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Imáinkat viszik Csíksomlyóra

Kedves
olvasóink!

Lovas zarándoklat

A szombati után a következő
lapszámunk
június 7-én, pünkösd harmadnapján, kedden jelenik meg.
Hirdetési irodánk 6-án, hétfőn
10-14 óra között tart nyitva.

Megértésüket köszönjük.
Népújság

A Fonó Zenekar
és hagyományőrző
vendégei
A Tanúhegyek című előadás azokat a
hagyományőrző mestereinket vonultatja fel, akik még száz év elteltével is
képviselik környezetük régi magyar
hagyományát.

____________2.
Ünnep Erdélyben

Pünkösd egy vallásos happy end: karácsonykor jön egy „Üdvözítő”, akit az
emberiség nem akar elfogadni; húsvétban átlépjük a hit határkövét: élet
vagy halál, és a kétezer éves keresztyénség igazolja – mi az életre figyelünk. Pünkösdkor átéljük az isteni erő
jelenlétét az emberi életben, a világban.

____________6.
Amikor a tanárok is
elballagnak...
Hétfőn este vették át az imaszalagokat Harasztkeréken, szombaton érkeznek fel a lovasok a Nyeregbe

Fotó: Viorel Sălceanu-Nagy

Kedden reggel indult útnak és ma (pénteken) érkezik meg az jában az illető közösségek, szervezetek és személyek, majd a lelkészek
a lovas zarándok csapat, amely Maros megyei közösségek áldásával kedden reggel indultak útnak. André Mónika, a lovarda és a lovascsapat vezetője megkeresésünkre elmondta: hetedszer teszik meg lóimáit viszi Csíksomlyóra.

háton az utat, az első években spontán módon, szervezetten harmadszor
indultak el. Családjuk mindig részt vesz a csíksomlyói búcsún, ezért a
lovardánál is hagyomány lett, hogy „hazalovagolunk Csíkba”. Ezt egyA harasztkeréki Varázspatkó lovarda tagjai nem először mennek a részt személyére érti, mivel hogy ő csíkszentkirályi születésű, másrészt
Szűzanyához, és ezúttal is elébe viszik az itthon maradottak imáit. Zász- pedig úgy véli, hogy Csíksomlyóra „mindenki haza megy”.
lajukra hétfőn este kötötték fel az imaszalagokat Harasztkerék központ(Folytatás a 4. oldalon)
Gligor Róbert László

Ahogy forognak az esztendők kerekei,
tudjuk, hogy mindennek rendelt ideje
van, így nemcsak a tanév végének.
Ím, most eljött az ideje annak is, hogy
két kollégánk munkáját megköszönjük.
A főiskola tanári kara és a diákok nevében is egy kis szimbolikus ajándékkal szeretnénk elbúcsúzni Dajka
Adalbert és dr. Barabás László tanár
uraktól.

____________17.

A „mumus”
Mózes Edith
Bár még két év van az elnökválasztásig, nagy a tülekedés a jelöltek piacán. Mindegyik parlamenti formáció igényt tart a tisztségre.
A sok név között újra felmerült Laura Codruţa Kövesi, az Európai
Ügyészség (EPPO) legfőbb ügyészének a neve is. A Guardian annak
idején „rettegett skalpvadásznak” nevezte, aki éveken át irányította
Románia korrupció elleni háborúját. Sokan fellélegeztek, amikor kinevezték az EPPO vezetőjének.
Ismét képbe került tehát. A minap egy interjúban elmondta, hogy
az uniós adóhatóságok évente mintegy 130 milliárd euró áfát nem
tudnak beszedni, ebből 30-60 milliárd euró csalás, „egyszerűen ellopják” az ország kincstárából. Ugyanis a luxemburgi székhelyű
független ügyészség feladata az uniós költségvetések elleni bűncselekmények – beleértve a csalást, a korrupciót és a pénzmosást – kivizsgálása.
Azt is elmondta, hogy az első évben az EPPO 929 nyomozást indított, 28 alkalommal emelt vádat, és négy ítéletet hozott, emellett
bírósági végzést kapott 259 millió euró értékben vagyon befagyasztására.
Ám nehezményezi, hogy egyes uniós vezetőket még mindig meg
kell győzni az EPPO munkájának fontosságáról. Az is többször előfordult, hogy a kormányok nem vették komolyan a munkáját, akár
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
5 óra 32 perckor,
lenyugszik
21 óra 9 perckor.
Az év 154. napja,
hátravan 211 nap.

Ma KLOTILD,
holnap BULCSÚ napja.
BULCSÚ: bizonytalan eredetű, régi magyar személynév.
Jelentése: vért kibocsátó,
vagy vért keverő.

IDŐJÁRÁS
Változékony
Hőmérséklet:
max. 27 0C
min. 15 0C
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A csütörtöki lottóhúzás nyerőszámai
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Megyei hírek
Kopjafaavatás Albistelep emlékére

A Fonó Zenekar és hagyományőrző vendégei
Amint arról már rövidebben is adtunk előzetest,
Erdélyben is bemutatja a Tanúhegyek – Az el nem
feledett magyar népzene száz esztendeje című előadását a Fonó Zenekar és hagyományőrző vendégei.
Folyó év június 16-án, csütörtökön 19 órától kerül
sor a zenekarnak és hagyományőrző vendégeinek
produkciójára a Maros Művészegyüttes székházában.

A Fonó Zenekar a százéves évfordulóra egy külön produkcióval készült. A társulat és hagyományőrző vendégei
közös koncertje arra a felismerésre épül, mely szerint a
szomszédos országok magyarlakta régióiban a magyar népdal, illetve a hangszeres magyar népzene Trianon után száz
évvel is még mindig az élő hagyomány részét képezi. Úgy
vélik, ezt nem csak az elszakítottság okán, hanem azért is
fontos hangsúlyozni, mert széles körben elterjedt az a
nézet, mely a népzenét az archívumok vagy legfeljebb a
különféle újraéltetők, újraértelmezők tartozékának tekinti.
A Tanúhegyek című előadás azokat a hagyományőrző mestereinket vonultatja fel, akik még száz év elteltével is képviselik környezetük régi magyar hagyományát. Az ő
tudásuk révén a körülöttük már nagyrészt lemálló, elporladó örökség régi tündöklésében tárulkozik elénk.
A műsorban a Fonó Zenekar művészein kívül bemutatkoznak Zoboralja, Gömör, Bodrogköz (Szlovákia), Kárpátalja (Ukrajna), Kalotaszeg, a Mezőség, a Nyárádmente,

Gyimes, Szerémség (Horvátország) és a bácskai Dunamente (Szerbia) magyar hagyományőrző énekesei és muzsikusai.
Fonó Zenekar: Navratil Andrea – ének, Gombai Tamás
– hegedű, hegedűkontra, Pál István „Szalonna” – hegedű,
hegedűkontra, Pusko Márton (vendégművész) – hegedű,
hegedűkontra, Agócs Gergely – ének, furulyák, duda, tárogató, Kerékgyártó Gergely (vendégművész) – brácsa, ütőgardon, tamburabrácsa, Tárkány Kovács Bálint –
cimbalom, Kürtösi Zsolt – bőgő, cselló.
Hagyományőrző vendégek: Felvidék – Bastyúr István –
ének (Szilice – Gömör), Holec Istvánné Lauro Ilona, Mikle
Zsuzsanna – ének (Alsóbodok – Zoboralja).
Kárpátalja: Kokas Károly, Kokas László, Kokas József
– ének (Nagypalád, Szatmár).
Erdély: Dezsőné Kádár Erzsébet – ének (Magyarszovát
– Mezőség), Tankó Dezső – ének, furulya, Tankó Eszter –
ének (Gyimesközéplok, Gyimesfelsőlok – Gyimes), Kaló
Katalin – ének (Inaktelke – Kalotaszeg), Burján Tibor –
ének, furulya (Nyárádszentbenedek – Marosszék)
Délvidék: Szilovics Rozália, Deme Hajnalka, Izsák Jánosné Kovács Ilona – ének, Izsák János – basszprímtambura (Kórógy – Szerémség).
Jegyek a helyszínen kaphatók, de előzetes regisztráció
szükséges a 0757-059-594-es és a 0744-301-875-ös telefonszámokon – áll a szervezők közleményében. (Knb.)

Az Andrássytelepi Református Egyházközség június 12én 11 órakor kopjafát állít az egykori Albistelep emlékére.
Az esemény istentisztelettel kezdődik, melyen igét hirdet
Czirmay Csaba Levente, a Marosi Református Egyházmegye esperese. A XX. század elején benépesült telep mára
már lakatlan, az albistelepiek többnyire Andrássytelepre
költöztek.

Csittszentivánon átadják a felújított
kultúrotthont
Június 3-án, pénteken 19 órakor ünnepség keretében
adják át a csittszentiváni teljesen felújított Tollas Jenő kultúrotthont. Mezőpanit községben ez a harmadik önkormányzati tulajdonban levő kultúrotthon, amely uniós
forrásokból újul meg – tájékoztatott Bodó Előd Barna polgármester.

Ezer élelmiszercsomagot oszt ki
a marosvásárhelyi szociális
igazgatóság
A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal szociális igazgatósága a szavatolt minimális jövedelemre, valamint a családtámogatásra
jogosult
személyek
számára
élelmiszercsomagokat biztosít. A támogatásra 826-an jogosultak, a csomagok kiosztása most van folyamatban. A
város összesen ezer élelmiszercsomagban részesült, az
első körben kiosztatlan csomagokat fogyatékossággal élő
gyermekek családjának adják ki. A hátrányos helyzetű felnőtt személyek, mivel kevés csomag érkezett, ez alkalommal nem részesülnek a segélyben – tájékoztatott Andreea
Moraru igazgató.

Enyhén nőtt a munkanélküliek
száma
A Maros Megyei Munkaerő-foglalkoztatási Ügynökség nyilvántartásában szereplő adatok szerint áprilisban a munkanélküliségi ráta 2,36% volt. A hónap végén az
ügynökség 5560 munkanélkülit tartott nyilván, ebből 2499
nő. Az előző hónaphoz képest a munkanélküliek száma
enyhén növekedett. A nyilvántartott 5560 személy közül
801-nek folyósították a munkanélküli-segélyt, 4759 személy pedig nem részesült anyagi juttatásokban. Lakóhely
szerinti eloszlásban: 4272 munkanélküli falun, 1288 pedig
városon él.

Számadás
Június 7-én, kedden délután 6 órai kezdettel a szászrégeni
Eugen Nicoară Művelődési Ház néptánccsoportjai a művelődési ház nagytermében bemutatják Számadás című
előadásukat. Fellép a Járom nagy-, középső és első alkalommal a kiscsoportja. Muzsikál Katona Péter (hegedűs
prímás), Brassai Mátyás (brácsa), Szigeti Nimród (nagybőgő). A belépés ingyenes, de a zenészek támogatására
elfogadnak adományokat.
Hírszerkesztő: Mezey Sarolta

Nemzetek közötti labdarúgó-mérkőzések a televízióban
Június 3., péntek:
* 17.00 óra, DigiSport 1, Prima Sport 2: Kazahsztán –
Azerbajdzsán (Nemzetek Ligája, C divízió)
* 19.00 óra, DigiSport 2, Prima Sport 1: Lettország –
Andorra (Nemzetek Ligája, D divízió)
* 21.45 óra, DigiSport 1, Prima Sport 1: Franciaország
– Dánia (Nemzetek Ligája, A divízió)
* 21.45 óra, DigiSport 2, Prima Sport 2: Belgium – Hollandia (Nemzetek Ligája, A divízió)
* 21.45 óra, DigiSport 3: Horvátország – Ausztria (Nemzetek Ligája, A divízió)
* 21.45 óra, DigiSport 4: Fehéroroszország – Szlovákia
(Nemzetek Ligája, C divízió)
Június 4., szombat:
* 19.00 óra, DigiSport 1, Prima Sport 1, M4 Sport: MAGYARORSZÁG – Anglia (Nemzetek Ligája, A divízió)
* 19.00 óra, DigiSport 3, Prima Sport 2: Finnország –
Bosznia-Hercegovina (Nemzetek Ligája, B divízió)
* 19.00 óra, DigiSport 4: Litvánia – Luxemburg (Nemzetek Ligája, C divízió)
* 21.45 óra, Prima TV: Montenegró – ROMÁNIA
(Nemzetek Ligája, B divízió)
* 21.45 óra, DigiSport 1, Prima Sport 1: Olaszország –
Németország (Nemzetek Ligája, A divízió)
* 21.45 óra, DigiSport 2, Prima Sport 2: Törökország –
Feröer szigetek (Nemzetek Ligája, C divízió)

Június 5., vasárnap:
* 19.00 óra, DigiSport 1, Prima Sport 1: Wales – Ukrajna
(vb-pótselejtező)
* 19.00 óra, DigiSport 4: Ciprus – Észak-Írország (Nemzetek Ligája, C divízió)
* 21.45 óra, DigiSport 1, Prima Sport 2: Portugália –
Svájc (Nemzetek Ligája, A divízió)
* 21.45 óra, DigiSport 2, Prima Sport 1: Csehország –
Spanyolország (Nemzetek Ligája, A divízió)
* 21.45 óra, DigiSport 3: Svédország – Norvégia (Nemzetek Ligája, B divízió)
* 21.45 óra, DigiSport 4: Szerbia – Szlovénia (Nemzetek
Ligája, B divízió)
Június 6., hétfő:
* 19.00 óra, DigiSport 3: Lettország – Liechtenstein
(Nemzetek Ligája, D divízió)
* 21.45 óra, DigiSport 1: Horvátország – Franciaország
(Nemzetek Ligája, A divízió)
* 21.45 óra, DigiSport 2: Ausztria – Dánia (Nemzetek
Ligája, A divízió)
* 21.45 óra, DigiSport 3: Szlovákia – Kazahsztán (Nemzetek Ligája, C divízió)
* 21.45 óra, DigiSport 4: Izland – Albánia (Nemzetek
Ligája, B divízió)

RENDEZVÉNYEK

Gyermeknapi ünnepség

23. marosvásárhelyi diáknapok
és fesztivál
Szerdán kezdődött és június 5-ig tart a marosvásárhelyi
Magyar Diákszövetség által szervezett diáknapok. A rendezvények csütörtök délutántól, a sportesemények lejárta
után átköltöztek a gernyeszegi Teleki-kastély területére,
ahova fesztiváli oázis hangulatával várják a résztvevőket.
A koncerteket és a bulikat a kastély udvarán szervezik két
különböző színpadon (main stage és techno stage). Pénteken és szombaton kincskeresés és kocsmajátékok várják a csapatokat.

Ákosfalván a polgármesteri hivatal szervezésében június
9-én, csütörtökön 9–20 óra között a sportpályán tartják
meg a gyermeknapi ünnepséget, amelyre szeretettel várják a községben élő szülőket és gyermekeket, a tanintézmények pedagógusait és vezetőit. Lesz csúszda, légvár,
ugráló és sok egyéb érdekesség, természetesen díjmentesen – olvasható a polgármester közösségi oldalán.

