámutatott,
ha a javaslatot elfogadja az illetékes tárcaközi bizottság, majd megszabják azt
is, hogy miként ellenőrzik a beoltottságot.
Mint mondta, a személyi szám alapján
ez már most könnyen ellenőrizhető, a
pontos módszerről azonban a későbbiekben döntenek. (Agerpres)

Együttműködési megállapodást írt alá
az MTA és az EME

Az erdélyi magyar tudományosság erősítése érdekében együttműködési megállapodást írt alá
Freund Tamás, a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) elnöke
és Bitay Enikő, az Erdélyi Múzeum-Egyesület (EME) főtitkára
az MTA 194. közgyűlése alkalmából tartott Külső Tagok Fórumán
kedden – közölte az MTA csütörtökön.

A hároméves megállapodás értelmében a tudományos utánpótlás nevelésében, a tudományszervezésben, a magyar–magyar regionális kutatási programok megerősítésében, az erdélyi magyar

könyvtári gyűjtemény és digitális adattár
bővítésében, valamint az erdélyi magyar
tudományosság integrációjának érdekében folytatott munkában szorosabb
együttműködésre törekszik az MTA és
az Erdélyi Múzeum-Egyesület.
Ennek keretében többek között az
MTA elvi és szakmai támogatást nyújt az
EME keretei között folyó tudományos
utánpótlás-neveléshez és szakmai továbbképzéshez.
Az MTA támogatja az EME intézményfejlesztő és hálózatépítő törekvéseit, a tudományterületi és regionális
szervezetek fejlesztését és működtetését,
a tudományos szakosztályok megerősí-

tését. Az egységes magyar tudományosság jegyében az EME részt vesz az MTA
határon túli köztestületi tagságának bővítésében.
A magyar–magyar regionális kutatási
programok megerősítése érdekében a két
fél figyelemmel kíséri a hazai és a határon túli együttműködéseket.
A dokumentum kitér az együttműködés formáira és pénzügyi lehetőségeire
is. Ennek értelmében az MTA éves költségvetése szerint, az ott meghatározott
összegben biztosít pénzügyi támogatást
az együttműködésben megvalósuló tudományos kutatások finanszírozására.
(MTI)

miatt a korrupcióellenes ügyészség 2016
decemberében emelt vádat Adamescu,
illetve további kilenc személy ellen, akik
az akkori állami biztosítási felügyelet
különböző vezető pozícióit töltötték be.
Ez utóbbiak ellen hivatali visszaélés
miatt emeltek vádat. A vádhatóság szerint Adamescu több olyan illegális pénzügyletet követett el, amivel megkárosította az Astra biztosítót, és ellehetetlenítette a vállalat pénzügyi helyzetét,
ami végül a csődjéhez vezetett.
A legfelsőbb bíróság 2019-ben szüntette be az Adamescu elleni eljárást, mi-

után az üzletember elhunyt. A többi kilenc vádlott ellen első fokon különböző
elmarasztaló ítélet született, a legsúlyosabbat Angela Toncescu, a biztosítási felügyelet tanácsának elnöke kapta, akit
három év letöltendő börtönbüntetésre
ítéltek. A fellebbviteli tárgyaláson most
mind a kilenc vádlottat felmentette a legfelsőbb bíróság.
Az Astra biztosító Romániában piacvezető volt, portfóliója 800 ezer kötelező gépjármű-felelősségbiztosításból és
2 millió 150 ezer lakásbiztosításból
állt. (MTI)

politikus ügyében is tette –, azt Washington nem hagyja válasz nélkül.
Ugyanakkor az amerikai kormány
abban érdekelt, hogy stabilabbak, kiszámíthatóbbak legyenek az orosz-amerikai
kapcsolatok, és ha Moszkva is ezt az utat
választja, akkor vannak olyan területek,
amelyeken az Egyesült Államok és
Oroszország kölcsönös érdekek alapján
együttműködhet – mondta az amerikai
külügyminiszter.
Blinken ugyanezt a G7-értekezleten is
hangsúlyozta.
A londoni miniszteri találkozót bevezető vasárnapi sajtótájékoztatóján leszögezte, hogy Washington – jóllehet
válaszolna bármilyen meggondolatlan
vagy agresszív orosz lépésre – nem törekszik az Oroszországgal fennálló feszültség további eszkalációjára, a
viszony éleződése helyett azt szeretné,
ha Oroszországhoz fűződő kapcsolatai
stabilabbak, kiszámíthatóbbak lennének.
„Ha Oroszország lépéseket tesz ebben
az irányban, mi is így teszünk” – mondta
Blinken a londoni G7-értekezletet bevezető sajtóértekezletén.
A csütörtöki BBC-interjúban a Kínával fenntartott amerikai viszonyrendszerről Antony Blinken azt mondta: az
Egyesült Államok nem arra törekszik,
hogy „kordába szorítsa vagy visszafogja” Kínát.
Washington elismeri, hogy vannak országok, amelyek érdekeltek a Kínával
ápolt kapcsolatokban, és az amerikai

kormány nem fogja azt mondani ezeknek az országoknak, hogy választaniuk
kell Amerika vagy Kína között – fogalmazott az amerikai külügyminiszter.
Blinken szerint az amerikai kormány
ugyanakkor előnyben részesíti bizonyos
alapelvek, mindenekelőtt a szabályokra
alapuló nemzetközi rend fenntartását,
mivel ennek a rendszernek a kialakításába az Egyesült Államok, az Egyesült
Királyság és sok más ország nagyon sok
munkát fektetett az elmúlt több nemzedéknyi időben.
Ha valaki megpróbálja aláásni ezt a
rendszert, például úgy, hogy nem tartja
magát a játékszabályokhoz vagy a vállalt
kötelezettségekhez, „akkor a sarkunkra
állunk és tudatjuk, hogy ez nem elfogadható” – mondta az amerikai külügyminiszter.
Blinken szerint ez önmagában nem
csak Kínára vonatkozik, ennek az álláspontnak a célja a szabályokra épülő
nemzetközi rend fenntartása, mert ez a
béke és a jólét legjobb garanciája.
Hozzátette ugyanakkor: az egyes országoknak nagyon gondosan meg kell
fontolniuk, hogy Kína milyen természetű
beruházásokat hajt végre gazdaságukban, különös tekintettel a stratégiai jelentőségű területeken eszközölt kínai
befektetésekre.
Antony Blinken szerint azonban az
Egyesült Államok ezzel nem azt mondja,
hogy semmiféle üzleti kapcsolatot nem
szabad fenntartani Kínával. (MTI)

Jogerősen minden vádlottat felmentettek
az Astra biztosító csődbe juttatásáért indított perben

Felmentettek jogerősen valamennyi vádlottat az Astra biztosító csődbe juttatásáért indított
perben, a fő vádlott, Dan Adamescu
üzletember, az Astra felügyeleti
bizottságának elnöke ellen már
korábban beszüntették az eljárást
az üzletember elhalálozása nyomán.

Az Astrát 2015-ben nyilvánította fizetésképtelenné a pénzügyi felügyelet,
majd ugyanazon év végén a bukaresti
törvényszék is jóváhagyta az Astra elleni
csődeljárást. A biztosító társaság csődje

Washington senkitől nem kéri,
hogy Amerika és Kína közül válasszon

Washington senkitől nem várja el,
hogy Amerika vagy Kína közül
válasszon – mondta csütörtökön
Antony Blinken amerikai külügyminiszter. Leszögezte azt is, hogy az
amerikai kormány változatlanul
rossz ötletnek tartja az Északi
Áramlat 2 orosz földgázvezeték
megépítését.

Blinken, aki a hét vezető ipari hatalom
(G7) szerda este véget ért londoni külügyminiszteri értekezletén vett részt, a
BBC rádió közéleti 4-es csatornájának
csütörtök délelőtti magazinműsorában
kifejtette: az orosz-német beruházásként
készülő Északi Áramlat 2 vezeték építése Oroszország érdekeit szolgálja, Európa és az Egyesült Államok érdekeivel
viszont ellentétes.
Az amerikai külügyminiszter szerint a
Balti-tenger alatt épülő vezetékrendszer
az Európai Unió saját energiabiztonsági
alapelveinek is ellentmond, hiszen az EU
is arra törekszik, hogy ne egyetlen országtól függjön jelentős részben energiaellátása, de a beruházás hátrányosan
érinti Lengyelországot, Ukrajnát és több
más fontos európai országot is.
Az Egyesült Államok és Oroszország
viszonyáról szólva Antony Blinken a
BBC-interjúban kijelentette: amikor
Moszkva meggondolatlanul vagy agresszív módon cselekszik – ahogy ezt a
kibertámadásokkal, az amerikai választási folyamatba történt beavatkozással
vagy Alekszej Navalnij orosz ellenzéki

Ország – világ
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Több az új fertőzött

A legutóbbi tájékoztatás óta 1632 koronavírusos
megbetegedést igazoltak Romániában, 38.473 teszt
eredményének feldolgozása nyomán – közölte csütörtökön a stratégiai kommunikációs törzs (GCS). Az
új esetekkel 1.062.527-re nőtt a járvány eleje óta
igazolt fertőzöttek száma. 1.005.623 pácienst gyógyultnak nyilvánítottak. Az elmúlt 24 órában 94, koronavírussal diagnosztizált személy haláláról
érkezett jelentés, ezzel 28.710-re emelkedett a koronavírussal összefüggésbe hozható halálesetek
száma. 7346 személyt kezelnek kórházban Covid–19-cel. Jelenleg 1100 személy szorul intenzív terápiás ellátásra. (Agerpres)

Nőtt a kiskereskedelmi forgalom
volumene

A nyers adatok szerint 4,1 százalékkal nőtt a kiskereskedelmi forgalom volumene az első negyedévben a tavalyi év azonos időszakához mérten –
közölte csütörtökön az országos statisztikai intézet.
Márciusban a kiskereskedelmi forgalom volumene a
nyers adatok szerint 9,1 százalékkal nőtt a tavalyi
harmadik hónaphoz mérten, a szezonális és naptárhatással kiigazított érték szerint a bővülés 5,6 százalék volt a vizsgált időszakban. Februárhoz képest
13,3 százalékos növekedést jegyeztek, a kiigazított
érték szerint a bővülés 2,3 százalék volt. Romániában tavaly egész évben 2,2 százalékkal nőtt a kiskereskedelmi forgalom volumene az előző évhez
mérten. (MTI)

Szociális kérdésekre összpontosítanak az EU-csúcson

A koronavírus-járvány utáni munkahelyteremtésre,
a szociális kérdésekre, továbbá az EU és India közötti kapcsolatokra összpontosít az uniós tagállami
vezetők hétvégi informális találkozója – tájékoztatott
Charles Michel, az Európai Tanács elnöke a tagországok elnökeinek és miniszterelnökeinek elküldött
szerdai levelében. Az elnök, a portugáliai Portó városában tartandó, kétnaposra tervezett csúcs meghívólevelében kiemelte, hogy a tanácskozás
középpontjában az oktatás és készségfejlesztés
lesznek mint a befogadó helyreállítás kulcselemei,
továbbá a munkahelyteremtés fellendítése, valamint
a szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem. A vezetők a találkozó második részében online megbeszélést folytatnak Narenda Modi indiai
miniszterelnökkel, az unió Indiához fűződő, elsősorban kereskedelmi kapcsolatainak és stratégai partnerségének megerősítéséről, emellett egyeztetnek
a dél-ázsiai ország járvány elleni küzdelmének támogatásáról is. (MTI)

A béke arcai

(Folytatás az 1. oldalról)
korszakát azok élhették meg, akik a múlt század hatvanas-hetvenes-nyolcvanas éveiben már emberi öntudattal
rendelkeztek Nyugat-Európában. Ám e békekorszaknak
a hatalmas árát mi, a földrész innenső, kevésbé szerencsés, vöröses árnyalatú csillagzat alá kerülő „elvtársai”
fizettük meg, és élvezhettük a maga teljes szocreál abszurditásában, kétosztályos szociopaták rémuralmai
alatt. Az elmúlt 76 évből 45-ön keresztül keserítették életünket, miközben Európa a béke évtizedeinek friss és rothadt gyümölcseiből egyaránt szemelgethetett.
Most, 2021-ben, a világjárvány közepén egyre-másra
hallhatunk riasztó információkat, amelyekből kis fantáziával könnyen kreálhatunk lehetséges forgatókönyveket
egy mindannyiunk számára végzetes harmadik világháborúról. Nyugat versus Kína, Észak-Korea, Oroszország,
és hasonlók, miközben a tömeges migráció következményeként szép lassan átalakul az öreg kontinens egy olyan
világgá, amelyet mi nem ismerünk, amely számunkra
idegen, vad, riasztó, és számos tekintetben igencsak középkori. És miközben az eddig ismert világunk, otthonunk átalakul, és mások otthonává válik, szinte
észrevétlenül kihal az a generáció, amelynek még élő
tagjait csak boomereknek csúfolják (amúgy tévesen!) a
mai tizenéves taknyok. A generáció, amelynek férfitagjai
ugyancsak tizenévesként megjárták a poklok poklát, a
legbrutálisabb háború lövészárkait, fogoly- és haláltáborokat, majd iszonyatos elszántsággal és életerővel hazajöttek gyalog, bujkálva, erdőkön és folyókon keresztül
Szibériából; a generáció, amelynek nőtagjai éveken,
néha évtizedeken át hiába várták haza fiatal férjüket,
gyermekeiket, egyedül vitték a háztartást, nevelték az
árván maradt gyermekeket, sokszor nyomorban, nélkülözésben, miközben a poszttraumás stressz szindróma diagnosztikája ismeretlen volt, így egyedül kellett önmagukat meggyógyítaniuk.
A győzelem napjának évfordulóján rájuk emlékezzünk,
sok-sok emberöltő legnagyszerűbb nemzedékére, amelynek számos tagja – hovatartozástól függetlenül – egyszerű katonaként, polgárként, a hatalmasok sakkjátékának ágyútöltelékeként sem bukta el a bátorság próbáját. Egypáran még vagyunk olyan szerencsések, hogy
ismerhettük őket, tanulhattunk tőlük. Hiányoznak.
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Új park épül Marosvásárhelyen

