
Mivel Marosludasnak és környékének nincs idegenforgalmi
vonzereje, a város vezetése úgy döntött, hogy felújítja a
város tulajdonába került marosgezsei Bánffy-kastélyt, mi-
után a család elvesztette az örökösödési pereket. Ezzel egy
olyan objektumot szeretnének létrehozni, amely látványos-
ságként kerülhet fel a környék turisztikai térképére –
mondta Kis István, a város alpolgármestere. 

Termelőszövetkezet, majd pszichiátriai osztály
A Bánffy-kastély történetéről, valamint a tulajdonosokról kevés hiteles

leírást találni a közzétett ismertetőkben. Az bizonyos, hogy Marosgezse
egyetlen B kategóriás műemlék épületét a Bánffy család tulajdonaként
államosították el. A régi Marosludast és a hozzá tartozó Marosgezsét be-
mutató oldludus.blogspot.com internetes oldal szerint a kastélyt 1868
körül a báró losádi Györffy család házasság révén Marosgezsére telepe-
dett egyik tagja építtette. 

Hol vagy, „művelt Románia”?
Nem tévedett, aki azt mondta: Románia a botrányra és szenzáci-

óra éhes sajtósok és sajtófogyasztók paradicsoma. Hiszen a szó szo-
ros értelmében „zajlik” az élet a társadalom minden területén. A
kormány, a koalíciós partnerek, a parlament botrányoktól hangos,
az egészségügy szintén, az oktatásról jobb, ha nem beszélünk. A pór-
nép pedig az elszenvedője a kormányzat tehetetlenségének, az egész-
ségügyi rendszer hiányosságainak, az oktatás esetlegességének, az
egyre jobban terjedő, úgynevezett funkcionális analfabetizmusnak,
a növekvő munkanélküliségnek, az árak elszabadulásának. Ezek
közül bármelyik téma külön-külön is kimeríti egy „aktuális” témáját. 

Eredetileg arról írtam volna, hogy milyen gyorsan változnak a
jogszabályok, akár a múlt hét végi botrány kapcsán, miszerint pén-
teken még igen, szombaton már nem lehetett átmenni a román hatá-
ron, mert a határőrök nem engedték be Romániába a magyar
védettségi igazolványt felmutató utasokat. Holott egy nappal koráb-
ban a román határrendészet és a közegészségügyi igazgatóság ille-
tékesei még úgy nyilatkoztak, elismerik a magyar védettségi
igazolványt. Azonban szombattól új szabályozás lépett életbe Romá-
niában, amiről a magyar határőrséget „elfelejtették” értesíteni. 

Ám tallózás közben találtam egy érdekes gúnyiratot arról, hogy
Romániában „választott” érettségi tantárgyként bevezethetnék
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Oltásmaraton –
7.504 beoltott
személy
Hétfőn reggel 8 órakor zárult a maros-
vásárhelyi oltásmaraton, amelyen ösz-
szesen 7504 személyt oltottak be –
erről közleményben tájékoztatott a
MOGYTTE, a Maros Megyei Prefek-
túra és a Marosvásárhelyi Polgármes-
teri Hivatal. A péntek reggel
megkezdett, 72 órán át folyamatosan
zajló oltásmaratonon az érdekeltek
előjegyzés nélkül igényelhették a ko-
ronavírus elleni Pfizer védőoltást. 
____________2.
A környezet-
védelem nem
állhat a fejlődés
útjába
Maros megyei látogatása és a megyei
elöljárókkal tartott megbeszélése után
pénteken délután Nyárádszeredába
és Szovátára utazott Tánczos Barna
miniszter, ahol a helyi gondokat és
igényeket ismertették vele.
____________4.
Szerényebb
jubileum 
A vírusjárvány miatt mind országos,
mind helyi szinten a természetjáró
egyesület tagjai szerényebben ünne-
pelték meg az Erdélyi Kárpát-Egyesü-
let fennállásának 130. évfordulóját. Az
országos rendezvény az EKE várfalvi
birtokán volt. 
____________5.

Fotó: Nagy Tibor
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Mózes Edith

Felújítják a marosgezsei Bánffy-kastélyt

Turisztikai célpontnak szánják



Oltásmaraton – 7.504 beoltott személy
Hétfőn reggel 8 órakor zárult a marosvásárhelyi
oltásmaraton, amelyen összesen 7504 személyt
oltottak be – erről közleményben tájékoztatott a
MOGYTTE, a Maros Megyei Prefektúra és a Ma-
rosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal. A péntek
reggel megkezdett, 72 órán át folyamatosan
zajló oltásmaratonon az érdekeltek előjegyzés
nélkül igényelhették a koronavírus elleni Pfizer
védőoltást. 

Mara Togănel prefektus hangsúlyozta: az oltásmaraton
is azt bizonyítja, hogy Maros megyében a normalitás győ-
zött. Köszönetet mondott annak a mintegy 300 önkéntes-
nek, akik részt vettek az akcióban, illetve annak a 7504
személynek, aki beoltatta magát. Dr. Leonard Azamfirei,
a marosvásárhelyi George Emil Palade Orvosi, Gyógysze-
részeti, Tudomány- és Technológiai Egyetem professzora
méltatta az egyetem és a különféle hatóságok együttmű-
ködését a jó cél érdekében. Hangsúlyozta, az egyetemen
az oltásmaratont a biztonságos, jó szervezés jellemezte.

Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke is meg-
köszönte azoknak, „akik részt vettek a maraton megszer-
vezésében, a közhatóságoknak, orvosoknak,
önkénteseknek, főképp annak a 7500 polgárnak, akik meg-
értették az oltás fontosságát”. „Az ilyen jellegű események
lehetővé teszik, hogy nagyszámú polgár kapja meg a vé-
dőoltást. A legjobb és leghatékonyabb módszer embertár-
saink védelmére az oltás, amivel mi is védetté válunk a
fertőzéssel szemben” – tette hozzá. 

Soós Zoltán, Marosvásárhely polgármestere szerint a
város az egész országban mércévé vált, hiszen a hétvégi
oltásmaratonon 72 óra alatt több mint 7500 személy kapta
meg a védőoltást, és a várólistára feliratkozottak száma is
a legmagasabb az országban! „A kampány révén együtt
történelmet írunk, így életünk visszatérhet a megszokott
kerékvágásba. Ez pedig örömmel tölt el. Köszönetet mon-
dok mindenkinek, mind az egészségügyi személyzetnek,
mind az önkénteseknek, mindenkinek, aki részt vett az

esemény zökkenőmentes lebonyolításában. A továbbiak-
ban is arra biztatom az embereket, hogy igényeljék a vak-
cinát a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal által az
önök rendelkezésére bocsátott négy oltóközpont bárme-
lyikében.” Dr. Iuliu Moldovan, a Maros Megyei Közegész-
ségügyi Igazgatóság igazgatója hangsúlyozta, a
MOGYTTE-n lezajlott oltásmaraton biztonságos körül-
mények közötti lebonyolítása érdekében a közegészség-
ügyi igazgatóság egészségügyi szempontból engedélyezte
a központot, valamint biztosította az oltásnál használt
egészségügyi anyagokat és a szükséges dózisokat. 

Az oltásmaraton nép-
szerűsítése érdekében a
Maros Megyei Prefektúra
és a Legio Maris Ride
Club Egyesület május 15-
én, szombaton autókiállí-
tást szervezett –
tájékoztatott a polgármes-
teri hivatal közleménye.
A motorosok felvonulá-
sukkal a koronavírus el-
leni védőoltást nép-
szerűsítették. Délben a
Shopping City Mall felső
parkolójában gyülekez-
tek, ahonnan egyenesen
az orvosi egyetem udva-
rára mentek, itt megkap-
ták a Covid–19 elleni
oltást. Dr. Leonard Azam-
firei hangsúlyozta, azok,
akik az oltásmaratonon
megkapták az első adag
vakcinát, a másodikat
ugyanott kapják meg
három hét múlva. 

IDŐJÁRÁS
Felhőátvonulások, eső
Hőmérséklet:
max.130C
min.100C

Ma ALEXANDRA és ERIK,
holnap IVÓ és MILÁN napja.
IVÓ: germán eredetű, a jelentése
tiszafa. 
MILÁN: szláv eredetű, jelentése:
kedves.

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2021. május 17.

1 EUR 4,9256
1 USD 4,0527

100 HUF 1,3998
1 g ARANY 240,8982

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

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

Újra kinyit a Cineplexx mozi 
Május 28-án, pénteken újra kinyitnak a romániai Cineplexx
filmszínházak, így a marosvásárhelyi Shopping Cityben
működő is. A megnyitó alkalmával, péntektől vasárnapig
családi filmek maratonja várja a nézőket kedvezményes, 8
lejes jegyárral, amelyhez ingyen jár a pattogatott kukorica
és az üdítő. A mozitermeket a járványügyi intézkedések szi-
gorú betartásával készítik elő a közönség fogadására. A ve-
títések programja, illetve a jegyárakkal és
kedvezményekkel kapcsolatos tudnivalók a
www.cineplexx.ro honlapon, valamint az ingyenes telefonos
applikációk segítségével (IOS, Android) érhetők el. 

Szúnyog- és kullancsirtás 
Előreláthatólag május 31-ig tart a rovarirtás – ezen belül
szúnyog- és kullancsirtás –, valamint rágcsálóirtás Maros-
vásárhely köz- és magánterületein (zöldövezetekben, út-
széleken, a természetes és jogi személyek tulajdonát
képező nyílt területeken stb.). A szereket az egészségügyi
minisztérium biocid termékek országos bizottsága vélemé-
nyezte, az Xi és Xn mérgezési csoportba tartoznak. A sze-
rek az országos nyilvántartásban is megtalálhatók. A
rovarirtás a megjelölt időintervallumban azokon az estéken
végezhető, amikor nem esik az eső, nincs nagy szél, és a
hőmérséklet nem esik 5 C-fok alá. 

Új terápiás lehetőség 
A Bonus Pastor Alapítvány június 10–13. között négynapos
terápiás programot szervez férfi és női szenvedélybetegek-
nek és hozzátartozóknak Szentkatolnán. A program célja
az absztinencia elkezdése, információszerzés a függőség-
gel kapcsolatban, terápiás terv készítése, önismeret. Eze-
ket a célokat csoportfoglalkozások, workshopok, személyes
tanácsadás, igei csendességek, valamint fölépült szenve-
délybetegek élettörténeteinek meghallgatása által érik el. A
felvétel előzetes interjú alapján történik. A jelentkezéseket
június 7-ig az alábbi telefonszámokon várják: Bartha Éva –
0740-056-691, McAlister Magdolna – 0742-653-331 (Ma-
rosvásárhely). 

Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

18.,kedd
A Nap kel 

5 óra 46 perckor, 
lenyugszik 

20 óra 52 perckor. 
Az év 138. napja, 

hátravan 227 nap.

Megyei hírek

Forrás: Mara Togănel Facebook-oldala

Dr. Valeriu Gheorghiţă, az oltáskampányt koordináló országos bizottság
elnöke is oltott

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunkelőfizetéstlapunkraakövetkező
hónapraaNépújságszerkesztőségében:

Marosvásárhely,DózsaGyörgyutca9.szám,
2.emelet,57-esiroda.BorbélyErnő,naponta9-14óra

között,szombat–vasárnapzárva.
Tel.0742-828-647

Antalfi Imola

2 NÉPÚJSÁG _______________________________________________ HÍREK–TUDÓSÍTÁSOK __________________________________________ 2021.május18.,kedd

Folytatódik
a Marosvásárhelyi Zenei Napok 

Május 19-én, szerdán 19 órakor kórus-hangszeres
hangversennyel folytatódik az 50. Marosvásárhelyi
Zenei Napok koncertsorozata. A City Tv-vel közösen
szervezett koncerten a Marosvásárhelyi Állami Filhar-
mónia vegyes karát Cosmin Morariu vezényli, szólisták:
Borsos Edith szoprán, Mădălina Maria Herrero de la
Concepcion mezzoszoprán, Szabó Levente tenor, Ci-
linschi Silviu basszus. Zongorán Sántha Huba és
László Cristina, orgonán Molnár Tünde kísér. Műsoron:
Rossini – Petite messe solennelle. 20-án, csütörtökön
szintén 19 órakor rendkívüli szimfonikus koncertre vár-
ják a Kultúrpalota nagytermének közönségét. A Maros-
vásárhelyi TVR-vel közösen szervezett hangversenyen
a Marosvásárhelyi Állami Filharmónia szimfonikus ze-

nekarát The Wolters hollandiai karmester vezényli, szó-
lista Alina Bercu németországi zongoraművész. Műso-
ron: Beethoven-művek. 