Rocksuli-gálaműsor
Június 15-én, szerdán 18 órától a Rocksuli gálaműsorral
lép fel a marosvásárhelyi Kultúrpalota nagytermében.
Meghívott vendégművész Keresztes Ildikó. Belépők az
esemény napján a helyszínen kaphatók, illetve elővételben a Rocksulinál. Ára: 20 lej.
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Erősödött az egyenlőtlenség és a gyűlöletbeszéd

A koronavírus-járvány okozta társadalmi egyenlőtlenségek további mélyülésére, a rendőrség köreiben
tapasztalt rasszizmusra, és az LMBTI-ellenes közbeszéd erősödésére hívta fel a figyelmet az Európa Tanács rasszizmus és intolerancia elleni szakértői
bizottsága (ECRI) csütörtökön közzétett, 2021-es
adatokra támaszkodó éves jelentésében.

A strasbourgi székhelyű, 46 tagállamot számláló Európa Tanács szakértői a szexuális kisebbségekhez tartozókkal kapcsolatban azt közölték, hogy a 2021-ben is folytatódó
koronavírus-járvány okozta válság az LMBTI-közösségeket
is jelentően megviselte.
A szüleikkel együtt élő fiatalok gyakrabban voltak kitéve
tiszteletlen bánásmódnak és megfélemlítésnek szexuális irányultságuk miatt, és korlátozottá vált a civil szervezetek által
kínált személyes pszichoszociális tanácsadás – írták.
„Általánosságban elmondható, hogy több állam erős politikai retorikát alkalmazott vélt LMBTI- vagy genderideológiával szemben, amelyet a médiában és az általános
közbeszédben felerősítettek” – fogalmaztak.
Véleményük szerint ezek az attitűdök erősödtek a kifejezetten a szexuális kisebbségekhez tartozókat és jogaikat célzó
törvények elfogadásával. Köztük a homoszexualitásról és a
nemi identitásról szóló információszolgáltatással összefüggésben a közintézményeket, például iskolákat, valamint a reklámokat érintő jogszabályok által.
A szakértők kijelentették: „soha nem szabad alábecsülni az
ultranacionalista politikai nyilatkozatok és a gyűlöletbeszéd
veszélyét. Az ilyen támadások elítélése továbbra is nagyon
kevés”. Kijelentették: „ez az a szélsőségesen nacionalista politikai diskurzus és propaganda, amely megelőzte és kíséri
Oroszország Ukrajna elleni agresszióját is”.

Az ECRI reményét fejezte ki, hogy az Ukrajnából érkező
romákkal, valamint az afrikai vagy ázsiai származású menekültekkel szembeni indokolatlan megkülönböztető bánásmódról szóló jelentéseket az illetékes hatóságok kivizsgálják, és
gondoskodnak arról, hogy ne érjen senkit sem hátrányos diszkrimináció. Minden háború és vészhelyzet elől menekülő
ember számára nemzeti vagy etnikai származástól, állampolgárságtól, bőrszíntől, vallástól, nyelvhasználattól, szexuális
irányultságtól vagy nemi identitástól függetlenül haladéktalanul megfelelő védelmet kell biztosítani – tették hozzá.
A jelentés szerint a koronavírus-járvány visszaszorítását
célzó, otthon maradást előíró intézkedések tovább marginalizálták az elektronikus eszközöket nélkülöző vagy használatukat nem ismerő társadalmi csoportokat. A migrációs hátterű
lakosságnak gyakran nem volt lehetősége otthoni iroda kialakítására, így könnyebben kiszorultak a távmunka lehetőségéből, ahogy a karanténszabályok számos, a vendéglátó-,
élelmiszeripari, valamint a szórakoztató és a turisztikai szektorban dolgozó bevándorlót érintettek hátrányosan – írták.
Kiemelték: az oktatás területén bevezetett megszorítások
negatívan érintették azokat a főként migráns és roma gyerekeket, akik már korábban is nehézséggel szembesültek. Számukra az online tanulás gyakran kihívást jelentett a megfelelő
hely, felszerelés és az internet hiánya miatt.
A szakértői csoport szerint tavaly a rasszizmus továbbra is
probléma volt számos ország rendőrségének köreiben. A jelentés különösen a faji megkülönböztetést emelte ki a járőrözés során végzett igazoltatások alkalmával. Az érintettek
rasszista nyelvhasználatra és túlzott erőszak alkalmazására is
panaszkodtak, ami a szakértők szerint nemcsak az intézkedés
alá vont személyt célozták, hanem közösségek egészét bélyegezték meg. (MTI)

A turizmus visszatér a növekvő pályára
Az idén nyáron visszatér az emelkedő pályára a turizmus a kelet-közép-európai régióban a növekvő
szállásárak, a globális infláció és a szomszédságban
dúló háború ellenére, a régió minden országában
nőtt az utazási kedv, 2022-ben tízből kilenc ember
szeretne utazni, többnyire a régión belül – ez derül
ki a Szallas Group legfrissebb régiós kutatásából.

Az MTI-nek küldött közleményben Szigetvári József vezérigazgató a Nielsennel közösen végzett legutóbbi regionális
kutatásuk alapján ismertette: a régió minden országában (Magyarország, Csehország, Lengyelország, Románia) több mint
90 százalékra nőtt az utazási kedv. A vendégek önállóan szervezett belföldi utazásra való hajlandósága 7-18 százalékkal
nőtt. Változás van a preferált szállástípusokban is, a koronavírus-járvány miatt megerősödött a „non-hotelizáció”, azaz a
hotelek és szállodák helyett sokan inkább a különálló, magán
apartmanokat és vendégházakat választják.
A digitalizáció egyre fontosabb. A kelet-közép-európai turizmus az online foglalások felé tolódott el, 2014 és 2022 között az online bruttó foglalási érték aránya belföldön 27
százalékról 56 százalékra, a beutazó turizmusban pedig 40
százalékról 65 százalékra nőtt – tette hozzá. Becsléseik szerint

2026-ra az online bruttó foglalási érték aránya belföldön az
idei 56 százalékról 63 százalékra, a beutazó turisztikai szegmensekben pedig 65 százalékról 97 százalékra nő.
Moldován Anna, a Google iparági menedzsere a közleményben ismertette a régiós utazási keresés néhány trendjét.
A turizmus visszaállt növekvő pályára, az adatok alapján az
idegenforgalmi és szálláskategóriás belföldi keresések idén
már a 2019-es szint felett vannak a teljes régióban. A határokon átnyúló utazások és a turizmussal kapcsolatos keresések
Kelet-Közép-Európában 41 százalékkal nőttek március és április között a február végi, az orosz-ukrán háború kezdetekor
mért jelentős visszaesést követően.
A Google-keresések alapján a legnépszerűbb úti cél Magyarországon a Balaton, Csehországban pedig egyre inkább a
turisztikai látványosságokat keresik. Lengyelországban az agroturizmus iránti kereslet mutat növekvő tendenciát. Hozzátette: vélhetően az idén tovább fog nőni a régió országai
közötti utazások száma.
A Szallas.hu Kft.-ként működő cég 2019 márciusától zrt.ként folytatja tevékenységét, 6 leányvállalatát összefogva.
Szallas Group márkanév alatt 16 terméket működtet 5 országban, 6 irodában, a zrt. több mint 350 dolgozót foglalkoztat.

Lövöldözések egy oklahomai kórházban
Négy halálos áldozata van egy lövöldözésnek, amely
amerikai idő szerint szerda délután az Oklahoma államban található Tulsa városában zajlott le egy kórházi épületben, a feltételezett elkövető is életét
vesztette – jelentette be a helyi rendőrség.

Wendell Franklin, a tulsai rendőrkapitány a Twitteren azt
írta, hogy kollégáit a helyi St. Francis Kórház közelében lévő
egyik egészségügyi épületbe hívták, ahol a bejelentés szerint
egy felfegyverzett férfi tartózkodott. A tulsai rendőrség szóvivője közleményében úgy fogalmazott, hogy „aktív lövöldözőről” volt szó. A sebesültek pontos számát egyelőre nem
közölték. A rendőrség valamivel este 6 óra előtt egy Facebookbejegyzésben azt írta, hogy a tisztek átkutatják az épület minden helyiségét, és ellenőrzik, hogy megszűnt-e minden
„fenyegetés.”
Richard Meulenberg, a helyi rendőrség századosa megerősítette hogy a lövöldöző is meghalt. Elmondása szerint az
egészségügyi komplexum egy „katasztrófa helyszíne volt”, és
mire a rendőrök a helyszínre értek, az áldozatok közül „többen
már halottak voltak.” A St. Francis Kórházat lezárták a kialakult helyzet miatt. A televíziótársaságok felvételein azt lehetett

látni, hogy a mentők hordágyakon tolják ki az embereket az
épületből. Az egészségügyi komplexum területén több tucat
rendőrautó tartózkodott, a hatóságok leállították a környék forgalmát a vizsgálat idejére.
A szerda esti sajtótájékoztatóján Eric Dalgleish rendőrfőkapitány-helyettes elmondta, hogy a rendőrök még lövéseket
hallottak az épületben, amikor megérkeztek. Úgy tűnik, hogy
a feltételezett elkövető saját kezével vetett véget életének, kézifegyver és puska is volt nála – tette hozzá. Dalgleish arról is
beszélt, hogy jelenlegi ismereteik szerint az áldozatok között
egészségügyi alkalmazottak és betegek is vannak.
A Fehér Ház bejelentette, hogy Joe Biden amerikai elnököt
tájékoztatták a lövöldözésről, és a kormány felajánlotta támogatását a helyi tisztviselőknek.
Alig több mint két hét alatt ez a harmadik több áldozatot
követelő lövöldözés az Egyesült Államokban. Nyolc nappal
ezelőtt egy 18 éves, automata puskával felfegyverzett férfi 19
gyereket és két tanárt gyilkolt meg a Texas állambeli Uvalde
egyik általános iskolájában. Május közepén pedig a New York
állambeli Buffalo városában nyitott tüzet egy fegyveres egy
szupermarketben és megölt 10 embert. (MTI)

Történelmi döntés Dánia csatlakozása az EU védelmi politikájához
Üdvözölte, és történelmi döntésnek nevezte Josep
Borrell, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője csütörtökön, hogy a dánok előző
nap megszavazták az ország csatlakozását az Európai Unió védelmi politikájához.

Josep Borrell szerint a döntés, mely felszámolja az uniós
védelemmel kapcsolatos, az EU-szerződésekben foglalt úgynevezett kívülmaradási záradékot, lehetővé teszi Dánia számára, hogy teljes mértékben részt vegyen az EU biztonságát
és védelmét szolgáló közös munkában.
„A döntés olyan időszakban született, amikor az Európai
Uniónak és tagállamainak minden eddiginél fontosabb, hogy
megerősítsék védelmi és cselekvési képességüket. Dánia döntése további erőt jelent és egységet eredményez az unió védelmi kezdeményezéseihez” – fogalmazott.

A főképviselő végezetül közölte, amint a dán kormány hivatalosan is tájékoztatta a többi uniós tagállamot a döntés
eredményéről, az EU készen áll megtenni minden szükséges
lépést, hogy Dánia mihamarabb hozzájárulhasson az uniós védelmi politika minden eleméhez.
A témáról Dániában szerdán tartott voksoláson a résztvevők
kétharmada szavazott igennel. A NATO-tag Dánia – mely több
más területen sem csatlakozott az uniós együttműködéshez –
az egyetlen EU-tagország volt, amely nem vett részt az EU
közös védelmi politikájában. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Charles Michel, az Európai Tanács elnöke Twitter-üzenetben méltatták, és történelmi
jelentőségűnek nevezték a szavazás eredményét, és meggyőződésüket fejezték ki, hogy a döntés mind Dánia, mind az EU
számára kedvező hatásokkal jár. (MTI)

3

Ország – világ
Románia NATO-tagsága
megnyugtató
Románia parlamentje támogatja Finnország és
Svédország NATO-csatlakozását – jelentette ki csütörtökön Marcel Ciolacu, a képviselőház elnöke a két
ország bukaresti nagykövetével tartott találkozón. A
képviselőház elnöke megjegyzi, hogy a román állampolgároknak a jelenlegi „nehéz helyzetben” megnyugtató a gondolat, hogy Románia NATO-tagállam,
és ebben jelentős szerepet játszott a Szociáldemokrata Párt. (Agerpres)

Az első kifizetési kérelem
Az Európai Bizottság (EB) megkapta csütörtökön a
Románia által az uniós helyreállítási mechanizmus
keretében benyújtott első kifizetési kérelmet. Az EB
közleménye értelmében Románia első kifizetési kérelme 1,8 milliárd euró támogatásra és 787,9 millió
euró hitelre vonatkozik. Benyújtásának előfeltétele
volt 21 mérföldkő teljesítése, amelyek többek között
az energiahatékonyságot, a fenntartható mobilitást,
a digitális átalakulást, a vízgazdálkodást, az egészségügyet, az adó- és a nyugdíjrendszert, az oktatást,
az igazságszolgáltatást és a korrupció elleni küzdelmet érintő reformokhoz és beruházásokhoz kapcsolódnak. Románia összesen 29,18 milliárd eurót kap
az uniós helyreállítási alapból. (Agerpres)

Az USR ellenzi a béremelést
A Mentsétek Meg Romániát Szövetség (USR) megtámadja az alkotmánybíróságon azt a két, kedden
elfogadott törvénytervezetet, amely fizetésemelést ír
elő minisztériumi alkalmazottak számára. A képviselőház által kedden döntő házként elfogadott törvénytervezet szerint a szállításügyi és kulturális
minisztériumnál, valamint az ezeknek alárendelt
szolgálatoknál dolgozók 15 százalékos béremelésben részesülnek. Ugyanakkor az európai uniós alapokból
finanszírozott
projekteken
dolgozó
alkalmazottak bére akár 50 százalékkal is emelkedhet. Claudiu Năsui képviselő szerint a kedden elfogadott törvénytervezetek egyike a polgármesterek
és alpolgármesterek fizetésének emelését írja elő,
ami azonban automatikusan maga után vonja a helyi
önkormányzatoknál dolgozó többi közalkalmazott
bérének emelését is. (Agerpres)

Visszaeshet
az okostelefon-kiszállítás
Az idén 3,5 százalékkal 1,31 milliárdra csökkenhet
az okostelefonok kiszállítása globálisan – véli az
amerikai International Data Corporation (IDC) informatikai és távközlési piackutató vállalat. Az okostelefon-kiszállítások a legnagyobb mértékben Középés Kelet-Európában esnek vissza az idén, 22 százalékkal. Kínában 11,5 százalékkal, Nyugat-Európában pedig 1 százalékkal csökkenhetnek a
kiszállítások az IDC elemzői szerint. Az ázsiai és
csendes-óceáni térségben ugyanakkor – Kínát és
Japánt nem számítva – 3 százalékkal bővülhet a kiszállítás. (MTI)

A „mumus”
(Folytatás az 1. oldalról)
részt vettek az ügynökségben, akár nem. A legrelevánsabb példának Szlovéniát említette, amely éles bírálatokat kapott magas rangú EU-tisztviselőktől, amiért
ismételten megtagadta delegált európai ügyészek (EDP)
küldését az EPPO-hoz. De akadályokat gördítettek elé a
spanyolok is, akik nem értettek egyet abban, hogy kinek
kellene kivizsgálnia a COVID-korszak arcmaszküzletében elkövetett állítólagos korrupciót. Lengyelország nem
vesz részt az EPPO-ban, és bár el kell(ene) ismernie illetékes hatóságként, többször is elutasította az ügynökség együttműködési kérelmét. Kövesi szerint az EPPO
jelenleg csak annyit tehet, hogy a „renitens” országok
ügyeit az Európai Bizottsághoz utalja, amit Szlovénia és
Lengyelország esetében már megtett. Kövesi szerint az
EPPO tevékenységének első éve „kihívás volt”, de az
ügynökség jól indult. A jövő évi célja az eddigi munka
megszilárdítása.
Világos: bár tud felmutatni eredményeket, tele van
frusztrációval, és meglehet, ezért indul majd a választásokon. Egyesek máris „mumust” emlegetnek, és nem
igazán örülnek neki.
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Lovas zarándoklat

Két év szünet után

Boldogasszony zarándokvonat

Marosvásárhelyen nagy szeretettel fogadták a zarándokvonatot

Csütörtök hajnalban elindult
a Boldogasszony zarándokvonat a budapesti Keleti pályaudvarról a csíksomlyói
pünkösdi búcsúba.

