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Nem csak a tető sérült meg, a hetedik emelet is beázott

Újrafedik a pénzügyi palotát

Ne feledje
idejében
megújítani
előfizetését!
Ha előfizet,
biztosan
kézhez kapja,

FÉLÁRON!

Az örmény
genocídium
Marosvásárhelyen egy zenei eseményen emlékeztek az örmény népirtásra a marosvásárhelyi Studium
Hubban.

____________5.
Épített örökségünk
Nagyenyedtől északra, a Maros folyó
bal partján fekszik a nagy múltú város,
Marosújvár. Már a rómaiak idején lakott volt. Marosújvár kiváló földtani és
földrajzi adottságokkal rendelkezik,
egy felszínig húzódó sótelep, sódóm
peremén található.

____________15.
Az önkéntességet
népszerűsítették
Fotó: Nagy Tibor

Az április 25-i nagy vihar megrongálta a marosvásárhelyi
pénzügyi palota tetőzetét. A szél több mint 200 négyzetméterről szakította le a bádogtetőt. A Maros Megyei Közpénzügyi Igazgatóság székhelyének felső emelete a vihar utáni

Mezey Sarolta

esőzések miatt megrongálódott, a falak beáztak, bár az intézmény vezetősége megtette a szükséges óvintézkedéseket, ideiglenesen fóliával boríttatta be a tetőt. A munkások
jelenleg az újrafedésen dolgoznak – közölte lapunkkal csütörtökön Dénes Irén, a pénzügyi intézmény vezetője.

(Folytatás a 2. oldalon)

Az eseményen több civil szervezet
mutatkozott be, amelyeknek a mindennapi tevékenységeik során nagy
szükségük van önkéntesekre, és interaktív játékokkal próbálták népszerűsíteni a munkájukat.

____________17.

Nadrágszíj előkészületben?
Benedek István
Megváltozott kedden a gazdaság teljesítményével kapcsolatos
utóbbi időbeli kormányzati diskurzus: aznap tette közzé a kormány
gazdasági előrejelzési bizottsága a pontosított idei prognózisát, amiben már csak 2,9 százalékos bővülést remélnek idénre a korábbi 4,3
százalék helyett. Még nem tudni, mennyire pontos ez a becslés, a bejelentés időzítése viszont telitalálat volt, mert ugyanaznap a mérvadó
román gazdasági lap a márciusi költségvetési adatokat szellőztette
meg, amelyekből szintén az látszik, mint a lapunkban korábban említett megugró csődhullámból is: baj van.
Ezt egyelőre kozmetikázással igyekeznek elfedni, legalábbis a hozzáadottérték-adóval kapcsolatos adatokból ez köszön vissza. Ebből
az adónemből a pénzek részben visszatéríthetők a szabályokat ismerő és a lehetőségeikkel jól sáfárkodó cégek számára. Igen ám, de
ha a kormány szándékosan késlelteti a visszatérítést, akkor a kasszában több marad, és ez a voltaképpen jogtalanul ott tartott többlet
hajlamos elhitetni az ártatlan szemlélővel, hogy a kormánynak több
pénze van, mint a valóságban.
Más adatokkal viszont nem lehet játszadozni, és itt sokkal jobban
látható a zűr nagysága. Ilyen a cégek nyereségadója. Ebből márciusban a tavalyi adatokhoz képest 45 százalékos volt a visszaesés, ráadásul a zuhanás gyorsult az év első két hónapjának azonos
(Folytatás a 3. oldalon)
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Ma FRIDA és IVETT,
holnap GIZELLA napja.

A Nap kel
6 óra 1 perckor,
lenyugszik
20 óra 37 perckor.
Az év 126. napja,
hátravan 239 nap.

GIZELLA: germán eredetű,
jelentése lehet: lány, aki idegen nemesi udvarban nevelkedik, vagy több név önállósult
rövidülése.

IDŐJÁRÁS

VALUTAÁRFOLYAM

BNR – 2022. május 5.
1 EUR
4,9486

Változékony
Hőmérséklet:
max. 23 0C
min. 8 0C

1 USD

4,6711

100 HUF

1,3093

1 g ARANY

284,7425

Újrafedik a pénzügyi palotát
(Folytatás az 1. oldalról)
– Miután a vihar lerepítette a tetőzetet, újra kell fedni az épületet. Nemcsak a bádogborítást tépte fel a szél,
hanem a faszerkezetet is megbontotta, és elsodorta. A tetőszerkezet kétszáz négyzetméteren sérült meg. Jelenleg egy cég munkásai azon dolgoznak, hogy a sérült tetőt mielőbb helyreállítsák – mondta Dénes Irén igazgató.

A vihar után óvintézkedésként egy
műanyag fóliát helyeztek el a tetőn,
azonban ez nem bizonyult a legjobb
megoldásnak, a víz meggyűlt, és beszivárgott.
A tető újrafedését a pénzügyminisztérium finanszírozza a rendkívüli helyzetekre fenntartott pénzalapból. A
költségek végösszegét egyelőre még
nem tudni. A munkát – ha minden jól
megy – másfél hét alatt befejezik.

Arról, hogy a megsérült tetőszerkezet milyen további károkat szenvedett
az esőzések miatt, az igazgató elmondta, hogy a hetedik emeleten befolyt az esővíz, leomlott a plafon.
Tehát nemcsak a tetőn, hanem az épületen is károk keletkeztek. Ezeket is ki
kell javítani a közeljövőben.
Az irodai felszerelés nem ment
tönkre, mert az eszközöket kihordták
az irodákból.

A csütörtöki lottóhúzás nyerőszámai
30, 2, 4, 38, 29 + 12

NOROC PLUS: 7 2 5 9 8 7

30, 37, 6, 18, 21, 11

SUPER NOROC: 2 8 3 9 9 1

12, 36, 34, 38, 41, 40

NOROC: 6 3 0 1 8 4 4

Megyei hírek
Virágkiállítás és -vásár Udvarfalván
Két év kihagyás után május 8-án, vasárnap délelőtt 10-től
este 8 óráig újra megtartják Udvarfalván Maros megye legnagyobb, vásárral egybekötött virágkiállítását. A látogatók
több száz dísznövényből, cserjék, bokrok és fűszernövények gazdag kínálatából válogathatnak. A gyermekeket
kertészműhelyek, a felnőtteket előadások várják, és hőlégballon is lesz.

Felszentelik az idősotthont
Május 7-én, szombaton 16 órától felszentelik a holtmarosi
Tulipán Ház idősotthont, amelyet mások mellett a Czegei
Wass Alapítvány támogatásával építettek fel. A több modulból álló épületben harminchat személyt tudnak ellátni
korszerű körülmények között. Az eseményen jelen lesz az
alapítvány, az egyházak, az önkormányzat és több jótékonysági civil szervezet képviselője.

Általános állásbörze
Május 20-án 9 órától általános állásbörzét tart a Maros Megyei Munkaerő-foglalkoztatási Ügynökség. Marosvásárhelyen a Művész mozi előcsarnokában, Segesváron,
Marosludason, Szászrégenben és Szovátán az ügynökség munkapontján, míg Dicsőszentmártonban a Mihai
Eminescu Művelődési Házban kerül sor a börzére.

Állásbörze a Nemzeti Színház
előcsarnokában
Május 10-én, kedden 11–19 óra között állásbörzére kerül
sor Marosvásárhelyen, a Nemzeti Színház előcsarnokában, a Târgul de cariere marketingügynökség szervezésében.

Közeledik a határidő
Május 25-e az egységes nyilatkozatok benyújtásának és
a személyi jövedelemadó 3,5%-a civil szervezetek számára történő felajánlásának határideje – emlékezteti az
adófizetőket az Adó- és Pénzügyi Hivatal. Az egységes
adóbevallási nyilatkozatot azon természetes személyeknek kell kitölteniük és benyújtaniuk, akik egyénileg vagy
társulási formában Romániában és/vagy külföldön jövedelmet valósítottak meg. Az adóhatóság az egységes nyilatkozat benyújtását elektronikus formában szorgalmazza,
a hatályos rendelkezéseknek megfelelően a privát virtuális
tér használatával, illetve a https://www.e-guvernare.ro
weboldalon, elektronikus aláírás használatával. A formanyomtatvány papíralapon is benyújtható, közvetlenül az
adóhivatal iktatójában, vagy postai úton, átvételi elismervénnyel.

Hűtőmágnesek készülnek
A Női Akadémia a heti rendszerességgel megszervezett
Ügyes kezű nők tevékenységére a Divers Egyesület
Avram Iancu (Rákóczi) utca 29. szám alatti székházába
várja azokat a hölgyeket, akik különböző kézműves-tevékenységek fortélyait szeretnék elsajátítani. Május 17-én
17-19 óra között hűtőmágneseket készítenek Lajos Anna
kézműves irányításával. A kellékeket a szervezők biztosítják. További információ a 0265-311-727-es telefonszámon
vagy az office@divers.org.ro e-mail-címen.
Hírszerkesztő: Mezey Sarolta

Fotó: Nagy Tibor

Egyetemi hallgatók tudományos konferenciája (TDK)

Neves külföldi szakemberek előadásai
a nagyközönségnek is
A Marosvásárhelyi Magyar Diákszövetség szervezésében május
11-14. között 29. alkalommal
kerül sor a Tudományos Diákköri Konferenciára (TDK) a marosvásárhelyi Kultúrpalotában, a
Grand szállóban és a megyei
tanács épületének nagytermében.

A marosvásárhelyi TDK az erdélyi
orvos- és gyógyszerészképzés egyetlen
olyan eseménye, amelyen a hallgatók
anyanyelvükön, magyarul mutathatják
be tudományos munkáikat, kutatásaikat az általános orvostudomány, fogorvostudomány és gyógyszerészet
területén a szekcióülések keretében.
Délutánonként nemzetközileg is elA megnyitót május 11-én szerdán 16 ismert professzorok tartanak előadást,
órától a Kultúrpalota nagytermében 14 neves meghívottat hallgathatnak
tartják, majd négy neves szakember meg a diákok, és 37 műhelymunka
közül választhatnak. A szakemberek
tart előadást.

RENDEZVÉNYEK
A táncház napja
Az első táncház megrendezésének jubileumi 50. évfordulóján Marosvásárhely is kapcsolódik a Magyarország- és
Erdély-szerte megrendezett, táncházat ünneplő eseményekhez. Az Erdélyi Hagyományok Háza Alapítvány a
Színház térre hívja a gyerekeket, óvodai csoportokat és
osztályközösségeket pedagógusokkal együtt. Május 6-án,
pénteken 11 órától bárki csatlakozhat a népi játékokba és
körtáncokba, amelyeket Molnár Rozália és Moldován
Emese vezet, zenél Bartis Zoltán, Sinkó András és tanítványai. A cél, hogy a táncház napján tánccal és zenével
teljen meg a város főtere.

Közösen kitakarítjuk!
Idén is folytatódik a Marosvásárhelyi Rádió környezetvédelmi kampánya, a Közösen kitakarítjuk! Az eseményre
május 15-én 11 órától kerül sor. Öt munkaponton várják
az önkénteseket: a kompnál, a Május 1. strand mögötti
töltésen, a nagy Maros-híd alatt az Egyesülés negyed oldalán, a Black Lord előtti parkolóban és a remeteszegi temető melletti erdőszélen. A zsákot és kesztyűt ezúttal is a
szervezők biztosítják minden munkaponton. 13 órától újrahasznosítási workshop lesz a Circolo Egyesület jóvoltá-

tudományos előadásain díjmentesen
részt vehetnek hozzáértők és laikusok
egyaránt.
Az esemény keretében az orvosok
és gyógyszerészek számára regisztrációs díj ellenében lehetőség nyílik akkreditációs pontok szerzésére, az
asszisztensek számára díjmentesen. A
pontok száma szak-, főorvos és gyógyszerészek esetében 24 EMC pont, a rezidensek számára pedig 16 EFC pont.
Részletes információkat a TDK hivatalos weboldalán találnak.

ból, 14 órától pedig meglepetéskoncert. A kompnál lesz a
Marosszéki Közösségi Alapítvány által szervezett Tekerj
egy jó célért! akció egyik ellenőrző pontja, ahol az érdeklődők kipróbálhatják egyebek mellett a kajakozást, az
állva evezést és az egyensúlyfejlesztő slackline-t is.

