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„Házhoz viszik” az oltást

Kisvárosokban, vidéki településeken

Átalakulóban
a mikházi panzió

Jelentős változások folynak a Reneszánsz panzióként ismert mikházi vendéglátóegységnél: tavaly óta új
üzemeltetője van, aki most teljesen
felújítja, kissé átalakítja, és új funkciókat is ad az ingatlannak.

____________4.
Az összmagyarság
legjelentősebb
keresztény ünnepe
Pünkösd az egyházi ünnepek végcélja. Aki lélekben és vallásosságban
az adventi ígéret átélésétől a Szentlélek alakító erejéig ér, az kibírta az ünnepes félév félkörében a golgotai
szenvedést, a halál fölötti győzelmet,
áldozócsütörtökön mennybe szállt –
és e hűségéért elnyeri az élet koronáját.

Az elkövetkező időszak egyik fő célkitűzése, hogy a vidéki lakossághoz minél közelebb vigyék az oltást, a marosvásárhelyi
sikeres
oltásmaraton,
valamint
az
ákosfalvi
kezdeményezés után a hét végén Segesváron és Balavásáron
nyílik lehetőség az előjegyzés nélküli oltakozásra. Maros megyében eddig kedvezően alakult az oltási kedv, a közegészségügyi igazgatóság adatai szerint május 17-ig több mint 71
ezer személy már mindkét dózist megkapta. Megyénk ugyanakkor élen jár a családorvosok által vidéken beoltott személyek számának a tekintetében.

Menyhárt Borbála

Fotó: Nagy Tibor (archív)

A Maros Megyei Közegészségügyi Igazgatóság adatai szerint az oltási
kampány kezdetétől május 17-ig Maros megyébe több mint 185 ezer
adag oltóanyag érkezett, ebből több mint 150 ezer adag Pfizer, 21 ezer
AstraZeneca, 11 ezer adag Moderna, valamint 1640 adag Johnson &
Johnson, amivel jelenleg a családorvosi rendelőkben oltanak. Ugyanakkor meghaladja a 71 ezret azoknak a személyeknek a száma, akik már a
második dózist is megkapták.
Valeriu Gheorghiţă katonaorvos, az oltási kampányért felelős országos
bizottság elnöke pénteken, a marosvásárhelyi oltási maraton nyitóeseményén a sajtónak elmondta, Maros megyében az átoltottsági arány 18
százalék körül van (a május 20-i hivatalos adatok szerint 21) –
(Folytatás a 4. oldalon)

____________5.
Természeti
katasztrófák,
koronavírus

Az európai parlamenti képviselők a
tagállamoknak szánt támogatások jóváhagyása mellett a szolidaritási alap
eljárásainak egyszerűsítését kérik,
hogy az alap szükség esetén gyorsabban segíthessen.

____________18.

A múlt fénye árnyékot ma vetít

Kaáli Nagy Botond

Amikor a tavaly nyáron átvitorláztunk a Földközi-tengeren, gyakran beszélgettünk arról, hogy mekkora arcok lehettek az elmúlt
korok tengerészei. Csupán a – nem mindig jó irányból és szinte sohasem a megfelelő erővel fújó – szél segítségével, hajtómotor nélkül,
fából készült hajókon, amelyeknek nem volt a dagadó vitorlákat és
a hajó dőlését ellensúlyozó tőkesúlyuk, csak némi kőnehezékük a fenéken, a maihoz képest abszolút kezdetleges navigációs eszközökkel,
vitaminhiányos élelmiszerrel, egy-egy többhetes óceánközépi veszteglés során biztosan megposhadó vízkészlettel vágtak neki a felfedezések korában az ismeretlennek, ahonnan nagyon sokan nem is
tértek vissza. Mekkora bátorságra, vakmerőségre vall úgy elindulni
a Kanári-szigetekről nyugatnak, hogy azt sem tudjuk, van-e ott valami, illetve – tévesen – azt sejtjük, előbb-utóbb Kína vagy India
partjaira érünk. Majd – miután sikeresen felfedeztük egy új kontinens külső szigeteit – még kétszer visszatérünk ugyanoda, míg fel
nem fedezzük magát a kontinenst, amellyel a Föld oikumenét – azaz
a lakott Földet – európai szemszögből a kétszeresére tágítottuk. Utánunk pedig jöttek a többiek, akik közül a Magellán vezette expedíció
az 1500-as évek elején először körbehajózta a Földet – ugyancsak
az említett technológiával készült hajókon.
Igen, Kolumbusz Kristófról van szó. Kolumbuszról, aki 515 évvel
ezelőtt, május 20-án halt meg. Tudják, mekkora hajókon érték el
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
5 óra 43 perckor,
lenyugszik
20 óra 56 perckor.
Az év 141. napja,
hátravan 224 nap.

IDŐJÁRÁS

Ma KONSTANTIN, holnap
JÚLIA és RITA napja.
JÚLIA: a latin eredetű Julianus névből alakult, jelen alakjában a Gyula és a Júliusz
férfinevek női párja. Jelentése:
ragyogó.
RITA: a Margit olasz alakjának, a Margheritának a rövidüléséből származik.

Esős, változékony idő
Hőmérséklet:
max.190C
min.100C

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2021. május 20.
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A csütörtöki lottóhúzás nyerőszámai

2, 33, 27, 9, 31+1

27, 6, 40, 36, 21, 1

46, 27, 7, 19, 6, 38

NOROC PLUS: 3 4 1 7 6 6

SUPER NOROC: 0 9 7 2 0 3
NOROC: 5 7 0 0 0 1 9

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!

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

Piros pünkösd

A Hagyományok Háza tematikus napja

A tavasz mozgó ünnepére, a május havi pünkösdre a Hagyományok Háza gazdag online sorozattal készül. Értékes koncert, beszélgetések a
népszokásokról s a Magyar Állami Népi Együttes
meglepetése szerepel többek között a palettán.

Kimeríthetetlen a népszokások tárháza a keresztény egyház születésnapján. A legismertebb a búcsújárás, ami Csíksomlyón látványos, egyúttal lélekemelő vallási ünneppé
fejlődött: a korábbi regionális egyházi esemény az összmagyarság ügyévé vált. Vidékenként királyválasztás, énekesdramatikus pünkösdi királynéjárás, bálok varázsolták
népünnepéllyé a jeles napokat. A pünkösdi szokások tele
voltak varázslattal. Úgy tartották, a pünkösd hajnalán szedett harmattól a leányok szebbé válnak, a megtisztított
kutak vize egész évre jó egészséget ad, a házakra és az istállókra tűzött zöld ágak pedig megvédik a termést az ártó
szellemektől.
A Hagyományok Háza online programsorozattal készül
piros pünkösdre, a tavaszi ünnepre. Zenei programként
ajánljuk a Berka Együttes és a Bajkó Zenekar ünnephez
kapcsolódó koncertjét, valamint az Akkor és most gyönyörű
moldvai dallamait. Folytatjuk egyházzenei koncertjeinket,
a szerkesztő ezúttal a pünkösdhöz kapcsolódó világi és
szakrális népdalkincsünkből válogat. Neves népdaléneke-

seink most tanítványaikkal együtt fakadnak dalra. A Magyar Állami Népi Együttes igazi csemegét tartogat erre a
napra, a májusfa-kitáncolás hagyományát elevenítik föl
összeállításukban.
Pünkösd ünnepéről és a hozzá kapcsolódó szokásokról
az Erdélyi Hagyományok Háza közreműködésével dr.
Mohay Tamás, az ELTE BTK Néprajzi Intézetének igazgatója és dr. Sándor Ildikó, a Hagyományok Háza Népművészeti Módszertani Műhelyének tárvezetője tartanak
érdekes előadást.
A természet patikája tavasszal megnyitja kapuit, erről a
témáról Babai Dánieltől, a gyógynövények ismerőjétől informálódhatunk. Elő a kötényekkel! Gasztrosorozatunk
folytatódik, három különböző pünkösdi finomság elkészítésének csínját-bínját mutatjuk be.
A gyerekeket tavaszi kézműves foglalkozásokkal és a
Borsa együttes zenés-játékos összeállításával lepjük meg.
Szénási Veronika a kisebbeknek, Navratil Andrea pedig a
nagyobbaknak mond népmesét. Kikapcsolódásként pedig
a kicsik rákattinthatnak a sok izgalmas kérdést rejtő pünkösdi kvízre vagy az ünnep világába elrepítő képkirakóra.
Boldog ünnepet, a programokhoz jó szórakozást kíván
a Hagyományok Háza! Információ: https://hagyomanyokhaza.hu/hu/program/piros-punkosd

Tel.0742-828-647

Megyei hírek

2,81%-os a munkanélküliségi ráta

Április végén a Maros Megyei Munkaerő-közvetítő Hivatal
6616 munkanélkülit tartott számon, ebből 3148 nő. A munkanélküliségi ráta 2,81%-os, ami enyhe csökkenést jelent
márciushoz képest. Munkanélküli-segélyben 2143 személy részesül, 4473 munkanélkülinek nincs nyilvántartott
jövedelme. A munkanélküliek kétharmada falun él. A legtöbb munkanélküli, 1825-en, a 40-49 év közötti korosztályból kerül ki. Magas a munkanélküliség a 30-39 év
közöttiek, az 55 év fölöttiek, valamint a 25 év alattiak körében is. A legkevesebb munkanélkülit a 25-29 év közötti
korosztályban regisztrálták.

Kézművesség – tűs nemezelés

A Női Akadémia újra megszervezi az Ügyes kezű nők csoport hétfő délutánonkénti tevékenységét, ahol különböző
kézművesfortélyokat lehet elsajátítani. Helyszín a Divers
Egyesület Avram Iancu utca 29. szám alatti székházának
udvara. Hétfőn, május 24-én 17.30 és 19.30 óra között 16
év fölötti lányokat, nőket várnak, akik a tűs nemezelés iránt
érdeklődnek. A foglalkozást Toth Csilla és Lajos Anna kézművesek vezetik. A szervezők biztosítják a tevékenységhez szükséges anyagot. A helyek száma korlátozott, ezért
előzetesen be kell bejelentkezni a 0265-311-727-es telefonszámon. A résztvevőktől 5 lej adományt köszönettel fogadnak, az összegyűlt összeget a tevékenységeken
használt alapanyagra szánják.

Részletes kiértékelés sportolók
számára az orvosi egyetemen

A marosvásárhelyi George Emil Palade Orvosi, Gyógyszerészeti, Tudomány- és Technológiai Egyetem új kezdeményezéseként amatőr és profi sportolók számára
biztosítanak különböző, az általuk űzött sportágakkal kapcsolatos teszteket, kiértékeléseket, amelyek segítségével
az adott sportolót felkészítő, edző személyzet felmérheti a
sportoló állóképességét. Az analíziseket az egyetem Orvosi
és Gyógyszerészeti Kutatóközpontjának laboratóriumában
végzik a legmodernebb eszközökkel. Az eredményeket az
adott sportolónak vagy klubnak részletes elemzésként
adják át. Az érdeklődők a programról a secretariatadministrativ@umfst.ro e-mail-címen tudakozódhatnak.

Szúnyog- és kullancsirtás

Előreláthatólag május 31-ig tart a rovarirtás – ezen belül
szúnyog- és kullancsirtás –, valamint rágcsálóirtás Marosvásárhely köz- és magánterületein (zöldövezetekben, útszéleken, a természetes és jogi személyek tulajdonát
képező nyílt területeken stb.). A szereket az egészségügyi
minisztérium biocid termékeket ellenőrző országos bizottsága véleményezte, az ártalmas és irritáló hatású kategóriába tartoznak, az országos nyilvántartásban is
megtalálhatók. A rovarirtás a közölt időintervallumban azokon az estéken végezhető, amikor nem esik az eső, nincs
nagy szél, és a hőmérséklet nem esik 5 C-fok alá.
Hírszerkesztő: Mezey Sarolta

Pünkösdi királynéjárás

Új terápiás lehetőség

A Bonus Pastor Alapítvány június 10–13. között négynapos terápiás
programot szervez férfi és női szenvedélybetegeknek és hozzátartozóknak
Szentkatolnán. A program célja az absztinencia elkezdése, információszerzés a függőséggel kapcsolatban, terápiás terv készítése, önismeret. Ezeket
a célokat csoportfoglalkozások, workshopok, személyes tanácsadás, igei
csendességek, valamint fölépült szenvedélybetegek élettörténeteinek meghallgatása által érik el. A felvétel előzetes interjú alapján történik. Jelentkezni június 7-ig Bartha Évánál, tel. 0740-056-691 és McAlister
Magdolnánál, tel. 0742-653-331 (Marosvásárhely).

Robbanás Udvarfalván

Csütörtök reggel 9 óra után robbanás történt egy udvarfalvi családi
házban – közölte a Maros Megyei
Katasztrófavédelmi Felügyelőség. A
robbásban egy férfi sérülést szenvedett, felsőtestén égési sebek keletkeztek, a rohammentősök látták el. A
robbanás okát nem közölte a felügyelőség.

Kedves olvasóink!

Hirdetési irodánk nyitvatartása, az ünnep miatt, a következőképpen módosul:
– május 24., hétfő: 9-14 óra között.
Következő lapszámunk holnap, szombaton jelenik meg (szabadeladásban),
majd kedden, május 25-én.
Érdeklődni a 0742-828-647-es telefonszámon lehet.

RENDEZVÉNYEK

Helyi termelők vására

Május 21-én, ma 8 és 19 óra között a marosvásárhelyi
Petry Látványműhely és Múzeum udvarán újra megtartják
a helyi termelők minden hónap harmadik péntekén sorra
kerülő vásárát. A látogatók különböző házi készítésű termékek – élelmiszerek (sajtok, hentesáru, fűszerek, szörpök), kézműves termékek és piperecikkek – gazdag
kínálatából válogathatnak.

Ballagás
a Művészeti Egyetemen

Május 22-én, szombaton délelőtt 11 órától kerül sor a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem végzős hallgatóinak
ballagási ünnepségére. A járványhelyzetre való tekintettel
idén a Nemzeti Színház Nagyterme ad otthont a rendezvénynek. A végzős osztályok a Köteles Sámuel utcai tanintézetből a Rózsák terén keresztül vonulnak a Nemzeti
Színházhoz.