Dosztojevszkij-trip – bemutató
A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Liviu Rebreanu
Társulata május 20-án, csütörtökön 18 órától a Vlagyi-
mir Szorokin Dosztojevszkij-trip című színművéből ké-
szült előadás bemutatójára várja közönségét a színház
Kistermébe. Rendező: Horaţiu Mihaiu. A 16 éven felüli
nézőknek szóló előadás magyar felirattal követhető. 

László Attila-koncert 
A járványügyi helyzet alakulása miatt korábban elha-
lasztott László Attila-koncertre Marosvásárhelyen
május 22-én, szombaton 19 órától kerül sor a nyári sza-
badtéri színpadon. Jegyek kaphatók elővételben az
attilajegy@gmail.com e-mail-címen, valamint a 0758-
133-617-es telefonszámon, 16–21 óra között. 

RENDEZVÉNYEK



Az EB a második jogállamisági jelentés
előzetes értékelésén dolgozik

Az Európai Bizottság várhatóan júniusban teszi
közzé második jogállamisági jelentését, jelenleg
ennek előzetes értékelésén dolgozik – jelentette ki
hétfőn Didier Reynders igazságügyekért felelős
uniós biztos a soros portugál EU-elnökség által szer-
vezett a jogállamisággal kapcsolatos konferencián.

Hozzátette: a második jelentés célja, hogy megvizsgálja,
milyen haladást értek el az uniós tagországok a fennálló prob-
lémák terén a legutóbbi – tavaly szeptemberi – beszámolóhoz
képest. A második jelentés magában foglalja a koronavírus-
járvány kezelésére adott tagállami válaszokat is.

Hangsúlyozta: a tavaly létrehozott uniós jogállamisági me-
chanizmus célja, hogy nyomon kövesse a jogállamiság tagál-
lami helyzetét, és megelőzze az ilyen természetű problémák
kialakulását, illetve hogy nyílt párbeszéd keretében lehessen
megoldásokat találni a helyzet javítására. Az uniós költségve-
tés kapcsán a jogállamisághoz kötődő feltételrendszerről azt
nyilatkozta, hogy a bizottság jelenleg útmutató létrehozásán

dolgozik, azonban hangsúlyozta, hogy a feltételrendszer már
ez év január elsejétől hatályba lépett.

„A bizottság tehát szoros figyelemmel kíséri a jogállami-
sági helyzet alakulását a tagállamokban, és minden eszközét
latba fogja vetni, hogy javítsa azt” – tette hozzá.

A jogállamiság előmozdítása – mint fogalmazott – nem
lehet felülről építkező folyamat, annak „befogadó megköze-
lítésen” kell alapulnia. Ennek érdekében a bizottság számos
független civil szervezettel egyeztetett az értékelés során,
mivel véleménye szerint ezeknek a szervezeteknek a szerepe
„felbecsülhetetlen” abban, hogy rávilágítsanak az esetleges ki-
hívásokra.

Reynders arra is kitért, hogy a jogállamiság kérdése előtérbe
került a koronavírus-járvány kapcsán. A hétfői konferencián
arról is tárgyaltak, hogy sikerült-e az uniós tagállamokban
megtalálni a helyes egyensúlyt a népegészségügyi intézkedé-
sek és az alapvető értékek védelme között. (MTI)

Franciaországban szerdán megkezdődik
a korlátozások fokozatos enyhítése

A vendéglátóhelyek teraszainak és a kulturális in-
tézményeknek a megnyitásával Franciaországban
szerdán megkezdődik a koronavírus-járvány miatti
korlátozások fokozatos feloldása, miután a járvány-
ügyi mutatók több mint két hete csökkenő tenden-
ciát mutatnak, s az oltási kampány felgyorsulásával
naponta több mint félmillió embert oltanak be or-
szágszerte. A kormány bejelentette, hogy a turiz-
mus beindítása érdekében a külföldieknek is
ingyenesen áll rendelkezésére a tesztelés az ország-
ban.

„Az általános közérzet javításához hozzátartozik a társa-
dalmi kapcsolatok felvétele is” – mondta Jérome Salomon, az
egészségügyi tárca járványügyi igazgatója egy hétvégi lapin-
terjúban, megerősítve, hogy a javuló tendencia lehetővé teszi
a korlátozások feloldásának megkezdését.

Az éjszakai kijárási tilalom kezdete szerdán a jelenlegi este
7 óráról 9 órára tolódik, és az október 30. óta zárva tartó
mozik, színházak, múzeumok, könyvtárak, állatparkok, vala-
mint a nem csak alapvető cikkeket árusító üzletek 35 százalé-
kos kihasználtsággal kinyithatnak, maximum nyolcszáz
érdeklődőt fogadva egyszerre.

A vendéglátóhelyek a teraszaikat egyelőre ötvenszázalékos
kihasználtsággal működtethetik, egy asztalnál maximum hatan
foglalhatnak helyet.

Miután a szabályozások viszonylag összetettek, és az idő-
járás hűvös és esős az egész országban, számos tulajdonos je-
lezte, hogy megvárja a június 9-ét, amikortól a bárok, a
kávéházak és éttermek belső terei is fogadhatnak vendégeket.
A vendéglátóhelyeknek egyébként csak negyven százaléka

rendelkezik terasszal. Június 9-től kezdve a kulturális helyek
is már 65 százalékos kihasználtság mellett működhetnek, és
az éjszakai kijárási tilalom este 11 órakor fog kezdődni.

Adatvédelmi okok miatt és a diszkrimináció elkerülése ér-
dekében a mindennapi életben (munkahely, üzletek, oktatási
intézmények, éttermek, mozik, színházak, múzeumok) a vé-
dettséget igazoló dokumentumok nem lesznek használatban,
hanem inkább a vendégek számának korlátozásával, valamint
a szájmaszkviselés és minden más egészségbiztonsági intéz-
kedés megtartásával folytatódik a védekezés.

Oltási igazolás vagy negatív PCR-teszt bemutatása csak
ezer főnél nagyobb rendezvényeknél (sportesemények, fesz-
tiválok) lesz kötelező, amelyek június 30. után engedélyezet-
tek.

Clément Beaune Európa-ügyi államtitkár a hétvégén beje-
lentette, annak érdekében, hogy minél több külföldi töltse a
nyári szabadságát Franciaországban, a PCR-teszt számukra is
ingyenes lesz mindenhol az országban.

A fokozatos nyitást a járványmutatók folyamatos javulása
és az oltási kampány felgyorsulása teszi lehetővé.

A járványmutatók is folyamatosan javulnak: a napi eset-
szám az elmúlt napokban már 15 ezer alá csökkent az egy hó-
nappal ezelőtti 50 ezerhez képest. Kórházban 22 ezer
fertőzöttet ápolnak, a tetőzéskor 31 ezren voltak. Az intenzív
ellátásra szorulók száma pedig naponta százzal csökken: va-
sárnap este 4255-en voltak, míg az április végi tetőzésekor
több mint 6 ezren. A járvány kezdete óta több mint 107 ezren
vesztették életüket a SARS-CoV-2 koronavírus szövődménye-
iben, de a napi halálozás az elmúlt napokban száz alá csök-
kent. (MTI)

Covid-csalók prédájává válik India
Miközben az indiai egészségügyi rendszer összerogy
a koronavírus-járvány terhe alatt, illegális gyógy-
szerekre, oxigénre, kórházi ágyakra és temetkezési
szolgáltatásokra épülő feketepiacok jönnek létre az
országban – írja vasárnap helyszíni tudósításában a
The New York Times (NYT), amely szerint az illegális
kereskedelem emberéleteket sodorhat veszélybe.

Az amerikai napilap több ilyen esetet hoz fel példának, és
azt írja, hogy a világ egyik leginkább járvány sújtotta orszá-
gában kevés olyan dolog van, aminek nagyobb a keletje az
oxigénpalackoknál, amelyekre égető szükségük van a Covid-
betegeket ápoló kórházaknak. Egy helyi jótékonysági szerve-
zet riasztotta a rendőrséget, miután az egyik forgalmazó
kétszeres árat, mintegy kétszáz dollárnak megfelelő összeget
kért egy palackért. A rendőrség fényt derített arra, hogy az oxi-
génpalackokat forgalmazó cég valójában ócskavastelep, ahol
átfestett poroltókat adnak el oxigénpalackok gyanánt. Ez élet-
veszélyes lehet, tekintettel arra, hogy a poroltók nyomástűrése
kisebb, és akár fel is robbanhatnak, ha magas nyomású oxi-
génnel töltik meg őket.

A koronavírus-járvány második hullámának pusztító hatása
van az indiai egészségügyi rendszerre, az emberek egyre ke-
vésbé bíznak abban, hogy Narendra Modi kormánya kezelni
tudja a betegséget, és képes lehet megfékezni a járványt. Szé-
les körben elterjedt az a vélekedés, hogy Indiában sokkal több
a halálos áldozatok száma a naponta jelzett néhány ezernél. A
kórházak megteltek, a gyógyszer-, vakcina-, oxigén- és más
tartalékok elapadtak, a járványból nyerészkedők pedig „betö-
mik a lukakat”, az orvosságokat, oxigént és más, betegek gyó-
gyításához szükséges dolgokat online vagy telefonon adják el,
sok esetben kihasználva a családok kétségbeesését és gyászát.

Az így eladott termékek sokszor hamisak, némelyek pedig
ártalmasak is. A NYT azt írja, hogy a rendőrség a múlt héten

azzal gyanúsított meg egy csoportot, hogy a holttestekről el-
lopta a halotti lepleket, majd újként adta el őket. Az előző
napon pedig a rendőrség több mint száz üvegcse hamis rem-
desivir nevű antivirális gyógyszert foglalt le, amelyet sok in-
diai orvos felír a Covidban szenvedő betegeknek. A lap szerint
a remdesivirrel – amelynek hatékonyságát sok orvos megkér-
dőjelezi – sokféle módon csalnak.

Újdelhiben például a közelmúltban négy egészségügyi dol-
gozót tartóztattak le, mert elvették a Covid–19 betegségbe be-
lehalt páciensektől a fel nem használt gyógyszeresfiolákat, és
darabonként négyszáz dollárért adták el őket. Még mielőtt
hiány alakult ki a gyógyszerből, a kórházak 65 dollárért jutot-
tak hozzá.

Az amerikai lap olyan hangzatos ügyről is beszámolt, mi-
szerint egy kormánypárti politikus kórházi ágyakkal kereske-
dett. De illegális vérplazma-kereskedelemre is akadt példa.

A The New York Times szerint az effajta zsákmányszerzésre
mondta a múlt hónapban az újdelhi főbíróság, hogy „szétsza-
kadt a társadalom erkölcsi szövete”.

A múlt hónapban az újdelhi rendőrség több mint 21 embert
vett őrizetbe csalás, titkos készletek felhalmozása, bűnszövet-
kezés és másfajta, a koronavírus-járvánnyal összefüggő bűn-
cselekmények miatt. Az észak-indiai Uttar Prades államban
például 160 embert vettek őrizetbe hasonló okok miatt. Vikram
Singh egykori Uttar Prades-i rendőrfőnök úgy nyilatkozott,
hogy 36 éves pályafutása során sokfajta zsákmányszerzőt és
gonosztettet látott, de ilyet még soha.

A baltimore-i Johns Hopkins egyetem legfrissebb összesí-
tése szerint Indiában a fertőzöttek száma elérte a 24.965.463-
at, és 274.390 ember halt bele a koronavírus okozta Covid–19
betegség szövődményeibe. A fertőzöttek számában India a má-
sodik az Egyesült Államok után, a halottakat illetően pedig az
Egyesült Államok és Brazília előzi meg. (MTI)

az iskolák vécéiben gyakorolt szexet, mert ez „meg-
emelné” a diákok médiaszintjét. Tanulságos írás, meg-
szívlelhetné a tanügyminiszter és a többi hivatalosság is. 

