
A fogyatékkal élő gyerekek szülei által régóta jelzett kelle-
metlenséget küszöböl ki az a törvénymódosítás, amelyet
múlt héten döntő házként szavazott meg a képviselőház.
Ennek értelmében nem kell többé kitenni a súlyos fogyaték-
kal élő gyerekeket és családjukat annak, hogy kétévente
vagy még gyakrabban bizottság elé menjenek azért, hogy
meghosszabbítsák a fogyatékossági besorolási bizonylatot,
hanem amennyiben két egymást követő alkalommal meg-
kapja a legtöbb két évig érvényes iratot, a bizottság ezt kö-
vetően a gyerek 18 éves koráig érvényes bizonylatot állít ki.

Június 3-án a képviselőház elfogadta azt a törvénytervezetet, amely
kiegészíti a vonatkozó törvénynek a fogyatékkal élő személyek jogainak
védelméről és előmozdításáról szóló paragrafusát. Miután az államelnök
kihirdeti, és érvénybe lép a módosítás, a súlyosan sérült gyerekeket és
családjukat nem kell kitenni kétévente (vagy ennél gyakrabban) a fogya-
tékossági fokozatukat újraértékelő bizottság felülvizsgálatának, ugyanis
ha kétszer egymás után kiállítják számukra a legtöbb két évig érvényes
igazolást, ezt követően 18 éves korukig érvényes besorolási bizonylatot
kapnak. A régóta várt törvénymódosítás a degeneratív betegségekben
szenvedő gyerekeket, az amputáción átesetteket, valamint az autizmus
spektrumzavarral élőket is érinti – jelentette be közösségi oldalán az au-
tista gyerekek érdekeit képviselő Autism Voice Egyesület.

Múzeumok Éjszakája
a Marosvásárhelyi
Nemzeti Színházban
A Tompa Miklós Társulat különleges
programokkal, kulisszajárással, vala-
mint zenés gyerekműsorral várja az
érdeklődőket június 12-én, szombaton
az esemény színhelyéül szolgáló ma-
rosvásárhelyi várban, valamint a Ma-
rosvásárhelyi Nemzeti Színház
előcsarnokában.
____________2.
Elballagtak
a katolikus iskola
diákjai
Nagyon hangulatos volt. Tavaly kiala-
kult a rutin, hogy hogyan kell a jár-
ványhelyzet ellenére ünnepséget
szervezni. A legegyszerűbb megoldás
az volt, hogy a templomban kezdtük el
a ceremóniát, hiszen ott a távolságtar-
tás megoldható, és onnan jöttek fel a
diákok a tanintézmény zászlaja alatt
az alma materhez. 
____________4.
A menthetetlenné
váló barokk kastély
A Hallerek kerelőszentpáli kastélya
közel ötszáz évre tekint vissza. Mai
barokkos formáját a Haller család át-
építése-felújítása nyomán a 17-18.
században kapta. A ma is látható ba-
rokk kastélyt a régi várkastély anyagá-
nak felhasználásával, s ennek helyén
emelték 1760-ban. 
____________15.
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Menyhárt Borbála

A felvétel illusztráció. Forrás: az Autism Voice Egyesület Facebook-oldala

(Folytatás a 4. oldalon)

Ballagók diadala
A romániai oktatási rendszer – vagy inkább rendszertelenség, zűr-

zavar, káosz – mostohagyermekei vesznek búcsút ezekben a napok-
ban – legkésőbb ma – az általános iskola időszakától. Ők voltak a
kísérleti évfolyam, a 2012-ben elsőkként előkészítő osztályba lépő,
kisdiákkoruktól állandó tankönyvhiánnyal szembesülő, kormányvál-
tások és miniszteri kísérletezések között hintáztatott nemzedék. A
lecke, amit talán már a betűvetés előtt elsajátíthattak, a dolgok eset-
legességéről, a ,,semmi sem biztos, bármennyire is annak látszik”
bölcsességéről szólt. 

Kilenc évvel ezelőtt, még alig észrevehetően jelent meg fölöttük
az első, ártalmatlannak tűnő ködfoltocska – hiszen a szaktárca
legokosabbjai abban sem voltak biztosak, milyen legyen egy előké-
szítő osztályos második otthona, hogy az önfeledt játékból az isme-
retszerzés világába minél zökkenőmentesebb legyen az átmenet, és
nulladikosként ne egy ,,nagy nullának” érezze magát az újdonsült
tanuló. Az idő múlásával aztán szép lassan – néha meg egész gyor-
san – nőtt a homály, szaporodtak a kérdőjelek. Egy adott pillanatban
a nyolcadik osztályt követő multidiszciplináris vizsgák valószínűsége
is felvillant a fejüket ide-oda kapkodó diákok és szülők előtt, hogy
aztán – még szerencsére – újra felhangozzon a jól ismert ,,Phű-phű,
nem járja!” szlogen. 

Megedzették ezeket a lassan ifjakká cseperedő gyermekeket az el-
múlt évek. Talán ennek is tulajdonítható, hogy a világjárvány miatti

Nagy Székely Ildikó

(Folytatás a 3. oldalon)

Állapotuk folyamatos felülvizsgálatától mentesítik a súlyosan sérült gyereket

Régóta várt törvénymódosítás



A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház 2021-ben is
csatlakozik a MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA rendez-
vénysorozathoz. A Tompa Miklós Társulat külön-
leges programokkal, kulisszajárással, valamint
zenés gyerekműsorral várja az érdeklődőket jú-
nius 12-én, szombaton az esemény színhelyéül
szolgáló marosvásárhelyi várban, valamint a Ma-
rosvásárhelyi Nemzeti Színház előcsarnokában. 
Pacsirtaszó

A Tompa Miklós Társulat zenés gyerekműsora | Maros-
vásárhelyi vár, 11 óra

Június elseje különleges nap az egész világon. E napon
családi, közösségi programokkal kedveskedünk a gyere-
keknek, a szokottnál is többet teszünk azért, hogy érezzék,
ez az ő ünnepük, ez a nap róluk szól. A mindennaposnál is
fokozottabb figyelemmel igyekszünk kimutatni, hogy
mennyire fontosak ők nekünk. Sajnos az elmúlt időszakban
a gyerekeknek is kevés lehetőségük adódott a csoportos
együttlétre, a közösségi foglalkozásokra, az ő életük is gyö-
keresen megváltozott. A gyereknapi zenés műsorral az ő tü-
relmüket is megünnepeljük: a Tompa Miklós Társulat
pacsirtaszóra hív minden gyereket, hogy együtt bátran, sza-
badon, boldogan daloljuk tele a világot Markó Béla meg-
zenésített gyermekverseivel.

Szereplők: Apostolache Kiss Zénó, Benő Kinga, Fodor

Piroska, Fülöp Bea, Kádár L. Gellért, Kiss Bora, Korpos
András, Kostyák Márton, Lőrincz Ágnes, Magyari Anna-
mária, Varga Balázs. Projektvezető: Benő Kinga. Zene-
szerző: Apostolache Kiss Zénó. Díszlet: Huszár Kató.

Az előadás megtekintése ingyenes, a nézők érkezési sor-
rendben foglalhatnak helyet.
Kulisszajárás

Marosvásárhelyi Nemzeti Színház, előcsarnok, 14 és 15,
illetve 15 és 16 óra között

A színház belső tereibe bepillantást kínáló séta alkalmá-
val szokatlan szemszögekből lehet megtekinteni az ismerős
helyszínt. Mi van a színpadi díszletek mögött? Honnan jön
a hang? Miből készülnek a kellékek? Ehető-e a sok kívá-
natos gyümölcs a tálakon? Kik azok a színészek, akik a 40-
50-60 évvel ezelőtt készült, a folyosón kifüggesztett
képeken szerepelnek? Ilyen és ehhez hasonló kérdésekre
lehet majd keresni a választ a színház munkatársai által ve-
zetett „kulisszajárás” alkalmával.

A belépés díjtalan, azonban a járványügyi előírásoknak
megfelelően a résztvevők száma korlátozott, ezért az ér-
deklődők előzetes jelentkezését a pr.office.nemzetiszin-
haz@gmail.com e-mail-címre, a titkársági telefonszámra
(tel. +40365806862) vagy Facebook-üzenetben várjuk. 

(PR-titkárság)

Szülők Akadémiája 
Június 14-én, hétfőn délután 5 órától először szervezik
meg Erdélyben a Szülők Akadémiája előadás-sorozatot,
amelynek meghívottja dr. Kádár Annamária pszichológus.
A Mathias Corvinus Collegium (MCC) általános iskoláso-
kat foglalkoztató Fiatal Tehetség Programjának (FIT) ke-
retében szülőknek szóló beszélgetésre kerül sor
Tehetséges a gyermekem? Hogyan ismerhetem fel képes-
ségeit és támogathatom őt? címmel. A beszélgetést a 
Mathias Corvinus Collegium – Erdély Facebook-oldalon
élőben közvetítik. A sajtó és a szülők kérdéseire dr. Kádár
Annamária élőben válaszol. A beszélgetést Fugel Edina,
az MCC erdélyi szakmai tevékenységéért felelős igazga-
tója moderálja. További részletek a Facebook-eseményen:
Szülők Akadémiája – dr. Kádár Annamáriával.

Oltás a Transilvania Motor Ring pályán
Az oltási kampány részeként érdekes kezdeményezéssel
rukkolt elő a Maros Megyei Prefektúra, a Maros Megyei
Tanáccsal, a Transilvania Motor Ringgel, valamint a Ro-
mániai Sportautó-szövetséggel közösen. Június 17-18-án
10 és 18 óra között mobil oltópont lesz a csergedi mo-
torsportpályán, és akik beoltatják magukat a helyszínen a
Johnson & Johnson vakcinával, azokat a romániai bajnok-
ságok legismertebb autóversenyzői elviszik egy körre a
csergedi versenypályára.

Tájfutó verseny gyerekeknek 
Június 21-én, hétfőn 10 órától az Orienter klubbal közösen
iskolásoknak tájfutó versenyt szerveznek a marosvásár-
helyi állatkert mellett, mintegy 80 résztvevővel. Az ese-
mény a Tájfutás az iskolában, a Bethlen Gábor Alap által
finanszírozott projekt része, amelyet 2019-ben indítottak
el, és öt iskola, mintegy 12 osztályközösség vett részt
benne. Tematikus testnevelésórákon játékosan bemutat-
ták a tájfutást az iskolák udvarán, a cél a sport népszerű-
sítése, valamint az utánpótlás kinevelése. A projekt
részeként egy kiadvány is készült tanároknak arról, hogy
miként lehet az iskolában izgalmas tornaórákon oktatni a
tájfutást.

Kinyit a Mircea Birău uszoda 
Június 15-től látogatható lesz a marosvásárhelyi Mircea
Birău uszoda. Keddtől péntekig az esti órákban, 20–22 óra
között, hétvégén reggel 6 és este 10 óra között fogadják a
nagyközönséget, a nap többi részében a sportolóknak tart-
ják fenn a használati jogot. A járványhelyzetre való tekin-
tettel egyszerre legtöbb 40-en tartózkodhatnak az
épületben. A belépéshez előzetesen be kell jelentkezni. A
koronavírus-fertőzés terjedésének megakadályozása miatt
továbbra sem használható a szauna, az infraszauna, a
gőzfürdő, a jacuzzi és a szolárium. Előjegyzést a 0734-
560- 937 telefonszámon lehet kérni.

Hírszerkesztő: Mezey Sarolta

Ma BARNABÁS,
holnap VILLŐ napja.
VILLŐ: a szláv vila szóból
alakult, eredetileg olyan éneklő
és táncoló tündért jelentett, aki
a levegőbe is felemelkedik, és
nyilával leteríti az embert. 

11., péntek
A Nap kel 

5 óra 29 perckor, 
lenyugszik 

21 óra 15 perckor. 
Az év 162. napja, 
hátravan 203 nap.

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2021. június 10.

1 EUR 4,9218
1 USD 4,0459

100 HUF 1,4217
1 g ARANY 244,5916

IDŐJÁRÁS
Részben napos
Hőmérséklet:

max. 22 0C
min.  11 0C

Megyei hírek

A csütörtöki lottóhúzás nyerőszámai
24, 26, 40, 29, 1 +14 NOROC PLUS: 7 2 4 8 2 6

6, 34, 39, 8, 33, 21 SUPER NOROC:  0 5 7 6 7 2

15, 20, 13, 49, 35, 46 NOROC: 3 2 4 9 7 1 9

Életünket különböző időszakokra osztjuk, a gondatlan
gyermekkortól az identitáskereső kamaszkoron át a felnőtt-
korig, amikor önállóvá válunk, és felelősséget vállalunk tet-
teinkért. Fiatal felnőttként megtaláljuk saját hangunkat,
kialakítjuk értékrendszerünket, megvizsgáljuk erőforrása-
inkat, önállósulunk, és megtanulunk felelősséget vállalni
tetteinkért. 

Az Erdélyi Magyar Televízió Nőszemközt című műso-

rában Kurta Kinga szerkesztő-műsorvezető olyan frissen
végzett, vagy utolsó éves egyetemista hölgyekkel beszél-
get, akik a fiatal felnőttkor kapujában állnak, most élik
ennek az időszaknak minden kihívását: Németh Kincső
képzőművész, Iklandi Boglárka joghallgató és Jakab-Péter
Emese, az ETV Híradójának ifjú műsorvezetője. Követhető
a műsor pénteken este 9 órától a tévéképernyőn és a 
YouTube-csatornán.

Hitről és irodalomról 

Szent Lukács-festőtábor
Marosszentgyörgyön

Egy év kényszerszünet után június 12–19. között a Ma-
rosszentgyörgyi Római Katolikus Plébánián újra lesz
Szent Lukács festőtábor, a 7. Témája a béke. A tábor
művészeti irányítója Czirjék Lajos, a Maros Megyei
Képzőművészek Egyesületének elnöke. Résztvevők:
Abonyi Mária, Albert Olga, Czirjék Lajos, Dávid Gyöngy-
vér, Demeter Magdolna, Duha László, Jung Ildikó, Ka-

kasi Irén, Kárp Klára, Kelemen Tibor, Kovács Ágnes,
Magyari Júlia, Neagoi Zsófia, Orbán Ferenc, Soó
Emma, Takács Judit, Veress Zsuzsanna, Vescan Ro-
dica. A tábor házigazdája a plébánia, Baricz Lajos plé-
bános. 

Vásár-hely a Vár sétányon 
A marosvásárhelyi Vár sétányon június 11-13. között ti-
zenharmadik alkalommal tartják meg a Vásár-hely el-
nevezésű helyi és kézművestermékek vásárát, ahol az
árusok termelői áron értékesítik portékáikat pénteken
11–20, szombaton 10–22 és vasárnap 10–19 óra kö-
zött. A rendezvényre havonta egyszer kerül sor. 

RENDEZVÉNYEK

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő 

hónapra a Népújság szerkesztőségében: 
Marosvásárhely, Dózsa György utca 9. szám, 

2. emelet, 57-es iroda. Borbély Ernő, naponta 9-14 óra 
között, szombat – vasárnap zárva.  

Tel. 0742-828-647
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Múzeumok Éjszakája
a Marosvásárhelyi Nemzeti Színházban

Vasárnap ismét friss műsorokkal várja az Erdély TV a
nézőket a képernyők elé. 

Gueth Péter író, teológus, fotós az írás fontosságáról, a
hitéről és az ázsiai utazásairól mesél Béres Ildikónak és Ba-
rabási Tivadarnak a 13.30-kor kezdődő Üzenet szeretettel
műsorban. A fél 4-kor kezdődő Alter-tanterv című iro-
dalmi-kulturális műsor legújabb részében Szilágyi István
és Bodor Ádám írók munkásságát elemzi Tamás Dénes író
és Karácsonyi Zsolt költő, műfordító, irodalomkritikus. A
műsorban az írók műveiből részleteket adnak elő a Kolozs-
vári Állami Magyar Színház művészei: Pethő Anikó és

Orbán Attila. A 17 órakor kezdődő Pszichotrillákban Ba-
dics Petra és dr. Kádár Annamária a kamaszkort veszi gór-
cső alá, és egy kis segítséget nyújtanak a szülőknek a
kamaszok megértésében, kezelésében, különös tekintettel
a járvány okozta feszültségekre. A délután fél 6-kor kez-
dődő Hitéletben Soós Zoltánt, Marosvásárhely polgármes-
terét arról kérdezi Balázs Attila műsorvezető, hogy az
emberpróbáló szolgálatában miként tudja erőforrásként be-
építeni az Istenbe vetett hitét. 

