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Az ivóvíz- és csatornahálózat
bővítésére

Marosszentanna községben nagy az igény

Dunai hajóbaleset

A Hableány sétahajó tragédiájának
második évfordulója alkalmából felavatták a baleset áldozatainak emlékművét hétfőn Budapesten, a
szerencsétlenség helyszínén, a Margit
híd pesti hídfőjénél.

____________3.
Önkéntességből
jeleskedtek

Kertészeti gépek zajától volt hangos
szombaton a marosvásárhelyi Tudor
lakónegyed egy része, ugyanis két
nyárádszeredai csapat részvételével
nagyszabású kert-takarítási és karbantartási munkálatot végeztek el a
Szent Cecília védelmi otthon telkén.
Az otthonnak viszont nemcsak ezen a
területen volna szüksége segítségre.

____________4.
Idén is elmarad
Tusványos

Minden jó hír ellenére azonban nagy
valószínűséggel az idei év is fesztiválok nélkül fog eltelni, ha mégis lesznek, akkor ott is fogunk találkozni
eddig szokatlan dolgokkal.

____________5.
Jól szerepeltek
a bernádysok
Fotó: Nagy Tibor

Marosszentanna község fejlesztési stratégiája keretében fo- Ezzel párhuzamosan folyamatban van két-három övezeti telyamatos beruházásokat végeznek, amit az új lakóházak, rületrendezési terv kivitelezése.
utcák megjelenése is indokol. Jelenleg az Országos Beruházási Alaphoz a bárdosi sportbázis terve, Marosszentanna Szer Pálosy Piroska
szennyvízhálózatának a bővítése és a Marosszentannától
(Folytatás a 6. oldalon)
Várhegyig tartó útszakasz aszfaltozási terve van benyújtva.

Mózes Edith

Magyar tudósokról és feltalálókról
szóló, rendkívül érdekes, izgalmas,
három fordulóban megszervezett Kárpát-medencei vetélkedő résztvevői
közül értek el kimagasló eredményt a
marosvásárhelyi Dr. Bernády György
Általános Iskola 7–8. osztályos diákjai.

____________8.

Gyermeknap

A nemzetközi gyermeknapot a világ számos országában megünneplik az év legkülönbözőbb napjain. Az ünnepet először Törökországban
tartották meg 1920. április 23-án, majd később a genfi gyermekjóléti
konferencián 1925-ben. Az ENSZ közgyűlése 1954-ben javasolta, hogy
minden országban tartsák meg az egyetemes gyermeknapot. A Wikipédia szerint az ünnep célja, hogy megemlékezzenek a világ gyermekeinek testvériségéről és az egymás közti megértésről, valamint a
gyermekek jóléte érdekében kifejtett küzdelemről. Javasolták a kormányoknak, hogy mindenhol olyan napot jelöljenek ki erre a célra,
amit megfelelőnek gondolnak.
Romániában ma ünnepelik a gyermeknapot. Mindenhol színes rendezvényekkel tennék emlékezetessé, hiszen a több mint egy éve tartó
világjárvány sok örömöt megvont tőlük.
Azonban sokan nehezményezték, hogy május 31-ét nem szavazta
meg a parlament szabadnapnak, mert egy hosszú hétvégét másként
szervezhettek volna meg, a gyermekek örömére.
De az igazi baj nem is az, hogy a hétfő nem volt szabad. Hanem az,
hogy a parlamenti képviselők/szenátorok – szokás szerint – ezúttal is
„gondoskodtak” magukról, illetve arról, hogy május 31-én ne kelljen
megjelenjenek a „munkahelyükön”. Azt találták ki, hogy „terepmunkát” fognak végezni, ami sok szülő szerint azt jelenti, hogy családjuk,
barátaik körében töltik el ezeket a napokat – akár a hegyekben, akár
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
5 óra 34 perckor,
lenyugszik
21 óra 7 perckor.
Az év 152. napja,
hátravan 213 nap.

IDŐJÁRÁS

Eső
Hőmérséklet:
max.130C
min.100C

Ma TÜNDE,
holnap KÁRMEN és ANITA
napja.
KÁRMEN: spanyol eredetű, a
Nuestra Senora del Carmen, azaz
a Karmel hegyi Miasszonyunk
rövidülése.

Megyei hírek

Megkésett restaurálás

Turisztikai látványosság lesz
a szászkézdi parasztvár

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2021. május 31.
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Iratkozás az érettségire

Május 31-én, hétfőn megkezdődött az iratkozás az érettségi vizsga első szessziójára. A jelentkezési határidő június
4-e, a tanév utolsó tanítási napja a tizenkettedik és tizenharmadik osztályba járók számára. Az érettségi írásbeli
vizsgái június 28-án kezdődnek a román nyelv és irodalommal; 29-én a szaknak megfelelő kötelező tantárgyból, 30án a választott tantárgyból, július 1-jén pedig anyanyelvből
és irodalomból mérik fel a végzősök tudását. Az eredményeket július 5-én 12 óráig teszik közzé, az óvásokat
ugyanaznap 12–18 óra között lehet benyújtani. Az óvások
elbírálása utáni végleges eredményeket július 9-én ismertetik. A szóbeli vizsgákat a koronavírus-járvány miatt idén
sem tartják meg. A román nyelv és irodalom, az anyanyelv
és irodalom, valamint az idegen nyelv szóbeli vizsgája és
a digitális kompetenciák felmérése helyett korábbi osztályzatokat fogadnak el egyenértékűként, a tanügyminisztérium
által kidolgozott módszertan szerint.

Nyit az ombudsmani iroda

Június 2-ától, keddtől ismét fogadja a lakókat az ombudsman (nép ügyvédje) marosvásárhelyi irodája. Kihallgatásra
a megszokott helyszínen, a Kárpátok sétány 17. szám alatt
lehet jelentkezni, ügyfélfogadás: hétfőn és szerdán 10 és
14, illetve kedden és csütörtökön 12 és 16 óra között. Telefonszám: 0265-211-082.

Erdélyi magyar hivatásos
néptáncegyüttesek találkozója

A járványügyi korlátozások enyhítésével múlt héten május
27–30. között sor kerülhetett az erdélyi magyar hivatásos
néptáncegyüttesek találkozójára, amelynek ezúttal Csíkszereda adott otthont. A rangos rendezvényen a Maros Művészegyüttes Valaki jár a fák hegyén című
Kányádi-emlékműsorával vett részt.

Valódi példaképek

Június 2-án, szerdán 17.30-tól a marosvásárhelyi várban,
a múzeum épülete előtti téren mutatják be dr. Kádár Annamária Valódi példaképek című, legújabb könyvét, amelyben
a szerző 13 kortárs magyar példakép – Al Ghaoui Hesna,
Barabási-Albert László, Borbély Alexandra, Böjte Csaba,
Halácsy Péter, Jentetics Kinga, L. Ritók Nóra, Máté Bence,
Michelisz Norbert, Polgár Judit, Roska Botond, Ürge-Vorsatz Diána és Vecsei H. Miklós – történetét dolgozta fel meseformában.
A
könyvbemutató
alatt
fiatal
pedagógushallgatók gyermekfoglalkozásokkal várják a legkisebbeket. Rossz idő esetén az eseményre a múzeum
épületének nagytermében kerül sor.

Szimfonikus hangverseny

Június 3-án, csütörtökön 19 órától a Kultúrpalota nagytermében szimfonikus hangversenyre várják a klasszikus
zene kedvelőit. A City Tv-vel közösen szervezett koncerten
a Marosvásárhelyi Állami Filharmónia szimfonikus zenekarát Marius Hristescu vezényli, hegedűn közreműködik Vlad
Raceu. Műsoron: M. Bruch: 1. hegedűverseny, G. Bizet: 1.
Carmen-szvit, 2. Carmen-szvit.
Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

Míg korábban az egykori szászkézdi szász parasztvár alig látszott a főútról, néhány éve már
láthatók a falai, mi több, állványok jelzik, hogy
felújítják. Ovidiu Şoaită polgármester tájékoztatott
arról, hogy milyen fázisba kerültek a felújítási
munkálatok, és hogyan szeretnék beépíteni a turisztikai körforgásba a várat.

Vajda György

Brassó felől közelítve Szászkézd az első olyan település
Maros megyében, ahol fellelhető az egykori szász örökség
mind a főút mentén, mind a falu félreeső utcáiban épített
egykori házak, vagy az impozáns evangélikus templom és
a mellette levő torony révén. Ez egészül ki az egyik dombtetőn épített parasztvárral. Szászkézden a X. században
székelyek laktak, őket a 13. század elején a mai Kézdiszékre költöztették, amely korábbi településükről kapta a
nevét. Helyükre szászok települtek. A középkorban a település Szászkézdszék székhelye is volt, királybíróval. A 15.
század közepén azonban a szék központját Kőhalomra helyezték át. 1419-ben városként említik. Sokáig Segesvárral
egyenrangú település volt, ezért évszázadokon át versengett vele. A 15. század második felétől Segesvárszékhez,
1876-ban Nagy-Küküllő vármegyéhez csatolták. A kivándorlás már 1899-ben megkezdődött, a kommunizmus alatt
és utána masszívan vándoroltak ki a szászok.
A parasztvárat 1347-ben kezdték építeni a várdombra.
Elsődleges célja az volt, hogy megvédje a lakosságot a különböző támadások idején, ugyanakkor vészhelyzetben az
élelmet biztonságos helyen őrizzék. Felülete mintegy ötezer négyzetméter. A tíz méter magas falakat hat bástya
övezte: az őrtorony, a kapubástya, a pap tornya, a kapitány
bástyája, a lőportorony és az iskolatorony. Nevük egyben
jelezte egykori rendeltetésüket.
A vár nemcsak a falut, hanem a környékbeli településeket is kiszolgálta. A török inváziókor jelentős mennyiségű
ezüstöt, aranyat, pénzt, fegyvereket, lószerszámokat tároltak ott. Soha nem tudták bevenni, ennek köszönhetően maradt fenn. Miután nem használták (hivatalosan 1965-től),
elindult a romosodása. Érdekessége, hogy ma is létezik két
alagút, amelyet egykor menekülőútnak használtak. Az
egyik a vár mögött levő, igen mély szakadék széléhez

RENDEZVÉNYEK

Befejezés – kortárs táncelőadás

A Transylvanian Contemporary Dance tánccsoport első
bemutatójára várják az érdeklődőket június 6-án, vasárnap 19 órától a Maros Művészegyüttes termébe. Az Unfinished/Befejezetlen című kortárs táncelőadás
rendező-koreográfusa Macaveiu Blanka, a tánccsoport
megalapítója, a Navarra Dance vezetője. A belépő 20
lejbe kerül. Az előadás a járványügyi protokoll betartásával tekinthető meg. Mivel a helyek száma korlátozott,
előzetes helyfoglalás szükséges a 0757-059-594-es telefonszámon hétköznaponként 9–13, valamint 17–19
óra között.

Ismét látható a Függöny

A marosvásárhelyi Spectrum Színház társulata június
3-án, csütörtökön 19 órától közkívánatra újra játssza a
Függöny című előadást. Az előadás alapvető kérdése:

Fotó: Vajda György

vezet, a másik pedig összeköti a várat a faluban levő evangélikus templommal. 2004-ben önkéntesek segítségével takarították meg a várfal alatti oldalt, így ekkor vált láthatóvá
a létesítmény.
Alig három évvel ezelőtt pályázott meg támogatást
Szászkézd polgármesteri hivatala a regionális operatív
program keretében a vár felújítására. A bejárathoz helyezett
tábla szerint a projekt összértéke 8,5 millió euró, amiből
az unió 8,3 milliót fedez. A munkálatokat 2020. december
10-ig be kellett volna fejezni, azonban a kivitelező kiválasztásáért meghirdetett versenytárgyalások elhúzódtak,
így a tervezettnél később fogtak hozzá.
Ovidiu Şoaită polgármester szerint remélhetőleg jövő év
végéig befejezik a felújítást. Jelenleg a munkálatok alig
felét végezték el. Igaz – teszi hozzá –, a kivitelezők műemlékhez méltó, alapos munkát végeznek. Az a szándék,
hogy a várat turisztikai látványosságként értékesítsék. Önrészből alakították ki azt az utat, amely most a kapuhoz
vezet, és ahol elég nehezen ugyan, de felszállították a szükséges építőanyagot. Ezt kövezik majd le. Nem lesz aszfalt,
hiszen ez nem illik a vár képéhez. A vár udvarán volt egy
ház és egy kápolna, amelynek a romjait megtalálták, és egy
másik terv alapján szeretnék felújítani.
– Nem legenda, hanem valóság a két alagút. Drónnal lementünk a kút mélyébe, és valóban innen indul egy alagút,
amelynek a kijárata a templomban van. Ezt és a vár mögé
vezető – szintén föld alatti – menekülőutat szeretnénk biztonságosan felújítani. Az az elképzelés, hogy egy nagy
veder alakú lift majd leviszi a turistákat a kút mélyére,
onnan pedig gyalog el lehet menni a templomig. (Sz.m.:
kb. 4 km-re van a vártól.)
A bástyákat az egykori rendeltetésüknek megfelelően
szeretnék berendezni és használni. Ugyanakkor az egykori
gyilokjáratokat is megerősítik, hiszen innen gyönyörű a kilátás a környékbeli völgyekre.
A polgármester reméli, hogy a templommal együtt a vár
fellendíti a környékbeli turizmust. Szászkézden létezik egy
egyesület, amely népszerűsíti az idegenforgalmat és a helyi
termékeket, így az egykori parasztvár is érdekes célpont
lehet majd, miután befejezik a felújítást. Azt még hozzátesszük, hogy jelenleg a vár nem látogatható, be van kerítve és megfigyelő kamerával is őrzik.
lehet-e embernek maradni bármely korban, bármilyen
körülmények között? A produkció időtartama másfél óra,
szünet nélkül. Rendezte: Kincses Elemér. Szereplők:
Czikó Juliánna, Szász Anna, Márton Emőke-Katinka,
Pál Hunor. Díszlet és jelmez: Takács Tímea, fény- és
hangtechnika: Incze Róbert. Jegyek a színház jegypénztárában válthatók az előadás előtt. Helyfoglalás:
tel. 0744-301-875. Egy jegy ára 10, illetve 20 lej.

Mesejátékok az Arielben

Június elsején, kedden (ma) délelőtt 11 órától a marosvásárhelyi Ariel színház gyermeknapi előadása, A brémai muzsikusok látható a nagyteremben Vidovszky
György rendezésében. 2-án, szerdán 18 órától a Vándor Miskát lehet itt megtekinteni. Június 4-én, pénteken
18 órától a János vitézt játssza a társulat, szintén közönség előtt. Az előadásokra a helyek száma korlátozott, ezért telefonos foglalás szükséges a
0740-566-454-es mobilszámon, naponta 9–13 óra között.
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Csaknem 38 ezerrel csökkent tavaly a kiskorúak száma

Január elsején 3 millió 895 ezer kiskorút tartottak
nyilván Romániában, csaknem 38 ezerrel kevesebbet, mint egy évvel korábban – tudatta hétfőn a statisztikai intézet (INS) a nemzetközi gyermeknap
alkalmából megjelentetett közleményében.