Innen már csak egy gondolatnyira volt a leányanyák
helyzete, hiszen köztudott, EU-szinte Románia „élen
jár” a gyerekszülések, a korai iskolaelhagyás terén, és
csak ritkán, egy-egy médiaszenzáció kapcsán hallunk
arról a több száz ezer fiatalt érintő gondról, mint a hát-
rányos helyzetű térségekben, rendezetlen családi körül-
mények között élő gyerekek és fiatalok problémája, akik
számára nincs szociális szolgáltatás, nem tudják, kitől
kellene segítséget kérni, nincs a környezetükben olyan
felnőtt, akiben megbízhatnának, így a „szexuális felvi-
lágosítás” is egymás között, pornófilmek nézésével tör-
ténik. Románia évente 33 millió eurót veszít csupán a
nem kívánt születések, abortuszok, szifiliszes és AIDS-
megbetegedések miatt. Sok szülő, tanár, miniszter, kép-
viselő tiltakozik a szexuális nevelés ellen.

Ha a politikusok nem egymás „kinyírásával” lenné-
nek elfoglalva, ha nem sepernék az illetékesek a szőnyeg
alá a problémákat, apró lépés lehetne az államelnök
kedvenc kampányszlogenje a „művelt Románia” meg-
valósítása felé. 

392 új koronavírusos
megbetegedés

A legutóbbi tájékoztatás óta 392 új koronavírusos
megbetegedést igazoltak Romániában, azt követően,
hogy az elmúlt 24 órában országszerte 10.956 tesz-
tet végeztek – közölte hétfőn a stratégiai kommuni-
kációs törzs (GCS). Az új esetekkel 1.072.291-re nőtt
a járvány eleje óta diagnosztizált fertőzöttek száma
az országban. 1.026.299 személyt közülük gyógyult-
nak nyilvánítottak. Ez idáig 7.651.027 RT-PCR koro-
navírusteszt eredményét dolgozták fel Romániában
és 1.038.561 antigén gyorstesztet végeztek el.
(Agerpres)

Feloldható
a maszkviselési kötelezettség

Minden iskola maga döntheti el, feloldja-e az iskola-
udvaron való maszkviselési kötelezettséget – nyilat-
kozta hétfőn Sorin Cîmpeanu oktatási miniszter. Ha
az oktatási intézmény úgy dönt, hogy – a zsúfoltság
elkerülése végett – csúsztatott órarend szerint men-
nek ki szünetre a gyerekek, akkor fel lehet oldani a
maszkviselési kötelezettséget az iskolaudvarokon.
Ha viszont erre nincs lehetőség, akkor a maszkvise-
lés kötelező marad – magyarázta. (Agerpres)

Fizetett szabadnap
az oltás napján – a PNL ellenzi

A liberálisok nem támogatják az USR-PLUS törvény-
tervezetét, amely szerint fizetett szabadnap járna
azoknak, akik beoltatják magukat koronavírus ellen
– jelentette be Ludovic Orban. A PNL elnöke azzal ér-
velt, hogy a kezdeményezés nem része az oltási stra-
tégiának, és nem vitatták meg a koalícióban sem,
ennélfogva a PNL „nem érzi kötelességének” támo-
gatni azt. Orban szerint ugyanakkor egy ilyen rendel-
kezés diszkriminatív lenne azokkal szemben, akik
már felvették az oltást, és nem kaptak szabadnapot
emiatt. Az USR-PLUS törvényhozói által benyújtott
javaslat értelmében a koronavírus elleni oltás beadá-
sának napján az alkalmazottak fizetett szabadnapot
kapnának a törvény által megszabott pihenőszabad-
ságon felül. A tanulók, egyetemisták és katonák iga-
zoltan hiányozhatnának az oltás napján. (Agerpres)

Bizalmatlanság
Ioana Mihăilă egészségügyi miniszter úgy nyilatko-
zott hétfőn a parlamentben, hogy információkat kért
az Országos Statisztikai Intézettől, az Országos Köz-
egészségügyi és Egészségügyi Menedzsment Isko-
lától, a közegészségügyi igazgatóságoktól és a
kórházaktól annak érdekében, hogy javítsanak a
Covid-halálesetek jelentésének módján. Ugyanakkor
Alexandru Rafila PSD-s képviselő hétfőn azt mondta,
hogy a tesztelésekkel, a koronavírusos betegek szá-
mával, a beoltottak nyilvántartásával és a halálese-
tekkel kapcsolatos adatok körül felmerülő kételyek,
amelyeket a hatóságok ellentmondásos nyilatkozatai
és téves adatai keltettek, elégedetlenséget eredmé-
nyeztek a lakosság körében. Rafilă kifejtette, a
COVID–19 világjárvány sikeres leküzdése a hatósá-
gokba és az egészségügyi személyzetbe vetett biza-
lomtól függ. (Agerpres)

Változékony lesz az időjárás
Május 17-e és 30-a között változékony lesz az idő, a
légköri instabilitással járó jelenségek nagy kiterjedésű
területeken jelentkezhetnek, elsősorban a Bánság-
ban, a Körösök vidékén, Erdélyben, Máramarosban
és a hegyekben – közölte az Országos Meteorológiai
Szolgálat (ANM). Erdélyben is a sokévi átlagnál hi-
degebb lesz a következő napokban, 15-20 fok körüli
maximális és 4-9 fok közötti minimális hőértékekkel.
Május 24-e után fokozatos felmelegedés várható,
nappal 20-24, éjszakánként 7-11 Celsius-fokot fog-
nak mutatni a hőmérők. Légköri instabilitás, hirtelen
lezúduló záporok itt is előfordulhatnak. (Agerpres)

Ország – világ

(Folytatás az 1. oldalról)
Hol vagy, „művelt Románia”?
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Maros megyei látogatása és a
megyei elöljárókkal tartott
megbeszélése után pénteken
délután Nyárádszeredába és
Szovátára utazott Tánczos
Barna miniszter, ahol a helyi
gondokat és igényeket ismer-
tették vele.

Több témát is felvetettek Nyá-
rádszeredában a környezetvédelmi,
vízügyi és erdészeti miniszternek: a
tavaly megépült közösségi trágya-
tároló környezetvédelmi hatósági
engedéllyel rendelkezik, ezért a ren-
deltetése szerint használható. A
nyárádmenti polgármesterek java-
solni fogják, hogy a Vécke-csator-
nát alakítsák át öntözőcsatornává,
amely nemcsak a helyi virágter-
mesztőknek, hanem a „murokor-
szági” zöldségtermesztőknek is
hasznára lenne. További kisebb el-
képzeléseket is ismertettek: a nyá-
rádszeredai gát alatti Nyárád-holtág
kormányhatározattal kerüljön át a
város tulajdonába, hogy az szabad-
idős, turisztikai célokra hasznosít-
hassa. A településen a Nyárád-híd
két oldalán kulturális és közösségi
tér kialakítása céljából „rakpartot”
szeretne kiépíteni az önkormányzat.

A legfontosabb kérdés viszont a
Marosvásárhely–Németvásár kö-
zött építendő autópálya nyomvona-
lának megváltoztatása, amely
eredeti formájában nemcsak át-
szelné a települést, hanem értékes
mezőgazdasági területeket érintene,
és fontos gazdasági és fejlesztési
terveket hiúsítana meg, mint a le-
szállópálya mentén tervezett több
tíz hektáros ipari park, vagy külön-
böző mezőgazdasági beruházások.
A város által javasolt új nyomvonal
a környezetre semmivel sem káro-
sabb a szállítási minisztérium által
fenntartottnál.

Szabó Árpád megyei tanácsos ja-
vasolta a Kis-Nyárád medertakarí-
tását, mert nagyobb esőzésekkor ez
már elönti a kisváros felső részét, de
ugyanilyen fontos a Nagy-Nyárád
szabályozása Nyárádremetéig. A
Bekecsen áthaladó megyei utat ve-
szélyezteti a közelében folyó patak
a meder süllyedése miatt, a folya-
matot meg kellene gátolni meder-
lépcsők építésével – ismertette a
miniszterrel és Pásztor Sándor víz-
ügyi tanácsadójával a megyei kép-
viselő. Fábián Ferenc helyi gazda
felszólalásában a sokat vitatott

„hegyvidéki törvény” módosításá-
ról, illetve a kis- és közepes gazda-
ságoknak a településektől való
kötelező távolságáról volt szó. 

Karácsony Károly nyárádgálfalvi
polgármester azt kifogásolta, hogy
a Nyárád szabályozása során az ár-
vízvédelmi töltésekbe annyira szűk
átfolyókat építettek, hogy a csapa-
dékvíz nem tud a folyóba jutni,
hanem elönti a települést. Az elöl-
járó a településeken kóborló med-
vékre is felhívta a figyelmet.

Válaszában a miniszter el-
mondta: a közúti infrastruktúra ke-
zeléséért felelős országos hatóság
(CNAIR) és a tervezők nagyon el-
lenzik az autópálya nyomvonalának
megváltoztatását, viszont Nyárád-
szereda vízügyet érintő elképzelé-
seinek nincs akadálya, ha azok nem
esnek egybe a Natura 2000 terüle-
tekkel. Vízügyi beruházások terüle-
tén óriási a lemaradás országszerte,
a mostani költségvetés tízszeresére
volna szükség a gondok orvoslá-
sára. Ami a beruházásokat illeti,
ahol szükséges, ott meg kell kez-
deni a tárgyalásokat a környezetvé-
dőkkel, mert „a településeknek
fejlődniük kell, és nem lehet ennek
útjába állítani mindent”, hanem
meg kell találni az egyensúlyt.

Péter Ferenc megyei tanácselnök
azt javasolta, hogy a megyét érintő
vízügyi problémákról készüljön
lista, ennek szakmai ellenőrzése
után pedig el kell dönteni, melyek-
nek a finanszírozására különítsenek
el pénzt a jövő évi költségvetésben. 

Tárgyalnak, reménykednek
A sajtónak nyilatkozó Tánczos

Barna elmondta: ismeri az autópá-
lya nyárádszeredai nyomvonalának
problémáját, és tárgyalnak a szállí-
tásügyi minisztériummal, keresik az
alternatív megoldást. A szeredaiak
által javasolt nyomvonal környezet-
védelmi szempontból semmivel
sem károsabb, mint az eredeti terv.
A miniszter szerint azt a megoldást

kell támogatni, amely a közösség-
nek jó, és meggyőződését fejezte ki,
hogy meg lehet találni az egyen-
súlyt az infrastrukturális fejleszté-
sek, a környezetvédelem és a
vízügyi kérdések között. A minisz-
ter is úgy látja, hogy a Maros me-
gyei vízügyi problémák közül
egyeseket gyorsan, kisebb ráfordí-
tással meg lehet oldani, más esetek-
ben el kell kezdeni a tervezést vagy
a meglévő tanulmányokat frissíteni
kell.

