
Péntek (ma) reggeltől hétfő reggel 8 óráig folyamatos oltási
maraton zajlik a MOGYTTE Gyógyszerészeti Karának új épü-
letében. Előzetes bejelentkezés nélkül bárki felveheti az ol-
tást személyazonossági igazolványának a felmutatásával. A
berendezést előírásszerűen véglegesítették, tíz pontban ol-
tanak 16 éven felüli személyeket a PfizerBioNTech vakciná-
jával. A 300 tagú személyzet önkéntesen vállalta a részvételt
a három nap és három éjjel tartó oltási kampányban. 

Az oltási maratonról csütörtökön délelőtt számoltak be a sajtónak az
esemény szervezésében részt vevő intézmények vezetői. 

Az egyetem feladata nemcsak a hallgatók képzése, a szakemberek útra
bocsátása. Ezzel egyenlő mértékben kreatív ötletek gyakorlatba ülteté-
sével kell részt vennie a helyi közösség életében, mert a jó egyetem a
fejlődés motorja egy régióban – hangzott el prof. dr. Leonard Azamfirei
rektor bevezető beszédében. Az a tény, hogy önkéntesekkel szervezték
meg, az állampolgári nevelés jó példája is. 

Kulturális
intézményként
hasznosítanák
A kastélyt nagyercsei Tholdalagi Zsig-
mond, illetve unokája, gr. Tholdalagi
Zsigmond építtette az 1800-as évek-
ben. Az önkormányzat a rendszervál-
tás után vette át a romos kastélyt, és
néhány éve elkezdték az eredeti álla-
pot visszaállítását.
____________2.
Kétszáz éve halt
meg Bonaparte
Napóleon
1821. május 5-én hunyt el Bonaparte
Napóleon, a korzikai elszegényedett
kisnemes fiából lett hadvezér, politi-
kus, konzul, majd francia császár. Egy
hős, akiről két évszázada könyvek
százezrei íródtak, akinek romantikus
élete nemzetségeket és nemzeteket
ihletett meg.
____________5.
Az EU új közös
agrárpolitikájának
alapjai
Az új agrárpolitika jövőbeni célja a tár-
sadalmi, a gazdasági és a környezet-
védelmi megközelítés összekap-
csolása, hogy létrejöjjön az európai
mezőgazdaság fenntartható modellje.

____________17.
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Bodolai Gyöngyi

Fotó: Bodolai Gyöngyi

(Folytatás a 4. oldalon)

Koronás tanulságok

Rendes fejmosást kaptak a világ és az egészségügyi világszervezet
vezetői is egy szakértői bizottságtól, mely a világszervezet kérésére
készített jelentést a koronavírus-járvány elleni küzdelem tapaszta-
latairól. A jelentés szerint kellően gyors és határozott fellépéssel a
múlt év kezdetén meg lehetett volna előzni a fertőzés világszintű el-
terjedését. 

A szakértők különösen az európai és amerikai vezetőket bírálták,
amiért múlt februárban egy hónapnyi időt fecséreltek el a felkészülés
helyett. Ez különösen igaz szép hazánkra, hiszen tavaly februárban
itt éppen nem volt kormány, mivel a liberálisok az előre hozott vá-
lasztások kierőszakolásának reményében megbuktatták a saját ka-
binetjüket, hogy aztán márciusban újabb megbízást adjanak neki,
amikor már a karantént kellett elrendelni. Az egészségügyi világ-
szervezet január 30-án hirdetett nemzetközi vészhelyzetet, és március
11-én nyilvánította világjárványnak a fejleményeket, ez idő alatt a
többi nyugati kormány sem jeleskedett a felkészülésben. A gyors re-
akció több mint egy év alatt sem lett az erősségük, ez az oltóanyag-
szerződésekkel kapcsolatos brüsszeli tötymörgésből világos, ahol a
döntéshozók jó kereskedők módjára az árakra koncentráltak a gyors,
és szigorúan számonkérhető szállítási határidők helyett. Nem tudnak
kibújni a politikusbőrükből sem, ez a brit-svéd oltóanyag körüli cir-
kusz mellett a német egészségügyi miniszter minapi nyilatkozatában

(Folytatás a 3. oldalon)

Óránként 60–100 személyt tudnak beoltani 

Megkezdődött az oltási maraton

Benedek István



Az RMDSZ Maros megyei szervezete három éve
döntött a szolidaritási alap létrehozásáról, amely-
lyel a Maros megyei települések életében jelen-
tőséggel bíró, közösségformáló erejű, közérdekű
beruházásokat támogatnak. Idén négy település
részesült támogatásban, köztük az ákosfalvi ön-
kormányzat újíthat fel műemlék épületet Nyárád-
szentbenedeken.

Három műemlék épület felújítását, valamint egy létesít-
mény újjáépítését támogatják az RMDSZ Maros megyei
polgármesterei. A szolidaritási alapba az RMDSZ-es pol-
gármesterek a megyei költségvetésből a településüknek
visszaosztott keretösszeg egy bizonyos százalékát adják.
Bár a magyar polgármesterek által létrehozott szolidaritási
alapból juttatott összegek nem fedezik a teljes szükségletet,
de segítséget jelentenek a tervezett vagy folyamatban levő
közösségi beruházások megvalósításánál. A szolidaritási
alap idei kerete 920 ezer lej, amelyből négy közösségi célt
szolgáló ingatlanra fordíthat pénzt Nyárádszereda, Ákos-
falva, Gyulakuta és Küküllőszéplak önkormányzata. A leg-
nagyobb összeget – 650 ezer lejt – Nyárádszereda
önkormányzata kapta egy műemlék épület megvásárlására.
A Kós Károly tervei alapján épült ingatlan jelenleg magán-
tulajdonban van. Ákosfalva és Gyulakuta folyamatban levő

felújítási munkálatokra kapja a támogatást, míg Küküllő-
széplak a héderfáji leégett harangláb újjáépítésére. 

Amint Osváth Csaba polgármester elmondta, Ákosfalva
tavaly lett volna soron, de átadta a lehetőséget Marosszent-
györgynek a műjégpálya megépítése érdekében. Idén a pol-
gármesterek 170 ezer lejjel támogatták az ákosfalvi
önkormányzatot, amiért ezúton is hálás, és köszönetét fe-
jezi ki, hogy folytatni tudják a nyárádszentbenedeki Thol-
dalagi-kastély felújítását. Az elképzelések szerint kulturális
intézményként és turisztikai látványosságként hasznosíta-
nák az épületet. A kastélyt nagyercsei Tholdalagi Zsig-
mond, illetve unokája, gr. Tholdalagi Zsigmond építtette
az 1800-as években. Az önkormányzat a rendszerváltás
után vette át a romos kastélyt, és néhány éve elkezdték az
eredeti állapot visszaállítását.

A sokáig romlásra ítélt épület felújításáról néhány éve
döntött az ákosfalvi önkormányzat. A kommunizmus éve-
iben a helyi állami mezőgazdasági vállalat székhelye volt,
a rendszerváltás után a belga Kasterlee testvértelepülés vá-
sárolta meg. A kastélyt az önkormányzat romos állapotban
vette át, miután a belgák jóvoltából a faluközösség tulaj-
donába került, viszont nem rendelkeztek a felújításhoz
szükséges anyagi forrásokkal. Az eredeti állapot visszaál-
lítása érdekében tanulmányozták az egykori kordokumen-
tumokat, letakarították a vakolatot a falakról, megkeresték
a befalazott ajtókat, kéményeket, és megpróbálják eredeti
formájában visszaállítani az épületet. 

415 munkahelyet hirdettek meg
A Maros Megyei Munkaközvetítő Hivatal május 12-én 415
állást hirdetett meg a munkát keresők számára. A cégek
biztonsági őröket, szakácssegédeket, fa- és fémipari mun-
kásokat, villanyszerelőket, gépkezelőket, építész- és gé-
pészmérnököket, textilipari munkásokat, pincéreket,
gépkocsivezetőket és szakképzetlen munkásokat alkal-
maznak. 

Szúnyog- és kullancsirtás 
Elkezdődött és május 31-ig tart a rovarirtás – ezen belül
szúnyog- és kullancsirtás –, valamint rágcsálóirtás Maros-
vásárhely köz- és magánterületein (zöldövezetekben, út-
széleken, a természetes és jogi személyek tulajdonát
képező nyílt területeken stb.). Ezúttal a Culex pipiens,
Aedes albopictus (szúnyogok) fajához tartozó rovarokat
irtják. A köz- és magánterületen végzett rovarirtáshoz a
Cymina Plus terméket használják, hatóanyaga a cipermet-
rin (kifejlett szúnyogok irtására), valamint a Vectomag WG-
t, hatóanyaga a Bacillus thuringiensis (szúnyoglárvák
irtására). A szereket az egészségügyi minisztérium biocid
termékek országos bizottsága véleményezte, az Xi és Xn
mérgezési csoportba tartoznak. A szerek az országos nyil-
vántartásban is megtalálhatók. A rovarirtás a megjelölt idő-
intervallumban azokon az estéken végezhető, amikor nem
esik az eső, nincs nagy szél, és a hőmérséklet nem esik 5
C-fok alá. 

Folytatódik
a diákok országos felmérése

A hatodikos diákok országos felmérése után május 18-án
a negyedikesek román nyelvből, 19-én matematikából, 20-
án anyanyelvből írnak felmérőt. A magyar tagozatos má-
sodikos diákok május 25-én anyanyelvi íráskészségüket
bizonyíthatják, 26-án az olvasás terén szerzett tudásukról
adhatnak számot, 27-én matematikából, 28-án román
nyelvből vizsgáznak. A korábbi évekhez hasonlóan a fel-
mérések mindhárom évfolyam számára tájékoztató jelle-
gűek, a vizsgajegyek nem kerülnek be az osztálynaplóba,
és kizárólag az érintett diákok és szüleik szerezhetnek tu-
domást róluk.

Be lehet nevezni a Székely Vágtára 
Május 19-éig lehet benevezni a háromszéki 10. Székely
Vágtára. 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 to-
vábbi információkért Kiss Ildikóhoz fordulhatnak (telefon:
0733-084-200, e-mail: szekelyvagta2021@gmail.com).

Hírszerkesztő: Mezey Sarolta

Ma BONIFÁC,
holnap ZSÓFIA napja.
ZSÓFIA: görög eredetű női
név, jelentése: bölcsesség.

14.,péntek
A Nap kel 

5 óra 51 perckor, 
lenyugszik 

20 óra 47 perckor. 
Az év 134. napja, 
hátravan 231 nap.

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2021. május 13.

1 EUR 4,9265
1 USD 4,0823

100 HUF 1,3792
1 g ARANY 237,9383

IDŐJÁRÁS
Esős, változékony idő
Hőmérséklet:
max.170C
min.100C

Megyei hírek

Szer Pálosy Piroska

Fotó: Gligor Róbert  László (archív)

A csütörtöki lottóhúzás nyerőszámai
39, 36, 45, 21, 15 + 19 NOROC PLUS: 9 5 2 6 7 3

22, 7, 13, 1, 35, 12 SUPER NOROC:4 0 0 7 2 2

12, 40, 7, 10, 6, 41 NOROC: 4 7 1 9 4 9 8

Május14.,péntek:
* 17.30 óra, DigiSport1, Telekom Sport 1: Academica

Clinceni – Botosáni FC (1. liga, felsőházi rájátszás, 8. for-
duló)

* 20.30 óra, DigiSport1, Telekom Sport 1: Chindia Târ-
govişte – Konstancai Viitorul (1. liga, alsóházi rájátszás, 8.
forduló)
Május15.,szombat:
* 11.30 óra, DigiSport1, Telekom Sport 1: Bukaresti Ste-

aua – Mostiştea Ulmu (3. liga, osztályozó mérkőzés a 2. li-
gába jutásért, visszavágó)

* 14.00 óra, DigiSport1, Telekom Sport 1: Jászvásári
CSM Politehnica – Nagyszebeni Hermannstadt (1. liga, al-
sóházi rájátszás, 8. forduló)

* 16.30 óra, DigiSport1, Telekom Sport 1: Gyurgyevói
Astra – FC Voluntari (1. liga, alsóházi rájátszás, 8. forduló)

* 21.30 óra, DigiSport1, Telekom Sport 1: CSU Craiova
– Kolozsvári CFR (1. liga, felsőházi rájátszás, 8. forduló)
Május16.,vasárnap:
* 11.30 óra, DigiSport1, Telekom Sport 1: Bukaresti

FCSB II – CS Afumaţi (3. liga, osztályozó mérkőzés a 2.
ligába jutásért, visszavágó)

* 14.00 óra, DigiSport1, Telekom Sport 1: Aradi UTA –
Medgyesi Gaz Metan (1. liga, alsóházi rájátszás, 8. forduló)

* 16.30 óra, DigiSport1, Telekom Sport 1: Campionii
FC Argeş Piteşti – Bukaresti Dinamo (1. liga, alsóházi rá-
játszás, 8. forduló)

* 19.30 óra, M4 Sport: Vasas FC – WKW ETO FC Győr
(NB II, 38. forduló)

* 22.00 óra, DigiSport1, Telekom Sport 1: Sepsiszent-
györgyi Sepsi OSK – Bukaresti FCSB (1. liga, felsőházi
rájátszás, 8. forduló)

Román és magyar futballbajnoki mérkőzések a televízióban

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunkelőfizetéstlapunkraakövetkező
hónapraaNépújságszerkesztőségében:

Marosvásárhely,DózsaGyörgyutca9.szám,
2.emelet,57-esiroda.BorbélyErnő,naponta9-14óra

között,szombat–vasárnapzárva.
Tel.0742-828-647
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Folytatják a nyárádszentbenedeki Tholdalagi-kastély felújítását
Kulturális intézményként hasznosítanák



is tetten érhető, aki szerint országában a keleti széru-
mokkal beoltottak nem mentesülnek a karantén alól. Ért-
jük, hogy arrafelé nem szalonképes sem az orosz maci,
sem a kínai sárkány, meg nem kedvelik a klubból kilépő-
ket sem, de valahogy a vírusok veszélyességének és a
gyógyszerek hatékonyságának meghatározásában sem
volt eddig kritérium a polkorrektség.