További egy százalékponttal csökkent tavaly a gyerekek
aránya a román társadalomban: a 18 évesnél fiatalabbak most
a romániai állandó lakhellyel bejelentett (a külföldre költözők
jelentős részét is magába foglaló) lakosság 17,6 százalékát teszik ki.
Tavaly 178 609 élveszületést anyakönyveztek az országban,
24 500-zal kevesebbet, mint 2019-ben. Ehhez képest az elhalálozások száma 2020-ban megközelítette a 300 ezret.
Utoljára 1930-ban született olyan kevés gyerek az országban, mint tavaly – mutatott rá az INS, megjegyezve, hogy az
1941-1945-ös időszakról nem rendelkezik adatokkal.

Tavaly tovább csökkent (35,3-ről 34-re) az ezer termékeny
korú (15-49 éves) nő által szült gyerekek száma. Az INS honlapján elérhető részletesebb kimutatásokból kiderül, hogy a
romániai nők termékenységi rátája (teljes termékenységi
arányszáma) 1,3 alá csökkent. A nyers születési arányszám
az előző évi 9,2 ezrelékről tavaly 8,1-re csökkent az állandó
romániai lakhellyel rendelkezők 22,1 milliós számához viszonyítva. A mutató Bukarestben és a főváros metropoliszövezetének számító Ilfov megyében volt a legmagasabb (9,1
élveszületés ezer lakosonként) és Olténiában a legalacsonyabb
(7 ezrelék). A statisztikai intézet szerint Románia valós lakossága 19,3 millióra tehető.
A gyermeknapi közlemény szerint Romániában 3 millió
495 ezer gyerek (köztük több mint félmillió óvodás) jár az ország 6970 oktatási intézményébe, amelyekben csaknem 236
ezer pedagógus dolgozik. (MTI)

Moszkva válaszolni fog
Brüsszel barátságtalan lépéseire

Oroszország kész az egyenrangú együttműködésre
az Európai Unióval, de feltétlenül válaszolni fog
Brüsszel újabb barátságtalan lépéseire – jelentette
ki Szergej Lavrov orosz külügyminiszter egy, az
orosz–uniós kapcsolatokról hétfőn Moszkvában tartott tanácskozáson.

„Tudjuk, Európában sokan vannak tisztában azzal, hogy az
országunkkal szembeni konfrontációs kurzus a szándékával
ellenétes hatást vált ki, és mi arra számítunk, hogy végül
győzni fog a józan ész, és képesek leszünk elkezdeni egy új,
kiegyensúlyozott, a nemzetközi jog elvein alapuló kapcsolati
modell kidolgozását” – hangoztatta Lavrov.
Mint mondta, Oroszország változatlanul nyitott az ilyen
„egyenrangú és őszinte interakcióra”.
„Ez nem jelenti azt, hogy reagálás nélkül hagyjuk az újabb
barátságtalan lépéseket, ha megpróbálnak velünk erőfölényből
beszélni, vagy beavatkoznak a belügyeinkbe” – mondta az
orosz külügyminiszter.
Lavrov szerint az EU ismét ilyen lépésekre készül, ami óhatatlanul ellenintézkedéseket von majd maga után. Az orosz
diplomácia vezetője arra reagált, hogy David Sassoli, az Európai Parlament elnöke vasárnap sürgette az Oroszország elleni szankciók bevezetését, az amerikai Bloomberg
hírügynökség pedig arról írt, hogy Brüsszel együttműködést
ajánlott Washingtonnak a Moszkva elleni fellépésben.
Az orosz tárcavezető sajnálkozását fejezte ki amiatt, hogy
az amerikai védőernyő következtében az európaiak szerinte
elvesztették önállóságukat, realitásérzéküket és azt a képességüket, hogy optimálisan, a saját és az összeurópai érdekekből
kiindulva reagáljanak az új kihívásokra. Meglepetésének adott
hangot amiatt, hogy Brüsszel passzív maradt, amikor
Washington „következetesen lerombolta a fegyverzetellenőrzési mechanizmusokat”.
Kifogásolta, hogy Európa nem reagált Vlagyimir Putyin
orosz elnök azon kezdeményezésére, hogy a szárazföldi telepítésű közepes és rövid hatótávolságú nukleáris eszközök be-

tiltásáról rendelkező INF-szerződés amerikai felmondása után
akadályozzák meg a fegyverek e kategóriájának ismételt megjelenését az európai kontinensen. Rámutatott, hogy a javaslat
magában foglalta a kalinyingrádi orosz, valamint a romániai
és lengyelországi amerikai katonai létesítmények egyeztetett
ellenőrzését.
Szergej Lavrov nehezményezte, hogy a nyugati országok,
szerinte a nemzetközi jog egyetemes elveit semmibe véve, a
maguk által meghatározott szabályokra hivatkozva nyíltan beavatkoznak Oroszország és szövetségesei belügyeibe. Kifogásolta, hogy a Nyugat minden helyzetben eltekint attól, hogy
a vádjait bebizonyítsa, és hogy az EU tényeken alapuló párbeszéd helyett illegitim egyoldalú szankciókat vezet be. „Nagyon nyugtalanítónak” nevezte Oroszország és az unió
viszonyát.
„Európában ismét választóvonalakat húznak meg, amelyek
Kelet felé mozdulnak el, és lényegüket tekintve úgy mélyülnek, mint a fronton a lövészárkok” – fogalmazott a miniszter.
Úgy vélekedett, hogy Oroszországnak és az EU-nak nagyon
korlátozott lehetősége van a közeledésre. Ennek oka szerinte
az is, hogy leértékelődtek az összeurópai szervezetek, mindenekelőtt az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet
(EBESZ) és az Európa Tanács (ET), és sérültek az EU és a
NATO Oroszországgal történő kapcsolattartásának, strukturált
együttműködésének mechanizmusai is.
Leszögezte, hogy Moszkva nem fog kitérni az uniós tagállamokkal ápolt kétoldalú kapcsolatok elől, Brüsszel ellenkezésének dacára sem. Ugyanakkor kifejezte reményét, hogy a
folyamat megfordítható, és hogy eljött az ideje az EU, valamint az Oroszország és az Eurázsiai Gazdasági Unió közötti
politikai kapcsolatok kiépítésének, valamint annak, hogy ezek
a felek kihasználják annak előnyeit, hogy azon a kontinensen
élnek, amely „a világgazdaság növekedésének lokomotívja”.
Úgy vélekedett, hogy „az új realitás, a kialakuló világrend
többközpontúsága előbb-utóbb kikényszeríti, hogy visszatérjünk az orosz–EU kapcsolat természetének kérdéséhez”. (MTI)

A Nemzeti Oltóanyaggyár alkalmas lesz
a kínai vakcina előállítására is

Megállapodás született arról, hogy a Magyarországon jelenleg építés alatt álló Nemzeti Oltóanyagygyár alkalmas lesz a koronavírus elleni kínai vakcina
előállítására is, ami nagy stratégiai előnyt jelent
majd az ország számára – jelentette be Szijjártó
Péter hétfőn Kínában.

A külgazdasági és külügyminiszter arról számolt be, hogy
az utóbbi hét évben immár 12. alkalommal folytatott kétoldalú
tárgyalást kínai kollégájával, Vang Jivel, ez mutatja, hogy a
felek mekkora jelentőséget tulajdonítanak az együttműködésük folyamatos fejlesztésének.
„Magyarország és a Kínai Népköztársaság 2017 óta stratégiai partnerei egymásnak, ha valakinek eddig kétségei voltak,
akkor az elmúlt hónapokban meggyőződhetett arról, hogy Magyarország milyen sokat profitált ebből a stratégiai együttműködésből (...) Annak sikere most már megmentett
emberéletekben mérhető” – mondta.
„Az oltóanyag nem ideológiai vagy geopolitikai kérdés, az
életmentéshez szükséges eszköz. Ha nem múltak volna emberéletek ezen a kérdésen, akkor most egyszerűen és hangosan
kinevethetnénk azokat, akik mindenfajta sületlenségeket és
butaságokat hordtak össze a kínai oltóanyagról” – fogalma-

Dunai hajóbaleset

zott. Szijjártó rámutatott, hogy amennyiben a kormány nem
vásárolt volna vakcinát a Sinopharmtól, akkor „most egymillióval kevesebben lennének beoltva, nem állnánk az Európai
Unió élén az oltottság tekintetében, és nem tudtunk volna jelentős lépéseket tenni vissza a normalitás irányába”.
Hozzátette, hogy folytatódni fog az együttműködés az oltóanyagok terén, Magyarországon átveszik majd a Sinopharm
teljes gyártási technológiáját, s ez fontos előny, ugyanis a világon folyamatos lesz a kereslet a vakcinák iránt.
A miniszter kiemelte, hogy az egészségügyi mellett a gazdasági válasz sikeressége is fontos, márpedig a két ország jelentős gazdasági sikertörténetek előtt áll. Megemlítette
egyebek mellett, hogy hamarosan két nagy kínai bank is megjelenik Magyarországon, több magyar cég komoly sikereket
ért el az ázsiai országban, illetve jelenleg is több nagy magyarországi beruházásról folynak tárgyalások, például az elektromos autók gyártása terén.
Az EU és Kína közötti kapcsolatról szólva leszögezte, a
kormány támogatja a viszony javítását célzó kezdeményezéseket, „szankciók és ellenségeskedés” helyett kölcsönös érdekeken alapuló, kölcsönös tiszteletre építő együttműködésre
lenne szükség. (MTI)

Felavatták a Hableány áldozatainak emlékművét

A Hableány sétahajó tragédiájának második évfor- kára beszédében úgy vélekedett, hogy a közös baj nemhogy
dulója alkalmából felavatták a baleset áldozatainak nem törte meg, hanem tovább mélyítette, barátsággá érlelte a
emlékművét hétfőn Budapesten, a szerencsétlenség koreai és a magyar nép kapcsolatát.
A Hableány sétahajó 2019. május 29-én süllyedt el Budahelyszínén, a Margit híd pesti hídfőjénél.

A megemlékezésen Csö Csong Mun, a Koreai Köztársaság
külügyminiszter-helyettese köszönetet mondott a magyar kormánynak, a hatóságoknak, a magyar népnek, hogy mindent
megtettek az áldozatok megmentése, felkutatása érdekében,
és hogy sokan imádkoztak az áldozatokért. Magyar Levente,
a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtit-

pesten, a Margit híd közelében, miután összeütközött a Viking Sigyn szállodahajóval. A Hableányon 35-en utaztak, 33
dél-koreai turista és a kéttagú magyar személyzet. Hét turistát sikerült kimenteni, 27 áldozat holttestét megtalálták, egy
dél-koreai utast továbbra is eltűntként tartanak nyilván.
(MTI)

Ország – világ
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Egymillió adag Pfizer-vakcina
érkezett

Az eddigi legnagyobb szállítmány érkezett hétfőn az
országba a Pfizer-BioNTech koronavírus elleni vakcinájából, 1.091.610 adag – tájékoztatott az oltással
kapcsolatos tevékenységeket koordináló országos
bizottság (CNCAV). Az oltóanyagot speciális konténerekben szállították az elosztóközpontokba az otopeni-i, a kolozsvári és a temesvári repülőtérről, a
szállítást a gyártó cég biztosítja. A CNCAV közölte,
hogy hétfőn szállították a bukaresti Cantacuzino Intézethez azt az 559.200 dózis Vaxzevria (AstraZeneca) oltást, amely vasárnap érkezett az országba.
(Agerpres)

Szerdán megkezdődhet a 12–15
évesek beoltása

Szerdán megkezdődhet a 12–15 éves korosztály beoltása a Pfizer/BioNTech vakcinájával – tájékoztatott
hétfőn a Covid–19 elleni oltáskampányt koordináló
országos bizottság. Az Európai Gyógyszerügynökség
május 28-án közölte, hogy ajánlja az említett oltóanyag alkalmazását Covid–19 ellen az említett korcsoport immunizálására. A két dózist 21 napos
eltéréssel kell beadni. A 12–15 évesek beoltásához
június elsejétől az oltási platformon a szülők vagy törvényes gyám fiókjáról lehet előjegyzést kérni, de előzetes regisztráció nélkül is lehet élni az immunizáció
jogával az oltóközpontokban, a családorvosi rendelőkben vagy az oltási maratonok, drive-thru oltási akciók során. A szülői beleegyezési űrlap letölthető a
ROVACCINARE oldalról, majd az oltóközpontban a
szülőnek vagy gyámnak, illetve a beoltandó kiskorúnak személyazonossági okmánnyal kell igazolnia
magát. A 14 év alatti gyerekek identitását születési
bizonyítvánnyal igazolják. (Agerpres)

Emberölés gyanújával nyomoznak

Előre megfontolt szándékkal elkövetett emberölés
gyanújával nyomoznak az ügyészek annak a szombati, aradi autórobbantásnak az ügyében, amelyben
életét vesztette egy ismert helyi üzletember. A főügyészség hétfői közleménye értelmében a helyszíni
vizsgálat lezárult, több személyt kihallgattak az
ügyben, és több kriminalisztikai szakértői vizsgálat
van folyamatban. A rendőrség jelentős emberi és logisztikai erőforrásokat állított rendelkezésre a nyomozáshoz, amelyet a főügyészség egyik ügyésze irányít
– derül még ki a közleményből. Az aradi üzletember
autója szombat reggel robbant fel, amikor ki akart
hajtani az egyik szupermarket parkolójából. Ioan Crişannak halipari érdekeltségei voltak, Aradtól néhány
kilométerre levő, 22 medencéből álló halneveldéjében afrikai harcsákat tenyésztenek. (Agerpres)

5,7 százalékos
a munkanélküliségi ráta

Romániában 5,7 százalék volt áprilisban a munkanélküliségi ráta, ami 0,1 százalékpontos mérséklődés
az előző hónaphoz mérten – közölte hétfőn az Országos Statisztikai Intézet. A 15 és 74 évesek között
474 ezer állástalan volt, ami csökkenést jelent az
előző hónapban jegyzett 485 ezerhez képest. A férfiak körében 0,6 százalékponttal magasabb volt az
állástalanok aránya, hiszen a férfiaknál 6 százalék
volt a munkanélküliség, míg a nőknél 5,4 százalék. A
25 és 74 évesek körében 4,6 százalék volt az állás
nélküliek aránya. (MTI)

Esőzésekre lehet számítani

Június 1-jén országszerte hűvösebb lesz, mint ilyenkor általában, és bár június 2-ától fokozatos felmelegedés várható, a következő két héten is lehet
kiterjedt esőzésekre lehet számítani – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) előrejelzéséből. Erdélyben június 3-ától felmelegedés várható,
6-a és 13-a között az évszaknak megfelelő értékekre,
azaz 22–24 fokos maximumokra lehet számítani, de
11 fokra is lehűlhet a hőmérséklet. Eső szinte végig
lehet a jelzett időszakban, jelentősebb mennyiségű
csapadék június 8-a és 12-e között valószínű. A hegyekben csütörtökig hideg lesz, nappal legtöbb 7–10
fok lehet, éjszaka fagypont és 4 fok között alakul a
hőmérséklet. (Agerpres)

Gyermeknap

(Folytatás az 1. oldalról)
a tengerparton vagy máshol. Ugyanis köztudott, hogy
senki nem ellenőrzi az ilyen „terepmunkákat”.
Az alkalmazottak nagy részének azonban nem jár hasonló kiváltság, nem ők döntik el, mikor mennek munkába, és mikor nem. Ezt tegnap reggel az utcán mondta
egy felháborodott szülő, aki nemcsak a honatyákra dühöngött, hanem azokra a közalkalmazottakra is, akik
szintén szabadnapot kaptak május 31-én. Az illető a magánszektorban dolgozik, ahol a szabadnapról a munkáltatók döntenek, még akkor is, ha a törvény mást ír
elő.
Az egyszerű emberek dühét fokozza, hogy – amint a
fentebb említett személy mondta – , a képviselők, még
ha el is utaznak Bukarestbe, a parlamentben mímelik a
munkát. Sőt egy részük még akkor sem jelenik meg a
munkahelyén, ha éppen nincs naptári szabadnap.
Nem az első – és valószínűleg nem is az utolsó – alkalom, amikor honatyáink magasról tesznek a „népre”.
Ez az eset csupán egy volt a sok közül.
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Férfi munkaerőre volt szükség – segítséget nyújtottak

Önkéntességből jeleskedtek

Kertészeti gépek zajától volt
hangos szombaton a marosvásárhelyi Tudor lakónegyed
egy része, ugyanis két nyárádszeredai csapat részvételével
nagyszabású
kerttakarítási és karbantartási
munkálatot végeztek el a
Szent Cecília védelmi otthon
telkén. Az otthonnak viszont
nemcsak ezen a területen
volna szüksége segítségre.