(Folytatás az 1. oldalról)
A Tudor negyedbe tervezett park
projektjét a 2014–2020-as regionális
operatív program keretében nyertes
pályázat révén valósítják meg. A finanszírozási pályázatot és a projekttel
járó költségeket 2019 decemberében
hagyta jóvá a tanács. Az önkormányzat sajtószóvivője, Marius Libeg arról
tájékoztatott, hogy jelenleg a tervezési és a kivitelezési szerződés aláírása van folyamatban.
A projekt értéke 14,53 millió lej,
azaz hozzávetőlegesen 3,05 millió
euró, ebből a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal önrésze mindöszsze 2 százalék.
A projekt kivitelezésével a városi
környezet minőségi javítását szeretnék elérni azáltal, hogy az elhanyagolt, kihasználatlan területet hasznossá és vonzóvá tegyék a városlakók
számára. Olyan szabadidős parkot
alakítanak ki, amely sportolásra, kikapcsolódásra és feltöltődésre alkalmas.
A létesítményt a Segesvári út, a
Méhész (Apicultorilor) és a Szorgalom (Sârguinţei) utca által határolt területen építik meg, pontosabban:
keleten a Méhész utcai garázsok és
tömbházak, északon a Csendőrség,
délen a Segesvári út, míg nyugaton a
Dimitrie Cantemir Egyetem határolja. A szabadidős övezet összterülete 38,4 ezer négyzetméter. Ebből
37,7 ezer négyzetméter zöldövezet, a
fennmaradó 706 négyzetméter pedig
vízfelület, mégpedig egy mesterséges tó.

Az iskolának jelentős szerepe van abban, hogy a fiatalok elsajátítsák a kritikus gondolkodást, amire nagy
szükségük van, hogy ki tudják szűrni az álhíreket,
amelyekkel a hazai közvéleményt is folyamatosan
bombázzák – mutatott rá Winkler Gyula EP-képviselő
(RMDSZ, EPP), aki szerda délután a szilágysomlyói Simion Bărnuţiu Főgimnázium diákjaival vett részt online beszélgetésen.

A szabadidőközban lesz egy többfunkciós épület, egy színpad, egy 200
méteres futósáv, lesznek padokkal ellátott, kikövezett sétányok, házi kedvenceknek kijelölt helyek, kerékpártartók stb.
– A projekt megvalósításával a marosvásárhelyieknek egy korszerű architektúrájú teret szeretnénk létrehozni. A park olyan környezetet biztosít, ahol a városlakók kellemesen
tölthetik el szabadidejüket, ahol érvényesülnek a hely adottságai, gondozott és változatos lesz a növényzet,
szép lesz a pázsit. A park, akárcsak az
állatkert, a Somostető vagy a Víkendtelep a város turisztikai értékét is növeli, és keresett célpont lesz a turisták
körében is – mondta Soós Zoltán,
Marosvásárhely polgármestere.
Kérdésünkre, hogy miért nem azt
a tervet valósítják meg, amit az előző

városvezetés fennhangon hirdetett,
miszerint a 48,5 millió lejes költségvetésű szabadidőközpontban egy
50x25 méteres úszómedence, egy
35x24,5 méteres gyermekmedence és
egy 250 négyzetméteres aquapark,
két minifocipálya, két minikosárpálya, egy 354 férőhelyes lelátó, egy
amfiteátrum, négy melléképület,140
parkolóhely kapott volna helyet, a
sajtószóvivő elmondta, hogy a 2014–
2020-as regionális operatív program,
melynek keretében elnyerték a finanszírozást, erre nem adott lehetőséget.
A lepusztult városi területek rendezésére kiírt pályázatokban kikötés, hogy
a terület kevesebb mint 10 százaléka
építhető be, éppen azért, hogy a városban minél több zöldövezetet hozzanak létre, csökkentve ezáltal a
város szennyezettségét és a szén-dioxid-kibocsátást.

Táncház napja online térben

A Hagyományok Háza tizedik
alkalommal rendezi meg a táncház napját. Az egész napos online műsorfolyam palettáján
szerepel többek között táncoktatás kicsiknek és nagyoknak, a
programsorozatra a koronát a
Halmos Béla-díjas előadók
koncertje teszi fel.

Kerek évfordulójához érkezett a
táncház napja, idén tizedik alkalommal rendezik meg a jeles eseményt. A
korábbi években programok széles
választéka, kézműveskedés, gyerekprogramok, népmese, tánc- és énektanítás várta az érdeklődőket az első
magyarországi városi táncház évfordulóján, idén – a járvány következtében – már második alkalommal csak
az online térben terveznek. Május 7én (ma) – a Hagyományok Háza és
a Zeneakadémia Koncertközpont
közös szervezésében – ünnepi népzenei koncertet közvetítenek a Zeneakadémiáról a Békés Banda, a Berka
együttes és az Erdőfű zenekar közreműködésével, s a nézők megismerhetik az idei Halmos Béla-vándordíjast
és -emlékérmest is.
Május 8-án, szombaton egész
napos műsorfolyamnak ad otthont a
Hagyományok Háza. Az aprók tánca,
a kézműveskedés és népmese idén
sem maradhat el, az otthonok biztonságában alkalom adódik több tájegység táncába is belekóstolni, a
szakavatott tánctanároktól széki, rábaközi, szatmári, moldvai, felcsíki és
balkáni táncok is tanulhatók. Olyan
táncházas legendák is a kamerák elé
álltak, mint Csatai László Csidu, aki
több mint negyven éve folyamatosan
vezet táncházakat, vagy a hetvenen
túl is aktív Kakuk Pál, aki nem kevesebb mint huszonöt évig táncolt a
Magyar Állami Népi Együttesben.
A programot egy fergeteges virtuális széki táncház színesíti. Az esemény megmutatja ország-világnak a
népzene s a néptánc erejét. A táncház
napján félszáz táncegyüttes a világ
minden pontjáról, egymástól távol, de

Az iskolának kiemelt
szerepe van a kritikus
gondolkodás kialakításában

„Egyre zajosabb a közbeszéd, sokszor véleményt kapunk információ helyett, látszólag annak van igaza, aki a leghangosabb,
ilyen kontextusban a kritikus gondolkodásnak jelentős szerepe
van. Az online térben elérhető információkat fenntartásokkal kell
kezelni, érdemes alaposan elemezni a velünk szembejövő állításokat, utánanézni a forrásnak. Nagyon fontosnak tartom, hogy a
fiatalok megtanulják, hogyan ismerjék fel a hazugságot, szűrjék
ki a manipulációt, használva józan eszüket, logikájukat. Ez azért
is fonos, mert az EU adatai szerint a 18 és 24 év közötti fiatalok
egyharmada kizárólag a közösségi médiából tájékozódik. Éppen
ez az a közeg, amelyet a leginkább behálóznak az álhírek, a propaganda, a félretájékoztatási kampányok” – hívta fel a figyelmet
a képviselő.
A középiskolásokkal folytatott beszélgetésen szó esett a Brexittel kapcsolatos súlyos félretájékoztatás következményeiről, valamint a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos álhírek tömkelegéről
is. „Egyértelműen kimutatható, hogy a Nagy-Britannia kilépéséért
dolgozó aktivisták a közösségi médiát felhasználva, hazugságokkal és álhírekkel mérgezték meg a közvéleményt. A Brexitben jelentős szerepe volt a technológiának, a mobileszközöknek, végül
nagyon szoros eredmény született: 51,9% a Brexit mellett, 48,1%
a Brexit ellen voksolt. Ha nem lett volna az az erőteljes dezinformációs kampány a közösségi médiában, az EU és Nagy-Britannia
történelme másképpen íródna” – magyarázta Winkler Gyula. Felhívta a figyelmet arra is, hogy a koronavírussal kapcsolatos álhírek azért is veszélyesek, mert az emberek egészségéről, életéről
van szó.
Az EP-képviselő rámutatott, hogy az Európai Parlament foglalkozik az álhírek elterjedésének problémájával, létrehozott egy
félretájékoztatással foglalkozó különbizottságot – INGE –, amelyben ő maga helyettes tagként vesz részt. A Kritikus gondolkodás
az európai problémákról témakörben szervezett online beszélgetést a közelgő Európa-nap alkalmából kezdeményezték a szilágysomlyói diákok. (közlemény)

21 országból kettő osztályzatán
rontottak

Fitch: Közép- és KeletEurópa adósosztályzatai
átvészelték a sokkot

Adósosztályzati szempontból viszonylag jól átvészelték a koronavírus-járvány okozta sokkot Közép- és
Kelet-Európa, valamint az egykori szovjet térség gazdaságai, de az osztályzati kilátásokat megterhelték a
térség köz- és külső finanszírozási mutatóira gyakorolt
járványhatások – áll a Fitch Ratings szerda este Londonban ismertetett térségi helyzetértékelésében.

virtuálisan együtt táncolhat Nyitrai
Tamás és zenekara és Kubinyi Júlia
énekes muzsikájára. Érkeztek felvételek a Kárpát-medencén túlról Argentínából, Chiléből, Ausztráliából,
Németországból és Angliából is.
A táncház napját a megálmodói
azért alapították, hogy a Kárpát-medencei magyarság közkinccsé tegye –
az UNESCO által is elismert –
táncházmozgalom értékeit a külvilágnak. Ez egyben tisztelgés a mozgalom alapítói és tagjai előtt, akik
napról napra adják át, estéről estére
éltetik, hétről hétre dokumentálják, és
évről évre őrzik hagyományainkat.
Ennek nyomán, tíz évvel ezelőtt –
az első táncház 40. évfordulóján – a
Halmos Béla vezette Hagyományok
Háza Baráti Köre Egyesület hagyományteremtő szándékkal egész napos
szabadtéri rendezvényt kezdeménye-

zett a május 6-ához legközelebb eső
szombatra. Ma szerte a világon – az
1972. május 6-án a budapesti Liszt
Ferenc térről elinduló kezdeményezés hatására – fiatalok százezrei saját
hagyományaik felé fordulnak, táncházakban és folkkocsmákban érzik
jól magukat, népdalokat énekelnek a
kirándulásokon, tánctáborokba és
kézművestáborokba mennek nyaralni, divattervezők válnak híressé a
hagyományos motívumok felhasználásával, népzenét és néptáncot lehet
tanulni óvodától az egyetemi szintig.
A táncház napjának célja, hogy ezt a
világot minél többen megismerjék!
Információk:
https://hagyomanyokhaza.hu/hu/
program/x-tanchaz-napja
https://zeneakademia.hu/online_
kozvetites

A nemzetközi hitelminősítő kiemeli, hogy az ebben a térségben
az általa minősített 21 ország közül csak kettőnek, Szlovákiának
és Örményországnak az államadós-besorolását rontotta a koronavírus-járvány elhatalmasodása óta, viszont ugyanebben az országcsoportban hat besorolásra tart érvényben leminősítés lehetőségére utaló negatív kilátást.
Magyarország „BBB” szintű, befektetési ajánlású szuverén
osztályzatát a Fitch Ratings stabil kilátással tartja nyilván.
A közép- és kelet-európai EU-térségen belül Szlovákia és Románia államadós-besorolásának kilátása ugyanakkor negatív a
Fitch osztályzati listáján.
A Fitch Ratings a befektetési kategória alapszintjén, saját osztályzati módszertana alapján „BBB mínusz” besorolással tartja
nyilván Romániát.
Egy másik globális hitelminősítő, a Moody’s Investors Service
ugyanennek megfelelő „Baa3” osztályzatot tart érvényben Romániára, szintén leminősítés lehetőségére utaló negatív kilátással.
Ha a román államadós-osztályzatokat a Moody’s és a Fitch
egyaránt leminősítené, Románia ezeknél a hitelminősítőknél átkerülne a befektetésre nem ajánlott kategóriába, és ebben az esetben a nemzetközi intézményi befektetők körében sem számítana
többé befektetésre ajánlott osztályzatú szuverén adósnak.
A nemzetközi gyakorlat alapján ugyanis a befektetési társaságok általában két hitelminősítő osztályzatát veszik figyelembe
annak meghatározásához, hogy egy adott szuverén vagy kereskedelmi adós besorolását befektetésre ajánlottnak tekintik-e vagy
sem. (MTI)