Követhetők a műsorok az Erdély TV képernyőjén és 
YouTube-csatornáján. Kellemes tévénézést!

Június 11., péntek:
* 21.00 óra, Pro TV: Megnyitó
* 22.00 óra, Pro TV, M4 Sport: Törökország – Olaszor-

szág (A csoport)
Június 12., szombat:
* 16.00 óra, Pro TV, M4 Sport: Wales – Svájc (A cso-

port)
* 19.00 óra, Pro TV, M4 Sport: Dánia – Finnország (B

csoport)

* 22.00 óra, Pro TV, M4 Sport: Belgium – Oroszország
(B csoport)

Június 13., vasárnap:
* 16.00 óra, Pro TV, M4 Sport: Anglia – Horvátország

(D csoport)
* 19.00 óra, Pro TV, M4 Sport: Ausztria – Észak-Mace-

dónia (C csoport)
* 22.00 óra, Pro TV, M4 Sport: Hollandia – Ukrajna (C

csoport)

Az Erdély TV műsorában 
A felnőttkor kapujában 

A labdarúgó-Európa-bajnokság hétvégi műsora



iskolabezáráskor többségüket nem varázsolta el a hirte-
len jött potyavakáció. Az általános tétovázás után a többi
évfolyammal együtt ők is megtapasztalhatták, egyre in-
kább magukénak érezhették a virtuális tanórák hangu-
latát, ismeretanyaguk és motivációjuk a tanulásra
közben aligha növekedett. Majd jött a nyári szünidő,
utána a szeptemberi becsengetés, a sárga és piros for-
gatókönyvekkel, a közösségi létformától elszigetelt diák
furcsa, ingadozó lelkiállapotával. A képernyőkön át szi-
várgó tudás befogadására tett erőfeszítésekkel vagy az
attól való elzárkózással. Hogy ez kinél hogy alakult, ha-
marosan, az elkövetkező négy esztendőt – és ezzel együtt
a közel- és talán távoli jövőt is – meghatározó megmé-
rettetések mutatják meg. A kisérettségi-eredmények tük-
rözik majd, mennyire volt sikeres az a ,,kollektív
kísérletezősdi”, aminek ezt a diáknemzedéket a legfel-
sőbb emeleteken alávetették. És ha kiderül, hogy kudar-
cot vallott a kísérlet, ki lesz akkor a felelős? 

Jövendő vizsgajegyeiktől függetlenül mégsem féltem
az általános iskolák idei végzőseit. Mi több, úgy gondo-
lom, szerencsésebbek, mint az egy évvel előttük járók,
akiknek igazi búcsú nélkül – legfeljebb virtuális vagy ti-
tokban megszervezett utolsó együttlét után – kellett ki-
lépni a megszokott diákvilágból, egy idegen, magasabb
szint felé. A mostani nyolcadikosoknak megadatik a le-
hetőség életük egyik legszebb – és minden bizonnyal leg-
tisztább – ciklusának a lezárására. Ők megélhetik az
elválás ünnepélyességét, a virágok, ballagási énekek,
magasra szálló léggömbök varázsát. Mindebből talán
erőt meríthetnek a vizsgák előtti utolsó tíz naphoz, a –
szokás szerint – korábban kicsengetett érettségizők fel-
készülési heteihez viszonyítva felháborítóan szűk időhöz,
amikor minden más tantárgy helyett valóban csak a
román, magyar, matematika gyakorlótesztekre koncent-
rálhatnak. Hiszem, hogy lesz erejük minderre a döntő
fontosságú napok előtt. És hiszem, hogy július végére va-
lamennyiük számára szelíd, ígéretes körvonalakban raj-
zolódik ki a következő négy esztendő. Kedves végzősök,
mindannyiotoknak ezt kívánom! Ne feledjétek: az elmúlt
nyolc-kilenc, felnőtteket is megtáncoltató évvel a hátatok
mögött – ami alatt meg tudtátok őrizni játékos kedveteket
és hajlandóságotokat a boldogságra – ti már mind olya-
nok vagytok, mint egy győztes hadvezér.

Július 1-jén jelenik meg a digitá-
lis európai Covid–19-igazolvány

A digitális európai Covid–19-igazolvány július 1-jén
válik működőképessé Romániában – közölte csütör-
tökön Andrei Baciu egészségügyi államtitkár. Az ál-
lamtitkár arról tájékoztatott, hogy csütörtökön
munkamegbeszélést tartott az összes intézmény,
amely illetékes a digitális európai igazolványok elő-
készítésében. Az igazolványok július elsején fognak
megjelenni Romániában, és az európai uniós tagál-
lamok közötti utazás megkönnyítését szolgálják. A
beoltottságot, negatív tesztet vagy kigyógyultságot
tanúsító igazolvány egy weboldalról lesz letölthető.
„A telefonon is megjeleníthető QR-kód fog segíteni
abban, hogy ne alakuljanak ki hosszú sorok a határ-
nál” – magyarázta Baciu. (Agerpres)

Vasárnapig tarthat a rossz idő
Zivatarokra figyelmeztető elsőfokú (sárga) kódot
adott ki csütörtökön az Országos Meteorológiai Szol-
gálat. Az előrejelzés szerint csütörtökön Olténiában,
Máramarosban, Észak-Moldvában, helyenként Mun-
téniában és Erdélyben, valamint a hegyvidéki terü-
leteken légköri instabilitásra kell számítani, ami
vasárnapig az egész ország területére kiterjed.
Rövid időközönként nagy mennyiségű csapadék
hullhat, meghaladva akár a 40 litert is négyzetméte-
renként. Az idő különösen csütörtökön, pénteken és
szombaton este fordulhat viharosra a domb- és
hegyvidéki területeken, valamint az ország déli és
középső régióiban. Szombatról vasárnapra virra-
dóan a heves esőzések északnyugat felől fokozato-
san kiterjednek az ország összes régiójára.
(Agerpres)

Újabb nyolc erdélyi magyar
település kap fejlesztési alapokat

Százmillió lej támogatást nyújt a fejlesztési, közigaz-
gatási és közmunkálatokért felelős minisztérium a
regionális operatív programon keresztül nyolc erdé-
lyi település kulturális és oktatásügyi befektetéseire,
tömbházak hőszigetelésére és a közvilágítás felújí-
tására. Cseke Attila elmondta: Medgyesen egy szo-
ciális és orvosi szolgáltatásokat nyújtó központot
hoznak létre az egykori katonai repülőiskolánál, Fo-
garason pedig 23 millió lejt költhetnek kulturális és
oktatásügyi befektetésekre. Abrudbányán közösségi
központot létesítenek és utakat újítanak fel. A támo-
gatásból Csíkszeredában újabb 9 tömbházat hőszi-
getelnek, Gyergyószentmiklóson hat Virág negyedi
és négy Bucsin negyedi tömbház hőszigetelését fi-
nanszírozzák, Sepsiszentgyörgy önkormányzata
pedig egymillió lejt kap tömbházszigetelésre. Temes
megyében, Dettán a közvilágítási rendszert korsze-
rűsítik, Resicabányán pedig 3 millió lejes finanszíro-
zás jut az utak javítására. (közlemény)

Ország – világ

Ballagók diadala
(Folytatás az 1. oldalról)
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Beke István és Szőcs Zoltán szabadon bocsátásáról
döntött a Brassói Bíróság

A terrorizmus vádjával elítélt Beke István és Szőcs
Zoltán szabadon bocsátásáról döntött a Brassói Bí-
róság.

A szerdán, illetve csütörtökön kimondott elsőfokú ítélet ki-
vonatát a romániai bíróságok portálján tették közzé. Az ítéle-
tek nem jogerősek, a hivatalos közlés utáni három napban az
ügyészség fellebbezést nyújthat be ellenük.

Beke István és Szőcs Zoltán 2020 májusa óta kérhették a
feltételes szabadlábra helyezésüket. Azóta négy, erre vonat-
kozó kérést nyújtottak be, a börtön illetékes bizottsága a jó
magaviseletük alapján valamennyi esetben ajánlotta a szaba-
don bocsátást. Beke István eddigi kéréseit rendre elutasították
a bíróságok. Szőcs Zoltán szabadon bocsátását már két ko-
rábbi alkalommal is elrendelte a Brassói Bíróság, az ügyészség
fellebbezése után azonban a Brassó Megyei Törvényszék
megváltoztatta az ítéletet. A terrorizmus vádjával elítélt szé-
kely férfiaknak bő hét hónap múlva lejár a büntetésük.

Beke Istvánt és Szőcs Zoltánt 2018. július 4-én ítélte 5-5 év
letöltendő börtönbüntetésre a bukaresti legfelsőbb bíróság, ter-
rorista cselekmények, illetve ezekre való felbujtás miatt. A

Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom (HVIM) kézdivá-
sárhelyi, illetve erdélyi elnöke ellen hozott ítélet általános
megdöbbenést váltott ki az erdélyi magyarság soraiban, hiszen
az első fokon eljáró Bukaresti Táblabíróság megalapozatlan-
nak tartotta az ügyészség által összeállított vádirat nagyobb
részét, és csak 11, illetve 10 hónap börtönbüntetést rótt ki
rájuk, amennyit már korábban vizsgálati fogságban töltöttek.

Beke Istvánt és Szőcs Zoltánt a szervezett bűnözés és ter-
rorizmus elleni ügyészség (DIICOT) állította bíróság elé, mert
lehallgatott beszélgetéseikből, és a Beke István lakásán talált
petárdákból a hatóságok arra következtettek, hogy házi készí-
tésű bombát akartak robbantani Kézdivásárhely főterén 2015-
ben, a december elsejei román nemzeti ünnepre szervezett
katonai parádén.

Az erdélyi magyar közvélemény az első pillanattól fogva
úgy tekintette, hogy koncepciós eljárás folyik a kézdivásárhe-
lyi fiatalok ellen. Letartóztatásuk után hetekig tüntettek Kéz-
divásárhelyen. Jogerős elítélésük után több rendkívüli
perújítási kérelmet nyújtottak be, de ezek mindegyikét eluta-
sították a bíróságok. (MTI)

Tiltaná az állami fizetés és nyugdíj halmozását a kormány
A kormány az állami fizetés és nyugdíj halmozását
tiltó, illetve a munkaviszony fenntartására a nyug-
díjkorhatár elérése után is lehetőséget teremtő tör-
vénytervezetet fogadott el szerdai ülésén.

A közszférában visszafoglalkoztatott nyugdíjasoknak egy
hónapot biztosít a tervezet arra, hogy válasszanak: munkavi-
szonyukat tartják-e fenn a nyugdíj folyósításának felfüggesz-
tésével, vagy felmondanak munkahelyükön, és a nyugdíjat
választják – magyarázta Raluca Turcan munkaügyi miniszter.

Kivételt képeznek a választott, illetve az alkotmány által
megszabott mandátumú tisztségviselők, a szerzői jogdíjban ré-
szesülők, az oktatásban óraadóként visszafoglalkoztatott nyug-
díjas tanárok, a Román Akadémia tagjai, a fogyatékkal élők
és a nyugdíjas szociális gondozók: nekik nem kell felfüggesz-
teni járandóságukat.

A törvénytervezet ugyanakkor lehetőséget teremt minden
munkavállalónak, hogy az öregségi nyugdíjkorhatár elérése
után is 70 éves koráig fenntartsa (vagy megújítsa) munkavi-

szonyát, de ez nem kötelező, tehát nem a nyugdíjkorhatár
megemeléséről van szó – szögezte le a tárcavezető.

A kormány méltánytalannak tartja, hogy azok, akiknek a fo-
kozott igénybevételt a korkedvezményes nyugdíjazás lehető-
ségével kárpótolja az állam, 45-50 éves koruk után az állami
szektorban tovább dolgozva nyugdíjat és fizetést is kapjanak.
A nyugdíjasokat azonban ez a törvény sem akadályozza meg,
hogy a versenyszférában munkát vállalva fizetésüket és öreg-
kori járandóságukat is megkapják.

Az ellenzéki PSD jelezte, hogy alkotmányossági óvást emel
az állami fizetés és nyugdíj halmozását tiltó törvény ellen. Erre
utalva Turcan rámutatott: az alkotmánybíróság egy 2009-ben
hozott döntése szerint semmilyen alkotmányos előírás nem
korlátozza a törvényhozót abban, hogy szabályozza a munka-
vállalás módozatait a nyugdíj folyósításának felfüggesztése
közepette. A kormány sürgősségi eljárást kért, abban a re-
ményben, hogy a törvénytervezetet még a tavaszi ülésszakban
megszavazza a parlament. (MTI)

Új Atlanti Chartáról kíván megállapodni Johnson és Biden
A nyolc évtizede aláírt hasonló dokumentum mintá-
jára új Atlanti Chartáról kíván megállapodni Boris
Johnson brit miniszterelnök és Joe Biden amerikai
elnök – közölte csütörtökön Johnson hivatala.

Biden szerda este érkezett Nagy-Britanniába, ahol részt vesz
a hét vezető ipari hatalom csoportjának (G7) pénteken kez-
dődő háromnapos csúcstalálkozóján.

Az amerikai elnök csütörtökön, a csúcs délnyugat-angliai
helyszínén kétoldalú megbeszélést tart a vendéglátó brit kor-
mányfővel, és a két vezető a Downing Street tájékoztatása sze-
rint elsősorban egy új Atlanti Charta megfogalmazásáról kíván
egyezségre jutni. Az eredeti Atlanti Charta, amelyet 1941-ben
tett közzé közös deklaráció formájában Franklin Roosevelt ak-
kori amerikai elnök és Winston Churchill brit miniszterelnök,
a második világháború utáni világrendről alkotott amerikai és
brit terveket vázolta fel, célként kitűzve sok minden más mel-
lett a kereskedelmi korlátok lebontását, a gazdasági-társadalmi
viszonyok javítását célzó globális együttműködést, az erősza-
kos területszerzés gyakorlatának megszüntetését.

A Downing Street csütörtöki tájékoztatása szerint Roosevelt
és Churchill Atlanti Chartája minden egyéb megállapodásnál
nagyobb mértékben hozzájárult az új világrend kialakításához,
emellett közvetlenül elvezetett az ENSZ és a NATO létreho-
zásához.

Johnson hivatala szerint a 2021-es Atlanti Charta leszögezi
majd, hogy jóllehet a mostani világ nagyon különbözik a
nyolcvan évvel ezelőttitől, Nagy-Britannia és az Egyesült Ál-
lamok most is ugyanazokat az értékeket vallja, mint akkor.

A két ország akkoriban együttműködött a második világhá-
ború utáni globális újjáépítésben, és most ugyanígy egyesíti

erejét a világ előtt tornyosuló hatalmas kihívásokkal szemben,
beleértve a globális védelmi és biztonsági együttműködést,
egy jobb világ megteremtését a koronavírus-járvány után, va-
lamint az éghajlatváltozás megállítását vagy a kibertámadások
okozta fenyegetést – áll a Downing Street ismertetésében.

A londoni miniszterelnöki hivatal szerint az új Atlanti
Charta kötelezettségvállalásainak alátámasztására Biden és
Johnson számos új elsődleges fontosságú szakpolitikai kér-
désről kíván csütörtökön megállapodni.

Ezek közé tartozik, hogy a lehető leghamarabb ismét lehe-
tővé kell tenni a koronavírus-járvány miatt jelenleg szünetelő
utazásokat Nagy-Britannia és az Egyesült Államok között.

Az utazási korlátozások miatt mindkét országban nagyon
sokan immár több mint négyszáz napja nem találkozhatnak
családtagjaikkal és barátaikkal, pedig a koronavírus-járvány
előtt évente több mint ötmillió brit látogatott az Egyesült Ál-
lamokba és több mint 4,5 millió amerikai utazott Nagy-Bri-
tanniába – hangsúlyozza csütörtöki tájékoztatásában a
Downing Street. Az ismertetés szerint Biden és Johnson vár-
hatóan megállapodik egy új közös munkacsoport létrehozásá-
ban. Ennek a munkacsoportnak az lesz a feladata, hogy
ajánlásokat dolgozzon ki az utazások biztonságos újraindítá-
sára. Boris Johnson a Downing Street tájékoztatásához fűzött
nyilatkozatában leszögezte: Churchill és Roosevelt annak ide-
jén azzal a kérdéssel szembesült, hogy miképp tudnák előse-
gíteni a világ kilábalását a pusztító háborúból. „Ma egy
nagyon különböző, de semmivel sem kevésbé félelmetes ki-
hívással kell szembenéznünk: hogyan építsük jobbá a világot
a koronavírus-világjárvány után” – fogalmaz a brit kormányfő.
(MTI)

Putyin nem zárja ki az ukrán NATO-tagságot
Több elemzővel ellentétben nem tarja „fecsegések”
az esetleges ukrán NATO-tagságtól szóló beszédet
Vlagyimir Putyin orosz elnök, mert ugyan Ukrajna
belépésének vannak formális akadályai, de szerinte
nincs rá garancia, hogy ne történjen meg.