Gligor Róbert László

Füvet, gazt nyírtak, elnőtt fákat,
bokrokat ritkítottak meg, tetőcserepeket cseréltek, esővízcsatornákat
takarítottak ki szombaton a Nyárádszeredából érkező önkéntesek az
otthon udvarán és épületén, a felnőttek mellett pedig gyerekek is
szorgoskodtak, és korukat meghazudtoló ügyességgel kezelték a
láncfűrészt is, hogy a még felhasználható faágakat téli tüzelőnek aprítsák össze.
A munkálatot a Nyárádszeredáért
Egyesület szervezte meg. Már régebbről ismerik az otthon tevékenységét, ahonnan többször keresték
meg anyagi segítségért a szeredaiakat, ők pedig megpróbáltak segíteni, amivel tudtak, hiszen két
szeredai lány is lakott itt – mondta
el a Népújságnak Biró József Attila. Most férfi munkaerőre volt
szükség az udvar megtisztításához
és egyéb munkákhoz, ezért az
egyesület öt tagja érkezett dolgozni. Mivel az elnőtt fák lenyírása
is szükségessé vált, erre legalkalmasabbnak a nyárádszeredai önkéntes tűzoltókat találták, hiszen
megfelelő tapasztalatuk van ezen a
téren, és rögtön igent mondtak a felkérésre. Ezzel fel szeretnék hívni
mások figyelmét is, hogy akár itt,
akár másoknak segítenek önkéntes
munkával, amikor a szükség megkívánja.
Korlátozottak a lehetőségeik
A Szent Ferenc Alapítvány tulajdonában álló épületben 2019 óta
működik a Szent Cecília otthon.
Eredetileg gyermekvédelmi központot szerettek volna létesíteni, de
a törvények megváltozása miatt ez
nem valósulhatott meg, végül egye-

Füvet nyírtak, fákat ritkítottak, aprítottak, tetőcserepet cseréltek

temisták bentlakó otthona van alakulóban itt – tudtuk meg az épületet
másodállásban vezető Orosz Tündétől. Azok a fiatalok kapnak itt
bentlakási lehetőséget, akik az alapítvány gondozásában nőttek fel, és
Marosvásárhelyen szeretnék felsőfokú tanulmányaikat végezni, de
olyan egyetemistákat is befogadtak,
akiknek nehéz az anyagi helyzete,
és akiknek gondot jelentene a bentlakás megfizetése. Az épületben
több szoba és fürdőszoba, konyha,
tágas nappali és tanulószoba is van,
egyszerre akár húsz fiatalnak is helyet tudnának biztosítani, de a legnagyobb gondot a fűtésrendszer
jelenti. A nyárádszeredaiakkal 2018
óta állnak kapcsolatban, akkor kaptak tőlük egy jelentősebb anyagi támogatást, amellyel egyik szobában
infrapaneles fűtést tudtak szerelni,
és vásárolhattak egy meleg vizes
tartályt, ezzel megteremthették a
lakhatási feltételeket az első szobában. Egy másik kisebb szoba villanymelegítővel kifűthető, egy
harmadik külön villanyhálózaton
van, ezért ott is alkalmazható
ugyanez a megoldás, de a többi szobát nem tudják fűteni. Egyrészt nagyon leterhelné a villamossági
hálózatot, másrészt igencsak költséges volna a villanymelegítők használata, de emellett veszélyes is: ha
a fiatalok elmennek az egyetemre,
nem lehet a fűtőtesteket működés-

ben hagyni a felügyelet nélküli épületben. Készültek számítások akár
villany-, akár földgázalapú központifűtés-rendszer kialakítására, de

A munkából az önkéntes ifjúsági tűzoltók is kivették részüket

Idén is online térben tartotta Alkotói
Ösztöndíj-gáláját a Communitas Alapítvány

Tizenkilencedik alkalommal díjazta a 35
év alatti romániai magyar alkotókat a
Communitas Alapítvány irodalom, vizuális művészetek, zeneművészet, színházés mozgásművészet, valamint film, televízió, rádió és multimédia kategóriákban. Az ünnepi gálaműsor alkalmával az
idei év ösztöndíjasai is bemutatkoztak,
akiket több száz pályamunka készítői
közül választottak ki az ösztöndíjbizottság tagjai.

Markó Béla, az ösztöndíjbizottság elnöke ünnepi beszédében a kulturális értékek megőrzésének fontosságára hívta fel a figyelmet.
„Átvészeltük a karantént, és ez nagymértékben
annak köszönhető, hogy az irodalom és a művészet így is bejöhetett a házunkba: a színészek verset mondtak a rádióban vagy a televízióban, a
zenészek zenéltek, és így tovább. Egy kultúraszerető társadalom tudja, hogy ez milyen fontos.
Tudjuk mi is, erdélyi magyarok, hiszen a történelem bebizonyította, hogy ezek az értékek tartanak meg minket a legnehezebb körülmények
között is” – fejtette ki az ösztöndíjbizottság elnöke.

anyagi támogatók hiányában ez
egyelőre csak távlati terv. Ugyancsak 2018-ban nyílt napot is szerveztek, vállalkozókat hívtak meg,
így a Surtec áruház jóvoltából légkondicionáló berendezéshez és kertészeti eszközökhöz jutottak.
A szobákban vannak ugyan
csempekályhák is, de szükség volna
egy mesterre, aki azokat újjáépíti,
hogy ismét lehessen fával is melegíteni mindaddig, amíg sikerül támogatást szerezni a központifűtés-rendszer kiépítésére. Így most
csupán néhány fiatalnak tudnak lakhatást biztosítani, ezek közül is az
online tanulás bevezetésével csak
hárman maradtak az épületben, ők
a tanulás mellett dolgoznak is Vásárhelyen – részletezte az épület vezetője.
Jelen körülmények között inkább
csak nyáron tudják kihasználni az
épületet, ilyenkor a Szent Ferenc
Alapítvány otthonaiból érkező fiatalok szállnak meg itt, akiknek bemutatják a várost és a felsőfokú
tanintézményeket, vagy éppen
munkahelyszerzésben segítenek
nekik – ismertette az otthon működését Orosz Tünde.

A Communitas Alapítvány 2021-es díjazottjai:
Irodalom kategóriában: Bertóti Johanna, Borcsa Imola, Codău Annamária, Gál Hunor, Kali
Ágnes, Kovács Beáta, Serestély Zalán, Székely
Örs.
Film, televízió, rádió és multimédia kategóriában: Birtalan Albert, Bogdán Farkas András,
Bugnár Szidónia-Erika, László József, Puskás
László, Sós Timothy Valentin, Ungvári Oscar.
Színház- és mozgásművészet kategóriában:
Bartha László Zsolt, Bugnár Zsolt, Gecse Ramóna, Gedő Zsolt, Imecs-Magdó Levente, Kányádi György, Márton Emőke-Katinka, Tőtszegi
Zsuzsanna, Vass Zsuzsanna.
Vizuális művészetek kategóriában: Bede Kincső, Dimén Áron, Ganea Adrian, Kopacz Kund,
Kurjatkó Tamás, Szabó Anna-Mária, Szőke
Dalma Zsuzsanna, Tibád Eszter.
Zeneművészet kategóriában: Benedek Miklós
Balázs, Dávid-Kacsó Soma, Diószegi Benjamin,
Domokos Előd, Gergely Zoltán, György Tünde,
Nemes Tibor, Oláh Boglárka Eszter.
Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is színvonalas mezőny alakult ki mindenik kategóriában.
A díjazottak egy éven át havi 950 lejes támogatásban részesülnek.
A gálaműsor visszatekinthető online a Communitas Alapítvány Facebook-oldalán.

Ez is a feladatuk
A múlt heti esőkárok elhárításában kifáradt a nyárádszeredai önkéntes tűzoltók csapata, mégis
szívesen jöttek segíteni – mondta el
lapunknak Kacsó István parancsnok, aki ezúttal az ifjúsági tagokat
mozgósította. Mind a húszan szívesen jöttek volna, de erre a munkára
csupán hét személyt hoztak el, a
többiek egy másik, a következő hétvégén sorra kerülő nyárádszeredai
munkában vehetik ki részüket. Fontosnak találták, hogy az ifjúsági
csapattal részt vegyenek ebben a
nagytakarításban, hiszen a gyerekeknek is meg kell időben tanulniuk: az önkéntesség azt jelenti,
hogy a tűzoltás mellett olyan munkákat is elvégeznek, amelyekkel segítenek a közösségen, segítenek a
bajbajutottakon. Böjte Csaba testvér is a rászorulók megsegítésén
dolgozik, az önkéntes tűzoltók
munkája is valahol ezt a célt szolgálja, ezért mindenképpen úgy
érezték, hogy itt a helyük, segíteniük kell azoknak, akiknek most
éppen szüksége volt erre – tette
hozzá a parancsnok.

Fotó: Gligor Róbert László

Búvárképző központ lesz
Marosvásárhelyen

A Maros Megyei Tanács csütörtöki ülésén döntöttek arról, hogy
búvárok képzésére alkalmas
központot kap a Maros Megyei
Hegyi-, Vízi- és Barlangimentőszolgálat. A testület a költségvetési intézkedéseket és az
ifjúsági szervezeteknek szánt
pályázat kiírását is megszavazta
– tájékoztatott Molnár Imola tanácsadó.

A Maros Megyei Tanács májusi soros
ülésén elfogadta egy, a megyei önkormányzat tulajdonában levő 375 négyzetméteres ingatlan használatba adását.
A Tutaj/Plutelor utcai üres ingatlant
három évig használhatja ingyen a
Maros Megyei Hegyimentő Szolgálat,
hogy a vízimentésben dolgozó búvárokat megfelelő helyen és módon ki tudják képezni. A mentőbúvárok kiképzése
és edzése eddig a víkendtelepi medencékben történt. A hegyimentő szolgálat
a mentéshez szükséges felszereléseket
is itt fogja tárolni.

A tanácsülésen elfogadták továbbá az
ifjúsági civil szervezetek számára jóváhagyott pályázatok kiírását is. Az ifjúsági civil szervezetek összesen 100 ezer
lejes, vissza nem térítendő keretköltségvetésre pályázhatnak. 2021-ben a 14 és
35 év közötti korosztállyal foglalkozó
nemkormányzati szervezetek két nagy
tevékenységi területre igényelhetnek támogatást: kulturális és nevelő célzatú
tevékenységek, valamint egészségügy,
sport és kikapcsolódás.
Mindemellett a megyei tanácsosok a
csütörtöki ülésen egy sor határozatot fogadtak el különféle költségvetési intézkedésekről. Többek között Maros
megye 2020. évi bevételi és kiadási
költségvetésének a zárszámadását és az
éves pénzügyi kimutatások mellékleteit,
illetve az Ipari Park Rt. 2021. évi bevételi és kiadási költségvetését, valamint
a Marosvásárhelyi Transilvania Repülőtér 2020-as pénzügyi kimutatásait. A
teljes dokumentáció megtalálható az intézmény honlapján: www.cjmures.ro.
(mezey)
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Kezdődik a négy napig tartó eseménysorozat

E héten kerül sor
a 10. Kolozsvári Ünnepi Könyvhétre

Június harmadikán, e hét csütörtökén kezdődik Kolozsvári Ünnepi Könyvhét. A rangos
irodalmi eseménysorozatot immár tizedik
alkalommal szervezik meg, az érdeklődők
idén is gazdag programból válogathatnak. A
június 6-ig tartó könyvhét négy napja alatt
közel 70 programponttal és számos neves
meghívottal várják a közönséget a szervezők. A tavaly a vírushelyzet miatt elmaradt
az eseménysorozat, így az idén két év magyar könyvtermését szemlézi a könyvhét,
amelyre több mint 25 kiadó jelentkezett be,
és amelyen több mint 80 szerző vesz majd
részt.