2021.május7.,péntek ______________________________________________ SZÍNESVILÁG __________________________________________________ NÉPÚJSÁG

5

XVII. évf. 16. (758.) szám, 2021. május 7., péntek

A népének történelmi, néprajzi emlékművet állító Orbán Balázs
Buksa Éva-Mária ny. tanár

(Folytatás az április 23-i lapszámból)
Az 1896 márciusában újjászervezett KZST
megnyitó díszgyűlésén az új elnök, Petelei
István említést tett a Budapesten megjelent
Magyar népköltési gyűjteményről, melynek
szerzői közt – Kriza János, Benedek Elek és
Sebesi Jób neve mellett – hajdani tagtársuk,
Orbán Balázsis szerepelt.
Említést érdemel, hogy a KZST ülésein az
évtizedek folyamán többször kegyelettel emlékeztek meg Orbán Balázsról születésének
vagy halálának évfordulóin.
Végül nem hallgatjuk el, hogy szeretett
édesanyja betegségének kezelése végett többször járt a híres vásárhelyi doktoroknál.
Most, halála után 131 évvel mi, marosvásárhelyiek büszkék lehetünk, hogy Orbán Balázs sok, pirosba borított eredeti jegyzetfüzetéből egy fellelhető a Teleki Tékában, bár
ez egy véletlen szerencsének köszönhető.
Ugyanis, amikor felsőbb parancsra Székelykeresztúrról az Orbán Balázs iskola könyvtárát beszállították Marosvásárhelyre, egy
részét a tékába vitték, másik felét a megyei
könyvtárba. Ott Mészáros József néhai főkönyvtáros hozzáértésének köszönhetően a
fotóhagyatékban fellelhető, üveglemezekre
rögzített 150 darab képet célszerű tárolódobozokba helyezte, és ezeket nagy becsben a
mai napig ott őrzik.

Orbán Balázs politikai pályafutása

1871-től Budapesten élt, hiszen először
Marosvásárhely parlamenti képviselője, a
Nemzeti Párt szélsőbaloldali frakciójának
programjával, majd 1872–81 között Székelykeresztúr kerületet képviselte függetlenségi
párti programmal, azonban 1881-ben megbukott a kormánypárt jelöltjével szemben. Ő, a
hűség és nemzetszeretet apostola „nemes
bosszúhoz” folyamodott: ötszáz aranyforintos alapítványt hozott létre a székelykeresztúri gimnáziumnak.
Említésre méltó, hogy az udvarhelyi
Ugron Gáborral (Rabon bán) szerveztek egy
„székely puccsot”: 200, saját pénzükön felfegyverzett székellyel akartak beavatkozni az
orosz–török háborúba, az utóbbiak oldalán.
Sikertelenül!
1881-től a berettyóújfalui kerületet képviselte a parlamentben. (Sokat tett a mocsarak,
a Sárrét átalakításáért.) A helyiek csodálták,
szerették a különc külsejű székely nemest,
aki mindig atillát, székely posztónadrágot és
alföldi szűrt viselt. Haláláig volt a vidék képviselője az országgyűlésben, de felszólalásaiban többnyire a székely nép érdekeiért szállt
síkra.
Mindhárom mandátuma alatt a képviselőház jegyzője volt. Budapesti tartózkodása
alatt állandóan írt, cikkei megjelentek az Ellenzékben, az Ország Tükrében, a Hazánk s
a Külföldben, a Századokban, a Magyarország és a Nagyvilágban, a Honban és a Vasárnapi Újságban.
A dualizmus korában hitvallását így fogalmazta meg: „Minden jó szándék, minden
igyekezet, ami nem a magyarság önbecsülésének erősítését szolgája, pusztába kiáltott
szó.” Egy másik helyen ezt írja: „Örök törvény: minden összeomlott helyébe kerül valami új. Minden hanyatlás, elmúlás
csírájában hordozza egy új csíráit. A politikai

(1830. február 3. – 1890. április 19.)

felfogáshoz kell idomítani a társadalmi cse- morfájdalmak, ami nem is csoda, hiszen 20
Örök és elvitathatatlan érdeme a Székelylekvést.” A parlamentben hazafiságtól izzó év óta, amióta országgyűlési képviselőként a föld leírása, azaz az a hatalmas, fáradságos
beszédeiben a sok szenvedéstől és megalázó fővárosban élt, a táplálkozására nem nagyon anyaggyűjtése, mellyel művelődéstörténeigazságtalanságtól meggyötört székely népe figyelt, általában otthonról kapott szalonnán, tünket gazdagította. Célja megvalósításához
számára – merész kiállással – követelte a tár- füstölt sonkán élt, és azzal dicsekedett, hogy erőt adott népe iránti rendkívüli szeretete és
sadalmi-gazdasági felemelkedés biztosítását „napi 30 krajcárból is meg lehet élni”.
olthatatlan nevelő szándéka, melynél erőAz 1890-es esztendő már vészjósló egész- sebb csak akaratereje volt. Akaratereje és
(ipari befektetést, ásványvízforrások, bányák
működtetését, vasútépítést, közutak karban- ségi tünetekkel köszöntött be.
önként vállalt felelőssége adott erőt a kitarParlamenti munkáját az utolsó hétig becsü- táshoz, az emberpróbáló (fizikai) akadályok
tartását), politikai és kulturális jogokat (iskolákat, anyanyelv teljes használatát, szólás- lettel ellátta. Kedden, április 15-én tartotta leküzdésére. Az ő nemes egyszerűsége minutolsó beszédét a Naszód-vidéki erdők ügyé- den tettében, életmódjában és szavában megszabadságot).
1882-ben tíz néprajzi tárgyú írása jelent ben. Utána így nyilatkozott: „Érzem, ez volt nyilvánult. Nem engedte, hogy bárónak
hattyúdalom.” Szerdán olyan fájdalmai vol- szólítsák. Életszemléletéről így vallott: „gonmeg a Magyar népköltési gyűjteményben.
Sokat tartózkodott Szejkefürdőn 1883 tak, hogy nem tudta lakását (albérleti szoba a dolkozni, szeretni (szülőföldet, nemzetet) és
Kálvin tér 7. szám alatt) elhagyni, csütörtö- munkálkodni – e háromban nyilatkozik meg
őszén, édesanyja betegsége miatt.
1871 és 1884 között 6 kötetben jelentette kön – sejtve, hogy közeleg a vég – felkeres- az emberi élet értéke, s ennek az összhangja
ték barátai az ágyban fekvő beteget, aki adja meg az emberi élet szépségét” – tehát
meg Pesten országgyűlési beszédeit.
1887 májusában a Magyar Tudományos beszélni alig tudott, és csak szódavízen élt. élettitka oly áttetsző, mint a havasi patakok
Akadémia levelező tagjának választotta. Pénteken este 11-kor örökre eltávozott e földi vize. Ennek ismeretében kijelenthetjük,
Székfoglaló beszédét 1888 márciusában tar- létből. A diagnózis gyomorrák, egyesek mér- hogy ez a példaértékű jellem gondolatainak
totta a székelyek származásáról és intézmé- gezésről beszéltek.
és szíve szeretetének gazdagságát valóban
nyeiről.
mindvégig gyűjtögette és osztoA következő év július 1gatta. Osztogatta az az ember, aki
jén nyolcszáz tagú küldöttegész életében rendkívül takarékoség tagjaként Turinba
san élt, már-már fösvény ember(Torinóba) ment Kossuth
ként, ruházatára és élelemre keveset
Lajoshoz, hogy meggyőzköltött, de anyagilag önzetlenül sezék a hazatérésről. Innen
gítette a rászorulókat, és nagyPárizsba ment az 1889-es
lelkűen támogatta a közművevilágkiállításra; másik céllődés ügyét. A terméketlen és ártó
ja volt, hogy virágot hetétlenség állapotát nem ismerte. A
lyezzen el hajdani barátja,
neki tett szívességet, fáradságot
Victor Hugo pantheoni sírmegjutalmazta, senkitől semmit inemlékénél, ahol veretes
gyen el nem fogadott. Ezeket az erébeszédet is tartott frannyeit soha nem fitogtatta. Egész
ciául.
életét a hűség és felelősségtudat
A Parlament pulpitusáfémjelezte!
ról hangoztatta: „Nem feVégrendeletében
örökösének
ledhetjük a véres megnépét tette meg. Úgy rendelkezett,
torlások korát, amely maga
hogy vagyonának nagy részét közalá temette a sok drága hacélokra hagyta. Alapítványt hozott
zafit és a magasztos ideálétre Udvarhely öt osztályú gimnákat, amelyeket tápláltunk.”
ziuma részére. Pár száz aranyat adott
A kor minden hatalmi teaz 1885-ben létesült Erdélyi Magyar
Forrás: Wikipédia
kintélyével szembeni el- Orbán Balázs síremléke
Közművelődési Egyletnek (ma:
lenzéki magatartása és (romantikus) nemzeti
Kalandos, küzdelmes életútja véget ért, de Egyesület – EMKE), Sándor János jegyzőre
eszméi diadalában hitt, ezekbe kapaszkodott örökké élni fog óriású hatású életműve! Ha- bízva a pénzt. Szejkefürdőt öccsének hagyta
vallásos hitével és teljes erkölcsi bizalmával. láláról és temetéséről Pesttől Székelyudvar- azzal a kikötéssel, hogy évente 200 forint (érEgy másik nagy hatású szónok, aki a székely- helyig minden korabeli újság beszámolt. A téke akkor más volt!) az EMKE javára, és
ség ügyében szállt síkra, barátja, Ugron Fővárosi Lapok írta: „A híres emberek mű- 100 forint a székelykeresztúri unitárius iskola
Gábor, de ő a balközép frakció színeiben po- veikben, tetteikben élnek tovább. Kevés legjobb diákjainak legyen átutalva. A 300 folitizált.
olyan kalandos életű, sok országot megjárt, a rintot érő tövisi birtokát szintén az erdélyi
A hivatástudat és a hazafiúi kötelességér- történelmi változásoktól befolyásolt sorsú közművelődés ügyét szolgáló EMKE-nek
zet további cselekvésre serkentette. 1889-ben nagy egyéniséget tartunk számon, akinek hagyta.
jelent meg A Székelyföld leírását kiegészítő életrajza is kalandregény volt, mint néhai
„A népnevelés előmozdítása által edzem
utolsó nagy műve, Torda város és környéke, Orbán Balázsé.” Pesten a koporsójánál a szé- meg jövőre e népet a hazafiságban” – írta.
melyen – nyaranta, a parlamenti szünetben – kelyföldi diákok zokogva búcsúztak a nagy (Úgy tudom: sokan megedződtek, de még
öt éven át dolgozott rendkívül mostoha kö- írótól, mecénásuktól. Három életben maradt van bőven hely…!)
rülmények között, de örömmel töltötték el a testvére: báró Orbán Bódog, báró Orbán Ottó
Személyiségének fényéből sugárzik e felkimerítő munka egyre sokasodó eredményei. és Ugron Lajosné Celeszta szomorújelentését emelő ars poétikája: „A teljesített kötelesség
A Torda város bevezetőjében írja: „Több mint is leközölték az újságok.
öntudatának érzése a jutalmam.” A hűség, a
ezer évnek vére, könnye és áldozatos verejSzeretett Szülőföldjén, Székelyudvarhe- kitartás és nemzetszeretet örök példája az
tékezés munkája adta meg szent jussunkat e
drága hagyatékhoz… ódon templomainak lyen, a Szejke oldalában levő kriptában he- utókor számára minden időkben! Ezért érderégi időkről regélő magas falai árulkodnak a lyezték örök nyugalomra, de nyugalmát, a mes és kötelességünk is Rá emlékezni. Retörténeti változásokról.” A város főjegyzője, rossz talajviszonyok miatt, kétszer is meg mélem, hogy ez emlékeztető írás is növeli a
Nesselfeld Miklós feljegyezte róla: „A déle- kellett zavarni, és csak 1932-ben került a „redivivus” (föltámadás) esélyét!
Sütő András szerint: „Orbán Balázst nem
bédje forrás mellett, égető napon, esős időben mostani végleges sírhantba a legnagyobb széa
provincia,
hanem felülmúlhatatlan értékei
kely,
szeretett
édesanyja
mellé.
Sírfeliratát
valamely hodály fészerében esett meg, az
ültették az emlékezet aranyszékébe”. Talán a
szolgált éji tanyául is, amikor szénából, sar- Tompa László fogalmazta meg:
„Itt nyugszik/ Orbán Balázs/ 1829-1890/ hűsége, felelősségérzete és tettei szülőföldjúból maga készítette ágyát.” A város – tiszSzékelyföld!/ A te leghívebb fiad/ pihen itt, szeretetre és nemzeti értékeink megbecsülételete jeléül – díszpolgárává választotta.
sére nevelik a késő korok olvasóit…
A Pesten tanuló szegény székely diákokat nyugtasd/ míg a kürt riad!”
A történelmi és szellemi nagyjainkra emNyugalmát hatalmas székely kapuk őrzik,
hétvégeken gyakran látta vendégül, amikor a
maga készítette meleg étellel kínálta és pénz- a sírhoz legközelebbit még ő maga állíttatta lékezés biztosítéka lehet a magyar jövendőzel segítette. Egyre gyakrabban kínozták gyo- egykori fürdőháza elé.
nek és a megújulásnak!
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A természet kalendáriuma (CDLXI.)