2021.május21.,péntek_________________________________________ HÍREK–TUDÓSÍTÁSOK _____________________________________________ NÉPÚJSÁG

Az EU további 1,8 milliárd adag
BioNTech/Pfizer oltóanyagra kötött szerződést

Az Európai Bizottság aláírta a harmadik szerződést
a BioNTech és a Pfizer gyógyszeripari vállalatokkal,
a megállapodás az összes uniós tagállam nevében
további 1,8 milliárd adag, koronavírus elleni oltóanyagot köt le a 2021 vége és 2023 közötti időszakra – közölte az uniós bizottság csütörtökön.

A szerződés a jelenlegi oltóanyagból és a SARS-CoV-2 koronavírus variánsaira igazított oltóanyagból 900 millió adag
beszerzését teszi lehetővé, és további 900 millió adag beszerzésére biztosít lehetőséget.
A megállapodás előírja, hogy az oltóanyag-előállítás bázisának az Európai Unióban kell lennie, és az alapvető összetevőit is az unióból kell beszerezni. A szerződés azt is kiköti,
hogy az ellátás 2022-es kezdetétől garantálni kell a szállítást
az unió tagországainak. A szerződő felek megerősítették a tagállamok azon lehetőségét, hogy az EU-n kívüli, rászoruló országoknak vagy a COVAX-kezdeményezésen keresztül
továbbértékesítsék vagy eladományozzanak oltóanyagokat.
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Twitterüzenetben közölte, az új szerződés hatályba lépése jó hír az
európai állampolgárok koronavírussal és variánsaival szembeni védelméért folytatott hosszú távú küzdelem szempontjá-

ból. Biztosított, hogy az EU-ban akár 1,8 milliárd adag koronavírus elleni oltóanyag készüljön és osszanak szét – közölte.
Hozzátette: más gyártókkal kötött esetleges szerződések
ugyanezt a mintát fogják követni.
A bizottsági közleményben Sztella Kiriakídisz egészségügyért és az élelmiszer-biztonságért felelős biztost idézték, aki
elmondta: az uniós testület elsősorban az olyan, már bevált
technológiákra összpontosít, mint az mRNS-vakcinák, ugyanakkor nem mond le egyéb lehetőségekről sem. Az elmúlt hónapok egyértelműen bebizonyították, hogy a különböző
technológiákkal készült oltóanyagok széles körére, valamint
megbízható partnerekre van szükség – mondta a biztos.
A német BioNTech vállalat az egyesült államokbeli Pfizerrel együttműködve a hírvivő RNS (mRNS)-alapú vakcinát fejlesztett ki. A hírvivő RNS (mRNS) molekulák segítségével
ártalmatlan vírusfehérje-szakaszok termelődnek az emberi
szervezetben, így a szervezet immunválaszt alakít ki a későbbi
fertőzés megelőzésére vagy leküzdésére. Amikor az ember védőoltást kap, a sejtjei leolvassák a genetikai utasításokat, és a
vírus külső felületén elhelyezkedő úgynevezett tüskefehérjék
kisebb elemeit állítják elő. Az élő vírus ezeket használja arra,
hogy bejusson a test sejtjeibe, szaporodjon és ezáltal okozzon
betegséget. A védőoltás után az emberi szervezet immunrendszere idegen anyagként azonosítja ezt a fehérjét, és természetes
védekezésként antitesteket és fehérvérsejteket
termel ellene.
A BioNTech és a Pfizer vállalatokkal kötött
új szerződés az Európában gyártott, vagy előállítani tervezett oltóanyagok portfóliójába illeszkedik. Az Európai Bizottság eddig a
Pfizer/BioNTech (600 millió + 1,8 milliárd
adag), az AstraZeneca (400 millió adag), a
Johnson & Johnson (400 millió adag), a Moderna (460 millió adag), a CureVac (405 millió
adag) és a Sanofi-GSK (300 millió adag) vállalatokkal írt alá szerződést vakcinabeszerzésről.
Az Európai Bizottság a csütörtökön aláírt
szerződés mellett más technológiákon alapuló
oltóanyagokra vonatkozó egyéb szerződések
megkötésével kívánja folytatni a portfólió bővítését – közölték. (MTI)

Erdély – Ég és föld között pünkösdkor a Dunán

Erdély – Ég és föld között címmel négyrészes ismeretterjesztő sorozat debütál a pünkösdi hosszú hétvégén a Duna Televízióban. A produkciót, amely
három évig készült, drónra szerelt kamerával forgatták – közölték az alkotók az MTI-vel.
Az Erdély – Ég és föld között című produkciót a Magyarországon is sikeres „madártávlatból” sorozatok mintájára, egy
drónra szerelt nagy felbontású kamerával forgatták. Három
évig készítették az alkotók, több mint húszezer kilométert
megtéve, száznál is több legendás erdélyi helyszínt bejárva. A
természeti csodák mellett a sorozat feltárja a régi mondákat,
és bemutatja a táj és a tájban élő ember viszonyát is.
Takó Sándor, a sorozat producere, társrendezője kiemelte:
közép-európai perspektívájú sorozatot készítettek, amelyben,
csakúgy mint a hétköznapokban, megférnek egymás mellett
az erdélyi népek és kultúrák. „Székelyföldön különösen lélekemelő volt forgatni, büszkén mondhatjuk, hogy első magyar

stábként kaptunk engedélyt arra, hogy a csíksomlyói búcsún
moziminőségű drónfelvételeket készítsünk” – idézi a közlemény a sorozat ötletgazdáját.
Bárány Krisztián, a sorozat forgatókönyvírója, társrendezője elmondta, hogy jelenleg is dolgoznak egy moziverzión,
valamint a sorozat nemzetközi forgalmazására alkalmas angol
nyelvű kópián.
A sorozat a Magyar Média Mecenatúra program és a Magyar Művészeti Akadémia támogatásával készült. Az alkotás
operatőre Derzsy András és Jorgopulos Jannis, szakértője
Nagy József, zeneszerzője Cseh István, coproducere Kucsera
Tamás Gergely, executive producere Adam Cobler, Bondár
Mihály és Perecz Sándor. A sorozat narrátora Reviczky Gábor
színművész. Gyártója a Csillagos Ötös Film és a Romis Film.
A sorozat epizódjai május 21-től láthatók naponta délutánonként a Duna Televízióban.

Az Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB) elutasította Cristian-Vasile Terhes, az uniós parlament euroszkeptikus és konzervatív pártfrakciójához
tartozó román képviselő keresetét, amellyel azért
fordult a strasbourgi testülethez, mert véleménye
szerint hazájában a koronavírus-járvány miatt bevezetett tavalyi korlátozások megsértették a szabad
mozgáshoz való jogát.

A képviselő először egy hazai bíróság elé terjesztette panaszát, arra hivatkozva, hogy a hatóságok adminisztratív őrizetbe
kényszerítették, és lakhelye elhagyását 2020. március 24. és
május 14. között korlátozták.
Az EJEB határozatában leszögezte: a felperes szabad mozgását érintő korlátozások általánosak voltak Romániában 2020
márciusa és májusa között, azok nem csak a kéviselőt érintet-

ték. A hatóság által kiszabott intézkedések semmi esetre sem
minősülnek a személyes szabadság korlátozásának vagy házi
őrizetnek. A határozat hozzátette: a panaszos – állításaival ellentétben – nem állt a hatóságok megfigyelése alatt, nem kényszerítették arra, hogy szűk helyen, nem megfelelő
körülmények között éljen, és a társadalmi kapcsolattartástól
sem tiltották el a hatóságok.
„A román hatóságok járványügyi intézkedései a felperes
esetében nem sértették meg a Emberi Jogok Európai Egyezményét” – mondta ki a bíróság.
Az EJEB az 1950-ben aláírt Emberi Jogok Európai Egyezménye betartásának felügyeletére létrehozott bíróság. Az Európa Tanács által elfogadott egyik legfontosabb
egyezménynek részese a strasbourgi testület mind a 47 tagállama. (MTI)

Az országos helyreállítási tervben (PNRR) 80 millió eurót
fordítanak az újszülötteket ellátó intenzív osztályok felszerelésére – jelentette be csütörtökön az egészségügyi miniszter.
Ioana Mihăilă azt mondta: már megvannak a szerződések az
inkubátorokra, amelyeket „valószínűleg” még idén leszállítanak. Hozzátette: jelentős összegeket fordítnak a digitalizálásra,

az e-egészségügyi és a távorvoslási szolgáltatások fejlesztésére. Az egészségügyi miniszter csütörtökön írt alá támogatási
szerződést a Vodafone-nal az újszülöttosztályok modernizálására. Az eszközöket a szükségleteknek megfelelően osztják el
úgy, hogy „senkit ne hagyjanak hátra” – mondta a tárcavezető.
(Agerpres)

Az EJEB elutasította egy román EP-képviselő
panaszát a járványügyi korlátozásokkal kapcsolatban

Nyolcvanmillió euró az intenzív újszülöttosztályok
felszerelésére

Ország – világ
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Elmaradnak az érettségi szóbeli
vizsgái

A koronavírus-járvány miatt tavalyhoz hasonlóan
idén sem tartják meg az érettségi szóbeli vizsgáit. A
kormány által szerdán elfogadott sürgősségi rendelet értelmében a román nyelv és irodalom, az anyanyelv és irodalom, az idegen nyelv szóbeli vizsgája
és a digitális kompetenciák felmérése elmarad. Ezek
helyett korábbi osztályzatokat fogadnak el/egyenértékesítenek, a tanügy-minisztérium által kidolgozott
módszertan szerint. (Agerpres)

Járványhelyzet

A legutóbbi tájékoztatás óta 618 koronavírusos megbetegedést igazoltak Romániában, több mint 31
ezer teszt eredményének feldolgozása nyomán –
közölte csütörtökön a stratégiai kommunikációs
törzs (GCS). Az új esetekkel 1.074.297-re nőtt a járvány eleje óta igazolt fertőzöttek száma. 1.029.375
pácienst gyógyultnak nyilvánítottak. 4137 személyt
kezelnek kórházban. Jelenleg 663 személy szorul
intenzív terápiás ellátásra. Románia területén 11.938
igazoltan koronavírus-fertőzött személy van otthoni,
4629 pedig intézményi elkülönítésben. Ugyanakkor
40.689 személy van házi, 69 pedig intézményes karanténban. (Agerpres)

Illegális bevándorlás

Az illetékes romániai szervek folyamatosan dolgoznak az embercsempész-hálózatok felszámolásán –
jelentette ki szerda este a belügyminiszter, hozzátéve, a belügyi struktúrák kellőképpen felkészültek
ahhoz, hogy megakadályozzák az illegális bevándorlók többségének az országba való belépését. A
tárcavezető rámutatott, Románia tranzitország az illegális bevándorlók számára, akiknek a többsége
Szerbia felől érkezik Romániába, majd Magyarországon keresztül próbál Nyugat-Európába jutni. A
miniszter szerint a „több tízezer” illegális bevándorló
mintegy 80 százalékát visszafordították a határon.
(Agerpres)

A múlt fénye árnyékot ma vetít
(Folytatás az 1. oldalról)
a Bahamákat? A Santa Maria karakk 25 méter hosszú
volt. A Nina karavella 15. A Pinta karavella 17. A két
utóbbit mediterrán, part menti vizekre tervezték. A Hargita, amellyel átkeltünk a tengeren, és amely egy mai,
modern, ám a szuperjachtok mellett aprónak számító vitorlás, 14,5 méter hosszú. Ezekből a fából készült lélekvesztőkön fedezték fel Amerikát Kolumbuszék (a 10.
századi viking hajósok után, ám annak nem maradt sok
nyoma), és változtatták meg mindörökre az emberiség
történelmét. Azok az emberek a bátorság és a kitartás
példaképei voltak, és bárki leckét vehetne tőlük navigációs készségből, mérnöki rátermettségből, miközben –
minden anyagi juttatás mellett – legősibb ösztönünk hajtotta őket: az örök emberi kíváncsiság, amelynek köszönhetően a világ legnagyobb részén sikerrel magunk
mögött hagytuk a kőkorszakot.
És most, illetve a közelmúltban ennek az embernek a
szobrait döntögetik le a BLM aktivistái. Lerasszistázzák,
és a fejére olvassák, hogy miatta pusztult el az amerikai
őslakosság legnagyobb része. Mennyire beteg világot
élünk? Hogyan lehet valakit, aki több mint 500 évvel ezelőtt élt, és akinek a felfedezései a legjelentősebb történelmi fordulópontot képezik, a mai társadalmi normák
szerint megítélni? Hiszen a mai felfogás szerint akkoriban mindenki rasszistának számítana, sőt azok az emberek el sem tudták volna képzelni, hogy az éppenséggel
rossz dolog volna. A kezdődő gyarmatosítások korában
teljesen más értékrend uralkodott a világban, és hogy az
jó-e vagy rossz, az adott kor szerint kell megítélni. Hogy
neki köszönhető az őslakosság szinte teljes kipusztulása?
Ha nem ment volna ő, előbb-utóbb ment volna más, ahogyan mentek is, például a spanyol konkvisztádorok és
csapataik, akik elkezdték az évszázadokig tartó öldöklést.
A Kolumbusz hibája ez? Egyértelműen nem. Ez már a
mi lett volna ha? kérdése, amely történészi szemszögből
teljesen felesleges. Ahogyan azt is ragozni, hogy mennyi
mindent köszönhet az egyetemes emberiség az egykori
felfedezőknek. Akiknek az emlékét a porba tiporják a mai
világ szolgálatos őrjöngői, a kettős mérce abszolút bajnokai, az áldozati kultúra zászlóvivői, a történelemhamisítók szolgálatkész utódai, akik minden bizonnyal már
a második napon halálba rettegték volna magukat, vagy
éppenséggel lázadást szítottak volna a Pinta fedélzetén.
Retorikusan ugyan, de tőlük kérdezem: a könyvégetésre mikor számíthatunk?
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„Házhoz viszik” az oltást