Erről maga Putyin nyilatkozott a Rosszija 1 és a Rosszija
24 televízió által szerda este sugárzott interjújában. Rámuta-
tott, hogy az észak-atlanti szövetség bővítésének előző két kö-
rével kapcsolatban sem vették figyelembe Moszkva aggályait.
Még akkor sem, amikor pedig jó volt Oroszország és a NATO
viszonya, mert az utóbbi számára a geopolitikai érdekek fon-
tosabbak voltak a kapcsolatok minőségénél.

Úgy vélekedett, Moszkva annak ellenére sem lehet biztos
abban, hogy Joe Biden amerikai elnök miben állapodott meg
ukrán hivatali partnerével, Volodimir Zelenszkijjel a NATO-
tagság ügyében, hogy a legutóbbi telefonbeszélgetés nyomán
a kijevi államfői hivatal – washingtoni felszólítás után – kor-
rigálta a tárgyalásról kiadott közleményt. Nem zárta ki annak
lehetőségét, hogy az Egyesült Államok részéről még korainak
gondolták a kérdésről a nyilvánosság előtt beszélni a június
16-ra tervezett genfi orosz–amerikai csúcs előtt.

A NATO keleti bővítésének és annak a ténynek, hogy a szö-
vetség infrastruktúrája közeledik Oroszország határaihoz, Pu-

tyin szerint gyakorlati jelentősége van Oroszország számára.
Emlékeztetett rá, hogy Lengyelországnak és Romániának a
szövetségbe való belépését követően az amerikaiak „könnyen”
megegyeztek velük arról, hogy rakétavédelmi rendszereket he-
lyezzenek el a területükön. Mint mondta, ezek indítóállásai
olyan csapásmérő eszközök indítására is alkalmasak, amelyek
15 perc alatt elérik Oroszország központját.

„Képzeljük el, hogy Ukrajna a NATO tagja lesz. A repülési
idő mondjuk Harkovtól és, nem is tudom, Dnyepropetrovszk-
tól Oroszország központi részéig, Moszkváig 7-10 percre
csökken” – mondta Putyin. „Ez vörös vonal számunkra vagy
sem?” – fűzte hozzá a szónoki kérdést.

Putyin szerint ez ugyanúgy nem fogadható el, mint ahogy
nem volt az az Egyesült Államok számára, hogy a Szovjetunió
rakétákat telepített Kubába, ahonnan a repülési idő az Egyesült
Államok „ipari területeiig, beleértve Washingtont”, 15 percig
tartott. „Ahhoz, hogy a repülési idő 7-10 percre csökkenjen,
rakétáinkat Kanada déli vagy Mexikó északi határánál kellett
volna elhelyeznünk. Ez az Egyesült Államok számára vörös
vonal vagy nem?” – fogalmazott az orosz vezető.

Putyin szerint valakinek végre el kellene gondolkodnia a
NATO-ban azon, hogy Oroszországnak hogyan kell reagálnia
a szövetség további bővítéséről szóló vitákra. (MTI)



Csép Éva Andrea, az RMDSZ
Maros megyei parlamenti képvise-
lője, a képviselőház munka-, szo-
ciális és családi ügyekkel
foglalkozó bizottságának alelnöke
hangsúlyozta: rendkívül fontos
előrelépést jelent ez a módosítás,
főleg az autizmussal és a szociali-
zációt akadályozó fejlődési rendel-
lenességgel élők életében, hiszen
az ő állapotuk visszafordíthatatlan. 

– Döntéshozóként minden alkal-
mat meg kell ragadnunk annak ér-
dekében, hogy ne nehezítsük az
életüket a folyamatos felülvizsgá-
latokkal, illetve adminisztratív el-
járásokkal, hanem helyette
segítsük a társadalomba való beil-
leszkedésüket. Fejet kell hajtanunk

minden család előtt, akik gondos-
kodnak a fogyatékkal élő gyereke-
ikről, és helytállnak a
mindennapok nehézségei köze-
pette. Ezért tartom fontosnak azt,
hogy mentesítsük a súlyos fogya-
tékkal élő gyerekeket és családju-
kat attól a stressztől, tortúrától,
amivel jár számukra az a proce-
dúra, amikor kétévente meg kell
jelenjenek egy elbíráló bizottság
előtt, amely a sérültségi fokozatot
megállapítja – mutatott rá a képvi-
selő. 

Mint mondta, a jelenlegi tör-
vény értelmében a fogyatékossági
besorolás legkevesebb 6 hónapra,
legtöbb két évre bocsátható ki. Ez
alól kivételt képeznek azok az ese-
tek, amikor a gyerek állapota any-

nyira súlyos, hogy palliatív ellá-
tásra van szüksége. Ez esetben,
amennyiben a szakorvos igazolja
ennek a szükségességét, a bizott-
ság egyből kiállítja a fogyatékos-
sági bizonylatot, amely a gyerek
18 éves koráig érvényes.

A módosított törvényt elküldték
az államfőhöz kihirdetés végett,
amint ez megtörténik, és megjele-
nik a Hivatalos Közlönyben, hat-
van napon belül az egészségügyi
és munkaügyi minisztereknek
közös rendeletben kell szabályoz-
niuk azokat a pszichoszociális kri-
tériumokat, amelyek alapján a
bizottságok kiállíthatják a gyerek
18 éves koráig érvényes fogyaté-
kossági besorolási bizonylatot.

A ballagásokat általában a
nagy tömeg jellemezi. Nem
megszokott az a forgató-
könyv, hogy mindössze egy
végzős osztály van, amelynek
diákjai ráadásul nem kilence-
dikesekként kerültek az adott
iskolába. A II. Rákóczi Ferenc
Katolikus Teológiai Líceum
2017-ben nem indíthatott cik-
luskezdő osztályt, csak 2018-
ban transzferrel mentek át a
diákok. Ők végeztek az idén,
együtt a nyolcadikosokkal.
Egy évfolyam, egy osztály –
viszont talán pont ettől lett
ennyire összetartó a csapat és
meghitt az ünnepség.

A II. Rákóczi Ferenc Katolikus
Teológiai Líceum ballagása kap-
csán dr. Tamási Zsoltot, az iskola
igazgatóját kérdeztük.

– Hogyan zajlott a ballagás a
Katolikus Teológiai Líceum-
ban?
– Nagyon hangulatos volt. Ta-

valy kialakult a rutin, hogy hogyan
kell a járványhelyzet ellenére ün-
nepséget szervezni. A legegysze-
rűbb megoldás az volt, hogy a
templomban kezdtük el a ceremó-
niát, hiszen ott a távolságtartás
megoldható, és onnan jöttek fel a
diákok a tanintézmény zászlaja alatt
az alma materhez. A tavalyihoz ké-
pest annyit módosítottunk a forga-
tókönyvön, hogy miután
felballagtak az iskolához, közvetle-
nül utána kezdődött az osztályfő-
nöki óra, és ezután jött az iskolai
ünnepség. Utóbbi esetében a hagyo-
mányos ballagási formát követtük,
figyelve a távolságtartásra. Idén ke-
vesebb osztályunk végzett, mert a
2018-as újraindulás előtt ciklus-
kezdő osztályok nem indulhattak,
és gyakorlatilag transzferrel gyűlt
össze egy végzős osztály. A tizen-
kettedikesek mellett a nyolcadik
osztályosok is elballagtak, így két
osztály végzett. Azonban ők valójá-
ban nagyon keveset voltak nálunk,
és azt is járványhelyzet alatt. Gya-
korlatilag az osztályban nem tanító
tanárok alig ismerték ezeket a diá-
kokat. Viszont aminek örültem,
hogy még így is, az osztályfőnökök
segítségével ki tudtak alakítani egy
olyan szoros közösséget, amelyik-
nek minden tagja fontosnak érezte,
hogy jelen legyen a ballagási ün-
nepségen. Volt olyan diák, aki törött
lábbal jött el.

– Idén a szülők részt vehettek a
ballagáson?
– Igen, mivel csak két osztály

volt, ami 50 diákot jelent. Lehető-
ség volt arra, hogy családonként 4
személy vegyen részt az ünnepsé-

gen, de volt olyan család, ahonnan
többen is eljöttek; az udvar méretei
lehetővé tették, hogy ők is beférje-
nek, betartva a koronavírus-járvány
miatt elrendelt távolságtartást. A
templomban a diákok mellett hoz-
závetőlegesen 130 hozzátartozó tu-
dott leülni.

– Meglátása szerint milyen út-
ravalót adott az iskola a matu-
randusoknak?
– Egy közösségi érzést és azt a

tudatot, hogy ők számítottak, fonto-
sak voltak mind a társaiknak, mind
pedig a tanáraiknak. Ez egyértel-
műen kicsengett azokból a beszé-
dekből, amelyeket a búcsúztató
diákok, a meghívottak, illetve a bal-
lagó diákok mondtak. Megtapasz-
talták az iskola sajátos hangulatát és
azt is, hogy ennek az iskolának –
sajnos – van gyakorlata abban,
hogy nehéz helyzetben kiálljon és
segítse azokat, akik ezt igénylik.
Nekem úgy tűnik, hogy nagyon
könnyen átvették az iskola érték-
rendjét, annak ellenére, hogy kevés
ideig voltak a mi diákjaink.

– Mennyire lehetett a késői kez-
dés és az online oktatás ellenére
összebarátkozni a tanárokkal, a
diáktársakkal és az iskola han-
gulatával?
– Szerencséjük volt azzal, hogy

akkor, amikor ők kezdtek, az isko-
lában egy kimondottan aktív diáké-

let bontakozott ki. Az iskola diákta-
nácsa nagyon sok programot szer-
vezett a tanulóknak, így a
járványhelyzet előtt volt lehetősé-
gük ebbe belekóstolni, sőt aktívan
részt is venni. Amikor a járvány ki-
tört,  mindenkit egyformán érintett,

és a közösségi tevékenységek lehe-
tőségét leszűkítette, viszont amikor
bármilyen kicsi lazítás is volt, min-
dig megtalálták a járható utat, és
szerveztek közös programokat.
Amikor a zöld zónába visszakerült
Marosvásárhely, akkor nagyon

gyorsan elő tudták készíteni a saját
szalagavatójukat. Tehát mindenféle
esemény szervezésénél látszott az,
hogy törődtek a közösség dolgaival.
Bár az online oktatás során mi, ta-
nárok nem láthattuk, kijelenthetem,
hogy az együttműködés megvolt az
osztályokon belül és közöttük is.

– Akkor megvolt minden hagyo-
mányosnak nevezhető program?
– Igen. Voltak tanár-diák mecs-

csek a Sapientia műfüves pályáján,
nagyon jó hangulatban. Engem na-
gyon boldogít, hogy megvolt a
kellő türelmük ahhoz, hogy meg-
várják azt, hogy méltóképpen kerül-
jön sor ezekre az eseményekre. A
tanév elején jeleztem a végzős osz-
tályoknak, hogy próbáljuk meg ki-
használni azokat az alkalmakat,
amikor valamit meg lehet tartani.
Ezért javasoltam nekik, hogy a
Szent Imre-búcsúkor – november 5-
én – tartsuk meg a szalagavatót.
Azonban ők bíztak abban, hogy lesz
lehetőség arra, hogy színpadon, kö-
zönség előtt, a hagyományos for-
mában tartsuk ezt meg. Az év őket
igazolta. Bevallom, hogy amikor
vörös zónában volt a város, akkor
biztos voltam benne, hogy elsza-
lasztották azt a lehetőséget, és nekik
is csak annyi fog jutni, mint a tava-
lyi végzős osztálynak. (Tavaly a
ballagási szentmise azzal kezdő-
dött, hogy először feltűzték a szala-
gokat, utána visszaültek a helyükre,
és kezdődött a ballagás.) Szeren-
csére tévedtem. Minden a maga ha-
gyományos formájában volt
megszervezve.

(Folytatás az 1. oldalról)

Felvonulás a Vár sétányon

A ballagási szentmisén

Elballagtak a katolikus iskola diákjai
Minden a hagyományos formában történt

Régóta várt törvénymódosítás
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Negyedszázaddal ezelőtt, 1996. jú-
nius 9-én, 81 éves korában hunyt el
Benedek István orvos, író, művelődés-
történész. Írásunkban családjára,
életművére, szellemi örökségére em-
lékezünk.

Írói tehetségét nagyapjától, Benedek Elek-
től örökölte, aki Elek apóként férkőzött be a
gyermekek szívébe. Meg édesapjától, a tudós
műfordító és irodalomkritikus Benedek Mar-
celltől. És bár – bizonyára irodalmi csúcsokat
megjárt ősei árnyékában napfényre vágyva –
az orvosi pályát választotta, elmeorvosként a
pszichoanalízis képviselőjévé és intézetveze-
tővé lett, az írói véna nem hagyta cserben, hi-
szen „a vér nem válik vízzé”. De Erdélyt sem
feledte sohasem. Amikor 1945-ben, Groza
Péter miniszterelnöksége idején édesapját a

kolozsvári egyetem esztétika- és irodalmi kri-
tika tanárává nevezték ki, elvállalta a felkínált
állást a pszichológia tanszéken. Az már nem
rajta múlott, hogy igen rövid ideig tartott a
„pünkösdi királyság”, hiszen 1948-ban mind-
ketten visszatelepülni kényszerültek az anya-
országba. 

A fővárosban az Országos Ideg- és Elme-
gyógyászati Intézet főorvosaként folytatta te-
vékenységét. 1952–1957 között, az intaházai
munkaterápiás elmegyógyintézet igazgatója
lévén, tapasztalatait és gyógyítási módszerét
az Aranyketrec: egy elmegyógyosztály élete
c. könyvében foglalta össze csakis elmeor-
vosként tapintható közelségből, ősöktől át-
örökölt írói tehetséggel megáldva. „Fő műve”
tucatnyi magyar kiadást ért meg, de angolra,
németre és szlovákra is lefordították. Már
kezdetektől ismertté tette őt az orvosok, az
érdeklődők, a közvélemény előtt, miközben
szerzője azoknak az orvosoknak a közösségét

gyarapította, akik az irodalom területén alkot-
tak maradandót, többé-kevésbé megőrizve
eredeti foglalkozását, ám az orvoslás hivatása
felé helyezve az irodalmi alkotás gyönyörű-
ségét. Ötvenhárom éves korában felhagyott
elmeorvosi ténykedésével, és szakíróként, le-
xikonszerkesztőként, szépíróként dolgozott.
Számos színvonalas televíziós műsor elkészí-
tése fűződik a nevéhez. Életművéért, különö-
sen a tudományos ismeretterjesztés terén
kifejtett tevékenysége elismeréseként Szent-
Györgyi Albert-, valamint Széchenyi-díjban
részesült.

Benedek István munkássága rendkívül
szerteágazó, ezért korának polihisztoraként is
emlegethetjük. Kutatta és megírta az ösztö-
nök világának témakörét, féltucatnyi regénye
a pszichiátriai elgondolásokhoz kapcsolódik.
A darwinizmus témakörben jelentős monog-
ráfia magyar nyelvű közvetítője, négykötetes
akadémiai orvosi lexikon szerzője; foglalkoz-

tatta a francia kultúra története, Ady Endre
élete, Semmelweis Ignác életműve, valamint
még számos orvostörténeti, művelődéstörté-
neti és irodalomtörténeti téma. Úttörő volt
abban – a szakemberek körében erős ellen-
szegülést kiváltva –, hogy Semmelweis be-
tegségét és tragikus halálát a boncoláskor
szerzett szifilisszel hozta kapcsolatba. A leg-
nagyobb felfedezést tevő és legvitatottabb
életű magyar orvos életéről megírt könyve a
mai napig a legteljesebb és legmegbízhatóbb
Semmelweis-biográfia.

Benedek István hazájához és hivatásához
(orvos, orvostörténelem, művelődés- és iro-
dalomtörténet) mindvégig hű maradt. Az ál-
tala imádott Velencében, egy itáliai
kávézóban érte a halál. Mivel gyermektelen
volt, a három jelentős magyar értelmiségit
adó Benedek család ezen ága kihalt. Emlékük
azonban ma is élénk, munkásságuk közis-
mert, szellemi örökségük halhatatlan.