Kiss Székely Zoltán

Tavasz végéhez közeledünk, már május
első hetét is magunk mögött hagytuk. Napkeltétől napnyugtáig rigók merész trillái, harcias fúgák, bősz dallamok... S az ember?
Megbabonázva hallgatja ezt a zenét.
A hajdani toronynak homlokáról,
Remete rigó végig a mezőkön,
Míg él a nap, dalod szállongva zenged
S a tiszta ének elbolyong a völgyön.

GiacomoLeopardiA remete rigóról írt
versét SíkSándor magyarította.
Körül a kikeletnek
Csilláma rezg az ujjongó mezőkön,
S láttára szívem szelíden fölenged.
(…) Ó jaj, de összevágnak
Szokásaink! A mosoly és enyelgés,
A zsenge évszak édes házanépe
S te, szerelem, testvére ifjúságnak,
(Keserű sóhaj elnyűtt napjainkban!)
Nem kellettek, nem is tudom, miért, sőt
Tőletek menekülök;
Remeteként megülök,
Hazámban idegenként.

Így élem el tavaszát életemnek.
E nap, mely most az éjszakának enged,
Falunkban ünnep régi megszokásból.
A tiszta estben hallom a harangot
(…) Csak én járok magamban
A távoli mezőknek e zugában.
Minden gyönyörűséget
Másszorra toltam. Szemeim elbolyongnak
A csilla levegőben
Távol hegyekre és a Napot nézik,
Szelíd nappala fogytán
Mint hull le, s mintha mondaná tűnőben:
A boldog fiatalság elenyészik.

Te magányos madárka, hogyha eljő
Életednek csillagok írta estje,
Nem fog bántani bánat
A múltakért, hisz természet gyümölcse
Kis szíved minden vágya.
De én, ha majd az aggkor
Elátkozott küszöbjét
Ki nem kerülhetem már,
(…)Vajon hogy nézem akkor
Ez éveket, szegény magam s magányom!…

Ez már nem a rigóról szóló dal, hanem az
emberről, aki észreveszi a rigó magányát.
121 évvel ezelőtt, 1900. május 7-én adták
át a Magyar Állami Földtani Intézet épüle-

A Magyar Állami Földtani Intézet székháza

tét. Az intézet múzeumát 1868-ban alapították, egy évvel korábban, mint magát az intézetet. A Földtani Intézet alapító okirata három
gyűjtemény kialakítását írta elő: az általános
őslénytani, a regionális kőzettani és a regionális őslénytani gyűjteményét. Az előírásban
az is szerepelt, hogy a két regionális kollekciót nyilvánosan ki kell állítani. Harminc
évig, megfelelő hely hiányában, ezeknek a
követelményeknek nem lehetett eleget tenni.
A XX. század első évében sikerült megnyitni
a székházat. A magyar szecesszió eme remekműve LechnerÖdönt dicséri, benne 1470
négyzetméter felületen a teljes második emeletet elfoglaló, kiállításnak berendezett múzeummal. A kiállítás számos gyűjteményt
foglalt magába, így például a magyar és külföldi kőzet- és őslénytani, az agrogeológiai,
a bányageológiai gyűjteményeket. 1939
végén a háborús veszélyek miatt a kiállítást
lebontották, a gyűjtemények darabjait ládákba csomagolták. A háború után bizonyos
szelekciót, „profiltisztítást” végeztek, és az
anyag egyes részeit más intézményeknek – a
Budapesti Műszaki Egyetemnek, a Magyar
Nemzeti Múzeumnak és a Természettudományi Múzeumnak – adták át. Így a megmaradt
rész áttekinthetőbben, célszerűbben elhelyezett formában látható. Maga az épület pedig
jelképe lett a természettudományoknak – az
egyetlen olyan természettudományi múzeum,
amely az elmúlt évszázadban s ebben a mostaniban nem kényszerült költözködésre.
Május első dekádjának végnapja számos,
a Természet kalendáriumában is számon tartott ember születés-, avagy halálozásának
napja.
Tizedikén emlékezzünk meg Kányádi
Sándorról, az 1929-ben született költő
Tavaszutó című versével.
Ázik a Küküllő,
paskolja a zápor,
tovatűntén is még
csurog a fűzfákról.

Játszik az esővel
a nap mosolyogva,
szivárványhidakat
ível a folyóra.
Récefiókákat
vezényelő vének
tanítgatják a szép
búvármesterséget.

Messzi jár a zápor,
viszi a szél, húzza:
szemlátomást nő
nyomában a búza.

S meglátván a békák
udvarát a holdnak,
holnapra új záport,
záport kuruttyolnak.

A záporozó májusi esőkben egy rég élt botanikus emléke kísért, ahogy ránézek a
teraszunkra már kitett szobai
dísznövények sorára.
Május 10-én, 1566-ban,
halt meg Leonhard Fuchs
német botanikus és orvos.
1533-ban az orvostudományok professzora lett Tübingenben. Itt hozta létre a –
német területen első – botanikus kertet, melyben főként
gyógynövényeket termesztett. Leginkább a növények
gyógyhatása foglalkoztatta.
Számos könyvet írt, amelyekben pontos leírást adott a
növényekről. A szép kivitelű
fametszetekkel az élethű növényábrázolás hagyományát
teremtette meg. A növények
leírásán kívül ismertette lelőhelyeiket, a begyűjtés legmegfelelőbb idejét és a
növények hatását. Fontosnak
tartotta, hogy az orvosi gyakorlatra készülők a valóságban is megismerjék a gyógynövényeket. A botanika egyik
atyjának is nevezik. Fuchs nevét a virágos
növények egyik nemzetsége – a Fuchsia
(fukszia) – őrzi. A fukszia, avagy Krisztus
vércseppje dísznövény. A nemzetséget Európában mindössze 200 éve ismerik. Fajai
Közép-, Dél-Amerikában, Új-Zélandon és
Tahiti szigetén őshonosak. Nálunk kedvelt
szobanövények. Körülbelül 100 faját ismerik.
Létezik alacsony, lágy szárú, magas, fás
szárú, de egyáltalán nem ritkák a csüngő
vagy kúszó fajok sem. Többnyire hibridek.
Az enyhén árnyékos helyet és a magas páratartalmat kedvelik. Nyáron folyamatosan locsolni kell, télen azonban a fukszia nem
igényel sok vizet. Virágában négy csészelevél
öleli körbe a csüngő virágkoronát, amely általában más színű. Ebből emelkednek ki a
porzószálak, és egy igen hosszú bibeszál.
Nagyanyám állandóan tartott fás szárú fuksziákat. Májusban az udvari nagy virágágyásba ültette ki őket. A május eleji virágzás
megindultával október elejéig ontotta virágait. De volt olyan év, hogy a fagyosszentek
megtréfálták nagyanyámat, s az éppen virágrügybontó fukszia abban az évben nem
virágzott.

Fukszia virágcsodája zengőlégy vendéggel

Május 10-én, 1649-ben született Désen
Pápai-PárizFerenc orvos, korának kiemelkedő tudósa, 1675-től a nagyenyedi kollégium tanára. Ő az első magas szintű magyar
nyelvű orvosi munkának, a Pax corporis…nak az írója, amely műve a XVII. század
végén és a következő század elején a legkedveltebb házi orvosságoskönyv, gyógynövénykalauz, a gyógyulni vágyók kátéja volt, s
legalább 14 kiadásban jelent meg. Híres szótáríró is volt, latin–magyar szótára első alkalommal 1710-ben jelent meg. Ő az első
heraldikai kötetünk írója is. Igazi polihisztor
volt. Munkásságát legrészletesebben Nagy
Géza dolgozta fel a Kriterionnál 1977-ben
megjelent kötetében. A magyarországi kutatók közül életútjáról a legtöbb új adatot Szállási Árpád orvostörténész tette közzé.
Május 10-i születésű a sokoldalú természettudós, orvos ZaySámuel. Komáromban
született 1753-ban. A Debreceni Református
Kollégiumban, majd a pesti orvostudományi
egyetemen tanult. Néhány évi komáromi,
majd kecskeméti praktizálás után, 1794-ben
Tatára került, és haláláig mint tatai és gesztesi
járási főorvos tevékenykedett. Nagyszabású
terve volt egy háromkötetes természetrajzi
mű megírása, amelyben az ásvány-, növényés állatvilágot rendszerezte volna magyar
nyelven. Magát az „ásvány” szót is ő vezette
be a hazai szaknyelvbe. 1791-ben ki is adta
barokkosan hosszú című munkáját: Magyar
minerológia, avagy az ásványokról való tudomány, melly a’ természet első világának
eddig esméretes minden-féle szüleményeit
magyar nyelven terjeszti előnkbe. Már a növénytani kötettel is elkészült, amikor Földi
János levélben megkérte, hogy engedje át
neki a természetrajz többi részének megírását. Zay ezt önzetlenül megtette, de a nemes
gesztusért Földi későbbi plágiummal való vádaskodását kapta cserébe. Zay feladatának tekintette a babonás nép felvilágosítását, az
orvostudomány népszerűsítését. Kecskeméten közegészségügyi tervezetet dolgozott ki,
német szerzők műveit fordította, és saját tapasztalataival kiegészítve tette közzé. 1810ben egy gyógykezelési útmutatót adott ki,
afféle házi mindentudót az egészségügyi
problémákat illetően. Címe szinte rövid tartalmi összefoglalónak tekinthető: Falusi
orvos pap, vagy olly orvosi útmutatás, mellynél fogva leginkább a’ falukon uralkodni
szokott nyavalyák orvosoltatnak. Mellyet
minden valláson lévő pap uraknak, seborvosoknak és értelmes házigazdáknak készített a’ kiadó. A magyar orvosok közül
elsőként vetette fel a vérátömlesztést mint az
életmentés egyik lehetséges formáját. Dolgozott Hippokratész munkáinak átültetésén is,
de ezt – ismeretlen okokból – nem adta ki.
Májusi, nyár eleji záporok frissítsék emlékezéseinket.
Maradok kiváló tisztelettel.
Kelt 2021-ben, május 7. napján
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350 éve végezték ki a Wesselényi-összeesküvés vezetőit

A bécsi francia nagykövetnek
1665-ben eljuttatott első levél reális
javaslatok mellett számtalan ködös
elképzelést fogalmazott meg, többek között Lipót császár elfogásának és megzsarolásának ötletét is,
így a franciák nem tekintették tárgyalási alapnak. Miután Versaillesban az újabb tervezetekre is kitérő
választ adtak, és az 1667-es flandriai háború számukra kedvezően
alakult, „ejtették” is a magyar szövetség tervét. A világos célokat ki
nem tűző, állandóan vitatkozó, marakodó és kalandos terveket szövögető főurak ezután a Habsburgok

másik nagy ellenfele, az isztambuli
Porta felé tájékozódtak, és 1668-ra
eljutottak a felkelés tervéig.
Ekkorra azonban szinte minden
ellenük fordult: a tekintélyes és
köztiszteletnek örvendő Wesselényi
1667-ben meghalt, a franciák és
osztrákok kiegyeztek, a Velencével
háborúskodó török nem akarta a
vasvári békét kockára tenni. A
résztvevők vallási ellentéteik és
személyes ambícióik miatt jobbára
egymással huzakodtak, a felkelés a
szerencsétlen véletlenek összejátszása miatt hamvába holt. A nádori
tisztségre pályázó Nádasdy beárulta

társait Bécsben, nem sokkal később
Wesselényi özvegye a terveket teljesen felfedő iratokat juttatott el az
udvarnak. Zrínyi és Nádasdy ezután
– a felelősséget a másikra hárítva –
mindent bevallott a császárnak, aki
színleg megkegyelmezett nekik.
A két főúr – bár tudták, hogy figyelik őket – újrakezdte a szervezkedést, amelynek 1669-ben
megnyerték I. Rákóczi Ferenc választott erdélyi fejedelmet is. A
meggondolatlan és heves összeesküvők a kedvezőtlen külpolitikai
helyzetben teljesen alaptalanul
török támogatásban reménykedve