Kaáli Nagy Botond

Az eseménysorozat idén is több helyszínen zajlik:
a könyvszemle központja a Bánffy-palota termei és
udvara, emellett további rendezvényeknek ad helyet a Bulgakov kávéház, a Vallásszabadság Háza,
a Győzelem (Victoria) mozi, a ferences rendi kolostor refektóriuma, a Györkös Mányi Emlékház és
a Kolozsvár Társaság épülete is. A számos könyvbemutató, író-olvasó találkozó és beszélgetés mellett díjátadásokra is sor kerül: az eseménysorozat
megnyitóján, csütörtökön 14 órától például átadják
a Kolozsvár Társaság Kolozsvár Büszkesége díját,
16 órakor a Vallásszabadság Házában lesz díjátadó
gála, 19 órakor a Bulgakov teraszán adja át az Erdélyi Magyar Írók Ligája (E-MIL) a Méhes
György-díjait, szombaton 19 órakor a Bánffy-palota udvarán adják át az Erdélyi Magyar Kortárs
Kultúráért díjakat, valamint több, különlegesnek
ígérkező esemény is található a programpontok között – például csütörtökön 16 órakor kerül sor az Egy
erdélyi lakoma mindenkinek című, főzéssel egybekö-

Hosszúra sikerült jubileum

tött könyvbemutatóra Cserna-Szabó Andrással és
Nyáry Krisztiánnal, 19 órakor a könyvhét díszmeghívottját, Bereményi Gézát köszöntik a Bánffy-palota udvarán. A könyveiket bemutatók, illetve a
beszélgetések résztvevői között több marosvásárhelyi szerzőt is találhatunk, csütörtökön 17 órakor
pedig a Minta és felzárkózás. Kolozsvár és Marosvásárhely fejlődéstörténetének összehasonlítása
Szvacsina Géza és Bernády György polgármestersége idején (Iskola Alapítvány, Lector, 2021) című
kötetet mutatja be Fazakas László, Ferenczi Szilárd,
Fodor János és Gál Zsófia a Bánffy-palota
termében.
Az idei eseménysorozat kiemelt meghívottjai között szerepel az idei Libri irodalmi díjas Bereményi
Géza, továbbá Nyáry Krisztián, Csender Levente,
Cserna-Szabó András, Nádasdy Ádám, Závada Pál,
L. Simon László, Gárdos Péter, Tompa Gábor, Kepes
András, Király Zoltán, Durica Katarina, Király
László, Fábián Janka, Balázs Imre József, László
Noémi, Berg Judit, Sztercey Szabolcs, GyörgyAlida,
Mărcuţiu-Rácz Dóra, Markó Béla, Egyed Emese és
Borsodi L. László.
A 10. Kolozsvári Ünnepi Könyvhetet az Iskola
Alapítvány, az RMDSZ, a Romániai Magyar Könyves Céh és az E-MIL szervezi, a Bukaresti Magyar
Kulturális Intézettel, a Filmtettel, a Petőfi Irodalmi
Ügynökség Ifjúsági és Gyermekirodalmi Centrumával, Magyarország Kolozsvári Főkonzulátusával és
a Kolozsvári Művészeti Múzeummal partnerségben,
a magyar kormány Nemzetpolitikai Államtitkárságának és a Bethlen Gábor Alapnak a támogatásával. A
részletes programot, a részt vevő kiadók listáját, a
részvételi feltételeket az eseménysorozat honlapján,
az unnepikonyvhet.ro oldalon találhatják meg az érdeklődők.

Idén is elmarad Tusványos

Tusványos, az új dátummal

Senki nem gondolta volna, hogy a 2019-es
Tusványos lesz egy jó darabig az utolsó. Két
évvel ezelőtt a szervezők magasra tették a
lécet, a 30. kiadás tiszteletére. Jubileumi
kiadás volt, de nem terveztek utána szünetet. Az esemény végén úgy búcsúztak el,
hogy mindenkit várnak vissza 2020-ban
Tusnádfürdőre. Aztán jött a koronavírus.

Nagy-Bodó Szilárd

Tavaly már tavasszal lehetett sejteni, hogy a fesztiválszezon teljes egészében elmarad. Voltak, akik
az utolsó pillanatig reménykedtek, de a járvány és
annak megfékezése érdekében hozott korlátozó intézkedések nem tették lehetővé a nagy tömegrendezvények megszervezését. Idén pedig ismételten
azt tapasztalhatjuk, hogy sorra mondják le a fesztiválokat, annak ellenére, hogy a helyzet jelenleg
látszólag javul, egyre kevesebb az új eset, szép
sorban oldják fel a korlátozásokat, és az oltáskampány is halad, igaz, lassabban, mint Európa más
országaiban. Minden jó hír ellenére azonban
nagy valószínűséggel az idei év is fesztiválok nélkül fog eltelni, ha mégis lesznek, akkor ott is fo-

Forrás: Az esemény Facebook-oldala

gunk találkozni eddig szokatlan dolgokkal.
Viszont az mostanra már kész tény, hogy idén is elmarad Tusványos, amely mind az erdélyiek, mind
pedig a magyarországiak kedvelt eseménye. A szervezők egy Facebook-bejegyzésben közölték a rossz
hírt, mely értelmében még egy évet kell várni a fesztivál 31. kiadására. Elmondásuk szerint bíztak
abban, hogy 2021 júliusa nem telik el Tusványos
nélkül, de az emberek egészsége mindennél előbbre
való, ezért kénytelenek voltak meghozni a szomorú
döntést: idén ismét csendesen fog eltelni a nyár Tusnádfürdőn. Ugyanakkor a szervezők már most megosztották a jövő évi terveiket, és mindenkit arra
bátorítanak, hogy jegyezzék fel a 2022-es dátumot.
Hiszen amennyiben leküzdjük a koronavírus-járványt, és feloldják az összes korlátozó intézkedést,
2022. július 19–24. között sor kerülhet a következő
Tusványosra, amit feltehetőleg mindenki jobban
vár, mint bármelyik eddigi kiadását a rendezvénynek. Reméljük, hogy egy év múlva tényleg felszabadultan és vírusmentesen fogunk tudni részt venni
a beszélgetéseken, koncerteken, bulikon és minden
olyan eseményen, amelynek mozaikjaiból összeáll
Tusványos.

A szászrégeni csapat nyert

Lezárult az Örökségünk őrei
vetélkedő

5

„Néha, amikor a közösségi hálókon görgetek, szembejön velem a
csapatok egy-egy aktuális bejegyzése, annak ellenére, hogy az általunk kitűzött feladatok szerint csak
januárig kellett volna tartalmakat
megosztani az oldalon. Hihetetlenül
örülök ezeknek, mert azt bizonyítják,
hogy a csapatok nem csak azért dolgoznak, mert épp ez a feladat, hanem
mert élvezik, szeretik, és mert tudják,
tapasztalják, hogy erre szükség van,
a munkájuknak értelme van. Ez egy
hihetetlenül erős visszajelzés és
megerősítés, hogy a fiataloknak
szükségük van erre, hogy vannak ötleteik és elképzeléseik az örökségvédelemmel
kapcsolatban”
–

nyilatkozta Hegedüs Csilla, a verseny ötletgazdája. Hozzátette: az
Örökségünk őrei verseny jelen kiadását 2019-ben indították el, akkor
nem tudtak semmit arról, hogy mi
vár a versenyzőkre és szervezőkre. A
versenyre 19 csapat jelentkezett, tagjai nagyon lelkesen és szorgalmasan
végezték a feladatokat; kiállításokat,
jótékonysági bálokat és vásárokat,
szavaló- és történelmi versenyeket,
virtuális tárlatvezetéseket, múzeumpedagógiai rendezvényeket, koncerteket, rockoperát szerveztek az
épületekben, iskoláikban. Sokan
azóta már egyetemen vannak, vagy a
járvány miatt kénytelenek voltak kiszállni a versenyből.
„Amikor az online oktatás kihívásaival kellett megküzdeniük, ezek a
fiatalok mégis videókat készítettek
úgy, hogy mindenki otthon volt, képeket kerestek, szövegeket írtak,
hogy ebben a nehéz helyzetben se
hagyják magukra védenceiket, hogy
ország-világgal megismertessék értéküket, történetüket. Nagyon értékelem a csapatok kitartását, köszönöm
a tanároknak is, hogy mindvégig a
diákok mellett álltak, támogatták és
irányították őket! Remélem, a következő tanévben ismét a megszokott
módon, sok rendezvénnyel, személyes találkozásokkal tudjuk ünnepelni örökségünket!” – összegezte
Hegedüs Csilla. (közlemény)

Szelíd szigorúság, soha fel nem
emelt kedves hang, párnás-puha
kezek mesélő mozdulatai, felhőtlen
tekintet, bátorító mosoly. Az ideális
zongoratanárnő. Magdi néni.
Miközben lényét próbálom felidézni, tudatosodik bennem, hogy
Keresztes Páll Magda zongoraművésszel Marosvásárhely zenei életének olyan szereplője távozott, aki a
Bernády-féle Városi Zeneiskolában
nevelkedett, és friss diplomásként tanúja volt az intézmény megszüntetésének; aki tanári pályája kezdetén a
Művészeti Középiskola alapító tanárai között munkálkodott volt iskolája
hagyományainak átmentésén. Később, a hetvenes években a Pedagógiai Főiskolán is tanított, s néhány év
után szomorúan tudomásul kellett
vennie ennek felszámolását is, de
megadatott neki, hogy nyugdíjas éveiben, óraadó tanárként jelen lehetett
egy új zenei tanintézmény, a Kántortanító Főiskola indulásánál.
Mennyi tudást, mennyi történelmet
visz most magával!
1925. december 15-én született
Marosvásárhelyen. Tizenhét évesen,
1942-ben, Szőnyiné Erkel Sarolta tanítványaként Liszt Szerelmi álmok
című műve előadásával hívta fel magára a figyelmet. Diplomáját 1948ban a kolozsvári Zeneakadémián
szerezte, Halmos György osztályában. 1949-től 1981-es nyugdíjazá-

sáig tanított a Művészeti Középiskolában, s nem csak tanított, hanem vonaton utazva vagy biciklin karikázva
járta a Székelyföld falvait vagy a közelebbieket, hogy felkutassa és az iskolába behozza a tehetséges
gyermekeket.
1951-ben házasságot kötött Keresztes Gyula műépítésszel, s az ötvenes
évek
meghozták
zenei
karrierjének felvirágzását is. 1950 és
59 között több ízben játszott a vásárhelyi és a iaşi-i filharmonikusokkal:
Mozart, Beethoven, Chopin zongoraversenyeit. Önálló szólóesttel szerepelt a bukaresti Atheneum pódiumán,
és rendszeresen fellépett a Marosvásárhelyi Trió hangversenyein. 1959
után azonban lemondott a koncertezésről, Pali fia nevelését és férje alkotómunkájának támogatását tekintette
fő életcéljának. És a zongoratanítást,
természetesen.
Zeneszeretetének köszönhetően
több volt tanítványa választotta a zongoratanári hivatást, és tanított itthon,
Magyarországon, Németországban,
Izraelben. Tanszékvezető minőségében tanácsaival sokat segített a gyámoltalan fiatal kollégáknak.
Egy olyan nemzedéket képviselt,
amelynek tudását, munkaerkölcsét
visszasírjuk, s maradunk ismét a nyugtalanító bizonyossággal: nem tanultunk eleget, nem kérdeztünk eleget.
KovácsZsuzsa

Online díjátadóval zárult szerdán az Örökségünk őrei vetélkedő, amelyen a versenyben
maradt négy csapat tagjai, tanárai vettek részt. A szakmai
zsűri döntése alapján a szászrégeni Kemény-kastély őrei első,
a szatmárnémeti Vécsey-ház őrei
csapata a második, a gyulafeGizella-udvar
őrei
hérvári
a harmadik, a Most(K)Kőhalom
csapata pedig a negyedik helyezést érte el. A versenyen
részt vevő fiatalok ismét bebizonyították, hogy fontos számukra az örökségvédelem, és
képesek élettel megtölteni az
épületeket.

Keresztes Páll Magda
emlékére
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Az egészséges testmozgásért

Ivóvíz- és csatornahálózat-bővítés
Marosszentannán

Szerkesztette:SzerPálosyPiroska

(Folytatás az 1. oldalról)
A második mandátumot nyert Moldovan Dumitru
független polgármesterrel és Nagy Előd RMDSZ-es
alpolgármesterrel az eddigi megvalósításokról, a tervekről, illetve a gondokról beszélgettünk. Az utóbbi
években egyre többen költöztek a község településeire
városról, gombamód szaporodnak a családi házak, lakóparkok, megnőtt az utcák hossza. Ez infrastruktúrafejlesztési gondokkal jár, ugyanakkor biztosítani kell
a község fenntartásához, működtetéséhez szükséges
költségek fedezését is. Folytatják az ivóvíz- és csatornahálózat bővítését, hiszen mind Bárdoson, mind Marosszentannán, Udvarfalván és Várhegyen erre egyre
nagyobb az igény. Marosszentannán a múlt heti látogatásunk alkalmával a szennyvízhálózat kiépítésén
dolgoztak a Viorelelor és Ghioceilor utcában (felvételünkön). Egyre több család megélhetését a virágtermesztés biztosítja, ennek egyik hátránya a melegházak

Fotó: Nagy Tibor

öntözésére használt nagy mennyiségű ivóvíz elfogyasztása, ami időnként fennakadásokat okoz a vízszolgáltatásban. Ezért is vált szükségessé egy olyan
rendszer beszerzése, amely révén a víz- és szennyvízhálózat működését lehessen követni. A metropoliszövezetbe való felvétellel újabb lehetőségek nyílnak
meg a megyeszékhely peremtelepülésén, ugyanakkor
nemrég aláírták az ingyenes országos kataszterezési
program keretében zajló együttműködési szerződést
egy földmérő céggel. Marosvásárhely közelsége miatt,
valamint a kisvállalkozásoknak, egyéni termelőknek,
a községben működő vállalatoknak köszönhetően a
munkanélküliség nem jellemző a községben. A forgalom is valamelyest enyhült azután, hogy a községközpont és az országút kereszteződésében alakítottak ki
körforgalmat, de a Maroson át tervezett, majd elvetett
terelőút kivitelezése a község járműforgalmán még
többet enyhített volna.

Saját építészt alkalmazna a hivatal

Tavaly hat utcát aszfaltoztak le
saját költségvetésből, állami finanszírozásból pedig a Marosszentannától Várhegyig tartó utat tervezik
leaszfaltozni hárommillió eurós
beruházásból – tájékoztatott Moldovan Dumitru polgármester.
Bárdoson több utcát már aszfaltburkolat borít, jelenleg Udvarfalván a Tégla utcában készítik elő a
térköves járda alapjait. Tapasztalt

építész hiányában a megyei tanács építészeti osztályához kell
forduljanak a területrendezési tervek elkészítése végett. Több
ízben is versenyvizsgát hirdettek,
de szakmai tapasztalattal rendelkező jelentkezők hiányában továbbra
is
betöltetlen
a
meghirdetett állás, pedig az önkormányzatnak szüksége lenne
saját szakemberre, aki a tervezés-

Dumitru Moldovan

től a kivitelezésig követi a beruházásokat.
A megvalósítások mellett a polgármester a helyi közszállítás hiányosságait említette; mivel a
járvány időszakában csökkent az
utasok száma, a versenytárgyaláson nyertes szállítócég számára
egyre veszteségesebbnek bizonyultak a község településeire irányuló
járatok, ezért ezeket nagyon meggyérítették, a 8-as vonalon csupán
két járat közlekedik, így a megyeszékhellyel való összeköttetés a
gépjárművel nem rendelkezők számára körülményessé vált. A községközpontban 2003-ban átadott
hat ANL-s tömbház 54 lakása eladásra kerül, így az épületek fenntartása nem terheli majd többé az
önkormányzatot.