A szerelvény indulása előtt Soltész Miklós, a Miniszterelnökség
egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára úgy fogalmazott: „látjuk, mi zajlik a
világban”, látjuk a békétlenséget és
a háborút, ezért a békesség megőrzése a legfontosabb feladat.
Azt kérte a zarándokoktól, hogy
az út során igyekezzenek azt
üzenni, hogy a kereszténység a
szeretet és a békesség vallása. Hazaérkezés után pedig bátran vállalják fel azt az erőt és hitet, amit
kaptak az úttól, mert a kereszténységet hirdetni kell, szeretettel, békességgel továbbadni másoknak –
tette hozzá.
Csáky Csongor, a Rákóczi Szövetség elnöke elmondta: folytatva
a pandémia előtti hagyományukat,
a Boldogasszony zarándokvonattal
idén 300 Kárpát-medencei és a diaszpórából érkező középiskolás is
utazik.
Fülöp Attila, a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért fele-

lős államtitkára jelezte: gyermekvédelemben élő fiatalok és kísérőik
mintegy kéttucatnyian szintén részt
vesznek az úton. A zarándokvonat
szerinte annak jele, hogy Magyarország és a magyarság őrzi, védi és
vigyázza azt a keresztény hitet,
kultúrát, amelyet nagyszüleink, valamint szüleink hagyományoztak
ránk, és amelyet szeretnénk gyermekeinknek is továbbadni.
Varga Lajos váci segédpüspök –
mielőtt megáldotta az utazókat –
úgy fogalmazott: a zarándoklatok
értelme abban van, hogy az ember
hazát keres és a „mennyei hazába
törekszünk mindannyian”.
Budai László, a Misszió Tours
ügyvezetője hálát adott azért, hogy
a koronavírus-járvány miatti több
év szünet után újra zarándokok érkezhetnek a csíksomlyói búcsúba.
Az ügyvezető korábban arról tájékoztatta az MTI-t, hogy a Boldogasszony
zarándokvonattal
mintegy hétszázan utaznak, a szerelvény a Keleti pályaudvarról
Szolnok, Püspökladány, Nagyvárad, Kolozsvár, Marosvásárhely,
Déda, Maroshévíz, Gyergyószentmiklós, Marosfő, Csíkszentdomokos és Csíkmadaras érintésével

A csíksomlyói búcsú

Pax et bonum!

Június 4-én, a pünkösdvasárnap előtti szombaton tartják a
Csíksomlyói búcsút és zarándoklatot, az összmagyarság
egyik legjelentősebb vallási
eseményét, amely az idén
egybeesik a nemzeti összetartozás napjával.

A mai csíksomlyói kegyhelyen
először a bencések építettek román
stílusú templomot, az ő helyüket a
15. század közepén a ferencesek
foglalták el. 1444-ben IV. Jenő pápa
körlevélben biztatta a lakosságot,
hogy segítsenek a szerzeteseknek a
templomépítésben, és ezért búcsú
megtartását engedélyezte. A négy
évvel később befejezett gótikus
templom főoltárát díszítette a hársfából faragott, gipsszel és festékkel
bevont, székelyleány arcú Máriaszobor, amely azóta is Csíksomlyó
legértékesebb ereklyéje. Ez a világ

egyik legnagyobb kegyszobra, magassága a koronát is beszámítva 2
méter 27 centiméter. A Máriát
„Napba öltözött asszonyként”, karjában a kis Jézussal ábrázoló alkotást többször festették újra, mígnem
a múlt században megtiltották bármilyen módosítását. A szobrot
2012-ben megtisztították a rárakódott szennyeződéstől és védőbevonattal is ellátták.
A templomot a törökök 1601-ben
felgyújtották, de kegyszobrai épen
maradtak. 1664-ben újjáépítették,
ezután vált Csíksomlyó a székelység egyik gazdasági és kulturális
központjává. A mai nagy barokk
templomot a 19. század elején
kezdték el építeni, 1876-ban szentelték fel és 1948-ban kapott basilica minor rangot. A szabadtéri oltár
Makovecz Imre és csíkszeredai tanítványa, Boros Ernő tervei alapján
készült.

(Folytatás az 1. oldalról)

Fotó: Vajda György

késő este érkezik meg Csíkszeredára.
A vonaton kialakítottak „csendes fülkéket”, ahol lelki beszélgetésre, gyónásra is lehetőség nyílik,
emellett saját stúdióval rendelkező
rádió is szolgálja az utasokat közös
programokkal, éneklésekkel. A zarándokok komfortjához étkezőkocsi és mozgó büfé is hozzájárul.
Jelezte: a Boldogasszony zarándokvonat mellett idén indítanak a
csíksomlyói búcsúba egy másik,
rövidebb programmal tervezett
szerelvényt is. A Budapestről pénteken induló Misszió zarándokvonat Böjte Csaba lelki vezetésével
közlekedik majd.
A Misszió Tours zarándokvonatai mellett idén is elindul a csíksomlyói búcsúba a Székely Gyors
és a Csíksomlyó Expressz, melyeket a Tamási Áron-mozdony húz
majd. A Csíksomlyó Expressz pénteken éjfél után Szombathelyről
indul, és Sopron, Kapuvár, Csorna,
Győr, Komárom, valamint Tatabánya érintésével érkezik Budapestre, a Keleti pályaudvarra, ahol
a hajnali órákban kapcsolják össze
a Székely Gyorssal. (MTI)
A legnagyobb magyar katolikus
búcsújáró helyen évről évre százezrek gyűltek össze, az erdélyi katolikusok azt vallják: Csíksomlyóra
minden magyarnak életében legalább egyszer el kell zarándokolnia.
A búcsú fő ünnepe a pünkösd előtti
szombati nagymise, amelyet a
templom feletti, Jézus hegyének is
mondott Kissomlyó és az azon túl
emelkedő, 1035 méter magas Nagysomlyó erdős hegye közti széles
hágó gyepén, a Hármashalom oltárnál tartanak. Az utat a közelebbi, de
sok esetben a távolabbi egyházközségek keresztaljai, búcsús közösségei is gyalog teszik meg, a távolabbi
vidékek búcsúsai szervezetten vagy
egyéni kezdeményezés alapján jönnek.
A búcsú napján a hívek énekekkel, körmenettel érkeznek; először
mindig a gyergyóalfalvi keresztalja.
A menet fokozatosan több kilométer hosszú lesz, és a kegytemplom
után kettéválik: az egyik ág Jézus
hegyét északról megkerülve, a
másik ág a Szent Anna-kápolna irá-

A 14-tagú csapatban 8-40 év közötti személyek lovagolnak, többnyire lányok és nők, napi 50-60
kilométert tesznek meg, főleg mellékutakon haladva. Első nap Kőrispatakig, második nap Farkaslakáig
értek, csütörtökön Szentegyháza
volt a célpont, innen pedig péntek
délután érkeznek meg Csíkszeredába. A lovasok azonban csak
szombaton érnek célt, ugyanis több
székelyföldi lovascsapattal együtt
indulnak szombaton délelőtt a Nyereg két oldaláról fel a Hármashalom-oltárig, összesen mintegy 210
lovas – részletezte André Mónika.
Az ünnepélyes pillanatokon jelen
volt Molnár Levente gyergyóremetei születésű operaénekes és a székelyudvarhelyi Murányi Sándor író
is, ők ugyancsak Csíksomlyóra tartanak, de nem a harasztkeréki csapattal. A lovasokat a Maros Megyei
Tanács nevében egy Hamvas Bélaidézettel indította útnak Péter Ferenc elnök: „Most eredj, és élj, mert
a világ a tiéd!”. Ugyancsak hétfőn
kötötték a zászlóra a házigazda
Ákosfalva, majd Kibéd, Csíkfalva,
Havad, Erdőszentgyörgy, Búzásbesenyő, Sóvárad, Balavásár, Mezőmadaras,
Nyárádszereda,
Marosvásárhely és Vince Lóránd
EP-képviselő szalagjait is. „Uram!
Tarts meg minket édesanyánk nyelvében és édesapánk kultúrájában!
Az ősi templomot és iskolát éltesd
tovább bennünk“ – áll a balavásáriak imaszalagján, míg a marosvásárhelyi (volt) II. Rákóczi Ferenc

Római Katolikus Teológiai Líceum
volt igazgatója az iskola imáját Ady
Endre egy gondolata révén továbbította: „Az élet szent okokból élni
akar” feliratú szalagot kötötte fel
Harasztkeréken. Tamási Zsolt a lovarda tagjaként évente részt vett a
lovas zarándoklatokon, idén viszont
nem ülhetett lóhátra, mert az iskola
átszervezésén kellett dolgozni, de
hiszi azt, hogy „a Szűzanya megáldja minden jóakaratú ember segítőkészségét, megáldja a munkánkat,
s közbenjárására az iskolánk újraindul.” A volt igazgató reméli, hogy
az utolsó szakaszon csatlakozhat a
csapathoz, és lóháton fogja elvinni
s letenni az iskola imaszalagját a
Szűzanya lábához.
Huszonkilencedszer indult gyalogos zarándokcsapat Nyárádremetéről Csíksomlyóra. Az indulók
szerda reggel a helyi templomban
szentmisén vettek részt, majd Csüdör Imre jobbágyfalvi plébánostól
átvették a megáldott jelképes stólákat, és nekivágtak a négynapos
útnak. A zászlójukon ott az első zarándoklat évszáma (1993), a csapatot pedig idén is Katona Ernő
vezeti, aki 29. alkalommal vesz
részt a zarándoklaton. Elmondása
szerint nagyon felemelő érzés, talán
szavakba nem is önthető mindaz,
amit egy ilyen út előtt állva átérez
az ember. A 22 fős csapathoz Szovátán további hat zarándok csatlakozott, a csapat azt kérte az
itthoniaktól, hogy imádkozzanak az
ő célba érésükért, míg ők cserébe
tolmácsolják azok imáit, akik nem
vehetnek részt a pünkösdi búcsún.

Baricz Lajos

Hogyha ma jönne
Hogyha ma jönne Isten tüzes Lelke,
betöltené, biztos, az én lelkemet,
hogy ne legyen rossz, s bűn se legyen benne,
és ne vádoljon a lelkiismeret.
Isten szent Lelke tisztít és megszentel,
új élettel tölt el, s bátorságot ad,
törődjek mindig a jóval, a szenttel,
és ha befogadom, lelkemben marad.
Pünkösdi vihar nem lesz soha többé,
de Isten Lelke kiárad örökké,
és a világunk vele jobbá válik,
ám a Szentlélek mireánk is számít:
ha befogadjuk, éljünk benne, véle,
legyen szívünkben szeretet és béke!
nyában közelíti meg a mise helyszínét.
A menet számos hagyományos
egyházi jelvényt visz magával: középtájt, a főpapok előtt helyezik el
a nép által labóriumnak nevezett labarumot, amely az ókorban Nagy
Konstantin császár győzelmi jelképe volt. A csaknem 30 kilós tárgyat a hagyomány szerint a
katolikus gimnázium egy-egy végzős diákja viszi és emeli magasba.
Amikor a labarum a Kissomlyó-hegyen lévő Salvator-kápolna elé ér,
ahol az István pap vezette első zarándoklat emlékét őrző kereszt áll,
eléneklik az Egészen szép vagy
Mária című éneket, amit főpapi
áldás követ. A keresztalják fokozatosan betöltik a hágó széles terét, és
megkezdődik a mise. A hazatérők
búcsúfiát visznek magukkal: kizöldült nyírfaágat, megszentelt emléktárgyat, amelyet a kegyszoborhoz
érintenek. A gyerekeknek szánt
ajándékok közül a mézeskalács a
legnépszerűbb.
A búcsú nevezetes istentisztelete

még a csángó mise, a csíksomlyói
plébániatemplomban a moldvai
csángóknak tartott, magyar nyelven
bemutatott szentmise, mert a csángók szülőföldjén nincs rendszeres
magyar nyelvű misézés. Ugyancsak
a csángókhoz fűződik a pünkösdvasárnap hajnali „napba nézés”, hitük
szerint imádkozva a Kissomlyó keleti lejtőjén megláthatják a napban
galamb formájában felrepülő Szentlelket, Jézus és Szűz Mária alakját.
A 2019-ben Romániába látogató
Ferenc pápa június 1-jén, egy héttel
a búcsú előtt szabadtéri szentmisét
pontifikált a csíksomlyói hegynyeregben, a pápalátogatás napját is fogadalmi búcsúnak nyilvánították. A
csíksomlyói búcsú és kegyhely
2020-ban került be a hungarikumok
közé.
Az idei búcsú mottójának a csíksomlyói kegyhely ferences őrei a
ferences rend jelmondatát, a Pax et
bonum! (Béke és jóság!) mondatot
választották. A búcsú szónoka Udvardy György veszprémi érsek lesz.
(Az MTVA Sajtóarchívuma)
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II. Erzsébet királynő platinajubileuma
Négynapos nagyszabású rendezvénysorozattal ünneplik csütörtöktől az
Egyesült Királyságban II. Erzsébet királynő platinajubileumát, vagyis
trónra lépésének 70. évfordulóját.

A jeles esemény egybeesik a 96 esztendős
uralkodó ilyenkor esedékes – bár a szokásos
június közepi időponthoz képest kissé előre
hozott – „hivatalos” születésnapi ünnepségével, és ebből az alkalomból számos híresség
részesült magas kitüntetésben.
II. Erzsébet királynő 1952. február 6-án,
édesapja, VI. György király halálának napján
lépett az Egyesült Királyság trónjára, de uralkodása jelesebb évfordulóinak ünnepségeit a
jobb időjárás reményében – a hivatalos születésnaphoz hasonlóan – júniusban tartják.
Így volt ez az 1977-es ezüstjubileumon, a
2002-ben tartott aranyjubileumon és a 2012ben rendezett gyémántjubileumi ünnepségeken is.
A júniusi időpontot indokolja az is, hogy
az uralkodó közismerten nem tartaná illőnek,
ha édesapja halálának emléknapján ünnepelné az ország az ő trónra lépésének évfordulóját. E hagyománynak megfelelően
született az a döntés, hogy a hivatalos idei
születésnapi ünnepségeket és a platinajubileumi rendezvényeket ezúttal egyazon júniusi
hétvégén rendezzék.
Az angol–brit monarchia évezredes történetében példátlan évfordulóra a brit kormány
négynapos hétvégét hirdetett, mégpedig úgy,
hogy a május utolsó hétfőjén esedékes hagyományos országos munkaszünetet csütörtökre helyezte át, és pénteket rendkívüli
munkaszüneti nappá nyilvánította.