Százhuszonöt éve, 1896. június 8-án
volt a honfoglalás ezredik évforduló-
ján megrendezett millenniumi ünnep-
ségek csúcspontja Budapesten. Az
MTVA Sajtóadatbankjának összefog-
lalója:

Az 1867. évi kiegyezés után dinamikusan
fejlődő Magyarországon az 1880-as években
merült fel a gondolat, hogy ünnepeljék meg
a honfoglalás ezredik évfordulóját. Az erre
felkért Magyar Tudományos Akadémia a
pontos időpontot nem tudta meghatározni, a
dátumot 860 és 900 közé tették. Az ünnepsé-
gek időpontjáról így a politikusok döntöttek,
s 1895-öt jelölték ki emlékévnek. Ekkor még
csak országos kiállítást terveztek, de aztán
újabb és újabb rendezvények ötlete merült
fel, és az időpontot 1896-ra módosították. A
millennium célja az ezeréves „magyar állam-
eszme” népszerűsítése, a magyar nemzeti
nagyság és dicsőség ünneplése lett, amit egy-
felől a nagyberuházások, másfelől a pompá-
zatos felvonulások, rendezvények
szimbolizáltak. A jeles alkalomra a parla-
menti pártok békét kötöttek, a nemzetiségek
tiltakoztak ugyan, de tüntetésekkel nem za-
varták meg az eseményeket.

Az ezredév kezdetén, 1895. december 31-
én éjfélkor az ország egész területén megkon-
dultak a harangok. A Képviselőház 1896.
április 21-i ünnepélyes ülésén iktatta tör-
vénybe a honalapítás évezredes emlékének
megörökítését, hálát adva az isteni gondvise-
lésnek, Árpád fejedelemnek és Ferenc József-
nek, a törvény június 8-án, Ferenc József
megkoronázásának 29. évfordulóján lépett
érvénybe. Ugyanaznap fogadták el a törvényt
„a honalapítás ezredik évfordulójának meg-
örökítésére alkotandó művekről”: emlékmű
felállításáról a budapesti Andrássy út végén;
emlékoszlopok emeléséről az ország hét
pontján (a munkácsi várhegyen, a nyitrai Zo-
borhegyen, a dévényi várhegyen, Pannonhal-
mán, a zimonyi várhegyen, Pusztaszeren és a
brassói Cenk-hegyen); a Mátyás-templom
melletti Szent István-szoborról; a Szépművé-
szeti Múzeum felépítéséről; 400 új népiskola
felállításáról. A budapesti millenniumi em-
lékmű építése azonban csak az év végén kez-
dődött meg, és csaknem harminc évig tartott,
végső formájában 1929. május 26-án, a
hősök napján avatták fel.

A központi rendezvényt, a budapesti mil-
lenniumi kiállítást május 2-án nyitotta meg
tündöklő pompával I. Ferenc József és Erzsé-
bet királyné. E célra építették ki mai formá-
jában, hatalmas költséggel a Városligetet, a
november 3-ig nyitva tartó, 520 ezer négyzet-
méteres kiállítást csaknem hatmillió látogató
kereste fel. A szoros ha-
táridő miatt az épületek
főként fából épültek, a
nagy sikerre való tekintet-
tel 1904 és 1908 között
egy részüket tartós anya-
gokból építették újra, töb-
bek között a ma is is álló
Vajdahunyad várát.

Budapest képe is meg-
újult: felavatták a Millen-
niumi Földalatti Vasutat,
a kontinens első és a világ
második föld alatti vasút-
ját, átadták a Műcsarno-
kot és az Iparművészeti
Múzeumot, a Nagyköru-
tat teljes hosszában, fel-
avatták a Ferenc József
(ma Szabadság) hidat, ki-
építették a rakpartot,
megkezdték a budai Vár
újjáépítését. Az uralkodó
az év során 13 alkalom-
mal látogatott Magyaror-
szágra, és az év folyamán
avatta fel – a román és a
szerb király jelenlétében –
az újonnan szabályozott
Vaskaput.

Egymást követték a
szemkápráztató rendezvé-
nyek: május 3-án hálaadó
ünnepi misét tartottak a
Mátyás-templomban, két
nappal később nagysza-
bású katonai díszszemlét
a Vérmezőn, május 17-én
a Magyar Tudományos
Akadémián rendeztek ün-
nepi ülést, június 6-án ün-
nepélyesen vitték át a
budai királyi palotából a
Mátyás-templomba a
Szent Koronát.

A millenniumi ünnepségek csúcspontján,
1896. június 8-án Ferenc József megkoroná-
zásának 29. évfordulóján az ország fejezte ki
hódolatát a király előtt. Az ország 89 törvény-
hatóságának küldöttei és az arisztokrácia tag-
jai díszmagyarban, a lovas bandériumok
történelmi mezbe öltözve vonultak a Vérme-

zőről a Várba, majd a Szent Koronával az
épülő Országházhoz. Az ekkorra már elké-
szült Kupolateremben a főrendiház és a kép-
viselőház tagjai együttes ünnepi
országgyűlést tartottak. Szilágyi Dezső, a
Képviselőház elnöke méltatta a király és a
nemzet egymásra találásának jelentőségét,

amely „beláthatatlan
időkre biztosítja a magyar
állam ősi szabadságát és
egységét”, majd Gyulai
Pál, a magyar irodalom-
történet nagy alakja felol-
vasta a honalapítás
évezredes emlékét meg-
örökítő két törvény szöve-
gét. A menet ezután ismét
megindult és visszavitte a
koronát a Várba.

A nyári hónapokban
számos kulturális és
sporteseményre, külföldi
látogatásra került sor. Ter-
mészetesen vidéken is
nagyszabású ünnepségek
zajlottak, számos helyen
ekkor avatták fel az új vá-
rosháza épületét. Az isko-
lákban a tanév végén
rendezték meg a millenni-
umi ünnepségeket, hála-
adó istentiszteletekkel, a
Szózat és a Himnusz elé-
neklésével, számos he-
lyen a tanulók fákat is
ültettek. Az ünnepségso-
rozat 1896. október 31-én
ért véget, ekkor ismét or-
szágszerte megkondultak
a harangok.

A millecentenárium
tiszteletére 1996-ban fel-
újították a hét vezér szo-
boregyüttesét a Hősök
terén, a megújult teret és
az emlékmű megszépült
szobrait 2001. augusztus
20-án ünnepélyes keretek
között avatták újra. Az
Országgyűlés 2011-ben
nemzeti emlékhellyé nyil-
vánította a Hősök terét.
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Negyedszázada hunyt el az orvos, író Benedek István 

125 éve ünnepelték meg a millenniumot 

Dr. Ábrám Zoltán

Az ünnepségek egyik központi elemének, a városligeti (budapesti) kiállításnak a hivatalos plakátja
(Gerster Kálmán és Mirkovszky Géza alkotása) Forrás: Wikipédia



Nincs két hete, hogy május utolsó szom-
batján különös égi jelenség részese voltam.
Bakonybéli kirándulásunk éjszakáján a fe-
jünk fölött, napnyugta után, már éjszaka, a
felszikrázó csillagképek alatt libasorban
fénypontok vonultak. Jómagam szeretek nap-
nyugta után szabad szemmel műholdak után
kutatni az égen. Láttam az elsőt, 1957-ben. S
ha szerét ejtem, belebámulok a csillagos égbe
bármikor. S a csillagok sokaságát csillagké-
pekbe gyűjtve, szatellitek méltóságos vonu-
lását s hullócsillagok fényjaját temetem
szemem karikájába.

De libasorban? És ennyi! Négy tucatnál is
többet számoltam össze. Páratlan látványt
nyújtottak.

Ez azonban még csak a kezdet. Elon
Musk – amerikai mérnök, multimilliárdos in-
novátor, a világ leggazdagabb embere – Spa-
ceX vállalata, beszállva a globális, űralapú
internet-szolgáltatás létrehozásáért folyó ver-
senybe, saját hordozórakétájával május 24-
én, honi idő szerint 5.30-kor elindította a
Starlink első hatvan kis műholdját. A globális
lefedettséget megcélzó tervek megvalósításá-
hoz, teljes kiépítése után (várhatóan 9 év
múlva), közel 12000 (!) különálló űreszközre
lesz szükség.

A műholdak kezdetben 440 km magas,
nagyjából kör alakú pályán keringtek, később
azonban a hajtóművek működtetésével elfog-
lalták üzemi, 550 km magasban húzódó pá-
lyájukat. Június elejére a műholdak már
szétszóródtak pályájuk mentén, így a tiszta
égen már nem „vonatként”, csak egyenként
elhaladó fénypontokként látszanak.

A Starlink műholdak első csoportja nyúj-
totta lenyűgöző látvány immár elmúlt, de aki
szeretné saját szemével is látni a még egy
csoportban mozgó műholdakat, annak java-
solnám, hogy a következő 60-as csoportok
felbocsátásáról a http://www.urvilag.hu/ por-
tálon érdeklődjön.

Jóllehet az érdeklődő laikusok számára iz-
galmas látvány a műholdak sorban vonulása,
a csillagászok mégsem lelkesednek a látvá-
nyért, sőt kifejezetten zavaró tényezőnek te-
kintik. Ha mind a 12000 Starlink műholdat
pályára állítják, akkor egy adott helyről egy-
szerre több lesz közülük látható, mint ahány
csillagot látunk az égen. Ugyanakkor a csil-
lagászok azért is aggódnak, hogy a Starlink
csak a tervezett megakonstellációk első hul-
lámát jelenti. Az Amazon nemrég jelentette
be, hogy már a közeli jövőben 3236 műhold-
dal kíván internetes szolgáltatást biztosítani,
de hasonló terveket fontolgat az OneWeb és
a Telesat is. 

Sokak véleménye szerint egyáltalán nem
biztos, hogy szükség van arra, hogy több,
egymással versengő megakonstelláció mű-
holdak ezreivel biztosítson internet-szolgál-
tatást. A verseny önmagában nem lenne baj,
de félő, hogy a versenyben lemaradók be-
szüntetik a szolgáltatásukat, műholdjaikat vi-

szont otthagyják a Föld körüli pályán, az űr-
szemét amúgy sem csekély mennyiségét gya-
rapítva.

És milyen lesz az ég, egünk, 12000 vagy
annál sokkal több, éltető napunk fényét visz-
szaverő, természetellenesen világító micso-
dával? Csillagképek, az ember előtti
csillagvilág csodája helyett.

Talán nemsokára a múlté lesz a csillagos
ég. Mert a földi fényszennyezés elől ma még
el lehet vonulni a természetbe, olyan helyre,
amely felett még a bántóan sok éjszakai, já-
ratos repülőgépek sem repülnek. De kivo-
nulni a Föld fényszennyezett ege alól, hová?

Június első dekádjának végén tegyünk egy
kis sétát a csillagos égbolton, csodálkozzunk
rá kissé a csillagokra. Míg tehetjük…

A téli csillagképek közül már csak az Ikrek
pillantható meg a nyugati látóhatár fölött.
Északnyugaton a Szekeres készül kidöcögni
az ég boltozatáról, a Perszeusz és a Kasszio-
peia az északi látóhatár fölött pislákol, de csak
teljes látóterű, fényszennyezésmentes helyen
pillanthatjuk meg őket. Felettük a Zsiráf
nyaka nyújtózkodik a Sarkcsillag irányába.
Az Ikrektől dél–délkeletnek állnak sorba az
állatövi csillagképek: a Rák, Oroszlán, Szűz,
Mérleg. A fejünk felett az Ökörhajcsár a Va-
dászebeket hajtja a soha utol nem érhető Nagy
Medve felé. A Sárkány farka meg belóg most
is a Kis Göncöl és a Nagy Göncöl közé. Innen
kelet felé a Herkules emelné az Északi Koro-
nát a zenit irányába.

A bolygók közül a Merkúr kora éjszaka

keresendő az északnyugati látóhatár fölött. A
Vénusz ott ragyog napnyugta után a nyugati
égen, Castor és Pollux között. A vöröslő Mars
a Rákban látható éjfélig. A Jupiter sárgás fé-
nyével a Vízöntőben időzik éjfél után a dél-
keleti-déli égen, éjfél körül kél. A Szaturnusz
a Bakban hátrál. Az Uránusz kora hajnalban
kel a Kosban a délkeleti ég alján. A Neptu-
nusz a vízöntőben kereshető az éjszaka má-
sodik felében.

S holdunk? Előző napi „csínytevése” után,
ma a nap után nyugszik, de alig látható még
vékony D-je újholdat követően. Hiszen napja
sincs, hogy a nap elé settenkedett éppen dél-
időben: a 2021-es év különleges látványos-
sága az egy nappal ezelőtti gyűrűs
napfogyatkozás volt.

Kanadától kezdve az Északi-sarkkörön át
Szibériáig húzódott. A Kárpát-medencében
részleges napfogyatkozásként látszott. Tő-

lünk nézve a napnak csak viszonylag kis te-
rületébe harapott bele a holdkorong. A
fogyatkozás 7-8%-os volt, így szabad szem-
mel az utcán járva észre sem lehetett venni a
jelenséget, de aki naptávcsövön keresztül
nézhette, annak a delelő napon pompásan lát-
szott a fogyatkozása. Ilyenkor az egyébként
feketének látszó napfoltok valójában fényle-
nek a teljesen fekete holdkorong mellett.
Nagy nagyításon vizsgálva a holdperem sötét
sziluettjén a holdi hegyeket és völgyeket is
lehetett látni. A hidrogén-alfa naptávcsövön
keresztül pedig a napperemi protuberanciák,
vagyis a napkoronában lebegő vagy mozgó,
környezeténél sokkal sűrűbb és hűvösebb fel-
hők adtak különleges játékot. Gondoljunk
csak bele: egy-egy ilyen protuberancia átmé-
rője Földünk sugarának sokszorosa.

A legközelebbi napfogyatkozás 2022. ok-
tóber 25-én várható.

Tegnap, június 10-én volt 199 éve annak,
hogy megszületett a Magyar Földrajzi Tár-
saság alapítója és első elnöke, Hunfalvy
János. Filozófiai, jogi és teológiai tanulmá-
nyai után, a berlini egyetem hallgatójaként
szerette meg és választotta életpályául a ge-
ográfia művelését. A késmárki líceumban
kezdett tanítani, azonban a szabadságharc
alatt írott lelkesítő cikkei miatt állásából el-
távolították, hat hónap börtönbüntetésre ítél-
ték. Szabadulva, nagyszámú földrajzi
ismeretterjesztő cikket írt a Greguss Ágosttal
együtt szerkesztett Család könyve című fo-
lyóiratba. Bár mindvégig geográfusnak tar-
totta magát, egyik szervezője volt a
Statisztikai Hivatal megalapításának. A Ma-
gyar Tudományos Akadémia – melynek
1858-ban levelező, majd 1865-ben rendes

tagja lett – megbízta A magyar birodalom
természeti viszonyainak leírása című három-
kötetes mű megírásával, amely európai szín-
vonalra emelte a magyar földrajztudományt.
Magyarságát, hazaszeretetét így fogalmazta
meg:

„Én ugyan vérem szerint német szárma-
zású vagyok, de tiltakoznám, ha teljes és tö-
kéletes magyarságomat kétségbe vonná
valaki. A Duna is német hegységből ered, de
Pozsonytól Orsováig nagy magyar folyam.
Én is a magyar földre lefutott hegyi patak va-
gyok. Azt akarom, hogy mindenki így értse,
hogy mi voltam és mi vagyok most.”

237 évvel ezelőtt született Kassán a ma-
gyarországi ércbányászat és -feldolgozás si-
keres fejlesztője, Svaiczer Gábor. Svájcból
Magyarországra telepedett bányászdinaszti-
ából származott. A hírneves selmecbányai
akadémián tanult. Következetes és alapos fel-
táró munkája nyomán Kassa közelében, 
Aranyidán új arany-, ezüst- és antimontar-
talmú érctelepeket fedezett fel. 1818-ban
Nagybányára nevezték ki pénzverde és bá-
nyaműszaki felügyelővé, valamint bányabí-
róvá. Geológiai ismeretei és tapasztalatai
alapján itt is új feltárásokat indított el, új zú-
zóműveket helyezett üzembe. 1834–44 kö-
zött igazgatója volt a selmeci akadémiának.
Ezalatt közel 1200 bánya- és erdőmérnököt
nevelt, akiknek nagy szerep jutott a kiegyezés
után az önálló magyar ipar megteremtésében.