A községközpont sportbázisa
egyre közismertebb a sportkedvelők
körében, még a küzdősportok országos egyesülete is igénybe veszi,
akárcsak a műfüves pályát. A
Maros-mezőségi Kistérségi Társulás
Leader pályázata révén készült szabadtéri műfüves multifunkcionális
sportpályát is bérbe adják sportegyesületek, csapatok számára, ahol
edzéseket tarthatnak. Az önkormányzat testülete a sportbázis keretében
kialakítandó
futópálya
létesítésén is gondolkodik. A közel
kétezer-hatszáz hektárnyi területű
községnek a rendszerváltást követő
„gazdálkodás” eredményeként mára

alig maradt szabad földterülete, a
községközpontban lévő sportpályát
is külföldi befektető nevére írták. A
rendszerváltást követően az önkormányzat akkori elöljárói a közterületeket értékesítették, így bármilyen
bővítésre kerülne sor, azelőtt magántulajdonban lévő földterületet
kell felvásároljon az önkormányzat.
A sportbázis szomszédságában található területet is megvásárolnák egy
bölcsőde felépítése érdekében. Marosszentannán modern napközi otthonos óvodát létesítettek, de
bölcsődére is igény van a fiatal szülők részéről, ami kormányfinanszírozásból épülne fel.

A község alpolgármestere a
tavalyi helyhatósági választásokat követően Nagy Előd lett,
aki gépészmérnöki végzettséggel a műszaki és terepmunka mellett a digitális
technológiában is otthonosan
mozog.

Annak érdekében, hogy megelőzzék az illegális hulladéklerakók
kialakulását, egy telefonszámot tettek közzé az önkormányzat Facebook
közösségi
oldalán
–
0732-671-590 –, amelyen jelenteni
lehet a szennyvízkezelési szabályok
megsértésére tett kísérleteket és az
illetéktelen szemetelőket.
Komoly erőfeszítéseket tesznek
annak érdekében, hogy megőrizzék
a rendet és tisztaságot, ezért kérik a
lakosság együttműködését is. Mozgásérzékelő térfigyelő kamerákkal
követik a szelektív hulladéktárolók
környékét. Amennyiben tetten érik
vagy utólag azonosítják a háztartási
szemetet oda helyező egyéneket, az
önkormányzat és a rendőrség egyaránt megbírságolhatja a szabálytalankodókat. Mindent megtesznek
annak érdekében, hogy büszkék lehessenek a községükre, ezért a rend
és a tisztaság fenntartása a cél.
A járványügyi óvintézkedések
miatt második éve nem szervezhették meg Udvarfalván a virágkiállítást. Az elkövetkező években
szeretnék bevonni a virágtermesztőket is az esemény megszervezésébe annak érdekében, hogy a saját
igényeik szerint és a színvonal emelésével folytathassák a virágkiállítás
hagyományát – hangsúlyozta az alpolgármester.

A rend és tisztaság
fenntartása a cél

Akárcsak a polgármester, ő is
hangsúlyozta, miszerint nagyon
sokba került a tavaszi nagytakarítás
után a szemét és a hulladék elszállítása, ezért abban reménykednek,
hogy a lakosság körében is tudatosul a szelektív hulladékgyűjtés fontossága. A településeken végzett
tavaszi nagytakarítás nyomán keletkező nagy mennyiségű hulladékot
125.000 lejért szállította el a csődhelyzetben lévő Salubriserv vállalat, ezért is várják az Adi Ecolect
Maros Fejlesztési Társulás által kiírt
versenytárgyalást.
A szociális segélyben részesülők
és a szolgáltatócég dolgozói több
mint 38 kocsi hulladékot gyűjtöttek
össze a község négy településén.
Ugyanakkor az önkormányzat,
helyi szervezetek, diákok, önkéntesek is csatlakoztak a Marosvásárhelyi Rádió Közösen kitakarítjuk
akciójához. Azon a szombaton 27
köbméter háztartási szemetet gyűjtöttek össze a községhez tartozó
Maros-partról és környékéről.

Fotó: Az önkormányzat közösségi oldaláról
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Váratlan bejelentés a sportminiszter marosvásárhelyi látogatásán

Önkormányzati tulajdonba kerülhet az új olimpiai méretű uszoda
Marosvásárhelyen – derült ki az ifjúsági és sportminiszter pénteki látogatása alkalmával. Novák Károly
Eduárd a megye több sportlétesítményét meglátogatta pénteken, a
kora délutáni órákban az átadásra váró fedett uszodában tett szemlét.
Szovátán Péter Ferenc megyeelnökkel és Fülöp László polgármesterrel megtekintette a néhány éve
felújított ifjúsági tábort. A fürdőváros elöljárója jelezte, a tábori épületeket is városi tulajdonba vennék (a
terület már az önkormányzaté), és a
továbbiakban vállalnák a működtetését. Ifjúsági táborként, sportolóknak edzőtáborként, illetve turistáknak szálláshelyként szeretnék üzemeltetni, és ehhez kérték a miniszter
közbenjárását.
A Transilvania Motor Ring motorsportpályán arról tárgyalt a
megye vezetője a sportminiszterrel,
hogy miként lehetne itt országos és
nemzetközi futamokat szervezni, illetve az országos sportstratégia
részévé, a versenynaptár állandó
helyszínévé tenni, a Csittszentivánon megépülő cross- és enduropályával egyetemben.

A marosvásárhelyi fedett uszoda
szemléjét követően az ifjúsági és
sportminiszter elmondta, elkülönítették a megfelelő összeget a létesítmény utómunkálataihoz és átadásához. Ugyanakkor örömét fejezte
ki, hogy ehhez ő is hozzájárulhatott,
és reméli, hogy egy ilyen uszodába
minden olyan fiatal tehetséges úszó
visszatér, aki eddig kénytelen volt
más várost keresni.
Elhangzott, hogy a létesítmény
üzemeltetési feladatát megkapja az
önkormányzat.
Soós Zoltán polgármester kijelentette, hogy kérik a minisztériumtól a
sportcsarnok városi tulajdonba való
áthelyezését is, hiszen helyi gazdálkodással jobb körülményeket biztosíthatnak az edzések és a versenyek
szervezésére is. Jelezte, hogy hasonló megfontolásból szeretnék
megvásárolni a Romgaz tulajdonában lévő, parlagon hagyott területet
is, ahol – mint ismert – számos
sportlétesítményt kezdtek építeni a
múltban, de ezek félbemaradtak.
A miniszterrel a marosvásárhelyi
úszásoktatás programjáról is tárgyaltak. Az új uszoda nagyon jó lehetőség a versenysportolók számára, de rajtuk kívül még sokan szeretnének hobbiból úszni, és a kisis-
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Balról: Cosmin Pop, a Maros Sportklub vezetője, Péter Ferenc megyeelnök, Novák Károly Eduárd ifjúsági és sportminiszter és Soós Zoltán
polgármester
Fotó: Farczádi Attila

kolás gyerekek számára is szükség
lenne úszásoktatásra. Marosvásárhely polgármestere ennek kapcsán
elmondta, hogy pár nap múlva ismét
üzembe helyezik a „ballont” a Ví-

A Sepsi OSK indulhat a Konferencia Ligában

A pályán bizonyított a Sepsi OSK: a
sepsiszentgyörgyi
alakulat a papírformának megfelelően
elnyerte az európai
kupaszereplés jogát
annak a szokatlan
szabálynak köszönhetően, amely előírta,
hogy
egy
Konferencia ligás
helyért különböző
kritériumok teljesülését követően a
bajnokság 8. helyezettjével kellett
megmérkőznie.
Egyetlen pótselejtező
mérkőzés eredménye
döntött, és a kvalifi- Háromszéki öröm az európai kupaindulás jogának megszerzése okán
Fotó: A Sepsi OSK közösségi oldala
kációnak a bajnoki
teljesítménye alapján inkább jogosult háromszéJegyzőkönyv
kiek örülhettek. Ha ez nem így történt volna, az
nemcsak a Sepsi OSK-val szemben lett volna dur- Labdarúgó 1. liga, pótselejtező az európai kuván méltánytalan, de az 5-6. helyezettekkel szem- paszereplés jogáért: Sepsiszentgyörgyi Sepsi
ben is, amelyek bejutottak a felsőházba, mégis egy OSK – Konstancai Viitorul 1-0 (1-0)
alsóházi csapat játszhatott volna a Konferencia Li- Sepsiszentgyörgy, városi stadion, 2000 néző.
gában. (A szövetség azért vezette be a pótselejte- Vezette: Radu Petrescu (Bukarest) – Radu
zős szabályt, hogy az európai kupaszereplés Ghinguleac (Bukarest), Mircea Grigoriu (Bulehetőségével motiválja az alsóházi együtteseket, karest). Tartalék: Marcel Bîrsan (Bukarest). Elhogy tétért küzdhessenek – a szerk.)
lenőr: Sajtos László (Nagyszeben).
Intenzív mérkőzést játszott egymással vasárnap Gólszerző: Aganović (42.).
este a pótselejtezőn a Sepsi OSK és a Konstancai Sárga lap: Achahbar (62.), Vașvari (90+1.),
Viitorul. Az első öt-tíz perc után a szentgyörgyi Niczuly (60+3.), illetve Artean (79.).
gárda átvette az irányítást, és egyre-másra vezette Sepsi OSK: Niczuly – Dimitrov, Ňinaj, Mitrea,
a veszélyes támadásokat, így a helyzetek is rövi- Ștefănescu, Păun (68. Fofana), Vașvari, Golofca
desen megjelentek az ellenfél kapuja előterében. (68. Fülöp Loránd), Dumiter (53. Achahbar),
A 7. percben a jobbhátvéd Dimitrov középpályá- Aganović (87. Eder), Šafranko.
sokat megszégyenítő módon cselezte magát lövő- Viitorul: Cojocaru – Dussaut (80. Haită), Mlahelyzetbe, de húszról a kapu fölé küldte. A 12. den, Dobrosavlevici, Pedroso, Casap (46. Grapercben Golofca remek passzt adott Dumiternek, meni), Artean, Matiș (46. Jo Santos), ChiVu,
utóbbit azonban a tizenegyespont táján szerelték. Fernandes, Grădinaru (56. Tsoumou).
A 30. percben az egész meccs legnagyobb helyzete maradt ki. Aganović lövő pozíciót harcolt ki előtte lerántotta Mitreát, de ha betalál, érvényes a
magának a tizenhatos vonalán, de a felső sarokba gól, mert Radu Petrescu játékvezető semmit sem
tartó lövését Cojocaru bravúrral hárította, a kipat- fújt. Kellett néhány perc, amíg az OSK felocsútanóra Šafranko csapott rá, de a kapus újabb bra- dott, de a 60. perc tájékától már kevésbé volt vevúrt mutatott be, aztán Păun triplázása a védőkön szélyes a Viitorul, noha négy csatárral próbált
akadt el. Negyedszerre Vașvari próbálkozott, de játszani. Szikrázó csata folyt a középpályán, és az
föléküldte. Ha azonban a nagy lehetőség nem újabb nagy lehetőséget Šafranko puskázta el, akimegy be, akkor a kis gól is gól: a 42. percben nek a lövését Cojocaru szögletre tolta. Ez szinte
Perdroso próbált felszabadítani, azonban Agano- megbosszulta magát, mert Ely Fernandes túloldalt
fordulásból küldött lövése a védőkön megpattanva
vić térdéről a labda a hálóba pattant (1-0).
Amint azonban a Sepsi OSK találkozóin elég mellészállt. A hosszabbítás perceiben a Viitorul a
gyakorta tapasztalhattuk, a vezetés után megvál- kapussal támadt, de Niczuly kiöklözte Tsoumou
tozott a meccs, és hirtelen feléledt az addig tetsz- fejéről, és így a Konferencia ligás szereplés joga
halott Viitorul. Közvetlenül a szünet után egy Sepsiszentgyörgyön maradt.
Addig azonban a jól megérdemelt szünet követszögletet követően Artean megcélozta a keresztlécet, két perccel később pedig egy újabb szöglet kezik egy szokásosnál sokkal nehezebb, megterután Dobrosavlevici öt méterről föléfejelt. Igaz, helőbb idény után. (B. Zs.)

kendtelepen, ahol ősztől elindítják
az úszásoktatást a kisiskolások számára.
„Célunk, hogy visszatérjenek
Marosvásárhelyre az élsportolóink,

hogy megfelelő körülményeket biztosítsunk számukra az edzésekre, de
az is, hogy a sport az oktatás mindennapi része legyen” – mondta
Soós Zoltán.

Befejeződött az alapszakasz
a női 2. ligában

Bálint Zsombor

Lejátszották az utolsó forduló mérkőzéseit a női labdarúgó 2. ligában, így
az idényből már csak a feljutásért kiírt
osztályozó van hátra.
Az első két csoportból a győztes,
míg a III. csoportból az első két helyezett vehet részt a négyes körmérkőzéses tornán, amelyről a két legjobb helyezett juthat az ősztől az 1. ligába.
A II. csoportból a Marosvásárhelyi
Ladies jutott tovább, amely a múlt
héten egy kiütéses győzelemmel erősítette meg már korábban biztosított
csoportgyőztesi pozícióját. Üröm az
örömben, hogy bár nevében marosvásárhelyi a csapat, hazai mérkőzéseit
nem a városban, hanem Nyárádszeredában játssza, ráadásul gyakorlatilag a
Székelyudvarhelyi Vasas Femina
anyagi támogatásától függ, maga az
udvarhelyi klubelnök vallotta be, hogy
a második csapatukként kezelik.
A III. csoportból a Marosvásárhelyi
CSM egy ponttal maradt le a továbbjutást jelentő 2. helyről. Azon túl, hogy
mind az első helyezett Dream Team,
mind a második Bihar United ellen
igen balszerencsés körülmények között

Eredményjelző

* női 2. liga, II. csoport, 15. forduló:
Marosvásárhelyi Ladies – Kolozsvári Olimpia II 3-3 (korábban játszották), Szörényvári Atletic Drobeta
– Kolozsvári Olimpic Star 5-0. Elmaradt mérkőzésen: Marosvásárhelyi Ladies – Szörényvári Atletic
Drobeta 18-0.
* női 2. liga, III. csoport, 14. forduló:
Marosvásárhelyi CSM – Bákói Măgura 3-1, Bukaresti Dream Team –
Onix Rm. Sărat 2-0, Temesvári Poli
– Bihar United 6-0. A Bihar United
– Bákói Măgura mérkőzést 3-0
arányban könyvelték el.

vesztett pontokat, még abban sem bízhatott, hogy a bihariak botlanak a pályán, a Bihar United ugyanis két
meccset egymás után zöldasztalnál
nyert meg, így megmaradt a minimális
előnye a CSM-mel szemben.
A csoportban egyébként a megyeszékhelyi csapat az egyetlen, amely
nem nyert zöldasztalnál mérkőzést, valemennyi pontját a pályán szerezte. Az
alakulat jövője ezek után bizonytalan,
hiszen már a bajnoki rajt előtt meg
akarta szüntetni a klub.