(Folytatás az 1. oldalról)
legalább az első adaggal –, ami átlagosnak számít országos viszonylatban. Marosvásárhelyen azonban
32 százalék körüli az átoltottsági
arány, ami országos viszonylatban
jónak számít – mutatott rá a katonaorvos, aki kiemelte ugyanakkor a
megye két települését, Mezőrücs
községet, ahol a lakosság számához
viszonyítva 92 százalékos a beoltottsági arány, valamint Nyárádszeredát, ahol ez az arány meghaladja
a 86 százalékot. A szóban forgó két
vidéki településen működik oltóközpont, és köztudott, hogy a környező
falvakból,
valamint
Marosvásárhelyről is sokan ott kapták meg a vakcinát.
A vásárhelyi siker után vidéken is
szerveznek oltásmaratonokat
Amint arról lapunk hasábjain is
beszámoltunk, a várakozásokat felülmúlta, és országos rekordot dön-

tött a marosvásárhelyi orvosi egyetemen a hét végén megszervezett
oltásmaraton: három nap leforgása
alatt több mint 7500 személy kapta
meg a Pfizer vakcina első adagját.
Dr. Ferencz Lóránd, a Maros Megyei Közegészségügyi Igazgatóság
igazgatóhelyettese fontosnak tartotta megköszönni a lakosság bizalmát és nyitottságát, azt, hogy az
orvosok, egészségügyi szakemberek szakvéleményére alapozva hozták meg a döntésüket oltásügyben,
és felismerték ennek a fontosságát.
Ugyanakkor köszönetet mondott
azoknak az intézményeknek, amelyek oroszlánrészt vállalnak nap
mint nap a lakosság mozgósításában, valamint az oltási lehetőség
biztosításában. Mindezek eredménye, hogy szerencsére kedvező az
oltási kedv Maros megyében. Az
igazgatóhelyettes hozzátette: vidéken, az országos tendenciához hasonlóan
megyénkben
is

alacsonyabb az oltási arány, ez
azonban annak is betudható, hogy
az oltóközpontok nagy része városon működik, a családorvosoknak
pedig csupán május elejétől volt lehetőségük bekapcsolódni az oltási
folyamatba. Az elkövetkező időszakban azonban az a cél, hogy
minél közelebb vigyék az oltást
azokhoz a vidékekhez, akik meg
szeretnék kapni a vakcinát, és mobil
csapatokkal fogják körbejárni a
megye településeit, a helyi polgármesteri hivatalokkal együttműködve.
A
marosvásárhelyi,
rendkívül sikeres maraton mellett
Ákosfalván is sor került már hasonló akcióra, Segesváron pedig, a
hét végén, május 21–23. között, a
helyi Zaharia Boiu Iskola sporttermében szerveznek oltásmaratont,
ahol előjegyzés nélkül, a személyazonossági igazolványt felmutatva,
bárkit beoltanak Pfizer oltóanyaggal. Pénteken 15–22 óra között,

A művészetek háza is lesz

Átalakulóban a mikházi panzió
éve kiderült, hogy a két érdekeltség,
Mikháza, illetve Szováta révén
„földiek” is. Mivel a Janka család
New Jersey-ben egy komoly sörfőzdét indított, nincs alkalma hazajárni, és a mikházi beruházást
üzemeltetni, ezért Sándor Béla családja átvette a panziót. Teljes körű
felújításba kezdett itt, az ingatlant át
is „keresztelte” Janka-villává, sörkertet is nyitott, és különlegességeket is tartalmazó új étlappal is
előállt. Az étterem pedig többletfunkciót is kapott, ezután művészbisztróként üzemel.
Természetes, hogy folytatják
Az új kezdeményezésről érdeklődve a gróf elmondta: a Kolozs

megyei Ajtonyban, a Zeyk-kúriában
volt édesapja és felmenői családi
fészke. Dédnagyapja, Sándor János
(a későbbi szovátai villatulajdonos)
a Tisza-kormány belügyminisztere
volt, de nagyapja, id. Sándor Béla
már üzletember, akit a politika nem
érdekelt. Egyik levelében be is vallotta, hogy a pénzkereséshez kapott
tehetséget, de a művészetekhez
nem, s mivel a művészek az alkotáshoz tehetséget kaptak, de pénzt
nem tudnak keresni, kötelességének
érezte, hogy támogassa őket. Ezért
az ajtonyi kúria állandóan tele volt,
így például sokszor megfordult
náluk Reményik Sándor (nem költőként, hanem tanárként), de sokat

Teljesen felújítják a panziót, amelyet átkereszteltek, és arculatán is változtatnak egy keveset

Fotó: Gligor Róbert László

Jelentős változások folynak a
Reneszánsz panzióként ismert mikházi vendéglátóegységnél:
tavaly
óta
új
üzemeltetője van, aki most
teljesen felújítja, kissé átalakítja, és új funkciókat is ad az
ingatlannak.

Gligor Róbert László

A szovátai Rengeteg fesztivál
kezdeményezője, gróf Sándor Béla
üzemelteti tavaly óta a mikházi panziót. A gróf New Yorkban nőtt fel,
ahol a Mikházáról kivándorolt korábbi tulajdonos, a Janka család is
él, jól ismerik egymást, s néhány

szombaton és vasárnap pedig 8–22
óra között várják a helyi, valamint
a környékbeli lakosokat. Balavásáron szintén nagy volt az érdeklődés
a lakosság körében, ezért szombaton, május 22-én a katasztrófavédelmi
felügyelőség
által
üzemeltetett mobil központban oltanak, és bárki jelentkezhet, nem
csak azok, akik előzetesen jelezték
az erre vonatkozó igényüket.
Mind több az oltási kampányba
bekapcsolódó családorvos
Május 18-án, a családorvosok
napján dr. Vass Levente egészségügyi államtitkár közösségi oldalán
köszönte meg az oltáskampányban
részt vevő családorvosok munkáját.
Bejegyzésében arra is kitért, hogy
május 17-ig a családorvosok országszerte 24.512 személyt oltottak
be, 10.796-at (44%) városon,
13.716 személyt (56%) pedig vidéken. Az államtitkár külön köszönemondott
azoknak
a
tet
családorvosoknak, akik vidéki településeken oltanak, és kiemelte,
hogy hozzájárulásuknak köszönhetően Maros és Bihar megye élen jár;
a családorvosok vidéken mindkét
megyében több mint 580 embert oltottak be, ezzel Maros megye az 5.,
Bihar a 6. az országos rangsorban.
Dr. Ferencz Lóránd elmondta,
egyre több Maros megyei családorvos kapcsolódik be az oltási kampányba, a 285 családorvos közül –
akiknek a rendelőjében eddig is oltottak – néhány héttel ezelőtt alig
valamivel több mint százan jelezték, hogy részt vállalnának ebben,
ez a szám azonban szerencsére dinamikusan nő, jelenleg 142 családorvos vállalta, hogy beadja a
vakcinát azon pácienseinek, akik
erre igényt tartanak. A családorvosi
rendelőkben jelenleg kizárólag
Johnson & Johnson oltóanyaggal
oltanak, amelynek előnye, hogy
csak egy adagot kell beadni, emlékeztető oltásra nincs szükség. Új-

donság azonban, hogy 30 napra növelte a bontatlan Pfizer/Biontechvakcina
esetében
a
2-8
Celsius-fokon történő tárolás engedélyezett idejét az Európai Gyógyszerügynökség,
ezáltal
tehát
könnyebb lesz a vakcina tárolása és
szállítása is, így előfordulhat, hogy
rövidesen a családorvosi rendelőkbe is juttatnak majd belőle.
Dr. Ferencz Lóránd szerint nagyon fontos, hogy a családorvosok
részt vegyenek az oltási folyamatban, főként a vidéki lakosság átoltásában hárul kulcsfontosságú
szerep rájuk, ugyanis a páciensek
bíznak az orvosukban, illetve az is
fontos szempont, hogy az adott településen, ahol élnek, hozzáférnek
a vakcinához, nem kell azért a legközelebbi oltóközpontba utazniuk.
Sok cég vette saját kézbe
alkalmazottainak beoltását
Április végén jelentették be a hatóságok, hogy újabb könnyítéssel
igyekeznek ösztönözni az oltási
kedvet, lehetővé teszik a cégek számára, hogy saját székhelyükön immunizálják
alkalmazottaikat,
valamint családtagjaikat. A munkahelyen történő oltakozás előnye
amellett, hogy nem kell elmenni, illetve sok esetben elutazni egy oltóközpontba, az is, hogy az érintettek
nem kell regisztráljanak és előjegyeztessék magukat az oltásra az
országos platformon. Ennek kapcsán dr. Ferencz Lóránd elmondta,
Maros megyében sok cég jelezte,
hogy élni szeretne ezzel a lehetőséggel, arra is vannak példák, hogy
több cég összefogott, és egy helyszínen szervezte meg az alkalmazottainak a beoltását. A napokban
például a szászrégeni mobil csapat
mintegy 450 személyt oltott be egy
helybéli cégnél, ugyanakkor folyamatban van az oltás a marosvásárhelyi vegyipari kombinátnál –
sorolt fel néhány példát az igazgatóhelyettes.

Művészbisztró – a mikházi étterem falán fiatal művészek alkotásai kapnak helyet

festett itt Gáll Ferenc is, aki később
Franciaországban vált ismert impresszionista festőművésszé.
A Sándor család néhány éve viszszanyerte az ajtonyi kúriát és két
hektár birtokot, s mivel ez Kolozsvárhoz közel van, egy alkotóházat
(Zeyk Művelődési Ház) szeretnének
kialakítani, ahol számos művelődési
rendezvény kapna helyet. Ezen unokatestvérével dolgozik most Sándor
Béla, a szovátai villában pedig a művészetek otthonát próbálja kiépíteni
a Rengeteg fesztivál révén, amely
ugyan a tavaly a járvány miatt szünetelt, de idén már számítanak újabbakat szervezni. Ezért, amikor a
mikházi panzió üzemeltetését átvette, természetes volt számára,
hogy ezen a helyen is pártfogóra lelhetnek a művészek. Így indította be
a művészbisztrót (Zeyk-bisztró),
azaz az étterem többletfunkciót is
kap, fiatal művészek alkotásainak
biztosít helyet. Jelenleg éppen egy
marosvásárhelyi fiatal csoport alkotásai, festmények és fényképek sorakoznak a falon, a „legidősebb”
alkotó pedig nem több mint húszéves. Egy internetes oldal is nyílik,
ahol ezeket az alkotásokat meg lehet

vásárolni, ezáltal is támogatva a pályakezdő fiatal művészeket – magyarázta a gróf. Voltak már itt fiatal
zenészek is, és szeretne további rendezvényeket is szervezni, továbbá az
udvaron is helyet biztosítana majd
különböző eseményeknek.
A közösségre is figyelnek
A művészet támogatása mellett
gróf Sándor Béla nagyon fontosnak
tartja azt, hogy részt vegyenek a
helyi közösség életében, és természetbarát gazdálkodást is indítsanak. A Farm to table (azaz a
termelőtől a fogyasztóig) nevű koncepcióból kiindulva azt tervezik,
hogy ők is helyben termelnek meg
minél több alapanyagot, amelyet az
itteni és szovátai konyháikon dolgoznak fel és szolgálnak fel. Ilyen
meggondolásból már el is kezdték a
mikházi kert művelését, és azt tervezik, hogy amit nem tudnak megtermelni,
vagy
nem
kellő
mennyiségben, azt a helyi termelőktől veszik át és hasznosítják. A
cél, hogy legjobb minőségű helyi
termékekből készült finomságokat,
hagyományos ízeket és ínyencségeket szolgáljanak fel az étteremben.
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Lelki élettel töltötte meg Erdély földjét

Az összmagyarság legjelentősebb keresztény ünnepe
Pünkösd az egyházi ünnepek végcélja. Aki lélekben és vallásosságban az adventi ígéret átélésétől Szentlélek alakító erejéig ér, az kibírta az ünnepes
félév félkörében a golgotai szenvedést, a halál fölötti győzelmet, áldozócsütörtökön mennybe szállt – és e hűségéért elnyeri az élet koronáját. Ennek
egyik állandó jele a piros szín, ahogy a népi hitvilágban, dalban és nótában,
virágban és köszöntőben ott él az ember szívében – piros pünkösd napján.
Pünkösd „eredménye” az egyház megalakulása, ami széppé és ember formájúvá alakította a vén Európát, formálta jó ezer éven át az áldott Kárpátmedencét, és igazi lelki élettel töltötte meg Erdély földjét.
A Lélek ünnepe olyan megtartó erő most és mindörökké, ami kevesebb látvánnyal, de annál több biztatással és reménnyel indít lelki, szellemi küzdelemre nemzetért, közösségért, családért, másokért és magunkért. Elcsépelt
mondás, de itt is érvényes: pünkösd nélkül szegényebb lenne a mi erdélyi
világunk, a Lélek ünnepével pedig gazdagabbak és jobbak vagyunk. Kell-e
ennél több a megmaradásunkhoz?

Dr. habil. HOLLÓ LÁSZLÓ intézetigazgató, a kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem Római Katolikus Teológia
Karának egyetemi tanára
Fotó: Tompa Réka

Nagy-Bodó Tibor

Dr. habil. HOLLÓ LÁSZLÓ intézetigazgató, a kolozsvári Babeş–Bolyai TudományegyetemRómaiKatolikusTeológia
Karánakegyetemitanára:

Pünkösd az elfelejtett Isten ünnepe

– A pünkösdről leginkább a pünkösdi
búcsú jut eszébe az embernek, ha magyar, különösen, ha székely. És így van ez már évszázadok óta. Pünkösd szombatján a Somlyó
hegyén hitről, reményről, szeretetről beszél a
hely szelleme. Amikor pünkösdi búcsúra
megy az ember, nem kirándul, nem túrázik,
hanem haza zarándokol. Zsigereiben érzi, mit
jelentenek a régi székely himnusz befejező
sorai „Hazajöttünk, megáldott a csíksomlyói
Szűz Mária.”
Van, aki vágyik a csíksomlyói búcsúra a
médiában látott közvetítések hatására. Van,
aki gyermekkora vagy hosszabb idő óta évről
évre visszajár feltöltődni. És ilyenkor nincs
jelentősége annak, hogy meleg van vagy
hideg, eső esik vagy jég, mindenképpen árad
a kegyelem, a lelkesedés. A fáradtság fájdalma elegyedik a túlcsorduló öröm érzésével. Az ember érzi, hogy igazán él.
Bár lelkesít és jól hangzik a „pünkösdi
búcsú” megnevezés, nyilvánvaló, hogy őse-

ink nem a legszerencsésebben választották
meg a búcsú időpontját. Nemcsak azért, mert
ilyenkor, pünkösd szombatján a papoknak zarándoklat helyett az ünnepre kellene készülniük, hanem azért is, mert némiképp elvonja
a figyelmet a pünkösdről. Pedig a pünkösd
ünnepe, karácsony és húsvét mellett a legnagyobb keresztény ünnepünk.
Mi, keresztények a Nicea-konstantinápolyi
Hitvallásban valljuk: „Hiszek a Szentlélekben, Urunkban és éltetőnkben, aki az Atyától
és a Fiútól származik, akit éppúgy imádunk
és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút, Ő szólt
a próféták szavával.”
Hisszük a világunkban az Atyához és a
Fiúhoz hasonló módon jelen lévő Szentlelket,
és mégis Ő az elfelejtett Isten. A pünkösd a
Szentléleknek, a Jézus Krisztus által megígért
Vigasztalónak az ünnepe. Csak egyetlen Istenünk van, de egy Istenben három személyt
hiszünk. Valahogy úgy, mint amikor a vizet
szemléljük: amikor megfagyasztjuk, jég lesz
belőle, ha felforraljuk, gőzzé változik. Nem
mondhatjuk, hogy más-más anyag, de azt
sem, hogy csak a megnevezés változik.
Ugyanígy Isten csak egy van, de három személyben létezik.
Nemcsak Erdélyben és a Székelyföldön,
Csíksomlyó közelében kerül háttérbe a pünkösd, a kiáradó Szentlélek ünnepe.