Hűség. Hűség a maga választotta nyelv-
hez, hűség a maga választotta hivatáshoz.
Hűség egy országhoz. Hűség az életnek böl-
csőt adó Földünkhöz. Benne egy méhlegelő-
höz, egy bíborherés réthez. Ahol millió
virágcsoda ég, nektárával csalogatva a méhe-
ket, melyek elvégzik a megporzást is, zálogát
adva az életben maradásnak az elkövetkező
időkre is.

Ahol a csillagok is, népdalunk biztatására,
továbbküldhetik távoli fényüket nekünk:

„Csillagok, csillagok, szépen ragyogja-
tok…”

Maradok kiváló tisztelettel.
Kelt 2021-ben, a gyűrűs napfogyatkozás

után egy nappal
Méhlegelő – bíborherés rét – a jövő záloga

Starlink műholdak hada – a jövő 

Kiss Székely Zoltán
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Az adományozó Mátyás 
és a várkastély születése

A község legrégibb ismert birtokosai, a
Szentpáli család kihalta után a koronára szállt
uradalmat Mátyás király 1479-ben fiának,
Corvin János liptói hercegnek és Hunyad vár-
megyei ispánnak adományozta. 1481-ben
már a Szentgyörgyi családé, majd Szapolyai
János rendeletére, 1511-ben Hosszúasszói
Ferencet és Mártont, 1524-ben pedig cseszvei
Barlabási János esperest és nővérét, Katalint,
Szima Zsigmondnét iktatták be a falu birto-
kosaként.

Nem sokkal ezután meggyesfalvi Alárdi
Ferencé lett, aki várkastélyt építtetett ide.
Báthori leveri a lázadókat.
A főurakat a helyszínen kivégzik

Alárdi Békés Gáspárt támogatta, aki a szá-
szok és székelyek segítségével a fejedelem-
séget szerette volna megszerezni.

Tervének végrehajtása érdekében 1575. jú-
nius 1-jén sereggel indult Báthori István fe-
jedelem ellen. Az ütközetre június 8-án került
sor Kerelőszentpálnál, ahol Báthori leverte a
lázadókat.

A menekülők egy része Alárdi várkasté-
lyába vonult vissza. Báthori az épületet elfog-
lalta és leromboltatta, az ellene harcoló öt
főurat – Bartakovics Horváth Jánost, Barcsay
Gáspárt, Zádorlaki Györgyöt, Szakács Mik-
lóst és Darlaczi Jánost – a helyszínen kivé-
geztette.

Kiss Gábor az Erdélyi várak, várkastélyok
című könyvében tesz említést arról, hogy a
kolozsvári országgyűlés még ugyanabban az
évben, augusztus 8-án jóváhagyta a Békés-
pártiak ellen hozott ítéleteket, amelyek alap-
ján további hét főurat és harmincnégy székely
nemest kivégeztek.

Többeknek – köztük Alárdinak is – elvet-
ték a birtokait. Kerelőszentpált Báthori Kris-
tóf kapta meg.

Báthori Zsigmond azonban megbocsátott
Alárdi Ferencnek és fiának, mert 1590-ben
visszaadta nekik a szentpáli várkastélyt.
Az új kastély évei

Szentpál nem sokkal ezután házasság
révén a Haller Istváné lett, aki a vár anyagá-
nak felhasználásával, 1610-ben ugyanott egy
teljesen új kastélyt építtetett. II. Rákóczi Fe-
renc szabadságharca idején német őrség tar-

totta megszállva, de 1704-ben Kaszás Pál pa-
rancsnokságával a kurucok elfoglalták.

A Haller-féle kastély vagy ekkor, vagy a
későbbi harcokban teljesen elpusztult.

A ma is látható barokk kastélyt a régi anya-
gának felhasználásával, annak helyén emel-
ték 1760-ban.

Az egykori várkastély bejárata előtti részen
még kivehetők az árok nyomai a rajta átve-
zető téglahíddal és az egyik sarkán a leomlott
olasz rendszerű bástya maradványaival.
A történelemi kronológia

Keresztes Gyula a Maros megyei kastélyok
és udvarházak című könyvében  rávilágít
arra, hogy időrendben az első várkastély már
1575-ben állt, és azt a Báthori Istvánnal való
harcban pusztították el. Az omladozó várkas-
tély, a kerelői, ugrai és szentmargittai birtok
Kendi Ferenc utódaira szállt, majd a Halle-
rekre.

A várkastély mérete és formája ismeretlen,
annak helyére épült a második vár, a több-
bástyás reneszánsz kori lovagvár.
Egy portré és egy metszet tanúsága

Az utóbbi épület Haller István kezdemé-
nyezésére épült, a korabeli portréján lévő szö-
veg szerint: „CASTRUM HOC SZENT PAL
PRAETER ALIA FUNDAMENTIS EXT-
RUXIT ANNO 1610. 9. APRILIS SITUS
PRIMUS LAPIS”.

Az építését Haller János idejében fejezték
be. Egy 1674-ből származó metszet örökítette
meg a magas védfalakkal és védősánccal kö-
rülvett várkastélyt, szögletes külső bástyái-
val, védősáncával és felvonóhídjával,
valamint a vár udvarán álló templomot magas
toronysisakjával.
A Haller család eredete

A hallerkői Haller család nürnbergi eredete
a 13. századra vezethető vissza. A 15. század
második felében Magyarországra került tag-
jai közül Ruperttől – 1500-ban halt meg –
származik a család magyar ága.

A család csakhamar előkelő szerepet vállal
Erdély történetében. A família két fő ága Hal-
ler Gábor – 1550 és 1602 között élt – fiai: az
idősebbiktől, Istvántól a fehéregyházi ág és
az ifjabb Györgytől a kapjoni ág. A bárói ran-
got 1699-ben, a grófi rangot 1713-ban kapta
meg a család.
Erdély legdíszesebb temetkezési helye

A Rákócziak vezette szabadságharcban,
1704-ben a várkastély nagyon megviselt ál-
lapotban jutott a kurucok kezére. A század

közepén az omladozó épületet Haller Gábor
és felesége, Károli Klára lebontatta.

Haller Gábor külföldi útja alkalmával épí-
tészeti tanulmányokat is végzett, és vissza-
térte után kastélya építkezéséhez terveket
készített.

Kerelőszentpálon a kastély újjáépítésével
egy időben a római katolikus templomnál is
dolgoztatott, 1740–1760 között építtette a
Kápolnadombon a családi kriptát, az imola
néven ismert mauzóleumot, amelyet Erdély
legdíszesebb és legkiemelkedőbb temetke-
zési helyének tartanak.

Az uradalom számára építtette az ötszintes
gabonaraktárt barokk stílusban, szakszerű
belső kiképzéssel. 
A kastély 

Keresztes Gyula szakvéleményee szerint
az egyemeletes, U alaprajzú kastély elrende-
zése és tömegpozíciója a nyugati barokk kas-
télyok formáját és elrendezését tükrözte
fénykorában. 

Alaprajzi elrendezése a csákvári kastély-
hoz hasonlító. Főhomlokzata háromsíkú, kö-
zépső része, kiemelt manzárdtetőzetével a
kastély tömeghatását növeli. 
A hangulatát már csak a múlt őrzi

Ablakai egyszerűen kereteltek, az emele-
tiek íves szemöldökpárkánnyal díszítve. Fő-
és osztópárkánya mérsékelt kiállású. Külső
mellékhomlokzatai is mérsékelten díszítettek,
az udvar felőli homlokzatok kiképzése a föld-
szint árkádnyílásaival, boltozatos tornáccal,
a középső rizalit félköríves ablakaival és üve-
gezett ajtóival, valamint az ablakok zsalugá-
tereivel hangulatos volt.
A francia és az erdélyi népi barokk hatása

A külső homlokzatok kiképzésénél a fran-
cia barokk, az udvariaknál az erdélyi népi ba-
rokk építészet hatása látható. A középső
rizalit tengelyében, a földszinten, az udvar
felől helyezték el a hallt, díszes keményfa
lépcsőkkel, az emeleten pedig a nagy repre-
zentációs termeket. Az épület udvar felőli
hosszában a különböző rendeltetésű termeket
és a lakosztályokat osztották be.

A földszintre lakószobák és más rendelte-
tésű helyiségek kerültek, valamint a kastély
kápolnája.

A termek kiképzése díszes volt, a tenge-
lyébe elhelyezett ajtókkal egymásba kapcso-
lódó teremsor ünnepélyes benyomást keltett.

Az ajtók-ablakok keményfából faragott bé-
lettel, díszesen készültek. Hasonló stílusban
készült egyes termek falainak lábazati burko-
lása is. A termek padlózatai mintásan kiala-
kított parkettával és mintás – színes –
mozaikkal készültek.
A Hallerek pompaszeretetének bizonyítéka

A kastélybelső változatos berendezése a
barokktól a rokokón át a klasszicizáló bú-
torstílusokig a Hallerek reprezentáló hajla-
mát, pompaszeretetét tükrözte.

Az értékes bútorok mellett szőnyegek, fes-
tett képek, porcelánok, asztali edények, to-
vábbá szebbnél szebb porcelánkályhák
növelték a szobák szépségét.

A porcelánkályhákat díszítőelemekként
megtartották továbbra is, annak ellenére,

hogy a kilencszázas évek elején központi fű-
téssel látták el a kastély helyiségeit.

A hátranyúló épületszárnyak által lezárt
udvart, valamint a kastély körüli mintegy
3040 hektárnyi kertet barokk modorban, ge-
ometrikus formákkal alakították ki. A kastély
előtt lovas bemutatók tartására külön területet
hoztak létre.
A rezidencia rendeltetése egy „új” korban

A kastélyt 1959-ben restaurálták: előbb
mezőgazdasági központ, utána iskola, majd
pedig zöldségraktár lett, lakásokat is kialakí-
tottak benne. De még istállónak is használták.
Ezután nem sokat törődtek vele, falai foko-
zatosan romlottak és romlanak. 
A rombolás évei

Az államosítás után a kastély berendezését
széthordták, s az épület tönkrement. A dísz-
lépcsőt szétverték, az emeleti termek fageren-
dás födémeinek gerendáit kifűrészelték, fal-
és padlóburkolatait le-, illetve felszedték,
ajtó-ablakszerkezeteit kibontották, elégették
vagy elhordták.

A téglát, a követ és a tetőcserepeket, aki-
nek csak szüksége volt rá, hordta – és hordja!
– építőanyagnak.
Csak két porcelánkályhát tudtak megmenteni

A szép porcelán- és cserépkályhákat szét-
szedték, a csempéket a padláson halomba do-
bálták.

A Keresztes Géza műépítész, műemlékvé-
delmi szakmérnök által a rendelkezésünkre
bocsátott dokumentációból derül ki, hogy
innen sikerült két fehér porcelánkályha csem-
péit hiány nélkül „kihalászni”, megmenteni
és beszállítani a marosvásárhelyi múzeumba
– vagyis a Toldalagi-házba –, és itt összera-
katni.
A Hallerek nyughelye

Már említettük, hogy a kastély közelében
egy kis dombon,  a Kápolnadombon van a
Haller család temetkezőhelye, kápolnával és
az előtte álló sokszögű toronnyal.

Az imola felépítése gróf Haller Gáborné
gróf Károlyi Klára nevéhez fűződik, aki egy
téli szerencsétlenségéből történt megmenekü-
lése alkalmából tett fogadalom alapján emel-
tette a 18. században. Az imolában a Haller
család számos tagjának sírköve látható.
Dr. Kálmán Attila történész kiegészítése

A szentpáli kastély olyan, mint egy elátko-
zott épület. Miután a kommunizmus idején
minden elképzelhetőnek használták (állami
gazdaság, zöldségraktár, istálló), a rendszer-
váltás sem hozott pozitív változást, sőt a sorsa
rosszabbra fordult. 

Az elmúlt harminc évben minden próbál-
kozás, hogy a kastélyt helyreállítsák, kudar-
cot vallott. A családnak 2001-ben sikerült
visszaszereznie. Mivel az épület nagysága és
a család anyagi lehetőségei nem tették lehe-
tővé, hogy maguk kezdjék el a felújítást, úgy
döntöttek, hogy a Gyulafehérvári Érsekség-
nek adományozzák. A család és a katolikus
egyház mindig szoros kapcsolatot ápolt a tör-
ténelem folyamán. 

Néhány évig úgy tűnt, hogy megoldódik a
kastély helyzete, de sajnos nem így történt.
Az egyháznak nem sikerült valóra váltania a
terveit. A rezidenciának a családhoz való
visszakerülése után több elképzelés is volt
vele kapcsolatosan, de ezek nem valósultak
meg. Eközben az épületét egyesek anyagle-
rakatnak nézték, ha valakinek építőanyagra
volt szüksége, ott volt a kastély. 

Néhány évvel ezelőtt létrejött a gróf Haller
Egyesület, amelynek a célja a kastély felújí-
tása és turisztikai hasznosítása. Szentpál ki-
tűnő turisztikai célpont lehetett, könnyen
megközelíthető mind Marosvásárhely, mind
Kolozsvár felől, és a kastély épülete mellett
a régi magtár, a katolikus templom és a család
egyedi temetkezőhelyének meglátogatása kü-
lönleges élmény. 

A kastély épülete szép lassan menthetetlen
állapotba kerül, így már nemcsak a restaurá-
lásáról, hanem az újjáépítéséről kell gondos-
kodni.

A bútorait, értékeit ellopták, építőanyagát elhordták, lassan az enyészeté lett
A menthetetlenné váló barokk kastély

Kerelőszentpál Marosvásárhelytől nyugatra, a Maros folyó bal partján fekszik.
Az 1332-ben Sanctus Paulus néven említik. A Hallerek kerelőszentpáli kasté-
lya közel ötszáz évre tekint vissza. Mai barokkos formáját átépítése-felújítása
nyomán a 17-18. században kapta. A ma is látható barokk kastélyt a régi vár-
kastély anyagának felhasználásával,s ennek helyén emelték 1760-ban. Haller
Gábor 1740–1760 között építtette a Kápolnadombon a családi kriptát, az
imola néven ismert mauzóleumot, amelyet Erdély legdíszesebb és legkiemel-
kedőbb temetkezési helyének tartanak. A kastélyt 1959-ben restaurálták:
előbb mezőgazdasági központ, utána iskola, majd zöldségraktár lett, egyes
részeiben pedig lakásokat alakítottak ki; az épületet istállónak is használták.
Ezután nem sokat törődtek állagának megőrzésével, falai fokozatosan rom-
lottak. Az épület jelenlegi állapotáról a pár nappal ezelőtt készített fényképek
tanúskodnak. Tény, hogy az épület napról napra romosodik, mind több és
több alkotóelemét veszíti el. Talán véglegesen…

Nagy-Bodó Tibor

* A rendelkezésünkre bocsátott dokumentációkért külön köszönet Keresztes Géza és Demján László műemlékvédő építészeknek és nem utolsósorban dr. Kálmán Attila történésznek
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A megjelölt sorokban, oszlopokban szereplő helyes megfejtéseket június 24-ig a
Népújság címére (Dózsa György u. 9. szám) beküldők közül ketten egy-egy könyvet
nyernek. A pályázati szelvényt – a pályázat címével együtt – kérjük kivágni és a
borítékra ráragasztani. (Egy borítékban csak egy pályázati szelvény szerepelhet.) 

Az EGY AFORIZMÁT IDÉZÜNK
című pályázat nyertesei:

Jakab Emőke, 
Kibéd

Simó Attila, 
Marosvásárhely, 1848. út

A pályázati rejtvény megfejtése:
NEHÉZ AZOKAT SZERETNI, AKIKET NEM BECSÜLSZ

Kérjük a nyerteseket, 
vegyék fel a kapcsolatot Borbély Ernővel 

a 0742-828-647-es telefonszámon.

Megfejtések 
a június 4-i számból:

Ikrek:
A közelítő tél

Skandi:
Akinek a szekerén ülsz, annak
a nótáját fújjad.
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Szerkeszti: Kiss Éva 949.

N 

VÍZSZINTES: 1. Erdélyi vajda, udvari vitéz, 550 éve halt meg (Berthold). 9. Érzék-
szerv. 11. Tévesen jegyző. 12. Honvédtábornok, szakíró, 200 éve született (Richárd).
17. Sodor (nép.). 19. Eblak. 20. … Wieck (Schumann felesége). 21. Modorosság (rég).
22. Tinta (angol). 23. … tudata (I. Svevo regénye). 24. Női név (máj. 25.). 25. Himfy név-
jegye. 26. A teszt lényege! 27. Állóvíz. 28. Tova. 29. Földgáz. 31. Kipling farkasvezére.
34. Juhar (nép.). 36. Néma rab! 37. Paripa. 39. Római négy. 40. Rövid, zsinóros férfikabát.
42. Idő (angol). 44. Korszak. 46.  Első (német). 47. Dalmáciai város. 49. Véradó. 51.
Egység (olasz). 53. CCS-energiaegység. 55. A kisgazdapárt egyik alapítója, 150 éve
született (János). 56. Színész, igazgató, szakíró, 100 éve halt meg (Pál).