1670 áprilisának elején megindították a felkelést. Zrínyi és Frangepán
horvátországi próbálkozását napok
alatt elfojtották a császári hadak, ezután a két főúr a császári kegyelemben bízva Bécsbe indult. A hír
hallatán a Felső-Magyarországon
kisebb sikereket elért Rákóczi is letette a fegyvert.
A harcok elcsitulása után következett a megtorlás. A bécsi udvar az
alkalmat a mindig üres államkincstár feltöltése mellett a „fékezhetetlen és lázadó” magyar nemzet
megzabolázására is felhasználta. Ép
bőrrel csak Rákóczi menekült meg,
mert anyja, a katolicizmus terjesztésében érdemeket szerzett Báthory
Zsófia hatalmas summával elérte
felmentését. Zrínyi, Frangepán és
Nádasdy viszont – jóllehet ügyükben a rendi országgyűlés lett volna
illetékes – osztrák különbíróság elé
került, amely mindhármukat fej- és
jószágvesztésre ítélte. A kivégzést
1671. április 30-án reggel hajtották
végre, Zrínyi és Frangepán feje
Bécsújhelyen, Nádasdyé Bécsben
hullott a porba; Lipót kegyként a
jobb kéz az ítéletben előírt levágását elengedte.
A vizsgálat során 221 embert
idéztek meg, 154 ügyét tárgyalták
végig és 13 halálos ítéletet hoztak,
de csak egyet hajtottak végre. A
vádlottak többsége a katolikus hitre
való áttéréssel, súlyos várfogsággal,
magas pénzösszeggel váltotta meg
életét.
A Wesselényi-összeesküvés a
Habsburg-ellenes magyar történelmi mitológia részévé vált, Zrínyi
és Frangepán emlékét Horvátországban utcák és bankjegyek is
őrzik.

szomszédos nagyhatalmak 1772ben első ízben osztották fel egymás
között Lengyelországot, mely
ennek nyomán területének mintegy
harmadát veszítette el.
A felosztást követő politikai szélcsendben a király felvilágosult reformokat vezethetett be. Ezek
kezdetben a szomszédos hatalmak
által ártalmatlannak tartott területre,
a művelődésre összpontosultak,
melynek fejlesztését az 1773-ban
megalapított, az osztrák után Európa második legrégebbi művelődési minisztériumának tartott
Nemzeti Oktatási Bizottság felügyelte. A reformtörekvések hozzájárultak a városok fejlődéséhez,
benépesedéséhez is. Varsó az akkori
Közép-Európa egyik legnagyobb
városává, a felvilágosodás és a
klasszicista építészet központjává
vált.
Az 1780-as évek végén Oroszország és Ausztria erejét a törökök elleni háború kötötte le. II. Szaniszló
Ágost ezt hatalma megerősítésére
próbálta kihasználni, katonai szövetséget ajánlott Katalin cárnőnek,
ennek fejében a lengyel hadsereg
bővítésére kért engedélyt. A Lengyel-Litván Unió részvételét az
orosz–török háborúban az 1788-ban
összeült lengyel szejm hagyta volna
jóvá, de a cárnő közben elutasította
a lengyel király ajánlatát. Így a
rendi gyűlés végül az ajánlathoz
hozzáfűzött, ám az orosz uralmat
gyakorlatilag aláásó reformprojekteket tűzte napirendjére.
Az így kidolgozott alkotmány elfogadásához némi ravaszság is kellett, a szavazást a reformok hívei a
húsvét utáni napokra tűzték ki, amikor a képviselők többsége távol volt
Varsótól. A közben újból kedvezőt-

lenné vált nemzetközi helyzettel is
megindokolt „nagy reformot” 1791.
május 3-án szavazták meg, a kihirdetést az utcán váró tömeg hatalmas
éljenzéssel fogadta.
A változásokat ellenző, a targowicai konföderációba tömörült
arisztokrácia a cárnőtől kért segítséget. II. Katalin 1792 májusában
százezer fős sereget küldött a lengyelek ellen, akiket a poroszok is
hátba támadtak. II. Szaniszló Ágost
kénytelen volt csatlakozni a lengyel
történelembe az árulás szinonimájaként bevonult targowicai konföderációhoz, az új alkotmányt felfüggesztették.
A reformok megakasztása után
az ország újabb felosztásai következtek. Norman Davies brit történész szerint a Lengyel-Litván Uniót

„nem a belső anarchia miatt kellett
lerombolni. Azért kellett elpusztulnia, mert többször is megpróbálta
megreformálni magát.”
Így 1793-ban az egymással
egyezségre lépő oroszok és poroszok másodszor is megcsonkították
Lengyelországot. A megszállók
ellen 1794-ben Tadeusz Kosciuszko, az amerikai függetlenségi
háború hős tábornoka és Józef Antoni Poniatowski herceg vezetésével felkelés tört ki, ennek leverése
után az oroszok, az osztrákok és a
poroszok megállapodtak abban,
hogy egy harmadik, végső felosztással megszüntetik a számukra oly
sok gondot okozó Lengyelországot.
Ez 1795-ben következett be.
II. Szaniszló Ágost akkor lemondott trónjáról, három évvel későbbi

haláláig a három nagyhatalom által
neki juttatott 200 ezer aranydukátból élt előbb az oroszokhoz került
Grodnóban (ma Hrodna, Fehéroroszország), majd Szentpétervárott.
A 18. században halálra ítélt Lengyelország több mint egy évszázadra eltűnt a térképekről, független
államiságát csak 1918. november
11-én nyerte vissza. A korabeli államkorszerűsítési esélyeket megtestesítő május 3-ai alkotmány az
elnyomások közepette a nemzeti
függetlenség jelképévé vált.
Az alkotmány megünneplését
1947-ben a kommunista vezetés betiltotta, május harmadikát a parlament csak az 1989-es rendszerváltást követően nyilvánította ismét
nemzeti ünneppé.

Háromszázötven éve, 1671.
április 30-án végezték ki a
Wesselényi-összeesküvés
néven ismert rendi szervezkedés vezetőit, Frangepán
Ferenc grófot, Zrínyi Péter horvát bánt és Nádasdy Ferenc
országbírót. Az MTVA Sajtóarchívumának összeállítása:

A magyar történelem talán legszervezetlenebb szervezkedésének
közvetlen kiváltó oka az 1664. évi
vasvári béke volt, amely a győztes
szentgotthárdi csata után még növelte is a török hódítás területét.
Mindez csak tetézte a magyar rendek évtizedek során felhalmozódott
sérelmeit, és a Habsburgok politikájával szembefordult főurakban
immár komolyan felmerült a nemzeti király megválasztásának gondolata. A költő és hadvezér Zrínyi
Miklós sugalmazására még 1664ben puhatolózó tárgyalások kezdődtek a Habsburgok legnagyobb
ellenfelével, XIV. Lajos francia királlyal.
Zrínyi 1664 végén meghalt, ezután a szervezkedés élére Wesselényi Ferenc nádor állt, aki 1666
áprilisában Stubnyán írt alá szövetséglevelet (confoederatio) Zrínyi
öccsével, Zrínyi Péter horvát bánnal. Júliusban hitlevelet állított ki
csatlakozásáról Nádasdy Ferenc országbíró, később csatlakozott Frangepán Ferenc is. A szervezkedés
első gyűlését, amelyen a vármegyei
nemesség és Apafi Mihály erdélyi
fejedelem képviselői is jelen voltak,
1666 augusztusában Murány várában tartották.
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A Wesselényi-összeesküvés 1671. április 30-án kivégzett vértanúi. Rusz Károly metszete (Vasárnapi Ujság, 1871. május 7.)

Forrás: Wikipédia

Lengyelországban fogadták el 230 éve Európa első alkotmányát

Kétszázharminc évvel ezelőtt,
1791. május 3-án hirdették ki
az első demokratikus szellemű lengyel alkotmányt. Az
amerikai után a világ második
legrégebbi, Európa első alaptörvénye máig a lengyel nemzeti függetlenség jelképének
számít.

A felvilágosult szellemiségű dokumentum korlátozta a mágnások
befolyását, az addigi királyválasztást örökletes királysággal helyettesítette. Rögzítette a három hatalmi
ág szétválasztását – a kormányzást
az országgyűlésnek felelős minisztérium kezébe helyezte, a hatalom
gyakorlását és a törvényhozó hatalmat a királyra és a kétkamarás királyi tanácsra ruházta át. A nemesség
vétójoga, a liberum veto megszüntetésével a többségen alapuló döntéshozást vezették be, a királyi
városok polgárai választójogot, a
parasztok és jobbágyok jogi védelmet kaptak.
Az alaptörvény II. (Poniatowski)
Szaniszló Ágost király reformtörekvéseit testesítette meg. A művelt, ravasz politikusnak számító uralkodó
1764-ben, Nagy Katalin orosz
cárnő közbenjárására került a lengyel trónra, mégpedig a hanyatlás
időszakában, amikor a 15–16. században még virágzó nemesi köztársaságot, a Lengyel-Litván Uniót
belülről a nemesség hatalmi harcai,
kívülről pedig a környező hatalmak
(Poroszország, Oroszország és a
Habsburg Birodalom) beavatkozásai gyengítették.
Az előjogait, a rendi gyűlés által
biztosított „aranyszabadságát” féltő
nemesség fegyvert ragadott II. Szaniszló Ágost ellen. Az 1768-ban kitört polgárháborúba bekapcsolódó

Jan Matejko lengyel festőnek az esemény századik évfordulójára elkészült műve Varsóban a királyi palota gyűjteményében van kiállítva
Forrás: Wikipédia

PÁLYÁZATI
SZELVÉNY

16 NÉPÚJSÁG ________________________________________________ SZÍNES VILÁG ______________________________________________ 2021. május 7., péntek

DZSÚSZ



4



FÖLDALATTI
JELE
PREHISZTORIKUS
CÉGFORMA
HÖLGY



FIBRA, SZÁL


TIVORNYA



2

EGYKOR

HÁROM,
OROSZUL



ÁZSIAI
ORSZÁG



SORSZÁM
JELE



FÉL TUCAT

IZOMSZALAG

ZEUSZ
KEDVESE

1



NÉPI
FAMÉRTÉK

VENDÉGLŐI
LAP






NÍLUS-PARTI
FŐVÁROS
DESZKADARAB!

BEKÖVETKEZIK
…-ISZOM
(LAKOMA)
LÓCÁN
PIHEN



OL. FORMA-1
AUTÓPÁLYA

TUDAT



CIN






KILYÉN
LEVENTE







M

PÁRATLAN
LÁRMA!

ÁLLAMI
ILLETÉK

SPANYOL
ARAB



VONATKOZÓ
NÉVMÁS

3

HOLD
(ANGOL)

ÜRÜGY
KÍMÉL

MŰSZAKI ATMOSZFÉRA

ROM. REPÜLŐFELIRAT





LATYAKKAL
TAPASZT



PACI

BOLTZMANNÁLLANDÓ







EGYES!

SZIBÉRIAI
FOLYÓ







ASSZONYNÉVKÉPZŐ

AUSZTRÁLIA
NOB-JELE

A pályázati rejtvény megfejtése:
THALBERG; SYNGE; RHÉDEY; KELLNER; ERDŐSSY;
RASTRELLI; NÁDASDY; BREUER
Kérjük a nyerteseket,
vegyék fel a kapcsolatot Borbély Ernővel
a 0742-828-647-es telefonszámon.

ANTONOV
GÉPE





14

15

N

35

31
42

32

16

28

36

1

10

24

43

48

52

2

21

3

4

17

29
37
49
53

5

44

W

T

18
25

38

33

30

45

50

6

11

26

7

22

39

Ü

54

8

9

19

E

40

51

S

46

R

VÍZSZINTES: 1. Olimpiai atléta, 150 éve született (Nándor). 5. Ügyvéd, újságíró,
író, 200 éve született (Vilmos). 10. Mez. 11. Lusta. 12. Szobrász, 150 éve született (Miklós). 17. Ráma. 19. Egyke! 20. Bellini operája. 21. A veteményesből való. 22. Te (francia).
23. Elemi parány. 24. Állóvíz. 25. A piac belseje! 26. Német város. 27. Béke (spanyol).
28. Francia festő (Claude-Oscar). 30. Egész része. 31. Idegen férfinév (júl. 3.). 33. Jelfogó.
34. A lutécium vegyjele. 36. Véredény. 37. Becézett Katalin. 39. Román festő (Iosif). 41.
Sárkányt röptet. 44. Függőzár. 46. A 10 alapú logaritmus jele. 47. A Szajnába ömlik. 48.
Vermet készít. 50. … Nol, kambodzsai politikus. 51. Sziget (francia). 52. Lengyel író
(Andrzej). 53. Angol társadalmi reformer, 250 éve született (Robert). 54. Német festő
és grafikus, 550 éve született (Albrecht).
FÜGGŐLEGES: 1. A deutérium, trícium és jód vegyjele. 2. Sodrás. 3. Sportszermárka. 4. Geminál. 5. Főütőér. 6. Kárt okoz. 7. Ám, ellenben. 8. Tanintézmény. 9. Német–
amerikai Nobel-díjas fizikus, 100 éve született (Jack). 13. Görög betű. 14. Román
politikus volt (Petru). 15. A semmi lényege! 16. Arat! 18. Tojás (német). 20. Francia
(korzikai) császár és hadvezér, 200 éve halt meg (Bonaparte). 21. Erősen makacs. 22.
Elszakítás, hasítás. 24. Magyar–olasz szobrász (Amerigo). 26. Madárbörtön. 28. Tenger
(latin). 29. Izraeli légitársaság. 30. Ered! 32. Fekete bőrszínű. 33. Hozzátartozó. 35. USAbeli író (Leon). 38. … quale (olyan amilyen). 40. Francia női magazin. 42. Napszak. 43.
Bő. 45. És (angol). 49. Ásványi fűszer. 51. Dublin lakója.
L.N.J.
A megjelölt sorokban, oszlopokban szereplő helyes megfejtéseket május 20-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 Babits Mihály egyik versének címét kapjuk. Könnyítésül egy betűt előre beírtunk.
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Marosvásárhely, Nárcisz u.
Makkai Irma,
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Megfejtések
az április 23-i számból:

Ikrek:
A semmi kéz

Skandi:
Mit tegyenek a törvények ott,
ahol egyedül a pénz uralkodik?