Ha figyelembe vesszük, hogy a múlt századi spanyol-
nátha-járvány óta nem szembesült ilyen méretű egész-
ségügyi kihívással a világ, a politikai döntéshozók
kezdeti tétovázására még kerül némi mentség. Nem vet-
ték elég komolyan a lehetséges bajokra figyelmeztető
szakértőket, mert vélhetően elbízták magukat az egész-
ségügyi rendszerek felkészültségét illetően, és az idegen-
forgalomhoz kötődő gazdasági érdekek miatt is
vonakodhattak egyes intézkedésektől. Ám a döntésekben
azóta is tetten érhető politikai befolyás arra enged kö-
vetkeztetni, hogy a pofon nem volt elég erős ahhoz, hogy
helyrerázza a sütnivalójukat. Hogy ez mennyire igaz, azt
abból látjuk majd meg, hogy a szakértőknek a járvány
megfékezésére tett javaslatait, miszerint oltóanyagot kel-
lene juttatni a szegény országoknak, és együtt kellene
működni a szérumok és gyógyszerek fejlesztésének fel-
gyorsításában is, mennyire veszik majd komolyan.

Csütörtökön is ezer alatti új fertőzött
A legutóbbi tájékoztatás óta 953 új koronavírusos
megbetegedést igazoltak Romániában, azt köve-
tően, hogy az elmúlt 24 órában országszerte 33.222
koronavírustesztet végeztek – közölte csütörtökön a
stratégiai kommunikációs törzs (GCS). Az új esetek-
kel 1.069.770-re nőtt a járvány eleje óta diagnoszti-
zált fertőzöttek száma az országban. 1.020.194
személyt közülük gyógyultnak nyilvánítottak. Az el-
múlt 24 órában 75, koronavírussal diagnosztizált
személy haláláról érkezett jelentés. Ezzel 29.308-ra
emelkedett a vírussal összefüggésbe hozható halál-
esetek száma. 5.475 személyt kezelnek kórházban
a betegséggel. Jelenleg 829-en szorulnak intenzív
terápiás ellátásra. Románia területén 16.007 igazol-
tan koronavírus-fertőzött személy van otthoni, 5.955
pedig intézményi elkülönítésben. Ugyanakkor
41.631 személy van házi, 139 pedig intézményes
karanténban. (Agerpres)

A parlament elé kerül a Covid-
halálesetekre vonatkozó jelentés

A parlament előtt fogja bemutatni a Covid–19-cel fer-
tőzöttek halálozási adatainak jelentését ellenőrző bi-
zottság által feltárt eltéréseket – közölte csütörtökön
Ioana Mihăilă egészségügyi miniszter. Ioana Mihăilă
sajtótájékoztatóján helyesnek nevezte a parlament
erre vonatkozó igényét, kijelentve, hogy a halálozási
adatok jelentései közötti eltérések bemutatása az át-
láthatóság és a felelősségteljes hozzáállás jele.
Ugyanakkor az is felelősségteljes magatartásról ta-
núskodik, ha a törvényhozók nem „politizálják el” a
járvány egyetlen aspektusát sem – vélekedett a mi-
niszter. (Agerpres)

Az alkotmánybírósághoz fordul
a PSD 

A Szociáldemokrata Párt (PSD) megtámadja az al-
kotmánybíróságon a román közszolgálati televízió
és a román közszolgálati rádió vezetésével megbí-
zott ügyvivő vezérigazgatók kinevezését – közölte
szerdán Marcel Ciolacu pártelnök. Ciolacu kifejtette,
nem a kinevezett személyek, hanem az eljárás
módja ellen van kifogása, ezért az alkotmánybíró-
sághoz fordul a közmédia intézményeinek ideigle-
nesen megbízott vezérigazgatói kinevezése ellen,
és az Európai Bizottságnak is levelet ír ez ügyben.
Hozzátette, az EB már négy ország esetében folytat
kivizsgálást a közszolgálati televíziók élén történt
visszaélésszerű vezetőcserék ügyében, és az a sej-
tése, hogy Románia lesz az ötödik. Ciolacu kifejtette,
véleménye szerint előre eltervezett kinevezések tör-
téntek, ez az oka annak, hogy a PSD nem is készült
nevesítésekkel. (Agerpres)

Románia a teljes összeget lehívja
az uniós helyreállítási alapból

Románia az uniós helyreállítási alapban rendelke-
zésére álló teljes összegre, 29,2 milliárd euróra fogja
benyújtani a nemzeti helyreállítási és ellenállóképes-
ségi tervet (PNRR), amelyet a kormány előzőleg a
parlamentben is bemutat – jelentette be csütörtökön
Florin Cîţu miniszterelnök. A kormányfő előző napi
brüsszeli tárgyalásaira utalva elmondta: Bukarest re-
formtörekvései megvalósítására, elsősorban infrast-
ruktúra-fejlesztésre akarja felhasználni a
helyreállítási keretet, és más államoktól eltérően
nemcsak a vissza nem térítendő támogatást, hanem
a kedvezményes hitel formájában rendelkezésére
álló keretet is igénybe akarja venni. (MTI)

Ország – világ

Koronás tanulságok
(Folytatás az 1. oldalról)
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A szegedi testvéregyetemmel ünnepelte
a 440 éves kolozsvári felsőoktatást
a Babeş–Bolyai Tudományegyetem

A testvérintézménynek tekintett Szegedi Tudo-
mányegyetemmel ünnepelte szerdán egy online
rendezvény keretében a 440 éves kolozsvári felső-
oktatást a Babeş–Bolyai Tudományegyetem (BBTE).

Mind a kolozsvári, mind a szegedi oktatási intézmény a Bát-
hori István erdélyi fejedelem által 1581-ben akadémiai rangra
emelt jezsuita kollégiumig vezeti vissza a történetét. A trianoni
döntés után a magyar kormány a kolozsvári Ferenc József
Egyetemet Szegeden telepítette le.

A 440 éves évforduló alkalmából kiállítás nyílt a kolozsvári
felsőoktatás évszázadairól az egykori várfalból megmaradt,
ma kiállítótérként használt Szabók bástyájában. Daniel David,
a BBTE rektora bemutatta azt a négynyelvű emléktáblát,
amely a mai Románia területén alapított első felsőoktatási in-
tézménynek állít emléket. A román-magyar-német-angol
nyelvű táblát az intézménynek otthont adó, azóta lebontott
épület szomszédságában, a Farkas utcai református templom
falán helyezik el.

Az egyetem közösségi oldalán közvetített eseményen Da-
niel David rektor megemlítette: a hagyomány nem elenged-
hetetlen feltétele egy oktatási intézmény kiválóságának.
Vannak rangos új egyetemek, és vannak nagy hagyományokra
visszatekintő, de ma már nem versenyképes egyetemek is. A
BBTE arra tesz kísérletet, hogy a hagyományokat kombinálja
a versenyképességgel.

A rektor a kiállítás virtuális megnyitóján mondott beszédé-

ben arra is kitért, hogy az emberi ész hajlamos úgy módosítani
a múltat, hogy ezáltal igazolja a jelent. „Ha megértjük a ha-
gyományainkat, akkor stabilabbak, és bátrabbak vagyunk a je-
lenben, és a jövő lehetőségeit is jobban magunkhoz
ölelhetjük” – jelentette ki.

Rovó László, a Szegedi Tudományegyetem rektora el-
mondta: városában idén a 440 éve alapított kolozsvári akadé-
miát és a százéves szegedi felsőoktatást is ünneplik.
Megemlítette: a kolozsvári egyetem Szegedre költöztetése
olyan korban történt, amikor a térség népei szemben álltak
egymással. Abbéli meggyőződésének adott hangot, hogy a ma
feladata lezárni a beárnyékolt múltat, és közösen ünnepelni a
jövőt. Úgy vélte: a két egyetem együttműködve, egymást se-
gítve lehet sikeres.

Az online rendezvényen a jezsuita rend képviselője és a Tar-
tui Tudományegyetem rektora is felszólalt. Az Észtország má-
sodik legnagyobb városában működő egyetem rektora,
Thomas Asser felidézte: az általa vezetett intézmény elődjét
szintén Báthori István alapította 1583-ban. Az erdélyi fejedel-
met ugyanis 1576-ban lengyel királlyá koronázták. Báthori
Tartuban is jezsuita kollégiumot emelt akadémiai rangra.

A kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem Románia
legnagyobb és legjobbnak minősített felsőoktatási intézménye.
Az egyetem mai neve és szerkezete a magyar tannyelvű Bo-
lyai Tudományegyetem és a román tannyelvű Babes Tudo-
mányegyetem 1959-es egyesítésével alakult ki. (MTI)

Moldvai csángómagyar pap lesz az idei csíksomlyói
szónok

Moldvai származású csángómagyar pap lesz az idei
csíksomlyói búcsú szónoka – közölte csütörtökön a
Romkat.ro portál a búcsút szervező csíksomlyói fe-
rencesekre hivatkozva.

A Kis- és Nagysomlyó-hegy közötti nyeregben tartandó
pünkösdszombati misén Salamon József gyimesbükki plébá-
nost kérték fel ünnepi szónoklatra.

Salamon József a Bákó megyei Lujzikalagoron született
1963-ban egy kilencgyermekes család negyedik gyerme-
keként. Elözvegyült édesapja most is a Bákóval szomszédos
faluban él. Tanulmányait szülőfalujában kezdte, majd Kézdi-
vásárhelyen és Gyulafehérváron folytatta. Jakab Antal püspök
szentelte pappá 1989. június 25-én.

Papi szolgálatát a székelyföldi Ditróban kezdte, majd 1990
és 1995 között Szászrégenben, 1995 és 1997 között Óradnán,
1997 és 2004 között Gyergyóhodoson és Galócáson, azóta
pedig Gyimesbükkben teljesít szolgálatot.

A búcsús szentmisét Kerekes László gyulafehérvári segéd-

püspök mutatja be. Urbán Erik, az erdélyi ferences rendtarto-
mány főnöke arra kérte a búcsúra igyekvőket, hogy figyeljék
és tartsák be a járványügyi szabályokat. Azok számára, akik
nem tudnak elzarándokolni a csíksomlyói hegynyeregbe, azt
javasolta, hogy kisebb közösségekben, kivetítőkön nézzék a
mise élő közvetítését, hogy valamilyen módon ők is részesül-
hessenek a közösségi élményből.

A kormány hétfőn harminc nappal meghosszabbította a ve-
szélyhelyzetet, de enyhített a járványügyi szabályokon. A csü-
törtöktől érvénybe lépő új rendelkezések immár lehetővé
teszik az olyan egyházi zarándoklatok szervezését, amelyeken
nemcsak helybéli lakosok vesznek részt.

A csíksomlyói zarándoklaton való részvétel konkrét felté-
teleit még nem tették közzé a hatóságok.

A járványügyi hivatalos adatok szerint Hargita megyében
csupán hét új fertőzést jegyeztek az elmúlt 24 órában. A me-
gyében 0,86 ezrelékes, Csíkszeredában pedig 0,57 ezrelékes
a fertőzöttségi ráta. (MTI)

K. Iohannis: Néhány kivételtől eltekintve május
15-étől nem kötelező kültéren védőmaszkot viselni

Néhány kivételtől eltekintve május 15-étől nem kö-
telező kültéren maszkot viselni Romániában – je-
lentette be csütörtök esti sajtónyilatkozatában
Klaus Iohannis.

Az államfő szerint a kivételek közé tartoznak a piacok, vá-
sárok és a közszállítási járművek megállói.

Iohannis kifejtette azt is: ugyancsak május 15-től feloldják
az éjszakai kijárási tilalmat és a kereskedelmi egységek nyit-
vatartására vonatkozó korlátozásokat.

Az államfő szerint a sporteseményeken a rendelkezésre
álló ülőhelyek 25 százalékát lehet elfoglalni.

Klaus Iohannis munkamegbeszélést folytatott csütörtökön
Florin Cîţu miniszterelnökkel, a kormány több tagjával, Raed
Arafattal, a katasztrófavédelem (DSU) vezetőjével, valamint
Adriana Pistollal, az Országos Közegészségügyi Intézet Fer-
tőző Betegségek Felügyeleti és Ellenőrzési Központjának
igazgatójával. (Agerpres)

Közel 12 évre ítélték első fokon a PSD volt alelnökét
Tizenegy év és nyolc hónap szabadságvesztéssel
sújtotta, valamint 15 millió eurós kártérítésre köte-
lezte korrupcióért csütörtökön közzétett ítéletében
a bukaresti törvényszék Marian Vanghelie volt bu-
karesti ötödik kerületi polgármestert, a Szociálde-
mokrata Párt (PSD) volt alelnökét. Az ítélet nem
jogerős.

A meglehetősen szókimondó, nyelvtani hibák sorozatát
vétő, népszerűségét választói körében nagyszabású majálisok-
kal megalapozó Vanghelie a média kedvencének számított a
2010-es évek elején és ilyenként a PSD egyik megkerülhetet-
len politikusává vált. A 33 éves korában leérettségizett politi-
kus a párt bukaresti szervezetének elnöki tisztségét is
megszerezte, miután 2000-től kezdődően négyszer választot-
ták meg polgármesterré a fővárosnak az elnöki hivatalt, de a
legelmaradottabb nyomornegyedeket is magába foglaló ötödik
kerületének élére. Vangheliét 2015-ben állította bíróság elé a
korrupcióellenes ügyészség (DNA): kilenc rendbeli hivatali
visszaéléssel, vesztegetés elfogadásával és pénzmosással vá-
dolták. Előtte négy hónapot töltött vizsgálati fogságban.