A rövid, sietősnek tűnő minisz-
teri látogatások nem protokollári-
sak, hanem a helyszínen tekintik át
azokat a környezetvédelmi kérdése-
ket, amelyek a helyi közösséget
foglalkoztatják. Az önkormányzat-
nak választ kell adnia a lakosság-
nak, ezért jó, ha a fővárosban is
ismerik a problémákat, és olyan in-
tézkedéseket hoznak, amelyeket
helyi szinten meg lehet oldani –
mutatott rá Tóth Sándor polgármes-
ter. Amikor a Vécke-csatorna épült,
jóval több víz volt a vidéken, de az
éghajlatváltozáshoz alkalmazkodni
kell, és a mezőgadaságban öntözés-
sel, nem pedig műtrágyázással kel-
lene nagyobb terméshozamot elérni
– fejtette ki a városvezető. Az autó-
pálya nyomvonalának kérdésében
bizakodó, mint elmondta: elértek
egy olyan határt, amikor már a szál-

lításügyi minisztérium kérdezte
meg a kisvárost, hogy milyen fej-
lesztési elképzeléseket érint negatí-
van a tervezett nyomvonal. Erre
most készül az önkormányzat vála-
sza, be tudják bizonyítani, hogy a
változtatási javaslatuk helytálló,
környezetvédelmi szempontból sem
hátrányosabb. Sőt, a minisztériumi
elképzelés egyenesen károsítaná a
Kis-Nyárádot, hiszen a tervezett
nyomvonal helyenként „lepadolná”
a vízfolyást, hogy helyet engedjen
a sztrádának.
Szovátán is tájékozódott

Nyárádszereda után a miniszter
Szovátára utazott, ahol árvízvé-
delmi kérdésekről tájékozódott. A
Szováta-pataknak a városon átfolyó
szakaszán mederszabályozást és
medererősítő támfalak építését
végzi a Román Vízügyi Vállalat. A
beruházást a 2016. évi árvizek után
kérelmezte a város, a munkálatot
2019-ben indították el, a pénzforrá-
sok pillanatnyi megcsappanása
miatt volt egy kis szünet, de jelenleg
ismét zajlik a munka. A miniszter
ezt a beruházást látogatta meg, majd
megígérte az önkormányzatnak,
hogy a városnak fontos munkálat-
hoz az állam biztosítja a szükséges
pénzalapokat – tudtuk meg Fülöp
László Zsolt polgármestertől.

A polgármesterek, gazdák is felsorolták javaslataikat, kéréseiket a miniszternek Fotó: Gligor Róbert László

Nyárádszeredában több kérdésben tájékozódott a miniszter, többek között az autópálya nyom-
vonala is terítéken volt

Jézus, áldd meg Erdély földjét! – ezt az imarészletet küldi Csík-
somlyóra, a pünkösdi búcsús szentmisére a Maros Megyei Tanács el-
nöke, Péter Ferenc, áldást kérve szülőföldünkre, a családokra, az
egészségünkért. „Az elmúlt idő mindannyiunkat próbára tett. Próbára
tette a türelmünket, a hitünket és a kitartásunkat is. Köszönet a Mária
Út Egyesület szervezőinek, hogy idén is gyalogos, futó és lovas sta-
fétás zarándoklatot szerveznek, így részesülhetünk a pünkösdi búcsú
élményéből. Hálás szívvel imádkozunk azokért, akik imáinkat elvi-
szik a Szűzanyához, de imáinkban azokért is hálát adunk, akik az el-
múlt időben az élvonalban harcoltak a betegek megmentéséért, a
koronavírus-járvány visszaszorításáért” – hangsúlyozta hétfőn, Ha-
rasztkeréken megtartott beszédében Péter Ferenc. 

Védelmezd és őrizd meg népedet, Magyarok Nagyasszonya! – ez
az üzenete az RMDSZ Maros megyei szervezetének, amelyet Kovács
Mihály Levente, a szövetség ügyvezető elnöke adott át a lovasoknak.
„A csíksomlyói búcsú felekezeti hovatartozástól függetlenül szellemi
és lelki feltöltődést nyújt azoknak, akik e nehéz időszak után úgy
döntenek, hogy a nyeregben együtt imádkoznak” – fejtette ki Kovács
Mihály Levente. 

A Kárpát-medence legjelentősebb keresztény ünnepére készülve,
a lovas zarándokok hétfőn délben az Ákosfalva községhez tartozó
Harasztkeréken vették át az imaszalagokat, amelyeket lovas, gyalo-
gos, futó és kerékpáros stafétás zarándokok visznek el Csíksomlyóra. 

AMarosmegyeiRMDSZ
sajtóirodája

Imaszalagokat küld Csíksomlyóra a Maros Megyei Tanács
és az RMDSZ Maros megyei szervezete
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A környezetvédelem nem állhat a fejlődés útjába
Nyárádszeredában és Szovátán járt a miniszter

Gligor Róbert László



A vírusjárvány miatt mind or-
szágos, mind helyi szinten a
természetjáró egyesület tag-
jai szerényebben ünnepelték
meg az Erdélyi Kárpát-Egye-
sület fennállásának 130. év-
fordulóját. Az országos
rendezvény az EKE várfalvi
birtokán volt. A Marossszéki
Egyesület tagjai szokásos
csütörtöki találkozójuon em-
lékeztek az eseményre,
amelynek kapcsán Kis Zoltán
elnökkel beszélgettünk. 

A 120. évfordulóra kiadott vas-
kos jubileumi kötet szerint az EKE
működését 1891. május 12-étől szá-
mítják, amikor a tagság által meg-
erősített alapszabályok értelmében
az EKE „fő céljául Erdély turista-
sági kiművelését állapították meg,
kizárva abból a politikát”. A turista-
egylet létesítésének gondolata már
1867-ben felmerült. A „turistaság”
fellendítéséhez nagyban hozzájárult
Orbán Balázs 1868 és 1873 között
megjelent hatkötetes A Székelyföld
leírása című műve. A Magas-Tátrát
kutató Kárpát-Egyesület az 1870-es
évek derekán Kolozsvárt és Nagy-
szebenben is tervezte osztályok fel-
állítását. 1880-ban megalakult a

szebeni Kárpát-Egyesület (Carpat-
verein), amelyet a szászok alakítot-
tak meg. Végül 1891-ben sikerült
szabályosan létrehozni az egyesüle-
tet, amelynek első elnöke báró
Bethlen Bálint volt, alelnöke Fei-
litzsch Artúr és titkára Radnóti
Dezső. Anélkül, hogy részletesen
taglalnánk az EKE történetét, el-
mondjuk, hogy az első világhábo-
rúig lendületesen fejlődött az
egyesület, több ma is álló menedék-
házat sikerült építeni és fenntartani,
és talán a legnagyobb megvalósí-
tása a Mátyás király kolozsvári szü-
lőházában létrehozott EKE-
múzeum. Az EKE a két világháború
között az erdélyi magyarság egyik
megtartó ereje volt. Az új hatóságok
engedélyével működtek, bár némi-
képpen szűkült a tevékenységi terü-
let. Az érvágást a második
világháború utáni időszak jelen-
tette. 1948 után államosították a va-
gyonukat, a múzeum anyagát
széthordták, a természetjáró tevé-
kenységet különböző gyárak, a
szakszervezeti házak éltették to-
vább az 1989-es rendszerváltás utá-
nig, amikor sikerült újjáalakítani az
EKE-t. 1990-ben létrejött a Kárpát
Turista Egyesület, majd 1991. feb-
ruár 6-án a KTE közgyűlésen elha-
tározták, hogy Erdélyi
Kárpát-Egyesületként jegyzik be a

szervezetet. Az 1991. május 10-12-
i gyergyószárhegyi gyűlésen fogad-
ták el a névváltoztatást – áll
egyebek mellett a 120. évforduló al-
kalmára kiadott jubileumi kötetben. 

Kis Zoltán, az EKE Marosvásár-
helyi osztályának elnöke elmondta,
az 1991-ben újraalakult marosvá-
sárhelyi osztály az országos szerve-
zet hármas célkitűzését tartja szem
előtt: a természetjárás és a honisme-
ret népszerűsítését, a természetvé-
delmet. A természetjárást illetően
magashegyi túrákat, expedíciókat,
erdei túrákat, kerékpártúrákat, sí-
zést, sítúrákat, sítáborokat, barlan-
gászást, jelzésfestést, a turistautak
karbantartását szervezik meg. Infor-
mációs-eligazító táblákat készíte-
nek és helyeznek ki, ugyanakkor
táborokat szerveznek. A találkozó-
kon – és nem csak – vetített előadá-
sokat, élménybeszámolókat
tartanak, és volt már fotókiállítás és
túravezető-tanfolyam is. A honis-
mereti túrákon, többnyire autóbusz-
szal, de kerékpáros kirándulások
során is néprajzi, történelmi, építé-
szeti értékeket keresnek fel. Ezen-
kívül vállalták a Mária zarándokút
Maros megyei szakaszainak jelzé-
sét és karbantartását. 2012–2017
között az Istenszéke természetvé-
delmi terület hivatalos védnöke volt
a szervezet, és a környezetvédelmi

nevelésből is kivette a részét. A me-
gyeszékhely természetvédő szerve-
zeteivel közösen részt vesznek
takarítási akciókon is. A járvány
előtt évente 70-80 kirándulást is
szerveztek hétvégente. Olyan is
volt, amikor egy időben négy kü-
lönböző helyre kirándultak. A tör-
vénykezés megváltozott, így
2017-ben le kellett mondani az Is-
tenszéke hivatalos felügyeletéről,
ami önkéntességi alapon folytató-
dik, ugyanis minden hétvégén a
csúcson levő őrháznál a hegyimen-
tőkkel közösen egy EKE-tag is
szolgálatot teljesít a turistaidényben
áprilistól októberig. Nemrég össze-
állítottak egy hivatalos beadványt,
amelyet Tánczos Barna környezet-
védelmi miniszterhez szeretnének
eljuttatni, amiben arra kérik, hogy
újra tegye lehetővé a szaktárca az
Istenszéke gondnokságát. Május 8-
án 85 személy részvételével
mintegy 35 hektár Marosvásárhely
környéki erdőt takarítottak meg. A
Somostető övezetéből 135 zsák
szemetet szedtek össze az Orienter
Tájfutó Klub, a hegyimentők, az
Outward Bound Románia és a pol-
gármesteri hivatal támogatásával.
Ezt – a Maros-parti nagytakarítás-
hoz hasonlóan – minden évben
megismételnék. 

Folytatódik a hagyományőrző
tevékenységük is. A honismereti
túrák mellett az idén felújították a
Mária út jelzéseit és a Bethlen
Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásá-
val háromnyelvű eligazító táblát
helyeznek ki Nagysármáson, Me-
zőmadarason, Marosvásárhelyen,
Baranyaszentgyörgyön, Jobbágy-
falván. A tavaly és az idén is elma-
radt a hagyományos, országos

EKE-tábor, amelyet 2019-ben a ma-
rosszéki EKE Szovátán szervezett
meg 1541 résztvevővel. Jövőre a
csíkiak a szervezők, és valószínűleg
a gyimesfelsőloki Árpád-házi Szent
Erzsébet Római Katolikus Teoló-
giai Líceum udvarán lesz a fő tábor-
hely. 

Ami a marosvásárhelyi osztály
hagyományos tevékenységeit illeti,
az idén szeptember 26-án kisebb
csapatokkal megtartják a Teleki
Samu-emléktúrát. Az érdeklődők
szeptember 26-án reggel 9-kor
Görgényüvegcsűrről indulnak a 10,
20, 40 km-es gyalogos és egy ke-
rékpáros szakaszon, a túrákra máris
be lehet nevezni. Az idén lesz EKE-
Art biennálé, ugyanis az Erdélyi
Kárpát-Egyesület marosvásárhelyi
szervezete kilencedjére szervezi
meg az EKE-tagok számára kiírt fo-
tópályázatot. A beérkezett alkotá-
sokból november 19-én a Bernády
Házban nyílik tárlat. Amint lehető-
ség nyílik, azt tervezik, hogy az
EKE túravezetői általános és közép-
iskolás diákoknak szerveznek gya-
log- és honismereti túrákat, hogy
ezáltal is a természetjárásra ösztö-
nözzék őket. Az idősebbeknek
pedig folytatják a város környéki
erdőkben szervezett körtúrákat. 

Az érdeklődők a
www. ekemvh.ro elérhetőségen, a
Facebook-csoportban követhetik az
egyesület heti ajánlatait. A túrákat
csütörtökönként a Dózsa György
utca 9. szám alatti székházban be-
szélik meg. Továbbra is várják azo-
kat, akik csatlakoznának a 130 éves
hagyománnyal rendelkező, a termé-
szetjárást, a honismeretet és a ter-
mészetvédelmet népszerűsítő
szervezethez. 

A Farkasréti temetőben fel-
avatták Erdélyi Lajos fotómű-
vész síremlékét. A mű az
Erdélyből áttelepült Péterfy
László ismert szobrászművész
alkotása. A sírhely – az izrae-
lita parcellában – nincs is
messze a Németvölgyi út kez-
detétől, ahol Laló és családja
az utóbbi években élt.