Múzeumok éjszakája
Az idei Múzeumok éjszakája Maros megye két településén – Marosvásárhelyen és Mikházán –, öt múzeumi térben, húsz további partnerhelyszínen, számos
feledhetetlen pillanattal várja a látogatókat. Május 14-én,
szombaton a marosvásárhelyi múzeumi terek és partnerterek délelőtt 11 és hajnali 2 óra között lesznek nyitva.
Május 15-én, vasárnap 11 és 16 óra között különleges
programmal várják az érdeklődőket a mikházi régészeti
parkban. Marosvásárhelyen a Kultúrpalota és a művészeti
galériák, a Toldalagi-palota, a néprajzi és népművészeti
osztály székhelye, a Múzeum várbeli épülete, a régészeti
és történeti osztály székhelye, a Múzeum természettudományi osztályának székhelye, Mikházán a TIME BOX pavilonok és a mikházi régészeti park, a római limeskutató
központ székhelye látogatható. Belépőjegy/karszalag: felnőtteknek 8 lej, diákoknak, egyetemistáknak, nyugdíjasoknak 4 lej. Jegyek vásárolhatók elővételben a múzeum
honlapján, a rendezvény napján kizárólag a Maros Megyei Múzeum látogatótereiben.
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Felavatták Bukarestben a reformáció köztéri emlékművét Ország – világ

Felavatták szerdán Bukarestben
köztéren a reformáció emlékművét, a romániai református egyház
által kezdeményezett alkotást
Ionel Stoicescu szobrászművész
készítette.

A műalkotást Bukarest belvárosában,
a 19. században épült és 1959-ben lebontott egykori református templom helyén
állították fel. Elhelyezését a bukaresti
Kálvineum egyházközség kezdeményezte 2015-ben, végül most sikerült
megszerezniük az összes engedélyt és támogatást.
A nyitott Bibliát, illetve Luther Mártont és Kálvin Jánost ábrázoló domborművekkel díszített emlékmű avatóünnepségén Nicuşor Dan, Bukarest főpolgármestere köszöntötte az egybegyűlteket. Hangsúlyozta, hogy ez történelmi
jóvátétel, és örömét fejezte ki, hogy a fővárosban és általában Romániában a felekezetek békében, egyetértésben élnek
együtt.
Németh Zsolt, a magyar Országgyűlés
külügyi bizottságának elnöke egyebek
mellett arról szólt, hogy miként alakította át a reformáció Európát, amelynek
hatására Európa nemzetei szuverénebbek, műveltebbek és öntudatosabbak lettek. Hangsúlyozta, hogy a reformáció

európai küldetése, a visszatérés az eredethez, a forráshoz, ma is érvényes. „Ez
a protestáns küldetés ma is része Európának, és ez nem az ellentmondásról
szól, és nem áll ellentétben más felekezetek küldetésével vagy európai szellemi
áramlatokkal” – mondta a politikus.
Hozzátette: Pál apostol nyomán a reformáció is az eredeti és hiteles, keresztény
tekintélyért harcolt, amiért ma újra
harcba kell szállnunk Európában. Arról
biztosította a hallgatóságot, hogy ebben
számíthatnak az újonnan megalakult Országgyűlésre.
Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke,
Románia miniszterelnök-helyettese méltatta a helyi református közösség kitartását, főként Zsold Béla lelkipásztor
konokságát, aki eltökélte, hogy az emlékmű állni fog, és tett is ezért. Köszönetet mondott Nicuşor Dan főpolgármesternek is, aki – mint Kelemen Hunor
fogalmazott – pontosan érti, hogy a sokszínűség értéke egy nagyvárosnak. Megköszönte a magyar kormány és Németh
Zsolt támogatását is, és hangsúlyozta,
hogy „a magyarországi segítség sohasem késlekedik, amikor a romániai magyar emberek álmait meg kell valósítani”.
Az ünnepségen beszédet mondott még

Victor Opaschi vallásügyi államtitkár,
Svájc bukaresti nagykövete, az ortodox
egyház képviselője, Gabriel Cazacu, aki
Daniel román ortodox pátriárka üzenetét
tolmácsolta, valamint a református és az
evangélikus egyház képviselői.
Az emlékmű avatása előtt ünnepi istentiszteletet tartottak a Kálvineum
templomban, ahol Kató Béla, az Erdélyi
Református Egyházkerület püspöke hirdetett igét. A püspök hangsúlyozta, hogy
a mai emberek akkor követői és utódai a
reformátoroknak, ha bátran szembenéznek mindazzal, ami a világban történik.
Hozzátette: e robbanásig feszült világban szükség van arra, hogy az egyházak
bátran kimondják a Biblia igazságait. A
mai egyházak nagy kihívásának nevezte,
hogy a XVI. századi történéseket és a
Biblia igazságait lefordítsák a mai emberek nyelvezetére.
Kató Béla rámutatott: amikor háború
dúl, felmerül a kérdés, hogy van-e igazságos vagy igazságtalan háború. A püspök hangsúlyozta: noha a reformátor
elődök különbséget tettek igazságos és
igazságtalan háború között, ma, az atomfegyverek korában nem lehet ilyen különbséget tenni, a háborúskodó felek
ugyanis nem legyőzni, hanem elpusztítani fogják egymást. (MTI)

Az európai egység fontosságát hangsúlyozta
Romániában a német államfő
Az európai egység megőrzésének fontosságát és a
háború sújtotta Ukrajna melletti kiállás szükségességét hangoztatta szerdán bukaresti látogatása alkalmával Frank-Walter Steinmeier német szövetségi
elnök, Klaus Iohannis román államfővel közösen
tartott sajtóértekezletén.

„Meggyőződésem, hogy nemcsak Németország és Románia, hanem az Európai Unió és a NATO egésze Ukrajna mellett fog állni, és minden támogatást megad számára ebben a
válságos helyzetben” – mutatott rá a német elnök, hozzátéve,
hogy a nemzetközi segítségre még hosszú ideig szüksége lesz
Ukrajnának, akkor is, ha az orosz invázió véget ér a következő
hetekben.
Steinmeier országa szolidaritásáról biztosította a konfliktusövezethez közelebb lévő kelet-európai országokat, rámutatva, hogy német katonák részt vesznek Litvánia védelmében,
a német légierő gépei pedig hozzájárultak a román légtér védelméhez. Elismeréssel beszélt arról a segítségről is, amit a
román hatóságok és az ország lakossága a háború borzalmai
elől menekülő ukránok befogadásakor tanúsítottak.
Iohannis rámutatott: a két ország közti partnerségi egyezmény megkötése óta eltelt három évtizedben Németország Románia legfontosabb kereskedelmi partnerévé vált, és már
harmadik a külföldi befektetők rangsorában. A román elnök

kitért arra is, hogy Románia a schengeni tagfelvételhez fűzött
„jogos elvárása” ügyében is számít Németország támogatására.
A román elnök úgy értékelte: a nemzetközi közösségnek további szankciókkal kell fokoznia az Oroszországra gyakorolt
nyomást, az ország nemzetközi elszigetelését, annak érdekében, hogy véget vessen az Ukrajna elleni agressziónak. Iohannis a NATO keleti szárnyának további erősítését sürgette, és
bejelentette: Németországgal közösen újabb támogatói konferenciát szerveznek a menekültáradat miatt nehéz helyzetbe
került Moldova megsegítésére.
Arra az újságírói kérdésre, hogy vajon Moldovára is kiterjedhet-e a háború, és lehetségesnek tartja-e az ország közeledését a NATO-hoz, illetve az EU-hoz, Iohannis kifejtette: bár
ott is voltak provokációk, nincs olyan információ, amely szerint Moldova célponttá vált volna Oroszország számára. Hozzátette: Moldova semleges ország, és nem kérte felvételét a
NATO-ba, az Európai Unióhoz viszont csatlakozni szeretne,
és ebben Románia minden támogatást megad számára.
Iohannis ugyanakkor támogatta, hogy az Oroszország elleni
újabb szankciós csomag kiterjedjen az orosz energiahordozók
fokozatos kivezetésére is. Szerinte Románia záros határidőn
belül le tud mondani az orosz gáz- és olajimportról, ha erről
közös döntés születik az EU-ban. (MTI)

Budapesten lesz május közepén
az első európai CPAC
Európában először Budapesten,
május 18-20-án rendezik meg a
Conservative Political Action Conference-t (CPAC, konzervatív politikai akciókonferencia) – közölte
az Alapjogokért Központ igazgatója csütörtökön, budapesti sajtótájékoztatón.

Szánthó Miklós elmondta, az Alapjogokért Központ az Amerikai Konzervatív Unióval közösen rendezi meg
Európában először az eseményt, amelynek fő szónokául Orbán Viktor miniszterelnököt kérték fel.
A rendezvény mottója és központi tematikája az Isten, haza, család hármas
egysége – közölte.
Szánthó Miklós azt mondta, az ukrajnai háború tragédiája mellett sem felejthetjük el, hogy befolyásoljuk, alakítsuk,
milyen értékrend mentén épül ki az új világrend.
Azt látni, hogy a neomarxista liberálisok azok, akik még egy ilyen helyzetben is, „mindenféle jogállamisági
eljárással” gőzerővel folytatják ideológiai és érzelmi hadjáratukat – fogalmazott.
Ebből fakad, hogy a konzervatívok-

nak, a jobboldalnak továbbra is meg kell
védeniük az Isten, haza, család hármas
egységét, a nyugati civilizáció zsidó-keresztény alapjait, amelyek „heves és nem
lanyhuló támadások alatt vannak”, valamint a nemzeti identitást és az állami
szuverenitást a különböző föderalisztikus, birodalmi törekvésekkel szemben –
hangsúlyozta az igazgató.
Kiemelte, „továbbra is meg kell védeni gyermekeinket és családjainkat az
egyre hevesebben (…) támadó genderideológiával szemben”.
Szánthó Miklós azt mondta, a nyugati
civilizáció konzervatív, jobboldali politikusai és véleményformálói a rendezvényen együtt mutatnak majd erőt. Többek
között Budapestre megy Rick Santorum
korábbi republikánus szenátor, Václav
Klaus korábbi cseh államfő, Herbert
Kickl, az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ)
elnöke, Tom Van Grieken, a belga Flamand Érdek (VB) vezetője. A rendezvényen részt vesznek osztrák, spanyol,
olasz, holland parlamenti és uniós parlamenti képviselők, valamint amerikai
kongresszusi képviselők. Elfogadta a
meghívást Ben Ferguson és Candace
Owens amerikai médiaszemélyiség is.

Online kapcsolódik majd be a konferenciába Nigel Farage brit politikus,
Santiago Abascal, a spanyol jobboldali
VOX párt elnöke, Tucker Carlson amerikai médiaszemélyiség.
Szánthó Miklós közölte, hogy meglepetésvideóval is készülnek. Április 3., a
magyar jobboldal történelmi győzelme
után kimondhatjuk, hogy a nyugati civilizáció jobboldali politikusai, konzervatívjai Magyarországra reménnyel
tekintenek – mondta.
„Magyarország ma a nyugati (…)
jobboldal egyetlen reménysége” – fogalmazott Szánthó Miklós.
Kijelentette: a budapesti CPAC azt a
célt is szolgálja, hogy a világ konzervatívjai, jobboldali befolyásos véleményformálói „együtt tudjanak majd
mozogni” a jövő politikaalkotásában.
Ehhez a magyar jobboldal azzal tud a
rendezvényen hozzájárulni, hogy bemutatja a magyar modellt, azt, hogy a nemzetközi
liberális
mainstreammel
szemben hogyan lehet és kell sikeresen
politizálni – mondta az igazgató. A konferenciát eredetileg március végére tervezték, de az ukrajnai háborús helyzet
miatt májusra halasztották. (MTI)

Alkotmányellenes a törvényhozói nyugdíj-kiegészítést eltörlő
törvény
Alaptörvénybe ütközőnek minősítette az alkotmánybíróság csütörtökön azt a törvényt, amellyel a képviselők és szenátorok eltörölték speciális
nyugdíj-kiegészítésüket. A törvényhozók 2015-ben
szavazták meg, hogy a hivatalos nyugdíjkorhatár elérése után megbízatási idejükkel arányos juttatást
kérhessenek a parlamenttől, rendes nyugdíjuk kiegészítéseként. Miután a különnyugdíjak ügye a
2020-as választási kampány központi témájává vált,
a törvényhozók tavaly februárban eltörölték – havi
2000 és 12 ezer lej közötti – nyugdíj-kiegészítésüket, de emiatt volt képviselők és szenátorok tucatjai
perelték be a parlamentet, ügyvédeik pedig alkotmányossági kontrollt kértek. Az alkotmánybíróság
procedurális hibákra hivatkozva, szavazattöbbséggel hozta meg döntését. (MTI)

Hosszabbodhat az uniós védettségi igazolványok érvényessége
Annak biztosítására, hogy az uniós állampolgárok
élhessenek az Európai Unión belüli szabad mozgáshoz való jogukkal, az Európai Parlament (EP) támogatja a koronavírus elleni védettséget igazoló
uniós tanúsítványok június 30-án lejáró érvényességének egyéves meghosszabbítását, és tárgyalásokat kezd a tagállamokkal ennek részleteiről –
közölte az EP csütörtökön. Az Európai Parlament
strasbourgi plenáris ülésén elfogadott állásfoglalás
szerint az uniós védettségi igazolványok érvényességének meghosszabbítása mellett olyan jogszabályi változásokról is szó van, amelyek lehetővé
tennék a tagországok számára, hogy új típusú antigénteszteken alapuló vizsgálati tanúsítványokat állítsanak ki. (MTI)