VÍZSZINTES: 1. Javaslat, indítvány – Skála. 7. Paci – Lepeldarab! 8. Mozgásképtelen
– Bérkocsi. 9. Ollós állat – Francia, svéd és máltai gépkocsijelzés. 11. Halotti lakoma –
Sima rész! 12. Dózis – Savanyú folyadék. 14. Fába vés – Gerlefej! 15. Ösztönöz, rábeszél
– Szabó Magda egyik regénye. 18. Dugi …, horvát sziget – Angol diákváros. 19. Az arany
mértékegysége – Univerzum, mindenség. 22. Ante meridiem – Kiejtett betű. 23. Dal –
Régi történet. 25. Maró folyadék – Tartó. 27. Gubós növény – Régi súlymérték. 28.
Kenőanyag – Tempó. 30. Netán – Puskával tüzel. 31. Tus a vívásban – II. Napóleon francia
császár.
FÜGGŐLEGES: 1. Nem dolgozó méh – A görög ábécé első betűje. 2. Szerzetesnő –
Orákulum. 3. Nemzeti Bajnokság – Kerékpármárka. 4. Élet – Címermadár. 5. Esőkabát –
Lételem. 6. Összecseng a verssor – Arat. 10. Hunor testvére – Mell. 13. Pengetős hangszer
– Szellemóriás. 16. Indián jelkép – Orosz író volt (Nyikolaj Vasziljevics). 17.
Elővigyázatos – Díszít, cicomáz. 20. Hazai sóstó – Női név. 21. Csermely – Fásliz, pólyál.
24. Ünnepi műsor – Műveletlen, neveletlen. 26. Borítókosár – Eszközhatározó rag. 29. J.
F. – Mágia kezdete!
Koncz Erzsébet
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Erdélyi magyarlakta városok megélhetési költségindexe

Az Erdélystat elkészítette a tizenkét legtöbb magyar lakossal rendelkező erdélyi város megélhetési költségindexét. Az
április 15-én közzétett eredmények szerint Kolozsvár után
Brassó bizonyult a második legdrágább városnak, itt 7,5%kal alacsonyabb a megélhetési költségindex, mint Kolozsváron. Temesvár szinte Brassóval holtversenyben a harmadik.
A megélhetési költségindex eredményei szerint 2021 tavaszán a székelyföldi városok között Sepsiszentgyörgyön a legmagasabbak a megélhetési költségek. A legolcsóbb város
Kézdivásárhely, ahol 22,5%-kal alacsonyabb a megélhetés
Kolozsvárhoz viszonyítva.

A költségindexről és az adatok
értelmezhetőségéről

A statisztikában komoly hagyománya van annak, hogy különféle módokon összehasonlítják az egyes városok megélhetési költségeit, így próbálva számszerűsíteni azt, vajon
mennyivel is olcsóbb vagy drágább az élet az egyes településeken. Sok más hasonló index mellett talán a legismertebb
ilyen összehasonlítás az Economist Intelligence Unit (EIU)
130 világváros árait rendszeresen összevető WCOL-indexe.1
Az Erdélystat hasonló módszertannal készítette el saját, a legjelentősebb erdélyi magyarlakta városok megélhetési költségeit összevető indexét. Az egyes városok megélhetési
költségeinek megállapításához összeállított „fogyasztói kosárban” összesen 43 termék és szolgáltatás súlyozott árát vettük figyelembe a burgonya piaci árától a szemétszállítási
díjon át az edzőtermi bérletig.
Az index képzésének részletes ismertetését, a fogyasztói
kosarakban szereplő termékek és szolgáltatások pontos leírását és az árak begyűjtésének módját külön módszertani anyagunkban lehet megtalálni. A referenciaváros Kolozsvár,
vagyis a többi város értékeit mindig a kolozsvári 100 pontos
értékhez viszonyítjuk. Az egyes termékcsoportok súlya városonként a Táblamellékletben tekinthető meg.
Az adatok értelmezésénél fontos figyelembe venni, hogy
egy város árszínvonala nem feltétlenül tükrözi az átlagos életszínvonalat. Például Brassó megélhetési indexe 92,5 pont, ez
azt jelenti, hogy ha Kolozsváron valakinek a megélhetéséhez
napi száz lejre lenne szüksége, akkor Brassóban ugyanezeket
a termékeket és szolgáltatásokat 92,5 lejért tudná megvásárolni, tehát Brassó „árelőnye” 7,5%. Ugyanakkor valószínű,
hogy Kolozsváron az átlagbérek is magasabbak, mint Brassóban, így lehetséges az, hogy a kolozsvári átlagos életszínvonal – a város viszonylagos drágasága ellenére –
meghaladja a brassóit.
Az, hogy egy város viszonylag drága, nem jelenti azt sem,
hogy minden termékcsoport esetében az. Például Brassóban
a legolcsóbb a taxiszolgáltatások ára a megfigyelt városok
közül. Vannak olyan termékek is, amelyek hatósági árasak,
vagy szinte egységes az áruk az országban, településtől függetlenül: ilyen termékeket értelemszerűen nem tettünk a fogyasztói kosárba, pedig ezek csökkentenék a városok közötti
különbségeket.

Városok rangsora

A tizenkét jelentős magyar lakossággal rendelkező város
közül a legdrágább Kolozsvár – ezért is választottuk referenciának. Itt a legmagasabbak a lakhatási költségek, a házhoz szállított vendéglátóipari élelmiszerárak, a városon
belüli utazási költségek (tömegközlekedés, parkolás, taxi),
és a kultúrafogyasztási kiadások is
magasak.
Brassóban a lakhatási költségek
számítanak magasnak, ezek nagyjából megegyeznek a kolozsvári árszínvonallal, és alapvetően ennek
köszönhető a második helyezés. A
kulturális szolgáltatások, illetve a
vendéglátóipari élelmiszerek is relatív drágák, viszont más területeken a középmezőnyben helyezkedik el a város.
A harmadik legdrágább város Temesvár, itt 8%-kal alacsonyabb a
megélhetés, mint Kolozsváron. A
megfigyelt városok közül Temesváron a legdrágábbak a sportolási
szolgáltatások, és a bolti, piaci élelmiszerkosár árszínvonala is meghaladja a Kolozsvárét. A lakhatás
kevésbé drága, Temesvárt megelőzi
Kolozsvár, Brassó és Sepsiszentgyörgy ezen a területen.
A székelyföldi városok közül a
legdrágább az élet Sepsiszentgyörgyön, ahol az árindex elmaradása
csupán 11,4% Kolozsvárhoz viszonyítva, így a negyedik helyezett a
rangsorunkban. Itt a legköltségesebb az általános piaci élelmiszerek

beszerzése, illetve relatív drága a lakhatás is. Ennek valószínű oka, hogy az albérletek iránti kereslet jelenleg nagy,
viszont a kínálat alacsony, illetve a magas ingatlanárakkal
rendelkező közeli Brassó is felfelé húzhatja a lakhatási költségeket. A többi területen viszonylag olcsó Sepsiszentgyörgy, a házhoz rendelhető élelmiszerek, az utazás és a
kultúrafogyasztás árainak tekintetében a rangsor második felében található.
Nagyváradon 13,5%-kal alacsonyabb a megélhetés, mint
Kolozsváron. Itt relatív alacsony a lakhatási költség, viszont
Kolozsvár után itt a legmagasabb a kultúrára fordított kiadások árszínvonala, például a könyvtári belépő éves díja Nagyváradon a legdrágább a megfigyelt városok közül. Szintén
drágák a sportolási lehetőségek, kedvezőbbek viszont az utazási költségek és az élelmiszerárak.
Szatmárnémetiben átlagosan 14,9%-kal olcsóbbak az
árak Kolozsvárhoz viszonyítva. A lakhatási költségek hasonlóak a nagyváradi árakhoz, ugyanakkor Kolozsvár után itt a
legdrágábbak a városon belüli utazási kiadások. Más területeken a középmezőnyben helyezkedik el a város.
Csíkszereda átlagosan 16,2%-kal olcsóbb, mint Kolozsvár. Itt viszonylag magasak a lakhatás, a városon belüli utazás
és a kulturális szolgáltatások költségei. Ugyanakkor Csíkszeredában a második legolcsóbb a vendéglátóipari egységekben
fogyasztható élelmiszerek árszínvonala (Kézdivásárhely
után), illetve a bolti, piaci élelmiszerárak és a sportolási szolgáltatások költségei is alacsonyak.
Aradon 16,8%-kal alacsonyabb a megélhetési költségindex, mint Kolozsváron. A lakhatási kiadások Kézdivásárhely
után itt a legkisebbek, és viszonylag olcsók a piaci élelmiszerek, illetve a kulturális szolgáltatások. Másfelől Aradon
kiemelkedők a házhoz szállított ételek és italok árai, Kolozsvár után itt a legköltségesebbek, és szintén magasak a városon belüli utazási költségek.

Marosvásárhely a kilencedik a tizenkét város közül, itt
átlagosan 19,4%-kal alacsonyabbak a megélhetési kiadások
Kolozsvárhoz viszonyítva. A lakhatási költségek szempontjából középmezőnyben van, illetve a vendéglátóipari élelmiszerek ára is közepes színvonalú, más területeken
olcsónak számít a város. Egyedül a kulturális szolgáltatások
árszínvonala kiemelkedő. Érdekesség, hogy az általános
bolti, piaci élelmiszerekből összeállított bevásárlókosár ára
Marosvásárhelyen volt a legalacsonyabb a megfigyelt városok közül.
Nagybánya a harmadik legolcsóbb város, itt átlagosan
19,7%-kal alacsonyabbak az árak, mint Kolozsváron. A
bolti, piaci élelmiszerárak szempontjából az ötödik, a lakhatás, a vendéglátóipari élelmiszerek és az utazási költségek
szempontjából a negyedik legolcsóbb, a sport és a kultúra
árszínvonalát tekintve pedig ennél is kedvezőbbek Nagybányán a kiadások.
A második legolcsóbb város Székelyudvarhely, ahol átlagosan 20%-kal alacsonyabb a megélhetés Kolozsvárhoz
viszonyítva. Bár a lakhatási és utazási költségek szempontjából inkább a középmezőnybe sorolható, a relatív olcsó
élelmiszerárak, a mérsékelt sportolási és kulturális költségek
jelentősen csökkentik a megélhetési indexet.
A legolcsóbb város Kézdivásárhely, itt 22,5%-kal alacsonyabbak a megélhetési költségek Kolozsvárhoz viszonyítva.
Kézdivásárhelyen az általános bolti, piaci élelmiszer kifejezetten drága, az átlagárak meghaladják még a kolozsvárit is.
Ugyanakkor mindezt ellensúlyozza, hogy a lakhatás, a vendéglátóipari egységekben fogyasztott (jelenleg házhoz szállított) kész élelmiszer, az utazás és a kultúra költségei
Kézdivásárhelyen a legkedvezőbbek.
https://www.eiu.com/n/campaigns/worldwide-cost-of-living2020/ Letöltés dátuma: 2021.04.12.
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Románia AstraZeneca-oltásokat adományoz
Moldovának és Ukrajnának

Románia 100-100 ezer adag, koronavírus elleni AstraZeneca-vakcinát adományoz Moldovának és Ukrajnának, ugyanakkor havi 200
ezer dózis eladásáról is megállapodott Moldovával – jelentette be szerdán Florin Cîţu miniszterelnök.