Az ünnepi hosszú hétvége első napjának
legnagyobb rendezvénye az egy héttel előre
hozott hivatalos születésnap lesz. A Trooping
the Colour néven közismert, igen látványos,
rendszerint százezres tömeget vonzó katonai
parádét a koronavírus-járvány miatt 2020-ban
és tavaly csak igen szűk körben, a királynő
windsori rezidenciáján, közönség nélkül rendezték meg.
Csütörtökön viszont 1500 katona és 400
fős katonazenekar részvételével, két év kihagyás után újból teljes pompájában megtartották a díszszemlét.
Az évfordulós ünnepségek könnyed mozzanataként szappanopera-színésznek szegődött a brit trónörökös, az uralkodó elsőszülött
fia, igaz, csak egy alkalomra. Károly walesi
herceg édesanyja kedvéért vállalta a beugrást
a BBC közszolgálati televízió legnépszerűbb,
EastEnders című, 1985 óta futó sorozatában.
Károly szerepe szerint felesége, Kamilla
cornwalli hercegnő társaságában váratlanul,
mindenki legnagyobb elképedésére megjelenik a sorozat helyszínén, a Walford nevű kitalált londoni kerület ugyancsak kitalált
főterén, az Albert Square-en, és csatlakozik a
főszereplők által rendezett utcabálhoz.
Az epizódot a BBC csütörtök estére tűzte
műsorra.
A négynapos platinajubileumi hétvégén országszerte több ezer igazi utcabált is tartanak,
igaz, nagy valószínűséggel a trónörökösi házaspár részvétele nélkül.
A rendezvénysorozat legnagyobb eseménye ugyanakkor a Platinum Party néven megszervezett hatalmas élő koncert lesz a
Buckingham-palota előtt, a globális szóra-

Fotó: www.royal.uk

koztatóipar, valamint a sport- és médiavilág
legnagyobb sztárjainak közreműködésével.
A három színpadon zajló rendezvényen,
amelyre 22 ezer nézőt várnak, személyesen
vagy videókapcsolaton jelen lesz sok más híresség mellett Sir David Attenborough,
Emma Raducanu, David Beckham, Ellie
Simmonds, Stephen Fry, Julie Andrews, az
angol Királyi Balett társulata, Alicia Keys,
Hans Zimmer, Ella Eyre, Craig David,

Mabel, a Duran Duran, Andrea Bocelli és Sir
Elton John.
Csütörtökön nyilvánosságra hozták a királynő születésnapi kitüntetési listáját is.
Az uralkodói elismerések díjazottjainak
névsorát évente kétszer, újévkor és II. Erzsébet királynő júniusi hivatalos születésnapján
hirdetik ki.
Az idei születésnapi kitüntetési listán 1134
név szerepel.
Az elismerésben részesítettek között van
Stella McCartney divattervező, Sir Paul
McCartney-nak, a Beatles egykori dalszerzőjének és basszusgitárosának a leánya, aki a
Brit Birodalom Rendjének parancsnoki címét
(CBE) kapta az uralkodótól.
Rio Ferdinand, az angol futballválogatott
egykori sztárja a Brit Birodalom Rendjének
tisztje (OBE), Gareth Bale, a walesi labdarúgás csillaga a Brit Birodalom Rendjének tagja
(MBE) címet viselheti csütörtöktől.
A királynő a brit becsületrend, az Order of
the Companions of Honour tagjává avatta Sir
Salman Rushdie írót. Sir Salman nevét 1989ben ismerte meg a világ, miután Sátáni versek című, vallásgyalázónak ítélt művéért az
iráni iszlám állam akkori első számú vezetője, a néhai Khomeini ajatollah vallási halálos ítéletet mondott ki rá.
Rushdie mostani kitüntetésével igen előkelő társaságba került: az V. György király
által 1917-ben alapított brit becsületrendnek
a mindenkori uralkodóval együtt legfeljebb
65 tagja lehet.
A jelenlegi tagok között van mások mellett
a rendkívüli sikerű természetfilmjeivel világhírűvé vált Sir David Attenborough, Judi
Dench színésznő, J. K. Rowling, a szintén
példátlan sikerű Harry Potter-regényfolyam
szerzője, Sir Paul McCartney, valamint a brit
rock másik veterán világsztárja, Sir Elton
John. (MTI)
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A pünkösd alkalmával megszületett egyház ma is él
Pünkösd egy vallásos happy end: karácsonykor jön egy „Üdvözítő”, akit az
emberiség nem akar elfogadni; húsvétban átlépjük a hit határkövét: élet vagy
halál, és a kétezer éves keresztyénség igazolja – mi az életre figyelünk. Pünkösdkor átéljük az isteni erő jelenlétét az emberi életben, a világban. Ennek
bibliai háttere az a titokzatos esemény, amikor a pár héttel azelőtti csütörtökön a jézusi tanítványok vezetője, Péter apostol félelmében még letagadja
Jézussal való kapcsolatát, de pünkösdkor többezres tömeg előtt úgy vállalja
fel Jézus melletti elkötelezettségét, hogy irányt szab egy olyan világnak,
amely aztán átalakította Európát, és teletelepítette gótikus, barokk, egyszerű
vagy modern templomokkal, igazolva máig, hogy a pünkösd alkalmával megszületett egyház ma is él. Ez a mindenkori pünkösd forrása, a Lélek embert
és világot formáló ereje.

lokat felismerni, és mindenki számára elfogadhatóan megfogalmazni. Nehéz mindenki
helyét megtalálni egy közösségben. De nem
lehetetlen, csak annyira nehéz, amennyire
emberi életünk ezekben az erőfeszítésekben
tisztává, fényessé, tartalmassá csiszolódik.
És a racionalitásból kiindulva, így jutok el
az élményszerűig, a szentig, a kimondhatatlanig. Ahhoz, hogy közösségben éljünk,
szükségünk van a lélekre, a Lélekre. Ezt a lelket keressük, ezért imádkozunk, ebben hiszünk, hogy a tiszta, jó szándékú emberek,
inkban és minden cselekedetünkben felfedez- akik békét, biztonságot, tisztességes életet,
Nagy-Bodó Tibor
hető legyen a Szentlélek igazi tüze, minden- igazságot akarnak, ma is részesülhetnek
Ft. Obermájer Ervin, dr. Macalik Győző és féle maszkírozás és álságosság nélkül.
abban a tüzes isteni lélekben, amely képessé
vértanútársai szentté avatási eljárásának
Katolikus Anyaszentegyházunk legszebb teszi őket e szent eszmékért való küzdésre.
posztulátora és Márton Áron püspök himnusza ekképpen szólítja meg a Szentlelszentté avatási ügyének viceposztulátora: ket: „Te, kit Védőnek mondanak… tűz, élő Rigmányi Arnold koronkai református
forrás, szeretet…”. Védjük mi is a bennünk lelkipásztor:
Fons vivus, ignis, cáritas
lángoló lelkesedést, mely igaz szeretettel fordul a mellettünk élő embertársak felé, s igazi A pünkösd az isteni Léleknek
forrást kínál nekik. Olyan forrást, mely tisz- az erejére mutat rá
tánlátást és békét nyújthat az egész világnak.
Tisztánlátást, hogy a háború borzalmai
végleg megszűnjenek létezni, hogy az egymás közötti szakadékok eltűnjenek, és hogy
az emberek megláthassák egymás szemében
ugyanazt a jó tüzet, amelyet a Szentlélek
Isten adott az apostolok mindenikének, kivétel nélkül.

Szentlélek Úr Isten, töltsd be szíveinket épen
mennyei szent ajándékkal, szívbéli szent buzgósággal.” Római katolikus testvéreink szívükben melengetett hitükből indíttatva
elzarándokolnak a csíksomlyói Nyeregbe,
ahova sokan mi, protestánsok is velük tartunk, hiszen ez a hely lassan az egyetemes
magyarság zarándokhelyévé nőtte ki magát.
Ott, katolikus és protestáns magyarok között aligha érződik a felekezeti különbség, hiszen a nemzeti lobogók és Isten kék ege alatt
magyar szívekből szól ajkunkról a nemzeti
ima, mely a Lélek ereje által eggyé tesz bennünket.
Isten adjon mindnyájunknak áldott pünkösdi ünnepet, és az Ő Szentlelkének erejével
ajándékozzon és áldjon meg bennünket életünknek minden napján.
Tamás János csíkszeredai evangélikus
lelkipásztor:

„Piros pünkösd napján...”

Szabó Előd ürmösi unitárius lelkipásztor:

Ahhoz, hogy közösségben éljünk,
szükségünk van a lélekre, a Lélekre

– A pünkösd ünnepének alapmozzanata a
megvilágosítás és megvilágosodás valósága
nemcsak az emberi élet sorsfordító momentumaiban, hanem a kereszténység megélésének hétköznapi pillanataiban is. A Szentlélek
Isten kiáradása az apostolokra, nem pusztán
egyetlen fontos momentum volt, mely őket
megerősítette, hanem tartós kegyelemforrás
is, mely képessé tette őket, hogy továbblépjenek, és belső értékeiket kibontakoztassák a
nemzetek javára.
Éppen ezért a pünkösd mindenkori üzenete, hogy a hitélet és a személyes magánélet
területein mindig is szüksége volt az emberiségnek a nekünk adományozott isteni megvilágításra, más szóval Isten kegyelmére.
A Szentlélek hét ajándéka olyan kegyelmeket közvetített abban a korban az apostoloknak és a 21. században a ma élő
emberiségnek, amelyek az emberi életbe nem
sötétséget, hanem fényt és tisztánlátást kölcsönöznek.
Erre a tisztánlátásra korunk emberének kiváltképp szüksége van. Ugyanis, ha a keresztény ember tisztán látja saját életét, hitét és a
társadalom folyamatait, könnyűszerrel fel is
tudja fedezni, hogy mik azok az értékek,
amelyek a társadalmat tökéletesítik, szerethetőbbé teszik az emberek közötti kapcsolatot.
Az értelmi és szívbéli tisztaság elengedhetetlen ebben a korban, amelyet szétdúl a háború
zaja, a különböző világjárványok veszélye és
egyáltalán nem utolsósorban a látszatboldogságot ígérő divatos szlogenek és mozgalmak
szemfényvesztése. Ebből fakadóan adódhat a
kérdés: mi a lehetőség e szédült, mámorító
hajszából való kigyógyulásra?
Az esély a gyógyulásra Isten igéjének
meghallása és alkalmazása, nemcsak a templomok és otthonaink falain belül, de azokon
kívül is. Mindössze annyit kell tennünk első
lépésként, hogy hagyjuk a lángnyelvnek szíveinkben való meggyúlását, hogy lelkünk, értelmünk és testünk fő mozgatórugójává
legyen. A vallásos képzőművészet a Szentlélek Isten megjelenését szinte kivétel nélkül
tűz és lángolás formájában ábrázolja. Tűz,
mely melegít, de nem éget meg! A pünkösd
ünnepén kiváltképp alkalmas időszakot élünk
meg arra, hogy a mi tekintetünkben, szava-

– Pünkösd csodálatos ünnepe biztatóan
mosolyog ránk. Ezt a mosolyt csak akkor érthetjük meg igazán, ha megéltük a nagypéntek
vívódásait és a húsvét szavakba nehezen önthető belső, lelki élményét. Mint ahogy a termés bizonyosságát látjuk a megművelt
mezőkön, de a látvány csak akkor érint meg
igazán, ha mi temettük a földbe a magot, és
mi éltük át azt a pillanatot, amikor láthattuk
a föld rögét feltörő hajtás frissességét.
Unitárius hittanunk szerint pünkösd a lélek
kitöltésének és a keresztény egyház megalakulásának ünnepe.
Racionalitáshoz, a tiszta ész világosságához szoktatott elmémmel a második fogalom
felé hajlok először. Az intézmények keretei
között biztonságot remélő emberi érzéssel
ünneplem a közösség létrejöttét, a felismerést, hogy a jézusi örömhír csak emberek között válhat valósággá és áldássá. Aztán
eszembe jut a történelem sok véres pillanata,
amikor éppen e közösség léte okozott annyi
fájdalmat és szenvedést öröm és evangélium
helyett. De eszembe jutnak személyes tapasztalataim, hogy milyen sokszor nehéz a családi
vagy gyülekezeti közösségben egyszerre érvényesíteni az igazságosságot, a rendet, a fegyelmet, valamint a szeretetet, a végtelen
megbocsátást és az irgalmat. Időnként, a nehézségekben, a válságos pillanatokban kísérti
az embert a gondolat, hogy jobb lenne egyedül, jobb lenne az alkalmazkodási kényszer
nélkül, hogy jobb lenne a közös megegyezés
kanyargós útjai helyett öntörvényűen élni.
Pünkösd ennek a kísértésnek az árnyait űzi
el.
Nehéz közösségben élni, nehéz a közös cé-

– Pünkösdi ünneplésünk külső velejárói
ugyan nem mutatják, mégis bátran állíthatjuk,
hogy ünnepeink közül ez a legfontosabb,
ugyanis a Szentlélek hitet adó és elménket,
lelkünket megvilágosító ereje nélkül nem
tudnánk megérteni a többi egyházi ünnepünk
lényegét.
A pünkösd ugyanis annak az isteni Léleknek az erejére mutat rá, amely 2000 évvel ezelőtt egyházat hozott létre, és egyben élővé
teszi az emberben a karácsony, a nagypéntek,
a mennybemenetel és a húsvét üzeneteit.
A Szentlélek hitet adó és lelket, elmét megvilágosító ereje nélkül Jézus megszületésére,
nagypénteki keresztáldozatára, mennybemenetelére és feltámadására csupán történelmi
tényekként tudnánk tekinteni. Szentlélektől
származó hit által azonban – melyet a hívő
ember nem szűnhet meg kérni buzgó imádság
által – mindnyájunk számára személyessé
válhat a betlehemi jászol és a golgotai kereszt
eseménye, valamint a húsvét reggeli üres sír
és a mennybe való felemeltetés csodája.
A Szentlélek ereje teheti és teszi személyessé mibennünk a Krisztus születésében,
kereszthalálában, feltámadásában és menybemenetelében kapott isteni kegyelmet. Elhozza az értünk Születettet szívünk jászlába,
valósággá teszi lelkünkben az Ő kereszthalálát, hitet ébreszt bennünk, hogy a feltámadás
örömében élhessünk, és bizodalmat ad arra
nézve, hogy van Közbenjárónk a mennyei
Atyánál. Ennek az isteni kegyelemnek az átérzése, megtapasztalása pedig, ami a Szentlélek munkája által történik, életátértékelő
hatással van az emberre. Attól a pillanattól
kezdve kiszélesedik az ember látásában és
felfogásában az élet láthatára, és a Lélek ereje
által a születéstől a meghalásig tartó véges
élet fölött a hitbeli látás számára megmutatkozik a szemmel láthatatlan végtelen, az
örök.
Pünkösd ünnepét a húsvét utáni ötvenedik
napon tartja a keresztyén egyház. Ez már a
tavasz vége, a nyár kezdete. Ilyenkor még a
természet kivirulása is az újjászületésre, Isten
megújító erejére emlékeztet, mely reménységgel és lelkesedéssel tölt el.
Protestáns felekezetű közösségeinkben felhangzik a pünkösdi énekimádság: „Jövel