Pedig szükségünk van a Szentlélekre, aki
áttüzesíti a vallási és mindennapi életünket. Ő
az, aki éltet. Már az Apostolok cselekedeteiben azt látjuk, hogy Jézus feltámadása után az
első keresztények hitték is, nem is a feltámadást. Inkább féltek. De Jézus megígérte a Vigasztalót: „Ha szerettek engem, megtartjátok
parancsaimat. Én pedig kérni fogom az Atyát,
és más Vigasztalót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké: az igazság Lelkét, akit a
világ nem kaphat meg, mert nem látja és nem
ismeri őt. De ti megismeritek őt, mert nálatok
marad, és bennetek lesz” (Jn 14, 15–17).
És a Szentlélek pünkösdi kiáradását követően megszabadult a közösség a félelem béklyóitól. Kiálltak az emberek elé.
Megvallották a hitüket, és hirdették Krisztust.
Ezt olyan tűzzel, lelkesedéssel tették, hogy a
hallgatóságot magukkal ragadták. Megrendültek, és így szóltak Péterhez és a többi
apostolhoz: „Mit tegyünk, férfiak, testvérek?”
(ApCsel 2, 37b).
Aztán az apostolok buzdítására állhatatosan kitartottak a tanításban, a kenyérszegés
közösségében és az imádságokban. Fontos a
szeretet és fontos a hit, ami a parancsok teljesítésére segít. De ugyanolyan fontos a tűz,
a Szentlélek jelenlétének a tudatosítása. Akit
megkaptunk a keresztségben, és aki kiteljesedett bennünk a bérmálásban. Egy hasonlattal élve: fontos a kávéban a cukor, de
ugyanolyan fontos, hogy felkavarjuk, hogy
érezzük az édességét.
Várjuk a pünkösdöt, mert akarjuk érezni,
hogy az Atya által teremtett, Krisztus által
megváltott és a Szentlélek által áttüzesített,
lelkes, igazi jó keresztények lehetünk.
NAGY LÁSZLÓ, marosvásárhelyi
unitáriuslelkész:

„És amikor pünkösd napja eljött,

mindnyájan egy akarattal együtt valának.”
(ApCsel 2,1)

NAGY LÁSZLÓ, marosvásárhelyi unitárius lelkész
Fotó: Nemes Attila

– Májust pünkösd havának is szokták nevezni, mert pünkösd ünnepe általában májusban van. Legkorábban május tizedikén lehet,
legkésőbb június tizenharmadikán. Az időpontot húsvét ideje határozza meg. Ez évben
május huszonharmadikán ünnepelhetjük a
keresztény egyház megalakulásának ünnepét:
pünkösd ünnepét.

Igaz, hogy ez az ünnep már a kereszténység előtt is ünnep volt, az aratás ünnepe, amikor hálaadással mutatták be áldozataikat
Jeruzsálemben Kelet népei, de a Jézus halála
utáni ünnepet mássá tette az apostolok jelenléte és Péter prédikálása, mert „…akik pedig
hittek a beszédének, megkeresztelkedtek, és
azon a napon mintegy háromezer lélek csatlakozott hozzájuk…” (ApCsel 2,41).
Az Ószövetség szerint az Úr három főünnepet rendelt a zsidóknak: „Háromszor szentelj nekem ünnepet évenként! Tartsd meg a
kovásztalan kenyerek ünnepét! Hét napig
egyél kovásztalan kenyeret, ahogyan megparancsoltam neked, az Ábib hónap megszabott
idején, mert akkor jöttél ki Egyiptomból. Üres
kézzel senki se jelenjék meg előttem! Azután
az aratás ünnepét, amikor meződ vetésének
első termését takarítod be. És a betakarítás
ünnepét az esztendő végén, amikor a termést
betakarítod a mezőről. Évenként háromszor
jelenjék meg minden férfi az Úristen színe
előtt (Jeruzsálemben)!” (2Mózes 23:14-17).
Miért is ünnep az ünnep?
Márai Sándor gondolatával élve azért, mert
„…az ünnep a különbözés. Az ünnep a mély
és varázsos rendhagyás. Az ünnep legyen ünnepies. Legyen benne tánc, virág. S mindenekfölött legyen benne valami a régi
rendtartásból, a hetedik napból, a megszakításból, a teljes kikapcsolásból, legyen benne
áhítat és föltétlenség. Az ünnep az élet
rangja, felsőbb értelme. Készülj föl reá, testben és lélekben…”
A hétköznapok néhány percét a rendkívülivel, az emberivel, a jóindulatúval és az udvariassal töltsük meg. „Tehát az ünneppel.”
Gondolom, hogy minden keresztény
ember érzi pünkösdnek ezt az üzenetét, és
megtalálja a templomi találkozásban, az imában és zsoltárban, az úrvacsorában, a családi
ünnepi ebédben, az Isten- és emberszolgálatban.
Nem kell mást tenni, csak engedni, hogy a
Szentlélek – ha nem is lángnyelvek formájában és hatalmas szélrohamhoz hasonlóan –,
leszálljon és betöltse „az egész házat”, életünket.
Másként miért lenne ünnep?!
Az elmúlt egy esztendő nagy változást hozott nemcsak az ember személyes életében,
hanem az egyházi életben is.
Sok minden elveszett, de nagyon sok érzés
most született vagy erősödött meg az emberben. De vajon mássá, jobbá lett az ember az
elmúlt megpróbáló hónapokban? Megváltozott?
A nagy kérdés az, hogy néha-néha nem
lenne-e szükség egy ilyen kényszermegállásra, hogy gondolkozzon el a „teremtés koronája” élete értelméről és céljáról.
Vagy a nagy ego alázattal ismerje el, hogy
van Valaki, aki „Vagyok, aki vagyok”
(Móz3,14), és hatalmasabb, mint az ember.
Jézus Nikodémusnak mondott felhívása időfeletti: „Ne csodálkozz, hogy ezt mondtam
neked: Újonnan kell születnetek” (Jn 3,7).
A változás és megváltozás lehetősége minden embernek megadatott, ez csupán határozott döntést és kitartást igényel. Példa erre a
pünkösd története.
(Folytatás a 6. oldalon)
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(Folytatás az 5. oldalról)

Az ószövetségi aratás ünnepéből Isten
gondviselő szeretetével, a Szentlélek tanítványokra és a tömegre való kiárasztásával a bizonyságtevés, a bátorság, a példaadás ünnepe
lesz, és megtermi gyümölcsét: a keresztény
egyház megalakulását.
A bizonytalankodó, félelemben élő tanítványok áldozócsütörtökön „öntudatra ébredtek”, felismerték a lehetőséget és
önmagukban az értékeket, megerősödtek hitükben és elhatározásukban.
Mondhatnám azt, hogy minden együtt volt.
És amikor Péter végre határozottan, igazi vezetőként hallgatósága előtt bizonyságot tett
Jézusról, „mintha szíven találta volna őket,
ezt kérdezték Pétertől és a többi apostoltól:
mit tegyünk, atyámfiai, férfiak?” Péter így
válaszolt: „Térjetek meg, és keresztelkedjetek
meg valamennyien Jézus Krisztus nevében,
bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a
Szentlélek ajándékát… Akik pedig hittek a beszédének, megkeresztelkedtek, és azon a
napon mintegy háromezer lélek csatlakozott
hozzájuk” (ApCsel 2,37-41).
Pünkösd ünnepét nagyon sok megnevezéssel illették. Mélységében benne van az ószövetségi múlt tisztelete, a jézusi tanítás
szükségességének átadása és a közösségi élet
fontossága.
Példa lehet kétezer év után is: „Ezek pedig
kitartóan részt vettek az apostoli tanításban,
a közösségben, a kenyér megtörésében és az
imádkozásban” (ApCsel 2,42). E nehéz, megpróbáló időkben talán ez lehet a megtartó erő
a kereszténység és a nemzetek számára is!
Pünkösd összetartó ünnep. Minden mozzanata az életről beszél. Üzenetében benne van
a remény, a hit, a bizonyítási vágy és a jól végzett munka öröme. A tanítványok, látván,
hogy „…az Úr napról napra növelte a gyülekezetet az üdvözülőkkel…” (ApCsel 2,47b),
meggyőződhettek abban, hogy „közel az Úr”,
s szeretete többre biztatja és segíti őket.
Kívánom, hogy a 2021. év pünkösdje erősítse meg minden keresztény emberben a
hitet, Jézus tanításainak és példájának igazságát, és legyen ez egy határozott elhatározás és
bizonyságtevés az Isten- és emberszolgálatra.
SAJÓ NORBERT teológus:

Mindenkinek a maga nyelvén

hető legvilágosabban fogalmaz: Péterék beszédét „mindegyikük a maga anyanyelvén”
(ApCsel 2, 8b) hallhatta, ráadásul valós időben.
Valahogy úgy képzelem el ezt, mint amikor az Európai Unió parlamentjében a felszólaló
képviselő
szavait
hivatásos
szinkrontolmácsok tucatjai fordítják ugyanazon időben.
Igen ám, de Péterék „valamennyien Galileából valók” (ApCsel 2, 7b) voltak, a hallgatóságról pedig azt olvassuk, hogy „…a föld
minden nemzete közül jöttek…” (ApCsel 2,
5b). Mégis egymásra találtak. Azt olvassuk,
hogy nemcsak hogy értették, de még
„…mintha szíven találta volna őket…” (ApCsel 2, 37b) a pünkösdi beszéd.
Megfejthetetlen csoda történt, amiért még
talán a fösvény marketingesek is vagyont fizetnének: ennyi embert cselekvésre késztetni!
Hozzám a legközelebb ezt az egészet a
stoppolás hozta. Egészen kisgyermek korom
óta gyakoroltam az útszéli metakommunikációt: „bízz meg bennem”, „pont oda megyek
én is” stb.
Amennyiben összejött, és valaki megszánt,
jöhetett a nyelveken szólás. Erre a tényre
éppen egy olyan táltos hívta fel a figyelmem,
aki, miután megszánta az útszéli szegény diákot, még zsebpénzzel is ellátott, amikor
meghallotta, hogy versmondó versenyre
igyekszem.
Ezt követően egy sertést szállító fuvaros,
később pedig egy üzletember vitt majdnem
hazáig. Volt, akivel talált a szó, volt, akivel
nem. Olyan is volt, aki mellett szóhoz sem jutottam, és olyan is akadt, aki mellett a kínos
csendet én próbáltam valahogyan megtörni.
A nyelveken szólás nem egy velünk született képesség – ezekre szokás azt mondani,
hogy vagy megvan, vagy nincs, és nem is
lesz! Ez egy ajándék, amelyet Isten bármikor
és bárkinek megadhat, és értelemszerűen meg
is vonhat!
Akár szorult helyzetben is kaphatjuk, lsd.
Lukács evangéliuma 12. fejezetének 12. versét.
Szilárd meggyőződésem, hogy ma is vannak ilyen képességű emberek, sőt afelől is
meg vagyok győződve, hogy bármikor szükségem lenne erre a képességre, Isten még számomra is megadhatja a nyelveken szólást.
Ha megérett az emberiség a nyelvek összezavarodására – Bábel –, jó reménység szerint
eljön még egyszer annak is az ideje, hogy
mindannyian ugyanazt a nyelvet beszéljük,
bár ma még a saját családunkon belül is néha
az az érzésünk támadhat, hogy olykor nem
ugyanazt a nyelvet beszéljük…
MIHALKOV FERENC jezsuitaszerzetes:

Út hazafelé

– Szél, tűz, nyelveken szólás… Kisgyermekként találkoztam először e csodába illő
képekkel – érdemes az ünnepek sorrendjében
is felfedeznünk az Isten által elrejtett misztériumot: előbb karácsony, aztán húsvét, majd
pünkösd.
Felnőttként már nem csak hallom, mondom
is, miképpen fújt és fúj ma is a szél. Igen, komolyan hiszem és vallom azt, hogy ennek az
Erő-kiáradásnak máig tartó hatása van!
A nyelveken szólás az egyik olyan kemény
kérdés, amelyet azóta is fejtegetünk. Teológiák, sőt „egy”házak feszülnek egymásnak
ebben is!
Vannak közösségek, ahol teljesen hanyagolják, esetleg még kerülik is ezt a témát.
Olyan gyülekezésen is jártam már, ahol hihetetlen erővel gyakorolják az úgynevezett
nyelveken szólást.
A gond csak az, hogy az ott elhangzottak
például számomra teljesen érthetetlenek, a
gyermekeink halandzsanyelvéhez hasonló
áradat volt.
Márpedig a Biblia pünkösd kapcsán a le-

– Mi, jezsuiták idén pünkösdkor kétszeresen is ünneplünk: ünnepeljük a Szentlelket,
és rendalapítónk, Loyolai Szent Ignác megtérésének ötszázadik évfordulójára is emlékezünk.
1521 pünkösdvasárnapján a Pamplona
várát védő becsvágyó és hiú baszk nemesnek,
Ignácnak egy ágyúgolyó roncsolja szét a
lábát, és zúzza szét a jövőjéről és lovagi karrierjéről szőtt álmait. Ágyba kényszerülve olvasmányai – Jézus élete és különösen a
szentek élete – hatására elindul a megtérés
útján. Betegségének kiszolgáltatottságában és
magányában elkezd lelki megmozdulásaira
figyelni, és lassan, fokozatosan felismeri
Isten hívását. A magát addig hősnek képzelő
lovag azt kezdi érezni, hogy maradandóbb
örömet szerez neki, ha mások helyett önmagát győzi le, és a szentek nyomába szegődve
hitének elmélyítésére törekszik. Jövőképe és
élete átalakul, új perspektívát nyer. Elhagyja
otthonát, útnak indul, hogy megtalálja azokat
az értékeket, amelyeket a Szentlélek működése megsejtetett vele.
Huszonhat évvel ezelőtt, 1995 pünkösdjén,
bérmálásom pillanatában éreztem életemben
először, hogy tudom, hogy van feladatom,
tudom, mit szeretnék kezdeni az életemmel.
Szent Ignác visszaemlékezéseit olvasva
megérintett, ahogyan sebesülése után újraértelmezi a múltját, engedi, hogy Isten alakítsa,
majd végleg elszánja magát Krisztus követésére. Hozzá hasonlóan én is azt éreztem, hogy
mozdul bennem a Lélek. Szent Ignác lett a
bérmavédőszentem, új útra leltem, és a Szentlélek működése nem szűnt meg szívemben.
A Lélek erő. A Lélek vezeti Jézust Keresz-