A vád szerint a politikus 2007 és 2014 között polgármes-
terként 20 százalékos jutalékot szedett be az ügyben négyévi
szabadságvesztésre ítélt Dumitru Marin vállalkozó több cégé-
vel aláírt szerződések után, így bűntársaival együtt összesen
mintegy 30 millió eurós „közvetítői díjra” tett szert.

Dumitru Marin nemcsak készpénzben, hanem két villa, ér-
tékes ajándéktárgyak (luxusórák) és üzletrészek tulajdonjogá-
nak átruházása, választási kampányrendezvények költségeinek
és jelöltállítási támogatói listák „készítőinek” kifizetése révén
vásárolta meg Vanghelie jóindulatát.

Hogy a megvesztegető se járjon rosszul, a főváros ötödik
kerülete olyan túlárazott szerződéseket kötött cégeivel, ame-
lyekben az elvégzett munkálatok értéke a leszámlázott összeg
legfeljebb 60 százalékát tette ki – állította a DNA.

Az alapfokú törvényszéki végzés feloldotta az elítélt volt
barátnője, illetve későbbi felesége javaira kivetett vagyonzárat
és azt is elrendelte, hogy visszaszolgáltassák Mircea Geoană
volt PSD-elnöknek azt a – Vanghelie által megvesztegetésként
kapott, majd továbbajándékozott – három (egyenként több
tízezer euró értékű) luxuskarórát, amellyel Vanghelie kedves-
kedett az azóta NATO-főtitkárhelyettessé választott volt poli-
tikai pártfogójának.

Vangheliét egyébként már 2014 végén kizárták a PSD so-
raiból, amiért bírálta Victor Ponta akkori pártelnök-kormány-
főt az elnökválasztáson elszenvedett vereségért. Negyedik
polgármesteri megbízatása teljesítésében előzetes letartózta-
tása akadályozta meg: erre nem sokkal azt követően került sor,
hogy – a PSD-ből szintén kizárt – Geoanăval együtt egy új
párt megalapítását jelentették be A mi Romániánk néven.
(MTI)



A maraton hat romániai egyetem
ötlete volt, dr. Valeriu Gheorghiţă
ezredes, a Covid–19 elleni országos
oltási kampány vezetőjének a kez-
deményezésére, aki pénteken láto-
gatást tesz Marosvásárhelyen, és
délelőtt 10 órától sajtótájékoztatót
tart az oltással kapcsolatos kérdé-
sekről. A három egyetemen már
megtartott maratoni kampányok si-
keresek voltak, azért a rendezvény
elnyerte a kormány támogatását is.
Az eredményes együttműködés jó
példájának nevezte a rektor, ahogy
a megyei és helyi hatóságok – ame-
lyeknek a vezetői jelen voltak a
megnyitón – részt vállaltak az ese-
mény szervezésében. 

Az említett szervek felelősségét
és komolyságát hangsúlyozta hoz-
zászólásában Mara Togănel prefek-
tus is, aki hozzátette, hogy az oltási
maratonon közel 300 önkéntes
orvos, asszisztens, rezidens orvos,
egyetemi hallgató és más foglalko-
zású vesz részt. Ha a reméltnél is
nagyobb lesz az érdeklődés, újabb
15 oltófülkét tudnak megnyitni,
hogy a várakozási időt minél jobban
csökkentsék. A továbbiakban a pre-
fektus arra biztatta a megye lakóit,
hogy akiket még nem oltottak be,
használják ki a lehetőséget. A védő-
oltás a tudomány eredményét je-
lenti, és ő bízik a tudományban.
Hozzátette, hogy a maratonon kívül
Soós Zoltán polgármesterrel és a
közegészségügyi igazgatósággal
közösen más akciókat is szervez-
nek, olyan mozgó oltóegységeket
például, amelyek eljutnak a vidéki
településekre. 

Péter Ferenc, a megyei tanács el-
nöke az összefogás jelentőségét és

az oltás fontosságát emelte ki, arra
biztatva a megye lakóit, hogy je-
lentkezzenek minél többen, hiszen
minél nagyobb lesz a beoltottak tá-
bora, annál könnyebben meg lehet
szabadulni a vírustól, annál hama-
rabb fel lehet oldani a megszorítá-
sokat, és a mindennapi élet
visszatérhet a normális mederbe, a
gazdasági élet is beindulhat. 

Történelmi eseményt írunk azzal,
hogy állami hatóságok és civil szer-
vezetek össze tudtunk fogni, hogy
sikeres legyen az országos kampány
részét jelentő oltási maraton. Az
utóbbi időben minden intézkedés-
nek az volt a célja, hogy az életünk
visszatérjen a normális mederbe, és
szabadon végezzük a szakmai tevé-
kenységünket, éljük a magánéletün-
ket – hangzott el Soós Zoltán
polgármester beszédében. A továb-
biakban köszönetet mondott a pre-
fektusnak, a közegészségügyi
igazgatónak és kollégáinak a pol-
gármesteri hivatalból, akik segítet-
tek az oltási kampány és az oltási
maraton sikerességének a biztosítá-
sában. Eddig több mint 56.000 sze-
mély kapta meg a védőoltást, akik
közül 35.086-an az első adagot és
23.482-en az emlékeztető oltást.
Ennek köszönhetően a betegek
száma annyira csökkent, hogy
május 11-től a zöld zónába került a
megyeközpont, ami a járványügyi
intézkedések könnyítésével jár. A
helyi tanács a közgészségügyi igaz-
gatóság kérésének eleget téve öt ol-
tóközpontot rendezett be, ezzel
51.000-re növelve az oltóhelyek
számát – tette hozzá Sóos Zoltán, és
elismerését fejezte ki azoknak az
egészségügyi dolgozóknak és a ki-
segítő személyeknek, akik részt vet-
tek a lakosság beoltásában. 

Dr. Vass Levente államtitkár, aki
az Egészségügyi Minisztériumot
képviselte a sajtó képviselőivel való
találkozón, az egészségügyben elért
tudományos eredmények fontossá-
gát hangsúlyozta, amelyek között a
Covid–19 elleni védőoltásokat is
említette. Bejelentette az oltási
kampány vezetőjének a látogatását,
majd további segítséget ígért a mi-
nisztérium és a kormány részéről.
Örömének adott hangot, hogy a
megye élen jár az oltási kampány-
ban, viszont felhívta a figyelmet
arra, hogy vidéken gondok vannak,
ezért arra kérte a hatóságok veze-

tőit, hogy tegyenek meg mindent
azért, hogy a vidéki lakosság is ve-
gyen részt ebben a hasznos akció-
ban. Végül elmondta, hogy a
szaktárca az oltási központok kialakí-
tásában nyújtott segítség mellett a
személyzet javadalmazását is jelentős
összeggel biztosította megyénkben.

A megyei közegészségügyi igaz-
gatóságot képviselő Iuliu Moldovan
a 70 százalékos átoltottság fontos-
ságát emelte ki, majd beszámolt az
oltási kampányról. Megyénket több
mint 160.000 adag oltóanyaggal lát-
ták el, amiből több mint 60.000-en
kapták meg mindkét oltást és
100.000-en az elsőt, amiért köszö-
net jár a kampány résztvevőinek. A

ma kezdődött oltási maratonra min-
den segítséget megadtak az egye-
temnek 2.500–3.000 adag
oltóanyag, eszközök és berendezés
biztosításával – mondta és a korábbi
felszólalókkal egyetemben arra
kérte a megye lakóit, hogy vegyék
fel az oltást, amelynek második
adagját egy hasonló maraton kere-
tében három hét múlva biztosítják. 

Végül a rektor összegzésében el-
hangzott, hogy számításai szerint
óránként 60–100 személyt tudnak
beoltani, és arra törekednek, hogy a
második rendezvényen olyan oltó-
anyagot is használjanak, amelyből
csak egy adag szükséges a védett-
ség kialakításához. 

(Folytatás az 1. oldalról)
Megkezdődött az oltási maraton

Fotó: Bodolai Gyöngyi
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Május 11-től, keddtől zöld zónába került a megye-
székhely, a koronavírus-fertőzések aránya ugyanis
másfél ezrelék alá esett. Mindemellett az utóbbi 14
napban itt 176 pozitív esetet regisztráltak. 

A vészhelyzeti bizottság intézkedései értelmében
a marosvásárhelyi színházak, mozik, koncerttermek
és a zárt vendéglátóegységek kapacitásuk 50 száza-
lékát kihasználva fogadhatnak vendégeket, kinyithat-
nak a sporttermek, és legtöbb 300 résztvevővel

kültéri kulturális rendezvényeket is lehet szervezni.
Ugyanakkor 22 órától továbbra is érvényes az éjsza-
kai kijárási tilalom, az üzletek pedig ezután is 21
óráig tartanak nyitva. 

A megyében Bala és Mezőpanit község (19 pozitív
esettel) vörös tartományban található, itt 3 ezrelék
fölött volt a pozitív esetek száma. Sárga tartomány-
ban 18 település található, köztük Segesvár 69 és
Nagysármás 16 esettel. 

Úgy tartják, hogy a 40-es nők két lábbal élnek a
földön, érettek, tapasztaltak, már leszámoltak a fia-
talkor illúzióival, akik már bátran megkérdőjelezik
szakmai életüket, kapcsolataikat, akár saját házassá-
gukat. A pszichológusok szerint ez az életközépi vál-
ság ideje, amelyből a kilábalás sokszor egy új
hivatást, költözést, életmódváltást, akár új családot

szül. De valóban észrevesszük, ha átlépjük a bűvös
40-est? Kiderül pénteken este 9 órától a Nőszemközt
című műsorában. Kurta Kinga szerkesztő-műsorve-
zető vendégei ezúttal Béres Ildikó színművész, az Er-
dély TV műsorvezetője, Salat Szabó Emese egykori
televíziós műsorvezető és Makkai Kinga pedagógus
lesznek. 

Eldől, hogy mi marad, és mi megy –
az Erdély TV képernyőjén

Átfogó Kárpát-medencei temp-
lomfelújítási programot hirdetett
meg Magyarország kormánya,
amelyből 400 templom felújítását
biztosítja. A kedvezményezettek
között 262 erdélyi templom is sze-
repel több mint kétszáz településről
– jelentette be Soltész Miklós, a ma-
gyar Miniszterelnökség egyházi és
nemzetiségi kapcsolatokért felelős
államtitkára, aki csütörtökön Nagy-
váradon tanácskozott a magyar tör-
ténelmi egyházak vezetőivel,
Tánczos Barna környezetvédelmi,
vízügyi és erdészeti miniszterrel,
Szabó Ödönnel, az RMDSZ parla-
menti képviselőjével és Matuz
Zsolttal, a fejlesztési, közigazgatási
és közmunkálatokért felelős mi-
nisztérium államtitkárával.

A tanácskozáson Soltész Miklós
elmondta: nagyon fontosnak tartja,
hogy a közösségek egymást támo-
gassák, a magyar kormány számára
pedig prioritás a történelmi magyar
egyházak megerősítése egy olyan
időszakban, amikor komoly kihívá-
sok előtt áll a keresztény lét. Hoz-
zátette: a program a befogadó
országokban, így Romániában is
segíti a vállalkozói szférát, hiszen
lehetőséget biztosít azoknak a ki-
sebb-nagyobb vállalkozásoknak,
amelyek templomok restaurálására
szakosodtak. A program összkölt-
ségvetése megközelíti a 3,5 milliárd
forintot, és olyan beruházásokat
tesz lehetővé, amelyekből elsősor-
ban templomokat újítanak fel, és
ott, ahol szükséges, gyors beavatko-
zásokat végeznek.

Tánczos Barna örömét fejezte ki,

hogy újabb területen érkezik segít-
ség az erdélyi magyaroknak azt kö-
vetően, hogy óvoda- és
bölcsődeépítési, gazdaságfejlesztési
programokat indított, a sportot és a
kultúrát támogatta a magyar kor-
mány. Az RMDSZ minisztere a leg-
fontosabbnak azt tartja, hogy ezeket
a támogatásokat a leghatékonyabb
módon tudják felhasználni, és szol-
gálják a szülőföldön való megma-
radást. Az RMDSZ az elkövetkező
időben is minden rendelkezésére
álló eszközzel támogatni kívánja a
történelmi magyar egyházak intéz-
ményes megerősödését, javainak
védelmét – mondta el.

Kovács Gergely gyulafehérvári
római katolikus érsek a történelmi
magyar egyházak vezetőinek nevé-
ben mondott köszönetet a támoga-
tásért, és kifejezte: érzik azt, hogy
mind Romániában, mind pedig Ma-
gyarországon a választott vezetők –
akiket a magyar közösség a képvi-
seletével megbízott – a járvány-
helyzet nehéz időszakában is
komoly támaszai az egyházaknak, a
családoknak. Fontos eredménynek
tartja ugyanakkor, hogy a gyulafe-
hérvári érsekség kérésére és az
RMDSZ közbenjárására egy év ki-
hagyás után a román kormány lehe-
tővé tette a csíksomlyói búcsú
megtartását. 