FÜGGŐLEGES:  1. Spanyol, svéd és magyar autójel. 2. Páratlanul laza! 3. Francia
író (Alain René). 4. A noteszébe jegyez. 5. Mély női énekhang. 6. Római 101. 7. A Garam
szlovák neve.  8. Hittudós, egyetemi tanár, politikus, 150 éve született (Alajos). 10.
Festő, 150 éve született (Oszkár). 13. Jól vág a kés. 14. Mario …, tenor énekes. 15.
Szellemi alkotó. 16. A kalcium vegyjele. 18. Becézett Mária. 20. Református prédikátor,
a Wesselényi-összeesküvés résztvevője, 350 éve halt meg (István). 21. Tegnap után.
22. Van (német). 24. Anyagmennyiség-egység. 25. Csomagolóanyag-gyártó bolgár cég.
27. Róma folyója. 29. E nap. 30. Kezdetlen sárm! 32. A szabadba. 33. Terítőszegélydísz.
35. Százszoros mennyiségű. 38. Hegycsúcs. 41. Európai vulkán. 43. Spanyol női név. 45.
Idegen Anna. 48. Tavi növény. 50. Párosan fogy! 52. Jegyzetel. 54. A -re párja.

L.N.J.
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KOBAK KÖNYVESBOLT

Marosvásárhely,
Győzelem tér 

18. szám, 

www.bookyard.ro

A

Á Y

Z

A két rejtvény azonos számú meghatározásait keverve közöljük. A megjelölt 
négyzetekbe kerülő betűket folyamatosan összeolvasva Kodály Zoltán egyik 
operájának a címét kapjuk. Könnyítésül egy betűt előre beírtunk.

VÍZSZINTES: 1. Téli zivatar – Csodálkozás. 7. Kutrica – Hamis. 8. Pusztaság –
Kipling medvéje. 9. Rés, népiesen – Kambodzsai, osztrák és magyar autójel. 11. Hajófar
– Magnó belseje! 12. Sémi nép – Ünnepélyesen átad. 14. A szabadba – Kissé ázik! 15.
Harcias nő – Társaság, banda. 18. Szándékozik – Tó a turáni alföldön. 19. Bibliai áruló –
Úsztatott fa. 22. Tangens, rövidítve – Banándarab! 23. Etiópiai tó – „Örök város”. 25. Éra
– Angyalrang. 27. Gléda – Latyak. 28. Táblakép – Elmesport. 30. Ásványi fűszer – Du-
plán: édesség. 31. Enyvet használ – Táplálkozik. 

FÜGGŐLEGES: 1. Lábízület – Lekötelezettség. 2. Maszk – Olajbogyó. 3. Méltóság
– A jód és a bór vegyjele. 4. Fél tucat – Mauna …, hawaii vulkán. 5. Kerub – Gyengén
termő búzafaj. 6. Oktat – Gyakorlottság. 10. Reped, szakad – Bankbetét után fizetik. 13.
Haver, cimbora – Fed. 16. Fülsértő – Férfi, argóban. 17. Szájfény – Követségi tisztviselő.
20. Nagyszülő kedvence – Heccel, bosszant. 21. Erdővidék központja – Behajlított kéz.
24. Frigy, házasság – Filmszínház. 26. Horog vége! – Azonos betűk. 29. Kicsinyítő képző
– Sürgetőszó.  
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Shakespeare 
biztatását idézzük 

a rejtvény fősoraiban.



ADÁSVÉTEL

ELADÓ konyhaasztal sarokkanapé-
val, 2 hokedlivel; 3 darab csempe-
kályha (kettő nagyobb, egy kisebb,
különböző mintával); egy félverseny-
bicikli és 3 MB; 10 darab 18 keretes
fekvőkaptár és három dadán, vándor-
lásra alkalmasak, 300 darab használt
ráma, 60 darab mézűri ráma, egy
klasszikus viaszolvasztó, 4 db virág-
porgyűjtő, 10 darab 25 literes alumí-
niumbödön. Érdeklődni a
0743-548-101-es telefonszámon.
(mp.-I)

RABLAPROGRAMBA illő autót vá-
sárolnék. Az elszállítását és forgalom-
ból való törlését vállalom. Tel.
0748-882-828. (12030-I)

ELADÓK süldők. Tel. 0740-463-935,
0265/320-382. (12062-I)

ELADÓK felparcellázott telkek: 764
m2, 905 m2, 982 m2, 2082 m2, a So-
mostetőn (a Tudor negyed felől). Ér-
deklődni a 0730-912-710,
0770-274-001-es telefonszámokon,
9-18 óra között. (12082-I)

ELADÓ Jedden 14 ár beépíthető te-
rület. Tel. 0742-260-509. (11922-I)

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

ELADÓK: porszívó, festmények, keretek,
rádió, aragázkályha, 4 személyes sátor,
porszívó, varrógép, ajtók, többféle
bútordarab, lemezek, órák, csergeterítő,
üvegkorsók, többféle nagy és kicsi edény,
15 db báránybőr, sok baba, kerékpár,
szőnyegek, fából kiságy, sok tűzifa, szép
sarokkanapé, régiségek, ezenkívül sok
egyéb, minden olcsón. Csere is érdekel.
Tel. 0265/242-342. (12080)

BÚZA eladó. Tel. 0744-199-151.
(12114-I)

LAKÁS

ELADÓ kétszobás tömbházlakás a
November 7. negyedben. Ára: 59.900
euró. Tel. 0744-966-747. (-I)

ALBÉRLETBE kiadó bútorozatlan
garzonlakás. Tel. 0749-425-152.
(12056-I)

ELADÓ emeletes ház saját udvarral
az Eminescu utcában. Tel. 0741-224-
592. (12071-I)

KIADÓ garzon a Kövesdombon. Tel.
0365/425-125. (12079-I)

KERESEK eladó vagy kiadó lakást,
egy- vagy kétszobást. Tel. 0773-345-
605. (sz.-I)

KIADÓ Marosvásárhelyen, a Bodoni
úton udvaros lakásnál külön bejáratú
egy szoba, konyha, fürdő teljes fel-
szereléssel. Tel. 0771-261-068.
(12138-I)

SZÉKELYBÓSBAN eladó hétvégi
ház. Tel. 0740-310-168. (12140-I)

VÁSÁROLOK magánházat. Azonnali
fizetési lehetőség. Tel. 0744-645-348.
(12146-I)

SÜRGŐSEN bérbe vennék magán-
házat vagy 3-4 szobás tömbházla-
kást. Tel. 0755-309-832. (12146-I)

MINDENFÉLE

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

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag
és alumíniumredőnyöket, szalag-
függönyöket, belső redőnyöket,
szúnyoghálókat. Tel. 0744-121-714,
0766-214-586. (11908)

TETŐFEDŐ KFT. Baja van a tetővel?
Ázik be a háza? Minőségi munkát
szeretne? Ha minőségi munkát sze-
retne, akkor válasszon minket! Bármi-
lyen munkát vállalunk. Cégünk
garanciás munkát vállal. Tel. 0742-
734-062, Krisztián. (12110-I)

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

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

MOSÓGÉPET és hűtőszekrényt javí-
tok. Tel. 0755-825-502. (12027-I)

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

VÁLLALUNK csatornakészítést, csa-
tornajavítást, szigetelést polisztirén-
nel, tömbházak szigetelését,
tetőkészítést, kerítéskészítést és bár-
milyen javítást. Tel. 0759-467-356.
(11968-I)

VÁLLALUNK tetőkészítést és
tetőjavítást. Dolgozunk cseréppel,
fémcseréppel. Nyugdíjasoknak 15%
kedvezmény. Tel. 0757-538-910. (12035)

VÁLLALUNK cserépforgatást, tető-
felújítást, Lindab lemezből tetőkészítést
és bármilyen munkát. Tel. 0754-553-856,
Jani. (12099)

VÁLLALOK tetőjavítást, ácsmunkát,
tetőfedést bármilyen cserepes lemez-
zel, szigetelést, festést. Tel. 0720-
680-854. (12133-I)

EMBERT keresek egy 20 áras kertbe, a
fű lekaszálására az Erdő utcában. Tel.
0775-601-920. (12145)

ELVESZETT

Mint a Familia Centrum Egyesület
elnöke nyilvánosan kijelentem, hogy
az egyesületünk bejegyzési okirata
elveszett, pontos nevén: „CERTIFI-
CATUL DE ÎNSCRIERE A PERSOA-
NEI JURIDICE FĂRĂ SCOP
PATRIMONIAL LA JUDECĂTORIE”.
Ezen a módon érvénytelenné nyilvá-
nítom. Becsky Borbála, az egyesület
elnöke. (p.-I)

MEGEMLÉKEZÉS

55 éves érettségi talál-
kozónkon kegyelettel emlé-
kezünk elhunyt TANÁRAINK-
RA, osztályfőnökünkre,
MADARAS PIROSKÁRA és
OSZTÁLYTÁRSAINKRA.
Emlékük legyen áldott,
nyugalmuk csendes!
Az Al. Papiu Ilarian líceum
1966-ban végzett XI. D
osztálya. (12107-I)

Szomorúan emlékezünk a
mezőpaniti születésű 
ADORJÁNI szül. GAÁL ANNA
tanítónőre, aki tíz éve hagyta
itt szeretteit, és távozott az
öröklétbe. 
Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! 
Fia és családja. (sz.-I)

Szomorúan emlékezünk a
mezőpaniti származású 
VARGA szül. GAÁL
GIZELLÁRA halálának 20.
évfordulóján. 
Nyugodjon békében! 
Adorjáni Imi és családja. (sz.-I)

ELHALÁLOZÁS

Fájó szívvel búcsúznak 
PAPP JÓZSEF CSABÁTÓL 

gyerekei, családtagjai, rokonai
és barátai. 
Temetésére pénteken, június 11-
én 15 órától a marosvásárhelyi
katolikus temetőben kerül sor. 
Emléke legyen áldott! (-I)

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a sze-
retett édesanya, nagymama, 

AGYAGÁSI SAROLTA 
2021. június 9-én, életének 76.
évében hosszú betegség után
örökre megpihent. Temetése jú-
nius 11-én, pénteken 13 órakor
lesz a Jeddi úti temetőben, refor-
mátus szertartás szerint. 
Búcsúzik tőle két fia családjával
és két unokája: Szandi és Péter.

(12144-I)

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a sze-
rető édesanya és nagymama,

ÁDÁMCSIK MÁRIA
volt tanító néni

életének 94. évében csendesen
megpihent.
Temetése június 12-én, szomba-
ton 13 órakor lesz a Jeddi úti te-
metőben, Jehova Tanúi
szertartása szerint.
A feltámadás reményében bízva
búcsúzunk tőle.

A gyászoló család. (12148-I)

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a sze-
retett édesanya, rokon, jó barát
és szomszéd, 

HAKKEL ANIKÓ 
szül. Stájer 

2021. június 10-én, életének 92.
évében visszaadta lelkét Terem-
tőjének. Temetése Szászrégen-
ben, a római katolikus temetőben
lesz június 12-én, szombaton 12
órakor. Emléke legyen áldott! 

Gyászoló leánya, Gyöngyi. (-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Nehéz szívvel búcsúzom
FÜLÖP GÉZÁTÓL, megbe-
csült, igaz barátomtól. Oszto-
zom családja mély
gyászában. Id. Nagy Attila (-I)

Az Ákosfalvi Polgármesteri
Hivatal munkaközössége és a
helyi tanács őszinte részvétét
és együttérzését fejezi ki 
Krizsán Tibornak, a helyi ön-
kormányzat tanácsosának és
családjának ÉDESAPJA elha-
lálozása végett érzett fájdal-
mában. (sz.-I)
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A hirdetési rovatban megjelent
közlemények, reklámok tartalmáért

a hirdetésfeladó vállalja 
a felelősséget!

JÓKÍVÁNSÁG

MISSISSIPPI SZŐNYEGMOSÓ 
Szőnyegmosás, -szárítás professzionális módon.

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

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

IDŐSGONDOZÓT keresek Budapestre, 91 éves, ágyban
fekvő édesanyám mellé, havonkénti váltással, empatikus, jó

kedélyű hölgy személyében, június 14-i kezdéssel. 
Teljesen gépesített, felújított belvárosi lakásban külön

szobát, napi 7000 forintos bért, részbeni útiköltség-térítést
és teljes ellátást tudok biztosítani.  

bt.era15@gmail.com, tel.: 00-36-30-993-8933 (sz.-I)

Csittszentivánra, a legdrágább szülőknek, 
LAKATOS GÉZÁNAK és KENDI JUSZTINÁNAK 
50. házassági évfordulójuk alkalmából
Istentől megáldott, nagyon boldog időskort, nagyon sok
örömöt és boldogságot kívánunk.
Kérjük a gondviselés Istenét, hogy vigyázó szemei
őrködjenek felettük, és kísérje minden léptüket, óvja és
őrizze meg minden gondtól és bajtól.
Ezt kívánják lányai: Tünde és Réka, vejei: Gábor és Béla,
unokái: Adrienn, Patrik, Beatrix és Kincső.
Isten éltessen benneteket még nagyon sokáig!

(12128)

Nem vársz már bennünket ragyogó
szemekkel,
Nem örülsz már nekünk szerető
szíveddel.
De abban reménykedünk, hogy jó
helyre mentél,
Hisz te a jónál is jobbat érdemeltél.
Hulló könnyeinkkel őrizzük sírodat,
Áldja meg az Isten porladó
hamvadat!
Soha el nem múló fájdalommal
emlékezünk a szerető, drága jó
feleségre, édesanyára, nagy-
mamára, anyósra, anyatársra, a
szolokmai születésű JAKAB OLGÁRA, akit egy éve kísértünk ki
utolsó földi útjára a szolokmai temetőbe.
Nyugalma legyen csendes, emléke áldott!
Gyászoló szerettei. (12068-I)

Csillagfényes égi úton 
nem foghatjuk már a kezed, 
de „mi” itt e földi síkon 
őrizzük szerető szemed.
Szeretettel és tisztelettel
emlékezünk 
id. FODOR TIBORRA, aki június
10-én már hét éve, hogy eltávozott
közülünk.
Emléke szívünkben felejthetetlen
marad. 
Tata, nyugodj békében!
Felesége, három gyermeke,
menye, vejei és két imádott unokája. (12121-I)
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1. MÚZEUMOZZ FELELŐSEN!
2021. június 12., Marosvásárhely

Díjmentesen látogatható a Maros Megyei
Múzeum összes kiállítása és rendezvénye.

***
A Maros Megyei Múzeum helyszínei
Kultúrpalota
@ Győzelem tér 1.
10:00–22:00 Művészeti Osztály, jobb szárny,
III. em.
Modern Román Művészeti Galéria
Állandó kiállítás
10:00–22:00 Művészeti Osztály, jobb szárny,
II. em.
Nagy Imre
Időszaki kiállítás // utolsó látogatási nap
10:00–22:00 jobb szárny, I. em.
Tükörterem, Szecessziós kiállítás, Ber-
nády-emlékszoba, Dandea-emlékszoba
Állandó kiállítások
10:00, 14:00, 16:00 // 11:00, 13:00, 15:00
Kultúrpalota
Tárlatvezetés román nyelven // Tárlatvezetés
magyar nyelven
Vezetők: Oniga Erika, Győri Timea, Szántó
Lóránt
A vezetésen korlátozott létszámú csoportok
vehetnek részt – maximum 12 fő/csoport. A
részvétel előzetes regisztrációhoz kötött.
A vezetésre a múzeum honlapján, a Foglalás
fülre kattintva lehet regisztrálni június 7-től.