MIHALKOV FERENC SJ jezsuita szerzetes
Fotó: Orbán Gellért

telő Jánoshoz, és ugyanez a Lélek viszi a
pusztába is. A Szentlélek nélkül nincs megtérés. A megtérés egyszerre ajándék és út,
azaz folyamat. Nem mi tesszük, nem tőlünk
indul, és – ahogyan Márton Áron mondja –,
nem egyszeri alkalom az életünkben: „mivel
természetünk más irányú vonzása nem szűnik
meg, a megtérést naponta meg kell ismételni,
s az ember csak egy életen át tartó megtérés
után ébred tudatára, mit jelent azt mondani:
»én hiszek«”.
A Lélek ad lendületet és bátorítást ezekhez
az ismétlésekhez. Ő indít el minket ezen az
egész életen át tartó úton, a hazatérés útján.
A Szentlélek átjárja, átformálja, megújítja
életünket: az út folyamán szépen, lassan a helyünkre kerülünk, és megérezhetjük, hogy
„valóban azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne”.
Amikor elkezdjük ezt az új életet élni,
megtapasztalhatjuk, hogy otthon vagyunk, jó
helyen vagyunk, összhangban vagyunk magunkkal, és olyan béke van bennünk, mely
erősebb a küzdelmeinknél és megpróbáltatásainknál.
Megkérdezhetjük magunktól, hogy ezen a
földön, ahol – Márton Áron szavaival – „a
hegyek a völgyekkel, a mezők erdőkkel, hófedte bércek a síksággal váltakoznak”, hol
érezzük igazán otthon magunkat.
Ha megpróbálunk rá válaszolni, talán
könnyebben ráérzünk, melyik az a hazafelé
vezető út, amerre a Lélek mozdít.
Dr. des. NÁNÁSI SÁMUEL, Oltszakadátrólszármazóevangélikuslelkipásztor:

Ami egy Árpád-kori templom
megtartó erejében rejlik

– Az oltszakadáti Szeben megyében egy
olyan közösség, amely minden nehézsége ellenére őrzi nemzeti és vallási identitását. A
történelem folyamán többszöri változáson
esett át, a szász behatás vagy román környezet szellemiségével kellett szembenéznie.
A csoda mégis abban rejlik, hogy miközben úgy tűnik, hogy kulturális identitását lassan elveszítette, utolsó mentsvárként a
magyar evangélikus egyházi életformában
mégis megtalálta.
Az ember felteszi ilyenkor a kérdést: hogyan lehetséges, hogy miközben a szerves
kultúrában megrozzan egy közösség élete,
aközben mégis a hitben felvillan az élni akarás sajátossága? Mindez az Árpád-kori templom hangulatának és a köréje összegyűlt
közösségnek, életstílusának, liturgikus tapasztalatainak szerény, de mégis sajátosan
megtartó erejében rejlik.
Ebben a templomban látható mindmáig,
hogy a történelem miként szőtte meg azt a
szellemiséget, amelyet ennek a közösségnek
szánt.
A templom hangulata, egyszerű román
kori vonalai, az orgona és az oltár olyan történelmi és spirituális üzenetek, amelyek letagadhatatlan magyar tapasztalati élettereket
közvetítenek.
Oltszakadátiként elmondhatom, hogy bennem is ez az örökség munkálta a magyar
evangélikus egyházban tükröződő magyar
kultúrát, a nyelviségben való megmaradást és
azt a belső, érző képességet, hogy jó nekem
ebben a kultúrában felnőni. S bár szülőfalum
igencsak megegyszerűsödött a kultúrélet területén, mégis ott él az emberekben az a belső
tudás, amely az embert sajátjában megerősítve mások felé nyitottá teszi.
Érdekes módon, mint minden kultúrákát

ápoló közösségben, elválaszthatatlanok a nagyobb ünnepek egyházi szertartásaival egybekötött népies jellegű hagyományok.
Nálunk a húsvéttól pünkösdi ünnepekig terjedő liturgikus időszakot csak kulturális élményként statuálhatjuk.
Pünkösdkor azonban megelevenedik az
ünnep egyetemes jellege, amely egyébként is
a szellemi-lelki fejlődés történetének keresztény születésnapja. Ha komolyan vesszük az
aforisztikus mondást, miszerint a „kultúra
lelke a lélek kultúrája”, akkor szemléletes
módon tárulkozik elénk a pünkösdi liturgia
misztikus üzenete.
A zenei hanglejtés, amelyben az „oltárkerülés processziója” beletestesül, arra az őskeresztény tapasztalatra enged utalni, amikor a
lélek temploma és a felépített templom
együvé olvad (sz. megj.: az oltárkerülés egy
szakadáti hagyomány, nagy ünnepek első
napján a hívek a hitvallás éneklése alatt körbejárják az oltárt és az előtte térden imádkozó
papjukat). A pap ilyenkor letérdel az oltár
előtt, amely a szolgálat alázatát és a közösség
megbecsültségét valamint a teremtés rendjének elfogadását testesíti meg.
Ez az élményképlet bontotta ki bennem azt
a ráérzést, hogy az oltár teológiája mennyire
fontos. Annak kihangsúlyozódása mutatja
meg minden keresztény és kultúrára törekvő
ember szakítópróbáját. A szimbólumon túl ez
annyira egyetemes, hogy a mi kultúránknak
is szerves részévé vált.
Amikor ott szolgálok, és az oltárra rátekintek, mindig az jut eszembe, ha ez az oltár nem
volna itt, mi rég eltűntünk volna. Ezért hát
egyre őszintébben ismétlem meg a zsoltárokban, az énekekben, az imádságban és szereztetési igékben mindazt, ami bennünket eddig
is és azután is e Lélek kultúrájába öltöztet.
Azért nem vagyok pesszimista, mert mindig

Dr. des. NÁNÁSI SÁMUEL, Oltszakadátról származó
evangélikus lelkipásztor

komolyan vettem, hogy Isten a kövekből is képes
fiakat támasztani. Ameddig a liturgia nyelve és a
templom falai a magyar nyelv finomságában zajlanak, aközben Isten a mi kisközösségünket erős
várrá teszi, és az imádságban előterjesztett kéréseket meghallgatja.
Több más felekezetű szolgatársam észrevette és megérezte, hogy itt az, aminek történnie kell, annyira egyedi, hogy éppen
ezáltal válik egyetemessé. Továbbra is a falu
kulturális és vallási központja a jelenlegi körülmények között a templomból kibontakozó
életforma marad.
Sokan nehezen értik azt, hogy milyen
nehéz megmaradni egy ilyen enklávészerű
közösségnek a többségi nemzet közepette.
Azt hiszem, hogy a megmaradt rendszeresség, amely a falu életterére rányomja a bélyegét, nem máshonnan származik, mint abból a
Szent István-i örökségből, amelyben ő tízeseket – faluközösségi rendszabályzatokat –
állított fel közösségek számára. Megtalálható
a céhmesterekre utaló hagyományok világa
is, amelyből kiemelnénk a temetkezéshez
kapcsolódó szokásokat is: Aki alszegen hal
meg, azt felszegről szállítják utolsó útjára.
Akik ebben a szolgálatban helyet kapnak, kitüntetett emberek. Szülőfalum jelenlegi állapota tehát nem tömegességben, hanem
összezárt kisközösségben él.
Bízom benne, hogy Isten gondviselő jóságából tágabb életerőre tesz szert, ha tudomásul vesszük, hogy amit teszünk, bármilyen
keveset is, azt mindig jól és odaadó módon tegyük. Ez ad ugyanis kulcsot a minőségi fejlődéshez, illetve Isten csodálatos működéséhez.
Szolgáló lelkipásztorként pünkösdkor mindig Isten Szentlelkét kérem erre a kisközösségre, de erdélyi népünkre is, mert tudom és
hiszem, hogy az Istenből hozzánk érkező
Lélek mindig új életet teremt ott, ahol minden
elhalni tűnik.
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A természet kalendáriuma (CDLXIII.)

hanem vitatémák is, éppen úgy, mint Liebig,
Humboldt, Darwin vagy éppen a magyar
RapaicsRaymundés HermanOttóírásai.
Cseresznyevirág bomlik a hegyen,
Amilyen népszerű volt Francé a háború előtt,
tenger szirom, ideleng jószaguk.
olyan tiltott olvasmánnyá vált ’45 után. A Micsurin és Liszenko nevével jegyzett korban
– írja ÁprilyLajos a Májusi reggel négyso- veszedelmes volt akár csak említeni is Francé
rosában.
nevét.”
Az 1960-ban megjelent Új magyar lexiAz egyik ág ring: rajta részegen
konban ez olvasható: „Bécsi születésű biolós rekedten szól egy bókoló kakukk.
gus, természetrajzi író és idealista filozófus,
aki egy ideig hazánkban élt.”
Hadd kezdjük mai sétánkat, kedves olvaDe térjünk vissza Áprily Kakukkjához:
sóm, egy efféle bókolással, főhajtással.
147 évvel ezelőtt, 1874 május 20-án szüSzól. Elhallgat s figyel. Megszólal újra.
letett FrancéRezsőbiológus, botanikus, hajA lombot édes láz borzolja meg.
dan
népszerű
szakmai
és
Mintha Pán-fuvolából szabadulna,
tudománynépszerűsítő könyvek szerzője. A
hangpárja hívó, buggyanó, meleg.
budapesti műegyetemen tanult, EntzGéza
Ha ez a vágytól duzzadó zene
mellett dolgozott, majd KleinGyula tanáregyszer lelüktet majd egy szikla-szájon
segédje lett, 1892-től foglalkozott algológiai
s ujjongva száll a néma mélybe le,
és mikrobiológiai kutatásokkal. Első ilyen
ahol komor király az én királyom,
munkája 19 éves korában jelent meg a csilrezzent a hang, s te, sugaras világ,
lárkamoszatok (Chara) ivarsejtjeinek szerkea mély ködön túl megjelensz előttem:
zetéről. 1898-tól a magyaróvári gazdasági
forrásvizek, rétek, hegyéli fák,
akadémián növénykórtani kutatásokat végsok hű arc, melyet életembe szőttem,
zett, 1902-től külföldön élt, de mindig maholdfény játéka házunk teraszán,
gyarnak vallotta magát, magyar állampolgár
május habos felhője langyos égen maradt. 1906-ban Münchenben saját biolós felzokogok: válts vissza, föld, hazám,
giai kutatóállomást szervezett, általános bioáldott bölcsőm, gyötrő gyönyörűségem!
lógiai problémákkal, a talaj élővilágával (az
edafon elnevezés tőle származik), planktonA május 22-ével kezdődő csillagászati
kutatásokkal foglalkozott. Nevét világhírűvé hónap az Ikrek jegyének védelme alatt áll,
népszerű könyvei tették, nyolckötetes Leben névadója az az állatövi csillagkép, melyen a
der Pflanzen című műve a Brehm botanikai nappályára merőleges égi körív, a Tejút is átpárhuzama. Bálint gazda, a Magyar Televízió halad, s az elmúlt kétezer évben a nyári nap28 évig futó Ablak című magazinjának ál- forduló otthona volt. A legrégibb közel-keleti
landó munkatársa, azaz BálintGyörgyker- kozmogóniák a világ teremtését arra az időre
az
Így
láttam
című teszik, amikor a tavaszpont állott az Ikrek
tészmérnök
önéletírásában így ír róla:
csillagképben: ha az év tavasszal kezdődik,
„Az életünkben, gondolkodásmódunk ala- gondolták, legyen tavasszal a „minden dolkulásában fontos szerepet játszó személyek gok kezdete” is. A csillagkép két legfényenincsenek feltétlenül velünk a maguk szemé- sebb csillaga a Castor és a Pollux, a görög
lyi valóságában. Gyakran csupán az azonos mitológia ikerhőseinek, Kasztórnak és Polühullámhossz rezonál a jelet adó és a befo- deukésznek az égi képmásai. Apja Zeusz, aki
gadó személy között. Így voltam én RaoulH. hattyú képében látogatta meg Lédát, aki a
Francéval, a tudóssal és ismeretterjesztővel Tejút és nappálya másik, átellenes kereszte(…) Könyvei ott sorjáztak a könyvespolco- ződése felett fogadta magába az isteni magot,
mon (…) És nem csak olvasmányok voltak, ott, ahol a Hattyú csillagkép „behatol” a Tejút
Kiss Székely Zoltán

Pünkösdi rózsák

„vulvájába”. Az ikerhéroszok tojásból jönnek
a világra, kerek sapkájuk a tojáshéj, az éggömb két felét jelképezi.
Néha valahogy csoda a világ
mint egy májusi nap szűz hajnala.
Előbb – „Kukurikú!” – mint zöld tanyák
órája, zendült a kakas szava,

aztán tízezer madár csipogott
hogy azt hittem, egy angyal jön s arany
magvakat hoz, de még nem szórja, s ők
ezért visongnak olyan boldogan.

Az angol W.H.Davies versét SzabóLőrinc fordította.
A vad zsivaj elverte álmomat
jártam hát egyet zöld honukon át:
s akkor megláttam, kis nyelvük miért
ujjongott úgy – Kelet aranyban állt.

Kelet aranyban – ez a címe is a versnek.
Kelet aranyban. Mint pünkösd hajnalán, az
idén május 22-én a csíksomlyói nyereg felett
megjelenő BabbaMária, a Napbaöltözött
Boldogasszony.
Áldott szép Pünkösdnek gyönyörű ideje,
Mindent egészséggel látogató ege,
Hosszú úton járókot könnyebbítő szele!

Te nyitod rózsákot meg illatozásra,
Néma fülemile torkát kiáltásra,
Fákot is te öltöztetsz sokszínű ruhákba.