A templomfelújítási program
egyházmegyékre lebontott támoga-
tási listáját a megbeszélését követő
nyilvános sajtótájékoztatón adta át
Soltész Miklós államtitkár az egy-
házi vezetőknek. (közlemény)

Erdélyt is érintő, átfogó
Kárpát-medencei templom-

felújítási program indul

A Maros Megyei Tanács közzétette a civil szerve-
zeteknek szóló pályázati kiírásait. Idén összesen 2,1
millió lejes vissza nem térítendő támogatási keretösz-
szeget biztosítanak egyházi, szociális, ifjúsági és di-
ákszervezeti, valamint sportegyesületi
rendezvényekre, vetélkedők, konferenciák szervezé-
sére, egyházi ingatlanok karbantartási és javítási
munkálataira. Tavaly a járványhelyzet miatt kényte-
lenek voltak törölni a kulturális, sport- és egyházi
projektekre meghirdetett pályázatokat. Az idei egy-
házi projektekre összesen 600 ezer lejt, a szociális

tervekre 800 ezer lejt különítettek el. Továbbá külön
300 ezer lejt pályázhatnak meg a kulturális, illetve
sporttevékenységet folytató civil szervezetek. Az if-
júsági szervezetek pályázati keretösszege 100 ezer
lej. A pályázóknak legalább 10 százalékos önrészt fel
kell vállalniuk minden projekt esetében. Egy szerve-
zet egy kategóriában legtöbb két pályázatot nyújthat
be. A pályázatokat május 31-ig lehet leadni a Maros
Megyei Tanács iktatójában. A pályázati kiírással kap-
csolatos ismertető a megyei tanács honlapján, a
www.cjmures.ro oldalon olvasható.

Pályázhatnak a civil szervezetek 

Maros megyében két település van vörös tartományban 

A Bonus Pastor Alapítvány június 10–13. között
négynapos terápiás programot szervez férfi és női
szenvedélybetegeknek és hozzátartozóknak Szentka-
tolnán. 

A program célja az absztinencia elkezdése, infor-
mációszerzés a függőséggel kapcsolatban, terápiás
terv készítése, önismeret. 

Ezeket a célokat csoportfoglalkozások, worksho-
pok, személyes tanácsadás, igei csendességek, vala-

mint fölépült szenvedélybetegek élettörténeteinek
meghallgatása által érik el. A workshopokon infor-
mációkat lehet szerezni a függőségről, társfüggőség-
ről, ill. segítséget nyújtanak a diagnózisalkotásban és
a terápiás terv elkészítésében. A felvétel előzetes in-
terjú alapján történik. A jelentkezéseket június 7-ig
az alábbi telefonszámokon várják: Bartha Éva –
0740-056-691, McAlister Magdolna – 0742-653-331
(Marosvásárhely).

Új terápiás lehetőség
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1821. május 5-én hunyt el Bonaparte Napóleon, a
korzikai elszegényedett kisnemes fiából lett had-
vezér, politikus, konzul, majd francia császár. Egy
hős, akiről két évszázada könyvek százezrei íród-
tak, akinek romantikus élete nemzetségeket és
nemzeteket ihletett meg.

Amikor, nagyon régen, e sorok írója Párizsba érkezett,
hogy ott folytassa orvosi tevékenységét, régi „ismerősére”
akadt. Hisz nem volt kis szerencse, hogy kisdiákkorában a
vásárhelyi ócskapiacon pár lejért vásárolt könyvét, a Marczali
Henrik által szerkesztett A forradalom és Napoleon kora
című vaskos kötetet pajtásaival figyelmesen böngészte volt
a Bolyai bentlakásban. 

Habár a mai republikánus Franciaországban hivatalosan
nemigen dicsérik Napóleont, emlékét mindenütt kegyelettel
őrzik. Bizony, az ő történelmük a miénk is, hisz európaiak
vagyunk, és Napóleon, a legeurópaibb francia államfő meg-
érdemli, hogy része legyen a mi kultúránknak is.

Jóllehet Erdély földjén napóleoni csatákra nem került sor,
az általa keltett gyors változásoknak itt is erős visszhangja
volt. 

A franciák ellen harcoltak az akkori osztrák birodalom er-
délyi katonái is 1796–97-ben és 1800-ban Észak-Olaszor-
szágban, később Ausztria területén is. E csatákban a franciák
27 éves vezérével szemben kilenc tábornok harcolt, a leg-
többjük életkora 60 év feletti volt. 

Az 1796-os hadjáratban többek között a Fehér megyei Al-
vincon született Alvinczi József (1735–1810) tábornagy volt
Bonaparte ellenfele. A tapasztalt generális – az egyedüli ma-
gyar katona, aki a Mária Terézia érdemrend mindhárom fo-
kozatát kiérdemelte, és már a hétéves háborúban is
dicsőségesen vett részt – bátran védte Bassano várát Bona-
parte ellen. De nemsokára Arcole-nál és főleg Rivolinál sú-
lyos vereségeket szenvedett. Azután Teleki Sámuelhez
fordult, hogy feleségének menedéket biztosítson… Maros-
vásárhelyen.

Az 1800. június 18-ai marengói csata volt Bonaparte má-
sodik olaszországi hadjáratának kulcspontja.

Itt ismét erdélyi származású tábornokkal állt szemben. Mi-
chael Benedikt von Melas marsall ugyanis Segesvár mellett
született, a Radeln (ma Roade?) nevű faluban. Az ő pályafu-
tása is figyelemre méltó, hiszen többször győzte le a franci-

ákat – amikor azoknak éppen nem Bonaparte parancsolt.
Marengónál a franciák igen nehéz helyzetben voltak. A

már 71 éves Melas, akit a többórás csata kifárasztott, úgy
látta, nem kockáztat sokat, ha a parancsnokságot egy fiata-
labb hadtesttábornoknak adja át. Ez azonban nem bizonyult
szerencsés döntésnek, mert az „adjunktus” tétovázott, és
az a franciáknak kedvezett. Desaix tábornok friss csapa-
tainak a harctérre érkeztével a franciák döntő előnyre és
fényes győzelemre tettek szert.

Bonaparte tisztelte Melast, írt neki, és szép ajándék-
kal lepte meg: az egyiptomi hadjáratában viselt kardjával
– de a történelem nem szól arról, hogy az a legyőzöttet
valóban vigasztalta volna… 

Ezután a marengói kék kabátja lett Napóleon kedvenc
öltönye, végrendeletében is meghagyta, azzal fedjék le
holttestét. Amikor 1841-ben, nagy pompa közepette a
hamvait Párizsba hozatták, koporsóját a marengói ka-
bátja takarta. 

Teleki Sámuel Bécsben és Budán élte a napóleoni idő-
ket. Az 1797-es francia győzelmek hírére, melyek álta-
lános pánikot keltettek, Budáról az év április 14-én
feleségéhez írott levelében jelzi a gróf, hogy „…innét az
uraságok, asszonyságok már nagy részben eltakarod-
tak… szerte széjjel… az ellenség már Grátzig jött, de Te
ezt ne beszéld… Holnap Isten segedelmével inditom 12
erdélyi szekereken az egész Bibliothecámot, a te kőnyve-
iddel és hat kőntősős, két leveles, egy vasládával, a bron-
zorával egyűtt”.

Így indultak a gróf könyvei a távoli kisváros, Maros-
vásárhely felé. A francia közmondás: „A quelque chose
malheur est bon” (valamire a szerencsétlenség is jó) –
ebben az esetben is igaznak bizonyult… és városunknak
egy igazi kincs jutott. 

Abban az időben a francia hadak parancsnoka nem
csak a csatákkal foglalkozott. Fiatal házas volt, nagyon
szerelmes, és mindennap írt feleségének, Josephine-nek,
sőt még pár napra el is hagyta az olasz frontot, hogy vele
lehessen.

A napoleoni eposz húsz évnél kevesebbet tartott.
1815. június 18-án Napóleon császár Waterloonál

utolsó csatáját vívta – és vesztette.
Bonaparte Napoleont lehet dicsérni vagy lehet szidni.

De ha történelmet írnak, elkerülni halála után 200 évvel
sem lehet.

Ilyet Shakespeare sem képzelt, amikor 200 évvel a császár
előtt ezt írta:

„A sebhelyes, ünnepelt katona
Ezerszer győzhet, s ha egyszer bukik,
Törlik a hír könyvéből és soha
Nem idézik régi érdemeit.”
(William Shakespeare, XXV. szonett, Szabó Lőrincz for-

dítása)

Kétszáz éve halt meg Bonaparte Napóleon

Dr. Gidáli Jenő

Napóleon császár Jacques-Luis David 1812-es portréján Napóleon az irodában címmel
Forrás: Wikipédia

Negyven éve, 1981. május
13-án II. János Pál pápa a va-
tikáni Szent Péter téren tar-
totta általános kihallgatását.
A pápa fehér terepjáróban
hajtott körbe a korlátok mö-
gött szorongó tömeg előtt,
amikor délután 5 óra 17 perc-
kor egy fiatal férfi közvetlen
közelről több lövést adott le
rá. A katolikus egyházfő cso-
dával határos módon túlélte a
merényletet, amelynek hátte-
réről még ma sem tudni
sokat. Az MTVA Sajtóarchívu-
mának anyaga:

A merénylő által leadott lövések
közül négy találta el a pápát, ezek
közül kettő a hasán, kettő a karján,
és két közelben álló nő is megsérült.
Az életveszélyes sérüléseket szen-
vedett egyházfőt azonnal kórházba
szállították, ahol hatórás műtétet
hajtottak végre rajta. Belső vérzését
csak nehezen tudták elállítani, több
sérült bélszakaszt el kellett távolí-

tani, de valóságos csodaként élet-
fontosságú szerve nem sérült meg.
A pápa öt nap múlva elhagyhatta az
intenzív osztályt és június elején
visszatért a Vatikánba. II. János Pál,
akit különleges odaadás fűzött Szűz
Máriához, megmenekülését a fáti-
mai Madonnának tulajdonította; a
testéből kioperált lövedéket gyé-
mántokkal ékes koszorúban Fáti-
mában helyezte el. A pápa 2000-es
fátimai látogatása során lebbentet-
ték fel a fátylat az 1917-es Mária-
jelenések harmadik titkáról, amely
az 1981-es merényletet jövendölte
meg.

A zűrzavarban menekülni pró-
báló, de a helyszínen elfogott tettest
a 23 éves török Ali Agcaként azo-
nosították. Agca hazájában kisstílű
bűnözőként kezdte, majd állítása
szerint terrorista kiképzést kapott,
és a szélsőjobboldali Szürke Farka-
sok terrorszervezet tagja lett. Egy
újságíró meggyilkolása miatt élet-
fogytiglanra ítélték, de fél év után

megszökött a börtönből és a török
maffia bázisául szolgáló Bulgáriába
menekült. Ezután hamis útlevelek-
kel keresztül-kasul beutazta a Föld-
közi-tenger vidékét, és 1981 elején
Rómában bukkant fel újra.

A pápa már kórházi ágyán meg-
bocsátott az 1981 júliusában élet-
fogytiglanra ítélt Agcának, akit két
év múlva a börtönben is felkeresett,
négyszemközti találkozójukról soha
nem került nyilvánosságra semmi.
Agcának 2000-ben a pápa kérésére
megkegyelmeztek, és kiadták Tö-
rökországnak, ahol ismét börtönbe
került, hogy letöltse az 1979-es
gyilkosságért rá kiszabott büntetést.
2006-ban feltételes szabadlábra he-
lyezték, de az óriási felháborodás
nyomán vissza kellett térnie a bör-
tönbe, ahonnan véglegesen 2010-
ben szabadult.

A merénylet indoka és Agca eset-
leges megbízóinak kiléte máig ki-
derítetlen, mint ahogy az is,
voltak-e segítői a Szent Péter téren.

Agca az idők során folyamatosan
változtatott történetén, sorozatosan
tett egymásnak gyökeresen ellent-
mondó vallomásokat. Előbb azt ál-
lította, hogy saját elhatározásából és
társak nélkül hajtotta végre tettét,
később azt vallotta, hogy a szovjet
titkosszolgálat, a KGB a „bolgár
vonalon” szervezte be. (A lengyel
pápa kommunistaellenes beállított-
sága, a Szolidaritás szakszervezet-
nek nyújtott leplezetlen szellemi
támogatása miatt szálka volt
Moszkva és szövetségesei szemé-
ben.) Fegyverét a bolgár légitársa-
ság egy római alkalmazottjától
kapta, akit olasz bíróság elé is állí-
tottak, ám bizonyítékok hiányában
felmentették. Állítása szerint egy –
szintén török – társa is volt, akinek
ugyancsak lőnie kellett volna, majd
egy kis bombát robbantania, hogy a
pánikban elmenekülhessenek. Az il-
lető azonban az utolsó pillanatban
megijedt és elszaladt, II. János Pál
ezért élte túl a merényletet.

Idővel már úgy nyilatkozott,
hogy magát messiásnak képzelve
lőtt rá a pápára, egy másik állítása
szerint viszont a Vatikánon belül
voltak bűntársai, sőt a kuszaságot
tovább fokozva később azt is beje-
lentette: át akar térni a keresztény
hitre. A szabadulása után adott első
nagyobb interjúban ismét a vatikáni
szálat elevenítette fel. Eszerint
Agostino Casaroli bíborostól kapta
a megbízást, a Szentszék célja az
volt, hogy a merényletet a kelet-eu-
rópai titkosszolgálatok nyakába
varrja, ezzel gyöngítve a kommu-
nista rendszert, s szándékosan nem
az egyházfő fejére vagy szívére kel-
lett céloznia. Agca 2013-ban meg-
jelent emlékirataiban ismét
gyökeresen változtatott történetén,
állítása szerint a merényletet a Kho-
meini ajatollah vezette iráni kor-
mány rendelte meg, tőlük kapott
kiképzést és felszerelést, a bolgár–
szovjet vonalra vonatkozó korábbi
vallomása pedig hazugság volt.

A II. János Pál pápa elleni merénylet 40 éve történt



Be kén’ jól rendezni Vácot,
Odazárni Bonifácot,
Szerváciust és Pongrácot...
Mert az már szörnyű és galád,
Hogy mit művel e szép család...
Megszégyenít májust, tavaszt,
Fület és lábat megfagyaszt...

Ady Endre 1899-ben így kezdte
Fagyos szentek című kroki versét.

Évszázados tapasztalat szerint
májusban a melegedő időjárás hir-
telen hűvösre fordul, néha fagyot is
hoz, amely a sarjadó rügyeket, ve-
téseket tönkreteheti.