Az USA felgyorsította az ukrán
katonák kiképzését
Április eleje óta a Pentagon felgyorsította az ukrán
katonák felkészítését a nyugati tüzérségi fegyverek,
drónok és radarrendszerek használatára – jelentette
helyi idő szerint szerda este a The Hill című
washingtoni hírportál, védelmi illetékesekre hivatkozva. A lap felidézi, hogy az ukrán katonák amerikai kiképzése nem újdonság: 2015-től egészen az
orosz offenzívát megelőző hetekig összesen 23
ezer ukrán katonát készítettek fel Ukrajnában, főleg
az amerikai nemzeti gárda tagjai. A lap szerint a
Pentagon (amerikai védelmi minisztérium) a támadás megindítása előtti időszakban kivonta az amerikai katonákat az országból. Az amerikai védelmi
minisztérium az előző hónap végén tudatta, hogy a
képzés nem állt le: az ukrán katonákat külföldre viszik, és jobbára európai létesítményekben készítik
fel őket a nyugati katonai eszközök és fegyverek
használatára. (MTI)

Nadrágszíj
előkészületben?
(Folytatás az 1. oldalról)
irányú, de mérsékeltebb trendje után. Magyarul, a háború nélkül is volt baj elég, de a konfliktus és nyomában
a szankcióhullám megfelezte a versenyszféra nyereségeit. Azét is, aki még talpon van egyáltalán. Ez ellen tehetett volna a kormány a befektetések növelésével, és
lépten-nyomon igyekszik is elhitetni a közvéleménnyel,
hogy így is cselekszik. Csakhogy az adatok szerint idén
márciusban 14 százalékkal költöttek kevesebbet befektetésekre, mint egy évvel korábban, és ezt a mélyrepülést
úgy sikerült felmutatni, hogy a múlt év első negyedében
voltaképpen költekezni sem lehetett, mert csak tavaszra
lett költségvetés, lévén, hogy a pártok azelőtt a parlamenti választási marakodással voltak elfoglalva a munka
helyett.
Aminek nem kéne, az viszont rendületlenül növekszik.
A hiteltörlesztések költségére márciusban 1,3 milliárdot
kellett költeni, ami 30 százalékkal volt több az egy évvel
korábbi hasonló kiadásnál. Így nem csoda, hogy a hiány
is hasonló tempóban nő, az év első két hónapjában öszszesen volt 9,5 milliárdos deficit, márciusban erre 6,3
milliárd tevődött rá. Így az év második felére az optimistán félrebeszélő nyilatkozatok helyét a megszorítások
fogják átvenni, és majd az oroszok nyakába varrják a
balhét. Csak részben jogosan.
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Vincze Lóránt:

Az Európai Uniónál nincs jobb keret a romániai magyarság számára
Az Európa-nap, május 9. apropóján beszélgettünk Vincze
Lóránt európai parlamenti
képviselővel, a FUEN elnökével a nap jelentőségéről, illetve az őshonos kisebbségek
jogállásáról az Európai Unióban.

Mózes Edith
– Európa-nap. A dátumot, amit
azért jegyezték fel, mert akkor született meg a Schuman-nyilatkozat,
amely az EU alapjának tekinthető,
és azt követően több szakaszban valósulhatott meg az az Európai Unió,
amit ma ismerünk.
Én úgy tekintek az Európai Unióra, mint a tagállamoknak egy
olyan szerveződésére, amely folyamatos átalakulásokon megy át azok
miatt a kihívások miatt, amelyek
időközben érik. Úgy szoktunk fogalmazni, hogy az Európai Unió
válságról válságra halad, jól vagy
kevésbé jól kezeli ezeket a krízishelyzeteket. De végül mindig megtalálja a módját annak, hogy
továbbmenjen, és lehetőleg megerősödve kerüljön ki a különböző
válságokból. Emlékezzünk vissza a
2009-2010-es gazdasági válságra, a
romaválságra, amit a migránsválság
követett 2015-ben, most itt van egy
háború Európa küszöbén, azelőtt ott
volt a világjárvány. Ezekre az Európai Uniónak reagálnia kellett.
– Az emberek gyakran megszemélyesítik az Európai Uniót, és úgy
beszélnek róla, mint egy egységes
képződményről.
– Így van, holott az Európai Unió
annyira tud erős lenni, amennyire a
tagállamok, amelyek a végső döntéseket meghozzák.

Ilyen szempontból, amikor felmerül, hogy az Európai Unió képese jó választ adni az energiaválságra
vagy az európai élelmiszer-biztonságra, akkor erre csak az lehet a válasz, hogy igen, jó választ tud adni,
ha ebben a tagállamok közösen
megegyeznek. Mindig ez vitte előre
az európai konstrukciót.
Amúgy az Európai Unió gazdasági együttműködés, de közben
több más témakörrel ruházták fel.
Ezek a kompetenciabővítések, amelyeket a különböző szerződések indítottak el, és amelyekből mindig
kimaradt egy nagyon fontos dolog,
az őshonos kisebbségek védelme.
Akkor is, amikor az Európai Bizottság egyre elszántabban, egyre bátrabban véd kisebbségi társadalmi
csoportokat, mint a szexuális kisebbségek vagy a romák, a nemzeti,
őshonos kisebbségeket méltánytalanul kiszorítja ebből a körből. Amikor az őshonos kisebbségek jogairól
van szó, rögtön azt mondják, az tagállami kompetencia. Holott a többi
típusú kisebbségek esetében is
ugyanolyan tagállami kompetencia,
de mindig megtalálja a módját az
EB, hogy intézkedéseket, akcióterveket fogadjon el jogállamisági mechanizmusba
illesztve.
Ez
méltánytalanság és kettős mérce,
ezen sürgősen változtatnia kell az
Európai Bizottságnak, az Európai
Uniónak, hiszen a hitelét veszti.
– Az Európai Parlament 75 százalékos többséggel támogatta a Minority SafePacket, hogy az EU
kisebbségügyi jogi intézkedéseket
fogadjon el. Az Európai Bizottság
azt mondta, már mindent megtett, és
nem tart szükségesnek ilyen intézkedéseket.
– Ez nagyon merev álláspont,

Fotó: Mihály László

amelyet több okból sem lehet elfogadni. Ugyanakkor felelőssége is
van az Európai Bizottságnak az őshonos kisebbségek tekintetében, hiszen Európa nagyon fontos
örökségét, nyelvi és kulturális hagyatékát szeretnénk védeni, amit
sok helyen az asszimiláció fenyeget. Ezt pedig csak a tagállamok
közös fellépésével lehetne megállítani, és az Európai Uniónak koordinálnia
kellene
ezeket
az
erőfeszítéseket.
– Ezekre a felvetésekre hogyan
reagál a Bizottság?
– Az Európai Bizottság a legtöbb
esetben a folyosói beszélgetéseken – mert az élesebb összetűzések
ott történnek – azt mondja, hogy itt

történelmi érzékenységek vannak,
van néhány tagállam – Románia,
Szlovákia, Spanyolország, Görögország, a balti államok, hogy csak
néhányat említsek –, amelyek, nehéz történelmi örökséget hordozva,
ezzel a kisebbségi kérdéssel nem
tudtak mit kezdeni, így nem tudtak
jó megoldásokat találni. És ők óvakodnak attól, hogy európai uniós
szinten döntsenek a kérdésben. De
ez egy maradi 19. századi álláspont,
amelynek a mai Európában már
nem lenne semmi keresnivalója.
Például a görögországi törököknek a létét el sem ismerik el, arra a
szerződésre hivatkoznak, amit a 19
század végén kötöttek, és amiben
egy muzulmán kisebbségi közösség
szerepel, nem egy etnikai kisebbség. Hogy lehet 2022-ben egy ilyen
régmúlt szerződésre hivatkozni? A
modernitás, a társadalom alakulása
megkívánná, hogy ezeken módosítsanak. De ott van közelebbről a felvidéki magyarság ügye, ahol a
Benes-dekrétumok még mindig érvényben vannak, és joghatást gyakorolnak: ma is földterületeket
koboznak el, mert valaki magyar;
annak idején a magyarokat megbélyegezték, kiszorították a közéletből, át akartak mindenkit telepíteni
Magyarországra. Kevesen tudják az
Európai Unióban, hogy máig alkalmazzák azt a jogszabályt. Úgyhogy
számos tennivalója van az EU-nak
ezen a területen.
– Az ENSZ kisebbségi fórumán
ön konkrét javaslatokat fogalmazott
meg azzal a céllal, hogy bekerüljenek a fórum zárónyilatkozatába.
Melyek azok, és bekerültek-e a záródokumentumba?
– Bekerültek. Egészen merész
gondolatok fogalmazódnak meg
benne. Azt szeretnénk, hogy a kisebbségi jogok védelme, abból a
megállapításból kiindulva, hogy
ezek emberi jogok, az ENSZ szintjén is megjelenjen. Európai kontextusban a koppenhágai kritériumok
legyenek kötelezőek, illetve az EU
alakítson ki egy olyan jogvédelmi
keretet, amely az őshonos kisebbségeket támogatja, legyenek kisebbségvédelmi standardok, az ENSZ
szintjén pedig jöjjön létre egy olyan
testület, amely a kisebbségi jogok-

kal foglalkozik világszerte, monitorozza a kisebbségi jogok betartását,
fellép, amikor jogsértés történik.
Nem szorítkozhatunk csak egy-egy
intézményre, valamennyinél meg
kell próbálnunk az előrelépést.
Azt érezzük, hogy a tagállamokkal sok esetben eljutunk egy pontra,
ahonnan már nem lehet előre haladni. Van, akinél ez a pont onnan
kezdődik, hogy elismerik-e a létét,
másutt, mint Romániában is, a közösségi jogokról nem tud beszélni a
magyar kisebbség. Az a tapasztalat,
hogy a nemzetközi intézmények
nyomására alakítják a politikájukat
a tagállamok aszerint, ahogy közösen megállapodnak az adott intézményekben. De, mint említettem,
vannak „rossz tanulók” az unióban
és vannak „jók”, akik a kisebbségi
jogokat támogatják, és kezdeményező szerepet is vállalnak, mint
például Ausztria az ENSZ vonatkozásában, de említhetjük Németországot is. Emlékezetes, hogy
mennyire támogatták a Minority
SafePack kezdeményezést, ahogy
Dánia, Belgium, Olaszország és a
kisebbségi régiók is, tehát több
olyan partnerünk van, amely elkötelezettje a témának a nemzetközi
szervezetekben való képviseletben
is.
– Mindent egybevetve: milyen
konklúziót fogalmazhat meg?
– Az Európa-naptól indultunk, és
azt mondom, hogy az Európai Unióban élve, az EU részeként az erdélyi magyarságnak itthon a helye,
ebben a közösségben. Ebben kell
kialakítanunk azokat a feltételeket,
amelyek által az életünk jobb lesz,
a következő generációknak pedig
még jobb. Ehhez tartozik az identitásunk védelméhez kapcsolódó jogbiztonság
megteremtése,
az
anyanyelv, a kulturális örökségünk
védelme, hogy megmaradjanak a
közösségeink. Ehhez az EU nagyon
sok támogatást, befektetést eszközöl. Célunk, hogy ezeket minél inkább a közösség javára hasznosítsuk a következő években. Tehát
mindig többes kihívásról van szó,
de az biztos, hogy jobb keret, mint
az Európai Unió nincs a romániai
magyarság számára. Igyekezzünk
minél jobbá tenni!
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Egy népirtás margójára

Az örmény genocídium
Az örmény genocídium a 20.
század első népirtása, amelyre
minden erdélyi magyar örmény közösségben megemlékeznek. Gyergyószentmiklóson található az egyetlen ilyen
emlékhely a Székelyföldön. A
genocídium áldozata lett másfél millió anatóliai örmény, és
nagyon sokan vannak, akik elmenekültek a vérengzések
elől, létrehozva a világ örmény
diaszpóráját. Marosvásárhelyen egy zenei eseményen emlékeztek az örmény népirtásra
a marosvásárhelyi Studium
Hubban.