Az élet rendje érvényesült ebben:
a régi sírkövek felderítője, fényké-
pésze, albumokban közzétevője
egyszer maga is követ kap, melyet
a családja rendelt. A két összeforrott
alak, a két sejtelemből kibontakozó
figura elgondolkodtat, megállásra
késztet. A szobrász ismerte tárgyát,
az emlékeztető mű ihletőjét, de
kezét kötötték a művészeten kívüli
szabályok. A mózesi-isteni paran-
csolat – ne csinálj magadnak fara-
gott képeket – arra kényszeríti az
alkotót, hogy kerülje az emberábrá-
zolást. Teszem hozzá, a szefárd zsi-
dók (a spanyol rítusúak) már a
középkor folyamán sem ragaszkod-
tak ehhez a parancsolathoz, más-
ként értelmezték, szabadabban, a
középkori európai/észak-afrikai

zsidó kódexek tele vannak ember-
ábrázolásokkal. A Péterfy László
faragta mészkő átmenet, határeset,
ha akarom, emberi alak, ha akarom,
tejködbe vesző emlék, megdermedt
emlékezet és jelkép. 

Egy év telt el Erdélyi
Lajos fotóművész halála
óta. Sokunknak nagyon
hiányzik élénk vitatkozó
szelleme, kedvessége,
szellemes megjegyzései,
vendégszerető otthona.
Hiszen akár a Rózsa utcai
vásárhelyi otthonában,
akár a Németvölgyi vagy
Istenhegyi úti lakásában
(Budán) kerestem fel,
mindig vendégeket, régi
barátokat, vitapartnereket
találtam nála. Vonzotta az
embereket. Voltak rajon-
gói, titkosak és hűsége-
sek, voltak, akik csak
valami apróságot akartak
megtudni tőle, valamit,
amit kilenc évtizedes
élete során összegyűjtött,
megtapasztalt, elfelejteni
nem tudott. Egyszerre
volt vásárhelyi, nagyon
vásárhelyi és erdélyi vi-
lágpolgár. Utazó, felfe-

dező, hírességek fotográfusa, be-
szélgetőpartnere, riporter, krónikás,
emlékíró. Vendégei a világ összes
kontinenséről összegyűltek szobá-
jában, kényelmes karosszékeiben,
élvezték társaságát, családját. Bizo-
nyára a két póluson is voltak hívei,
ismeretségei. Felfedezők, kalando-
rok, szenvedélyes horgászok.

Író- és festő-szobrászportréi mára
már klasszikusok – túlzás nélkül ál-
lítható – , nem a pillanatnak készül-
tek idővel dacoló pillanatképei.
Ezek kerülnek be a tankönyvekbe –
ha még lesznek tankönyvek – il-
lusztrációként, hogy fogalmat al-
kosson az ifjú utókor az irodalom és
a képzőművészetek nagyjairól, aki-

ket Laló ismert, megér-
tett, képeivel
értelmezett. Kánont al-
kotott, hagyott maga
után: így kell látni, meg-
örökíteni, továbbadni az
emberi arcot (lelket?).
Avagy így látta ő. Fo-
gadd el, valószínűleg
nincs is jobb és igazabb.
Jellemzőbb változat.

Tizenévesen megjárta
a poklok poklát, ahon-
nan apjával, a jogász-
gyógyszerész apjával
együtt szabadult. Apja a
vásárhelyi kereskedelmi
élet meghatározó sze-
replője, ismert cionista
vezető. A családban
egyaránt ott van az asz-
szimiláns és a nemzetal-
kotó cionista vonulat – a
magyar kultúra egy
életre meghatározta azt,
kinek sírját nemrég
avatták föl. Az előbb

említett két vonulatnak a fasizmus,
a deportálás, Auschwitz vetett
véget. Szó szerint hozzátartozói
életének. Anyja, nővére, rokonai
vesztek oda.

Megcsillagozottságát soha nem
akarta felejteni, zárójelbe tenni.
Ezzel együtt fogadta el őt a világ.
Szerették és nem szerették. 

A hazatérő útja Kolozsvárra vezet.
Az akkori „fényes szelek” nemzedé-
kének legjobbjaival barátkozik
össze, Bodorral, Kányádival, Fischer
Istvánnal, Földes Lászlóval… A ro-
mánai magyar kultúra első nemzedé-
két képezik, akik 1944 után léptek
fel. Ennek tagja volt a fényíró Erdé-
lyi Lajos is. Barátainak arcmását
hagyta reánk. És a régi zsidó teme-
tőket, Orbán Balázs és gr. Teleki
Samu fényképeibe „lehelt életet”,
szólaltatta meg. Tette közkinccsé.  

Két évvel ezelőtt végre szeretett
városa is megemlékezett róla, ki-
tüntette, ünnepelte. Ő már csak vi-
deóüzenettel volt jelen, meg lányai
jöttek el a Nagy vizek túlpartjáról.

Gondolatban kis követ és egy
szál virágot teszek az emlékmű ta-
lapzatára. Ilyenkor májusban bazsa-
rózsát vagy orgonát. 

Bár nem szokás, de vállaljuk a
szabályszegést. És olykor gyer-
tyát gyújtunk. Egyetemes/erdélyi,
mint szelleme, hagyatéka, em-
léke. 

Sebestyén Mihály

Vajda György
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Fotó: EKE Marosvásárhely 

Százharminc éves az Erdélyi Kárpát-Egyesület
Szerényebb jubileum 



A város idei költségvetéséről,
a kihívásokról, a tervekről, a
kivitelezésre váró munkákról
Kis Istvánnal, a város alpolgár-
mesterével beszélgettünk. 

– A város költségvetése a tava-
lyihoz hasonló, 64,8 millió lej.
Ebből 31,5 millió lejt működésre,
33,2 milliót beruházásokra fordí-
tunk. A költségvetés beruházási ré-
szét az uniós forrásokból származó
összegek növelik – tájékoztatott az
alpolgármester. 

– Milyen beruházásokra lehet
számítani? 
– Uniós projekt révén új bölcső-

dét szeretnénk építeni, az idén el is
kezdődik a munka. A közvilágítást
is korszerűsítenénk, ami négy-öt
éve húzódik. A legnagyobb projekt
a városi művelődési ház felújítása,
melynek finanszírozási szerződését
két hónappal ezelőtt írtuk alá. Ér-
téke 8 millió lej. Erre a felújításra
nagyon vártunk, hiszen nagy az

igény rá, ahol a színházi
előadásokat, rendezvé-
nyeket zavartalanul
meg lehet tartani. A
mostani terem több
mint 500 férőhelyes,
azonban ezt nem elő-
adások tartására, hanem
gyűlésteremnek építet-
ték. A teljes felújítás
mellett az épületet bőví-
tik is. Az új épület-
részbe a városi
könyvtárat költöztetjük,
hogy megfelelő helyet
kapjon végre az intéz-
mény. A következő idő-
szakban hirdetnek
licitet a tervezésre és a kivitele-
zésre. Remélhetőleg komoly cégek
nyerik el. Az idénre tervben van
még hat tömbház hőszigetelése, to-
vábbá az Andrássytelepen áthaladó
megyei út 2,5 kilométeres szaka-
szának felújítása, a telep közepétől

Eckentelepig. Uniós projekttel bő-
vítjük a 2-es iskola épületét. Ter-
vezzük a tömbháznegyedek
utcáinak, járdáinak felújítását, asz-
faltozását, hiszen ezek nagyon
rossz állapotban vannak, soha nem
voltak leaszfaltozva – mondta az
alpolgármester. 

Új lelkésze van a két telep református közösségének
Tavaly november elsejétől
Császár Béla lelkipásztor sze-
mélyében új lelkésze van az
andrássy- és eckentelepi re-
formátusoknak. A lelkész
Magyarózdról került az and-
rássytelepi parókiára, ahol
12 évet szolgált. Azelőtt Gó-
gánban hat évig látta el a lel-
készi feladatokat. 

Császár Bélát az andrássytelepi
gyülekezet gondnoka kereste meg,
s hívta meg a gyülekezetbe, így
foglalta el a megüresedett állást.

– Sok minden játszott közre,
hogy elvállaltam az andrássytelepi
lelkészi állást. Bizonyított tény,
hogy jó, ha adott gyülekezetben
15-20 évenként váltják egymást a
lelkészek. Magyarózdra Bartha
Aladár került a Fehér megyei Va-
jasdról. Átadáskor az ózdi gyüle-
kezet 260 tagot számlált, de nem
mindenki lakik a faluban, csak ra-
gaszkodnak a gyülekezethez, s fi-
zetik az egyházfenntartást. A telepi
gyülekezetben is vannak olyanok,
akik nem itt laknak, de ide fizet-
nek. És olyanok is vannak, akik itt
laknak, de a ludasi egyházközség-

ben fizetik a fenntartási járulékot,
s oda is járnak templomba. A két
telep – az Andrássy- és Eckentelep
– gyülekezeteinek összesen 460
nyilvántartott híve van, ebből száz
eckentelepi. Az istentiszteleteket
mind a két templomban megtartjuk
minden vasárnap. Mindkét gyüle-
kezetnek szép istenháza van, mind-
kettőt Katona Sándor egykori
lelkész építtette. Az eckentelepit
nem olyan régen, 12 éve, egy régi
fatemplom mellé, amit később le-
bontottak. Itt nagyon lelkes a gyü-
lekezet, ami talán azzal
magyarázható, hogy annak idején

csak reformátusokat telepítettek
ide. Andrássytelepre viszont kato-
likusokat, ide később, a hetvenes
évek folyamán Albistelepről köl-
töztek be a reformátusok. Albiste-
lepről mindenki elköltözött, ma
már senki sem lakik ott, csak a te-
mető maradt. Abban reményke-
dünk, hogy a gyülekezet hűséges
marad az egyházhoz, hogy több
lesz a keresztelő és a konfirmandus.
Idén négy fiatal konfirmált, jövőre
öten lesznek – mondta a lelkész. 

Az andrássytelepi templomban
többször is jártunk, szépen karban-
tartott épület, amelynek manzárd-
ját is közösségi térré alakították ki. 

Ezúttal az eckentelepi templom-
hoz látogattunk el. Ékszernek be-
illő kis épület, rendezett
környezetben, télen fűthető, az
alagsorában gyülekezeti tér van. 

A lelkész elmondta, hogy új ke-
nyér ünnepére Eczken Sándor föld-
birtokos emlékére kopjafát
szeretnének állítani, ugyanis eddig
sehol nem jelölték meg az emlékét,
habár ő volt az a nagylelkű adomá-
nyozó, aki birtokokat bocsátott a
telepesek rendelkezésére. 

A legnagyobb terv a művelődési ház felújítása
Ezelőtt két és fél évvel a Ză-
voiului utcában épülő tömb-
házhoz látogattunk el. Azóta
elkészült a hatemeletes épü-
let, több lakásba már be is
költöztek. A beruházásról az
építővel, Molnár Jenővel, a
Poli Izo Construct Kft. vezető-
jével beszélgettünk.

– A tömbház magánbefektetés-
ként épült fel, Dée Gyulával va-
gyunk társak, azzal a vállalkozóval,
aki az E60-as országút melletti szál-
lodát építette. A társasházban 37
lakás van, földszintjén üzlethelyisé-
gek lesznek kialakítva. A lakások
egy részét értékesítettük, eddig 13
lakás kelt el, a múlt héten újabb
négy eladására kötöttünk szerző-
dést – mondta Molnár Jenő.

A lakások típusát tekintve, ezek
többfélék, kisebb-nagyobb alapte-
rületűek. A hasznos felület lakáson-
ként 56 négyzetmétertől 102
négyzetméterig terjed. Vannak 9 és
30–60 négyzetméteres erkélyűek is.
Az épületben felvonó működik.