A hagyomány szerint Pancratius
és Bonifatius ókeresztény vértanú
volt, Servatius pedig a borairól híres
Rajna-vidék püspöke. De a népha-
gyományban szakralitásnak nyoma
sincs: még patrociniummal, szobor-
állítással sem remélték soha, hogy
e három garázda jóindulata meg-
nyerhető. Pedig e három jámbor
szent igazán nem tehet róla, ha név-
ünnepük épp e rossz hírű napokra
esik. Semmivel sem szolgáltak rá,
hogy ily szomorú dicsőségre tegye-
nek szert a hagyományos meteoro-
lógia révén. Ráadásul kiderült
róluk, hogy kitalált személyek. El-
lenben segítségünkre van a római
Lemuria ünnep május második de-
kádjának első felében, mely a 
holtak ártó szellemeinek kiengesz-
telését szolgálta. Lemuriát a termé-
sért való aggodalom tette komorrá,
valószínű, hogy a három jelképes
szent alakjában a hagyomány szí-
vóssága folytán a lemurok kísértet-
tek.

Mai sétánkat a tudománytörténet
ösvényein egy, még csütörtöki év-
fordulóval kezdem. 1814. május 13-
án, 207 évvel ezelőtt született a
darwinizmus egyik első hazai nép-
szerűsítője, Rónay János Jácint.
Bencés szerzetesként kezdett taní-
tani. Az 1848-as forradalom és sza-
badságharc idején a nemzetőrség
tábori papja lett. Világos után Ang-
liába menekült. Itt egy ideig Kos-
suth Lajos gyermekei nevelőjeként
alkalmazta. Az Angol Királyi Föld-
rajzi Társaság tagjaként közeli kap-

csolatba került Thomas Henry
Huxley-vel és Charles Darwinnal.
1866-ban térhetett haza. Képvise-
lővé választották, mi több, a királyi
udvarban alkalmazták Rudolf trón-
örökös és Mária Valéria főher-
cegnő nevelőjeként. Sokat fog-
lalkozott, a társadalomlélektan mel-
lett, az élet keletkezésének és fej-
lődésének elméletével. Darwin,
Huxley és Charles Lyell munkái
nyomán készült Fajkeletkezés. Az
embernek helye a természetben és
régisége című könyve, amely átme-
net a fordítás és a népszerűsítő is-
mertetés között. Európai viszony-
latban is az elsők közé tartozott,
akik Darwin új eredményeit terjesz-
tették. Nem volt könnyű, s főleg
nem örömteli feladat…

A lélektant is megtanultuk
A származásunk nyílt titok
Kereskedőket köti boltjuk,
Szám rabjai a csillagok.
Mit tudni kell betéve tudjuk
És mégsem lettünk boldogok…

Az 1912. május 14-én született
Hegedűs Géza Tudás című versé-
nek részlete némiképp magyarázat
akar lenni az előbbi megállapí-
tásra… Hegedűst elsősorban a tudás
átadásának élvezete sarkallta egész
életében. Rendkívüli szorgalmú
tanár volt, megszállottan, megállás
nélkül olvasott, írt és tanított. Olyan
fajta képesség ez, olyan mesterség,
amelynek nehezen marad doku-
mentálható lenyomata. Az ismeret-
terjesztés apostola elsősorban
kultúrtörténeti regényeket írt. Az er-
dőntúli veszedelem és Az írnok és
a fáraó mellett A milétoszi hajós
talán a legismertebb regénye. Szép
emlékű Nemes István, a Bolyai le-
gendás történelemtanára utóbbi re-
gény történetével szerettette meg
százakkal az ógörög történelmet, s
vele együtt az ókori görög világ ter-
mészetszemléletét, természetszere-
tetét is.

Ma 200 éve, hogy 1821-ben e
nap megszületett Sigmondy Vilmos
bányamérnök, a Kárpát-medencei
geotermikus kutatások kezdemé-
nyezője. Főiskolai tanulmányait a

selmecbányai Bányászati és Erdé-
szeti Akadémián 1842-ben fejezte
be. A szabadságharc alatt, Szlávy
Józseffel együtt, a resicai vas- és
acélművek üzemét teljesen átállítot-
ták a honvédség felfegyverzéséhez
szükséges fegyver- és lőszeranyag
gyártására. Ezért Olmütz várában
rabságot szenvedett, ahonnan 1850-
ben szabadult. 1860-ban a fővá-
rosba költözött, hogy magánmér-
nöki gyakorlatot folytasson. Ne-
vét elsősorban sikeres artézikút-
fúrásaival tette ismertté. 1868-ban
kezdte meg a városligeti kút fú-
rását, melynek további munkálatait
1876-ban unokaöccsének adta át.
Az elkészült kút 970 m mélységű,
és 74 C°-os termálvizet szolgálta-
tott. Az 1879-ben befejezett pet-
rozsényi fúrásokkal gazdag kő-
széntelepeket tárt fel. Fúrásainak
földtani és hidrológiai tanulságairól
értékes tanulmányokban számolt be
a Földtani Közlönyben, a Termé-
szettudományi Közlönyben és a Bá-
nyászati és Kohászati Lapokban.
1883-ban a Magyar Királyi Föld-
tani Társulat alelnökévé választot-
ták.

Áprilisi esők múltán, a hirtelen
ránk szakadó meleg sokszínű
zöldbe öltöztet erdőt, mezőt, vízpar-
tot. Előjönnek az első tömegesen
termő gombák is, no meg a ritkáb-
bak is. 2015-től az Magyar Orszá-
gos Gombász Találkozó résztvevői
választják ki az év gombáját. 2021-
ben az év gombája az óriás bocsko-
rosgomba (Volvariella bombycina).
A csengettyűgomba-félék család-
jába tartozik, világszerte elterjedt,
lombos fák törzsén él. Ehető, de
nem túl ízletes. Az óriás bocskoros-
gomba kalapja 8-15 cm széles,
alakja fiatalon tojásdad, majd ha-
rang alakúból púposan kiterülő lesz.
Felülete száraz, fiatalon selymes-
bolyhos, később szálas-pikkelyes.
Színe fehéres vagy halványsárga.
Húsa puha, vizenyős. Íze jellegte-
len, szaga a retekre emlékeztet.
Sűrűn álló, hasas, széles lemezei
szabadon állnak. Színük eleinte
fehér, később rózsás hússzínű.
Tönkje 6-15 cm magas és 1-2 cm
vastag. Tövén jól fejlett okkersárgás

vagy barnás, hártyás bocskor ta-
lálható, amelynek külső felülete 
foltosan felszakadozhat. Spóra-
pora barnásrózsaszín. Az Antark-
tisz kivételével minden konti-
nensen megtalálható. A Kárpát-
medencében ritka, szórványosan
előforduló. Élő vagy elhalt lombos
fák törzsén, tuskóján, esetleg odva-
iban terem, esetenként több méter
magasan; általában egyesével, rit-
kán többedmagával. Melegkedvelő,
főleg ligeterdőkben, néha parkok-
ban, temetőkben fordul elő. Leg-
gyakrabban bükkön, tölgyön, nyár-
fán él. Májustól októberig terem.
Élőhelye és bocskora alapján köny-
nyen felismerhető, esetleg a talajon
növő, nyálkás kalapú ragadós bocs-
korosgombával lehet összetévesz-
teni.

Május közepén az egyre kelleme-
sebbé váló májusi esték csillagné-
zésre csábítanak. Nézzünk szét

kissé az égbolton; milyen-
nek látjuk holnap az eget
úgy este 9 óra tájékán? A
téli csillagképek közül már
csak az Ikrek és a Kis Kutya
pislákol a nyugati horizont
fölött. Kissé északra ott
döcög a Szekeres is. Fölötte
a Zsiráf, s az északi égbolt
alján a Kassziopeia szikrá-
zik. Az Ikrektől K-DK-re
sorjáznak a tavaszi állatövi
csillagképek: a Rák, az
Oroszlán, a Szűz meg a
Mérleg. Tőlük délre a Ser-
leg és a Holló pislog. Az ég
közepén a Vadászebek hajt-
ják a Nagy Medvét a Kis
Medve felé. A sarkcsillagtól
északi irányba a Céfeusz,
ettől keletre a Sárkány és a
Herkules terpeszkedik az
égen.

A bolygók közül a Mer-
kúr egész hónapban a Ny-
ÉNy-i horizont fölött jól
látható, bő két órával nyug-
szik a Nap után. A Vénusz
Ny-ra látszik, a Nap után
nyugszik már másfél órá-
nyira. A vörös fényű Mars
az Ikrekben jár egész hó-
napban. A Jupiter csak kora
hajnalban kel a D-K-i hori-

zonton. A Szaturnusz a déli horizont
fölött látható a Bakban. Az Uránusz
most nem észlelhető. A Neptunusz
is csak a hajnali szürkületben keres-
hető a Vízöntőben a D-K-i látóhatár
közelében.

Május harmadik vasárnapja lesz
16-án. A madarak és fák napja.
1902. május 19-én, Párizsban
egyezményt kötöttek az európai ál-
lamok a mezőgazdaságban hasznos
madarak védelme érdekében. 1902-
ben Chernel István ornitológus
szervezte meg Magyarországon
először e napot, amelyet az 1906.
évi I. törvénycikk szabályozott. Ap-
ponyi Albert vallás- és közoktatás-
ügyi miniszter körrendeletben írta
elő: évente egy napot a népiskolák-
ban a tanító arra kell szenteljen,
hogy a tanulókkal a hasznos mada-
rak, fák és azok védelmének jelen-
tőségét megismertesse.

Süvölt a szél a fák között
zúgva, zokogva, nyögve, fájva,
sivít a szél a fák között
s a magyar erdő magyar fája
ingatja koronás fejét.

De csak fejével bólogat,
s a törzse szikla-szent-szilárd:
lombos fejével bólogat
és nem fél, hogy az égi bárd
csattanva mellen ütheti.

...A szálfák között, hej, be törpe
egy ember-parány, mint magam,
félőn, lapulva, hej, be törpe,
s homloka mögött hangtalan
reszketnek a gondolatok.

Arra gondol, hogy zúg a szélvész
és jaj, ha őt is földre vetné!
Arra gondol, hogy zúg a szélvész
és vajon nem törnek-e ketté
a meg-nem-hajtott derekak?

Az 1907. esztendő májusának 17.
napján született Dsida Jenő 1925
májusában írt Erdő című versével
érkezünk meg mai sétánk végállo-
mására, kedves Olvasóm.

Az ő üzenetével búcsúzom egy-
hétnyi időre, s maradok kiváló tisz-
telettel.

Kelt 2021-ben, Bonifác napján

Kiss Székely Zoltán

Esők múltán, a hirtelen patakár felett mézsárgán nevetnek a boglárkák

Magyar erdő magyar fája ingatja koronás fejét

A természet kalendáriuma (CDLXII.)
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A BBTE Magyar Biológiai és
Ökológiai Intézetének evolú-
cióbiológusai, dr. Vágási I.
Csongor és dr. Pap Péter
László a Lyoni Egyetem és a
Montpellier-i Egyetem kutató-
ival együttműködve azt vizs-
gálták, hogy az öregedésre
nézvést vannak-e előnyei a
társas életnek. A kutatás
eredményei cáfolják azt a ko-
rábbi feltételezést, miszerint
a társas életmód késleltetné
az öregedést. A tanulmány a
legrégebbi, 1665 óta megje-
lenő, ma is nagy presztízsű
tudományos szaklap, a Philo-
sophical Transactions of the
Royal Society B hasábjain je-
lent meg.

A kutatás két kérdésre keresett
választ: 1. Melyek a társas élet elő-
nyei, miért éri meg a különböző ál-
latfajoknak elviselni a társas élet
hátulütőit? 2. Mi az oka annak,

hogy egyes fajok szalmalángéle-
tűek, míg mások igen magas kort
érnek meg? Létezik egy feltétele-
zés, mely összekapcsolja e két
problémát. Eszerint a társas élet-
mód egyik jelentős előnye abban
keresendő, hogy a szociális társak
tehermentesítik a szaporodó egye-
det, ezáltal késleltetve vagy lassítva
annak öregedését, ami biológiai ér-
telemben a túlélési és szaporodási
képességek hanyatlását jelenti. 

A kutatásban részt vevő francia
biológusok korábban havasi mor-
motáknál (Mormota mormota) fi-
gyelték meg, hogy azok az
egyedek, amelyek jelentős segítsé-
get kapnak társaiktól, kevésbé öre-
gednek. Mindeddig azonban
tisztázatlan volt, hogy a társas élet-
mód csak bizonyos fajoknál függ
össze az öregedéssel, vagy az állat-
világra általánosan érvényes ez az
összefüggés, továbbá az is kérdés-
ként merült fel, hogy csak magas-

fokú szociális rendszerekben (pél-
dául kooperatív szaporodású fajok-
nál) jelenik meg ez az előny, vagy a
lazább szociális rendszerekben is.

A kutatócsoport nagy mennyi-
ségű szakirodalom átfésülése nyo-
mán 101 vadon élő emlősfaj,
valamint 36 vadon élő madárfaj
öregedését adatolta. A vizsgálat
során kiderült, hogy a társas élet-
mód, legyen az bármilyen komple-
xitású, nemigen mutat összefüggést
az öregedéssel, sem annak kezdeté-
vel, sem annak ütemével. Az örege-
dés ezzel szemben a nagyobb
testméretű és lassubb életvitelű,
azaz idősebb korban ivaréretté váló,
hosszabb élettartamú fajoknál kez-
dődik később, és megy végbe las-
sabban.

Van azonban néhány fokozottan
szociális faj, amelyeknél előnyt je-
lenthet a társak jelenléte. Ilyenek a
kooperatívan szaporodó fajok, pél-
dául a havasi mormoták vagy az eu-
szociális fajok, melyeknek egyik
leghíresebb képviselője az emlősök
között a csupasz turkáló (Hetero-
cephalus glaber). 