10:00–18:00 Nagyterem
Zene-Palota
Nyilvános próba // Kamarazene
10.00–11.30 A Filharmónia rezeskvintettje
11.30–13.00 Tiberius vonósnégyes
13.00–14.30 Csellóduó (Vilhelem – Pere-
pelytsia)
14.30–16.00 ArteMiss kvartett
16.00–18.00 Molnár Tünde orgonahangver-
senye
A Marosvásárhelyi Állami Filharmónia ren-
dezvénye

11:00 Kisterem
Angela Fanea Macarie könyvtáros Lu-
mina din umbră c. verseskötetének bemu-
tatója
Könyvbemutató // Vers // Kamarazene
A kötetet méltatja dr. Constantin Nicuşan, dr.
Valeria Cioată és Radu Iatcu, a Hertzog
Kiadó igazgatója.
Közreműködik Daria Ruxandra Macarie és
dr. Ávéd Éva zongorán, illetve Kecskés-Ávéd
Erika brácsán.
A Maros Megyei Könyvtár rendezvénye.

12:00–13:00 Tükörterem
Élet-érzés-öröm-út
Megnyitó // Időszaki kiállítás // Fotó
A Marx József Fotóklub rendezvénye, a meg-
nyitón fellép a Maros Művészegyüttes.

14:00–14:30 // 14:30–15:00 Kisterem
Múzeumi értékek – gyűjteményi katalógus,
szerk. Soós Zoltán
Beszélgetés román nyelven // Beszélgetés
magyar nyelven
Könyvbemutató // Múzeumi katalógus
Soós Zoltánnal, Marosvásárhely polgármes-
terével Ötvös Koppány Bulcsú múzeumigaz-
gató beszélget

11:00–17:00 Előcsarnok, földszint, a ruhatár
mellett
Újjáépítjük a múltat
4 tevékenység // Antik mozaikolás // Agya-
gozás // Hieroglifák papiruszon // Üvegfestés 
A kézműves-foglalkozások párhuzamosan
zajlanak.
Előjegyzés nélküli program.
A múzeum Műtárgyvédelmi Osztályának
rendezvénye.

10:00–24:00 Kultúrpalota előtti gyalogos-
övezet
Palotaterasz
Chill Zone // Food & drinks
A B.EAT vendéglő, a 112 Coffe és Marosvá-
sárhely Polgármesteri Hivatala közös rendez-
vénye a 2021. évi Múzeumok Éjszakája
alkalmából.

15:30–17:30 Előcsarnok és Kisterem
A tánc nyelvén
Kortárs modern tánc // a Kultúrpalota szemé-
lyiségei // Életre kel a Palota
A Navarra Dance Együttes előadása.

20:30–22:30 Kultúrpalota előtti gyalogos-
övezet
Három apró gigászi (román nyelven)
Florin Lăzărescu: Lampa cu căciulă rövid-
prózája Gigászi című részlete alapján
Színház, kültéri előadás // 1 esemény, 1 szö-
veg, 3 előadás, 3 popszínházi stílusnyelv //
látványos, vázlatszerű és hiphop
A Liviu Rebreanu Színházért Egyesület kez-
deményezésére a Marosvásárhelyi Nemzeti
Színház Liviu Rebreanu Társulatának elő-
adása.
Partnerek: Marosvásárhelyi Művészeti Egye-
tem és Marosvásárhelyi Állami Filharmónia
A projekt a Román Nemzeti Kulturális Alap
(AFCN) támogatásával valósult meg.

Néprajzi és Népművészeti Osztály
@ Toldalagi-palota, Rózsák tere 11.
10:00–22:00: Földszint és emelet
Maros mentiek a nagy háború lövészárka-
iban
Időszaki kiállítás // A Múzeumok Éjszakája
2021 program keretében megnyíló időszaki
kiállítás.

10:00–22:00 Földszint, jobb oldali kiállítóte-
rem
Matei Corvin néprajzi gyűjteménye
Időszaki kiállítás // Gyűjtők adománya

11:00, 15:00, 19:00 // 13:00, 17:00, 20:00
Maros mentiek a nagy háború lövészárka-
iban
Román nyelvű kurátori tárlatvezetés // Ma-
gyar nyelvű kurátori tárlatvezetés
Résztvevők/vezetés: max. 10 személy. Elő-
zetes bejelentkezés szükséges.
A vezetésre a múzeum honlapján, a Foglalás
fülre kattintva lehet bejelentkezni 2021. jú-
nius 7-től.

10:00–22:00 Emeleti kiállítóterem
Maros megyei vásárok és falvak világa
Állandó kiállítás

10:00–22:00 Földszint, bal oldali kiállítóte-
rem
Hagyományos küküllőmenti szobabelsők
Időszaki kiállítás

Római Limeskutató Központ, Mikháza
@ Mikháza (Nyárádremete község)
12:00–20:00 Régészeti park
Vestalia
Levendulaültetés // Múzeumpedagógiai tevé-
kenységek // Római katonák hadgyakorlata //
Antik ihletésű táncbemutató
Szabadtéri program minden korosztály számára.

A római Dácia keleti határa 
Időszaki kiállítás

Doboznyi régészet
Kamarakiállítás

12:00–20:00 Kiállítási pavilonok
Time Box
Tárlatvezetések
Nincs szükség előzetes bejelentkezésre.
A helyszín megközelíthető:
1. Gépkocsival: Marosvásárhely–Nyárádsze-
reda (vagy Nagyernye)–Mikháza útvonalon:
36 km, kb. 40 perc. A parkolás ingyenes.
2. Autóbusszal/mikróbusszal: Marosvásár-
hely–Sepsiszentgyörgy járat, indulás Maros-
vásárhelyről a Balint Trans
autóbuszállomásról (Béga utca) 10:30, 15:30
órától, utazás időtartama: kb. 60 perc
3. A múzeum június 12-én ingyenes (8 sze-
mélyes) mikrobuszjáratot indít a helyszínre.
Indulás Marosvásárhelyről, a volt Romtele-
com palota parkolójából (Mărăşeşti tér 15.
sz.) 12:00, 14:00 és 17:00 órakor. Indulás
Mikházáról, a régészeti parkból 13:00, 15:00
és 20 órakor.
Támogatók: Savköpő Menyét Alapítvány,
Sidó György Kertépítészet
Partnerek: Keleti-Kárpátok Nemzeti Mú-
zeum, Milites Marisensis Egyesület, Antheia
Imperialis 

Természettudományi Osztály
@ Horea u. 24.
10:00–22:00 Melléképület
Eltűnt erdők rengetegében: a mezozoikum
vége (70 millió évvel ezelőtt…)
Időszaki kiállítás // Paleontológia
A kiállítás kurátora: Alexandru-Adrian Solomon
Vendégkurátor: dr. Vlad Codrea egyetemi
tanár (Babeş–Bolyai Tudományegyetem, Ko-
lozsvár).
Partner: A Babeş–Bolyai Tudományegyetem

Kvaterneriumi Paleotheriológiai és Geológiai
Laboratóriuma.
Programfelelős: Alexandru-Adrian Solomon,
drd. Marian Bordeianu (Babeş–Bolyai Tudo-
mányegyetem, Kolozsvár), Sinka-Balogh
Zoltán, Simon Brigitta, Alina Solomon – ön-
kéntes.
Előzetes bejelentkezés szükséges.
A vezetésre a múzeum honlapján, a Foglalás
fülre kattintva lehet jelentkezni 2021. június
7-től.

10:00–22:00 Melléképület
AZ EMLŐSÖK NYOMÁBAN
Interaktív, oktató jellegű játék 
Koordinátor és koncepció: Simon Brigitta
Felelős: Simon Brigitta, Mihaela Sămărghi-
ţan, Alina Solomon – önkéntes
Megközelítés: online (digitális hálózatokon
és saját weboldalon) – Quizizz alkalmazás
Cél: a múzeumi gyűjtemény népszerűsítése
Célkitűzések: a múzeum emlősgyűjteményé-
nek népszerűsítése, valamint gyerekek és kis-
iskolások számára játék segítségével egyes
emlősfajok lábnyomainak megismertetése.
Magyar szövegfordítás: Simon Brigitta
A megcélzott korosztály: 6-12 évesek

***
Partnerintézmények helyszínei
Közigazgatási Palota tornya
@ Győzelem tér 2.
10:00–22:00
Marosvásárhely a 20. század kezdetén
Állandó kiállítás // Fotókiállítás
Belépés 10 fős csoportokban félóránként.
Utolsó belépés 21:30 órakor.

Víz Háza Múzeum
@ Nyár u. 44.
10:00–22:00: Állandó kiállítás és tárlatveze-
tés
10 főnél nagyobb csoportok számára csak
előzetes bejelentkezés alapján látogatható.
Vezetésre a következő elérhetőségen lehet je-
lentkezni: Anamaria Lazăr, tel. 0742.218.529,
e-mail: casaapei@aquaserv.ro

K’Arte Egyesület
@ George Enescu u. 2.
10:00–22:00 K’Arte szoba
Alexandru Nicoară: Spaces of stillness
Időszaki kiállítás
A K’Arte szoba támogatói a REEA és a Net-
Front.

Képzőművészek Szövetsége – Marosvásár-
helyi Fiók
@ George Enescu u. 2.
10:00–22:00 Art Nouveau Galéria
Gheorghe Anghel
Festészet // Egyéni kiállítás // Utolsó látoga-
tási nap
Kurátor: Oliv Mircea művészettörténész

Maros Művészegyüttes
@ Kövesdomb, 1848. út 47.
10:00–23:30 Előcsarnok
Népviseletek
Állandó kiállítás

Teleki–Bolyai Könyvtár
@ Bolyai tér 17.
10:00–22:00: Teleki Téka
Teleki Téka – régi könyves állandó kiállí-
tás

10:00–22:00: Bolyai-múzeum
Bolyai-múzeum: állandó kiállítás

10:00–22:00: Kapu alatt
FilmoTéka: kisfilmek a Teleki Tékáról
Filmvetítés

A kiállítóterekben egy időben 12 látogató tar-
tózkodhat. Belépni 20 perces időközönként
lehet, 00, 20, 40 perckor.

16:00–17:00 Téka-udvar
Dolgozatok az Erdélyi Múzeum Érem- és
Régiségtárából, XIV. sz., Szerk. Orbán János
Tematikus szám Marosvásárhely építé-
szeti emlékeiről.
Szerzők: Orbán János, Oniga Erika, Szath-
mári Edina, Földi Imelga, Vécsei Hunor
Könyvbemutató // Beszélgetés
A kötetet Sebestyén Mihály mutatja be.
Az esemény házigazdája: Lázok Klára, a Te-
leki Téka főkönyvtárosa.

Maros Megyei Könyvtár
@ George Enescu u. 2.
10:00–18:00 Könyvtár udvara
Mesék… az aszfalton

Rajzolás az aszfaltra // Meseolvasás // Ked-
venc mese és mesehős
A hangos meseolvasásra óránként, román és
magyar nyelven kerül sor.
A tevékenység a 2–14 éves korosztálynak
szól.

12:30–13:30 Könyvtár udvara
Verses szerenád
Felolvasás // vers // zene
Partnerek: Román Írók Ligája, Maros megyei
fiókszervezet, Marosvásárhelyi Művészeti
Líceum

10:00–18:00 Könyvtár udvara
Könyvtár az udvaron // Könyvek a könyv-
tár gyűjteményéből
Általános műveltségi vetélkedő Marosvásár-
helyről // Könyvespolc az udvaron // Könyv-
kiállítás
A könyvtár udvarán található tárlókban tema-
tikus könyvkiállítások tekinthetők meg (mu-
zeológiai szakkönyvek, múzeumok által
kiadott évkönyvek, gyűjtemény- és kiállítás-
katalógusok).

10:00–18:00 Könyvtár udvara
Örökítsük meg a 2021-es Múzeumok Éj-
szakáját!
Fotósarok // egyedi képek tematikus háttér-
rel
Kézfertőtlenítés után kapd elő a telefont, lépj
be a „keretbe”, és mosolyogj maszk nélkül!

Bernády Ház
@ Horea u. 6.
10:00–23:30 Földszinti galéria
40 év képekben
Csoportos kiállítás a homoródszentmártoni
Román Viktor Nemzetközi Képzőművészeti
Alkotótábor műveiből

10:00–23:30 Emeleti galéria
A marosvásárhelyi Művészeti Líceum XI–
XII. osztályos diákjainak kiállítása
Időszaki kiállítás // festészet // grafika

Marosvásárhelyi vár 
@ Bernády György tér 1–5.
10:00–22:00 Marosvásárhelyi vár
Szűcsök bástyája
GYARMATHY János műterme
Állandó kiállítás
Partner: Marosvásárhely Polgármesteri Hi-
vatala

Szűcsök bástyája
Mana Bucur
Állandó kerámiaművészeti kiállítás
Partner: Marosvásárhely Polgármesteri Hi-
vatala

10:00–02:00 Várkávézó
Teona Toderel
Időszaki festészeti kiállítás
Szervező: 3g HUB, Marosvásárhely Polgár-
mesteri Hivatalával partnerségben

10:00–02:00 3g HUB-színpad
RELATIV
Interaktív digitális installáció
A 3g HUB és a NOISELOOP STUDIO
közös installációja, Marosvásárhely Polgár-
mesteri Hivatalával partnerségben

11:00–19:00 // 14:00–16:00 Üvegkupola
BONSAI
Időszaki kiállítás // Műhelyfoglalkozás
Prof. Dan Horia Chinda (USA), Marosvásár-
hely Polgármesteri Hivatalával partnerségben
A műhelyfoglalkozásra a következő elérhe-
tőségen lehet jelentkezni: Alina Chiorean, tel.
0756 435 469.

11:00, 15:00, 19:00 // 13:00, 17:00 Katonai
pékség (E épület)
Kedei Zoltán műterme
Tárlatvezetés román nyelven // Tárlatvezetés
magyar nyelven
Marosvásárhely Polgármesteri Hivatalával
partnerségben
Előzetes bejelentkezés szükséges.
Feliratkozás vezetésre: Alina Chiorean, tel.
0756 435 469.

10:00–12:00, 14:00–16:00, 18:00–20:00
Brut Art România
Ékszerkészítési bemutató – Tino Zaharia bu-
karesti kézműves tartja román nyelven.
Partner: Marosvásárhely Polgármesteri Hi-
vatala
Előzetes bejelentkezés szükséges.

MÚZEUMOZZ FELELŐSEN!  ||  DIGITÁLIS MÚZEUM

(Folytatás a 19. oldalon)



REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, ROLETTÁK, GARÁZS-
KAPUK, ÁTLÁTSZÓPONYVA-BEÉPÍTÉS és egyéb árnyékolás-
technikai cikkek, automatizált változatok nagy választékban. Tel.
0745-379-638. (sz.-I)
TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német REHAU
profilokból. Tel. 0745-379-638. (sz.-I)
A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes körű
ellátást biztosít a segélyből (koporsó, szállítás, balzsamozás, temetke-
zés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534. (20875-I)
A MUREŞ MEX RT. a nyárádtői ipari parkba alkalmaz CSOMAGKE-
ZELŐKET és MUNKÁSOKAT FAIPARBA. Nettó bér: 2250 lejtől.
Munkaidő: hétfőtől péntekig 7-15.30 óra között. Ingyenes szállítás Ma-
rosvásárhelyről és támogatás más helységekből. Az önéletrajzokat a
mihai.molnar@mobexpert.ro e-mail-címre várjuk. Érdeklődni a 0727-
333-194-es telefonszámon. (22616-I)
TEHERSZÁLLÍTÁST VÁLLALOK 1,5 tonnáig. Tel. 0748-580-389.
(p.-I)
A TIMKO PÉKSÉG SZEMÉLYZETET alkalmaz. Érdeklődni lehet a
cég székhelyén: Marosvásárhelyen, a Bodoni utca 85. szám alatt vagy
a 0756-128-310-es és a 0756-128-313-as telefonszámon. (65665-I)
ALKALMAZOK attesztáttal rendelkező TAXISOFŐRT. Tel. 0741-
041-939. (11984)
A PLASMATERM RT. alkalmaz ELEKTRONIKUS MÉRNÖKÖT és
KARBANTARTÁSI VILLANYSZERELŐT, valamint VIASZ- ÉS KÉ-
REGKÉSZÍTŐ MŰHELYÜNKBE, illetve ÖNTÉSI UTÓMUNKÁLA-
TOKRA ALKALMAS SZEMÉLYT. A munka három váltásban történik,
a betanítást vállaljuk. Érdeklődni naponta a következő telefonszámo-
kon: 0730-708-011, 0265/268-712. Önéletrajzokat a  
secretariat@plasmaterm.ro e-mail-címre vagy személyesen a cég szék-
helyén, a Bodoni utca 66A szám alatt várunk. (65673-I)
MAGÁNCÉG PVC és fa ajtó-ablak szerelésére és gyártására FIATAL
MUNKÁST keres. Követelmény: pontosság, jogosítvány, tapasztalat,
fizetés teljesítmény után. Önéletrajzokat várunk az office@bieco.ro e-
mail-címre. Tel. 0745-301-460. (12105-I)
MAROSVÁSÁRHELYI CÉG HOLLANDIAI MUNKAPONTRA al-
kalmaz ASZTALOSOKAT, ÁCSOKAT 15 eurós órabérrel. Tel. 0762-
986-532. (22639-I)
KFT. RAKTÁRI MUNKÁST alkalmaz. Tel. 0721-458-860. (sz.-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat
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A bemutatóra a következő elérhetőségen lehet beje-
lentkezni: Alina Chiorean, tel. 0756 435 469.