A Moldovának szánt adományról szerdai ülésén fogadott el határozatot a kormány.
A román hatóságok eddig több mint 200 ezer adag
humanitárius segélyként adományozott koronavírus elleni oltással támogatták Moldovát a járvány elleni védekezésben: ezeket a szállítmányokat február 27. és
április 17. között juttatták el Chişinăuba.
A mostani újabb felajánlás, illetve a Romániában
felhalmozott AstraZeneca-vakcinák értékesítése elemzők szerint azzal is összefüggésben állhat, hogy
Romániában megingott a bizalom a brit-svéd gyógyszeripari vállalat és az Oxfordi Egyetem által kifejlesztett oltóanyag iránt, miután több európai ország
felfüggesztette, vagy korlátozta használatát az egyes
beoltottaknál tapasztalt vérrögképződés miatt.
Romániában február 15-e óta használják az AstraZeneca oltóanyagát, és mivel az emlékeztető dózist
nyolc héttel később adják be, április 12-én kezdődött
az AstraZeneca első adagjával beoltott 400 ezer ember
beoltása a második dózissal.
Az azóta eltelt több mint három hétben mintegy 1

millió 100 ezerrel növekedett a beoltottak száma, de
már csak 25 ezerrel emelkedett az AstraZeneca-vakcinát igénylőké. Az AstraZeneca oltóanyagából most
már gyakorlatilag csak arra a mintegy 250 ezer dózisra
van igény, amennyi az ismétlő oltások beadásához
szükséges. Ehhez képest Romániának jelenleg több
mint másfél millió AstraZeneca vakcinája van készleten és hetente kap újabb több százezres szállítmányokat.
Ez a helyzet úgy alakulhatott ki, hogy az oltások
iránti igény már hetek óta elmarad a „kínálattól”, vagyis több vakcina érkezik az országba, mint amennyire
igény van. Emiatt most már bárki előjegyzés nélkül
azonnal – a nagyvárosok esetében néhány napos várakozással – beoltathatja magát az általa választott vakcina-típussal, és így a kevésbé népszerű AstraZenecavakcinából jelentős készlet halmozódott fel.
Az Adevărul hírportál egyébként arról számolt be,
hogy Moldovában sem rajonganak az AstraZenecáért,
amikor viszont kedden megkezdték az oltást az orosz
Szputnyik V vakcinával, hosszú sorok kígyóztak
a volt szovjet tagköztársaság egészségügyi intézményei előtt.
A hárommilliós Moldovában eddig 132 ezer embert
oltottak be koronavírus ellen. A húszmilliós Romániában eddig 3,4 millió lakos kapott legalább egy adag
vakcinát. (MTI)

Koronavírus:

A Sinovac vakcináját
vizsgálja az EMA

Megkezdte a kínai Sinovac
biotechnológiai vállalat koronavírus elleni oltóanyagának folyamatos felülvizsgálatát az Európai Gyógyszerügynökség (EMA), amely
azt vizsgálja, hogy a vakcina
előnyei felülmúlják-e az
esetleges kockázatokat.

A folyamatos felülvizsgálat
addig folytatódik, amíg nem áll
rendelkezésre elég bizonyíték a
forgalomba hozatali engedély hivatalos kérelmének beadásához.

EU-s vakcinaszállítmány
érkezett a Balkánra

Megkezdődött az oltáskampány
Észak-Macedóniában és Montenegróban a kínai Sinopharm vakcinával. A balkáni országok
jelentős oltóanyaghiánnyal küzdenek, kivéve Szerbiát, amely a járvány elleni védekezését a
Sinopharmra és az orosz Szputnyik V-re építette.
A térség többi országa is eddig
leginkább csak kínai és orosz oltóanyaghoz jutott hozzá, most azonban az Európai Unió elkezdte az
EU-s beszerzésből származó
vakcinák szállítását. BoszniaHercegovina 214 ezer adag
Pfizer/BioNTechet kap a következő hónapokban. Ennek egy
része kedden megérkezett a szarajevói repülőtérre.
Az Európai Bizottság áprilisban
jelentette be, hogy Szerbia, Bosznia-Hercegovina, Észak-Macedonia, Montenegró, Albánia és
Koszovó májustól augusztusig

összesen 651 ezer Pfizer/BioNTech-dózist kap.

Dániában enyhítenek

Dániában mától enyhítenek a
járványügyi korlátozásokon. Újranyitnak az iskolák, és ismét látogathatóvá válnak a színházak, a
mozik, a sportlétesítmények és az
edzőtermek is. A szolgáltatásokat
azok vehetik igénybe, akik oltási
igazolvánnyal vagy 72 óránál nem
régebbi negatív koronavírusteszttel rendelkeznek.

Románia óvatosan újranyit

A beoltottak számára könnyítéseket terveznek az idegenforgalmi
szezonban Romániában is.
Szigorú járványügyi szabályok
betartásával két hónapos bezártság
után újranyithatnak a kávézók, éttermek, mozik és színházak Romániában. Az újranyitás feltétele
volt, hogy a fertőzöttségi szint
1000 lakosonként 3 esetnél ne legyen több.
Az újranyitott intézmények maximum a kapacitásuk 30%-án üzemelhetnek. Kötelező a távolságtartás, a fertőtlenítés és a maszk is,
amikor éppen nem fogyasztanak a
vendégek.
A nyitás következő szakasza
akkor lesz, amikor 1000 lakosonként másfélnél kevesebb lesz az
újonnan regisztrált fertőzött. Ha
ezt eléri Románia, akkor lehet
majd nagyobb kültéri rendezvényeket is tartani, de ott is csak a
helyek 50%-os kihasználtságával.
(mózes)
(Forrás: Euronews, Agerpres)

Szolgáltatás–Üzletiajánlat

Az EU kész megvitatni
a szellemitermék-védelem ideiglenes
felfüggesztését a vakcinák esetében

Oltás AstraZeneca-oltóanyaggal

Az Európai Unió kész megvitatni az Egyesült
Államok által támogatott javaslatot a koronavírus elleni vakcinák szellemi tulajdonjogainak ideiglenes felfüggesztéséről – közölte
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a firenzei European University Institute
európai szemináriumán videókapcsolaton keresztül elmondott beszédében csütörtökön.

Ursula von der Leyen hangsúlyozta: az EU készen
áll arra, hogy minden olyan javaslatot megvitasson,
amely hatékony és gyakorlati módon járul hozzá a koronavírus okozta válság kezeléséhez.
Kiemelte: meg kell osztani a koronavírus elleni oltóanyagok gyártástechnológiáit a járvány leküzdésének felgyorsításáért. Az Európai Unió a kilábalási
folyamat sikere érdekében arra szólít fel minden oltóanyaggyártó országot, hogy engedélyezze termékeinek
exportját – mondta.
Néhány ország az orvosi eszközök kiviteli tilalmát
rendelte el, mások bezárták határaikat. Az Európai
Unió azonban arról gondoskodott, hogy a tilalmakat
feloldják, és az orvosi felszerelések odaérhessenek,
ahol azokra a legnagyobb szükség van – hangoztatta.
Míg mások megtartják maguknak az oltóanyagokat,
Európa a vakcinák legnagyobb exportőre lett. Eddig
több mint 200 millió adag, Európában előállított oltóanyagot szállított a világ többi részére. Európa majdnem annyi oltóanyagot exportál, amennyit saját
polgárainak juttat – közölte.
Az uniós bizottság elnöke kijelentette: az európai
oltási kampány sikeres. Ez idáig mintegy 200 millió

Fotó: Nagy Tbor (archív)

adag, koronavírus elleni vakcinát osztottak szét az Európai Unió tagállamai között. Ez elegendő oltóanyag
ahhoz, hogy Európa felnőtt lakosságának több mint
felét már most legalább egyszer beoltsák. Jelenleg másodpercenként 30 európait oltanak be az unió területén,
ami azt jelenti, hogy naponta több mint hárommillió
védőoltást kapnak az európaiak. A beoltás napról napra
gyorsabbá válik – tette hozzá.
„Bízom benne, hogy képesek leszünk elérni azon
célunkat, hogy az európai felnőtt lakosság 70 százalékát júliusig beoltsák” – fogalmazott Von der Leyen.
Miközben folynak a tárgyalások a Kereskedelmi Világszervezetben (WTO) a vakcinákhoz kötődő szellemitulajdon-védelem ideiglenes felfüggesztésének
lehetőségéről, annak érdekében, hogy még több
gyógyszergyár állíthassa elő a kifejlesztett oltóanyagokat a világon, az amerikai kormány szerdán közölte:
csatlakozik ahhoz a felhíváshoz, amelynek célja, hogy
közkinccsé tegyék a világon a vírus elleni vakcinák
gyártástechnológiáját.
A szellemitermék-védelem ideiglenes felfüggesztésének ötletét a koronavírus elleni vakcinák esetében
először a Dél-afrikai Köztársaság és India vetette fel
még októberben, és azóta több mint száz ország csatlakozott hozzá, köztük több nyugati állam is.
A javaslat ellenzői szerint, akik főleg a gyógyszeriparból kerülnek ki, a koronavírus elleni vakcina gyártása összetett folyamat, a szellemi tulajdon
védelmének felfüggesztésével nem lehet gyorsítani a
gyártást, ráadásul a jogvédelem felfüggesztése árt a jövőbeni innovációnak. (MTI)

REDŐNYÖK,SZALAGFÜGGÖNYÖK, ROLETTÁK, GARÁZSKAPUK, ÁTLÁTSZÓPONYVA-BEÉPÍTÉS és egyéb árnyékolástechnikai 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)
AMAROSVÁSÁRHELYIREFORMÁTUSTEMETŐ teljes körű
ellátást biztosít a segélyből (koporsó, szállítás, balzsamozás, temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534. (20875-I)

ATIMKOPÉKSÉG üzleteibe alkalmaz ELADÓKAT, SOFŐRÖKET és FÉRFI MUNKÁST a pékségbe. Érdeklődni a 0756-128-310es telefonszámon. (65580-I)

TEHERSZÁLLÍTÁSTVÁLLALOK maximum 1,5 tonnáig. Tel.
0748-580-389. (p.-I)

SÜRGŐSEN alkalmazunk VILLANYSZERELŐI, LAKATOS alapismeretekkel rendelkező személyt. A betanítását vállaljuk. E-mail:
vertical49@yahoo.com, tel. 0744-938-466. (11636)
SÜRGŐSEN alkalmazunk MUNKÁSOKAT tömbházak szigetelésére. Tel. 0740-667-511. (11721-I)

GRÁNITTERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ
CÉG marosvásárhelyi telephelyére ÁRUKEZELŐI állás betöltésére
megbízható, pontos, komoly munkatársat keres. Tel. 0723-524-737.
(22601-I)

STERILIZÁLÓGÉPET KEZELŐ FÉRFI SZEMÉLYT alkalmazunk B kategóriás jogosítvánnyal. Az öneletrajzokat a vertisaenvironmental@gmail.com e-mail-címre várjuk. (-I)

MŰKÖDÉSI ENGEDÉLLYEL RENDELKEZŐ KERTÉSZMÉRNÖK KERTTERVEZÉSI és KERTGONDOZÁSI munkát vállal. Tel.
0746-944-303. (11766-I)
TERMOPÁN ABLAKOK, ajtók javítása, szúnyoghálók, rolók szerelése. Tel. 0771-383-725. (11767)
A TORDAI CÉG alkalmaz MÉSZÁROST. Tel. 0744-644-026.
(22606-I)

2021.május7.,péntek ________________________________________________ HIRDETÉS _________________________________________________ NÉPÚJSÁG
A hirdetési rovatban megjelent
közlemények, reklámok tartalmáért
a hirdetésfeladó vállalja
a felelősséget!