Az emberi faj az öregedés tekin-
tetében kivételes az élővilágban.
Bizonyos fogascetek mellett az
ember azon ritka emlősök közé tar-
tozik, amelyeknél a menopauza be-
álltát követően, vagyis az
elöregedés után is folytatódik az
élet. Ennek egyik lehetséges, ám
néhány bírálattal is rendelkező
evolúcióbiológiai magyarázata az
úgynevezett nagymama-hipotézis.

Az elmélet értelmében a reproduk-
tív ciklus végére érkezett, idősebb
nő besegít saját utódjának az utód-
gondozásba, vagyis az unokák fel-
nevelésébe. A társas szerveződés
és a szoros családi szociális rend-
szeren belüli segítségnyújtás az
emberihez hasonló, magasan szo-
cializált fajoknál lassíthatja azon
egyedek öregedését, akik szaporo-
dásuk idején sok segítséget kap-
nak.

Mivel ez az első olyan kutatás,
mely a problémát kiterjedt mintán
vizsgálja, a szerzők óvatosságra in-
tenek következtetéseik érvényessé-
gével kapcsolatban. Fontosnak
tartják kiterjeszteni a kutatást más
fajokra is, ugyanakkor a szocialitás
mérőeszközein is finomítanának.

Lassabban öregszenek-e a társas állatok? 

Az autóvásárlás egyértel-
műen érzelmi döntésnek szá-
mít, hiszen az esetek
túlnyomó többségében asze-
rint választunk járművet,
hogy tetszik-e, megfelel-e az
ízlésünknek. Azonban az évek
és az autóipari technológia
fejlődése során ez változik.
Manapság is nagyon hangza-
tos az a mondás, hogy az au-
tókban a legtöbb problémát
az elektronika okozza, és az a
legjobb, ha minél kevesebb
érzékelő és „okoseszköz” van
az autóban, hiszen ezek a leg-
hajlamosabbak arra, hogy fel-
dobják a talpukat.

Pont ebből a megfontolásból ke-
vesen választanak elektromos vagy
hibrid gépjárművet, pedig mostanra
kijelenthető, hogy mindkettő kiállta
az idő próbáját. Amennyiben elekt-
romos autóra gondolunk, nem egy
esetben lehet találni az interneten
olyan példányokat, amelyek messze
átlépték a félmillió kilométert. Per-
sze, szervizelni is kellett őket, és ha
megnézzük, hogy egy-egy tétel
mennyibe kerül, megijedünk. Azon-
ban azt is alapul kell venni, hogy
ezek az autók – ha tudjuk őket ott-
hon tölteni – szinte ingyen közle-
kednek, és az olajcseréket, valamint
az egyéb kopóalkatrészek cseréjét is

megspóroljuk. Sőt még a fékek is a
hagyományos autók sokszorosát
bírják. Viszont tagadhatatlan, hogy
a szervizelése nem olcsó.

Ami még felmerül kifogásként az
elektromos autók tekintetében,
hogy hazánkban nincs töltőhálózat.
Korábban a Népújság hasábjain is
beszámoltunk arról, hogy manapság
már nagyon sok helyen lehet tölteni
az elektromos autókat. Lehet, hogy
több időt vesz fel a töltés, mint egy
tankolás, de cserébe sokkal olcsóbb,
még a fizetős töltőpontok esetében
is. Körülbelül 2-3 literes átlagfo-
gyasztással számolhatunk. Ezt
pedig kevés autó tudja hozni. Vagy
talán mégsem annyira kevés?

Sokan esküsznek arra, hogy egy
jó turbódízel képes ilyen kis fo-
gyasztással közlekedni. Elég hosszú
ideig én is ezt a motortípust része-
sítettem előnyben – sőt sokáig azt
mondtam, hogy nem is kell más,
mert egyszerűen nincs jobb –, de
soha nem sikerült ennyire kis fo-
gyasztást elérnem. Aztán teltek az
évek és a kilométerek, eközben
pedig egyre inkább szöget vert a fe-
jembe, hogy vajon tényleg az elekt-
romobilitásé a jövő? Ezzel
párhuzamosan pedig egyre jobban
kezdett tetszeni az elektromos haj-
tás, pontosabban a hibrid rendszer.
Így, amikor édesanyám révén lehe-
tőségem nyílt arra, hogy új autót vá-
sároljak, elhatároztam, hogy
lemondok a gázolajról, és hibridre

váltok. Mivel többször megyek
hosszú útra, a tisztán elektromos
nem jöhetett szóba, illetve a keret
sem engedte volna meg. A család-
ban már több hibrid is van az adott
japán márka típusai közül, így
egyértelmű volt, hogy én sem fogok
elkalandozni, maradok a járt ösvé-
nyen. Mivel nálam az anyu-apu sza-
vak után az autómárkák
következnek, alaposan utánanéztem
a típusnak. A gyári adat 3 és 4 liter
közötti fogyasztást írt. Miközben
olvastam, arra gondoltam, hogy ha
a duplájával be fogja érni az autó,
az már jó teljesítmény. De téved-
tem. A városban valóban beéri ezzel
a mennyiséggel, sőt nem egy eset-
ben mutatott az óra 3 liter alatti át-
lagot. Ha erre rászámolunk még egy

litert, mondva, hogy az óra lefele
csal, akkor is nagyon jó ez az átlag.
Az érzés pedig, hogy szinte teljes
csendben lehet a város utcáin su-
hanni, felbecsülhetetlen. Aztán kö-
vetkezett egy hosszabb út, és a
gondolat, hogy most jön a fekete
leves, hiszen kint, nagyobb sebes-
ség mellett, az elektromos rásegítést
el lehet felejteni. De ismét téved-
tem. A városon kívüli úton, aminek
a háromnegyede autópályán történt,
az átlag éppen csak hogy átlépte az
5 litert, amit szintén számos gázola-
jos autó megirigyelhet.

Több mint 100.000 kilométer
után így búcsút intettem a dízelnek.
Vannak még dolgok, amelyek hiá-
nyoznak, mint például az a pont,
amikor kapcsol a turbó, de biztos

vagyok benne, hogy idővel ez is el-
múlik. A csend kárpótolni fogja.
Mostanra már valamelyest zavarja
is a fülemet egy-egy hangosabb
autó, pedig nem is olyan rég még ez
jelentette számomra az autózást.
Ami pedig az elektronikát illeti,
nem adja meg olyan könnyen
magát. Ismerőseim körében több
hibrid autó van 300.000 kilométer
fölött, és egyikkel sem volt gond
elektronikai fronton. És hogy való-
ban az elektromos hajtás lesz a
jövő? Igen, a jelenlegi tendenciák
szerint mindenképpen. Ezt igazolja
egy dízeles megtérése, aki most már
hibrides, és nem kizárt, hogy pár év
múlva, amikor eljön a következő
váltás ideje, már teljesen e-autós
lesz.

Egy dízeles „megtérése”
Tényleg az elektromobilitás a jövő?
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A hibrid technológia – az első lépés a villanyautózás irányába Forrás: autoexpress.co.uk

Nagy-Bodó Szilárd

A képen havasi mormoták (Mormota mormota) láthatók Forrás: https://www.grossglockner.at/gg/en/natureandexercise/themarmot



PÁLYÁZATI REJTVÉNY

AZ ÁPRILISI ÉVFORDULÓK (3.)
című pályázat nyertesei:

Bandi Anna, 

Szováta, Virág negyed 

Szőcs Anna, 

Marosvásárhely, Páring u.

A pályázati rejtvény megfejtése:

ANDRÁSSY; KUBINYI; FARKAS; INCZE; NYÁRY;

BLECH; BALOGH; DÓSA

Kérjük a nyerteseket, 
vegyék fel a kapcsolatot Borbély Ernővel 

a 0742-828-647-es telefonszámon.

Megfejtések 
a május 7-i számból:

Ikrek:
Jónás imája

Skandi:
… hogy az ember örömöt leljen a munkában:
odaadás, mértéktartás és a siker érzése.

Szerkeszti: Kiss Éva 945.
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KOBAK KÖNYVESBOLT

Marosvásárhely,
Győzelem tér 

18. szám, 

www.bookyard.ro
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Hatalmas az anyai szív, mert
beleférnek a gyermekek, az

unokák gondjai …
(folytatás a rejtvényben).

(László János pszichológus)
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A megjelölt sorokban, oszlopokban szereplő helyes megfejtéseket május 27-ig a Népújság
címére (Dózsa György u. 9. szám) beküldők közül ketten egy-egy könyvet nyernek. A pá-
lyázati szelvényt – a pályázat címével együtt – kérjük kivágni és a borítékra ráragasztani.
(Egy borítékban csak egy pályázati szelvény szerepelhet.) 

VÍZSZINTES: 1. Francia festő, 150 éve született (Georges). 7. Művészeti író volt,
műfordító, MTA lev. tag (László). 9. Előtag: levegő. 10. Náspángol. 11. Színész, igazgató,
Petőfi barátja, 200 éve született (Károly). 16. Vegyileg semleges. 18. Pizza része! 20. Fér-
fiénekhang. 21. Lekvár. 22. A nobélium vegyjele. 23. Orosz motormárka. 24. Orosz város. 25.
Gárdonyi születési helye. 27. Ez évi. 28. Tangens (röv.). 29. Érzékszerv. 31. Paripa. 32. A bróm
vegyjele. 33. Gárdonyi névjele. 34. A hélium és a jód vegyjele. 36. Káros. 37. Svájci hős (Wil-
helm). 41. Szenegál fővárosa. 43. Verscsengő. 44. Szellemi alkotó. 46. Etil… (altató). 48. Indián
törzs. 50. A szivárványban hét van. 51. Becézett Zsigmond. 53. Nyilvántartásba vesz. 55. Juttat.
56. Nagybirtokos, politikus, MTA igazg. tag, 150 éve született (Gyula). 57. Régész, szakíró,
150 éve született (Gábor).

FÜGGŐLEGES: 1. Ritka (német). 2. Oersted (röv.). 3. Urakat utánzó. 4. Beóciai hős. 5.
Adósságot megad. 6. Némán tolat! 7. Esztendő. 8. Annál inkább. 12. Magashegyi állat. 13. Az
urán és a neon vegyjele. 14. Vízilabda. 15. Errefele! 17. Vég, vége (angol). 19. Bányamérnök,
MTA lev. tag, 200 éve született (Vilmos). 20. Kúriai bíró, szakíró, 150 éve született
(György). 21. Határrag. 23. Idős (röv.). 25. Francia város. 26. Fába vés. 27. Ír gépkocsijel. 30.
Ollós állat. 32. Petőfi tábornoka. 35. E lapra jegyzetel. 37. Villamos busz. 38. Tolltöltelék. 39.
… Taylor (színésznő). 40. Közjogász, egyetemi tanár, MTA lev. tag, 100 éve hunyt el (Mi-
hály). 42. Tolvajnyelv. 43. Énekesnő (Diana). 45. Hasad a tó jege. 47. Hátság része! 49. Így
(latin). 50. Némán szól! 52. … Capone (gengszter). 54. Hamis.

L.N.J.
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A tisztességes piaci feltételek,
a fenntartható gazdálkodás
és a fogyasztók számára a mi-
nőség garantálása az EU új
közös agrárpolitikájának
alapjai. Az új agrárpolitika jö-
vőbeni célja a társadalmi, a
gazdasági és a környezetvé-
delmi megközelítés összekap-
csolása, hogy létrejöjjön az
európai mezőgazdaság fenn-
tartható modellje.

Egy irányítóközponthoz hasonlít
leginkább Belgium modern gyü-
mölcs- és zöldségárverési hely-
színe, ahol naponta négyezer tonna
friss élelmiszert adnak el. Az itt ér-
tékesített gyümölcsöt és zöldséget a
BelOrtához csatlakozott többezer-
nyi termelő szállítja. Ez Európa leg-
nagyobb szövetkezeti csoportja. A
farmerek számára a fenntartható
élelmiszer-termesztés tisztességes
jövedelmet jelent. Hogy a vevők
számára garantálni tudják a folya-
matos jó minőséget, a szervezet szi-
gorú termelési eljárásokat vezetett
be a gazdáknál.

Az Euronews ellátogatott a
BelOrta szövetkezethez csatlako-
zott két farmra Belgiumban, az
egyik Putte, a másik Halle városá-
ban található. Mindkét helyen fenn-
tarthatósági változásokat vezettek
be a termelésben az EU agrárpoliti-
kájának támogatásával. Egy hatal-
mas üvegházban több ezer
paradicsomtő van, és semmi sem
megy kárba.

A fenntartható mezőgazdaság felé
indult Európa 

– Célunk, hogy a lehető legjobb
árat érjük el a piacon, ezzel védve
a termelőinket. És azt is szeretnénk,
hogy vásárlóink élvezhessék a friss
termékeket. Ha meg akarod sze-
rezni, és fenn akarod tartani a vá-
sárlók és a termelők bizalmát,
akkor hosszú távú kapcsolatot kell
kialakítani a mezőgazdaságból
élők, a farmerek és a terményeiket
otthon elfogyasztó vásárlók között
– mondta Jo Lambrecht, a BelOrta
értékesítési és marketingvezetője. 

A kapcsolt energiatermelő rend-
szer kiegészítő energiát termel,
amelyet aztán a helyi hálózatba en-
gednek; a szigetelő vásznak hozzá-
járulnak az éjszakai
hőmegtakarításhoz; természetes
módszereket alkalmaznak a növé-
nyek betegségtől való megvédésére,
az öntözőrendszer pedig teljes mér-
tékben esővizet használ, magya-
rázta Kevin, aki a
zöldségtermesztők negyedik gene-
rációját képviseli családjában.