Az FTC nyerte meg
a magyar női labdarúgó-bajnokságot

A Ferencváros 3-2-re legyőzte az MTK Budapestet szerdán a női labdarúgóbajnokság döntőjének második mérkőzésén, ezzel 2-0-s összesítéssel megnyerte
a párharcot. Az FTC az első mérkőzésen 3-0-ra nyert az MTK vendégeként a
két győzelemig
tartó párharc nyitányán.
A zöld-fehérek a második
meccsen főként
Vágó
Fanny
remek teljesítményével az első
félidőben már
2-0-ra vezettek a
Kocsis Sándor
Sportközpontban, majd a szünet után növelték
előnyüket, és bár
az MTK kétszer is szépített,
egyenlítenie nem
sikerült.
Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd
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Kis „tudósok” nagy tudósokról
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Jól szerepeltek a bernádysok

Az Alkimisták csapata

Magyar tudósokról és feltalálókról szóló, rendkívül
érdekes, izgalmas, három fordulóban megszervezett Kárpát-medencei vetélkedő résztvevői közül
értek el kimagasló eredményt a marosvásárhelyi
Dr. Bernády György Általános Iskola 7–8. osztályos
diákjai. Egyéniben Göcsi Beáta első, KomancsikCsenteri Dóra második és Nagy Szilvia Antónia harmadik helyezést ért el. Az induló hat csapatból a
végső döntőbe jutott két négytagú csapat közül az
Alkimisták a második, a Kis tudósok a negyedik
lett. Felkészítő tanáruk dr. Kupán Edith iskolaigazgató volt.

A Kárpát-medencei magyar diákokat átfogó vetélkedőt a
tárnoki II. Rákóczi Ferenc Sportiskolai Általános Iskola hirdette meg, szervező partnerei: a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége, a Magyar Nemzeti Múzeum és a Stiefel
Eurocart Kft.
A versenyre olyan 40 magyar feltaláló, 16 magyar tudós,
8 magyar felfedező életéből és munkásságából kellett készülniük a diákoknak, akik közül egyesek ritkán szerepelnek a
tankönyvekben, ugyanakkor jelentősen hozzájárultak az
egyetemes fejlődéshez. Nevük és munkásságuk ismeretében
büszkék lehetünk arra a nemzetre, amely olyan jelentős személyiségeket adott az egész világnak, mint Asbóth Oszkár,
Bíró László József, Bodor Péter, Dobos C. József, Galamb
József, Ganz Ábrahám, Gábor Dénes, Goldmark Péter Károly, Irinyi János, Jánosi Marcell, Járay Pál, Jedlik Ányos
István, Kandó Kálmán, Kempelen Farkas, Neumann János,
Pavlics Ferenc, Puskás Tivadar, Rátai Dániel, Rubik Ernő,
Schwarz Dávid, Balázs Dénes, Benyovszky Móric, Cholnoky
Jenő, Sass Flóra, Kőrösi Csoma Sándor, Stein Aurél, Teleki
Sámuel, Vámbéry Ármin, Bolyai János, Kitaibel Pál, Radetzky Dezső, Radetzky Jenő, Szent-Györgyi Albert, Kemény
János, Semmelweis Ignác, ifj. Simonyi Károly és Wigner
Jenő.
A versenyre a Dr. Bernády György Általános Iskolából
kezdetben hat négyfős csapat nevezett be (7–8. osztályos diákok) dr. Kupán Edith kémia szakos tanárnő vezetésével.
Az első fordulót február 6-án tartották, amelyen az iskolából két csapat jutott tovább az áprilisban tartott országos
döntőbe. Ennek 7–8. osztályos csoportjában az Alkimisták
az első, a Kis tudósok a második helyen végzett, és bekerültek a nemzetközi döntőbe.

Fotó: Kupán Edith

A végső döntőt, amelybe a magyarországi és a határokon
túli nyertes csapatok jutottak tovább az 5–6. és a 7–8. osztályosok csoportjában, májusban tartották. A résztvevőknek
hosszú tesztet kellett megoldaniuk, amelynek kérdései az
adatok ismeretén kívül találékonyságot, kreativitást és gyorsaságot is igényeltek. Volt köztük totó, amelynél három lehetőségből kellett a jót kiválasztani, összekevert betűkből

A Kis tudósok csapata

kellett kibogozni a tudós nevét, fel kellett ismerni, hogy ki
van a képen, és megadni egy dolgot, ami a nevéhez kötődik,
vagy egy rajzról, fotóról eldönteni, hogy melyik találmányt
ábrázolja stb.
Előadásokat is megtekinthettek a versenyzők, mint például
Bolyai János élete az anekdoták és levéltöredékek tükrében,
vagy: Ki volt igazából Neumann János?
A végső döntőn, mint már a bevezetőben jeleztük, a marosvásárhelyi Dr. Bernády György Általános Iskola két csapata 2., illetve 4. helyezést ért el. Az Alkimisták csapat tagjai:
Kreiter Ingrid, Komancsik-Csenteri Dóra, Weisz Zsófia,
Nagy Szilvia Antónia. A Kis tudósok csapata: Purcar Kyra,
Gergely Vivien, Göcsi Beáta, Fülöp Krisztián.
Ebben az évben kivételesen díjazták a legjobb eredményt
elért diákokat is, ugyanis a döntőben minden csapattag külön
számítógépről versenyzett, és az egyéni eredmények összegeként születtek a csapateredmények. Az egyéni eredmények
alapján a legjobban a Bernády iskola diákjai teljesítettek,
akik mindhárom első helyezést megnyerték.
Megérdeklődtük a diákok véleményét is. „A verseny és
annak témája nagyon érdekes volt. Rengeteg olyan információnak jutottunk birtokába, melyről, ha nem veszünk részt
ezen a vetélkedőn, talán soha nem is hallottunk volna.
Ugyanakkor a tananyag nagyon terjedelmes és nehezen megjegyezhető volt. Sok olyan találmányról tanultunk, melyről
sosem hittem volna, hogy magyarok találták fel.” (Fülöp
Krisztián Zsolt, Kis tudósok, VII.C)
„A készülés a versenyre mindig nagyon jól telt, és mi is
jól éreztük magunkat. Bár rengeteg munkával és sokszor rengeteg fáradsággal járt, nagyon sok érdekes dolgot tudhattunk
meg a magyar feltalálókról, tudósokról, felfedezőkről.”
(Nagy Szilvia Antónia, Alkimisták, VII. D)
„Igaz, hogy a versenyre való felkészülés a mindennapi tanulás mellett egy pluszfeladatot jelentett, de nekem személy
szerint nagyon jólesett egy csapat tagjának lenni. Különkülön tanultunk, de az elért eredmény babérjait csapatként
arattuk, és együtt éltük meg. Összekovácsolódtunk, bíztunk
magunkban és a társainkban, bátorítottuk egymást. Boldog
vagyok, hogy sikerült!” (Purcar Kyra, Kis tudósok, VII.C)
„Ez a verseny számomra nagy élmény volt, mivel rengeteg
olyan magyar tudóst, feltalálót, felfedezőt ismertem meg,
akiknek eddig a nevét sem hallottam. Érdekes kihívás volt,
mert csapatban dolgozhattunk. Sok információval gazdagodtunk a vetélkedő során. Remélem, hogy jövő évben is részt
vehetek ezen a versenyen.” (Göcsi Beáta, Kis tudósok,
VII.C). (bodolai)
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Erdély TV

Bajban a váradi színház

Veszélyes precedens következhet be Nagyváradon. Bihar Megye Tanácsa megszüntetné az önálló
magyar színházat. Bár egyelőre semmi nem hivatalos, a Várad és a Familia folyóirat megyei könyvtárba való korábbi beolvasztása komoly
aggodalmakra ad okot a híresztelések kapcsán. Mit

lehet tudni a tervekről, melyek lehetnek a valódi
mozgatórugók, és milyen következményekkel számolhatunk?
Kiderül az Erdélyi Magyar Televízió Metszet című
műsorából kedden este 9-től az Erdély TV képernyőjén és YouTube-csatornáján!

Az Erdélyi Magyar Televízió Kultúrcsepp című
műsorában gyermeknapi összeállítással készülnek,
melyben olyan művészekről szólnak, akik már gyerekkorukban kitűntek a tehetségükkel valamilyen
művészeti ágban. Mi jellemzi ezeket a csodagyere-

keket? Mire van szükség a kiteljesedéshez? Melyek
azok a művészeti ágak, amelyekben korán megmutatkozik a tehetség? Ezekre a kérdésekre kaphatnak
választ a nézők kedden este fél 10-től az Erdély TV
képernyőjén és YouTube-csatornáján.

Gyereknapi kultúrcseppek

Öröm – Molnár Tünde lemezbemutatója

Szerkesztette:MezeySarolta

Öröm, igen, ez a megfelelő szó arra az érzésre,
amely vasárnap délelőtt a Vártemplomban a 10 órai istentiszteletet követő lemezbemutatón, majd otthon
hallgatva a csodálatos orgonamuzsikát, a hatalmában
tartott. Molnár Tünde orgonaművész új lemeze: A Vártemplom orgonái igazi zenei csemege. A lemez anyagát
a művésznő a tőle már megszokott igényességgel válogatta össze, természetesen a Vártemplom két orgonájához alkalmazkodva. Hol az 1789-ben Johannes
Prause által épített és 2004–2005-ben Hermann Binder
és Papp Zoltán orgonaépítők, valamint Mihály Ferenc
restaurátor által felújított és a szentélybe helyezett barokk orgonát, hol az Ötvös József lelkipásztor esperessége idején a németországi Heidenolderdorf
gyülekezetétől ajándéka kapott, a Vártemplom karzatán levő Ernst Klassmayer-orgonát szólaltatja meg. A
két orgona hangja sokszor töltötte be a Vártemplomot,
nagyszerű koncertek alkalmával, amelyek szervezését
Kacsó Emesének köszönhette Marosvásárhely művészetkedvelő közönsége. Így született az az ötlet is,
hogy ezeket a gyönyörűséges pillanatokat, amikor a
Molnár Tünde játéka nyomán éteri magasságokba
emelkedik az ember lelke, ki kell emelni az egyszeri,
a megismételhetetlen fájdalmából, és örök életűvé kell
tenni, mint ahogy a megszólaló muzsika is örök életű.
Megörökíteni, hazavinni, átadni az élményt hanghordozó segítségével volt a cél, amely most, 2021-ben valóra vált.
Orgonakoncertet megörökíteni, orgonamuzsikáról
felvételt készíteni nem egyszerű feladat. A hangstúdióba akár egy zenekart is be lehet ültetni, és felvenni
a muzsikájukat. Az orgona helyhez kötött, nem lehet a
stúdióba szállítani. A stúdió kell az orgona helyszínére
költözzön, olyan hangmesterrel, aki a helyszínt és a
hangszert is ismeri. Göllner Károly éppen ilyen komoly szaktudású, tehetséges hangmester. A felvétel elkészítése komoly logisztikai munkát igényel, hiszen a
helyszín – esetünkben a Vártemplom – bármilyen vastag falú is, nem igazán hangszigetelt (az istentisztele-

tekre is be szokott hallatszani a várban vagy a Vár sétányon zajló, éppen soros rendezvény hangja, zaja).
Amikor minden akusztikai és technikai feltétel együtt
van, akkor lehet a művészet oltárán áldozni, játszani és
felvenni a csodálatos műveket. Segítségére a lapozásban a Vártemplom kántora volt, Bereczki-Tollas
László. Ezért is különleges esemény egy orgonamuzsikát tartalmazó CD elkészítése, megjelentetése. Kacsó
Emese a konfirmandusok segítségével fedezte az anyagiakat, és Molnár Tünde lemondott a honoráriumról,
hogy elkészülhessen ez a pompás CD.
A lemezbemutatóra Bukovinszky-Csáki Tünde lelkész igehirdetése után került sor, a lemezfelvétel előzményeiről Kacsó Emese beszélt, és a koncertek
szervezésének stafétáját képletesen átadta a lelkésznőnek. A válogatás szempontjait, az előadott műveket
maga Molnár Tünde ismertette. Az Ernst Klassmayer
által készített és a karzatra 2006-ban Molnár József orgonaépítő és fiai, Dániel és Norbert által felépített orgonán J. S. Bach d-moll Toccatáját adta elő, míg a
szentélyben levő Johann Prause-orgonán l. Cl. Daquin
A kakukk című kedves darabot játszotta a bemutatón.
Amíg a dedikációra várva sorban álltunk, többen is kifejeztük sajnálatunkat, hogy a művésznő keveset játszott, és még sokáig hallgattuk volna, hiszen a zene –
az orgonamuzsika különösen – Isten és Ember, valamint a Mindenható bámulatos katedrálisa: a Természet
harmóniájának, hármas egységének imádságos hangja.
Öröm volt este, a CD-t meghallgatva újraélni az élő
muzsika varázsát.
Köszönöm, köszönjük szépen!
KilyénIlka
Marosvásárhely, 2021. május 30. Szentháromság vasárnapján este

A rovatban közölt levelek tartalmáért, a tényállítások hitelességéért
a szerzők a felelősek. Elektronikus postán is fogadjuk leveleiket.
A levélírók minden esetben tüntessék fel
telefonszámukat és lakcímüket. Címünk: nepujsag@e-nepujsag.ro
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Gyerekszereplőket
keresnek
Castingot hirdetnek a Jézus Krisztus szupersztár című rockoperához.

A Szegedi Szabadtéri Játékok programsorozatában a világhírű szuperprodukció a Madách Színház előadásában, Szirtes Tamás rendezésében
látható idén öt estén át a Dóm téren. A meghallgatásra 9–12 év közötti
gyermekek jelentkezését várják – fényképpel és elérhetőséggel – a produkcio@szegediszabadteri.com e-mail-címre legkésőbb június 4-ig. A
jelentkezőket e-mailben tájékoztatják majd a válogatás további részleteiről. A darabhoz magabiztos tánctudással rendelkező szereplőket
keresnek, az énektudás előnyt jelent. A válogatásra külön produkcióval
nem kell készülni. A rockopera gyerekszereplői olyan művészekkel
állhatnak nyáron színpadra, mint Feke Pál, Gallusz Nikolett, Serbán
Attila vagy Sasvári Sándor. A válogatást június 8-án 14 órakor tartják
a Reök-palotában, Tihanyi Ákos koreográfus és Molnár Ferenc
koreográfusasszisztens részvételével. A szervezők kérik, csak az jelentkezzen statisztának, aki június 28-tól folyamatosan a próbákon, a
július 2-i, 3-i, 4-i, 9-i és 10-i előadásnapokon, valamint az esetleges
esőnapokon is biztosan részt tud venni.

Kirándult a ,,nagycsoport”

1923-ban Mustafa Kemal
Atatürk, a Török Köztársaság alapítója április 23-át a nemzeti függetlenség napjának, majd a
gyermekek napjának nyilvánította.
Az 1925-ös svájci gyermekjóléti
konferencia június 1-jét hirdette ki
a legkisebbek ünnepéül, és a világ
legtöbb országában ekkor is tartják.
,,A gyermek szeme a jövő
tükre. Jaj annak, aki elhomályosítja.” (Juhász Gyula)
Május 25-én a marosvásárhelyi
Magányosok Klubja – Kopacz
Imola klubvezetőnk kezdeményezésére – már negyedik alkalommal ünnepelt a Somostetőn.
Igényeltük a találkozást, a társaságot, az egymással való beszélgetést. Ezen a napon a gyermeknapot
ünnepeltük mint ,,nagycsoportosok”. Klubvezetőnk üdvözölte a
szép számban megjelent klubtagokat, és egy állatkerti sétára hívta
meg őket.
A marosvásárhelyi állatkert Románia egyik nagy kiterjedésű,
gazdag állatállománnyal rendelkező, sokak szerint legszebb állatkertje. Az 1960-as évek elején
alapította Rend László, a város vezetői és magánszemélyek támogatásával. Az állatkert Rend László
utódja, Bereczki Boldizsár igazgatósága idején kapott nemzetközi
elismertséget. 2008–2011 között
felújították, területét 40 hektárra
növelték, és új élettereket hoztak
létre a medvéknek, farkasoknak,
nagymacskáknak és a vízi madaraknak.
Az idei szeszélyes tavaszon és
nyárelőn akadt ragyogó napsütés
is, és a „nagycsoportosok” vidáman körbejárták az állatkertet.
Visszatérve elfogyasztották a
megrendelt lángost, majd klubvezetőnk rövid visszaemlékezést tartott az elmúlt nehéz időszak
tevékenységeiről. A kuratórium
tagjai a távközlési eszközök segítségével tartották a kapcsolatot a
klubtagokkal a koronavírus-pandémia idején.