10:00–20:00 A Vármúzeum (Régészeti és Történeti
Osztály) épülete mellett
Fedezzük fel a várat!
Interaktív tevékenység
A tevékenységben való részvételhez mobiltelefon
szükséges.
A ForCamp Egyesület programja.

10:00–22:00 Katonai pékség (E épület), 1. emelet
A George Emil Palade Egyetem Múzeuma
Új! // Látogatás // Megnyílt 2021 januárjában
George Emil Palade Orvosi, Gyógyszerészeti, Tudo-
mány- és Technológiai Egyetem, Marosvásárhely

11:00, 17:00, 19:00 // 15:00 // 13:00, 21:00 Katonai
pékség (E épület), 1. emelet
A George Emil Palade Egyetem Múzeuma
Tárlatvezetés román nyelven // Tárlatvezetés magyar
nyelven // Tárlatvezetés angol nyelven
George Emil Palade Orvosi, Gyógyszerészeti, Tudo-
mány- és Technológiai Egyetem, Marosvásárhely
Előzetes bejelentkezés szükséges.
Jelentkezés vezetésre: dr. Georgeta Fodor adjunktus,
e-mail: muzeul.universitatii@umfst.ro

11:00 // 09:30–21:00
Geofolk: népviseletek a nagyvilágból
Dávid Botond
Megnyitó // Fényképgyűjtemény // Időszaki kiállítás:
2021. június 12–18.
Sokszínűség // Gazdagítsd a gyűjteményt!
A Visit Maros Egyesület programja.

11:00 Színpad
Pacsirtaszó
A Tompa Miklós Társulat zenés előadása gyerekek-
nek magyar nyelven.

Marosvásárhelyi Zsidó Hitközség – Muzeális Központ
@ Aurel Filimon u. 23.

12:00–21:00 Nagy zsinagóga és muzeális sarok
Látogatás
Utolsó belépés: 20:00 órakor

12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00 Nagy zsinagóga és
muzeális sarok
Kétnyelvű (román és magyar) bemutató és tárlatve-
zetés.
Előzetes bejelentkezés szükséges.
Jelentkezés tárlatvezetésre: dr. Dub László, e-mail:
comev_tgm@yahoo.com.

Marosvásárhelyi Nemzeti Színház
@ Színház tér 1.
10:00–17:00 Előcsarnok
Régi jelmezek
A színház előcsarnokának látogatása.
Selfie készítése az előadásokon használt jelmezek-
ben.

11:00, 12:00 // 14:00, 15:00 Előcsarnok
„Kulisszajárás” túravezetővel
Túravezetés román nyelven // Túravezetés magyar
nyelven
Indulás a főbejárattól, korlátozott létszámú csopor-
tokban: max. 20 fő/csoport.
Előzetes bejelentkezés szükséges.
Jelentkezés túravezetésre:
secretariat@teatrunational.ro

ARIEL Ifjúsági- és Gyermekszínház
@ Nyomda u. 4.
10:00–11:30 Belső udvar
Csipkerózsika
Magyar nyelvű bábelőadás zöldségből és gyümölcs-
ből készült bábokkal.
Charles Perrault meséje nyomán a szövegkönyvet írta
Alina Nelega.
Rendező: Bonczidai Dezső
Belépés előzetes helyfoglalással a következő telefon-
számon: 0770-996-416, naponta 9–13 óra között.
Jegyár: 9 lej.

12:00–13:30 Belső udvar
Frumoasa din pădurea adormită (Csipkerózsika)
Román nyelvű bábelőadás zöldségből és gyümölcs-
ből készült bábokkal.
Charles Perrault meséje nyomán a szövegkönyvet írta
Alina Nelega.
Rendező: Gavril Cadariu
Belépés előzetes helyfoglalással a következő telefon-
számon: 0771-708-609, naponta 9–13 óra között.
Jegyár: 9 lej.

Petry Bistro Grill&Wine 
@ Rákóczi lépcső 1.
18:00–22:00 Petry Múzeum és Látványműhely
Vacsora a múzeumban
Chill Zone // Food & drinks

Előzetes bejelentkezés szükséges.
Jelentkezni a következő telefonszámon lehet: 0725-
510-511

Marosvásárhelyi Állatkert
@ Somostető, Nyár u. 57.
19:00–24:00 Állatkert
Látogatás // Állatbarát
Utolsó belépés: 23:00 órakor

19:00 Emukifutó
Emupancsolás
Interaktív tevékenység.
Szabadtéri tevékenység az egész család számára.

20:00 Páviánok
Majomajándékozás
Interaktív tevékenység.
Szabadtéri tevékenység az egész család számára.

21:00 Oroszlánok kifutója
Oroszlánok vadászata
Interaktív tevékenység
Szabadtéri tevékenység az egész család számára.

Marosvásárhelyi református temető
@ Krizantém u. 4.
15:30 // 17:30
Nemesi családok síremlékei
Tematikus séta román nyelven // Tematikus séta ma-
gyar nyelven
Résztvevők száma: max. 30 fő
Időtartam: másfél óra 
Vezetők: gróf Teleki Kálmán és dr. Kálmán Attila
Előzetes bejelentkezés szükséges:
telekicastle@gmail.com 

***
A rendezvény hivatalos fotósai:

Henn Attila
Bereczky Sándor

2. DIGITÁLIS MÚZEUM 
2021. június 12., ONLINE, 18:00 órától, a múzeum
honlapján és a Visit Maros Egyesület képernyőin

Videók
0. Kisfilm – Múzeumok Éjszakája 2021 – filmrek-
lám
Digitális múzeum
Kétnyelvű kisfilm.

1. Kisfilm – Néprajzi és Népművészeti Osztály
A Maros menti társadalom a nagy háború után
Román nyelvű kisfilm, magyar felirattal.

2. Kisfilm – Néprajzi és Népművészeti Osztály
Elkártyázták – jelenet
Magyar nyelvű kisfilm, román felirattal.
A film a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház és a szé-
kelyudvarhelyi Tomcsa Sándor Színház közreműkö-
désével készült.

3. Kisfilm – Római Limeskutató Központ, Mikháza
Ex voto Mercuriusnak. Egy római öntőminta tör-
ténete.
Magyar nyelvű kisfilm, román felirattal.

4. Kisfilm – Régészeti Osztály
Az erdőszengyeli dák kincslelet
Román nyelvű kisfilm, magyar felirattal.

5. Kisfilm – Történeti Osztály
Testamentum az házeszközükről
Magyar nyelvű kisfilm, román felirattal.
A film a székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor Színház
közreműködésével készült.

6. Kisfilm – Természettudományi Osztály
A múzeumi raktárban őrzött préselt növények ki-
állítása
Román nyelvű kisfilm, magyar felirattal.
A film a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház közremű-
ködésével készült.

7. Kisfilm – Történeti Osztály
Szétszóródott egység. 17. századi ötvösműkészle-
tek rekonstruálása – 3D animáció
Magyar nyelvű kisfilm, román felirattal.

8. Kisfilm – Művészeti Osztály
Három remekmű három percben
Román nyelvű kisfilm, magyar felirattal.
A film a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház közremű-
ködésével készült.

***
A Maros Megyei Múzeum online 

Hivatalos honlap: www.muzeulmures.ro
Hivatalos Facebook-oldal: 

Muzeul Judeţean Mureş / Maros Megyei Múzeum.

Szeretettel várjuk kedves látogatóinkat!

MÚZEUMOZZ FELELŐSEN!  ||  DIGITÁLIS MÚZEUM
(Folytatás a 18. oldalról)

A Marosvásárhelyi Közszállítási
Vállalat Rt. 

alkalmaz
AUTÓ-VILLANYSZERELŐT

Követelmények:
– autó-villanyszerelői szakképesítés
– autó-elektronikai ismeretek
– legalább 3 év gyakorlat a szakmában 
A kérvény önéletrajzzal, a végzettséget/szakmai képesítést igazoló

irat másolatával, esetleg ajánlással a cég Marosvásárhely, Béga utca
2. szám alatti székhelyén, a titkárságon nyújtható be hétfőtől pénte-
kig 8–15 óra között, vagy e-mailen a 
resurseumane@transportlocal.ro címen. 

Csak a kiválasztott jelentkezőket hívják állásinterjúra. 
A cég fenntartja a jogot, hogy ellenőrizze a jelentkezők deklarált

kompetenciáját. 
Bővebb felvilágosítás a 0265/269-077 

vagy a 0747-558-546-os telefonszámon. 

A Maros megye, Marosvásárhely, Retezatului utca 12. szám alatti
székhellyel rendelkező Holbach és Rozsa Közjegyzői Irodában
iktatva van 2430609264377 személyi számmal, Maros megye,
Marosvásárhely, Pandurilor utca 17. szám alatti utolsó lakhellyel
rendelkező, 2019. 01. 14. napján elhalálozott Debreczeni Iuliana
hagyatéka. Ezennel beidézzük az elhunyt lehetséges örököseit,
felszólítva őket arra, hogy 2021. 06. 23-i nap 11 óráig jelenjenek
meg a Maros megye, Marosvásárhely, Retezatului utca 12. szám
alatti székhellyel rendelkező Holbach és Rozsa Közjegyzői Irodá-
ban – tel. 0265/268-518 –, a 2430609264377 személyi számmal,
Maros megye, Marosvásárhely, Pandurilor utca 17. szám alatti
utolsó lakhellyel rendelkező, 2019. 01. 14. napján elhalálozott
Debreczeni Iuliana hagyatékának letárgyalása érdekében.
A megjelenés elmulasztása esetén az öröklés örökös nélkülinek
nyilváníttatik. (22642)



MAROS MEGYEI TANÁCS

KÖRNYEZETVÉDELMI ENGEDÉLY IGÉNYLÉSE

A Maros Megyei Tanács Műszaki Igazgatósága tájé-
koztatja az érdeklődőket, hogy benyújtotta a kör-
nyezetvédelmi engedély kiadására vonatkozó
igénylését a „A 134-es megyei út Gyulakuta – Szé-
kelyvécke – Hargita megye határa közötti szakasz
rehabilitációja” elnevezésű projektre, amelyet
Maros megyében, a Gyulakuta község és a hozzá
tartozó Bordos bel- és külterületein, valamint a
Székelyvécke község és a hozzá tartozó Székelyszál-
lás és Magyarzsákod falvak bel –és külterületein ja-
vasol kivitelezésre. 
A projekttel kapcsolatos információk elérhetők a
http://apmms.anpm.ro internetes címen, valamint
személyesen tanulmányozhatók a Maros Megyei Ta-
nács székhelyén, Marosvásárhelyen, a Győzelem tér
1. szám alatt, naponta 8.00-16.00 óra között.
Az érdekeltek megjegyzéseiket elküldhetik postai
úton a Maros Megyei Környezetvédelmi Ügynökség-
hez: Marosvásárhelyen, a Hídvég utca 10. szám alá,
e-mailen az office@apmms.anpm.ro címre vagy
faxon a 0265-314 985-ös telefonszámra. 

A Maros Megyei Tanács sajtóirodája

A DETTY’S 
nőifehérnemű-varroda
varrónőket alkalmaz. 

Érdeklődni a 0745-354-691-es 
telefonszámon. 

Rovarirtás
A Coral Impex Kft. felhívja a lakosság figyelmét, hogy a

Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatallal kötött 2011. szeptember
13-i 313-as koncessziós szerződés alapján június 11-30. között ro-
varirtásra kerül sor Marosvásárhelyen, a város köz- és magánterü-
letein (a magánházaknál). Rossz idő esetén az időpont módosulhat.

A felhasználandó szer hatóanyaga a cipermetrin és a Bacillus
thuringiensis, amelyek az Egészségügyi Minisztérium által enge-
délyezettek, mérgezés szempontjából ártalmasnak (Xn) és irritá-
lónak (Xi) minősülnek. 

Emlékeztetjük az érdekelteket, hogy a Coral Impex Kft. az
egyetlen engedélyezett társaság, amely rágcsáló-, rovarirtást és fer-
tőtlenítést végezhet Marosvásárhelyen közterületen, lakótársulá-
soknál, magánházaknál és gazdasági egységeknél egyaránt.
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Pályázati felhívás
Gernyeszeg Község Polgármesteri Hivatala, székhely: Gernyeszeg, Fő út 429. szám, tel/fax:  0262/ 342-

112, 0265/ 342-411, e-mail: gornesti@cjmures.ro,  pályázati úton támogatást nyújt nonprofit természetes és
jogi személyeknek, illetve a törvényes alapon létrehozott egyesületeknek és alapítványoknak, amelyek meg-
felelnek a 350/2005-ös törvényben foglalt feltételeknek. Vissza nem térítendő támogatás igényelhető kultu-
rális, ifjúsági tevékenységre, illetve egyházak számára. 

1. A  kulturális, ifjúsági,  egyházi tevékenységre 2021-re a vissza nem térítendő finanszírozás elosztására
alkalmazott eljárásról, a közpénzekből vissza nem térítendő finanszírozás rendjéről  közérdekű nonprofit te-
vékenységet végző tevékenységekre a  2005. évi 350 számú törvény 6. cikke rendelkezik. 

2. A finanszírozás forrása: a helyi költségvetés.
3. Érték: 80.000 lej.
Kultúra és ifjúsági tevékenységek: 30.000 lej
Egyházak: 50.000 lej.
4. A projektek időtartama:  2021. augusztus – december.
5. A vissza nem térítendő finanszírozás igényléséhez szükséges dokumentáció beszerezhető Gernyeszeg

Község Polgármesteri Hivatalában, Fő út 429. szám, a Közönségszolgálat és Közérdekű Információk Osz-
tályon vagy a polgármesteri hivatal honlapján. 

6. A projektek benyújtásának határideje 2021.  július 12., 14 óra.
7. A projekttervezeteket a következő címre kell benyújtani: Gernyeszeg, Fő út 429. szám, Maros megye.
8. A projekteket a vissza nem térítendő finanszírozás elnyerésére  az  értékelő bizottság bírálja el 2021.

július 12. és 15. között.

Gernyeszeg Község Polgármesteri Hivatala
versenyvizsgával alkalmaz ideiglenesen megüresedett szerződéses állásba 

három II. besorolású szakképzetlen munkást a községgazdálkodási osztályra. 
A versenyvizsgára 2021. július 5-én kerül sor – szóbeli vizsga 10 órától, és július 8-án 10 órától interjú

Gernyeszeg Polgármesteri Hivatalában. 
A versnyvizsgához szükséges iratok benyújtásának határideje 2021. június 28., 13 óra. 
A versenyvizsgán való részvétel feltételei, a bibliográfia és a beiratkozáshoz szükséges okiratok Gernye-

szeg Község Polgármesteri Hivatalában és a www.primariagornesti.ro honlapon vannak kifüggesztve.
Bővebb felvilágosítás a 0265/ 342-112-es telefonszámon.

Az ERDÉLYI MAGYAR TELEVÍZIÓ
PR- és közösségimédia-felelőst keres 

Az Erdélyi Magyar Televízió marosvásárhelyi székhelyére állást hirdet PR- és kö-
zösségimédia-felelős feladatkör ellátására, meghatározatlan idejű teljes munka-

időre. A részletes szakmai önéletrajz leadásának határideje: 2021. június 11., 12 óra.
Jelentkezni az allas@erdely.tv e-mail-címen lehet. 
Feladatok:

• online kommunikációs felületek kezelése
• szövegek szerkesztése 
• népszerűsítő kampányok tervezése és lebonyolítása
• médiapartnerségek és sajtókapcsolatok menedzselése

Elvárások:
• kiváló kommunikációs és íráskészség
• felsőfokú végzettség
• közösségimédia- és más online felületetek kezelésének ismerete
• grafikai, designprogramok ismerete előny
• releváns szakmai munkatapasztalat előny 

Ajánlat: 
• teljes munkaidős állás
• fiatal, dinamikus munkaközösség az ország legnagyobb magyar nyelvű

televíziójánál
• kreatív munkakörnyezet
• hosszú távú munkalehetőség