– A felesleges vizet összegyűjt-
jük, fertőtlenítjük és a termesztésnél
újra felhasználjuk, így tehát egy zárt
rendszert kapunk, semmi sem vész
el. Emellett annyi esővizet haszná-
lunk, amennyit csak tudunk, így a
vízfogyasztásunk is a lehető legha-
tékonyabb – mondta Kevin Pittoors,
a Primato tulajdonosa. 

Az üvegházban LED-panelekkel
világítanak, hogy pótolják télen a
hiányzó napfényt.

– A LED-ek előnye, hogy keve-
sebb áramot fogyasztanak, tehát
energiát spórolhatunk velük, és op-
timális fényt biztosítunk a növé-

nyeknek – mondta a Primato tulaj-
donosa. 
A farmerek szerepe a környezet-
barát mezőgazdaságban 

A farmerek, függetlenül attól,
hogy mekkora területen gazdálkod-
nak, fontos szerepet töltenek be a
környezetbarát mezőgazdaságban és
a biodiverzitás megőrzésében. A
fenntartható megoldások, mint ami-
lyen a kapcsolt energiatermelési
technológia, a víz újrafelhasználása
és a hőszigetelés már ennél a hallei
családi farmnál is megtalálhatók.

A növények védelmét természe-
tes módszerekkel látják el, illetve
csúcstechnológia alkalmazásával,
mint az UV-fényt használó robotok,
amelyekkel a lisztharmat ellen küz-
denek. Ezekkel a technológiákkal
csökkenthetik a növényvédő szerek
felhasználását.

Forrás:Euronews

2021.május14.,péntek _________________________________________ KÖZÉLET–HIRDETÉS ___________________________________________ NÉPÚJSÁG17

Nyárádkarácson Község Polgármesteri Hivatala
– Nyárádkarácson 166. szám, Maros megye, adószám:

4323187, tel. 0265/332-112 , fax: 0265/332-113,
e-mail: craciunesti@cjmures.ro –

zárt borítékos, nyilvános versenytárgyalást szervez 
egy 113 négyzetméteres ingatlan, valamint a hozzá tartozó  86 négy-
zetméteres terület bérbeadására Nyárádkarácson 24. szám alatt. 
Az iratokat az érdeklődők ingyen beszerezhetik a Nyárádkarácsoni Pol-
gármesteri Hivatalban.
Az ajánlatokat egy példányban 2021. június 14-én 10 óráig lehet be-
nyújtani a polgármesteri hivatalban.
Az ajánlatokat június 16-án 10 órakor bontják fel. Bővebb felvilágosítás
a 0265/332-112-es telefonszámon vagy a hivatalban.

Bodó Károly Gyula polgármester

Az Expert Insolvenţă SPRL
a csődbe jutott  ROWO RT.

cégfelszámolójaként
nyilvános árverésen eladja az alábbi javakat:

– árukészlet, amely a következőkből áll: késztermékek (székek, csoma-
golt tűzifa stb.)  és egyéb termékek (székminták). 
A javak kezdő eladási ára egy tömbben 133.843 lej, az ár nem tartal-
mazza a héát. Az árverésre a cégfelszámoló székhelyén kerül sor
május 21-én 15 órakor. 
A teljes árukészlet megtekinthető Szovátán, a Parajdi út 115/B szám
alatt, az Artemob International Kft.-nél. 
Ha a javak nem kerülnek eladásra, az árverést május 28-án megismétlik.
Mindazok, akik jogot formálnak az eladásra szánt javakra, az árverés
előtt 48 órával értesítsék erről a cégfelszámolót.
Az árverésen részt venni szándékozóknak a cégfelszámoló székhelyén
legalább 24 órával az árverés előtt be kell nyújtaniuk az iratokat. A fel-
adatfüzet a cégfelszámolónál áll rendelkezésre. 
Bővebb tájékoztatás a következő elérhetőségeken: 
tel.:  0354-405-232; 
fax:  0254-713-311;
mobil: 0726-785-348;
e-mail: office@expertinsolventa.ro

Nyárádkarácson Község Polgármesteri Hivatala
– Nyárádkarácson 166. szám, Maros megye, adószám:

4323187, tel. 0265/332-112, fax: 0265/332-113,
e-mail: craciunesti@cjmures.ro –

zárt borítékos, nyilvános versenytárgyalást szervez 
egy 125,08 négyzetméteres ingatlan  a volt nyárádkarácsoni néptanács
épületében, a 24. szám alatt és a hozzá tartozó 68 négyzetméteres te-
rület bérbeadására. 
Az iratokat az érdeklődők ingyen beszerezhetik a Nyárádkarácsoni Pol-
gármesteri Hivatalban.
Az ajánlatokat egy példányban 2021. június 14-én 10 óráig lehet be-
nyújtani.
Az ajánlatokat tartalmazó borítékokat június 16-án 12 órakor bontják fel. 
Bővebb felvilágosítás a 0265-332-112-es telefonszámon vagy a hiva-
talban.

Bodó Károly Gyula polgármester

Az EU új közös agrárpolitikájának alapjai
A tisztességes piaci feltételek, a fenntartható

gazdálkodás és a fogyasztók számára
a minőség garantálása

Mózes Edith

Jo Lambrecht, a BelOrta értékesítési
és marketingvezetője           Forrás: twitter



ADÁSVÉTEL

ELADÓK felparcellázott telkek: 764
m2, 905 m2, 982 m2, 2082 m2, a So-
mostetőn (Tudor negyed). Tel. 0730-
912-710, 0770-274-001, 10-17 óra
között. (11749-I)

RABLAPROGRAMBA illő autót vá-
sárolnék. Az elszállítását és forgalom-
ból való törlését vállalom. Tel.
0748-882-828. (11762-I)

ELADÓ új, balos, inox mosogató-
kagyló – 100 lej – és két szőnyeg (80
cm x 2 m) – darabja 50 lej. Tel.
0365/804-681. (11748-I)

ELADÓK zöldségpalánták előnyös
áron, házhoz szállítással. Tel. 0753-
438-929. (11821-I)

ELADÓK malacok és disznó. Tel.
0265/320-382, 0740-463-935. (11851)

VÁSÁROLUNK bakelitlemezeket, jó árat
ajánlunk. Tel. 0740-280-126. (11856)

VÁSÁROLOK régi, elromlott saját
hőközpontokat. Ajánlok 50-60 lejt da-
rabjáért. Tel. 0721-987-815. (11862-I)

ELADÓ 26 ár belterület Szovátán.
Tel. 0747-650-950, 0770-591-119.
(11861-I)

SZÉKELYBÓSBAN eladó telek házi-
kóval. Tel.: 0740-310-168. (sz-I)

ELADÓ benzines Logan 2004, 52000
km, első kézből. Tel.: 0740-196-315.
(sz-I)

LAKÁS

KIADÓ háromszobás tömbházlakás
a Săvineşi sétányon (Aleea Săvineşti)
hosszú távra. Tel. 0754-260-453.
(11827-I)

ELADÓ 2 szobás, VI. emeleti, búto-
rozott lakás. Azonnal beköltözhető.
Tel. 0751-133-100. (11852-I)

ELADÓ kétszobás tömbházlakás a
November 7. negyedben. Tel. 0744-
966-747. (11796-I)

KIADÓ a főtéren kétszobás tömbház-
lakás. Tel. 0742-132-058. (sz.-I)

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

KIADÓ garzon a Kövesdombon. Tel.
0751-286-932. (11733-I)

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

KIADÓ kétszobás lakás a Fortuna
közelében. Tel. 0744-389-289. (11817)

ELADÓ ház Szentháromságon, a
299. szám alatt, 20 ár telekkel. Tel.
0743-559-166, 0740-817-008.
(11799)

ELADÓ ház Mikházán 70 ár terüle-
ten. Tel. 00-36-30-316-2003.
(11844-I)

KIADÓ kétszobás tömbházlakás a
Kövesdombon hosszú távra. Tel.
0771-216-025. (11849-I)

ELADÓ kertes családi ház mellék-
épületekkel Nyárádköszvényesen.
Tel.: 0740-196-315. (sz-I)

TÁRSKERESÉS

65 éves, marosvásárhelyi, független,
nyugodt természetű, családcentrikus,
nem dohányzó, biztonságot nyújtó anyagi
háttérrel rendelkező férfi keresi párját
komoly, stabil, őszinte nő személyében
Marosvásárhelyről és környékéről.
Gyerek nem akadály. Várom levelét a
szerkesztőségbe a „Rendezzük együtt az
életünk” jeligére. (11867)

MINDENFÉLE

TAPASZTALATTAL rendelkező, komoly
nő főzést, bevásárlást, kisebb takarítást
vállal idősebb személynél vagy családnál
heti 2-3 alkalommal. Tel. 0770-194-863.
(11802)

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

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

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

VÁLLALUNK építkezési munkát, fal-
rakást, ácsmunkát, vakolást, falfes-
tést, parkettrakást, parkettcsiszolást,
gipszkartonozást, szigetelést, anyag-
szállítást. Tel. 0740-667-511.
(11145-I)

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

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

VÁLLALUNK: tetőfedést, bádogos-
és ácsmunkát, tetőjavítást, cserépfor-
gatást, festést, szigetelést tömbhá-
zaknál is, illetve kerítést készítünk.
Saját vagy a kliens anyagával is dol-
gozunk. Tel. 0759-837-891. (11753)

A hirdetési rovatban megjelent
közlemények, reklámok tartalmáért

a hirdetésfeladó vállalja 
a felelősséget!

REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, ROLETTÁK, GA-
RÁZSKAPUK,ÁTLÁTSZÓPONYVA-BEÉPÍTÉS és egyéb ár-
nyékolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy választékban.
Tel. 0745-379-638. (sz.-I)
TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német
REHAU profilokból. Tel. 0745-379-638. (sz.-I)
AMAROSVÁSÁRHELYIREFORMÁTUSTEMETŐ teljes körű
ellátást biztosít a segélyből (koporsó, szállítás, balzsamozás, temet-
kezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534. 
(20875-I)
TERMOPÁNABLAKOK, ajtók javítása, szúnyoghálók, rolók sze-
relése. Tel. 0771-383-725. (11767)
A TORDAI CÉG alkalmaz MÉSZÁROST. Tel. 0744-644-026.
(22606-I)
AGRAFOMIX REKLÁMGRAFIKAI CÉG műhelyébe ügyes
kezű FIÚ MUNKATÁRSAT alkalmaz. Tel. 0744-775-803. (65644-I)
TEHERSZÁLLÍTÁST VÁLLALOK maximum 1,5 tonnáig. Tel.
0748-580-389. (p.-I)
LAKATOSMŰHELYBE MUNKATÁRSAKAT keresünk. Tel.
0759-465-199. (65641-I)
AmarosszentgyörgyiGASTROMETALMAGÁNCÉGARGON-
HEGESZTŐ-LAKATOS SZAKEMBEREKET alkalmaz. Érdeklődni
a következő telefonszámon lehet: 0728-328-881, az önéletrajzokat a
jobs@gastrometal.ro e-mail-címre várjuk. (65638-I)
AGEDEONRICHTERROMÂNIART. alkalmaz GÉPLAKA-
TOST, KAZÁNFŰTŐT (gőzkazánhoz), valamint ELEKTROME-
CHANIKUST. Az önéletrajzokat a cég székhelyén,
Marosvásárhelyen, a Cuza Vodă utca 99-105. szám alatt lehet benyúj-
tani, vagy a cariere@gedeon-richter.ro e-mail-címre elküldeni. Bő-
vebb felvilágosítás a 0265/201-229-es telefonszámon. (sz.-I)
AzEDENGARDENMEZŐFELEIIDŐSEKOTTHONÁBAsze-
retettel várjuk az érdeklődőket luxuskörnyezetben, felkészült személy-
zettel. Tel. 0740-363-678. (22611)
VARRODA VARRÓNŐKET alkalmaz. Tel. 0742-298-872. 
(22614-I)
AMUREŞMEXRT.a nyárádtői ipari parkba alkalmaz CSOMAG-
KEZELŐKET és MUNKÁSOKAT FAIPARBA 2250 lej nettó bértől.
Munkaidő: hétfőtől péntekig 7-15.30 óra között. Ingyenes szállítás
Marosvásárhelyről és támogatás más helységekből. Az önéletrajzokat
a mihai.molnar@mobexpert.ro e-mail-címre várjuk. Érdeklődni a
0727-333-194-es telefonszámon. (22616-I)

Szolgáltatás–Üzletiajánlat
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MISSISSIPPI SZŐNYEGMOSÓ 
Szőnyegmosás, -szárítás professzionális módon.

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

Rendelésért és egyéb információkért hívja bizalommal a 0799-998-899-es
telefonszámot. (65548-I)Május25-eazegységes

adóbevallásbenyújtásánakhatárideje
Azoknak a természetes személyeknek, akik az adóévben külön-külön

vagy társulási formában Romániából és/vagy külföldről származó jö-
vedelmet/veszteséget valósítottak meg, akik jövedelemadót és kötelező
társadalombiztosítási járulékot kell fizessenek, az Adótörvénykönyv
rendelkezései szerint, az egységes adóbevallást 2021. május 25-éig kell
kitölteniük és benyújtaniuk. 

Azért, hogy segítse azokat a természetes személyeket, akik 2021-
ben kötelesek benyújtani az egységes adónyilatkozatot, az Országos
Adó- és Pénzügyi Hivatal több mintát is kínál kitöltésre:

• Azoknak a személyeknek, akik a valós rendszerben kiszabott önálló
tevékenységből származó jövedelmet valósítanak meg;

• Azoknak a személyeknek, akik a jövedelemre vonatkozó normák
alapján önálló tevékenységből származó jövedelemre tesznek szert;

• Azoknak a személyeknek, akik javak használatának átadásából sze-
reznek jövedelmet (bérbeadási szerződések lejben és devizában);

• Azoknak a személyeknek, akik javak használatának átadásából sze-
reznek jövedelmet (bérleti szerződés lejben);

• Azoknak a jövedelem nélküli személyeknek, akik az egészségügyi
hozzájárulást akarják befizetni. 