– Népdal őrzi a tényt, hogy evangélikus
templomaink a pünkösdi ünnepi istentiszteletre pirosba öltöznek. Piros az oltár, a szószék, a padok díszítő terítői, a lelkipásztor
stólája. A piros a Lélek ünnepének színe.
Karácsony, húsvét ünnepén fehér liturgikus színben ünneplünk.
Gondoljunk a nagy egyházi ünnepeinkre!
Rangsorolhatóak-e? Nem.
A betlehemi jászolban – karácsonykor –
megszületik Jézus, a Fiú, a Megváltó. Ő az,
aki nagycsütörtökön megtöri a kenyeret, és
továbbadja a pohárral, mondván: érettetek. És
ott van nagypénteken, a golgotai kereszten,
érettünk. Leszállhatna-e? (Ahogyan némelyek sugallták.) Igen. De nem! Vállalja érettünk.
Ragyog a húsvét fénye, világossága. Nincs
ott, feltámadt.
Mindez érettem. Érettem? Igen. Érettem
Krisztus születése, kereszthalála, feltámadása. Mindezek mellett szól ígérete: nem
hagylak egyedül.
Elküldöm a Pártfogót, a Lelket, veled leszek minden napon.
Luther Márton Kiskátéjában írja: „Hiszem,
hogy saját értelmemmel vagy erőmmel nem
tudnék Jézus Krisztusban hinni, sem őhozzá
eljutni, hanem a Szentlélek hívott engem az
evangélium által, ajándékaival megvilágosított, az igaz hitben megszentelt és megtartott.
… Kegyelme gazdagságából nekem és minden hívőnek minden bűnt naponként megbocsát, az ítélet napján engem és minden holtat
feltámaszt, és nekem minden Krisztusban hívővel együtt örök életet ád”. Ez bizonnyal
igaz.
Így „piros” szívem hittel örvend karácsonykor Jézus születésének; bűnbánattal
teszi le gyarlóságait, Isten, embertársai elleni
gyengeségeit, mulasztásait, bűneit a kereszt
aljába; hálát adva Isten végtelen szeretetéért
pünkösdkor, hogy mindezt Ő volt képes bennem megvilágosítani, megtartani a Lélek
által.
Mindezért az ünnepek ünnepe szentháromság vasárnapja.
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A természet kalendáriuma (DXV.)
Kiss Székely Zoltán
Egykori magyarázat szerint a hónap névadója Júnó volt. Június római ünnepei alátámasztják e nézetet. 1-jén ülték meg Iuno
Moneta (az „Intő” Júnó) temploma avatásának emlékünnepét. Február 1-jén, mely
hónap a Februa „álnéven” rejtőzködő Júnónak volt szentelve, Iuno Sospita, az „Oltalmazó” Júnó templomának avatásáról
emlékeztek meg.
Júnó is beletartozott Mars, Venus és Jupiter famíliájába (akikről a márciust, eredetileg
az áprilist és a május hónapot elnevezték).
Hiszen Júnó Jupiter nővére és felesége volt.
A római istenek ebben a tekintetben nem nagyon voltak válogatósak – jegyzi meg Supka
Géza a Kalandozás a kalendáriumban és
más érdekességek című munkájában. Júnó a
születések védőistennője, a gyermekáldás és
házasélet úrnője volt.
Júnó volt a csillagos égbolt királynője is, a
júniusi szőke fényű csillagok úrnője.
A távol csillagok oly szőke fénnyel égnek.
(Annára gondolok, ki szőke s messze rég.)
Kaszálók illatát üzenik esti rétek.
(Annára gondolok, emléke enyhe, szép!)
A nyár ragyog, lobog. Pipacsosok a rétek.
(Annára gondolok, ó én letűnt nyaram.)
Őszünk be közeleg, falevél földre téved.
(Annára gondolok és siratom magam!)
Juhász Gyula Nyár elejére utaló versével
lépjünk hát mi is Júnó havába.
Június első napján emlékezzünk meg az e
napon 1531-ben Nagyszombaton született
Zsámboki Jánosról. A reneszánsz humanista
polihisztor Sambucus néven szignálta műveit. Huszonkét esztendőn át vándorolt a világban,
megfordult
Lipcsében,
Wittenbergben, Ingolstadtban, Strassburgban
és Párizsban. Főként nyelvészeti és irodalmi
tanulmányokat folytatott, végül Páduában orvosi képesítést is szerzett. Hatalmas kézirat-,
könyv- és éremgyűjteményét is utazásai
során alapozta meg. 1564-ben végleg letelepedett Bécsben, ahol udvari orvos és történész lett. Ő adta közre Janus Pannonius
verseit, számos ókori görög és római szerző
művét latin nyelven, a magyar törvénytárat,
nevéhez fűződik a teljes Bonfini-kiadás. Térképkiadásai is jelentősek, különösen az Erdélyt
és
Dalmáciát
bemutatóak.
Munkásságának jelentőségét az adja, hogy
munkáin keresztül Magyarország múltját és
jelenét az érdeklődő külföldi kortársak megismerhették, azóta fellelhetetlen kéziratokat

őrzött meg másodközléseiben, és ezek máig
fontos forrásmunkái a tudománynak.
A Sambucus latin neve a bodzának. Virágzik a bodza, büdös az iskola – járja a mondás.
S már iszogatjuk a libapezsgőt. A mi családunk e néven ismeri azt a szénsavas frissítő
italt, amit bodzavirágból készíthetünk. A virágzat gyűjtéséhez a napsütéses kora délutáni
órák a legalkalmasabbak. Az egészséges,
friss, fiatal virágzatok az ital illatát, zamatát
adják, virágpora pedig segíti az erjedést. A
cukor fermentálódása miatt lesz pezsgő ital.
Színét még fokozhatjuk, ha a cukor egy részét barnára pergelve keverjük hozzá. A meggyűlő szén-dioxid erős palackba zárva várja
– dédnagynéném spanyolviasszal ragasztotta
le az üvegek dugóját, bírták is azok a „pecsétek” a növekvő belső nyomást! –, hogy buborékok
formájában
felpezseghessen
kinyitáskor. Hűvös helyen tárolva hónapokig
eláll, s a kora nyarat idézheti ősz beköszöntekor is.
Június elejére eltűnik a smaragd a fák
lombjából, nyárba férfiasodik a márciusban
még csitri, áprilisban legényes, május végére
már vihart látott, záport átélt zöld. Férfi-erdő
– így írta Reményik Sándor:
Eltűnt az üde smaragdragyogás,
A lomb sűrűbb, sötétebb.
Április ment,
Május nyomába lépett,
És közeleg a nyár.
Az ifjú erdő komoly férfi már.
Összeborult a lomb,
Mélyzöld kupola lett.
Visszhangoz töprengő kérdéseket,
És önmagának harsogva felel.
A vihart addig nem engedi el,
Míg búgó hangon meg nem áldja őt.
A fák: keményderekú gondolatok,
Az ősi földből szívnak őserőt.
Koronájukat égnek emelik.
Ha van Isten, ha nincs:
Mindegy nekik.
Mert nekik úgy kell élni, mintha volna!
Viharban, csendben rájok lehajolna.
Mert nekik nőni kell –
És nőni – csak az ég felé lehet.
Eltűnt az ifjú smaragdragyogás,
Sötétebb lett a lomb.
Amit harsogva mond:
Riadó, érces, telthangú beszéd,
Meggondolt felelet.
Vagy ünnepélyes, komor hallgatás.
Az erdő férfi lett.

A verset Reményik Kolozsváron írta, a Hója erdőben, 1921 júniusában, egy
évvel a trianoni békediktátum után, de csak 1925-ben
jelenhetett meg az Egy
eszme indul című kötetében.
2010 óta június 4. – az az
évi XLV. törvény értelmében a nemzeti összetartozás
napja. Az indoklás – „a
több állam fennhatósága
alá vetett magyarság minden tagja és közössége
része az egységes magyar
nemzetnek, melynek államhatárok feletti összetartozása valóság, s egyúttal a
magyarok személyes és közösségi önazonosságának
meghatározó eleme” –
látva, mi történik Kárpátalján, időszerűbb, mint valaha.
Ötven évvel ezelőtt,
1972. június 5-től 16-ig tartották Stockholmban az
ENSZ első, Ember és
bioszféra címet viselő körA nyár ragyog, lobog, pipacsosok a rétek
nyezetvédelmi világkonferenciáját. A világszervezet
minden rossz van a világban: feltárja, hogy a
közgyűlése a konferencia javaslatára még hiba gyökere az ember világhoz való hozzáabban az évben határozatában nemzetközi állásában rejlik, és rávezeti a „tanítványt” s
környezetvédelmi világnappá nyilvánította a az olvasót, hogy mi a természettel, a Világgal
tanácskozás kezdőnapját.
összhangban élés alapja.
1991. június 3-án Daniel Quinn Ismael
„Mit számít az, hogy belefáradtam a köregénye két és fél ezer pályamű közül el- rülöttem levő minden élet gyilkosaként élni?
nyerte a Turner Tomorrow Társaság díját, a Ismerem a jót és a rosszat, és az életnek ez a
félmillió dolláros jutalom átadására az Ame- módja jó. Tehát így kell élnem, még ha halárikai Természettörténeti Múzeumban került losan bele is fáradtam, még ha el is pusztítom
sor. A könyvnek cselekménye alig van: a a világot, sőt mi több, magamat is… Határmondanivaló egy tanár és tanítványa párbe- talanul fogok növekedni. Behatároltnak lenni
szédében bontakozik ki. A történetet egyes rossz. Lehet, hogy széttaposom és romba dönszám első személyben elbeszélő tanítvány töm a kertet. Lehet, hogy az ivadékaim úgy
egy középkorú, enyhén megkeseredett férfi, fognak hemzsegni a Földön, mint a sáskák,
a tanár – Izmael – pedig egy féltonnás gorilla. letarolják azt, amíg bele nem fulladnak a
Kettejük találkozásának az előzménye egy Iz- saját szennyükbe, végül már ki nem állhatják
mael által feladott újsághirdetés: „TANÁR ta- egymás látását sem, és megőrülnek. Mégis
nítványt keres. Határozott vágy a világ folytatniuk kell, mert korlátlanul növekedni
megmentésére elengedhetetlen. Jelentkezni jó, a törvény korlátait elfogadni pedig rossz.”
személyesen.”
Valóban ez lenne a sorsunk? Ilyen katasztA kezdeti idegenkedésen túllépve a férfi rófa felé tart az emberiség? – teszi fel a ma
Izmael tanítványául szegődik, aki nem tanít még aktuálisabb, végső kérdést a könyv.
neki semmi új tényt – ellenben a mindenki
1992. június 3-i kezdettel tartották meg
által ismert biológiai, ökológiai, történelmi, Rio de Janeiróban a „Föld-csúcstalálkozó”sőt bibliai tényeket teljesen szokatlan elren- ként ismert konferenciát. A riói egyezményt
dezésben gondolja és gondoltatja újra. A „ta- – teljes címén A biológiai sokféleségről szóló
nítás” során nem csak rámutat arra, hogy mi egyezményt – 1992. június 13-án írták alá.
Állást foglal az ember (emberi társadalom) és
a természet (élővilág, biológiai sokféleség)
viszonyának meghatározásában. Az egyezmény nem csupán az alapelveket és a feladatokat határozta meg, de intézkedett a
végrehajtásról is. Betartása azóta is várat magára. Reménykedjünk, hogy az emberiség hamarabb ébred e lázálmából, még mielőtt
önmagát ki nem irtja erről a földgolyóról…
És pünkösd. Csodás egybeesés, hogy az
idén Trianon napja és pünkösd ily közel került egymáshoz. Most eljövend. A húsvét
utáni 7. vasárnap és hétfőn a kereszténység a
Szentlélek kiáradását ünnepli. A Szentlélek
az Atya és a Fiú kölcsönös szeretetének végpontja.
„Új szövetséget kötök veletek... akkor
majd... új szívet adok nektek, és új lelket oltok
belétek... Az én Lelkemet oltom belétek...”
A pünkösdi somlyói zarándoklat hagyományáról a XV. századból maradt fenn az első
írásos emlék. A világ bármely táján élő magyarság (felekezettől függetlenül) összetartozásának legfontosabb letéteményévé vált
mára a csíksomlyói búcsú.
„Régi bevett szokásom szerint ismét valami mulatságos kalendáriumi matériával
akartam tenéked mostan is udvarolni” – veszem kölcsön a szót az 1759-es győri kalendárium szerkesztőjétől, kedves Olvasóm. De
lám, szomorúbb téma is előkerült mára, s
talán reménykeltő is. Mindazonáltal, remélem, hasznosan mulattatónak bizonyultam.
Maradok kiváló tisztelettel.

A csíksomlyói basilica minor, júniusi nap leszentültében

Kelt 2022. június 3-án, egy nap híján 102
évvel Trianon után
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VÍZSZINTES: 1. A közmondás els része. 9. Másfelé veszi az irányt. 10. Írország
honi neve. 11. Vízi állatokra vadászik. 16. A Noszty fiú … 18. … mi a k (Petfi). 19.
Nagy test papagáj. 20. Izomköt. 21. Ásványi fszer. 22. Az itteni tárgyat. 23. Villanófény. 24. Vörösmarty rövid eposza. 26. Találni akar. 28. … Hoffmann német író,
zenész (röv.). 29. Feltett szándék. 31. Rovartojás. 32. Az emberi agy képessége. 34.
Merengve néz. 36. Magad. 38. A nyelcs egyik része. 40. Fels végtag. 41. Vonalzóféle.
43. Sírfelirat része lehet. 45. A gadolínium vegyjele. 46. Dunakeszi része. 48. Isten, Úristen
(angol). 49. … és Tihamér (szerelmes pár Jókainál). 51. Három (olasz). 52. Odera-parti
lengyel város. 54. Egyhangú.
FÜGGLEGES: 1. A -hoz és -höz párja. 2. Az alumínium vegyjele. 3. Dohnányi
operája. 4. Kolozs megyei város. 5. Három (latin). 6. Kung-fus színész (Bruce). 7. Görög
bet. 8. Márványmintázat. 11. A közmondás második része. 12. Gabonát kaszál. 13.
Függzár. 14. Eladandó portéka. 15. Francia rt. 17. Kisebb tárgy tartója. 20. Ab …:
haragosan (latin). 22. Indul, fakad. 24. „Fényesebb a láncnál …” (Petfi). 25. Harap. 27.
Korai kerti gyümölcs. 29. Szervál (a teniszben). 30. Könyvtár. 33. Közlekedési pálya. 35.
Vasúti teherkocsi. 37. Kis áramfejleszt. 39. Vívóeszköz. 41. Taszító. 42. Ádám és Éva
eredeti lakhelye. 44. Taszít. 47. Lengyel sci-fi író (Stanislaw). 48. Ókori germán nép. 50.
A nikkel vegyjele. 51. A tellúr vegyjele. 53. Torino folyója.
L. N. J.

q

SZEMÉLYNÉVMÁS

Ì
OLIMPIAI
SPORT

Ê

q

S

L.N.J.