Három emlékkönyvet jelentettünk meg, és négyszer ünnepeltünk a Somostetőn, a járványügyi
korlátozások szigorú betartásával.
Reméljük, hogy a járványhelyzet
kedvező alakulása lehetővé teszi a
következő találkozást a megszokott helyen – jelentette ki klubvezetőnk.
Ezután felkérte a kulturális csoport tagjait, hogy tartsák meg az
alkalomhoz illő előadásukat. Verssel Czerán Erzsébet, Dendea
Mária, Fejéregyházi Tünde, Cseh
Juliánna, énekkel Némety Ibolya
örvendeztette meg a klubtagokat.
Jó volt újra találkozni, szívünk
megtelt szeretettel, és boldogan
indultunk haza. Hálásan köszönjük klubvezetőnknek ezt a kirándulást, amely során csodás
élményekkel gazdagodtunk.
Paga Régi gyermeknapok…
című versének soraival zárom írásom:

Régi gyermeknapok, mennyit
muzsikáltunk!
Táncolt a sok gyerek, mi meg
csak nótáztunk!
Sürögtek a szülők, friss süteményt hoztak,
A kis óvodások vígan falatoztak.
Most is gyermeknap van, de ma
nem zenélünk,
A karantén után csendesebben
élünk,
Ám a gyermekeknek most is jár
köszöntő,
Miénk múlt és jelen, övék a jövendő!

Nevessetek vígan csillogó szemekkel,
Ölelünk titeket sok-sok szeretettel.
Legyek kedvesek, okosak és szépek,
S ne feledjétek az engedelmességet!

CzeránErzsébet

Fotó: Fejéregyházi Tünde
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100 éve született Karinthy Ferenc

Száz éve, 1921. június 2án született Karinthy Ferenc Kossuth-díjas író,
drámaíró, dramaturg.

Karinthy Frigyes Böhm
Arankával kötött, meglehetősen viharos második házasságából született Budapesten.
Írói tehetségét, humorát, a
csínytevés és a játék szeretetét
apjától, túláradó életkedvét
édesanyjától örökölte. Gyermek- és ifjúkorának egyik
meghatározó élménye volt,
hogy a Nyugat legnagyobb
alakjainak közelében nőtt fel,
mindennapos vendég volt
náluk Kosztolányi Dezső, Devecseri Gábor, Somlyó Zoltán,
Móricz Zsigmond és a többiek. Ahogy később naplójában írta: „Gyermekkorom
Forrás: Szinhaz.org
afféle cifra bohémvircsaftban Karinthy Ferenc 1956-ban
(a
mai
ELTE)
magyar-angol-olasz
szakán
telt, de ebéd, vacsora, ruha, nyaralás, bicikli
mindig volt”. A másik meghatározó élmény 1945-ben szerzett diplomát, majd nyelvészeta sport volt számára, kamaszkorától a Fradi- ből doktorált, disszertációját Olasz jövevénycímmel
írta.
1947-ben
ban vízilabdázott, 1960-tól 1970-ig az FTC szavaink
ösztöndíjasként Franciaországban, Svájcban
szakosztályi elnöke is volt.
Apja 1938-ban bekövetkezett halála után és Olaszországban tartózkodott.
Hazatérése után 1950-ig a Nemzeti Színő lett a családfenntartó, ekkoriban kis zsinegüzletet működtetett, amelynek jövedelméből ház dramaturgja, majd 1951-53-ban a Szabad
meg tudtak élni. Amikor a második világhá- Nép és a Magyar Nemzet újságírója volt.
ború végén behívták katonának, hamis papí- 1953-tól visszatért a színházi világba, 1956rokkal bujkált az ostromlott fővárosban. A ig a Madách Színházban, majd 1965 és 1975
budapesti Pázmány Péter Tudományegyetem között Miskolcon, Szegeden és Debrecenben

volt dramaturg. 1957 és 1960 között saját
műve nem jelent meg, görög, olasz, német,
angol és francia darabokat fordított, a Magyar
Nemzetnek írt cikkeket, riportokat. 1968-69ben az Egyesült Államokban, New Yorkban
és Los Angelesben tartott egyetemi előadásokat, 1972 és 1976 között több külföldi írószövetség meghívásának tett eleget, és
hosszabb-rövidebb időt töltött Amerikában, a
Szovjetunióban, Ausztráliában és Kubában.
A nyolcvanas években egyre többet utazott
Olaszországba is, otthon pedig ideje nagy részét Leányfalun töltötte, ott alkotott. Életének
utolsó évtizedét beárnyékolta betegsége, erősen depressziós volt, emellett nagyobb menynyiségű alkoholt fogyasztott és dohányzott is.
Karinthy Ferenc 1992. február 29-én halt
meg Budapesten.
Írói munkásságáért több elismerést kapott:
1950-ben, 1954-ben és 1970-ben József Attila-, 1955-ben Kossuth-díjat, 1987-ben Karinthy Frigyes-emlékgyűrűt, 1991-ben,
hetvenedik születésnapja alkalmából a Magyar Köztársaság Zászlórendje kitüntetéssel
jutalmazták.
Nem készült írónak, egyetemi éveiben inkább a nyelvtudomány, az alapos, elmélyült
kutatómunka vonzotta, és a sportban elért sikereket is fontosabbnak tartotta az írásnál.
Mégis, már az 1940-es évek elejétől írt novellákat, az írói pályára végül 1943-ban megjelent első regénye, a Don Juan éjszakájának
sikere terelte. Akárcsak apja, ő is elsősorban
novellistaként volt sikeres, hosszabb lélegzetű munkái, néhány regénye kivételével,
egyenetlen minőségűre sikeredtek.
Kötetei közül kiemelkedik a Szellemidézés, amelyben a Karinthy család bohém, ka-

Nyugdíjba vonul Közép-Európa első
méreg- és tetemkereső kutyája

Nyugdíjba vonul Falco, Közép-Európa első
méreg- és tetemkereső kutyája – olvasható a
Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) MTI-hez hétfőn eljuttatott közleményében.

Mint felidézik, 2013-ban a Magyar Madártani és
Természetvédelmi Egyesület (MME), a világon harmadikként létrehozott egy méreg- és tetemkereső kutyás egységet, amely azóta is jelentős részt vállal a
ragadozómadár-mérgezések elleni küzdelemben.
Falco, az egység alappillére, hét kiemelkedően eredményes év után most nyugdíjba vonul.
A Deák Gábor vezette egység az elmúlt évek alatt
jelentős eredményeket ért el a mérgezésekkel kapcsolatos bűnesetek felderítésében. Több mint ezer terepi
keresésben vettek részt, 585 mérgezéssel kapcsolatos
bizonyítékot találtak, és ezzel az egyik legsikeresebb
méreg- és tetemkereső kutyás egységnek számítanak a
világon.
A magyarországi kutyás egység gondolata már
2010-ben megfogalmazódott az MME szakembereiben, de a kezdet nem volt egyszerű, mert úgy kellett
megtalálni a feladatra legalkalmasabb kiképzőt, kutya-

vezetőt és kutyát, hogy nem lehetett korábbi tapasztalatokra hivatkozni, hisz ilyen egység akkor még csak
Spanyol- és Olaszországban volt – áll a közleményben.
A hároméves előkészítő munka után a képzés végül
a Helicon LIFE projekt keretében 2013-ban kezdődhetett el az Országos Rendőr-főkapitányság Dunakeszi
Oktatási és Kiképző Központjában. A kutyavezetői feladatokra az MME egyik korábbi önkéntesét, Deák Gábort választották ki. Gábor és Falco egy négy hónapos
speciális, a drogkereső kutyákéhoz hasonló kiképzésen
vett részt, csak kábítószer helyett neki elhullott állati
tetemeket és a leggyakrabban használt mérgeket kellett
megtalálnia.
Falco az évek során az alapfeladatán túl más jellegű
munkákban is részt vett. Kutatott molnárgörény és lelőtt farkas után, keresett áramütés miatt vagy gépi kaszálás során elpusztult állatokat, de az összes
ragadozómadár-mérgezéssel összefüggő eredményes
házkutatás az országban és külföldön egyaránt mind
hozzá kötődik. Részletes információk a témáról a
https://parlagisas.hu/hu/content/nyugdijba-vonulfalco-kozep-europa-elso-mereg-es-tetemkereso-kutyaja linken találhatók meg. (MTI)

Átadták Magyarország első illatmúzeumát
Pannonhalmán

Átadták Magyarország első illatmúzeumát a
Pannonhalmi Főapátság Gyógynövénykertjében vasárnap, a kiállítás az ezeréves bencés
szerzetesi gyógynövénykultúrába enged betekintést.

Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter megnyitóbeszédében azt hangsúlyozta, hogy akik
az elmúlt több mint ezer évben Pannonhalmán éltek és
tanítottak, azok minden időben ahhoz járultak hozzá,
hogy az ország megmaradjon, hogy Magyarországon
„a kereszténység ne csupán kulturális értéktartalom legyen, hanem valós, hitbeli meggyőződés” is álljon mögötte. Kiemelte, hogy a főapátság „komoly gazdasági
erőt” is képvisel, kétszáz embernek ad munkát, meghatározó része a térségben az idegenforgalomnak, és
miközben sok száz éves termékeket vezet be a piacra,
naprakész üzleti megoldásokkal tud dolgozni.
Elmondta, hogy Pannonhalmának az ezeréves
múltja még a kommunista diktatúrát is arra indította,
hogy Debrecennel együtt, „ha csak felmutatható látszatként is”, de megmaradhassanak az egyházi oktatásban.
A Pannonhalmi Főapátság élt ezzel a lehetőséggel,
és olyan diákokat nevelt, akiken keresztül sikerült
megőrizni és átmenekíteni a rendszerváltást követő
időkre az egyházi oktatást – tette hozzá a miniszter.
Virág Zsolt, a Nemzeti Kastélyprogram és a Nemzeti Várprogram miniszteri biztosa, az illatmúzeum kiállításának kurátora azt mondta, hogy a múzeum
egyediségét az adja, hogy ilyen tartalmakat még nem

mutattak be, legközelebb Franciaországban található
hasonló kiállítás. Kiemelte, hogy a nemzetközi turisztikai trendeknek megfelelően élményalapú kiállítást
hoztak létre, amely a látogatók elé tárja a főapátság hagyományait. Reményét fejezte ki, hogy egyedi szerepet
tölt majd be Közép-Európában.
A látogató a tárlaton felfedezheti egyebek mellett azt
is, hogy a világ első ismert feljegyzett parfümje magyar volt, amelyet Károly Róbert adott feleségének,
Erzsébet királynénak a 14. század első felében –
mondta Virág Zsolt.
Hortobágyi T. Cirill pannonhalmi főapát felidézte,
hogy 2010-ben nyitották meg a gyógynövényházat, néhány évvel ezelőtt pedig a gyógynövénylepárlót.
Az illatmúzeum pedig jól illeszkedik a főapátság
azon elképzelésébe, hogy a felhalmozott tudományos
eredmények felhasználásával élővé tegyék a monostori
gyógynövény- és gyógyászati kultúrát, és be is mutassák azokat – fűzte hozzá.
A főapát elmondta, hogy a múzeumban betekintést
lehet nyerni a feldolgozási technológiákba és a szerzetesi
gyógyászati hagyományokba, interaktív módon. Hozzátette, hogy a kiállítás során egyebek mellett bele lehet
szippantani a monostori gyógyászat öt klasszikus gyógynövényébe, a borsmentába, az orvosi zsályába, a kakukkfűbe, a citromfűbe és a levendulába, de azok botanikai
sajátosságait is fel lehet fedezni, emellett meg lehet tekinteni egy szakramentárium másolatát is, amelyben olyan
imádságok és szertartások leírásai szerepelnek, amelyekkel korábban a gyógynövényeket áldották meg. (MTI)

vargó és sokszínű életébe nyújt betekintést,
valamint a háborús élményeit, tapasztalatait
felidéző Budapesti tavasz, amelyből 1955ben Máriássy Félix nagy sikerű filmet rendezett. A színházi világ történéseit ábrázolja az
Ősbemutató, a Ferencvárosi szív sportélményeket, anekdotákat elevenít fel, a modern
kor elidegenedését tükrözi az abszurd Epepe,
a Harminchárom című novellafüzér az 1942
és 1975 közötti korszakot idézi meg, a Budapesti ősz tárgyilagosan, már-már szenvtelenül
rögzíti az 1956-os eseményeket. Irodalmi riportjai közül a kritika a Hazai tudósítások
című kötetét tartotta legtöbbre. Színműveit,
egyfelvonásosait (Dunakanyar, Bösendorfer,
Gellérthegyi álmok, Gőz) ma is műsorukra
tűzik a hazai színházak, legtöbbjüket idegen
nyelvekre is lefordították.
Stílusának meghatározó jegye az iróniával,
humorral fűszerezett realizmus volt, jól kidolgozott karakterekkel, érdekes cselekménnyel, alapos háttérrajzzal. Több írásából
tévé-, illetve mozifilm is készült, így az Ősbemutatóból, a Dunakanyarból, a Házszentelőből, ez utóbbiból Fábri Zoltán Gyertek el a
névnapomra címmel rendezett filmet.
Fontos kortörténeti dokumentum az 1967
és 1991 között írott naplója, amelyet 1994ben három kötetben jelentettek meg. Itt olvasható bejegyzései szerint élete utolsó
éveiben egyre megkeseredettebbé vált, idegenkedve szemlélte az irodalmi és közéletet,
a modern irodalmi törekvéseket nem értette.
A közismert és közkedvelt Karinthy Ferenc, avagy „Cini” alakjáról, egyéniségéről
fia, Karinthy Márton nagy sikert aratott regénye az Ördöggörcs. Utazás Karinthyába
nyújt teljesebb képet. (MTI)

A Hang nélkül 2. című film
rekordot döntött
a járványidőszakban

Az észak-amerikai mozik
életre keltését mutatják a
hétvégi
kasszasikerlistaadatok: John Krasinski Hang
nélkül 2. című horrorfilmje 48
millió dollárt forgalmazott
péntektől vasárnapig, felülmúlva minden várakozást, és
a legjobb bevételt hozva a
koronavírus-járvány elmúlt
évében.