A lakásárak – az alapfelület
függvényében – változnak, 46 ezer
eurótól 80 ezer euróig terjednek. A
legkisebb és legolcsóbb lakásban
nappali, konyha, hálószoba, fürdő
és egy 9 négyzetméteres erkély ta-
lálható. A legnagyobb lakásban egy
nagy nappali, két hálószoba, egy
konyha, két fürdő, egy öltöző, egy
kamra és egy 15 négyzetméteres er-

kély van. A hatodik emeleti luxus-
lakásnak 100 négyzetméter hasznos
felülete és 60 négyzetméteres erké-
lye van. A legnagyobb lakások
egyelőre nem eladók. A többi lakás
iránt van érdeklődő, az építőnek
nem kell attól tartania, hogy nem
adódnak el. A tömbházhoz parkoló
tartozik, amit a lakók megvásárol-
hatnak. 

A tömbházat földrengésbiztosra
építették, nagyon jó minőségű épí-
tőanyagok felhasználásával, kifo-
gástalan kivitelezéssel, megfelelő
vastagságú falakkal, jó hang- és hő-
szigeteléssel. 

Jó minőségű lakások – 
új tömbházban

A kastély 1881-ben átkerült
Bethlen Sándornak a tulajdonába,
majd 1890-ben báró Losonczi
Bánffy Béla, utóbb pedig János fia
birtokába. Az államosításkor báró
Losonczi Bánffy László és felesége,
Zejkfalvi Zejk Heléna voltak a tu-
lajdonosok, két gyermekük volt:
Éva Mária Rozália Heléna Johanna
és János. 

A Diaszpóra Alapítvány honlap-
ján olvasható leírásban a kastély
története más, eszerint a Bánffyak a
XIX. század elején jutottak birtok-
hoz Marosgezsén, és ők építtették a
kastélyt, melynek első ura báró
Bánffy Zoltán beresztelki birtokos
volt, majd a birtok János fiára szállt.
Báró Bánffy Zoltánt 1883-ban
Maros-Torda vármegye főispánjává
nevezték ki. Fia, Bánffy János volt
a marosgezsei uradalom utolsó ne-
mesi birtokosa, akinek Ábránfalvi
Ugron Rózával kötött házasságából
három fiúgyermek született Maros-
gezsén. 

A marosgezsei kastélyt birtokló
Bánffyak családfáját nem tisztünk

taglalni – hiszen ehhez nem állnak
rendelkezésünkre kellő források –,
egy biztos, hogy a kastélyt és a bir-
tokot a Bánffy családtól vették el az
államosításkor. Miután a nemesek
kiköltöztek, a kastélyban a kollek-
tívgazdaság irodái, raktárai kaptak
helyet. Aztán a kollektív gazdaság
adminisztrációja elköltözött, 1960-
ban a kastély átkerült az egészség-
ügyi minisztériumhoz, és azóta is a
marosludasi kórház pszichiátriai
osztálya működik benne. 

Rövidesen kiköltöztetik a betegeket
A kastély a település lankás ré-

szén épült. Az E60-as úton Ludasról
Kolozsvár fele haladva bal oldalon
a távolból szembeöltik az épület.
Kevesen ismerik, a turisták nem ke-
resik, nem is kereshetik fel, éppen
rendeltetése miatt, hiszen a kapu
mindig zárva van. Az udvarra sem
lehet belépni. Ottjártunkkor sikerült
közelebb mennünk az épülethez,
mert valaki nyitva felejtette a kaput.
Az épület elhanyagolt, környezete
lehangoló. Csak a kastély mellett
virágzó óriási orgonabokor javít a

hangulaton, illata körüllengi a kas-
télyt. 

Egy pillanatra elképzeltem, mi-
lyen pezsgő élet lehetett itt hajda-
nán, amikor a Bánffyak voltak az
urak. Milyen szép lehetett az épület,
milyen gondozott a környezet. Mű-
velt, jómódú emberek vezették a
birtokot, intézték a gazdaságot, a
szomorú jövőt nem sejtve. 

Hogy milyen lehetett a kastély?
A kastelyerdelyben.ro szerint erede-
tileg egyemeletes épület volt, mind-
két szintjét oszlopok tagolták – a
földszintit hat dór stílusú oszlop, az
emeletet négy fejezet nélküli –,
ezek mögött nyitott terasz húzódott.
Az emeleti részt utóbb befalazták.
Az épület mindkét végén a központi
épületrész szintje fölé magasodó sa-
roktornyok találhatók. A hatszög
alaprajzú tornyok sarkait kvádere-
zés hangsúlyozza, ablakai mindkét
szinten dísztelenek. A saroktornyok
koronázó- és övpárkánya, a kváde-
rezés és törtsíkú tetőszerkezet neo-
barokk építészeti megoldások. Az
épület hátsó része egyszerűbb. Az
államosítás után a főhomlokzat je-
lentős átalakításon esett át, s ezzel
elvesztette eredeti szépségét. 

A kastélyt hosszú pereskedés után
sem kapták vissza az örökösök

A kastélyhoz díszfákkal beülte-
tett szép park és gyümölcsös tarto-
zott. A kettő 45 hektáron terült el. A
marosgezsei nemesi családok – a
Bánffy és a Bethlen – 700 hektár
földet birokoltak. Szántóföldjeik
nagy részét az agrárreform alkalmá-
val a háborús veteránoknak és a ha-
diözvegyeknek osztották ki. A
parkot felparcellázták, a telkekre a
falubeliek építettek házakat. Csu-
pán 15 hektár gyümölcsös maradt
meg, amelyet a termelőszövetkezet
használt 1990-ig. Mostanra annak is
csak a maradványa van meg. Akár-
csak a kastélyparknak. 

Báró Bánffy Éva 1995-ben igé-
nyelte vissza a birtokot és a kas-
télyt. A birtokból sikerült
visszaszerezni valamit. A bárónő
halála után Bánffy Imre lett az örö-
kös, azonban a kastélyt hosszú pe-
reskedés után sem szolgáltatták
vissza. 

A romos, lelakott ingatlan a város
tulajdonába került. Miután a városi
kórház pszichiátriai részlegét egy
régi iskolaépületbe költöztetik át, az
önkormányzat a kastély felújítását
tervezi.

Turisztikai célpontnak szánják

Fotó: Nagy Tibor
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Kétgólos vereséget szenvedett Maros
megye labdarúgó 4. ligájának bajnoka, a
Radnóti Sportklub a 3. ligába jutásért
kiírt osztályozó első menetében. A sorso-
lás alapján nem kellett messzire utazniuk
a radnótiaknak, viszont nem a legköny-
nyebb ellenfelet kapták.

Marosújvár a 9. helyen végzett a 3.
liga IX. csoportjában, sokáig volt ver-
senyben a potenciálisan kieső hely elke-
rüléséért, így lehetett tudni, hogy kemény
ellenfél lesz. Mi több, az újváriak végig-
játszottak egy idényt (még akkor is, ha
kevesebb meccs volt a szokásosnál), míg
Radnót csak egy hónapja lépett ismét pá-
lyára egy év szünet után. Ez a ritmuskü-
lönbség jól látszott az első félidőben,
amikor szinte mindvégig a radnóti térfé-
len pattogott a labda, és Marosújvár több
jó lehetőséget is kihagyott. A Maros me-
gyeiek nehézkesen mozogtak, ami talán
azzal is magyarázható, hogy több játéko-
suk rég elhullajtotta a csikófogait, néme-
lyiküket pedig – ahogy mondani szokás
– könnyebb volt átugorni, mint megke-
rülni. Csak idő kérdése volt a gól, és
ehhez egy hatalmas védelmi baki segí-
tette a házigazdákat. A 43. percben Șaim

elvétette a felszabadítást, Haiduc öt mé-
terre egyedül találta magát a labdával, és
könnyedén elgurította a 42 éves veterán
kapus, Ștef mellett (1-0). A félidő azon-
ban nem végződött még, és a hosszabbí-
tás perceiben Balea elkaszálta a
tizenhatos baloldalán betörő Cioarát, aki
maga értékesítette a büntetőt (2-0).

A második félidőben csökkent a ma-
rosújvári nyomás, bár egy ideig továbbra
is a házigazdák uralták a találkozót, és a
67. percben Chișu nagyon eltalálta a lab-
dát a tizenhatos jobb sarkában, amely
ívvel a hosszú felsőbe vágódott (3-0).
Innen már semmi veszíteni valójuk nem
maradt a radnótiaknak, akik lassan be-
szorították az eredménnyel korán meg-

elégedő házigazdákat a saját tizenhato-
sukba, és a 76. percben Balea szépített:
Pastor a tizenhatos jobb oldalvonala
mellől végzett el egy szabadrúgást, a
védők röviden szabadítottak fel, és a rad-
nóti játékos közelről a hálóba bólintott
(3-1). Mi több, Radnót közel állt újabb
gólhoz is, de Feketics és Hasirov lehető-
ségei kimaradtak, a 90+2. percben pedig
GuW a gólvonalról mentett. A visszavágó
pedig egészen másként nézett volna ki 3-
2-nél, mint 3-1-nél.

A feljutást/bentmaradást eldöntő visz-
szavágót vasárnap Radnóton rendezik,
délután fél hattól. A feljutáshoz Radnót-
nak 2-0-ra, vagy nagyobb különbséggel
kell nyernie.

Eltávolodott Radnót a 3. ligától

Már megnyertnek számító mér-
kőzést hagyott kicsúszni a keze
közül a Sepsiszentgyörgyi Sepsi
OSK a FCSB ellen. A fővárosiak-
nak két helyzetük volt az egész
mérkőzésen – mindkettőt gólra vál-
tották. A háromszékiek pedig ismét
bebizonyították, hogy nem tudják
tartani az eredményt, és ha megpró-
bálják, mint ezúttal is (ahelyett,
hogy azt játsszák, amit tudnak),
annak csak egy ilyen hideg zuhany
lehet az eredménye.

Mindkét csapatnak csak a győze-
lem volt igazán jó ezen a meccsen,
és az OSK tett többet érte. Már
megszokott látványként a sepsi-
szentgyörgyiek uralták a középpá-
lyát, többnyire elsőként csaptak rá

a labdákra, és ahányszor lehetett,
indítani próbálták a két éket, Dumi-
tert és  Šafrankót. Szünetig nem
esett gól, de Straton kapuja legalább
három esetben veszélyben forgott,
miközben Niczulynak nem volt más
dolga, mint a hazaadott labdákat
ismét játékba hozni.

A második félidőben, miután
Vașvari szabadrúgás-labdáját Stra-
ton kitornászta a felső sarokból, Leo
Grozavu taktikailag váltott, lecse-
rélte az egyik éket, és két gyors
szélsőt küldött pályára, ami meg-
hozta az eredményt. A 69. percben
Golofca az üresen érkező Petrila elé
passzolt, utóbbi pedig elcsavarta
Straton mellett (1-0). Két perccel
később egy újabb cserejátékos pasz-

szából esett a második találat: Pu-
rece Dumitert indította, Radunović
megpróbált felszabadítani, de a kö-
zépcsatár lábáról a hálóba pattant a
labda (2-0). Miután Vașvari kapás-
lövését ismét hárította Straton, a 81.
percben derült égből, minden előjel
nélkül, szépített a FCSB: Octavian
Popescu a leshatárról indította Bu-
ziucot, Aganović elkésett a kimoz-
dulással, Buziuc pedig elgurította
Niczuly alatt (2-1). 

A semmiből kapott gól alapjai-
ban rendítette meg a sepsiszent-
györgyiek önbizalmát, és azt
kezdték játszani, amit nem igazán
tudnak: megpróbáltak ráülni az
eredményre. Így is sikerülhetett
volna kihúzni a végéig, hiszen a
FCSB továbbra sem volt nagyon
veszélyes, de a hosszabbítás máso-
dik percében a jobbhátvéd posztra
frissen beállt Kovács lemaradt Tă-
naséról, Ňinaj nem tudta zárni a
szöget, és a bukaresti csatár a hosz-
szú sarokba küldte a labdát (2-2).

A döntetlen azt jelenti, hogy a
FCSB három pontra lemaradt a Ko-
lozsvári CFR-től, így amennyiben a

CFR ma este nyer Botosánban, ma-
tematikailag is megszerezte a baj-
noki címet, mert a rájátszás előtti
pontfelezéskor a FCSB felkerekí-
tésben részesült. Az OSK pont-
számban utolérte a CSU Craiovát,
de a végelszámolásnál nem tudja

majd megelőzni, hiába jobb a gól-
különbsége, mert a rájátszás elején
ugyancsak felfelé kerekítették a
pontjait. Csütörtökön (az utolsó
előtti fordulóban) az OSK az Aca-
demica Clinceni otthonába látogat.
(B. Zs.)