A MÁJUSI ÉVFORDULÓK (3.)
cím pályázat nyertesei:
Farkas Julianna,
Marosludas

Horváth Dániel,
Szászrégen
A pályázati rejtvény megfejtése:
ADDISON; CSÁKY; CSÁTHY; PILCH; OROSZHEGYI;
SZIGETI; NOVALIS; TÓTH
Kérjük a nyerteseket, jelentkezzenek
a 0265/268-854-es telefonszámon.
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A két rejtvény azonos számú meghatározásait keverve közöljük. A megjelölt
négyzetekbe kerül betket folyamatosan összeolvasva a Csomád-hegységben található tzegláp nevét kapjuk. Könnyítésül egy bett elre beírtunk.
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A megjelölt sorokban, oszlopokban szerepl helyes megfejtéseket június 16-ig a
Népújság címére (Dózsa György u. 9. szám) beküldk közül két személy egy-egy
könyvet nyer. A pályázati szelvényt – a pályázat címével együtt – kérjük kivágni és a
borítékra ráragasztani. (Egy borítékban csak egy pályázati szelvény szerepelhet.)
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Amikor a tanárok is elballagnak...

Ünnepi óra a Kántor-Tanítóképző Főiskolán
Ahogy forognak az esztendők
kerekei, tudjuk, hogy mindennek rendelt ideje van, így
nemcsak a tanév végének.
Ím, most eljött az ideje annak
is, hogy két kollégánk munkáját megköszönjük. A főiskola
tanári kara és a diákok nevében is egy kis szimbolikus
ajándékkal szeretnénk elbúcsúzni Dajka Adalbert és
dr. Barabás László tanár uraktól.

Dr. Kicsi Noémi
Nem, nem engedjük el őket olyan
könnyen. Mindannyiunknak szüksége van mintákra, nemcsak a pálya
kezdetén, de hasonlóképpen a
végén is. Nem is kérhetnénk egyebet a Mindenhatótól, mint a 90.
zsoltárban megfogalmazottakat:
„Taníts úgy számlálni napjainkat,
hogy bölcs szívhez jussunk.” És ha
már számlálásról van szó, elárulom
azt is, hogy ez a szimbolikus ajándék egy óra (karóra) és egy íróeszköz. Az íróeszköz egyértelmű, hogy
az értelmiségi, a tollforgató ember
jelképe, habár a digitális korban
már némi magyarázatra szorul, viszont az órát nem figyelmeztető jelnek szántuk a hátralévő időre. Az is
lehet, de ez az óra legyen az itt eltöltött időszak jelképe. Lássuk,
miről is szólnak ennek az időszaknak az órái a teljesség igénye nélkül.
Dajka Adalbert tanár úr 2001 óta,
azaz huszonegy éve tanít a marosvásárhelyi Kántor-Tanítóképző Főiskolánkon testnevelést és annak
módszertanát. Mindvégig stopperóra-pontossággal tartotta meg óráit,
elsőnek hozta be munkaterveit,
vizsgalapjait, és az órával nem mér-

hető becsületességen, a sportszerűség és a fair play szabályain túl kollégaként
elsőnek
köszöntött
karácsonyra, húsvétra, nőnapra. A
leendő tanítóknak, a diákjainknak
készített módszertani segédanyagsorozata sokak számára nyújtott
mentőövet a pályán, hiszen a köztudottan elhanyagolt testnevelési órák
megtartására a szakirodalom nem
bővelkedett túl sok kiadvánnyal.
Ügyszeretetét és elkötelezettségét a
6 szakdolgozat irányítása is bizonyítja, ahol olyan témákat dolgozott
fel végzőseinkkel, amelyek a testifizikai fejlődésen túl a kisiskolások
sikerélményét, ügyességét, erkölcsi
nevelését is szolgálták. A kántor-tanítóképzőben kifejtett tevékenysége
csupán kiegészítője volt a gimnáziumi címzetes tanári munkájának,

ahol számos elismerő oklevélben és
kitüntetésben részesült. Pályája
során folyamatosan publikált szakanyagokat különböző folyóiratokban, akadémiai kiadványokban,
emellett a nemzetközi kongresszusokon, tudományos diákköri konferenciákon való részvételei és a
továbbképzései mind-mind szakmai
alázatáról tesznek bizonyságot.
Nem kis munka van ezek mögött, és
bizony az ember belefárad, nemcsak szellemileg, de fizikailag is,
még a testnevelő tanár is. Mit is kívánhatnánk másegyebet, mint azt,
hogy most már az igazi nyugdíjas
éveit jó egészségben teljesen odaszentelhesse mindannak, ami eddig
háttérbe szorult, és szeretett családja körében élvezni tudja mindazt
a szépet és jót, ami e gazdag értel-

miségi pálya gyümölcseként beérett. Isten áldja további életét!
Az esztendő kerekének forgását,
az idők szavát ki érthetné jobban,
mint dr. Barabás László, főiskolánk
és a Károli Gáspár Református
Egyetem docense. A gazdálkodó,
rendtartó székely ember feszes időbeosztásától (néprajztudósként) a
művelődéstörténeti korszakok különböző napóráinak állásáig (kultúrakutatóként) nemcsak ismeri, de
bölcsen ki is használta az időt.
Számvetésül néhány adat: az 52
dolgos esztendejéből 31 év tanítás
csak a főiskolán 1991-től, amelyből
21-et igazgatóként 1993–2014 között, és a nagykőrösi testvérfőiskolára is átjárt néprajzot tanítani húsz
évig, 50 népismereti és egyházszolgálati tábor vezetése és szervezése,
mintegy 230 szakdolgozat témavezetője. A tanári munkássága mellett
nem szűnt meg kutatónak sem
lenni. A tudományos tevékenységét
összegezve: 10 önálló kötet, 8 társszerzőkkel, ezek közül három a főiskolánk történetével, életével
foglalkozik, 63 néprajzi tanulmány
és közlés, 148 népismereti, néprajzi,
művelődési írás, cikk, recenzió, 109
előadás különböző itthoni és nemzetközi konferenciákon, rendezvényeken, 21 interjú, társszerzőkkel
47 néprajzi film. És ebben a felsorolásban nem is szerepelnek a kutatott településeken elhangzott
könyvbemutatók alkalmai, a saját
értékeket felmutató népnevelői, közösségépítő tevékenységei. Intézményvezetői és oktatói érdemeit
méltán ismerték el az egyetemi Károli Emlékéremmel, megkapta A
Magyar Kultúra Lovagja kitüntetést, népszokáskutató munkásságáért a Kriza János Néprajzi Társaság

Életműdíját. Mindenikről különkülön órákat lehetne beszélni. Az
oktatott tárgyakat névlegesen már
nem sorolom, talán nem is lényeges, és a fentiek után a munkaóráit
kiszámolni is lehetetlen vállalkozás.
Ki is tudná összeadni az egyházi főiskolánk létrejöttének és működésének nehéz éveit, napjait, perceit,
amelyeknek mind részese volt? A
tanári óradíjak és a működési költségek biztosításának aggodalmas
óráit? Lehet-e munkaórában mérni
a néprajzi táborok éjféli, tábortüzes,
lobogó beszélgetéseit, a véget nem
érő dalolgatást, nótázást, vagy a diákokkal a baráti, kollegiális eszmecseréket, beszélgetéseket? Lehet-e
tantervi, munkatervi időbeosztásba
sűríteni a diáktoborzást, elhívást a
tanítóságra, kántorságra egy falubeli találkozáskor vagy egy templomkapu előtt? Bizonyára nem.
Ahogy a tanárságból sem lehet
nyugdíjba menni, hivatalos keretek
között csak úgy levetkőzni azt.
Mert a tanár nemcsak tanít, hanem
nevel is. És nem csak diákot, hanem
közösséget, nem is egyet, és nemcsak vízszintesen, hanem vertikálisan is, több nemzedékre kihatóan.
Legyen ez az ünnepi óra tehát a
végtelen számú itt töltött óráknak és
perceknek jelképes összegzése,
melyben mindannyian ott vagyunk,
volt és jelenlegi diákok, tanítványai,
mostani tanárok, közvetlen munkatársak. Mivel ismerjük a tanár urat,
nyugdíjas, tanóramentes éveire csak
azt kívánjuk, hogy vegye lassabbra
a tempót, és a még fiókjában tartogatott rengeteg munkáját lazább
munkaritmusban végezze mindanynyiunk gazdagítására. Isten adjon
erőt és jó egészséget, áldást további
életére!

Szép és tehetséges fiatalokkal
öröm ünnepelni
Az ünnepi műsort Nagy Andrea
Orsolya vezette. Kifejtette, az igazi
ünnep előzménye az Istentől kapott
áldás, amit az emberi erőfeszítés
gyümölcsöztet. Most ennek az áldásnak a gyümölcsét ízleljük, s közben az örökséget, szellemi

kincseket, népi kultúrát ránk ruházó
elődökre is gondolunk. – Ünnepelni, mint annyiszor megtapasztaltuk, csak közösségben érdemes.
Mindig népes közösség töltse be a
kultúrotthont, mert csak úgy van
létjogosultsága egy épületnek, ha
pörgés-forgás van benne! – fogalmazott.
Kovács Ildikó kulturális felelős is
a közösségi rendezvények fontosságát emelte ki, ezek sikeréhez hozzájárulásáról
biztosította
a
bergenyeieket.
Az ünnepi műsorban a Kincsásó
Egyesület néptánccsoportja lépett
fel, oktatójuk Kásler Magda és Farkas Sándor Csaba. Őket a Füzesi
Albert által vezetett Napsugár
együttes színes előadása követte.
Láthattunk többek között nyárádmenti, küküllőmenti, szászcsávási
táncokat, továbbá cigánytáncot,
mókás játékot, legényest a Szabó
testvérek és Fazakas Dávid előadásában. Közben szavalatok hangzottak el Borbély Anett, Gálfi Tímea és
Gálfi Attila előadásában. Domahidi
Anna mezőségi népdalt énekelt.
Az ünnepség szeretetvendégséggel ért véget.

Átadták a felújított kultúrotthont

A mezőbergenyeiek jövőt terveznek
Igényesen, szépen, a mai követelményeknek megfelelően
újították fel a mezőbergenyei
kultúrotthont, melynek avatóünnepségét vasárnap este
tartották a Kincsásó Egyesület és az önkormányzat szervezésében. Rég várt esemény
ez, hiszen a közel hét évtizedes épület és berendezése
megrongálódott, megkopott,
színvonalas rendezvényekhez
már nem volt megfelelő. Mára
az épület kívül-belül megújulva áll a falubeliek rendelkezésére,
amit
örömmel
nyugtáznak. Az avatóünnepségen benépesült az udvar, a
nézőtér, s székely ruhás fiatalok látványától és előadásától
lett hangulatos az este.

Mezey Sarolta
A felújított kultúrotthon épületén
kifogástalan a kivitelezés, szépek a
falak, újak és elegánsak a nyílászárók, a padozat, tágasabb lett a színpad, újak a függönyök, a
hangosítás, a világítótestek, a nézőtéren kényelmesek a székek. Jó
érzés volt a kultúrotthonba lépni!
Miközben megbolydult a világ,
mi közösséget építünk
Bodó Előd-Barna, Mezőpanit
polgármestere elmondta, hogy Mezőpanit községben egy uniós projekt révén három önkormányzati
tulajdonban levő kultúrotthont újítottak fel, a harcóit, amit átadtak
már, a bergenyeit és a csittszentivánit. A pályázatot 2017-ben nyerték
meg, melynek értéke több mint 500
ezer euró.

– El kellett teljen 5 év ahhoz,
hogy végre lássuk a projekt eredményét. Akiknek rálátásuk van az
uniós projektekre, tudják, hogy
ezek hosszú lefutásúak. A munka
nagy része nem látszik, rengeteg
papírmunkát és háttérmunkát igényel, míg a kivitelező elkezdhet
dolgozni. Aztán közbe jönnek előre
nem tervezett akadályok. Ezeket is
meg kell oldani. A kivitelező nem
csak legjobb tudását, hanem jó
szándékát is „bevetette”, hogy a
munka minőségi legyen. Most eljött
az önkormányzat és a falubeliek
által rég várt pillanat, amikor a helyi
közösség birtokba veheti a kultúrotthont – mondta a polgármester,
majd hozzátette:
– Az elmúlt két esztendőben nem
lehetett rendezvényeket tartani, félelem költözött közénk, s a bizony-

talanság vett erőt rajtunk, nem tudtuk, mit hoz a jövő.
Körülöttünk minden megbolondult és megbolydult, a szomszédos
országban háborúznak, s érezzük,
mindenkinek megváltozik az élete,
egyre nehezebb lesz. Feltevődik a
kérdés: mi értelme van építkezni,
mi értelme van kultúrára pénzt és
energiát szánni? Mi az építkezést
választottuk, hiszen a kultúrotthon
nemcsak a kulturális és népi rendezvényeknek ad helyet, hanem a közösség megerősödését szolgáló
intézmény, amelyre válságos időkben még nagyobb szükség van.
Azokban a közösségekben, ahol az
emberek akarnak és tudnak a megmaradásért tenni, van értelme befektetni
–
fogalmazott
a
polgármester.

Fotó: Mezey Sarolta
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Új ravatalozót avatott a Vili
Korszerű eleganciával berendezett, minden igényt kielégítő, új temetkezési központot nyitott meg május
utolsó napján a Vili Temetkezési Vállalkozás a Marosvásárhely és Marosszentgyörgy
határán lévő városi temetőben. A nyitóünnepségen,
amelyen a cég megalapításának 30. évfordulójáról is megemlékeztek,
családtagok,
lelkészek, belső és külső munkatársak, beszállítók, idősotthonok, hasonló tevékenységet végző cégek képviselői,
hivatalosságok és a tervezésben, az építkezésben szerepet
vállaló szakemberek vettek
részt.