Néked virágoznak bokrok, szép violák,
Folyó vizek, kutak csak néked tisztulnak,
Az jó hamar lovak is csak benned vigadnak.

Mert fáradság után füremedt tagokat
Szép harmatos fűvel hizlalod azokat,
Új erővel építvén űzéshez inokat.

Sőt még az végbéli jó vitéz katonák,
Az szép szagú mezőt kik széllyel béjárják,
Most azok is vigadnak, s az időt múlatják.

Ki szép füvön lévén bánik jó lovával,
Ki vígan lakozik vitéz barátjával,
Ki penig véres fegyvert tisztíttat csiszárral.
Újul még az föld is mindenütt tetőled,
Tisztul homályából az ég is tevéled,
Minden teremtett állat megindul tebenned.
Ily jó időt érvén Isten kegyelméből,
Dicsérjük szent nevét fejenkint jó szívből,
Igyunk, lakjunk egymással vígan, szeretetből!

Csókolt minden az Ég alatt

Köszöntsük hát mi is BalassiBálint Borivóknak való dalával a pünkösdöt.
Amikor Mátyással ismét kitelt az apostolok száma, és eljött pünkösd napja, Jézus ígérete szerint „megjelentek előttük kettős tüzes
nyelvek és üle mindenikre azok közül. És
megtelének mindnyájan Szent Lélekkel, és
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kezdének szólni más nyelveken…” – ahogy az olvasható az Apostolok
cselekedeteiben. Ez az a
történelmi pillanat, amikor az idegen népek közé
téríteni induló apostolok
lépteivel a keresztény
vallás világhódító útjára
indult. Az Írás értelmében
pünkösd vasárnapját már
az ősegyház is a Szentlélek eljövetelének emlékezetére ülte meg, de a
pünkösdi esemény értelem szerint az egyetemes
egyház születésnapja volt
kezdettől fogva.
Míg május 22. 1994től a biológiai sokszínűség nemzetközi napja –
alkalom, hogy a figyelem
a biodiverzitásra irányuljon –, 1999 óta május 24.
az európai nemzeti parkok napja. Az Europarc
Szövetség 1973-ban alakult, s együttesen 34 ország 400-nál is több
védett területéért felelős.
1999-ben indított programja alapján május 24én annak emlékére tartják
e napot, hogy 1909.
május 24-én alakultak
meg az első európai nemzeti parkok Svédországban.
25-e már Orbán napja. Az Orbán (Urbanus) jelentése: ‚finom viselkedés’ (urbanitas), vagy az ur, azaz ‚világosság’, vagy ‚tűz’
és a banal, azaz ‚válasz’ szavak összetétele.
Orbán pápa életéről jóformán semmit sem
tudunk, a II. vatikáni zsinat törölte is a római
kalendáriumból. A hagyomány szerint I. Urbanus néven uralkodott 220–230 között.
Alatta, nevéhez illően, nyugalom honolt az
egyházban. A hagyomány szerint Orbán pápa
rendelte el, hogy a misekelyhet nemesfémből
készítsék, ezért kezében kehellyel, később
szőlőfürttel ábrázolták. Részben ezért választották a szőlőművesek, kádárok, kocsmárosok patrónusuknak. A szőlőhegyeken szobrot,
kápolnát emeltek tiszteletére, képmása szőlőprést, hordót, kádárcéhzászlót díszített.
Az Orbán napja körül elhűvösödő időjárás
az éppen virágzó szőlőnek ártalmára szokott
lenni: ezért helyezték a szőlőket az oltalma
alá. Népünk Orbánt is a fagyosszentek közé
sorolja. De a finom modorú szent védencei
elég neveletlenek. Ha neve napján szép idő
járta, a további jó időért könyörgő körmenetek, szőlőjárások résztvevői hálásak, kegyesek voltak a szenttel, szobrát felvirágozták,
borral öntözték, kelyhébe friss cseresznyét
raktak. De ha nem, kővel dobálták, leköpdösték, megpálcázták, csupasz feneküket kínálták feléje.
Pünkösdre várva, Májusi zápor után, hadd
búcsúzzam el tőled, kedves Olvasóm, Ady
Endresoraival:
Nagymessziről ködölt a Bükk,
Gőzölt a sík, áradt az Ér
S fáradt testemben hirtelen
Ott, a záporverte mezőn
Piros dalra gyújtott a vér,
Piros dalra gyújtott a vér.

Szinte sercent, hogy nőtt a fű,
Zengett a fény, tüzelt a Nap,
Szökkent a lomb, virult a Föld,
Táncolt a Föld, táncolt az Ég
S csókolt minden az Ég alatt
S csókolt minden az Ég alatt.

Káprázó, városi szemem
Behunyom ennyi csók előtt
Rebegőn és nyugtalanul
És halkan kérem az Urat:
»Áldd meg ezt a csókos mezőt,
Áldd meg ezt a csókos mezőt.«

Itt is, ott is asszony-csapat
Kapál, hol majd élet terem.
(Óh, mégis-mégis élni jó.)
Erősek és fiatalok
S a lábuk térdig meztelen
S a lábuk térdig meztelen.

Maradok kiváló tisztelettel.
Kelt 2021-ben, pünkösdre várva, pénteken

PÁLYÁZATI
SZELVÉNY
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VÍZSZINTES: 1. Büntetőjogász, 150 éve született (Pál). 9. Szita. 10. Moby Dick el-

vegyjele. 20. Náspángol. 21. Forint (röv.). 22. Közlekedési pálya. 23. A Volgába ömlik.
24. Fejetlen gerle! 25. Nála lentebbről. 28. Negatív részecske. 30. Halk zörej. 32. A templom … (szegény). 34. Tallinn lakója. 35. A mangán vegyjele. 36. Azon a helyen (nép.).
38. Tan. 41. Hordó lehet ilyen. 42. … Florescu (román szoprán). 43. A tetejére. 44. A
nátrium és az oxigén vegyjele. 46. Széken pihen. 47. Élőlény élettere (ék. f.). 48. Vörös
(angol). 49. A helyére tesz. 51. Trombitahang. 52. Német folyó. 54. Ír felfedező, 200 éve
született (Robert O’Hara). 55. Francia zene- és operaszerző, 150 éve hunyt el (DanielFrancois-Esprit). 56. Történész, archeológus, MTA-tag, 150 éve halt meg (János).
FÜGGŐLEGES: 1. Érzékszerv. 2. … Derek (színésznő). 3. Nehézkesen mozgó. 4.
Német tv-adó. 5. Szorítószerszám. 6. Vízi állat. 7. Költői sóhaj. 8. Fénymázat használ.
11. Német író, 500 éve hunyt el (Sebastian). 12. Zeneszerző, író, kritikus, 150 éve
született (Aurél). 13. Valakivel szemben. 14. Francia férfinév. 15. Szintén ne. 16. Becézett
Erika. 18. Bizonyos ideje. 21. Balatoni … (hal). 23. Francia folyó. 26. Alátaszít. 27. Az
argon vegyjele. 29. Nem tud beszélni. 31. Állatkert. 33. Írország honi neve. 35. Cseh
festő, 201 éve született (Josef). 37. Csel. 39. Ringo … (dobos). 40. Evangélikus püspök,
48-as, 200 éve született (Károly). 41. Derűre jön. 42. Sémi nép. 43. Mindennek a lelke.
45. A Rajnába ömlik. 47. Eladandó portéka. 48. Páratlanul rájár! 50. Arrafele! 51. Arat!
53. Részben odaér!
L.N.J.
A megjelölt sorokban, oszlopokban szereplő helyes megfejtéseket június 3-ig a
Népújság címére (Dózsa György u. 9. szám) beküldők közül ketten egy-egy könyvet
nyernek. 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 Hamvas Béla egyik
művének a címét kapjuk. Könnyítésül egy betűt előre beírtunk.

VÍZSZINTES: 1. Nyári zápor – Gátlásos, gyámoltalan. 7. Kis véredény – Kutya. 8.
Lábízület – Sovány ló. 9. Szlovák, gúnyosan – A kén és a rádium vegyjele. 11. Kacat –
Klór egynemű hangzói. 12. Színültig – Műsorszórás. 14. Asszonynévképző – Szibériai
folyó. 15. Buzdít, rábeszél – Pódium. 18. Karám – Körtánc. 19. Piac – Szélhámos, imposztor. 22. Eme tárgy – Legvégén! 23. Padka – Tokaji borfajta. 25. Edényféleség – Szivardarab! 27. Veszteség – Néma Zsóka! 28. Savanyú folyadék – Hegycsúcs. 30. Fiatalos
köszönés – Közterület. 31. Fogdos – Észak-amerikai vízesés.
FÜGGŐLEGES: 1. Gárdonyi egyik hőse – Mázol. 2. Kel – Hivatali helyiség. 3. Az
ezüst vegyjele – Seb szélei! 4. A panasz szava – Kissé telt! 5. Római pásztordal, dicsőítő
ének – Újságra előfizet. 6. Bízik – Svéd színésznő (Greta). 10. Terjengős, bő – Hawaii
köszönés. 13. Gyilkos vírus – Padlót súrol. 16. Európai nép – Nyak része. 17. Zóna –
Szerves oldószer. 20. Becézett Ágnes – Indiai női viselet. 21. Segédszakács – Haver, cimbora. 24. Ragadozó hal – Buli. 26. Mauna …, hawaii vulkán – Vatikáni, spanyol és portugál
gépkocsijelzés. 29. Üres mag! – Állóvíz.
Koncz Erzsébet
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KOBAK KÖNYVESBOLT

12

Marosvásárhely,
Győzelem tér
18. szám,

15
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 lenfele. 12. Holland építész, 400 éve halt meg (Hendrik de). 17. Tovataszít. 19. A kripton






ELŐSZÁMLÁL

A. TOMBA
SPORTSZERE



14

31

35



LATIN ÉS

MOTIVÁCIÓ

É

ÉNEKESMADÁR

ÜRESEN
SÚG!







KILYÉN
LEVENTE







GYŐRI
SPORTKLUB



P








MIVEL

ALMAFAJTA





A VÖLGYBE

MINDIG A
FEJÉT ÜTIK

UGYANCSAK

DZSÚSZ

CÉGFORMA



20

13

30

(a gondolat befejező része
a rejtvényben alakul ki)

BIZTATÓSZÓ

K

12

MÁJUSI
ÉVFORDULÓK (3.)

24

Mindennap megszűnik
valami, amiért az ember…



FAKULTÁS



946.

Hérakleitosz aforizmája
az életről:





A JÓD
VEGYJELE

KRONOMÉTER

D



GENERÁLIS
(RÖV.)





DÍSZES

BELSŐ,
BENTI





KORSZERŰ



NÉMET NŐI
NÉV









Szerkeszti: Kiss Éva
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Figyelem: a jövő héttől a Cinema City újra moziba
hív a Promenada Mallba Marosvásárhelyen!

1896. május 27-én Románia összerezzent az első
filmvetítés keltette érzelmektől. Mennyi türelmetlenség, kíváncsiság és érdeklődés ébresztette ezeket az új
innovációkat, amelyek ezt követően a legtöbbünk
életének részévé váltak! És most, majdnem 125 évvel
később visszatér a mozitéboly, az érzelmek fokozódnak: nem egy új találmány miatt, hanem egy kedves
régi barát megtalálása miatt, a nagy képernyőn, amely
most életre kel.
2021. május 27-től a Cinema City kapui újra megnyílnak mindazok számára, akik alig várták, hogy helyet foglaljanak kényelmes moziszékünkben, egy
doboz pattogatott kukoricával a kezükben, nyitott szívvel, hogy új, felejthetetlen kalandokba kezdhessenek.
Semmi sem hasonlítható össze azzal az egyedi érzéssel, amelyet akkor élünk át, amikor a lámpa kialszik, és készen állunk arra, hogy elmerüljünk egy
magával ragadó történetben. Eközben egy tasak pattogatott kukoricát vagy annak a kezét szorongatjuk, akivel moziba mentünk, kényelmesen, a fotelben ülve,
miközben a hangok és a meleg fény átjár minket, és
egy új, felejthetetlen világba repít. A mozi a jövőben
is a legjobb módja annak, hogy megfelelő intenzitással
éljünk meg egy filmet, hogy szabad teret engedjünk a
képzeletnek, és hogy más filmnézőkkel megtaláljuk az
álmodozás közös örömét. Tehát készüljön fel, a következő időszak csodálatos új filmpremierek sorát hozza
el, amelyeket biztonságosan élvezhet, kihasználva a
Cinema City legjobb filmélményét.
A mozi első hete díjnyertes fantasyt, vígjátékot és
akciófilmeket hoz:

– közvetlenül az Oscar vörös szőnyegéről: NOMADLAND (3 Oscar a legjobb filmért, a legjobb színésznőért, a legjobb rendezőért), MÉG EGY KÖRT
MINDENKINEK (Oscar a legjobb idegen nyelvű filmért, Mads Mikkelsennel) és a Pixartól a SOUL (Oscar
a legjobb animációs filmért);
– a román filmkészítők is válaszoltak egy újabb kihívásra, és elhozzák a berlini Arany Medve nyertesét,
a BABARDEALĂ BUCLUC SAU PORNO BALAMUC című filmet;
– Robert de Niro, Morgan Freeman és Tommy Lee
Jones is megjelennek A NAGY VISSZATÉRŐK című
vígjátékban, Liam Neesont pedig AZ OLTALMAZÓ
c. akciófilmben láthatjuk a filmvásznon.
Június 1-jétől újra szélesvásznon élvezhetők a várva
várt, már ismert filmek:
– CRUELLA, amiben Emma Stone a 101 kiskutya
hírhedt főgonoszát testesíti meg,
– TOM & JERRY ünneplésre hív, hiszen már 80 év
telt el az első megjelenése óta.
Forró, meglepetésekkel teli nyár következik, amelyen kedves hősökkel találkozhatunk, új kalandokat és
páratlan érzelmeket élhetünk meg: FAST AND FURIOUS 9, CONJURING 3, HANG NÉLKÜL 2, FEKETE ÖZVEGY, HOTEL TRANSYLVANIA:
Átváltozás vagy AZ ÖNGYILKOS OSZTAG csak néhány bejelentett cím a sok közül.
A Cinema City mozik teljes programja, valamint a
jegyek
és
akciók
részletei
megtalálhatók
a www.cinemacity.ro weboldalon.
ACinemaCity