Kicsúszott a győzelem a Sepsi OSK kezéből

A felsőház állása
1. CFR 1907             8          5         1             2          12-5                48
2. FCSB                   8          3         3             2          13-11              45
3. Sepsi OSK           8          4         2             2          9-6                  37
4. CSU Craiova        8          2         2             4          8-11                37
5. Botosán                8          3         1             4          13-16              31
6. Clinceni                8          2         1             5          8-14                29

Alsóházi ranglista
1. Târgoviște             8          4         3            1              7-3               35
2. Pitești                    8          3         2            3              10-6             31
3. Arad                      8          4         0            4              7-9               31
4. Dinamo 1948        8          5         1            2              11-8             30
5. Viitorul                 8          4         1            3              8-4               29
6. Medgyes               8          3         3            2              11-8             29
7. Voluntari               8          3         2            3              6-7               27
8. Gyurgyevó            8          1         2            5              6-11             24
9. Nagyszeben          8          3         1            4              5-9               23
10. Jászvásár             8          2         1            5              5-11             20

Fotó: A Sepsi OSK közösségi oldala

Jegyzőkönyv
Osztályozó a 3. ligába jutásért, 1,
menet: CS Marosújvár – CS Radnót 3-
1 (2-0)
Marosújvári labdarúgópálya, zárt
kapus. Vezette: Mircea Salomir (Ko-
lozsvár) – Ludovic Zifceac (Élesd),
Marius Matica (Nagyvárad). Ellenőr:
Bogdan Dragoș (Fogaras).
Gólszerzők: Haiduc (43.), Cioară
(45+2.), Chișu (67.), illetve Balea (76.).

Sárga lap: Marcu (74.), illetve Feketics
(18.), Mărginean (62.), Balea (70.), Szi-
lágyi (86.).
Marosújvár: Ignat – FrenWiu, Haiduc,
Lazăr (46. Chișu), Marcu, Socaci, GuW,
Goronea (77. Tocu), Domșa (65. Isac),
Cristea, Cioară (88. Vădan) 
Radnót: Ștef – Moldovan, Șaim (55.
Hasirov), Sîplăcan, Balea, Ungur (24.
Pastor), Mărginean (83. Szilágyi), Să-
lăghie, Feketics, CheWan, Orbán (55.
Crișan).

Jegyzőkönyv
Labdarúgó 1. liga, felsőházi rájátszás 8. forduló: Sepsiszentgyörgyi
Sepsi OSK – Bukaresti FCSB 2-2 (0-0)
Sepsiszentgyörgy, városi stadion, zárt kapus. Vezette: Marcel Bîrsan
(Bukarest) – Valentin Avram (Bukarest), Daniel MitruWi (Craiova). Tar-
talék: IonuW Coza (Cernica). Ellenőr: Székely Zoltán (Nagybánya).
Gólszerzők: Petrila (69.), Dumiter (71.), illetve Buziuc (81), Tănase
(90+2.).
Sárga lap: Eder (39.), Păun (56.), Golofca (87.), Niczuly (90+3.), illetve
MoruWan (42.), Tănase (74.).
Sepsi OSK: Niczuly – Aganović (89. Kovács), Ňinaj, Mitrea,
Ștefănescu, Fofana (84. Tincu), Vașvari, Păun (63. Petrila), Dumiter,
Eder (46. Purece), Šafranko (63. Golofca). 
FCSB: Straton – CreWu, Cristea, Nedelcu (30. Buziuc), Radunović,
Oaidă (75. NiWă), Ov. Popescu (49. Perianu), Olaru, MoruWan, Tănase,
Oct. Popescu.

A rájátszás 9. fordulójának műsora
Május 18., kedd:

* 20.30 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1, Look Sport +: Botosáni FC
– Kolozsvári CFR 1907 (felsőház)
Május 19., szerda:

* 18.30 óra, DigiSport 4: Medgyesi Gaz Metan – Jászvásári CSM Po-
litehnica (alsóház)
* 18.30 óra, DigiSport 2, Telekom Sport 2, Look Sport: FC Voluntari –
Aradi UTA (alsóház)
* 18.30 óra, DigiSport 3, Telekom Sport 1, Look Sport +: Konstancai
Viitorul – Gyurgyevói Astra (alsóház)
* 18.30 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 3: Bukaresti Dinamo 1948 –
Chindia Tîrgoviște (alsóház)
* 18.30 óra, DigiSport 4, Telekom Sport 4, Look Sport 2: Nagyszebeni
Hermannstadt – Campionii FC Argeș Pitești (alsóház)
* 21.30 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1: Bukaresti FCSB – CSU Cra-
iova (felsőház)
Május 20., csütörtök:

* 20.30 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1, Look Sport: Academica Clin-
ceni – Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK (felsőház)

Eredményjelző
A 3. ligába jutásért kiírt osztályozó, első kör (egyetlen
menet): Kolozsvári Viitorul Futballakadémia – Bákói
Dinamo 5-6 (büntetőkkel), Feleki FC – Petrolul 95 0-4,
Nagykárolyi Victoria – Real Bradu 0-3.
A 3. ligába jutásért második osztályozó kör, első mérkő-
zések:
* első régió: Bákói Dinamo – Bradu Borca 3-0 (hivatal-
ból; a Bradu Borca csapatát a szövetség nem progra-
málta, mert nem fizette ki legutóbb a játékvezetői díjat),
CSM Pașcani – CSM Vaslui 2-1, Székelyudvarhelyi FC
– Viitorul Liteni 2-0.
* második régió: Team Săgeata – Avântul Valea Mărului
1-3, Sportul Chișcani – CSO Ovidiu 3-0 (hivatalból; a
CS Ovidiu nem játszott legalább hét mérkőzést a 4. li-
gában, ahogy a FRF szabályzata megköveteli), CS Fău-
rei –CSM Fetești 2-2.
* harmadik régió: CSM OlteniWa – Petrolul 95 0-3, Rapid
Buzescu – Recolta Gheorghe Doja 0-3, Academica Clin-
ceni II – Viitorul Domnești 1-1.
* negyedik régió: CS Balotești – Real Bradu 0-2, Con-
cordia Chiajna II – Feketehalmi CSM 3-1, AFC Băbeni
– Brassói Kids Tâmpa 3-4.
* ötödik régió: Universitatea 1948 Craiova II – Kiskras-
sói VoinWa 1-0, Dunărea Calafat – Ezeresi Progresul 1-
1, Viitorul Șimian – Minerul Costești 2-1.
* hatodik régió: Alsógáldi Industria – Óbesenyői Pobeda
Star 0-0, Nagyszebeni Hermannstadt II – Kürtösi Fronti-
era 2004 1-2, Brádi Aurul – Kisbecskereki Fortuna 3-1.
* hetedik régió: Zsibói Rapid – Nagyváradi Luceafărul
1-1, CS Marosújvár – Radnót 3-1, Nagysomkúti Prog-
resul – Máramarosszigeti CSM 3-1.

Eredményjelző
Labdarúgó 1. liga, rájátszás, 8. forduló:
* felsőház,: Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK – Bukaresti FCSB 2-2
* alsóház: Aradi UTA – Medgyesi Gaz Metan 1-0, Campionii FC Argeș
Pitești – Bukaresti Dinamo 1948 1-2.

Bálint Zsombor
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A NEK alapvetően katolikus vi-
lágtalálkozó, de 2021-ben jóval
több is lehet ennél: minden jó szán-
dékú ember első nagy találkozása a
világjárvány után – mutatott rá
Mohos Gábor püspök, a Nemzet-
közi Eucharisztikus Kongresszus
Titkárságának vezetője és Fábry
Kornél, a NEK főtitkára. A kong-
resszus programjairól elmondták:
változatosak lesznek, megszólítják
a hitet mélységében megélőket épp-
úgy, mint azokat, akik keresik az
utat, a találkozást Jézussal, amelyre
a világesemény meghívása is utal.
A találkozót megelőzi a Teológiai
Szimpózium, amely a kongresszus
bevezető eseménye lesz szeptember
2–4. között Esztergomban. Az eu-
charisztiáról, a szentségimádásról
hallhatunk előadásokat magyar és
külföldi – köztük európai és tenge-
rentúli – teológusoktól. A részvétel
regisztrációhoz kötött és díjköteles. 

A kongresszus nagyszabású nyi-
tóünnepséggel – ezerfős kórus köz-
reműködésével – szeptember 5-én a
Hősök terén veszi kezdetét. Május
31-ig jelentkezhetnek azok, akik el-
sőáldozóként szeretnének részt
venni a nyitószentmisén. Ilyen lehe-
tőség legutóbb 83 évvel ezelőtt, az
1938-as eucharisztikus világkong-
resszuson volt. Az esemény egyben

a főegyházmegye iskoláinak tanév-
nyitó ünnepsége is. Fontos tudni: a
NEK rendezvényei akadálymente-
sek, a szervezők jeltolmácsokat biz-
tosítanak.

A NEK „hétköznapjain”, szep-
tember 6–10. között az események
fő helyszíne a Hungexpo lesz. A
szentmiséken kívül tanúságtételek
és előadások hangzanak el. Öt kon-
tinensről várják a szervezők az elő-
adókat és természetesen a
zarándokokat is. 

A legmesszebbről, a Fülöp-szige-
tekről José Palma, Cebu érseke ér-
kezik, aki közel 11 ezer kilométert
utazik a helyszínre. Találkozhatnak
az érdeklődők Andrew Yeom Soo-
jung bíborossal, Szöul érsekével is
– ő az első római katolikus vezető,
aki 2014 májusában átlépte Észak-
Korea határát. Ott lesz továbbá
Piero Marini érsek, a Nemzetközi
Eucharisztikus Kongresszusok
Pápai Tanácsának elnöke – ő Szent
II. János Pál pápa szertartásmestere
volt évtizedeken át.

A golyóálló bíborosként emlege-
tett riói érsekkel is találkozni lehet.
A brazil Orani João Tempesta bíbo-
ros túlélt két fegyveres rablást és
egy utcai lövöldözést. Számos elő-
adó érkezik olyan országból, ahol
napi szinten szembesülnek a keresz-

tények elnyomásával, üldözésével.
Május 31-ig kedvezményesen

válthatnak belépőt az érdeklődők a
Hungexpón lévő programokra,
amely meleg ebédet is tartalmaz.

Városszerte is egész héten válto-
zatos programokkal várják a szer-
vezők az érdeklődőket a NEK
keretében: Böjte Csaba előadása,
ForrásPont, Ákos-koncert, családi
nap a Margitszigeten, Szent István
Könyvhét és vásár a bazilika előtti
téren, a Csík Zenekar, a Szent
Efrém Férfikar, a 100 Tagú Cigány-
zenekar, a Moszkvai Patriarchátus
Kórus koncertje csak néhány ezen
programok közül. A kongresszus

hetében zajlik majd az Ars Sacra
Fesztivál is. 

A Kossuth téren szeptember 11-
én, szombaton Erdő Péter bíboros
celebrál szentmisét, amely után
gyertyás körmenetet tartanak a
Hősök teréig. Az esemény egyben
országos ministránstalálkozó is
lesz.

A zárószentmise szeptember 12-
én, vasárnap 11.30-kor kezdődik a
Hősök terén. Az Operaház 120 fős
zenekarán kívül fellép az Operaház
kórusa és az ország minden tájáról
érkező tagokból álló nagykórus ösz-
szesen 2080 fővel. A tervek szerint
Ferenc pápa szeptember 12-én ér-

kezik Budapestre, ő celebrálja a
NEK zárómiséjét.

Városszerte infópontok nyújta-
nak majd segítséget az érdeklődők-
nek. A NEK sikeres
lebonyolításában számos önkéntes
is részt vesz, akikhez május végéig
még van lehetőség csatlakozni. Erre
biztatnak az Önkéntesek hírnökei
is: többek között Miklósa Erika
operaénekes, Dani Gyöngyi para-
limpikon világbajnok tőröző, Dáni-
elfy Gergő színész és Kuzmányi
István, a Magyar Kurír és az Új
Ember főszerkesztője.