Nagy-Bodó Tibor
A részletekről dr. Puskás Attilát,
a Marosvásárhelyi Örmény–Magyar Kulturális Egyesület elnökét
kérdeztük:
– Mit kell tudni az örmény népirtásról?
– Az örmény genocídium a 20.
század első népirtása, amelyet
szisztematikusan egy nép ellen –
jelen esetben az örmények ellen –
követtek el az Oszmán Birodalom
területén. 1915. április 24-éhez kötjük ennek kezdetét, amikor Konstantinápolyban több mint 250
értelmiségit egy este börtönbe vetettek, és reggelre kivégezték őket
(akasztás, lefejezés stb.).
Azonban az örmény genocídiumról tudni kell, hogy ennek nem
akármilyen történelmi előzményei
vannak. Az Oszmán Birodalom területén már a történelmi időktől
kezdve éltek örmények. Az a terület, ahol az örménység többsége élt,
az egykori Nagy-Örményországhoz
tartozott. Nem ők költöztek el,

hanem a határok módosultak, és ők
egy idegen birodalomban találták
magukat.
– Mikor kezdődtek az örmények
elleni atrocitások?
– Az örmények az Oszmán Birodalom területén – mint mindenhol
máshol – kereskedéssel foglalkoztak. Különböző jogaik voltak, de
ugyanakkor megszorítások között
éltek. Volt önálló bírói testületük,
nem voltak kötelesek katonai szolgálatot teljesíteni – ez különben természetes is volt, hiszen az oszmán
erők elsősorban a saját hadi erejükre támaszkodtak –, de ennek fejében különböző adókat fizettek.
Fegyvert nem viselhettek.
A 19. század végéig alapvetően
jól éltek az Oszmán Birodalom területén. Ennek a századnak a végén
kezdődtek az örmények elleni atrocitások, elsősorban II. Abdul Hamid
szultán idejében, aki politikailag is
a kisebbségek ellen lépett fel. Voltak politikai ellentétek az örmények
részéről is. A politikai ellenállás
miatt már a 19. század elején voltak
mészárlások. A leghírhedtebb mészárlás az úgynevezett adanai vérengzés volt, amikor a szultán
katonái 30 ezer embert végeztek ki.
– Mi történt 1914-ben, amikor az
Oszmán Birodalom belépett az első
világháborúba?
– Az 1900-as évek elején a birodalomban politikai változás történt.
Az ifjú török párt hatalomra jutásával azonban ellentétek is kialakultak a törökök és az örmények
között. Az ifjú török adminisztrációt
zavarta, hogy az örmény, a görög és
a zsidó kereskedők módosabbak
voltak, jobb életkörülmények között éltek, mint más. 1914-ben az
Oszmán Birodalom belépett az első

világháborúba, és éppen az oroszok
elleni küzdelem kapcsán kezdődött
el az örmények elleni fellépés, ami
később a genocídiumhoz vezetett. A
törökök elvesztették az oroszok elleni ütközetet, és hogy önmagukat
igazolják, ezt az örményekre fogták. Erre vezethető vissza, hogy az
1900-as évek elején olyan törvényeket hoztak, amelyek az örmények
ideiglenes kitelepítésével jártak.
– Mikor kezdődött el „hivatalosan” a népirtás?
– 1915. április 24-én. 1915.
május 29-én hozták azokat a törvényeket, amelyek következtében kitelepítették az örményeket. Másfél

Gyergyószentmiklós: a Székelyföldön itt található az egyetlen genocídium-emlékhely (a fényképeket dr. Puskás Attila bocsátotta rendelkezésünkre)

millió örményt deportáltak. Őket a
Der Zor sivatagban – kutatók szerint huszonöt lágerbe, koncentrációs táborba – gyűjtötték össze, és
különböző úton-módon itt is végezték ki őket (megégetés, mérgezés,
vízbe fojtás, golyó általi halál).
A teljes anatóliai örménységet kivégezték. A kétmillió örményből,
akik azon a területen éltek, mintegy
másfél millióan haltak meg. 400500 ezer örmény az Oszmán Birodalom területén maradt, többjüket
arra kényszerítették, hogy muzulmánokká váljanak. Többen el is fogadták, hogy az életüket mentsék.
Jelen pillanatban Törökországban egy kis örmény közösség él,
nagyobbrészt Isztambulban, többékevésbé szabadon, azonban Törökország a mai napig sem ismerte el a
népirtást.
Ehhez még hozzátenném, hogy
megszoktuk, hogy a zsidó holokauszt kapcsán beszélünk népirtásról,
de nagyon érdekes momentum,
hogy amikor a német generálisok
megkérdezték Adolf Hitlert, hogy
mit fog szólni a világ ahhoz, amit
terveznek, Hitlernek azt válaszolt,
hogy az örmények esetében sem
szóltak semmit, tehát most sem fog
a világ kikelni ellene…
Ez azonban csak részben igaz,
mert tudjuk, hogy az Egyesült Államok elnöke vagy XV. Benedek
pápa és a világ jelentős politikusai
már abban az időben felszólaltak a
genocídium ellen. Igaz, nem lehetett úgy kezelni ezt az ügyet, ahogy
kellett volna, mert háborús körülmények voltak. Ezeket az esemé-

nyeket a törökök még most is,
ahogy akkor, a háborús eseményeknek tulajdonítják. Vagyis egy háborúban előfordulhat, hogy egy
népcsoport áldozatul esik bizonyos
katonai hadműveleteknek…
– Miről volt szó a Studium Hubban, illetve milyen programpontokkal várták az érdeklődőket?
– Az esemény rendhagyó volt.
Sokan megszokták, hogy a genocídiumot történelmi szempontból közelítjük meg – olykor irodalmi
megvilágításban. Magyarul olvasó
emberek számára ismert Franz Werfel zsidó származású író A Musza
Dagh negyven napja című műve.
Igen, illik olvasni és ismerni, hiszen
így megismerhetjük a Mózes-hegyi
történeteket.
A rendezvényen rockzenei audícióval egybekötött előadást tartott
egy volt diákunk. Az amerikai örmény származású rockegyüttes, a
System of a Down dalait hallgatták.
A formáció tagjai örmény származásúak, és az együttes frontembere
több dalban is megénekli a genocídiumot. Az együttes kötelességének
érzi, hogy hírét vigye ennek a rettenetes eseménynek, és felhívja a
világ figyelmét arra, hogy mit éltek
át az örmények, továbbá hogy érzékenyítse a világ vezetőit, hogy ezt
ismerjék el népirtásként, hiszen,
mint már mondtam, nem minden
ország ismeri el az örmény genocídiumot; és nem utolsósorban, hogy
az embereket figyelmeztessék: figyeljenek egymásra, próbálják egymás kulturális értékeit megbecsülni.
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A természet kalendáriuma (DXI.)
Büntetlen nem léssz, alakod veszem
el, mi magadnak
– szemtelen! – és az uramnak olyan
Kedves Olvasóm! Éppen tíz évvel ezelőtt, 2012. május 5én írtam e rovat beharangozójában, hogy szó lesz itt az ég s kedvére való volt!
a föld eseményeiről, amelyek ismeretére minden természetKallisztó tehát a Nagy Medve. A
szeretőnek szüksége lehet, ki avatott szemmel tekint csillafiát, aki Zeusztól fogant, Hermész elgokra s virágokra, állatokra s ásványokra.
Ma sétánkat megint a csillagok világában kezdjük – talán lopta, és saját anyjának, Maiának a
ezzel is hozzájárulok, hogy a csillagos égbolt ámulatán túl, gondjaira bízta. Itt kapta az Arkasz
avatott szemmel járjuk a – veszem kölcsönbe a képet Arany nevet, ami medvét jelent. Maia jó vaJánostól – fényes csillagoknak milljom-ezerével kirakott égi dászt nevelt a fiúból. A fiú, mit sem
sejtve anyja végzetéről, egy medvevaösvényeket.
Ha egy éven keresztül csupán alkalomszerűen fel-feltekin- dászaton épp őt vette űzőbe. A monda
tünk az éjszakai égboltra, akkor is hamar észrevehetjük, hogy szerint Zeusz ezt már nem tűrhette tétegyes csillagképek örökké látszanak, függetlenül az évszaktól, lenül: mielőtt bekövetkezett volna a
szörnyűség – az anyagyilkosság -, a
vagy attól, hogy az éjszaka melyik szakában vizsgálódunk.
Legismertebb ezek közül a Göncölszekér, melyet az égre fiút is medvévé változtatta, s anyjával
néző ember rögvest előtalál, s ezáltal mindig jó kiindulópont együtt az égre helyezte. A megbocsáa többiek felkutatására. Kevésbé ismert a Kasziopéja, a Ké- tani nem tudó Héra utolsó átka az volt,
feusz, a Sárkány vagy a Kis Göncöl. Hogy ezek a csillagké- hogy nyugtot sohse leljen egyikük
pek miért nem nyugszanak le soha, talán úgy érthetjük meg sem, le soha ne nyugodhassanak, a
a legkönnyebben, ha elképzelünk egy esernyőt, melynek ba- tengerben soha meg ne mártózhassakacsin belsejébe felfestettük a csillagokat. Nyelét ferdén, nak. Mi több, megkérte Ókeanoszt,
mondjuk 23 és fél fokos szögben tartjuk, akár bele is szúr- hogy ne engedje a két medvét inni a
hatjuk a földbe. Ha az ernyő vászna folytatódnék, s teljes Föld vizeiből. Ezért van az, hogy a
gömbbé zárulna a túloldalon, a gömb jó része a földfelszín Nagy Medve és a Kis Medve egész
felett lenne, míg a másik félgömb a felszín alá kellene kerül- évben úgy vándorol az éjszakai égboljön. Most képzeletben kuporodjunk bele ebbe az ernyő- ton, hogy soha nem érintik a horizon(Az
ilyen
csillagképet
gömbbe, ebbe a csillagos mélykék vászongubóba. Láthatjuk tot.
a vászon ég festett csillagainak csaknem felét, hisz a többi a cirkumpolárisnak nevezzük.)
Homérosz az Odüsszeiában –
földfelszín alatt láthatatlan.
Ha megforgatjuk balra az égbolt esernyő nyelét, megmoz- Devecseri Gábor fordításában – ezt
dul a csillagos ég, jobboldalt sorra nyugszanak le a csillagok, emígy kommentálta:
míg bal felől újak és újak bukkannak elő a föld alól, a láthatár
...fényes Odüsszeusz...
mögül. Egyetlenegy pont marad helyben, az esernyő hegye.
Látta, s a Medvét is, mint forog egyEz 23 és fél fokkal a zenit alatt lebeg. S az északi féltekén,
helyben
mily szerencse, ezen a mozdulatlan ponton nem az űr bakaS egymaga nem fürdik meg soha az
csinja tátong, hanem egy meglehetősen fényes csillag trónol:
Okeánoszban.
a Sarkcsillag, a Kis Göncöl rúdjának utolsó csillaga.
Ha egy csillag az esernyő csúcsa és a földfelszín között heMint ígértem, 510 levéllel ezelőtt A természet kalendárilyezkedik el, akkor annak napi látszólagos mozgása során –
persze hogy látszólagos, hiszen nem a csillagok köröznek, umában elsődlegesen az élő s élettelen természet világát próhanem Földünk forog tengelye körül; e tengelyt jelenti eser- bálnánk meg együtt egy kicsinység jobban megérteni,
nyőnk nyele – ez a csillag sohasem nyugszik s nem kél, hi- sóhajtásnyival jobban szeretni. De ehhez az is kellett – s reszen a körív, amelyen mozog, a földfelszínnel nem találkozik. ményem szerint tán sikerült –, hogy vallomásosan személyes
Már az ókoriaknak is ez az örökös láthatóság a halhatat- legyen az én kalendáriumom. Lélek legyen benne.
Habár nem osztom az ógörögök misztikus, orphikus felfolanságot sugalmazta. Egy görög monda szerint a szépséges
Kallisztó – a görög kalliste szó jelentése: a legszebb – volna gását, miszerint minden élőlénynek, embernek, állatnak, nöa Nagy Medve csillagkép, akit a féltékeny Héra változtatott vénynek egyaránt lelke van, mégis tisztelem azt. Hiszen már
medvévé, bosszúból-büntetésből, hogy a férje, Zeusz, bele- ők is arra tanítottak, hogy a természetet az ember ne igázza
le, de szelídítse meg. Legyen pásztora annak, ne hódítója.
szeretett, s gyermeket nemzett neki.
Orpheuszt, az elmélet névadóját gyakran ábrázolták állatok
Ovidius így ír erről:
körében, amint éppen elbűvöli
azokat énekével. A görög mitológia legendás dalnoka, a líra feltalálója dalával nem csupán a
vadállatokat csillapította, de
táncra indította a sziklákat, megállította a folyókat.
De a mitológia világa és az
ókor történelmi s kultúrtörténeti
eseményeinek krónikája is számos példáját adja az akkor élt emberek természettiszteletének.
A szamoszi Püthagorasz,
kinek nevét mai napig a matematikában a Pitagorasz-tétel – a derékszögű háromszögben a két
befogó négyzetének összege
egyenlő az átfogó négyzetével, az
euklideszi geometria egyik alapvető állítása – viseli, s aki máig
ható eredményeket ért el a csillagászatban és a zeneelméletben is,
filozófusként továbbfejlesztette
az orphikus felfogást, miszerint
bármely élőlény elpusztítása ellenkezik a természettel. Az ő követői nem vadásztak, nem
mutattak be állatáldozatot. Mi
több, nem ettek húst. (Ő lett volna
az első vegetáriánus.)
Az ökológia első tudora is ógörög volt, Empedoklész. Ő figyelte
meg először a természet ciklikus –
évszakos és napszakos – változását.
Hippokratész azt vizsgálta
igen behatóan, hogy a környezetnek milyen hatása van az ember
egészségére.
Arisztotelész arról értekezett,
hogy a dolgok összefüggnek
ugyan, de nincs mindennek és
mindenkinek közvetlen kapcsolata egymással. A Historia Animaliumban már rámutat arra,
hogy a táplálékbőség, avagy -szűPompás tulipán
kösség befolyásolja a természetes
Kiss Székely Zoltán