ADÁSVÉTEL

VESZEK régi festményeket, képkereteket, paraszttárgyakat, antik bútorokat stb. Tel. 0731-309-733.
(10936-I)
ELADÓK: festmények, keretek, rádió,
tévé, varrógép, ajtók, bútordarabok,
lemezek, órák, csergeterítő, nagy és
kicsi edények, 15 db báránybőr, sok
baba, kerékpár, szőnyegek, kiságy fából,
tűzifa, szép sarokkanapé, régiségek, sok
minden egyéb olcsón. Csere is érdekel.
Tel. 0265/242-342. (11706)
ELADÓ új, balos, inox mosogatókagyló – 100 lej és két szőnyeg (80
cm x 2 m) – darabja 50 lej. Tel.
0365/804-681. (11748-I)
ELADÓK felparcellázott telkek: 764
m2, 905 m2, 982 m2, 2082 m2 a Somostetőn (Tudor negyed). Tel. 0730912-710, 0770-274-001, 10-17 óra
között. (11749-I)
RABLAPROGRAMBA illő autót vásárolnék. Az elszállítását és forgalomból való törlését vállalom. Tel.
0748-882-828. (11762-I)

LAKÁS

ELADÓ 2 szobás, földszinti tömbházlakás a Kövesdombon, a Măgurei
utcában. Tel. 0745-996-819, 0729-090506. (11591)
KIADÓ a főtéren kétszobás tömbházlakás. Tel. 0742-132-058. (sz.-I)
ALBÉRLETBE kiadó garzonlakás.
Tel. 0749-425-152. (11348-I)
LAKÁST vásárolok haszonélvezeti
joggal. Tel. 0752-141-516. (11695-I)
HÁZAT vásárolok külön udvarral Marosvásárhelyen. Tel. 0722-925-784.
(p.-I)
KIADÓ garzon a Kövesdombon. Tel.
0751-286-932. (11733-I)
ELADÓ első emeleti garzon. Tel.
0751-504-271. (11737-I)

MINDENFÉLE

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT vállalok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (22563-I)
FUVART, bútorhordást vállalunk személyzettel, külföldre is, valamint törmelékszállítást. Tel. 0749-543-104.
(10638-I)

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)
BÚTOR rendelésre. Tel. 0770-383959. (11723-I)
CÉG 15%-os kedvezménnyel készít
új tetőt cserépből vagy lemezből, vállal cserépforgatást, tetőjavítást. Tel.
0770-621-920. (11585-I)
VÁLLALUNK építkezési munkálatokat, falrakást, ácsmunkát, vakolást,
falfestést, parkettrakást, parkettcsiszolást, gipszkartonozást, szigetelést,
anyagszállítást.
Tel.
0740-667-511. (11145-I)
ENGEDÉLYEZETT cég vállal tetőkészítést bármilyen anyagból, mindenféle
kisebb
javítást,
cserépforgatást,
ácsmunkát, festést, vakolást, bádogosmunkát, régi épület lebontását,
szigetelést.
Nyugdíjasoknak
18%
kedvezmény. A kiszállás ingyenes. Tel.
0738-270-341. (11688)

TERMOPÁN ajtók, ablakok gyártása és
szerelése német Veka profilokból. Tel.
0751-994-923. (11657)
VÁLLALUNK: cserépforgatást, újracserepezést, tetőfedést Lindab lemezzel, melléképületek építését,
lambériázást, festést, új kerítés készítését, bádogosmunkát, eresz, csatorna és kéményszegély készítését.
Anyagot is biztosítunk. Tel. 0750-662363. (11502-I)
VÁLLALUNK: tetőkészítést, ácsmunkát, cserépforgatást, tetőfedést
lemezzel, cseréppel, festést, meszelést, bármilyen más munkát. Tel.
0742-734-062. (11593-I)

KŐMŰVESMUNKÁT, festést vállalok.
Tel. 0754-698-356. (11741)

VÁLLALUNK: tetőfedést, bádogos- és
ácsmunkát, tetőjavítást, cserépforgatást,
festést, szigetelést tömbházaknál is,
illetve kerítést készítünk. Saját vagy a
kliens anyagával is dolgozunk. Tel. 0759837-891. (11753)
ENGEDÉLLYEL rendelkező magánvállalkozó vállal tetőkészítést, bármilyen tető javítását és bármilyen,
tetővel kapcsolatos munkát. Árajánlatokat kérhet a következő telefonszámon: 0747-816-052. (11755-I)
TAKARÍTÁST, bontást vállalunk, és
ócskavas, valamint feleslegessé vált
dolgok begyűjtését. Tel. 0743-512-168.
(11758)
SZÍVESEN gazdája lennék egy jó agresszív házőrző kutyának, de ne legyen öreg. Tel. 0753-820-829.
(11765-I)
KÉSZÍTÜNK és javítunk tetőt és csatornát. Tel. 0756-703-359. (11750-I)

AUTOMATA MOSÓGÉPEK, MOSOGATÓGÉPEK, ruhaszárítók, mikrohullámú sütők, porszívók, gáz- és
villanykályhák javítását vállaljuk az
ügyfél lakásán, bárhol Maros megyében. Kelemen szerviz. Tel. 0265/243294, 0745-560-092. (11138-I)

KERESEM az 1994. június 26-ai
Népújságban megjelent hirdetés feladóját, aki Csordacsics Clara szül.
Katzer leszármazottait kereste. Az
akkor megadott telefonszámok:
067—315-074, vagy Marosvásárhelyen 120-133. Tel. 00-49-911-646414. (sz.-I)

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

IDŐSGONDOZÁST vállalok a Tudorban.
Tel. 0733-859-222. (11773)

VÁLLALOK tetőmunkát, cserepezést, lindabozást és bármilyen
bádogosmunkát. Tel. 0759-795-403.
(11774-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Szomorú szívvel emlékezünk
a backamadarasi születésű
TÓTH ELEMÉRRE halálának
tizenharmadik évfordulóján.
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! Szerettei. (p.-I)

Amikor elmentél, kialudt egy
csillag,
Az Angyalok a mennyországba hívtak.
De sajnos itt lent elvesztettünk Téged,
A legtisztább Angyalát a földnek és az égnek.
Szomorú szívvel és fájdalommal emlékezünk május
7-én drága gyermekünkre,
JÁNOSI
SZABOLCSKÁRA
halálának 12. évfordulóján.
Szívünkben örökké élni fogsz,
drága gyermekünk.
Szeretett szüleid, testvéred,
Orsika és a nagyszülők.
(11746)

Kegyelettel és fájó szívvel
emlékezünk május 6-án JAKÓ
ETELKA szül. Nagy galambodi
lakosra halálának hetedik
évfordulóján.
Felejthetetlen
emlékét őrzik szerettei. (p.-I)

ELHALÁLOZÁS
Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy a drága jó
gyermek, férj, apa, testvér és jó
barát,
IZSÁK DÉNES SZABOLCS
47 éves korában tragikus hirtelenséggel örökre itthagyott bennünket.
Drága halottunkat 2021. május 8án, szombaton 13 órakor helyezzük örök nyugalomra a marosvásárhelyi református temetőben.
A gyászoló család. (11779-I)
Mély fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk
mindazokkal, akik szerették és
ismerték, hogy
FODOR JÓZSEF
(Öcsi)
született 1956. szeptember 20-án,
türelemmel viselt, hosszú betegség után, életének 65. évében hazatért a megváltó Urához.
Felejthetetlen halottunk temetése 2021. május 7-én 13 órakor
a református temetőben lesz.
Isten nyugtassa békében! Emléke legyen áldott!
A gyászoló család: házastársa,
Éva, testvérei, Babuci és Zsolt
és azok családja, gyermekei,
Szabolcs és Hédi és azok
családja. (-I)
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„Letűntél, mint hulló csillag,

de a fényed velünk maradt.”

Szeretettel emlékezünk az ehedi szü-

letésű id. GYŐRI GÉZÁRA halálának
10. évfordulóján.

Felesége, lánya, fia, vejei, menye,

unokái, Ágnes, Anna, Krisztina. Nyu-

godj békében, drága Tatánk! (11729)

Fájó szívvel búcsúzunk nagyon
szeretett unokatestvérünktől,
NAGY ISTVÁN (Jean)
informatikus – matematikatanártól,
aki életének 66. évében, 2021.
május 4-én Budapesten elhunyt.
Emléke szívünkben örökké élni
fog. A családnak vigasztalódást
kívánunk.
Jutka, Szabolcs
és családunk. (-I)
„Soha, de soha nem veszítjük el
szeretteinket(…) Ők velünk vannak, nem tűnnek el az életünkből.”
(Paulo Coelho)
Fájó szívvel búcsúzunk szeretett
unokatestvérünktől,
NAGY ISTVÁNTÓL
Nyugodjál békében! Tündi, Stefan, Laura, Hannes és Dávid,
Csilla és Andreas. (-I)
Mély fájdalommal és megtört
szívvel tudatjuk, hogy a drága jó
nagynéni, rokon, szomszéd, jó
barát,
HUTERA BAKCSY ROZÁLIA
életének 87. évében, 2021. május
4-én csendesen megpihent.
Drága halottunkat 2021. május 7én, pénteken 13 órakor helyezzük örök nyugalomra a székelykocsárdi református temetőbe. Emléke legyen áldott, pihenjen nyugalomban, csendben!
A gyászoló család. (11756-I)
Megrendült szívvel tudatjuk,
hogy drága édesapám, a kisgörgényi születésű
SEPSI ALEXANDRU
életének 86. évében eltávozott
szerettei köréből.
Megemlékezése május 10-én,
hétfőn 14 órakor lesz a PAX temetkezési vállalat helyszínén, református szertartás szerint.
„Azok, kiket szeretünk, nem
mennek el.
Mindennap mellettünk járnak el.
Láthatatlanul, hallatlanul, mindig
közelben.
Nagyon hiányolva és mindig szeretve.”
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!
Búcsúzik szerető felesége, Ana,
fia, Sándor, unokái: Tekla és
Blanka, valamint menye, Grete.
(11775-I)
Szomorú szívvel búcsúzunk
BIRÓ JÓZSEFTŐL
az életének 83. évében elhunyt
édesapától, nagyapától, dédapától, apóstól, testvértől, unokatestvértől,
rokontól,
jó
szomszédtól és ismerőstől.
2021. május 7-én 13 órakor helyezzük örök nyugalomra a marosszentkirályi
református
temetőben. Nyugalma legyen
csendes!
A gyászoló család. (11768-I)

Szívünkben végtelen fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó
édesanya, nagymama, dédmama, anyós, testvér, anyatárs,
rokon és ismerős,
özv. DERZSI EMESE
szül. Gáll
rövid, de súlyos szenvedés után
örökre megpihent. Temetése
2021. május 8-án, szombaton 11
órakor lesz a marosvásárhelyi református sírkertben. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
Szerettei. (11770-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
Mély megrendüléssel és fájdalommal búcsúzunk drága barátunktól, IZSÁK SZABOLCSTÓL. Együttérzünk összetört
szívű családjával, sok erőt kívánunk e nehéz percekben.
Isten veled, „Papa”, emléked
megőrizzük! A Kikeli, Zolyomi,
Szabó, Kocsis, Szebeni és
Bibza családok. (11776-I)

Mély megrendüléssel értesültünk IZSÁK SZABOLCS haláláról. Őszinte részvétünket és
együttérzésünket fejezzük ki a
gyászoló családnak. Emléke
legyen áldott, nyugalma csendes! Horaţiu Nicolau, Herlitz
Romania. (65629-I)

Mély megrendüléssel értesültünk április 28-án legidősebb
ISZLAI TIBOR, a volt Unitatea
szövetkezet cipőfelsőrész-készítő mesterének haláláról, 92
éves korában. Mindig derűs,
pedáns, segítőkész lénye, kifogástalan munkája példakép
az ifjúság számára. A család
fájdalmában osztozva emlékét
szeretettel megőrizzük. Távolabbi rokonai nevében M. Irén.
(11778-I)

Őszinte részvétünket fejezzük ki Diamantstein Derzsi
Zsuzsannának, Szakosztályunk titkárnőjének, együttérzünk
vele
szeretett
ÉDESANYJA elvesztése okozta gyászában. Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Orvos- és
Gyógyszerésztudományi
Szakosztálya. (22605-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Ezúton köszönjük minden kedves rokonnak, ismerősnek és
barátnak, akik szerettünk, SUBA
ÉVA temetésén részt vettek,
gyászunkban osztoztak és sírjára virágot helyeztek. Férje, Albi,
lánya, Enikő, fia, Zsolt és családjuk. (-I)
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SCDürkoppAdlerSRL,
Marosszentgyörgy
str. Agricultorilor nr. 12.

munkatársat keres
számvezérlésűgép-kezelői
éshőkezelői állásbetöltésére

Amitkérünk:
–Tanulásivágy
–Megbízhatóság,komolyság,rugalmasság
–Szakképzésselrendelkezőkelőnybenrészesülnek.

Amitajánlunk:
–Személyesbetanítás
–Biztos,hosszútávúmunka
–Vonzófizetés(egyéniértékelésalapján)
–Ingyenesszállítás,étkezésijegyek
–Stimulálómultinacionálismunkahelyilégkör.

Önéletrajzotéskísérőleveletacégszékhelyérevagye-mailen:
office@duerkopp-adler.ro,personal@duerkopp-adler.ro
várunk.Továbbiinformációka0265-208-307-estelefonon.

SCDürkoppAdlerSRL,
Marosszentgyörgy
str. Agricultorilor nr. 12.

munkatársatkeres
tervezőmérnöki állásbetöltésére

Amitkérünk:
–Felsőfokútechnikaiszakirányúvégzettség
–Jószámítógép-kezelésiismeretek
–CATIAV5(AUTOCAD+SOLIDWORKS)ismerete
–Mechanikaitervezésterénszerzetttapasztalatelőnytjelent
–Középfokúnémet-vagyangolnyelv-tudás.
Amitajánlunk:
–Biztos,hosszútávúmunka
–Versenyképesfizetés
–Évesteljesítménybónusz
–Étkezésijegyek
–Ingyenesszállítás
–Pótszabadság
–Stimulálómultinacionálismunkahelyilégkör.

Önéletrajzotéskísérőleveletacégszékhelyénvagye-mailben:
office@duerkopp-adler.ro,personal@duerkopp-adler.rovárunk.
Továbbiinformációka0265-208-307-estelefonon.