Bodolai Gyöngyi
Az ünnepséget a központ nagytermében tartották, ahol kellemes
zene szólt, és amely első és egyetlen
alkalommal a jól végzett munka, a
sikeres esztendőkre való visszatekintés örömteli helyszínét képezte,
de a következőkben ravatalozóként
a gyász, a búcsúvétel helyévé válik.
Különleges helyiségről van szó, hiszen óriási üvegfalain át az erdőre
nyílik kilátás, ami Sófalvi Szabolcs,
Marosszentgyörgy polgármestere
szerint a megnyugvást, a természettel való egyesülés békéjét árasztja,
amit a többi hozzászóló is megerősített.
A központ a temető nagy, hivatalos ravatalozója mögött épült, ahol
egy sírkereteket, sírköveket készítő
cég székhelye volt. Az új épület kényelmes fotelekkel berendezett
nagy előcsarnokából a cég koporsók széles választékát (300) bemutató üvegfalú terem nyílik, ahol
minden hozzátartozó találhat az íz-

Fotó: Nagy Tibor

lésének megfelelőt a legdrágábbaktól az egyszerűbbekig, de valamennyit jó minőségben. A bejárattal
szemben az előcsarnokból három
ravatalozóterem nyílik, a természetközeliséget árasztó, 90 férőhelyes
nagyterem mellett két 30 személy
befogadására alkalmas, de szükség
szerint egymásba nyitható kisebb
ravatalozó. Ezenkívül hűtők –
külön a Covidban elhunyt személyeknek is –, továbbá egyéb célokat
szolgáló mellékhelyiségek vannak.
Az előcsarnokból nyílnak az irodák
és egy virágüzlet, amely kintről is
megközelíthető.
Az előcsarnok falán egy nagyméretű képmontázs mutatja be a vállalkozás három évtizedes történetét,
amely 1992. május 8-án kezdődött
egy személy- és áruszállító céggel,
amelyet Pásztor Vilmos és édesapja,
Ferenc alapított. Később egy garázst átalakítva váltottak profilt, és
alakultak át temetkezési céggé, hat
közepes minőségű koporsót kínálva
eladásra, és egy munkatársat foglalkoztatva. A kereskedelmi tevékeny-

ségben jártas Pásztor Márta Irma, a
vállalkozó felesége is bekapcsolódott a tevékenységbe. Három év elteltével lemondtak a szállítási
tevékenységről, és a koszorúkötéssel bővültek a temetkezési szolgáltatások.
Megvásárolták
a
szomszédos ház garázsát, majd
1996-ban három járművet vásároltak, és megkezdték a határokon átnyúló szállítást.
1997-ben az apa visszavonult, és
2007-ig a fia vezette a céget, amelynek tulajdonjogát 2007-ben megosztotta feleségével, aki egész idő
alatt részt vett a cég vezetésében.
2001-ben vásárolták meg az épületet az 1989. December 22. utcában, amely jól látható helyen a cég
jelenlegi központja, és ahol 2004ben kezdték meg a működést, és
vették fel a Vili Funerar Kft. nevet.
2002-től a cég kínálata bővült,
gyászruhát árultak, virágot, koszorúkat, virágdíszeket árusító üzletet
nyitottak, és két újabb helyszínt is,
de ez utóbbiak nem váltották be a
reményeket, ezért bezárták azokat.

Lezárult a népszámlálás online szakasza

Kiváló magyar részeredmények
„Mintegy 700 ezer magyar
töltötte ki sikeresen az online
népszámlálási
kérdőívet
május 27-ig, és ezzel minden
előzetes becslést és várakozást meghaladt a népszámlálás első szakaszában a
magyar részvétel. Köszönet
érte!” – értékeli a cenzus
részeredményeit a Népszámlálás.ro sajtóközleménye.

Országszerte a beküldött kérdőívek száma megközelítette a 11 milliót, ami 58%-os becsült részvételi
arányt jelent. Az egyedi, a Statisztikai Intézet által elfogadott és érvényesített személyi kérdőívek száma
azonban 8,9 millió, a becsült lakosság 46,8%-a. A fennmaradt 2,1 millió kérdőív az érvénytelenített,
hiányosan vagy többszörösen beküldött űrlapokra, avagy az üres lakásokra vonatkozik.
A becsült magyar részvétel jóval
az országos átlag feletti, 67%-os. A
megyék magyarságaránya szerint
becsülve összesen mintegy 800 ezer
„magyar kérdőív” érkezhetett be a
Statisztikai Intézet rendszerébe,
ebből 340 ezret egyénileg, otthonról, további 460 ezret pedig az öszszeírópontokon
regisztráltak.
Azonban a magyarok körében is
megközelítőleg 100 ezerre tehető
azoknak a kérdőíveknek a száma,
amelyek hiányosan vagy többszörösen voltak beküldve, ezért nem lettek érvényesítve, vagy az üres
lakásokra vonatkoztak. „A rendelkezésünkre álló adatok alapján azt
feltételezzük, hogy mintegy 700

ezer romániai magyarnak sikerült
érvényesen kitöltenie a népszámlálási kérdőívet az első szakaszban” –
mondta el Barna Gergő szociológus, a cenzus magyar tájékoztató és
támogató kampányának koordinátora.
Maros megye a hatodik
A kiemelkedő magyar részvétel
abból is kitűnik, hogy a hét erdélyi,
jelentős magyar lakossággal rendelkező megye nagyon jól teljesített az
országos rangsorban: Hargita 73,
Kovászna 71%-os részvételi aránynyal a második, illetve harmadik
helyen zárta az első fázist. Bihar a
negyedik, Kolozs az ötödik, Maros
megye a hatodik helyen végzett,
mindhárman 65%-ot meghaladó
részvételi aránnyal. Szilágy megye
a tizenkettedik, Szatmár pedig a tizenharmadik helyezéssel fejezte be
az első szakaszt, mindkettő 60% feletti részvétellel.
Az erdélyi nagyvárosok lakossága körében is népszerűnek bizonyult az online válaszadás
lehetősége: Sepsiszentgyörgyön 81,
Csíkszeredában 77, Aradon 75, Marosvásárhelyen 74, Brassóban 72,
Nagyváradon 71, Szatmárnémetiben 70, Zilahon 68, Kolozsváron
67, Nagybányán 62, Temesváron
61%-ra becsülhető a részvétel.
Jól működtek az összeírópontok
A nyilvántartásokban szereplő
marosvásárhelyi lakosok megközelítőleg 74%-a töltötte ki online a
népszámlálási kérdőívet – értékelte
Portik Vilmos László alpolgármester az eredményeket, ugyanakkor

hozzátette: „Március 14-e és május
27-e között 91.445 (73,7%) kérdőívet töltöttek ki Marosvásárhelyen,
ebből 23.460-at (25,65%) számlálóbiztosok segítségével. Ezzel az
aránnyal országos viszonylatban is
nagyon jól szerepeltünk. A hivatalban dolgozó munkatársaimnak, valamint annak a 14 személynek
köszönhetően, akik a város területén működtetett összeírópontokon
segítettek az ott megfordulóknak,
sikerült a magunk által kitűzött célokat is meghaladni.”
Barna Gergő kampánykoodinátor kiemelte: „Hálásak vagyunk az
erdélyi magyarok részvételéért és

A cég székhelye virágkötő műhelylyel, irodákkal, mellékhelyiségekkel bővült, az alagsorban hűtőket
helyeztek el, és a holttestek bebalzsamozására, előkészítésére alkalmas helyiséget alakítottak ki,
valamint egy 80 személy befogadására alkalmas ravatalozótermet.
Ettől kezdve bevezették az éjszakai
szolgálatot is a sürgősségi esetek ellátására.
Mivel a meglévő ravatalozóterem már nem tudta kielégíteni az
igényeket, a marosszentgyörgyinek
nevezett városi temető területén
megvásárolták a helyet, és 2019 januárjában megkezdődött a Vili temetkezési központ építése 1.000
négyzetméteres felületen. Ezzel egy
időben a Meggyesfalvi negyedben
is vásároltak egy épületet, melyben
négy ravatalozótermet alakítottak ki
a szükséges parkolóhelyekkel.
A városi temetőben május 31-én
felavatott temetkezési központot
bármilyen felekezetű személy, továbbá a többi temetkezési vállalkozó is igénybe veheti, még akkor
is, ha a hozzátartozók a temetkezési
kellékeket nem a Vili cégtől vásárolták.
A Vili temetkezési vállalkozás jelenleg 18 alkalmazottal, három kegyeleti
tanácsadóval,
hat
szállítómunkással és kilenc sírásóval dolgozik, akik lelkiismeretesen
végzik munkájukat, átvállalva a
gyászoló hozzátartozóktól a kellemetlen intéznivalókat, hogy megkönnyítsék a gyászt, ahogy a cég
jelmondata is szól: Számíthat ránk
az élet legfájdalmasabb pillanataiban. A virágüzletet, amely önálló
kft., és a koszorúk mellett bármilyen virágdíszt elkészít, 11 alkalmazottal a vállalkozó házaspár lánya,
Demeter Izabella-Márta vezeti –
mondta el Vlad Bogdan adventista
lelkész. A továbbiakban a marosszentgyörgyi polgármester és a
jelen lévő lelkészek kaptak szót.

Végül Pásztor Márta Irma, a cég
társvezetője mondott köszönetet a
jelenlévőknek és a cégtulajdonosnak, akitől a területet és az ott működő céget is megvették. A fiuk,
Pásztor Dávid Vilmos ötlete volt,
hogy valami nagyon szépet építsenek, és egészen Spanyolországig
ment, ahol a legnagyobb temetkezési vállalkozás vezetője mutatta
meg, hogy milyen egy korszerű temetkezési központ. Ennek alapján
született meg az ötlet, és szívvel-lélekkel vett részt a kivitelezésben,
amelyhez ő kereste a szakembereket. Pásztor Márta Irma köszönetet
mondott mindazoknak, akik a tervezésben, kivitelezésében, engedélyezésben rész vettek, és a banknak is,
amely az építkezést finanszírozta.
Köszönetet mondott a temetőgondnokságnak is, hogy elviselték az
építkezéssel járó kellemetlenségeket. Nagyon hálásak az Ardeleanu
házaspárnak, Dannak és Violetának,
akik kilenc évvel ezelőtt a profeszszionális balzsamozás (thanato praxia) technikájába vezették be őket,
és akiktől a holttestek elhelyezésére
szolgáló hűtőket és a holttestnek
természetes megjelenést kölcsönző
balzsamozáshoz szükséges egyéb
eszközöket és oldatokat vásárolják,
és akiknek tanácsaira az építkezés
idején is számíthattak. Köszönetet
mondott név szerint is a beszállítóknak, valamint mindazon személyeknek, akik az eltelt három évtized
alatt a szolgáltatásaikat igénybe vették, a köszönő szavakért és a bírálatokért is, amelyekből tanulni
lehetett. Köszönetet mondott az alkalmazottaknak, akik a kisebb nézeteltéréseket leszámítva pozitívan
válaszoltak a kéréseikre, és áldást
kívánt családjukra, valamint mindazokra, akik a felsorolásból kimaradtak. Meghatottan kért bocsánatot
gyermekeiktől, hogy a cég érdekeit
előtérbe helyezve, megtörtént, hogy
háttérbe szorultak.
Az avatóünnepség közös imával
ért véget.

kitartásáért, hiszen ahogy az adatok
is mutatják, sikerült az országos átlagon felüli eredményt elérni.”
Ennek érdekében igyekeztek minden segítséget megadni: március
14. és május 27. között 315 ezer
egyedi látogatója volt a Népszámlálás.ro honlapjának, 30 ezren vették igénybe az oktatóvideójukat, 6
ezren kértek segítséget a telefonos
ügyfélszolgálatuktól, és szintén
mintegy 6 ezren használták a Boti,
a népszámos chatbot-szolgáltatásukat.
„Ezt a nagyszerű eredményt csakis közös összefogással sikerülhetett elérnünk, az országos kampány
hatékonysága nemcsak a tömbmagyar területeken látszik meg, hanem
a szórványban is – és ez a partnerintézmények és -szervezetek helyi
munkája nélkül nem sikerülhetett

volna. Ugyanígy köszönet illeti a
mintegy 3 ezer önkéntes „népszámost” és települési felelőst, aki
helyi szinten segédkezett az összeírásban” – értékelte a kampánykoordinátor
a
közös
munka
sikerességét.
Az összeírás folytatódik
A népszámlálás ezzel még nem
fejeződött be, kezdődik a második
félidő. Azokat, akik nem éltek az
önkitöltés lehetőségével, vagy érvénytelen kérdőívet küldtek be, júniusban számlálóbiztos fogja
megkeresni otthonukban. Marosvásárhelyen több mint 100 számlálóbiztos fog dolgozni, nekik kell
házról házra járva július 17-ig öszszeírni a lakosság fennmaradó mintegy 25-30%-át – nyilatkozta Portik
Vilmos László.
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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)
MAGÁNCÉG MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐT alkalmaz. Angolés románnyelv-tudás kötelező. Érdeklődni a következő telefonszámon: 0723-244-200. (sz.-I)
A TIMKO PÉKSÉG alkalmaz üzleteibe ELADÓKAT. Érdeklődni a
cég székhelyén, a Bodoni utca 85. szám alatt vagy a 0756-128-310es telefonszámon. (66534-I)
A SECURITECH ROM PROD KFT. alkalmaz VILLANYSZERELŐT, LAKATOST és MARÓST. Előnyt jelent a szakmai tapasztalat.
Önéletrajzokat várunk az office@securitechromprod.ro e-mail-címre,
illetve a cég székhelyén, a Bodoni utca 66/A szám alatt. Érdeklődni a
0729-142-792-es telefonszámon lehet. (sz.)
Alkalmazunk FÉRFI MUNKAERŐT TEJFELDOLGOZÓ
ÜZEMBE, a csomagolórészlegre. Érdeklődni lehet a következő telefonszámon: 0744-163-329, délelőtt 8 órától 15 óráig. (66563)
Az ASIRAL KFT. alkalmaz BÁROSNŐT a November 7. negyedbe
és a Tudorba. Nettó fizetés 2.400 lej. Tel. 0748-315-883. (16141-I)

A B&B Insolvency Solutions
IPURL – Csíkszereda, Márton
Áron utca 18., Hargita megye –,
a csődbe ment Ioana Carton
Impex Kft. cégfelszámolója,
nyilvános árverést szervez
az adós cég alábbi javainak
egyenkénti értékesítésére:
– Kirby’s APG 133 típusú dobozragasztó gép, kikiáltási ár 16.750
lej + héa
– Slotter Langston típusú dobozkészítő gép és 1420-as rakodórendszer, kikiáltási ár 65.850 lej
+ héa.
Az árverésre a cégfelszámoló
székhelyén kerül sor június 10én 12 órakor, és megismétlődik a
javak eladásáig minden pénteken, ugyanabban az órában.
Az árverésen azok a magán- és
jogi személyek vehetnek részt,
akik/amelyek kifizetik a kikiáltási
ár 10%-át jelentő részvételi garanciát 24 órával az áverés kezdete előtt.
Bővebb
felvilágosítás
a
0366/100-551 és a 0748-836713-as telefonszámon.
ELADOK/ELCSERÉLEK falusi házat
egy kétszobás tömbházlakással. Tel.
0745-588-349. (16172-I)

MINDENFÉLE
A Mureş Insolvency SPRL, a Marosvásárhely, B. Ş. Delavrancea utca
24. szám alatti székhelyű Paper Office Point Kft. cégfelszámolója,
nyilvános árverést szervez
az alábbi javak egyenkénti értékesítésére:
1. HP8100 Elite számítógép LG Flatron W1941S képernyővel, szériaszáma olvashatatlan, 2009-es, kikiáltási ár: 280 lej.
2. Lexmark X363dn másológép, szériaszáma olvashatatlan, 2009-es,
kikiáltási ár: 420 lej.
3. Skoda Fabia 1,2 személygépkocsi, rendszáma MS-69-JAM,
TMBPW46YX74020230, 2007-es, kikiáltási ár: 6.790 lej. A javak összértéke: 7.490 lej.
Ugyanott eladásra kerül az árukészlet egy tömbben, kikiáltási ár:
5.749,23 lej + héa.
Az elárverezendő javak részletes jegyzéke a cégfelszámoló székhelyén
tanulmányozható, az árak nem tartalmazzák a héát. Az árverés 2022.
június 10-én 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 az árverést megelőző napon 13
óráig, és garanciaként kifizetik a kikiáltási ár 10%-át, valamint a részvételi díjat. Bővebb felvilágosítás a 0265/269-700-as és a 0745-146096-os telefonszámon.
A STELLA MARIS VENDÉGLŐ
– Marosvásárhely, Tineretului utca 2. szám
(a volt Bradul vendéglő, a polgármesteri hivatal mögött) –
rendezvényeket szervez:
esküvő, keresztelő, bankett, tor stb.
maximum 140 személy részvételével.
Ugyanott önkiszolgáló vendéglő, többféle,
választható menüvel, házhoz szállítással.
Tel. 0744-618-608. (66531-I)