Narcissus poëticus

szaporodást. Ő – helytelenül – egymás alá és fölé rendel minden élőt, azt állítva, hogy az alsóbb csoportok dolga a szolgálás: példának okáért a növények dolga az, hogy az állatokat
szolgálják, az állatok feladata pedig az ember jólétének biztosítása.
Tanítványa, Theophrasztosz már különbséget tett a fák, a
bokrok és a cserjék, továbbá az aljnövényzet között, rámutatva arra, hogy a növények vetélkednek a vízért, a fényért, a
táplálékért.
Sajnos e korai görög ökológusoknak alig akadtak követőik
a középkorban, s elméleteiket sem gazdagította közel kétezer
éven keresztül későbbi gyakorlat.
Már az ókorban is akadtak természetvédők. Egyik ősüknek
tekinthető Vitruvius római mérnök, aki felismerte a bányászat és a vízszennyezés közötti összefüggéseket.
A geográfus Strabon az ezüstkohók okozta levegőszenynyeződés ellen emelte fel szavát.
Múltkor írtam volt, hogy a görögök és a rómaiak mélységesen tisztelték a Föld anyát, minden élet eredőjét és oltalmazóját.
Lucretius a De rerum natura című művében azt állítja,
hogy a sivatagosodás és az erózió az oka a Föld anya elöregedésének.
Xenophon már az embert tette felelőssé a termőföldek elhanyagoltságáért.
Mi több, már az ókorban volt olyan gondolkodó, aki a –
ma már komolyan vett – hangszennyezésről, korunk egyik
legújabban felfedett környezetvédelmi problémájáról mond
véleményt. Martialis, az epigrammaköltészet nagymestere,
a közlekedés, az emberi tevékenységek, a zajongás, kiabálás
okozta ártalmaktól óvta barátját, Sparsust, s ajánlotta a megnyugtató vidéki csendet a Falusi otthonában:
Miért keresem föl gyakran Nómentum kicsiny
Mezejét, azt kérded, s dísztelen kis otthonom?
Se gondolkodni, sem pihenni nem lehet
Városban a szegénynek. Reggel a tanítók
Nem hagynak élni, éjjel a pékmesterek,
Egész nap’ a kovácsok kalapácsai.
Pénzváltó önti piszkos asztalára itt
Kényelmesen Neró ezüstje halmazát,
Ott egy, hispán aranyport aki kalapál,
Kopott kövét fényes csapóval verdesi.
Itt van Bellona tomboló csapatja is
(...)S a kénnel házaló csipás-szemű szatócs.
Ki megszámlálja, álma hány vész kárba így,
Megmondja, Rómában hány kéz veri vasát,
(...)Kacajával engem felriaszt egy víg csapat,
Ágyam tövében itt van Róma. Ha fáradalmim
Unva pihenni vágyom, majoromba megyek.
Jószerint én is ilyen gondolatokkal indulok újra s újra hétvégi sétáimra, kedves Olvasóm, melyekre ezúton is s ezután
is rendszeresen hívogatlak.
Maradok kiváló tisztelettel.
Kelt 2022. május 6-án, a nagyszombati, az első – jogutódjaiban máig működő – magyar egyetem alapítása után 387
évvel
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Épített örökségünk

Erdély lehet(ne) Közép-Európa Svájca
Nagyenyedtől északra, a Maros folyó
bal partján fekszik a nagy múltú
város, Marosújvár. Már a rómaiak idején lakott volt. Marosújvár kiváló földtani és földrajzi adottságokkal
rendelkezik, egy felszínig húzódó sótelep, sódóm peremén található. Már
a rómaiak megkezdték a só kitermelését itt, a sóbányát salinae-nak nevezték, amelynek jelentése sósföld –
szikes – vagy sóstó.

Nagy-Bodó Tibor

Ahol már a rómaiak elkezdték
a só kitermelését
Marosújvár, eredeti nevén Marosakna
Fehér vármegyében van. A település legalább egy kilométer kiterjedésű, tojásdad
alakú sódóm peremén fekszik. Már a rómaiak
elkezdték itt a só kitermelését.
A sóbányászat és sókereskedelem a népvándorlás kora végén, majd az Árpád-korban
is folytatódott. Ám a középkor végén, az
újkor kezdetén, az oszmán időkben bekövetkezett kisjégkorban – Krisztus utáni 16-17.
század – jelentős lehűlés volt, és a csapadékosabb periódusban a Maros szintje megemelkedett, és a középkorban művelt sótelep
felszíni részét üledékkel borította be.
Így a telepet újra fel kellett fedezni, és fel
kellett tárni. Az új, máig működő sóbánya
1791-ben nyílt meg, és a kitermelt sót hajókon és tutajokon szállították Szegedre.

Magyarország és Erdély legjelentősebb sóbányája
A rómaiak külszíni fejtéssel termelték ki a
sót, a középkorban is ezzel a módszerrel dolgoztak, de az új sóbányában már mélyművelést és felvonót használtak.
Ennek a módszernek a legnagyobb problémája az volt, hogy a Maros vize kezdett beszivárogni a bányavágatokba a felszíni
vízáteresztő rétegeken keresztül.
Ezt úgy próbálták meg kezelni, hogy a vízáteresztő kavicsrétegben betongátakat alakítottak ki, majd elterelték a folyót mintegy
négyszáz méterrel az eredeti medrétől, végül
hatalmas csatornarendszert építettek ki, és
gőzgép hajtotta szivattyúval emelték ki a beszivárgott vizet.
A fejlesztések nyomán a marosújvári lett
Magyarország és Erdély legjelentősebb sóbányája, hatvan százalékát adta az erdélyi sókitermelésnek.

Fürdőépület

jelentős látványosságtól fosztották meg a várost.
A bánya és a sós fürdő mellett szódagyár
is létesült a 19. század végén, amely még a
posztkommunista gazdasági átalakulásokat is
túlélte, de a jelenlegi többszöri tulajdonosváltás után a helyzete igen bizonytalan.

A bányavájatok rajza elveszett
Ugyanilyen problematikus a mélyművelésű bánya működtetése is, mivel az igen
gyors politikai változások nyomán sok kézen
ment keresztül a 18. századi megléte óta.
A bányavájatok rajza, a műszaki leírások
elvesztek, illetve a 20. század második felében „nem volt idő és energia” a vájatok rögzítésére.
A rómaiak idején tizenöt-harminc méteresek voltak a bányavágatok, míg az új, mélyművelésű bányajáratok több száz méter
hosszúak, és keresztfolyosók kötik össze
őket.
A nem megfelelő szemléletű vezetés és túlhajszolt termelési célok következtében a bányajáratok tervszerű lezárása több helyen
elmaradt, ezért következett be 2010-ben a katasztrófa: beomlott egy egykori tárna és elnyelt egy kereskedelmi komplexumot.
A beomlás már 1947-ben elkezdődött,
amikor a régi városközpontban nyílt meg a
föld, és nyelt el több épületet.
1968-ban is súlyos bányabeomlás történt,
és egy független mérnöki vélemény szerint
napjainkban már Marosújvár városának több
mint hatvan százaléka a régi bánya felett húzódik. Az elhagyott sós tárnák az 1970. évi
árvíz idején megteltek vízzel, azóta is vízben
állnak, és a só kioldódik a tárnák falából.

kastély kapcsán írjuk le, de ugyanaz a problémája a sóbányára települt városnak, a szódagyárnak, az igencsak komoly ütést kapott
sós vizes fürdőnek és a pusztuló, utolsó tulajdonosa alapján Teleki Ádám-féle kastélynak.
Van-e ezeknek felelős és működtetni
képes, felkészült gazdája vagy nincs?
Ha nincs, akkor pusztul a jószág és a birtok, és mindenki, aki ebből él, ott él és annak
javaiból részesül, szegényedik.

A jó vezető az egészséges lokálpatriotizmus mellett mindig történelemben gondolkodik, mert tudja, hogy az egymásra épülő
generációk alkothatnak maradandót.
Ha ilyen vezetése lesz a közép-európai régióknak, akkor épülő, és nem pusztuló kastélyokról, fürdőkről, vállalatokról olvashatunk
majd. S egy kicsit tovább is mennék ebben a
kérdésben, mert látható, hogy a világban globális és regionális szinten is elképesztő
verseny folyik a különböző gazdasági, társadalmi és családi berendezkedésű csoportok
között.
Biztos vagyok benne, hogy, bár látszólag
azok a csoportok állnak nyerésre, amelyek a
múltat lerombolva építik napjaink „turbókapitalizmusát”, hosszú távon, különösen, ha figyelembe vesszük a természeti erőforrásokat,
a környezetvédelmet, akkor azok a csoportok
és közösségek lesznek a győztesek, amelyek
maximálisan figyelembe veszik a fejlődés
természeti, emberi és társadalmi oldalát is, és
nem csupán gazdaságcentrikusan fejlesztenek.

A sóbánya mellett Magyarország első, különböző betegségek kezelésére alkalmas sós
gyógyfürdőjét, fürdőtelepét nyitották meg a
Prof. dr. Sümegi Pál tanszékvezető
19. század végén, ahová a bányából kiemelt
egyetemi tanár, geológus
sós vizet és a Marosújvár környékén fakadó Van-e felelősségteljes, felkészült
kiegészítése
sós források vizét vezették be.
1910-ben a klasszicizmus stílusjegyeit mu- gazda?
Mit jelent ez a kétfajta megközelítési mód?
Talán meglepő, hogy ezt a gondolatsort a Azt, hogy a bányajövedék jelentős részét, a
tató fürdőépületet emeltek, amelyet az új tulajdonos 2011-ben lebontatott, és ezzel egy marosújvári vidék egyik legfontosabb kultúr- gyár profitját helyben visszaforgató, a körnagyon fontos, a turizmus szempontjából is történeti nevezetessége, a 14. században épült nyezetvédelmi előírásokat betartó, a helyieket, a saját ott élő családját is óvó, a környezet védelmére társadalmi energiát és
pénzt fordító vezető rétegünk lesz-e, vagy belenyugszunk, hogy egy latin-európai sémát
követő, a környezetvédelmi fejlesztéseket elmulasztó, a bányavágatok, a fürdő, a munkahelyek, lakások állapotával, a helyi lakosság A kastélyok újjáépítése
és dolgozó réteg igényeivel, élőhelyével, kör- a túlélők feladata és kötelessége
nyezetével nem törődő, távoli központokhoz
Ebben a tekintetben Erdély a maga sokkapcsolódó vezetésünk lesz, amely kiszolgáltat minket és a földünket a távoli központok- színű természeti adottságával, társadalmi heban élő és a profitot oda szivattyúzó terogenitásával és a középkor végén, újkor
kezdetén kialakított szemlélettel, a vallási,
embereknek.
szemléletbéli és berendezkedésre vonatkozó
Erdély lehet(ne) Közép-Európa Svájca türelmével sok esetben Európa előtt járt.
Ezeknek a hagyományoknak az újraéleszA pusztuló kastély kapcsán az is felmerül,
hogy hol vannak azok a társadalmi energiák, tésével kell kialakítani azt a gazdaságipénzügyi – gazdasági bevételek, amelyekkel társadalmi és kulturális légkört, amelyben a
Erdélynek ezt a szép kastélyát kialakították tehetséges fiatalok itthon maradnak, és elkezés fenntartották több mint hatszáz éven át? dik – a rendkívül romboló 20. századot
Hová vándoroltak, milyen közösségeket gaz- maguk mögött hagyva – az újjáépítést, egyebek mellett a kastélyét, mert ez a túlélők feldagítanak most?
Az adottságai alapján Erdély lehetne adata és kötelessége.
Közép-Európa Svájca, de ehhez a bevételeit
* A rendelkezésünkre bocsátott dokumenvissza kell tartani és -forgatni, rendbe kell tációért külön köszönet Keresztes Géza műtenni és turistacsalogató látványosságokká, építész, műemlékvédelmi szakmérnöknek, a
hotelekké alakítani a pusztuló kastélyokat, régi és a mai képekért Demján László műembeleértve a Teleki Ádám-féle kastélyt is.
lékvédő építésznek
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A MAGYAR KÖZMONDÁS
cím pályázat nyertesei:
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A pályázati rejtvény

„Adhat Isten néked kincset,
gazdagságot, …”

MONOTONNAK TART
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Szászrégen, Iernueni u.