ALOCATIVRT.
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–Marosvásárhely,BartókBélautca2/A–
nyilvánosversenytárgyaláson
bérbeadjaMarosvásárhelyenazalábbi,nemlakásrendeltetésű
helyiségeket:
1. Decebal utca 42. szám, félszuterén, 73,25 négyzetméter, szolgáltatásra, irodának, raktárnak
2. Liviu Rebreanu utca 1., 16,39 négyzetméter, kereskedelemre, szolgáltatásra, irodának
3. Mihai Viteazu utca 3. szám, az udvarban, 35,99 négyzetméter,
szolgáltatásra, raktárnak
4. Tusnád utca 5. szám, 5-ös helyiség, 50,72 négyzetméter, szolgáltatásra, irodának
5. Vadász utca 12. szám, 18 négyzetméter, garázsnak.
A versenytárgyalásra 2021.június4-én10órátólkerül sor a dokumentáció alapján, amelyet a Locativ Rt. székhelyén, a Bartók Béla utca
2A szám alatt, a 7-es irodában lehet megvásárolni (ára 100 lej) május
19-étől, naponta 8–12 óra között. Feliratkozni és az iratokat benyújtani
június 3-án 12 óráig lehet.
A versenytárgyaláson azok vehetnek részt, akik a határidőig benyújtják a részvételi dossziéjukat és licitálnak.
Bővebb felvilágosítás naponta a székhelyen és a 0265/260-375
(25-ös mellék) telefonszámon vagy a www.locativmures.ro honlapon.
A B&B INSOLVENCY SOLUTIONS IPURL – Csíkszereda, Márton
Áron utca 18. szám, Hargita megye –, a csődbe jutott ROLLO TOUR
KFT. cégfelszámolója
nyilvános árverést szervez
egy ingatlan 681/5531-ed részének értékesítésére, amely Marosvásárhelyen, a Bodoni utca 68. szám alatt található beltelek, telekkönyvszáma 120725/Marosvásárhely.
A kikiáltási ár 285.875,40 lej (héa nélkül).
Az árverésen azon fizikai/jogi személyek vehetnek részt, akik/amelyek
igazolják a kikiáltási ár 10 százalékát kitevő garancia kifizetését az árverés előtt 24 órával.
Az árverés a cégfelszámoló székhelyén lesz május 28-án 11 órakor,
és hetente megismétlődik, minden pénteken, ugyanabban az időpontban, az ingatlan eladásáig.
A részvételi feltételekről bővebb tájékoztatást a 0366/100-551, 0748836-713-as telefonszámokon nyújtanak.
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Természeti katasztrófák, koronavírus:

Több mint 482 millió eurós segítség
uniós tagállamoknak

Az európai parlamenti képviselők a tagállamoknak szánt
támogatások jóváhagyása
mellett a szolidaritási alap eljárásainak egyszerűsítését
kérik, hogy az alap szükség
esetén gyorsabban segíthessen.

Mózes Edith

A Parlament kedden hozzájárult,
hogy az Európai Unió szolidaritási
alapjából 397,5 millió eurót fizessenek ki 17 tagállamnak és három,
csatlakozás előtt álló országnak a
koronavírus-járvány elleni fellépésre. Az alábbi államok részesülnek a támogatásban: Magyarország, Ausztria, Belgium, Horvátország, Csehország, Észtország,
Franciaország, Németország, Görögország, Írország, Olaszország,
Lettország, Litvánia, Luxemburg,
Portugália, Románia, Spanyolország, valamint Albánia, Montenegró és Szerbia. Magyarország
összesen 39,7 millió eurót kapott,
amelyből 26,6 milliót még tavaly
novemberben előlegként, a fennmaradó 13,1 millió eurót pedig a
jelenlegi döntéssel.
A jelentést a testület 675 szavazattal, nyolc ellenszavazat és 13
tartózkodás mellett fogadta el.
Spanyolország és Franciaország a
2020 második felében bekövetkezett természeti katasztrófák miatt
további 86,7 millió euró támogatást kap.
Gyors reakció és azonnali segítség
A képviselők egy szintén kedden elfogadott állásfoglalásban kiemelik, hogy az európai országok
egyre kiszolgáltatottabbak az éghajlatváltozás erősödő hatásainak.
Az uniónak ezért egyszerűbbé és
gyorsabbá kellene tennie a szolidaritási alap felhasználását, érvelnek.
A 668 szavazattal, tíz ellenszavazat és 18 tartózkodás mellett elfogadott állásfoglalás rávilágít
arra, hogy a tagállamokat nehéz
feladat elé állítja a természeti ka-

tasztrófák okozta kár értékének
gyors meghatározása. A Bizottságnak meg kellene vizsgálnia, hogyan csökkenthetők az adminisztratív terhek, és hogyan lehetne „a
lehető legrugalmasabb” az alap elosztása a gyors fellépés és a katasztrófa sújtotta régiók és/vagy
országok azonnali megsegítése érdekében.
Elengedhetetlen
a kockázatmegelőzés
A képviselők kiemelték, hogy az
éghajlatváltozás korában „elengedhetetlen” a jobb felkészülés és a
kockázatmegelőzés. A válságok
hatásainak enyhítése érdekében a
Bizottságnak és a nemzeti kormányoknak többet kell szánniuk a lehetséges
válaszokról
szóló
kutatásra és az azzal kapcsolatos
oktatásra. Az alap költségvetésének nem csupán a helyreállítás
költségeit, hanem még a katasztrófa bekövetkezte előtt az éghajlatváltozással szembeni ellenállóképesség növelésének az árát is fedeznie kellene, fogalmaztak a képviselők.
Az unió fordítson külön figyelmet
peremrégióira
A Parlament szeretné elérni,
hogy az unió fordítson külön figyelmet peremrégióira, a szigetekre és a fokozott vulkáni
tevékenységnek vagy földrengéseknek kitett területeire, hiszen itt
különösen nagy a természeti katasztrófák esélye. A képviselők
szerint a regionális kiterjedésű katasztrófákra is nagyobb figyelmet
kell szánni.
A Parlament azt is várja a Bizottságtól, hogy a támogatott országoknak nyújtson technikai és
adminisztratív segítséget ahhoz,
hogy hosszú távú stratégiákat dolgozzanak ki a regionális természeti
katasztrófák és jelentős népegészségügyi szükséghelyzetek hatásának csökkentésére.
Bővíteni kell az alap forrásait
Younous Omarjee (Franciaország, baloldal) szerint: „Az éghaj-

latváltozás nyomán várhatóan
egyre gyakrabban fordulnak majd
elő természeti katasztrófák. A súlyos gazdasági károkkal is járó emberi tragédiák láttán mindenképpen bővítenünk kell az alap
forrásait, és fel kell gyorsítanunk
az eljárást. Európa minden régiója
érintett, különösen a szigetek, ahol
a gazdasági fejlődés még mindig
törékeny, de amelyek a leginkább
ki vannak téve az éghajlatváltozás
hatásainak” – fogalmazott a jelentéstevő, a Regionális Fejlesztési
Bizottság elnöke.
***
Az Európai Unió szolidaritási
alapját a 2002-ben Közép-Európát
sújtó áradások nyomán hozták
létre abból a célból, hogy gyors
pénzügyi segítséget biztosíthasson
a tagállamoknak és a csatlakozásra
váró országoknak nagy természeti
katasztrófák esetén. Az alapból
azóta csaknem 6,6 milliárd eurót
fizettek ki kb. száz természeti katasztrófa után 23 tagállamban és
egy csatlakozásra váró országban.
2020 márciusában a koronavírus-járványra válaszul az unió a kiemelkedő
népegészségügyi
veszélyhelyzetekre is kiterjesztette
az alap felhasználhatóságát.
Forrás: az Európai Parlament
Magyarországi Kapcsolattartó
Irodája

A multinacionális cégek adóelkerülése ellen

Mózes Edith

Az eddigi próbálkozások az
adóreformra elbuktak néhány tagállam ellenállásán, most azonban
az Egyesült Államok is változást
sürget.
A válságkezeléshez szükség van
a tisztességes adórendszerre
A mostaninál egységesebb társasági adórendszert szeretne az Európai Bizottság. Az elképzelés
szerint ez jobban szolgálná a cégek
és a gazdaság igényeit. Éves szinten több milliárd euró tűnik el az
államkasszákból a különféle kiskapuk és az adóelkerülés miatt. A terv
szerint egyes multicégeket köteleznének arra, hogy hozzák nyilvánosságra, mennyi társasági adót
fizetnek. Az unió szerint a válságkezeléshez szükség van a tisztességes adórendszerre.
„Két nagy hajtóerő van, az egyik
az, hogy a válság után erős közös
pénzügyi eszközökre van szükség.
A másik pedig, hogy az adórend-

szerünket a múlt századi igényekhez igazították, akkor még nem
volt digitalizáció és globalizáció se
nagyon” – mondta az unió pénzügyi biztosa, Paolo Gentiloni.
Fel kell hagyni az egymás elleni
adóversennyel!
Brüsszel azt szeretné, ha a tagállamok felhagynának az egymás
elleni adóversennyel. Több ország
kínál rendkívüli adókedvezményeket a multicégeknek, amelyek
gyakran csak ezekben a tagállamokban adóznak a nyereségük
után. Az adóelkerülés ellen küzdő
civilek szerint az új terv segíthet a
jelenség visszaszorításában.
„Egy, még kidolgozás alatt álló
képlet alapján számítanák ki uniós
szinten a cégek profitját. Ehhez figyelembe veszik majd az eladásokat, az alkalmazottak számát,
ennek alapján osztanák szét a nyereséget a tagállamok között. Vagyis
egy tisztességesebb rendszer jön
létre a nyereség szétosztására. És
ott kell majd adózni, ahol valóban
van gazdasági tevékenység” –
mondta az Oxfam aktivistája, Chiara Putaturo.
A Biden-kormányzat is változást
szeretne
Korábban már több próbálkozás
volt az unióban egy igazságosabb

Nem szeretünk beszélni róla, de mindannyiunkat foglalkoztat a hűtlenség, a megcsalás kérdése. Valószínűleg gyakran eljátszunk a gondolattal,
hogy mit tennénk, ha ebben a helyzetben találnánk magunkat, és még inkább, ha hűtlenek voltak hozzánk, vagy mi voltunk azok. Ilyenkor csak
úgy sorjáznak a kérdések: ki a hibás? Mit rontottunk el? Hogyan lehet túlélni? Vajon tudok-e még bízni? Az Erdélyi Magyar Televízió Nőszemközt
című műsorában erről a kényes témáról faggatja vendégeit Kurta Kinga
szerkesztő-műsorvezető. Tapasztalatait ezúttal Csata Éva pszichológus,
Zöld Zita egészségügyi szakember és Simó Franciska, az ETV irodavezetője osztja meg a nézőkkel pénteken este 9 órától a tévéképernyőn és a
YouTube-csatornán.

Younous Omarjee (Franciaország), a Regionális Fejlesztési Bizottság elnöke
Forrás: Wikipédia

Közös uniós társasági adórendszert szeretne az Európai Bizottság
Az Európai Bizottság bemutatta a terveit egy uniós
szintű társasági adórendszer
kialakítására. Ezzel harcolna
a multinacionális cégek adóelkerülése ellen.

Ki a hibás? Mit rontottunk el? –
tabumentesen a hűtlenségről
az Erdély TV-ben

társasági adórendszer létrehozására. Ezek azonban rendre elbuktak Írország, Luxemburg és
Hollandia ellenállásán. Most azonban az Egyesült Államok is változást szeretne, a Biden-kormányzat
azt javasolta, hogy globálisan legalább 21 százalék legyen a társaságiadó-szint.
Szijjártó Péter ellenzi
az adóharmonizációt
Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter közben
Párizsban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet
(OECD) megválasztott főtitkárával
folytatott tárgyalása után jelezte,
ellenzi az adóharmonizációt. Ez a
nemzetközi szervezet egy globális
minimumadó bevezetésén dolgozik, Szijjártó szerint azonban ez
adóemeléshez vezet, amit ő zsákutcának tart.
„Senkinek nincsen joga kívülről
beavatkozni a magyar adópolitikába”– mondta Szijjártó, aki szerint Budapest ragaszkodik ahhoz,
hogy az adókulcsok megállapítása
nemzeti hatáskörben maradjon. A
miniszter kiemelte, a magyar gazdaság versenyképességének egyik
legfontosabb eleme az, hogy Európában itt terheli a legalacsonyabb
adó a munkát és a vállalkozásokat.

Elhunyt Puhl Sándor játékvezető

Hatvanöt éves korában elhunyt Puhl Sándor futballbíró, az 1994-es labdarúgó-világbajnokság döntőjének a játékvezetője. Négyszer választották
a világ legjobbjának 1994 és 1997 között, illetve neki adták az ezért járó
aranysípot.
Puhl Sándor 1970-ben kezdett bíráskodni, 1984-től működött közre a
labdarúgó NB I.-ben. A 90-es években tett szert világhírre. Az 1994-es
brazil–olasz világbajnoki döntő után három évvel Münchenben a Dortmund–Juventus Bajnokok Ligája-döntőt is ő irányította.
Puhl Sándor 2002 és 2007 között tagja volt a Nemzetközi Labdarúgószövetség (FIFA) játékvezetői bizottságának.

Fotó: MLSZ

Futballbajnoki mérkőzések a televízióban

Május22.,szombat:
* 13.30 óra, DigiSport 1: Galaci Suporter Club Oţelul – Dacia Unirea
Brăila (osztályozó a 2. ligába jutásért, 2. kör, 1. mérkőzés)
* 17.30 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1: Bukaresti Steaua – CS Afumaţi (osztályozó a 2. ligába jutásért, 2. kör, 1. mérkőzés)
* 20.30 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1: Gyurgyevói Astra – CSU
Craiova (Románia-kupa, döntő)
Május23.,vasárnap:
* 13.30 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1: CS Mioveni – Bukaresti
Rapid (2. liga, felsőházi rájátszás, 10. forduló)
* 18.30 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1: Universitatea 1948 Craiova
– Dunărea Călăraşi (2. liga, felsőházi rájátszás, 10. forduló)
* 18.30 óra, DigiSport 2, Telekom Sport 2: FK Csíkszereda – Temesvári
ASU Politehnica (2. liga, felsőházi rájátszás, 10. forduló)
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)

A siker törvénye I–IV.