Mivel az emlékezet napja nemzeti ünnep miatt a hétfő is szabadnap az Egyesült Államokban,
iparági elemzők azt várják, hogy
hétfőig 58 millió dollár bevételre
tesz szert az alkotás.
A 2018-ban bemutatott Hang
nélkül folytatásának forgalmazását
2020 márciusára tervezték, ám a
járvány miatt elhalasztották.
A Paramount stúdió döntése helyesnek bizonyult. „Ez egy kima-

Forrás: IGN Hungary

gasló nyitás. Jóval a horrorfilmek
folytatásának átlagos bevétele fölött van” – idézte a Variety szórakoztatóipari hírportál David A.
Grosst, a Franchise Entertainment
Research konzultációs cég illetékesét. És ez a film még sok pénzt
hoz és hatalmas értéket a streaming számára – tette hozzá Gross,
utalva arra, hogy a Paramount Plus
streamingszolgáltató is bemutatja.
A hétvége másik nagy bemutatója, a Disney Szörnyella című játékfilmje
Emma
Stone
főszereplésével 21,3 millió dollárt
forgalmazott három nap alatt, és
26,5 millió dollárral zárhatja az
ünnepi hétvégét. A 101 kiskutya
hírhedt gonosztevőjnek, Szörnyella de Frásznak a fiatalkorát bemutató játékfilm 26,5 millió
dollárral zárhatja az ünnepi hétvégét. (MTI)
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A hirdetési rovatban
megjelent közlemények,
reklámok tartalmáért
a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

ADÁSVÉTEL

LAKÁS

MINDENFÉLE

ELADÓ kétszobás tömbházlakás a

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

November

7.

negyedben.

Ára:

59.900 euró. Tel. 0744-966-747. (-I)

RABLAPROGRAMBA illő autót vásárolnék. Az elszállítását és forgalomból való törlését vállalom. Tel.
0748-882-828. (12030-I)

KIADÓ kétszobás lakás a November 7.

negyedben.

(11996)

Tel.

0745-591-303.

2021. május 31. az éves
pénzügyi kimutatások
benyújtásának határideje

A Brassói Regionális Közpénzügyi Főigazgatóság emlékezteti az
adófizetőket, hogy az országos társaságok, önálló ügyvitelű vállalatok,
nemzeti kutatási és fejlesztési intézetek, a külföldi székhellyel rendelkező
jogi személyekhez tartozó, Romániában jogi személyiséggel nem
rendelkező alegységek (kivéve az Európai Gazdasági Térséghez tartozó
államokban telephellyel rendelkező társaságok alegységei) számára 2021.
május 31. a 2020-as pénzügyi évre vonatkozó éves pénzügyi kimutatások
benyújtásának határideje.

A később módosított és kiegészített 1991. évi 89. számú számviteli törvény
rendelkezéseinek megfelelően fenntartja a 2020-as pénzügyi évre
vonatkozó éves pénzügyi kimutatások elkészítésének és benyújtásának
kötelezettségét azon adófizetők számára, „akik a 2020-as pénzügyi évben
nem végeztek tevékenységet, de a letelepedést követően, a jelentéstételig
az azt megelőző pénzügyi években volt tevékenységük”.
Az éves pénzügyi kimutatások és a törvény által előírt dokumentumok
benyújthatók:

• elektronikus formában a www.e-guvernare.ro portálon, minősített digitális
tanúsítvánnyal aláírva.
• papír formában, a Pénzügyminisztérium területi
nyilvántartóiban vagy a postahivatalokban, értéklevélként.

egységeinek

Hogy ne kelljen a hivatalokban személyesen megjelenni, valamint az éves
pénzügyi kimutatások benyújtásának és feldolgozásának optimalizálása
érdekében a Brassói Regionális Közpénzügyi Igazgatóság az éves
pénzügyi kimutatások elektronikus formában történő benyújtását javasolja.

A közkapcsolati és sajtószolgálati főosztály

Szolgáltatás–Üzletiajánlat

REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, ROLETTÁK, GARÁZSKAPUK,ÁTLÁTSZÓPONYVA-BEÉPÍTÉS és egyéb árnyékolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy választékban.
Tel. 0745-379-638. (sz.-I)

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

AMAROSVÁSÁRHELYIREFORMÁTUSTEMETŐ teljes körű
ellátást biztosít a segélyből (koporsó, szállítás, balzsamozás, temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534.
(20875-I)

ATRIPLASTKFT.alkalmaz GÉPKEZELŐKET (operatori utilaj
rotoformare), HEGESZTŐT és B, C, E kategóriás jogosítvánnyal,
szakmai attesztáttal rendelkező SOFŐRT. Szakmai felkészítést, vonzó
bérezési csomagot és előléptetési lehetőséget ajánlunk. Az önéletrajzokat Marosvásárhelyen, a Dózsa György utca 197. szám alatt, a cég
titkárságán lehet benyújtani vagy e-mailben a hr@triplast.ro címre elküldeni. További információ a 0742-147-043-as telefonszámon.
(65676-I)
ALKALMAZOK attesztáttal rendelkező TAXISOFŐRT. Tel. 0741041-939. (11984)

EGYESÜLETEK,CÉGEK,EGYÉNIVÁLLALKOZÁSOK alapítása, engedélyeztetése. Teljes ügyintézés. Tel. 0729-567-876.
(12011-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)

ALKALMAZUNK három FÉRFI MUNKAERŐT TEJFELDOLGOZÓ ÜZEMBE – Indlacto Mureş Kft. – napi 8 órai munkaprogrammal. Érdeklődni lehet a Prut utca 10. szám alatt, a cég székhelyén
vagy a 0773-316-377-es telefonszámon, 8-16 óra között. (65674-I)

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag és alumíniumredőnyöket, szalagfüggönyöket, belső redőnyöket,
szúnyoghálókat. Tel. 0744-121-714,
0766-214-586. (11908)
FUVART, bútorhordást vállalunk személyzettel, külföldre is, valamint törmelékszállítást. Tel. 0749-543-104.
(10638-I)
BÚTOR rendelésre. Tel. 0770-383959. (11723-I)
VÁLLALUNK tetőfedést, bádogosmunkát, csatorna- és lefolyókészítést, felszerelést. Tel. 0752-468-860.
(11805-I)
MOSÓGÉPET és hűtőszekrényt javítok. Tel. 0755-825-502. (12027-I)
VÁLLALUNK tetőkészítést, tetőjavítást, bármilyen szigetelést, csatornakészítést, csatornajavítást, festést,
bármilyen lemezmunkát, kerítéskészítést, kerítésjavítást. Tel. 0767-837782. (11967-I)
VÁLLALUNK tetőkészítést lemezből, cserépből; ácsmunkát, teraszkészítést, garázsfelújítást, szigetelést,
bármilyen kisebb javítást és mindenféle más munkát. Tel. 0747-508-707,
Misi. (11941-I)
TETŐKÉSZÍTÉS lemezből, cserépből, ácsmunka, teraszkészítés, garázsfelújítás,
csatornajavítás,
bármilyen kisebb javítás, mindenféle
más munka. Tel. 0755-654-115.
(11878)
VÁLLALUNK: tetőkészítést és tetőjavítást. Dolgozunk cseréppel, fémcseréppel. Nyugdíjasoknak 15%
kedvezmény. Tel. 0757-538-910.
(12035)

Kegyelettel emlékezzünk
NÁZNÁN JENŐNÉ
született PÉTERFFY ILDIKÓ
kiválóan elismert, tehetséges, szépséges tanárnőre, aki oktatásával és kulturális tevékenységével felemelte Nyárádszereda és vidéke iskoláinak a kulturális közéletét is.
Nagyon fájó szívvel gondolunk mindnyájan a 26 éve történt,
váratlan távozására, jóságára, szépségére, de sajnos nem
tudtuk megmenteni az életét.
Örökkön bennünk maradsz, drága Ildikó.
Testvéri szeretettel:
Nővéreid: Gyöngyi és Sárika, árván maradt fiad, Jenő és családja. (-I)

Elmentél, s veled együtt eltűnt a
remény.
De a lelkünk egy darabja utadon
elkísér
Veled vagyunk most is, s te velünk
vagy,
Mert szeretetünk irántad oly végtelenül nagy.
Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a drága jó férj, legszeretőbb édesapa, nagyapa, após,
apatárs, rokon, koma és jó szomszéd, az udvarfalvi
BALOGH KÁROLY FERENC
a marosvásárhelyi konzervgyár volt mestere
életének 77. évében hosszú szenvedés után örökre megpihent.
Drága halottunk temetése 2021. június 1-jén 15 órakor lesz az
udvarfalvi református temető cinterméből.
Búcsúzik tőle bánatos szívű felesége, fia, menye, lányai, vejei
és öt szeretett unokája.
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
A gyászoló család. (-I)

Fájó szívvel emlékezünk június
elsején NAGY MELINDÁRA halálának ötödik évfordulóján. Szívünkben örökké élni fogsz.
Nyugodj békében! Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
Bánatos édesanyja, Magdolna,
testvére, Éva és családja, férje,
Józsi. (12040)

ELHALÁLOZÁS

MEGEMLÉKEZÉS

Soha el nem múló fájdalommal
emlékezünk a szeretett férjre,
édesapára, apósra, a göcsi születésű KOVÁCS SÁNDORRA halálának ötödik évfordulóján.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! Szerettei. (11981-I)

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a

szeretett munkatárs és jó barát,
MÁRTON JÓZSEF

a Metalotehnica volt dolgozója

77 éves korában türelemmel vi-

selt szenvedés után megpihent.
Temetése 2021. június 1-jén, kedden 11 órakor lesz a marosszent-

györgyi új temetőben.
Nyugodjon békében!

Jó barátja és családja. (12034-I)

Lelked, remélem, békére talált,
s te a mennyből vigyázol majd
ránk.
Soha nem felejtünk, szívünkből
szeretünk,
Rád mindig emlékezünk.
Szeretettel emlékezünk június 1jén a drága édesanyára, nagymamára, a nyárádszentbenedeki
VONIGA ROZÁLIÁRA (született
András) halálának első évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!
Szerettei.
(11995-I)
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Fájdalomtól összetört szívvel tudatjuk, hogy a drága férj, édes-

apa, nagyapa, testvér, após,
apatárs, rokon, ismerős és szom-

széd,

MÁTYÁS JÁNOS

nyugalmazott agrármérnök

életének 81. évében csendesen
megpihent.

Temetése június 2-án, szerdán 14

órakor lesz a marosvásárhelyi református temetőben. Drága emléke örökre megmarad.

Szerettei. (12043-I)

Mély fájdalommal tudatom, hogy
szeretett testvérem,
POP MARGARETA
az Imatex volt dolgozója
eltávozott közülünk.
Temetése 2021. június 2-án, szerdán 13 órakor lesz a megyei kórház mögötti temetőben.
Nyugodjon békében!
Testvére, Pop Nicolae. (12045-I)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szerető férj, drága édesapa,
nagyapa, após, apatárs, testvér,
sógor, rokon és jó barát, a vásárhelyi születésű
AJTAY ZOLTÁN
a közüzem volt munkatársa
életének 70. évében, május 30án, türelemmel viselt betegség
után csendesen megpihent.
Temetése 2021. június 2-án 13
órakor lesz a marosvásárhelyi református temetőben.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!
A gyászoló család. (sz.-I)
Szomorú szívvel, könnyes szemmel tudatjuk, hogy a forrón szeretett férj, édesapa, nagytata,
testvér, jó barát és szomszéd,
SIMON JÁNOS
az IRA (ISECO) volt dolgozója
életének 73. évében hirtelen elhunyt. Drága halottunk temetése
a református temető cinterméből
lesz június 3-án, csütörtökön 14
órától. Emlékét örökre szívünkben őrizzük!
Felesége, gyermekei és unokája. (-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Fájó
szívvel
búcsúzom
szeretett
vejemtől,
AJTAY
ZOLTÁNTÓL. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
Anyósa, Faragó Anna. (p.-I)
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FONTOS TELEFONSZÁMOK

• Romtelecom-tudakozó
- információ

- általános

• Központosított ügyelet

- 118-932

- 118-800

(Rendőrség, Tűzoltóság, SMURD,
Csendőrség, Mentőállomás):

Hirdetőink figyelmébe!

Akoronavírus-fertőzésveszélymiattkialakultrendkívüli
egészségügyihelyzetrevalótekintettelfelhívjukhirdetőink
figyelmét,hogyhirdetéseketfeladhatnakaszerkesztőségben,
anepujsag.roweboldalonlevő
onlinefelületenis,vagybeküldhetike-mailen
areklam@e-nepujsag.rocímre.
Érdeklődni a 0265/268-854-es
vagy 0742-828-647-es telefonszámon, 9–14 óra között.
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• Emma vendéglő,

hidegtálak készítése

• Prefektúra

• RDS–RCS
• Áramszolgáltató vállalat
- vidék

- 0265/202-305

• Delgaz Grid

kapcsolatos információk)

- 0265/210-110

• Aquaserv:

• Sürgősségi szolgálat:
- gyermekeknek

Marosvásárhelyi

Polgármesteri Hivatal

GYULAFEHÉRVÁRI CARITAS,

otthongondozó szolgálat,

- 0265/210-177
- 0265/268-330

8–16 óra között:

0736-883-110

• Optika-Optofarm

- 0265/212-304

- 0265/312 436

- 0265/250-120

• Optolens szemsebészet
• Marmed

járóbeteg-rendelő:

Labor

Dr. Jeremiás István

- 0265/929

- 0265/200-928

- 0800/800 928

- hideg víz-csatorna

- 0265/215-702

- központ

- 0265/208-800

- közönségszolgálat

- 0265/208-888

- 08008 208-888

• Fogyasztóvédelmi hivatal - 0265/254-625

• Vasútállomás

- 0265/236-284

• Vili Kft.: temetkezés, segélyintézés

(0-24 óra), professzionális balzsamozás

Nemzetközi halottszállítás

- 0265/215-119

- 0744-282-710

- 0265/250-344

koszorúk

- 0265/263-351

- 0756-468-658

- 0729-024-380

www.marmed.ro

• Radiológia, echográfia

- 0365/400-404

- 0800-801-929

• Alkony Kft. temetkezés (24 ó.) - 0265/263-865

- 0751-114-307

• Dora Medicals

- 0265/266-801

- 0265/263 351

e-mail: marmed@marmed.ro,

• Dora Optics

- 0365/404-664
- 0365/400-401

• Rendőrség

• SMURD (betegekkel

- 0740-083-077

- 0733-553-976

- 0265/212-971

- 0265/222- 446

koporsók, kellékek,

és halottszállítás

• Maros megyei RMDSZ

- 0745-606-215

- 0745-606-269

- 0758-047-604

- 0265/264-442

- 0265/262-907

Méltányos reklámdíj fejében
állandó szereplője lehet

a FONTOS TELEFONSZÁMOK rovatnak.
Várjuk jelentkezését

a 0265/268 854-es telefonon.