Honthy Hanna verses
megállapítása alakul ki a rejtvény
jelzett soraiban és köreiben:
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www.bookyard.ro

PÁLYÁZATI REJTVÉNY

A megjelölt sorokban, oszlopokban szerepl helyes megfejtéseket május 20-ig a Népújság
címére (Dózsa György u. 9. szám) beküldk – két személy – egy-egy könyvet nyerhetnek.
A pályázati szelvényt – a pályázat címével együtt – kérjük kivágni és a borítékra ráragasztani. (Egy borítékban csak egy pályázati szelvény szerepelhet.)
VÍZSZINTES: 1. Közgazdasági író, politikus, bankigazgató, 150 éve született (Antal).
5. Miniszterelnök, Deák-párti, 200 éve született (István). 11. Taszító. 12. … odorata (ibolya).
13. Földrajztudós, ref. pap, 200 éve hunyt el (Mihály). 18. Elnáspángol. 20. Világbajnokság
(röv.). 21. Újrafogalmazó. 22. Az isme lényege! 23. Olasz nével. 24. … victis (Jaj a
legyzöttnek). 25. Az örök város. 26. Szárított f. 28. Román férfinév. 29. A Bucsecs teteje
(román). 30. Tolna megyei helység. 31. Nagyon rosszul esik. 32. Rádiólokátor. 34. Szándékozik.
36. Kutya. 38. Jugoszláv autójel volt. 40. Helység polgára. 42. Kézjeggyel ellátó. 44. Olasz
NOB-jel. 46. Római hat. 47. Villanófény. 49. Mely személyek? 50. Állatvilág. 52. A lakásán.
53. Eltag: tíz. 54. Törvényszéki bíró, 48-as, emlékíró, 200 éve született (Károly).
FÜGGLEGES: 1. Görög bet. 2. … Derek (színészn). 3. Férfinév (febr. 28.). 4. Rag, a
-rl párja. 6. Kecsesen hajlik. 7. Kamionjelzés. 8. Állóvíz. 9. Cseppfolyósodik. 10. Jakobinus
forradalmár, 225 éve kivégezték (François-Noël). 13. Bethlen Gábor felesége, 400 éve
hunyt el (Zsuzsanna). 14. Elemi parány. 15. … és csapata (Gajdar regénye). 16. Idmér. 17.
A nobélium vegyjele. 19. … Appia (órómai út). 22. Széthullató. 24. Tejtermék. 26. Maszek
iparos. 27. Ankarai páros! 28. … … hajrá! (biztatás). 30. Súlyos beteg. 31. Kisebb település.
33. … Kindi, arab tudós. 35. Hím madár. 36. Ni név (aug. 31.). 37. Gyermekgyógyász,
egyetemi tanár, 200 éve született (János). 39. Hivatkozik. 41. Német népcsoport. 43. Telefontárs (volt). 45. Vagy (latin). 48. Arab férfinév. 50. Színész, operaénekes, 202 éve született
(Vilmos). 51. Asszonynévképz. 52. Mutatószó. 53. Dönt a szélein!
L.N.J.
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Joy – dance theatre

Az önkéntességet népszerűsítették
A Gyulafehérvári Caritas és a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem önkéntes
börzét szervezett szerdán a Bolyai téri Studium Hub központban olyan középiskolások
és egyetemisták számára, akik szeretnék a
szabadidejüket hasznosan eltölteni, vagy
akár szakmai tapasztalatot is szereznének,
de nem tudják, merre induljanak. Az eseményen több civil szervezet mutatkozott
be, amelyeknek a mindennapi tevékenységeik során nagy szükségük van önkéntesekre, és interaktív játékokkal próbálták
népszerűsíteni a munkájukat.

Menyhárt Borbála

Május 8-án, vasárnap 18 órától a Maros Művészegyüttes előadótermében a Navarra Dance Egyesület szervezésében a
Transylvanian Contemporary Dance Joy – Öröm címmel kortárstánc-előadást tart, amelyet Kányádi György koreográfus rendezett.

A Navarra Dance Egyesületet hét évvel ezelőtt alapította Macaveiu
Blanka táncos, koreográfus azzal a céllal, hogy népszerűsítse a táncszínházat, és lehetőséget teremtsen azoknak, akik a kortárstánc-művészetben szeretnének életpályát tervezni. Az egyesület elnöke 2019-ben hozta létre a
Transylvanian Contemporary Dance tánccsoportot a tehetségesebb táncosoknak. 2021-ben a Communitas Alapítvány ösztöndíjának köszönhetően
az Unfinished és a Hullám című előadásokat rendezték, ugyanakkor megszervezték az Adapting Bodies táncműhelymunkát a németországi Bremen
Színház és az Unusual Symptoms táncegyüttes táncosaival. Rusu Andor és
Youngwong Song tanfolyamán nemcsak profi, hanem amatőr táncosok is
részt vettek. Minden hasonló esemény újabb lehetőség a kortárs tánc népszerűsítésére, fiatalok és idősebbek bevonására is. Így született meg a Joy
című előadás, hogy a kimagasló eredményeket elérő, tehetséges táncosok
bemutatkozhassanak. Kányádi György táncos, koreográfus irányításával a
fiatalok izgalmas, igényes előadást állítottak színpadra.
Kányádi György szabadúszó rendező, koreográfus és táncos, tanulmányait a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetemen végezte. Az András Lóránt
Társulatnál szerzett először szakmai tapasztalatot mind előadóként, mind
koreográfusként. Az egyetem rendezői szakán végzi a mesterit. Emellett a
Nagyvárad Táncegyüttes kortárs táncszínházi előadásaiban is szerepel. Alkotóként közreműködött a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós
Társulatának egyik előadásában, asszisztensként, koreográfusként Nagyváradon és Sepsiszentgyörgyön kapott megbízatást. A Joy című előadás a derűről, a jókedvről, az életörömről szól, a felhőtlen gyermekkor játékait
eleveníti fel. Ennek a csodálatos kornak a hangulatát, őszinte boldogságát
adja át a nézőknek az előadás 12 fiatal táncoslány tolmácsolásában. (vajda)

Orbán Júlia, a Gyulafehérvári Caritas PR-felelőse lapunknak elmondta, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem a Debreceni Egyetemmel,
valamint a komáromi Selye János Egyetemmel közösen az Erasmus+ program keretében szervezte
meg az eseményt azért, hogy népszerűsítsék a helyi
civil szervezetek és cégek által nyújtott önkénteskedési lehetőségeket az egyetemisták és a középiskolások körében. A cél, amellett, hogy a diákok
megtapasztalhassák, milyen jó érzés önkéntes munkát végezni, és segíteni másokon, rávilágítani arra,
hogy ez majd a tanulmányaik során és később, a karrierépítésben is nagy hasznukra válhat. Ha önkéntes
munkát vállalnak valamely civil szervezetnél vagy
cégnél, egyrészt az egyetem pluszkrediteket tud biztosítani számukra, majd később, amikor munkahelyet keresnek, belefoglalhatják az önéletrajzukba, és
a munkaadók így előnyben fogják részesíteni őket
az alkalmazásnál.
– Ez a rendszer külföldön évek óta hatékonyan
működik, ott jobban értékelik az önkéntes munkát,
mint nálunk, ezért ennek a rendezvénynek többek
között az is volt a célja, hogy a cégeket, civil szervezeteket is érzékenyebbé tegye az iránt, hogy, ha
önéletrajzok érkeznek hozzájuk olyan fiataloktól,
akik már valahol vállaltak önkéntes munkát, akkor
azokat részesítsék előnyben az
alkalmazás során – tette hozzá a
PR-felelős. Mint mondta, a rendezvénybe több civil szervezet is
bekapcsolódott, köztük a Gyulafehérvári Caritas, a Yuppi Camp,
a Milvus, valamint az Outward
Bound Románia, amelyek nemcsak szóban mutatták be a részt
vevő fiataloknak a tevékenységüket, hanem kis, ötletesen berendezett standokkal is készültek,
szórólapokkal és ismertető videókkal próbálták felkelteni a diákok érdeklődését a munkájuk
iránt. Például a Milvus Egyesület
munkatársai madártani megfigyelések során készült felvételeket vetítettek, illetve különféle
játékokkal próbálták bemutatni a
fiataloknak, hogy miben tudnának segíteni, ha náluk önkéntes

Román és magyar futballbajnoki
közvetítések a televízióban
Május 6., péntek:
* 17.30 óra, DigiSport 1, Orange Sport 1, Prima
Sport 2: Medgyesi Gaz Metan – Academica Clinceni (1. liga, alsóházi rájátszás, 8. forduló)
* 20.30 óra, DigiSport 1, Orange Sport 1, Prima
Sport 2: Botosáni FC – Bukaresti Dinamo 1948 (1.
liga, alsóházi rájátszás, 8. forduló)
Május 7., szombat:
* 12.45 óra, DigiSport 1, Orange Sport 1, Prima
Sport 1: Jászvásári CSM Politehnica – Temesvári
ASU Politehnica (2. liga, alsóházi rájátszás, A csoport, 7. forduló)
* 15.00 óra, DigiSport 1, Orange Sport 1, Prima
Sport 2: Aradi UTA – CS Mioveni (1. liga, alsóházi
rájátszás, 8. forduló)
* 15.45 óra, M4 Sport+: Debreceni VSC – Puskás Akadémia FC (NB I, 32. forduló)
* 17.30 óra, DigiSport 1, Orange Sport 1, Prima
Sport 2: Konstancai Farul – FC Voluntari (1. liga,
felsőházi rájátszás, 8. forduló)
* 18.00 óra, M4 Sport+: Budapest Honvéd –
Mezőkövesd Zsóry FC (NB I, 32. forduló)
* 20.15 óra, M4 Sport+: Ferencvárosi TC –
MTK Budapest (NB I, 32. forduló)
* 20.30 óra, DigiSport 1, Orange Sport 1, Prima
Sport 1: Campionii FC Argeş Piteşti – Kolozsvári
CFR 1907 (1. liga, felsőházi rájátszás, 8. forduló)
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Május 8., vasárnap:
* 12.00 óra, DigiSport 1, Orange Sport 1,
Prima Sport 1: Bukaresti CSA Steaua – Unirea
04 Slobozia (2. liga, felsőházi rájátszás, 9. forduló)
* 14.30 óra, DigiSport 1, Orange Sport 1,
Prima Sport 2: Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK –
Chindia Târgovişte (1. liga, alsóházi rájátszás,
8. forduló)
* 15.05 óra, M4 Sport+: Paksi FC – Kisvárda
Master Good (NB I, 32. forduló)
* 17.15 óra, M4 Sport+: Zalaegerszegi TE FC –
Gyirmót FC Győr (NB I, 32. forduló)
* 19.30 óra, DigiSport 1, Orange Sport 1, Prima
Sport 1: CSU Craiova – Bukaresti FCSB (1. liga,
felsőházi rájátszás, 8. forduló)
* 19.45 óra, M4 Sport: Újpest FC – MOL Fehérvár FC (NB I, 32. forduló)
Május 9., hétfő:
* 17.30 óra, DigiSport 1, Orange Sport 1, Prima
Sport 1: Petrolul 52 Ploieşti – Concordia Chiajna
(2. liga, felsőházi rájátszás, 9. forduló)
* 20.30 óra: DigiSport 1, Orange Sport 1, Prima
Sport 1: Bukaresti Rapid 1923 – Universitatea
1948 Craiova (1. liga, alsóházi rájátszás, 8. forduló)
* 21.00 óra, M4 Sport: DVTK – Soroksár SC
(NB II, 36. forduló)

munkát vállalnak. A Caritas égisze alatt működő
Iránytű a munka világában program két munkatársa,
pályaválasztási tanácsadók, arról tartottak előadást,
hogy miként kellene elindulnia egy fiatalnak, amikor egyetemet szeretne választani, és felajánlották a
segítségüket a résztvevőknek, Fekete Gyöngyvér, a
Caritas önkénteskoordinátora pedig ismertette az
önkénteskedési lehetőségeket a szervezeten belül.
Elsősorban a gyerekekkel és az idősekkel való foglalkozásoknál van szükség önkéntesek segítségére,
például a Teréz Anya Idősek Nappali Foglalkoztató
Központban, ahol gyakran szerveznek kirándulásokat idősek számára, és olyankor nagy szükség lenne
fiatal kísérőkre. Ugyanakkor a Caritas gyerekprogramjaiba is rendszeresen bevonnak önkénteseket.
Vajda Kinga, az Outward Bound munkatársa érdeklődésünkre elmondta, az OB háromféle önkénteskedési lehetőséget kínál: egyrészt a szovátai
háromnapos vagy egyhetes csapatépítő, személyiségfejlesztő outdoor programjaikon segíthetik a trénerek munkáját, közben tanulnak a módszerről, a
természetben vannak és emberileg is fejlődnek. A
Horizont programjuk keretében szociálisan hátrányos helyzetű fiatal felnőtt lányokkal lehet időzni.
Az önkéntesek feladata beszélgetni, kulturális eseményekre, moziba, kirándulni menni velük, bevonni
őket valamilyen csoportos tevékenységbe (vallásos,
táncos, olvasóklubba), ugyanis a cél az, hogy a program kedvezményezettjei új kapcsolatokat létesítsenek kortársaikkal, és lássanak pozitív példákat az
életvitelt, problémamegoldást, motivációt illetően.
A harmadik lehetőség a külföldi önkéntesség. Az
európai önkéntesprojektek keretében külföldi civil
szervezetekhez lehet látogatni 2-től 12 hónapig terjedő időszakra, minden önkéntes a saját érdeklődési
köre (környezetvédelem, szociális terület, emberekkel való munka, művészet, sport) szerint válogathat
a kínálatból – tudtuk meg Vajda Kingától.
A szerdai önkéntesbörzén közel 150 fiatal vett
részt, mások mellett a Sapientiáról egy elsőéves
évfolyam, valamint az Elektromaros iskola diákjai
is.