Ez a könyv Napoleon Hill 20 éves munkájának gyümölcse, amit Andrew Carnegie,
az egykori skót milliárdos felkérésére készített. A szerző több száz sikeres és több
tízezer sikertelen embert interjúvolt meg, hogy megfejtse a siker és a kudarc titkait.
Napoleon Hill a könyvben leírt elvek alkalmazásával adta ki ezt a könyvet, miután
tanfolyamon több ezer embert tanított eredményesen a könyvben lefektetett
alapelvekre. A tanfolyamon részt vevő kereskedők igazolták, hogy a könyvben leírt
elvek következetes használatával bármit megszerezhetnek, amire csak az
életükben vágynak.
Kapható Marosvásárhelyen a Garabontzia könyvesboltban: Forradalom utca 4.
szám, vagy online megrendelhető a www.garabontzia.eu weboldalról.
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JÓKÍVÁNSÁG

SZABÓ JULIANNÁNAK, a dolgos kezű, drága feleségnek,
Édesanyának, nagymamának, dédimamának, jó testvérnek
születésnapja alkalmából minden jót kívánunk.

Sok-sok szeretettel hosszú, boldog életet és jó egészséget

kíván férje, János, lányai: Jutka és Emmuska, testvérei:
Ferenc és Ernő családjukkal együtt, a tíz unoka és a hét

dédunoka.

Örömökben gazdag éveket élj még sokáig, drága Mama!
(11919)

A hirdetési rovatban megjelent
közlemények, reklámok tartalmáért
a hirdetésfeladó vállalja
a felelősséget!

ELADÓ Jánosházán, 40 km-re a Balatontól és 45 km-re az osztrák határtól
családi
ház
300
m2-es
konyhakerttel: 2 szoba, konyha,
fürdő, pince, garázs, raktár. Ára:
15.000 euró. Tel. 0749-554-627, 0036-70-537-3977. (11886-I)

ELADÓ 800 kg szemes kukorica. Tel.
0732-586-648, 0724-957-478. (sz.-I)

ELADÓ 2 szobás, földszinti tömb/
házlakás a Măgurei utcában, vagy
elcserélem egy garzonlakással. Tel. 0745996-819, 0729-090-506. (11912)

ADÁSVÉTEL

VÁSÁROLUNK bakelitlemezeket, jó árat
ajánlunk. Tel. 0740-280-126. (11856)
ELADÓ 2700 m2 beltelek Kebelében.
Tel. 0757-162-015. (11911-I)
ELADÓK malacok és disznó. Tel.
0265/320-382, 0740-463-935. (11851)
ELADÓ Jedden 14 ár beépíthető terület. Tel. 0742-260-509. (11922-I)
ELADÓ egy lebontott, sötétbarna,
mintázott csempekályha 600-as vagy
1000-es égővel. Tel. 0770-197-339.
(11924)
AJÁNDÉKBA adok egy íróasztalt. Tel.
0770-197-339. (11924)
RABLAPROGRAMBA illő autót vásárolnék. Az elszállítását és forgalomból való törlését vállalom. Tel.
0748-882-828. (11894-I)
INGYEN elvihető használt kinyitható
fotel. Tel. 0748-020-982. (11943-I)
ELADÓ 2 barna színű támlás szék –
darabja 35 lej; Vaillant kalorifer (75 cm x
60 cm) – 150 lej. Tel. 0747-102-182.
(11950)
ELADÓ új, kétágú, kihúzható alumíniumlétra (550 lej). Tel. 0742-020653, 0365/445-515. (11952-I)
ELADÓ minőségi ágybetét (matrac) 200
x 90 cm, egyhetes használat után.
Vételár: 760 lej, eladási ár: 600 lej. Tel.
0741-047-489. (11956)
ELADÓ kádba való tusolópad beteg
számára.
Tel.
0770-466-440.
(11958-I)

LAKÁS

ELADÓ kétszobás tömbházlakás a
November 7. negyedben. Tel. 0744966-747. (11796-I)
ALBÉRLETBE kiadó garzonlakás.
Tel. 0749-425-152. (11348-I)
ELADÓ ház Mikházán 70 ár területen.
Tel.
00-36-30-316-2003.
(11844-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)

KIADÓ kétszobás lakás a November 7.
negyedben. Tel. 0745-591-303. (11916)
KIADÓ 2 szobás, II. emeleti tömbházlakás a Kövesdombon, a napipiac
mellett. Tel. 0754-533-011. (11926-I)
ELADÓ I. osztályú, III. emeleti, 2 fürdőszobás tömbházlakás az Uniriiban.
Tel. 0741-185-956. (sz.-I)
ELADOK vagy elcserélek II. osztályú
garzonlakást. Tel. 0751-504-271.
(11953-I)
ELADÓ 2 szobás tömbházlakás pincével és garázzsal. Tel. 0754-323475, 10-20 óra között. (11957-I)

TÁRSKERESÉS

60 év körüli nő vagy, és szeretnél falun
élni
városi
körülmények
között?
Várom leveledet az „Együtt könnyebb”
jeligére a szerkesztőségbe. (11954)

MINDENFÉLE

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT vállalok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (22563-I)
KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag
és
alumíniumredőnyöket,
szalagfüggönyöket,
belső
redőnyöket,
szúnyoghálókat. Tel. 0744-121-714,
0766-214-586. (11908)
VÁLLALUNK: tetőkészítést, ácsmunkát, cserépforgatást, tetőfedést lemezzel,
cseréppel,
festést,
meszelést, bármilyen más munkát.
Tel. 0742-734-062, Attila. (11798-I)
FUVART, bútorhordást vállalunk személyzettel, külföldre is, valamint törmelékszállítást. Tel. 0749-543-104.
(10638-I)
VÁLLALUNK építkezési munkát, falrakást, ácsmunkát, vakolást, falfestést, parkettrakást, parkettcsiszolást,
gipszkartonozást, szigetelést, anyagszállítást.
Tel.
0740-667-511.
(11145-I)
KŐMŰVESMUNKÁT, festést vállalok. Tel. 0754-698-356. (11741)
VÁLLALOK tetőmunkát, cserepezést, lindabozást és bármilyen bádogosmunkát. Tel. 0759-795-403.
(11774-I)

BÚTOR rendelésre. Tel. 0770-383959. (11723-I)
VÁLLALUNK: tetőkészítést bármilyen lemezből vagy cserépből, készítünk garázst, kerítést betonból is,
teraszt, manzárdot, kanálist, szemétleöntőt tömbházaknál, sürgős javítást.
Munka után takarítunk, a szemetet elszállítjuk. Nyugdíjasoknak 20% kedvezmény. Tel. 0755-613-736. (11789)
VÁLLALUNK: ácsmunkát, tetőfedést, tetőszigetelést. Tel. 0740-667511. (22613-I)
VÁLLALUNK: kőművesmunkát, szobafestést, parkettrakást, csiszolást,
hőszigetelést, kertépítést, térkövezést. Tel. 0740-667-511. (22613-I)
VÁLLALUNK tetőfedést, bádogosmunkát, csatorna- és lefolyókészítést,
felszerelést. Tel. 0752-468-860.
(11805-I)
TERMOPÁN ajtók, ablakok gyártása és
szerelése német Veka profilokból. Tel.
0751-994-923. (11657)

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)

TETŐKÉSZÍTÉS lemezből, cserépből,
ácsmunka,
teraszkészítés,
garázsfelújítás,
csatornajavítás,
bármilyen
kisebb javítás, mindenféle más munka.
Tel. 0755-654-115. (11878)

VÁLLALUNK tetőkészítést, járólaplerakást, szigetelést polisztirén lappal,
bitumenes tetőt, ipari javításokat,
készítünk kerítést, teraszt, lugast, lefolyót,
csatornát. Tel. 0759-552-041. (11860)
IDŐS GONDOZÁSÁT vállalom Marosvásárhelyen. Tel. 0733-859-222.
(11944-I)
VÁLLALUNK tetőkészítést lemezből,
cserépből; ácsmunkát, teraszkészítést, garázsfelújítást, szigetelést, bármilyen kisebb javítást és mindenféle
más munkát. Tel. 0747-508-707, Misi.
(11941-I)
IDŐSGONDOZÁST vállalok ottlakással. Tel. 0755-614-788. (11951-I)
FŰNYÍRÁST, permetezést vállalunk.
Tel.: 0747-634-747. (sz-I)
CÉG 15%-os kedvezménnyel készít
új tetőt cserépből vagy lemezből, vállal cserépforgatást, tetőjavítást. Tel.:
0770-621-920. (sz-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Fájó szívvel emlékezem drága
édesanyámra, BREJÁN MÁRIÁRA május 21-én, halálának 12.
évfordulóján, és édesapámra,
BREJÁN
ISTVÁNRA,
aki
szeptemberben lesz 13 éve,
hogy
távozott
közülünk.
Emléküket szívemben hordom.
Nyugodjatok
békében!
Éva és családja. (11913)
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A napok, amelyek azóta teltek el,
évbe kötötték nyári csokrukat.
Fájdalmunk azóta sem tompult,
hiányod ma is gyötör.
Szomorúan emlékezünk hát 2020.
május 21-ére, amikor az angyalok
szárnyuk alatt – talán túl korán! –
vitték el közülünk
FEKETE
LÁSZLÓ
ZSOLTOT,
a gyermeket, testvért, édesapát,
rokont, barátot.
Nyugalma legyen békés!
A szomorú család. (11933)
Szívünkben
el
nem
múló
fájdalommal emlékezünk a drága
férjre,
édesapára,
nagytatára,
apósra, testvérre, rokonra és jó
barátra,
LUKÁCS
ANDRÁSRA
(Bandi)
halálának negyedik évfordulóján.
Szép emléke, szeretete mindig
bennünk él.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!
Szerettei: felesége, lánya, fia, menye
és három unokája. (11917-I)
„Olyan csend van így nélküled,
hogy szinte hallani,
amit még utoljára
akartál mondani.”
(Váci Mihály)
Fájó szívvel és kegyelettel
emlékezünk
MINOR ENIKŐRE halálának 5.
évfordulóján. Nyugalma fölött
őrködjön szeretetünk. Emléke
legyen áldott!
Szerettei. (11921-I)

Elmentél tőlünk egy szép
tavaszi napon,
azóta tiéd a csend, a
nyugalom.
Elhagytad a házat, amit úgy
szerettél,
itthagytál mindent, amiért
küzdöttél.
Csak egy fénysugarat hagytál:
az emlékedet.
Hiányod elviselni nagyon
nehéz.
Szép emléked szívünkben
örökre megmarad.
Téged elfelejteni nem lehet
soha.
Fájó
szívvel
emlékezünk
május
23-án
SZÉKELY
IMRÉRE halálának 8. évfordulóján.
Emléke
legyen
áldott,
nyugalma csendes! Drága
lelke pihenjen békében!
Emlékét őrzik Őt soha nem
feledő szerettei és rokonai.
(11947)

ELHALÁLOZÁS
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett feleség, anya, nagymama,
DÁNIEL MARGIT
szül. Boros
a CEC volt dolgozója
2020. december 24-én Magyarországon elhunyt.
Hamvait 2021. május 22-én,
szombaton délben 12 órakor helyezzük örök nyugalomra a református temetőben.
A gyászoló család. (sz.-I)

Mély fájdalommal búcsúzunk a
szeretett édesanyától, nagymamától, dédnagymamától, sógornőtől, nagynénitől, közeli, távoli
rokontól és ismerőstől,
SZÁSZ MAGDOLNÁTÓL
aki életének 94. évében, 2021.
május 19-én örökre megpihent.
Utolsó útjára május 21-én, pénteken 14 órakor kísérjük a marosvásárhelyi katolikus temetőben.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!
Gyászoló szerettei. (11960-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a drága jó férj, édesapa, nagyapa, após, testvér, sógor és jó
barát,
NAGY ISTVÁN (JEAN)
életének 66. évében május 4-én
türelemmel viselt betegség után
csendesen elhunyt Budapesten.
2021. május 28-án 13 órakor helyezzük örök nyugalomra Budapesten,
az
Angeli
utcai
urnatemetőben (22. kerület). Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes.
A gyászoló család. (sz-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
Mély együttérzéssel osztozunk Városi Ilonkával és családjával SANYIKA elvesztése
miatt érzett kimondhatatlan
fájdalmában.
„Én vagyok a feltámadás és
az élet, aki hisz énbennem, ha
meghal is, él!”
(Jn. 11:25)
Maradjanak most meg a szép
emlékek és az örök életbe vetett hit!
Margit, Anikó és Judit. (-I)
Mély megrendüléssel értesültem volt kolléganőm, DÁNIEL
MARGIT (Manyi) halálhíréről.
Őszinte részvétem a gyászoló
családnak, és vigasztalódást
kívánok. Nyugodj békében,
Manyi!
Oláh Ibolya. (p.-I)
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SCDürkoppAdlerSRL,
Marosszentgyörgy
str. Agricultorilor nr. 12.

munkatársat keres
számvezérlésűgép-kezelői
éshőkezelői állásbetöltésére

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

Szolgáltatás–Üzletiajánlat

REDŐNYÖK,SZALAGFÜGGÖNYÖK,ROLETTÁK,GARÁZSKAPUK,ÁTLÁTSZÓPONYVABEÉPÍTÉSés egyéb árnyékolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy választékban. Tel. 0745379-638. (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)
TERMOPÁNABLAKOK,ajtók javítása, szúnyoghálók, rolók szerelése. Tel. 0771-383-725. (11767)

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

LAKATOSMŰHELYBE MUNKATÁRSAKAT keresünk. Tel. 0759-465-199. (65641-I)
VARRODA VARRÓNŐKET alkalmaz. Tel. 0742-298-872. (22614-I)

AMUREŞMEXRT.a nyárádtői ipari parkba alkalmaz CSOMAGKEZELŐKET és MUNKÁSOKAT FAIPARBA. Nettó bér: 2250 lejtől. 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)

AmarosszentgyörgyiGASTROMETALMAGÁNCÉG ARGONHEGESZTŐ-LAKATOS SZAKEMBEREKET alkalmaz. Érdeklődni a következő telefonszámon lehet: 0728-328-881, az önéletrajzokat a
jobs@gastrometal.ro e-mail-címre várjuk. (65664-I)
AMEZŐFELEIEDENGARDENIDŐSEKOTTHONÁBAszeretettel várjuk az érdeklődőket luxuskörnyezetben, felkészült személyzettel. Tel. 0740-363-678. (22611)

BEJÁRÓNŐT KERESÜNK. Tel. 0723-231-293. (11892-I)

ATIMKOPÉKSÉG alkalmaz ELADÓKAT üzleteibe. Érdeklődni lehet a cég székhelyén: Marosvásárhelyen, a Bodoni utca 85. szám alatt vagy a 0756-128-310-es telefonszámon. (65665-I)

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.