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

ADÁSVÉTEL
RABLAPROGRAMBA illő autót vásárolok, az elszállítását és forgalomból való törlését vállalom. Tel.
0748-882-828. (16036-I)

JÓ MINŐSÉGŰ gyümölcspálinka
eladó. Ára: 30 lej litere. Tel. 0740-334468. (16168-I)

LAKÁS
KIADÓ garzon a központban egy fiúnak, magánlakásban. Tel. 0770-850272. (16089-I)

ELADOM/ELCSERÉLEM Tudor negyedi 4 szobás tömbházlakásomat.
Tel. 0765-398-190. (16134-I)

ELADÓ ház Jobbágytelkén. Tel.
0770-108-682. (16128-I)
ELADÓ Bedében, a 63. szám alatt 2
szobás,
nagy
konyhás
téglaház
melléképületekkel, kút, pince, gáz, villany,
12 ár beltelek. Érdeklődni a 0748-348167-es
vagy
a
0720-332-323-as
telefonszámon. (16123)
65 m -es KERESKEDELMI HELYISÉG kiadó a főtérhez közel: parkolási
hely, három szoba és fürdőszoba. Tel.
0745-416-524. (16131-I)
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KIADÓ másfél szobás, bútorozatlan
garzonlakás hosszú távra a Kárpátok
sétányon. Tel. 0749-425-152. (16142)
KIADÓ kétszobás tömbházlakás. Tel.
0744-389-289. (16164)

ENGEDÉLLYEL rendelkező szerelő víz-,
gáz-, központi fűtéssel, padlófűtéssel,
kanalizálással kapcsolatos sürgősségi
eseteket vállal. Tel. 0770-905-315.
(16103)
HEGESZTŐGÉPEK javítása. Tel.
0740-708-157. (15723-I)

VILLANYSZERELÉS: épületi, gépészeti, monofázisú, háromfázisú. Tel.
0740-708-157. (15723-I)
TERMOPÁN ajtók, ablakok javítása,
szúnyoghálók szerelése. Tel. 0771-383725. (15770)
FUVART, bútorhordást vállalunk személyzettel, külföldre is, valamint törmelékszállítást. Tel. 0749-543-104.
(14975-I)

VÁLLALUNK tetőjavítást, tetőkészítést mindenféle anyagból, bádogosmunkát,
-javítást,
bármilyen
építkezési munkát és sürgősségi javítást, meszelést. Készítünk kerítést,
kaput vasból. Nyugdíjasoknak 18%
kedvezmény. Tel. 0767-711-466, Miklós. (15891)

VÁLLALUNK 10% kedvezménnyel
építkezési munkát: tetőkészítést lemezből vagy cserépből, szigetelést
polisztirénnel, bármilyen sürgős tetőjavítást. A kiszállás és a szállítás ingyenes. Tel. 0742-964-777, István.
(15887-I)

KÉSZÍTÜNK külső redőnyöket, szalagfüggönyöket, szúnyoghálót. Tel.
0744-121-714. (15905-I)

VÁLLALUNK tetőkészítést lemezből,
cserépből; ácsmunkát, teraszkészítést, garázsfelújítást, csatornajavítást,
bármilyen kisebb javítást és mindenféle más munkát, kerítéskészítést is.
Tel. 0740-756-103. (16122-I)

CÉG vállal 10% kedvezménnyel háztetőkészítést, tetőfedést, tetőjavítást,
cserépforgatást, bel- és kültéri munkát, bontást. Tel. 0774-574-527.
(15831-I)
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Kegyelettel és szeretettel emlékezünk volt osztályfőnökünkre,
TÖRÖK FERI bácsira és az eltávozott osztálytársainkra:
BERKESZY
ISTVÁNRA,
ÉLTETŐ
CSABÁRA,
FARKAS
MÁRTONRA, ILLYÉS ISTVÁNRA, KATONA (HALÁSZ) MAGDÁRA,
PÁLFI (STELI) ANNAMÁRIÁRA, SÁSKA LÁSZLÓRA, SZÁNTÓ
(KOVÁCS) ELLÁRA, SZÉKELY (PÁNCZÉL) KATALINRA, ZÁGONI
FERENCRE.
A marosvásárhelyi Bolyai Farkas Líceum 1962-ben végzett XI. B
osztálya. (16159-I)

„Mennyi szín és furcsaság és élet mindez, és mennyi emlék és
mennyi remény.”
(Karinthy F.)
Az Unirea Líceum 1977-ben végzett XII. D osztálya, ezúttal
emlékezünk elhunyt osztályfőnökünkre, DÓSA JENŐRE és
osztálytársainkra: MADARAS (KERESZTESI) ZSUZSANNÁRA és
BIRÓ ISTVÁNRA. (16150-I)

KERTI munkát, favágást, kaszálást
vállalok. Tel. 0770-621-920. (16136)
VÁLLALUNK bármilyen tetővel kapcsolatos munkát: tetőjavítást, tetőkészítést, cserépforgatást, szigetelést,
festést, kerítéskészítést. Tel. 0758603-442, Zoli. (16116-I)

TETŐFEDŐ KFT. vállal tetőkészítést,
tetőjavítást, ácsmunkát, bádogosmunkát, szigetelést, meszelést, bármilyen kis javítást. Tel. 0746-972-003,
Fülöp Hunor. (16065-I)

BÁRMILYEN típusú tetőfedést, kisebb javítást, szigetelést vállalunk,
fából teraszt készítünk. Tel. 0721308-319, 0758-598-133. (16066)

TETŐKÉSZÍTÉS, teraszkészítés, tetőjavítás, cserépjavítás, külső-belső
szigetelés. Nyugdíjasoknak 15% kedvezmény.
Tel.
0750-132-410.
(16067-I)

MOSÓGÉPET és hűtőszekrényt javítok. Tel. 0755-825-502. (16154-I)

VÁLLALUNK: festést, meszelést, tetőkészítést, tetőjavítást, belső javítást,
szigetelést polisztirénnel, elszállítunk
törmeléket és egyéb anyagot, készítünk kerítést. Nyugdíjasoknak 10%
kedvezmény. Tel. 0750-678-803.
(16151-I)

MEGBÍZHATÓ hölgy takarítást vállal.
Tel. 0754-034-906. (16171-I)

MOSÓNŐT, takarítónőt keresek Marosvásárhelyre. Tel. 0787-865-051.
(16175)

VÁLLALUNK: háztetőkészítést cserépből, Lindab lemezből, kisebb javítást, kerítéskészítést, meszelést,
szigetelést. Nyugdíjasoknak 10%
kedvezmény. Tel. 0754-634-559,
Csaba. (16177-I)
LÉPCSŐHÁZFESTÉST
0741-699-761. (16180)

vállalok.

MEGEMLÉKEZÉS
Június 4-én már öt éve annak,
hogy eltávozott közülünk
ILLYÉS ZOLTÁN ANDRÁS.
Soha el nem múló szeretettel
gondolunk
rád.
Emléked
legyen áldott, nyugalmad
csendes!
Gyászoló családod. (16178-I)

Tel.

Fájó
szívvel
emlékezünk
június 5-én a legdrágább
férjre, szerető, gondoskodó
édesapára,
nagytatára,
a
marosvásárhelyi BOGÁTHY
KÁROLYRA halálának első
évfordulóján.
Jóságát, szeretetét, tanítását
örökre szívünkben őrizzük.
Szerető felesége, két lánya és
azok családja, valamint három
unokája.
Emléke
legyen
áldott, nyugalma csendes!
(16147)

Fájó szívvel emlékezem június
5-én szeretett testvéremre,
BOGÁTHY
KÁROLYRA
halálának első évfordulóján.
Emléke
legyen
áldott,
nyugalma csendes! Testvére,
Magdus. (16148)

Szomorú szívvel emlékezünk
június 5-én SIMON LAJOSRA
(Lala)
halálának
15.
évfordulóján. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
Szerettei. (16161-I)

Fájó,
megtört
szívvel
emlékezünk
június
4-én
KIRÁLY JÓZSEFRE halálának
első
évfordulóján.
Szép
emlékét egy életen át őrizzük.
Szerető édesanyád és fiad,
Kristóf, valamint a Herman
család. (16169)

Szomorú szívvel emlékezünk
június
5-én
KERESTELY
FERENCRE halálának 10.
évfordulóján. Emléke legyen
áldott, pihenése csendes!
Felesége, leánya, veje és
unokái. (16174)

ELHALÁLOZÁS
„Küzdöttél, de már nem lehetett,
csend ölel át és szeretet.”
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szerető férj, gondos édesapa,
após, nagyapa, nagybácsi, sógor
és szomszéd, a tompai születésű
id. SZILÁGYI SÁNDOR
életének 81. évében, súlyos
szenvedés után június elsején
csendesen megpihent. Drága halottunkat június 4-én, szombaton
12 órakor helyezzük örök nyugalomra a református temetőben.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!
Bánatos szerettei. (-I)
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Operatőr-vágót, műsor- és adásszerkesztőt
alkalmaz főállásban az Erdély TV
Az Erdélyi Magyar Televízió állást hirdet operatőr-vágó, műsorszerkesztő és adásszerkesztő feladatkörök ellátására, teljes
munkaidőre, a marosvásárhelyi székhelyére. A szakmai önéletrajzokat 2022. június 10-ig várják a televízió allas@erdely.tv címére.
Az operatőr-vágó állásra jelentkezőnek a feladatai közé tartozik a
többi között a napi híradók és magazinműsorok képanyagának elkészítése, helyszíni riportok és interjúk forgatása, élő bejelentkezések
műszaki lebonyolítása.
A műsorszerkesztői állásra jelentkezőtől önállóan is felelősségteljes, precíz munkavégzést vár el a televízió tudósítások, riportok, interjúk készítésekor, illetve azok szövegkönyveinek megírásakor.
Emellett kiváló kommunikációs és szervezőkészséggel kell rendelkeznie.
Az adásszerkesztői állásra jelentkezőnek elsősorban a napi adás
szerkesztése, valamint a műsorstruktúra kezelése tartozik a fő munkaköréhez, de számítógép-felhasználói ismeretekkel és rendszerezőkészséggel is kell rendelkeznie.
Az Erdélyi Magyar Televízió a fiatal, dinamikus munkaközösség
mellett jó munkakörülményeket, megfelelő bérezést, illetve megbízható, stabil munkahelyet ajánl a jelentkezőknek.

MAROS MEGYEI TANÁCS
MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG
MUNKÁLATKÖVETÉSI SZOLGÁLAT
KÖZLEMÉNY

Eladási közlemény
A Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal székhelyén (Marosvásárhely, Dózsa György utca 1–3. szám) június
15-én 11 órai kezdettel
nyilvános árverésen
értékesíti az alábbi cégek ingó javait, a költségvetéssel szembeni adósság behajtása céljából:
FAGHIURA INSTAL CONSTRUCT KFT., adószáma 42068737, Malomfalva 77/F/1, Maros megye
– fehér, kétajtós, háromszemélyes dízel Mercedes Benz Vito 111 CDI személygépkocsi, 2010-es gyártmány,
265.000 km-ben, 85 kW, 2148 köbcentis, szériaszám WDF63960113602763, rendszáma MS-19-FIC, jó állapotban, enyhe karcolásokkal, kikiáltási ára 20.038 lej, + 19% héa; A kikiáltási ár a becsérték 75%-a, második
árverés.
PLUTO TAXI KFT., adószám 31793968, Marosvásárhely, Malom utca 29/4., Maros megye
– 2016-os telefonközpont nagyon jó állapotban, kikiáltási ár 10.300 lej + 19% héa
– 2016-os ICC01 IT-rendszer, jó állapotban, kikiáltási ár 1.500 lej + 19% héa
– Buget Call Center Univerge SV8100 szerver jó állapotban, kikiáltási ár 2.600 lej + 19% héa; A kikiáltási ár
a becsérték, első árverés.
ALL MEDIA PARTNER KFT., adószám 25293321, Dicsőszentmárton, Köztársaság utca 51., Maros megye
– zöld színű EXTEC C12, 2004-es lánctalpas betonzúzó, közepesen kopott, hibás motorral, nem működőképes, kikiáltási ár 370.905 lej + 19% héa; A kikiáltási ár a becsérték, első árverés.
PROFIREKLAM PRODUCTIE KFT., adószám 30660319, Ákosfalva 123E, Maros megye
– Screen Truepress Jet 2500 UV nyomtatóhoz felszerelés, jó állapotban, leltári szám 1002. Kikiáltási ár
198.650 lej + 19% héa. A kikiáltási ár a becsérték 50%-a, harmadik árverés.
ALDOR GARAJ KFT., adószám 34345101, Marosvásárhely, Eminescu utca 27/2., Maros megye
– HBM szerszámosszekrény – szekér, kikiáltási ár 862 lej + 19% héa
– 4 t-ás autóemelő, kikiáltási ár 1.736 lej + 19% héa
– 200 literes Fiac légsűrítő, kikiáltási ár 786 lej + 19% héa
– Sataset+Ani E 38 D/E 34 típusú szabályozó, kikiáltási ár 347 lej + 19% héa
– HP 125, 30 kW-os olajmelegítő, kikiáltási ár 1.271 lej + 19% héa
– 4 tonnás, kétoszlopos emelő, kikiáltási ár 1.650 lej + 19% héa
– Force 286 szerszámosszekrény, kikiáltási ár 1.219 lej + 19% héa. A kikiáltási ár a becsérték 50%-a, harmadik árverés.
Carolina Aurelia Cîmpeanu hivatalvezető-helyettes
Ghira Dumitru Adrian osztályvezetõ

A Maros Megyei Tanács értesíti az érdekelteket,
hogy a Maros Megyei Környezetvédelmi Ügynökség
döntése értelmében környezeti hatásvizsgálat nélkül kezdheti el a munkálatok kivitelezését a „153G
jelzésű, Mezőszengyel(151D) - Kisikland(152A) közötti megyei út 12+400 - 14+380 km szakasz könnyűaszfaltozása” projekt keretében, amely Maros
megyében, Mezőbodon községben és Kisikland községben valósul meg.
A környezetvédelmi döntést besoroló határozat és
ennek indoklása elérhető a következő weboldalon:
http://apmms.anpm.ro.
Az érdekeltek a határozatra vonatkozó megjegyzéseiket/észrevételeiket a döntésnek a Maros Megyei
Környezetvédelmi Ügynökség honlapján történő
közzétételétől számított 10 napon belül jelezhetik.
Az ELNÖK nevében
Paul Cosma
Szász Zoltán Tibor
FŐJEGYZŐ
megyemenedzser
Ovidiu Georgescu
ALELNÖK