A Real lesz a Liverpool ellenfele
a döntőben
Másodikként a Real Madrid jutott fináléba a labdarúgó Bajnokok Ligájában,
így a spanyol csapat játszik majd a Liverpoollal május 28-án, Párizsban a sorozat trófeájáért.
A tavaly döntős Manchester City a múlt heti, hazai 4-3-as sikerét követően
szerdán idegenben 1-0-ra vezetett a 73. perctől, de a 13-szoros győztes Real
Madrid Rodrygo 90. és 90+1. percben szerzett góljával fordított. Hosszabbítás
következett, amelynek elején Karim Benzema tizenegyest harcolt ki, és értékesített magabiztosan, így a Real Madrid 6-5-ös összesítéssel lépett tovább.
A másik finalista, a Liverpool kedden 3-2-re nyert a Villarreal vendégeként,
és kettős győzelemmel, 5-2-es összesítéssel került a döntőbe.
Négy éve ugyanez a két csapat maradt versenyben a legtovább, akkor a madridiak 3-1-re hódították el a serleget.

Jegyzőkönyv
Labdarúgó Bajnokok Ligája, elődöntő, 2. mérkőzés: Real Madrid (spanyol)
– Manchester City (angol) 3-1 (0-0, 2-1, 3-1) – hosszabbítás után. Továbbjutott: a Real Madrid, 6-5-ös összesítéssel.
Madrid, Santiago Bernabéu Stadion, 61.416 néző. Vezette: Orsato (olasz).
Gólszerző: Rodrygo (90., 90+1., Benzema 95. – 11-esből), illetve Mahrez
(73.).
Real Madrid: Courtois – Carvajal, Militao (115. Vallejo), Nacho, F. Mendy
– T. Kroos (68. Rodrygo), Casemiro (75. Camavinga), Modric (75. Asensio)
– F. Valverde, Benzema (104. Ceballos), Vinícius Júnior (115. Lucas Vázquez).
Manchester City: Ederson – Walker (72. Zincsenko), Rúben Dias, Laporte,
Cancelo – De Bruyne (72. Gündogan), Rodri (99. Sterling), Bernardo Silva
– Mahrez (85. Fernandinho), Gabriel Jesus (78. Grealish), Foden.
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Népszámlálás

Május 15-én csupán az egyéni kitöltéses szakasz ér véget
Napokon belül, május 15-én véget ér
a népszámlálás egyéni kitöltéses szakasza. Azok számára összegzünk
fontos tudnivalókat, akik még nem
töltötték ki a kérdőívet, vagy akik a
hagyományos adatfelvétel mellett
döntenek.

Marosvásárhelyen több, kitöltést segítő helyszín működik:

Mint ismert, idén a cenzus két részből áll:
a jelenleg zajló, első fázis, amely márciusban kezdődött, május közepéig tart, és
amelynek keretében egyénileg tölthetjük
ki a kérdőívet, illetve a második fázis, amely
július közepéig tart, amikor is a számlálóbiztosok hagyományos módon, az
embereket felkeresve írják össze az adataikat.
Azokat, és csakis azokat írják össze a
május 16. és július 17. közötti időszakban,
akik az első fázisban nem töltötték ki egyénileg az adatlapot.

Az első szakasz.
Javaslatok a célegyenesben
Jelenleg az első szakasz zajlik. Ennek a
lényege, hogy magunk adhatjuk meg az adatainkat. Előnye, hogy bármikor válaszolhatunk a kérdőívre, nem kell beengednünk
senkit a lakásba, a saját ritmusunkban írhatjuk be az adatokat, és biztosak lehetünk
abban, hogy az kerül a kérdőívbe, amit beírtunk. Ha magyar nyelven töltjük ki a kérdőívet, az a biztos módszer, úgy nem
kerülünk abba a helyzetbe, hogy esetleg egy
magyarul nem, vagy nem jól beszélő számlálóbiztos keres fel minket.
Azok, akik egyénileg akarják kitölteni a
kérdőívet, de nem boldogulnak, esetleg
nincs erre eszközük (pl. táblagép, számítógép, laptop), a kitöltést segítő számlálóbiztoshoz fordulhatnak. Marosvásárhelyen az
egyéni kitöltésre szánt időszakban 14 számlálóbiztos tevékenykedik a helyi polgármesteri hivatal által a város különböző pontjain
kialakított helyeken. Ezek a számlálóbiztosok a statisztikai hivatal által kiválasztott
személyek.
A tapasztalat azt mutatja, hogy a délelőtti
órákban többen keresik fel az összeírópontokat. Kérjük, használják ki a délutáni időpontokat is, illetve, amennyiben délelőtt
keresnék fel a kitöltést segítő számlálóbiztosokat, és sor van, legyenek türelemmel. A
számlálóbiztosok a lehető leggyorsabban dolgoznak, de az adatlap kitöltése így is kb. 15 percet vesz igénybe, amennyiben a platform a rendes
paraméterek szerint működik.

Országosan egységes összeíró felület
Felhívjuk figyelmüket, hogy idén először az összeírás teljes mértékben
elektronikus formában zajlik. Egy országosan működő platformon keresztül adjuk meg adatainkat a népszámlálás mindkét részében. Ezt az internetes felületet használja mindenki az országban, így amikor egyszerre
sokan használják, előfordulhat, hogy akadozik. Ilyen esetben kérjük azok
türelmét, akik otthon töltik ki a kérdőívet, és azokét is, akik a kitöltésben
népszámlálók segítségét kérik. Valamennyi számlálóbiztos képzett, tudja
a dolgát, viszont a platform működésében esetlegesen tapasztalható fennakadások tőlük függetlenek.
Kérjük, éljenek az online kitöltés lehetőségével! Kérjük a fiatalokat,
akik otthonosan mozognak a digitális eszközök használatában, hogy segítsenek a szüleiknek, nagyszüleiknek az online megszámláltatásban! Kérjük azokat, hogy akik kitöltötték a kérdőívet, segítsenek a családjuknak,
az idősebbeknek, azoknak, akik kevésbé járatosak az internet vagy a kérdőívek világában.

Második szakasz. Senki sem marad megszámlálatlanul
Mindenkit megszámlálnak. Azokat, akik nem töltik ki egyénileg az
adatlapot, a lakásukban keresik majd fel a népszámláló biztosok, és hagyományos módon felveszik az adataikat. Erre a cenzus második részében, május 16. és július 17. között kerül sor.

Zöldszám
Emlékeztetünk, hogy zöldszámot működtet Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala. Az ingyenesen tárcsázható, 0800-888999-es számon a helyi
népszámlálás megszervezésével, az összeíró pontokkal és azok nyitvatartásával kapcsolatban lehet érdeklődni, de megoszthatják észrevételeiket
és tapasztalataikat is azok, akik már felkeresték a kitöltést segítő helyszínek valamelyikét. recensamant.tirgumures.ro.

Ajánlatos ellenőrizni a hivatalos elfogadást

Nem elég kitölteni
a népszámlálási kérdőívet!
„A beküldött népszámlálási kérdőívek mintegy 68%-a érvénytelen, érdemes tehát ellenőrizni, hogy a
sajátunkat elfogadta-e a rendszer. Az érvényességet
a dovrec.insse.ro oldalon kell ellenőrizni a kérdőív
beküldését követő legtöbb 7 nap után” – mutat rá a
Népszámlálás.ro sajtóközleménye.
A népszámlálás magyar kampányának szervezői
kiemelik: eddig elsősorban a kérdőív kitöltésére biztatták a romániai magyar lakosságot. „Ahhoz azonban, hogy biztosak legyünk abban, hogy aki
megválaszolta a kérdőívet, az tényleg meg van számolva, szükség van arra is, hogy mindenki ellenőrizze, a kérdőívét az Országos Statisztikai Hivatal
hivatalosan is elfogadta-e, validálta-e” – hívják fel
a figyelmet.
Azok körében fordul gyakrabban elő, hogy
a statisztikai intézet nem validálja a kérdőívüket,
akik önállóan, számlálóbiztos segítsége nélkül regisztráltak. Az ok az lehet, hogy sokan részlegesen
töltötték ki a kérdőívüket, nem válaszoltak minden
kérdésre.
Ha valakinek a kérdőívét nem fogadták el, május
15-ig van lehetősége kijavítani a hibákat. Ehhez újra
kell regisztrálnia a teljes háztartását, azonban csak

azokat a személyi kérdőíveket kell újra kitöltenie,
amelyeket nem fogadtak el.
Megtörténhet az is, hogy egy családban nem mindenkinek a kérdőívét validálják. Nagy a veszélye
annak, hogy ezeket a háztartásokat a népszámlálás
második, hagyományos szakaszában már nem fogják
felkeresni a számlálóbiztosok, hiszen az adott cím
már benne lesz a rendszerükben. Ebben az esetben
azok a személyek, akiknek a kérdőívét nem érvényesítették, nagy valószínűséggel adminisztratív nyilvántartásokból lesznek beemelve a népszámlálási
adatbázisba, etnikumra, anyanyelvre és felekezetre
vonatkozó adatok nélkül.
Ugyanakkor a Népszámlálás.ro sajtóközleménye
emlékeztet: a kérdőív érvényességének ellenőrzése
előnyökkel is jár. Egyrészt ennek alapján igényelhető
a fizetett szabadnap, másrészt a részvételi igazolással
lehet részt venni a nyereményjátékukban. Mint korábban beszámoltunk arról, a Népszámlálás.ro játékában résztvevők egy iPhone-t nyerhetnek
maguknak, illetve egy interaktív okostáblát egy magyar iskolának. Ehhez mindössze a részvételi igazolásokat szükséges beküldeni május 22-ig a
nepszamlalas.ro/nyeremenyjatek oldalra.
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A hirdetési rovatban megjelent
közlemények, reklámok tartalmáért
a hirdetésfeladó vállalja
a felelősséget!

LAKÁS
ELADÓ 3 szobás, I. emeleti tömbházlakás a November 7. negyedben.
Tel. 0743-101-628. (15824-I)

ADÁSVÉTEL
RABLAPROGRAMBA illő autót vásárolok, az elszállítását és forgalomból való törlését vállalom. Tel.
0748-882-828. (15821-I)

ELADÓK: telek, méhészfelszerelés,
kaptárak, mézpergető, viaszprés, főzött viasz, motoros permetező, szőtteszsák, törökbúza és kas. Tel.
0265/314-488. (15009-I)
STERN márkájú kaszagép (3,5 lóerős)
garanciában eladó. Érdeklődni a 0748953-666-os telefonszámon. (15747)
ELADÓ a remeteszegi temetőben két
egymás mellett levő kripta. Érdeklődni lehet a 0741-223-606-os telefonszámon. (15827)

ELADÓ 120 m2 portugál típusú cserép Szovátán. Tel. 0730-233-726.
(p.-I)

ELADÓK parcellák a Somostetőn:
764 m2, 905 m2, 982 m2, 2082 m2. Érdeklődni 10-17 óra között a 0770274-001, 0730-912-710-es telefonszámokon. (15869-I)

KIADÓ szoba, konyha, fürdőszoba,
terasz a központhoz közel. Tel. 0740497-624. (15865-I)

TÁRSKERESÉS
60-70 ÉV KÖZÖTTI elmagányosult
tanár, orvos, mérnök urat várok, hogy
együtt fizessük a gázadót. Tel.
0365/438-053, este 6 óra után.
(15802-I)

MINDENFÉLE
CÉG vállal 10% kedvezménnyel háztetőkészítést, tetőfedést, tetőjavítást,
cserépforgatást, bel- és kültéri munkát, bontást. Tel. 0774-574-527.
(15831-I)

KERTI MUNKÁT, permetezést, favágást vállalok. Tel. 0770-621-920.
(15831-I)

ALKALMI FRIZURÁKAT készítek.
Házhoz is megyek. Tel. 0740-846127. (-I)

HEGESZTŐGÉPEK javítása. Tel.
0740-708-157. (15723-I)

A Marosvásárhelyi Transilvania Repülőtér
versenyvizsgát hirdet
három villanyszerelői állás
betöltésére – COR-kód 741307.
A versenyvizsga időpontja: május 19., 10 óra.
A dossziék benyújtásának határideje: május 13., 16.30 óra.
Bővebb tájékoztatás
a www.aeroportultransilvania.ro/category/cariera honlapon
vagy a 0265-328-888-as telefonszámon.