Mindegyik űrlap ingyenesen letölthető az Országos Adó- és Pénz-
ügyi Hivatal honlapjáról az Adózóisegítségnyújtásrovatban,Azadó-
fizetőknek nyújtott szolgáltatások alrovat/Útmutatók és egyéb
tájékoztatóanyagok/Sablonokazegységesnyilatkozatkitöltéséhez.
Ezek, a megszerzett jövedelem szerint, vizuális útmutatókat tartalmaz-
nak az egységes adóbevallás kitöltéséhez.

Az egységes nyilatkozat kitöltéséhez és benyújtásához az adófizetők
támogatást kérhetnek az adóhatóságtól:

• a központi telefonos segélyszolgálat hívásával – Call center –, a
031.403.91.60 telefonszámon;

• e-mailben, a https://www.anaf.ro/asistpublic/ honlapon és a „Vir-
tuális privát tér” szolgáltatásban elérhető Kapcsolatfelvételi űrlap ki-
töltésével.

Javasoljuk az egységes nyilatkozat elektronikus úton történő továb-
bítását, a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően:

• a „Virtuális privát tér” szolgáltatáson keresztül, amely a
www.anaf.ro weboldalon érhető el;

• a „Nyilatkozatok benyújtása” szolgáltatás révén, amely a minősített
digitális tanúsítvány alapján elérhető a www.e-guvernare.ro honlapon.

Az egységes nyilatkozat papíron is benyújtható, közvetlenül a költ-
ségvetési szerv iktatójában vagy postai úton, átvételi elismervénnyel.

Az ANAF az intézmény honlapján létrehozott egy rovatot, ahol az
összes, adóbevallással kapcsolatos részletes információ megtalálható
(kitöltési útmutató, letölthető 212-es nyomtatvány, jogalap stb.), és
amely a https://static.anaf.ro/static/10/SPV/info_spv.htm linken érhető
el.

Akommunikációs,közkapcsolatiéssajtószolgálat

A Marosvásárhelyi Transilvania Repülőtér
2021. június 7-én 10 órakor a repülőtér  székhelyén – Nyárádtő/Vid-
rátszeg, 15-ös országút 14,5 km-e – 

versenytárgyaláson bérbe ad
21.000 négyzetméter területet (telekkönyvi szám:

51365/Nyárádtő/Maros megye).  
A   dokumentációt a székhelyen lehet átvenni, vagy az
office@transylvaniaairport.ro e-mail-címen lehet igényelni május 13-
ával kezdődően. 
Az ajánlatok benyújtásának határideje:  június 4., 16 óra, felvilágosítás
május 21-ig kérhető.
Bővebb felvilágosítás a 0265-328-888 vagy a 0749-014-465-ös telefon-
számon, kapcsolattartók: Câmpean Mărioara és Dumbrăvean Ioan Du-
mitru.  

A Maestro SPRL bukaresti fiókja (a volt SMDA Insolvency SPRL) a
Mureş Insolvency SPRL által – székhely: Marosvásárhely, Gen.  Avra-
mescu u. 4. szám, Maros megye –, a csődbe ment Contranscom
Benţa Rt. cégfelszámolójaként 

nyilvános árverésen  értékesít:
–  egy ingatlant – 202,95 négyzetméteres lakóház, valamint a hozzá
tartozó 950 négyzetméteres terület – a marosszentkirályi Răsărit villa-
negyedben.  Kikiáltási ár: 85.743 euró + héa;  
– még egy ingatlant – 243,99 négyzetméteres lakóház – a marosszent-
királyi Răsărit villanegyedben. Kikiáltási ár: 35.215,50 euró + héa.  
Az árverésre május 21-én 13 órakor kerül sor a Mures Insolvency
SPRL székhelyén, és megismétlik minden pénteken ugyanabban az
időpontban, az ingatlanok eladásáig.  Az árverésen részt vehetnek azok
a magán- és jogi  személyek, akik kifizetik a kikiáltási ár 10%-át kitevő
részvételi garanciát, a részvételi díjat és megvásárolják a feladatfüzetet
legkésőbb 24 órával a licit kezdete előtt. Bővebb tájékoztatással a cég-
felszámoló szolgál a 0265-269-700, 0745-146-096-os telefonszámon.  

A Mureş Insolvency SPRL (Marosvásárhely, Ghe. Avramescu u. 4.
szám), az újraszerveződés alatt álló Foraj Sonde Rt. csődbiztosa 

nyilvános árverést  szervez
az adós cég tulajdonában levő  tíz konténer – 8.207 lej + héa (egy kon-
téner kikiáltási ára 5.793 lej + héa) – értékesítésére. 
Az árverésre május 21-én 13 órától kerül sor a csődbiztos székházá-
ban, és hetente péntekenként megismétlik ugyanabban az időpontban,
az értékesítésig. Az árverésen részt vehetnek azok a magán- és jogi
személyek, akik/amelyek megvásárolják a feladatfüzetet, kifizetik a ki-
kiáltási ár 10%-át képező garanciát és a részvételi díjat 24 órával az ár-
verés kezdete előtt. 
Bővebb felvilágosítás a csődbiztos 0265-269-700, 0745-146-096 tele-
fonszámain.



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)

ENGEDÉLLYEL rendelkező magán-
vállalkozó vállal tetőkészítést, bármi-
lyen tető javítását és bármilyen,
tetővel kapcsolatos munkát. Árajánlat
kérhető a következő telefonszámon:
0747-816-052. (11755-I)

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

VÁLLALOK tetőmunkát, cserepe-
zést, lindabozást és bármilyen bádo-
gosmunkát. Tel. 0759-795-403.
(11774-I)

BÚTOR rendelésre. Tel. 0770-383-
959. (11723-I)

VÁLLALUNK: tetőkészítést bármi-
lyen  lemezből vagy cserépből, készí-
tünk garázst, kerítést betonból is,
teraszt, manzárdot, kanálist, szemét-
leöntőt tömbházaknál, sürgős javítást.
Munka után takarítunk, a szemetet el-
szállítjuk. Nyugdíjasoknak 20% ked-
vezmény. Tel. 0755-613-736. (11789)

KÉSZÍTÜNK és javítunk tetőt és csa-
tornát. Tel. 0756-703-359. (11750-I)

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

VÁLLALUNK: ácsmunkát, tetőfe-
dést, tetőszigetelést. Tel. 0740-667-
511. (22613-I)

VÁLLALUNK: kőművesmunkát, szo-
bafestést, parkettrakást, csiszolást,
hőszigetelést, kertépítést, térköve-
zést. Tel. 0740-667-511. (22613-I)

VÁLLALUNK tetőfedést, bádogos-
munkát, csatorna- és lefolyókészítést,
felszerelést. Tel. 0752-468-860.
(11805-I)

VÁLLALUNK tetőkészítést fémcse-
répből, cserépből, ácsmunkát, szige-
telést polisztirénnel, kartonnal,
csatorna-, lefolyókészítést és kisebb
sürgős javításokat. Tel. 0749-689-
653. (11815-I)

VÁLLALUNK tetőkészítést, járólap-
lerakást, szigetelést polisztirén lappal,
bitumenes tetőt, ipari javításokat,
készítünk kerítést, teraszt, lugast, lefolyót,
csatornát. Tel. 0759-552-041. (11860)

VÁLLALOK mindenféle építkezési
munkát, cserépforgatást, udvarrendezést.
Autót vásárolok ócskavasnak. Tel. 0741-
352-972. (11864)

MEGEMLÉKEZÉS

Szomorúan, fájó szívvel emlé-
kezünk BAKÓ GÁSPÁRRA,
aki négy éve hagyott itt
bennünket. Nyugodjon
békében! Emlékét szívünkben
őrizzük. A család. (11710-I)

Szeretettel emlékezünk május
14-én a drága férjre,
édesapára, nagyapára, a
nagyernyei id. SZŐCS
DÉNESRE halálának 5.
évfordulóján. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
Szerettei. (11857-I)

Az élet csendesen megy
tovább, de a fájdalom elkísér
bennünket egy életen át. 
Kegyelettel és fájó szívvel
emlékezünk GYÖRGY JENŐ
volt Parângului utcai lakosra
halálának 17. évfordulóján.
Felesége, Rózsika, leánya,
Éva, fia, Jenő, unokái: Kinga
és Tamás. Nyugodj békében!
(11806)

Az élet megy tovább, de a
fájdalom elkísér egy életen át.
Fájó szívvel emlékezünk a
szabédi születésű BARABÁSI
ZSUZSÁNNA volt meggyes-
falvi lakosra halálának 7.
évfordulóján. Két leánya és
négy testvére családjukkal.
Nyugodj békében! (11806)

Nyugszik a szív, mely értünk
dobogott, pihen a kéz, mely
értünk dolgozott. De
szívünkben sosem leszel
halott, örökké élni fogsz, mint
a csillagok. 
Fájó szívvel emlékezünk
felejthetetlen halottunkra,
MAGYARI DÉNESRE halá-
lának 5. évfordulóján.
Gyászoló szerettei. (11812-I)

ELHALÁLOZÁS

Isten akaratában megnyugodva
tudatjuk, hogy 

JANCSÓ GYULA 
az Imatex volt dolgozója 

életének 88. évében megpihent.
Temetése 2021. május 15-én,
szombaton 13 órakor lesz az új
kórház mögötti temetőben. Nyu-
godjon békében! 

Szerető családja. (-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett apa, após, nagytata,
dédnagytata, 

BALOGH ZOLTÁN 
életének 82. évében hosszú
szenvedés után csendesen meg-
pihent. Temetése május 14-én 15
órakor lesz a marosszentgyörgyi
városi temetőben. 

Búcsúzik tőle fia, menye,
két unokája családjukkal

és dédunokája.
Emléke legyen áldott,

nyugalma csendes! (p.-I) 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Hálás szívvel mondunk
köszönetet mindazoknak, akik
nagynénénket,

PAPP MARGITOT
utolsó útjára elkísérték.
Megköszönjük a rokonok,
barátok jóságát, akik Őt hosszú
élete során mindenben
segítették.
A gyászoló család. (11811-I)

Szívünkben el nem múló
fájdalommal emlékezünk drága jó
édesapánkra, férjre, nagytatára,
dédtatára, rokonra és jó barátra, id.
RÁDULY BÉLÁRA halálának
második évfordulóján. 
Szép emléke, szeretete mindig
bennünk él. 
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!
Szerettei. (11869-I)

„Csak akkor tudjuk meg, hogy ki volt
ő nekünk, amikor már nincs, mert ő
volt a minden.”
Eltelt 6 hét, mégsem hisszük, hogy
akit oly nagyon szerettünk, nincs
már közöttünk.
Fájó szívvel emlékezünk április 2-ára,
amikor eltávozott szerettei köréből
OGNEAN VIOREL, a mindenki Tátija. 
Akik ismerték és tisztelték, kérjük,
gondoljanak rá kegyelettel. 
Felesége, fia, nevelt gyermekei és az
öt unoka. (11830-I)

Fájó szívvel emlékezünk május 17-én
szeretett nővérünkre, COSMEANU
ILONÁRA (Csali) halálának 4.
évfordulóján. 
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! 
Emlékét őrzi Lajos, Árpád
családjukkal, rokonai, ismerősei.
(11846)

Mély fájdalommal emlékezünk a
búzaházi születésű SZABADI
FERENCRE. 
Hét éve elmentél, sirat szeretett
feleséged, gyermekeid, unokáid,
menyed és anyósod.
Bennünket szerettél, nagyon fáj
hiányod és dolgos kezed.
Sírodnál állva nem érezzük, hogy ott
vagy.
A szívünkbe zárva élsz, mégis oly
messze vagy.
Bánatos szívű felesége, fia, Ferencz,
lánya, Laura, unokái, menye, Jutka
és Zsuzsi mama. (11847)

Életem legszomorúbb napjára
emlékezem, 2018. május 11-ére,
fiam, BIRÓ LÁSZLÓ elhunyta
alkalmából.
Már három éve búcsú nélkül
itthagyott.
Szívemben örökké élni fog.
Bánatos édesanyja, két lánya, Kata,
Blanka, pici, 3 éves unokája, Zoé,
nagynénje Németországból,
unokatestvérei, rokonai és barátai. 
Aludj békében, egyetlen
gyermekem! (11800-I)

Örök fájdalommal emlékezünk drága gyermekünkre, ifj. TÓTH
MÁRTONRA halálának 24. évfordulóján, aki 32 éves korában,
kirándulás közben hirtelen elhunyt. 
„Egy váratlan perc alatt életed véget ért, mint amikor a virágot letépi
a szél. Elmentél tőlünk, mint lenyugvó nap, de szívünkben élsz és
örökre megmaradsz.”
Nyugodjál békében, drága MARCIKÁNK! 
Bánatos szüleid.

*
Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk, amikor 24 évvel ezelőtt
ifj. TÓTH MÁRTON fiatal szíve utolsót dobbant. 
Drága Marci, nagyon hiányzol, lélekben mindennap velünk vagy.
Elfelejteni téged soha nem fogunk. 
Emlékedet szívünkben őrizzük. 
Bánatos testvéreid: Tünde, Levente és családja. (30386)

Váratlanul, csendesen és
békében elhunyt az én drága
édesapám,

ANTAL IMRE 
1934.04.21. – 2021.05.07. 

Harmonikaszóval búcsúzunk
tőle május 17-én családi
sírunknál, Innsbruckban.
Nyugodj békében, édesapja!

Emese és Didi. (v.-I)

Negyvenévi hűséges házasság
után 

SZABÓ ENDRE
ipargazdász

64 éves korában elhunyt.
Fájdalommal gyászolja felesége,
Katalin. A temetés a református
temető cinterméből lesz május 14-
én, pénteken du. 3 órakor.
Nyugodjon békében!

Gyászoló szerettei. (sz-I)
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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.

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.
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