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat
REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, ROLETTÁK, GARÁZSKAPUK, ÁTLÁTSZÓPONYVA-BEÉPÍTÉS és egyéb árnyékolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy választékban. Tel.
0745-379-638. (66289-I)
TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német REHAU
profilokból. Tel. 0745-379-638. (66289-I)
A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes körű ellátást biztosít a segélyből (koporsó, szállítás, balzsamozás, temetkezés).
Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534. (66256-I)
A TORDAI CÉG alkalmaz SOFŐRT, MÉSZÁROST, VÁGÓT és
TÖLTŐNŐT. Érdeklődni a 0744-644-026-os telefonszámon. (23072)
ÁLLATGONDOZÓT alkalmazunk tanyára teljes ellátással. Tel. 0744624-809. (23072)
MAGÁNCÉG fiatal ÉPÍTŐIPARI VILLANYSZERELŐT alkalmaz.
Szaktudás nem szükséges, a cég a betanítást vállalja. Versenyképes fizetést és étkezési jegyeket biztosítunk. Napi 8 órás munkaprogram, hétfőtől péntekig. Tel. 0740-641-119. (23080-I)
MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐT keresünk egy megújult munkaközösség csapattagjaként. Tel. 0723-244-200. (sz.-I)
ELÁRUSÍTÓNŐT vagy FIÚT alkalmazunk élelmiszerüzletbe Marosvásárhelyen. Tel. 0722-404-679. (23070-I)
ALKALMAZUNK CUKRÁSZLABORBA ügyes kezű személyeket.
Tel. 0745-668-883. (15649-I)
DR. INCZE SÁNDOR BELGYÓGYÁSZ FŐORVOS betegeket
fogad Marosvásárhelyen, a Tudor Vladimirescu utca 21/A szám alatti
rendelőben. Előjegyzés a 0265/265-112-es telefonszámon. (15709-I)
KERTFENNTARTÁST, SÍRGONDOZÁST vállalok. Tel. 0771-425136. (15778-I)
A COYOTE RISTO&PUB VENDÉGLŐ SZAKÁCSOT, valamint
SZAKÁCSSEGÉDET alkalmaz. Érdeklődni a 0740-478-702-es telefonszámon vagy a vendéglőben lehet. (66523-I)
A STELA MARIS VENDÉGLŐ – Marosvásárhely, Tineretului utva
2. szám (a volt Bradul vendéglő) – rendezvényeket szervez: esküvő, keresztelő, ballagás – maximum 140 személyre. Tel. 0744-618-608. (-I)

FUVART, bútorhordást vállalunk személyzettel, külföldre is, valamint törmelékszállítást. Tel. 0749-543-104.
(12995-I)
TERMOPÁN ajtók, ablakok javítása,
szúnyoghálók szerelése. Tel. 0771-383725. (15770)
VILLANYSZERELÉS: épületi, gépészeti, monofázisú, háromfázisú. Tel.
0740-708-157. (15723-I)

VILLANYSZERELÉST vállalok. Tel.
0772-281-885. (15784-I)

VÁLLALJUK házak felújítását, fa-,
ács-, bádogosmunkát, cserépforgatást, tetőkészítést. Tel. 0746-739-502.
(15464)
A NORALEX Monumente Funerare
készít sírkeretet, sírkövet, kriptát stb.
előnyös áron. Tel. 0752-643-455. (15639)
ÁCSMUNKÁT, tetőfedést, tetőfelújítást, tetőjavítást, bádogosmunkát vállalunk 15% kedvezménnyel. Tel.
0757-247-615. (15759-I)

VÁLLALUNK 10% kedvezménnyel
tetőkészítést A-tól Z-ig, tetőszigetelést, tetőjavítást, manzárdkészítést
mindenféle anyagból, ácsmunkát. Tel.
0712-288-635. (15810-I)

VÁLLALUNK: tetőfedést, tetőjavítást, ácsmunkát, meszelést, vakolást,
teraszkészítést, csatornajavítást. Tel.
0749-798-244. (15805-I)

BÁRMILYEN típusú tetőfedést, kisebb javítást, szigetelést vállalunk,
fából teraszt készítünk. Tel. 0721308-319, 0758-598-133. (15837)

DAJKÁT keresünk egy egyéves
gyermek gondozására. Cím: Marosvásárhely, Kövesdomb, Koós Feren
utca. A munkaprogram 8 óra. Tel.
0745-791-281. (15829-I)

VÁLLALUNK tetőkészítést lemezből,
cserépből; ácsmunkát, teraszkészítést, garázsfelújítást, csatornajavítást,
bármilyen kisebb javítást és mindenféle más munkát, kerítéskészítést is.
Tel. 0740-756-103. (15816-I)
BETEGGONDOZÁST
0746-826-152. (15839)

vállalok.

Tel.

TETŐFEDŐ KFT. vállal tetőkészítést,
tetőjavítást, ácsmunkát, bádogosmunkát, szigetelést, meszelést, bármilyen kis javítást. Tel. 0746-972-003,
Fülöp Hunor. (15637-I)

VÍZ-, GÁZ-, FŰTÉSSZERELÉST vállalok. Tel. 0746-638-960. (15859)
56
ÉVES
NŐ
munkát
vállal:
beteggondozást, takarítást. Tel. 0770663-571. (15870)
VÁLLALJUK lakások kiürítését,
udvar, garázs kitakarítását, festést.
Gyűjtünk ócskavasat. Tel. 0747-816052. (15879)

ENGEDÉLYEZETT magánszemély
vállalja repedezett falak kijavítását,
vakolást, szigetelést polisztirénnel,
festést, törött cserép cseréjét. Tel.
0743-512-168. (15879)

MOSÓGÉPET és hűtőszekrényt javítok. Tel. 0755-825-502. (15883-I)
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Életem legszomorúbb napjára
emlékezem, 2018. május 11ére, fiam,
BIRÓ LÁSZLÓ
elhunyta alkalmából.
Már négy éve búcsú nélkül itthagyott.
Szívemben örökké élni fog.
Bánatos édesanyja, két lánya:
Kata, Blanka, 4 éves unokája,
Zoe, nagynénje Németországból, unokatestvérei, rokonai,
barátai.
Aludj békében, EGYETLEN
GYERMEKEM! (15877-I)

MEGEMLÉKEZÉS
Egy angyal lettél, ki fentről
figyel minket. Minden percben
velünk
vagy,
követed
lépteinket. A lelkünk eladnánk,
hogy még szerethessünk.
Mindenünk feláldoznánk, csak
egy percig ölelhessünk.
Szomorú szívvel és fájdalommal emlékezünk május
7-én drága gyermekünkre,
JÁNOSI
SZABOLCSKÁRA
halálának 13. évfordulóján.
Szívünkben örökké élni fogsz,
drága gyermekünk.
Szeretett szüleid, testvéred,
Orsika és a nagyszülők. (15841)

„Napsugár és csillagok világa
Jó szívednek örök álmát őrzik.
Tiszta lelked fönt a magas
égben
A síron túl is felettünk
őrködik.”
Fájdalommal emlékezünk a
szövérdi születésű SZÁSZ
MÁRIÁRA
halálának
15.
évfordulóján.
Gyertyákat
gyújtunk
és
mécseseket,
ezek a fények világítsanak
neked.
Emléked örökké itt van
velünk.
Amíg élünk, te is élsz velünk.
Nyugodjál békében! Emlékét
őrzi menye, Berta, unokái és
két dédunokája: Zsolt és
Evelin. (15858)

„Ha egy könnycsepp gördül
végig az arcunkon, azért van,
mert szerettünk, és hiányzol
nagyon.”
Szomorú szívvel emlékezünk
május 7-én, halálának 3.
évfordulóján
BERECKI
JULIÁNNÁRA, a drága jó
édesanyára,
nagymamára,
dédire és ükmamára. Emléke
legyen áldott, nyugalma csendes! Emlékét őrzik gyászoló
hozzátartozói. (15866)

Fájó
szívvel
emlékezünk
TRATTNER BÉLÁRA halálának 11. évfordulóján. Akik
ismerték, gondoljanak rá
szeretettel. Szerettei. (15876-I)

Mély fájdalommal emlékezem
május 6-ára, amikor 7 éve
kísértük utolsó útjára szeretett
férjemet,
CUCIAN
IOANT
(Nelu), aki örök álmát alussza
a mi drága jó lányainkkal,
ELLUSKÁVAL és MÓNIKÁVAL.
Édesanyátok és feleséged, aki
lelkében, szívében őriz titeket.
Mária. (15851)

ELHALÁLOZÁS
Szívedben nem volt más, csak
jóság és szeretet, szorgalom és
munka volt az életed. Nem haltál
meg, csak álmodni mentél, köszönjük, hogy éltél és minket
szerettél.
Megrendült szívvel tudatjuk
mindazokkal, akik ismerték és
szerették, hogy a szeretett férj,
édesapa, nagytata, testvér, barát,
rokon és jó szomszéd, a balavásári születésű
DALI JÓZSEF
73 éves korában tragikus hirtelenséggel elhunyt.
Temetése 2022. május 6-án, pénteken 15 órakor lesz a marosszentgyörgyi temetőben (az új
kórház mögött), református szertartás szerint.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!
Búcsúznak tőle szerettei.
(15850)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a drága nagybácsi, barát, szomszéd,
özv. KOCH ISTVÁN
életének 93. évében örökre megpihent.
Temetése május 6-án, pénteken
du. 3 órakor lesz a marosvásárhelyi ortodox Fatemplom sírkertjében,
református
egyházi
szertartás szerint. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
A gyászoló család. (15873-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett feleség, nagymama,
dédmama,
BENEDEK IRÉN
életének 80. évében, hosszú
szenvedés után, 2022. május 4én elhunyt.
Temetése 2022. május 6-án, pénteken 13 órakor lesz a marosvásárhelyi református temetőben,
református szertartás szerint.
Szerető férje, Zoltán. (15882-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
Az idő múlik, de feledni nem
lehet, csak nélküled élni.
Fájó
szívvel
emlékezünk
május 6-án a székelykáli KISS
KATALINRA szül. Kutasi halálának második évfordulóján.
Emlékét
örökké
őrizzük.
Szerető családja. (15878)

Szomorúan értesültünk volt
osztálytársunk, SZAMOSÁN
JÁNOS (Pujú) haláláról. A családnak vigasztalódást kívánunk.
Emlékét megőrizzük. Volt osztálytársai a Bolyai Farkas Középiskola 1963-ban végzett XI.
E osztályából. (15868-I)
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Értesítés
Szászrégen önkormányzata közli, hogy 2022. május
3-án kibocsátotta a munkálatok elkezdésére vonatkozó rendeletet udvarok és bejáratok, parkolóhelyek, gyalogsétányok kialakítására az Egyesülés út 57. sz. alatt és az
1918. December 1. utcában.
A munka hatékonysága érdekében, ahogy haladnak vele,
kérjük, a közterületet gyorsan szabadítsák fel. A helyszín
felszabadítása az építtető kérésére, vagy adott esetben a
Szászrégen önkormányzatának keretében tevékenykedő
Helyi Rendőrség révén történik.
A munkálatok időtartama 12 naptári hónap. Az esetleges
kellemetlenségekért elnézést kérünk.
Részletekért készséggel állunk rendelkezésükre a 0265511-112-es telefonszámon (132 belső) – közbeszerzési, beruházási iroda.
Márk Endre-Dezső polgármester
A Mureş Insolvency SPRL, a dicsőszentmártoni Avram Iancu utca 144.
szám alatti székhelyű, csődbe jutott Bicapa Rt. cégfelszámolója, nyilvános árverésen értékesíti az adós cég következő javait:
1. A dicsőszentmártoni Felszabadulás (Dezrobirii) utca 4. szám alatti
garzontömbházhoz tartozó 398 négyzetméter terület. Kikiáltási ár:
2.985 euró.
2. A dicsőszentmártoni Avram Iancu utca 158. szám alatti 6276 négyzetméter beltelek (az étkezde körül). Kikiáltási ár: 47.070 euró.
3. A dicsőszentmártoni Felszabadulás utca 3. szám alatti élelmiszerraktár és a hozzá tartozó 349 négyzetméter terület. Kikiáltási ár: 7.625
euró.
4. A dicsőszentmártoni Avram Iancu utca 144. szám alatti vendégház
négy hálószobával, nappalival, protokollteremmel, konyhával, fürdőszobával, illemhellyel, előtérrel, valamint a hozzá tartozó 292 négyzetméter
területtel. Kikiáltási ár: 7.140,90 euró.
5. A dicsőszentmártoni Június 1. utca 17. szám alatti 4835 négyzetméteres beltelek (volt tervezőműhely). Kikiáltási ár: 20.951,66 euró.
6. A dicsőszentmártoni Avram Iancu utca 158. szám alatti légvédelmi
óvóhely a hozzá tartozó 561 négyzetméter területtel. Kikiáltási ár
17.207,5 euró.
Az árverés május 13-án 13 órakor lesz a cégfelszámoló Marosvásárhely, G-ral Avramescu utca 4. szám alatti székhelyén, és péntekenként
ugyanazon helyszínen és időpontban megismétlik, a javak értékesítéséig.
Az árverésen részt vehetnek azok a magán- és/vagy jogi személyek,
akik/amelyek megvásárolják a tenderfüzetet, és az árverést megelőző
napon 14 óráig garanciaként kifizetik a kikiáltási ár 10%-át, valamint a
részvételi díjat.
Bővebb felvilágosítás a 0265/269-700-as,
a 0265/261-019-es és a 0745-146-096-os telefonszámon.