Az eseményekre regisztrálni az
iec2020.hu oldalon lehet. 

Forrás: NEK

Amint arról korábban is írtunk, új
fesztivál vette kezdetét Bartók Tavasz –
Nemzetközi Művészeti Hetek címmel
április elején. A Müpa Budapest által
szervezett, igencsak rangosnak ígér-
kező, különleges összművészeti szemle
a kényszerű megszorítások miatt online
zajlik, így bárki részt vehet a rendezvé-
nyein, és amint azt a beharangozóban is
olvashatjuk, igencsak megéri a részvé-
tel: világsztárokkal, ősbemutatókkal,
idén rendhagyó, streamelt formában, on-
line platformokon várja a közönséget az
első Bartók Tavasz Nemzetközi Művé-
szeti Hetek, amelynek keretében ingye-
nesen elérhető, online koncertek
lesznek. 

A szemlén a Bartók Tavasz, a Müpa

Budapest, a Purcell Kórus és az
Orfeo Zenekar eseményeként
ma, kedden 20.30 órától Mo-
zart-estre kerül sor. A két és fél
órányi időtartamú hangverseny
szólistája Berecz Mihály.
Amint az a koncert ismertetőjé-
ben is áll, a fiatal zongoramű-
vészt, Berecz Mihályt immár
évek óta izgatja a 18–19. szá-
zadi repertoár fortepianón való
megszólaltatása. „Vashegyi
György és Malcolm Bilson ha-
tására kezdtem el ezzel foglal-
kozni, így Mozartot,
Beethovent, Schumannt és
Haydnt is megszólaltathattam
már fortepianón. Bár nem
könnyű ehhez a hangszerhez
hozzájutni, és más technikát
igényel, mint a modern zon-
gora, ha megtehetném, kötele-
zővé tenném ezt mindenki
számára” – nyilatkozta a közel-
múltban.

Vashegyi Györggyel és
együtteseivel már számos alka-

lommal játszott, Mozart zongoraverse-
nyeit is gyakran adják elő együtt, és
különösen emlékezetesek azok az alkal-
mak, amikor egyetlen koncerten több
Mozart-versenyművet is megszólaltattak.
Ezúttal az életmű egyik legkülönlegesebb
és legtitokzatosabb darabja, a salzburgi
időszakban írt Esz-dúr zongoraverseny
hangzik el. A koncert második felében
egy nem kevésbé izgalmas, a maga ne-
mében egyedülálló egyházzenei kompo-
zíció, a c-moll mise csendül fel. 

A ma esti koncert is ingyenesen meg-
tekinthető online, a fesztiválról további
részletek és információk a www.bartok-
tavasz.hu, valamint a
www.facebook.com/bartoktavasz oldala-
kon találhatók. (Knb.)

Bartók Tavasz – Nemzetközi Művészeti Hetek
Ma esti Mozart

A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus sajtótájékoztatója Fotó: Ambrus Marcsi
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Budapestre várják Ferenc pápát és öt kontinens zarándokait –
ismertették a NEK programját

Elkészült a 2021. szeptember 5–12. közötti budapesti katoli-
kus világtalálkozó programja – jelentették be a Nemzetközi
Eucharisztikus Kongresszus (NEK) szervezői május 13-án. A
sajtótájékoztatón elhangzott: a nyitó- és záróesemény a
Hősök terén lesz, és az utóbbin Ferenc pápa is részt vesz. Üze-
netértékű a Szentatya látogatása, hiszen legutóbb 21 évvel
ezelőtt, II. János Pál pápa volt jelen Nemzetközi Euchariszti-
kus Kongresszuson, Rómában. A pápák rendszerint követek
útján képviseltetik magukat a világeseményeken, és videó-
üzenetekben köszöntik a zarándokokat.

Az Erdély TV műsorán
Hol a hiba? – a román képességvizsgáról
és nyelvtudásról 

Rendkívül rosszul teljesítettek a próba-képes-
ségvizsga román nyelvű megmérettetésén a
tömbvidékek magyar diákjai. Ők az első gene-
ráció, akik az új, sajátos módszertan alapján
vizsgáznak románból. Hol a hiba a gépezetben?
Mit lehet tenni, hogy jobb eredmények legyenek
a júniusi vizsgán, illetve hosszú távon? Fontos-
nak tartjuk-e, hogy tudjunk románul? Vagy ezt
a tudást inkább az asszimilációval kapcsoljuk
össze? Ennek jár utána Antal Joós Erika az Er-

délyi Magyar Televízió Metszet című műsorá-
ban kedden este 9 órától a tv képernyőjén és
YouTube-csatornáján. 
A könyv: lelki mankó járvány alatt és után

Mit olvastunk a járvány alatt? Milyen törté-
netek, műfajok segítettek bennünket a nehéz
időszakban? Hogyan próbáltak olvasásra ösztö-
nözni a könyves szakportálok, és milyen köny-
veket ajánlanak a szakemberek a járvány utáni
időkre? Kiderül kedden este fél 10-től az Erdélyi
Magyar Televízió Kultúrcsepp című műsorá-
ban a tévé képernyőjén és YouTube-csatornáján. 

Zengjen hálaének –
fotókiállítás Sáromberkén

Pünkösd másodnapján, május 24-én, hétfőn, a 11 órai istentisztelet után, déli 12 órakor a sá-
romberki református gyülekezeti házban Zengjen hálaének címmel Budai István szászrégeni pün-
kösdi hagyományokat megörökítő fotóiból nyílik kiállítás. A megnyitót verses-zenés műsor
színesíti. 

Frigyesy Ágnes könyvbemutatója
Marosszentgyörgyön…

A marosszentgyörgyi római katolikus plébánia és a református egyházközség közös szervezé-
sében május 19-én, szerdán, a 18 órakor kezdődő szentmise után a plébánia tanácstermében Mu-
resan Kilyén Emma bemutatja a szerző jelenlétében Frigyesy Ágnes: Az Úr csodásan működik –
Erdélyi nagy tanúságtevők: Ferencz Béla Ervin Ofm, Tőkés István, Bíró Antal Ofm; valamint Íme
az én szeretett fiam! Böjte Csaba ferences kisebb testvéri küldetéséről című kötetét. Az est házi-
gazdái Becsky Eörs lelkész és Baricz Lajos plébános. A találkozó végén a szerző dedikál. 

…és a Maros Művészegyüttesnél
Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület szervezésében május 21-én, pénteken 17 órakor

a Maros Művészegyüttes Marosvásárhely, Arany János utca 2. szám alatti kistermében mutatják
be Frigyesy Ágnes Az Úr csodásan működik – Erdélyi nagy tanúságtevők… és az Íme az én sze-
retett fiam! Böjte Csaba ferences kisebb testvéri küldetéséről című köteteit. Házigazda Barabási
Attila-Csaba, a marosvásárhelyi EMKE elnöke, a Maros Művészegyüttes igazgatója. Közremű-
ködik a Maros Művészegyüttes. 
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A 2021–2027 közötti időszak
kutatási és innovációs prog-
ramja segít az egészség-
ügynek felkészülni a jövőbeli
járványokra, az iparnak pedig
a klímabarát megújulásban és
a digitalizációban. 

A program finanszírozást nyújt a
globális kihívásokhoz, például az
éghajlatváltozáshoz, a digitalizáci-
óhoz és a koronavírus-járványhoz
kapcsolódó kutatás és innováció
számára.
Több uniós forrás jut a digitális
vonatkozású kutatásokra 

A Horizont Európából minden
eddiginél több uniós forrás jut a di-

gitális vonatkozású kutatásokra és a
digitalizációt segítő tevékenysé-
gekre. A program emellett támo-
gatja az innovatív kis- és
középvállalkozásokat és az európai
kutatási infrastruktúrát, és parla-
menti kérésre az Európai Kutatási
Tanácson keresztül további egymil-
liárd eurót szán alapkutatásra.

A programot az Európai Bizott-
ság már 2021. január 1-jén beindí-
totta ideiglenesen. A képviselők a
Horizont Európáról szóló rendeletet
677 szavazattal, öt ellenszavazat és
17 tartózkodás mellett, a Horizont
Európa program végrehajtását szol-
gáló egyedi programot pedig 661
szavazattal, öt ellenszavazat és 33
tartózkodás mellett egyaránt elfo-
gadták.

A program az európai kutatókat is
támogatja

A Horizont Európáról szóló ren-
deletért felelős jelentéstevő, Dan
Nica (S&D, Románia) kijelentette:
„A Horizont Európa felkészíti az
uniót a jövőre azzal, hogy támo-
gatja az európai egészségügyi ellá-
tórendszereket, segítséget nyújt az
iparnak a dekarbonizációhoz, a vál-
lalatoknak pedig az innovációhoz.
A program az európai kutatókat is
támogatja. A kutatás és az innová-
ció hathatósabb pénzügyi támoga-
tásával gondoskodtunk arról, hogy
meg tudjunk felelni a jövőbeli kihí-
vásoknak”.
Nagyvonalú és kiegyensúlyozott
költségvetést sikerült kialkudni

Christian Ehler (EPP, Németor-
szág), a Horizont Európa egyedi
programért felelős jelentéstevője
szerint „nagyvonalú és kiegyensú-
lyozott költségvetést sikerült kial-
kudnunk, amely jelentős
összegekkel támogatja az alap- és a
szakkutatást. Ezentúl az európai
kulturális és kreatív ipar elkülönített
forrásból gazdálkodhat. A Horizont
Európa program kulcsszerepet ját-
szik majd az európai helyreállítás-
ban. A programmal az unió a
tudományos élet szabadságáért is
kötelezettséget vállalt.”

A Horizont Európa teljes
költségvetése 95,5 milliárd
euró, melyből 5,4 milliárd
eurót az Európai Helyreállí-
tási Eszközből különítettek
el. Ezenkívül az EU négymil-
liárd euró további beruházást
biztosít az EU többéves pénz-
ügyi keretéből.
A Horizont Európa
három pillére: 

1. A „Tudományos kiváló-
ság” elnevezésű pillér a kuta-
tók által meghatározott és
irányított felderítő kutatási
projekteket támogatja az Eu-
rópai Kutatási Tanácson ke-
resztül. A Marie
Skłodowska-Curie program-
ból ösztöndíjakat és kutatói
csereprogramokat finanszí-
roznak, valamint a kutatási
infrastruktúra területén is indulnak
beruházások.

2. A „Globális kihívások és az
európai ipari versenyképesség”
nevű pillér közvetlenül támogatja a
társadalmi kihívásokra, valamint a
technológiai és ipari kapacitásokra
irányuló kutatást, és meghatározza
az egész uniót érintő kutatási fel-
adatok fókuszát. Ehhez a pillérhez
tartoznak a közszférán belüli, illetve
a köz- és a magánszféra közötti eu-
rópai partnerségi projektek és a
Közös Kutatóközpont (JRC) tevé-
kenysége is. A JRC független tudo-
mányos szakvéleménnyel és

technikai támogatással szolgál az
uniós és a nemzeti politikai döntés-
hozók számára. 

3. Az „Innovatív Európa” pillére
azt a célt szolgálja, hogy az unió az
Európai Innovációs Tanácson ke-
resztül élen járjon a piacteremtő in-
novációban. Feladata ezenkívül,
hogy a budapesti székhelyű Európai
Innovációs és Technológiai Intézet
révén hatékonyan közös teret te-
remtsen az üzleti szféra, a kutatás,
a felsőoktatás és a vállalkozói szel-
lem számára. 

Forrás: az EP Magyarországi
Kapcsolattartó Irodája 

Elfogadták a Horizont Európa kutatási programot
Teljes költségvetése 95,5 milliárd euró

Az idei tavaszi gazdasági elő-
rejelzés szerint az uniós gaz-
daság 2021-ben 4,2%-kal,
2022-ben pedig 4,4%-kal fog
növekedni. Az euróövezet
gazdaságának növekedése
idén várhatóan 4,3%-os, jö-
vőre pedig 4,4%-os lesz. Ez
számottevő javulást jelent a
Bizottság által februárban
előterjesztett téli gazdasági
előrejelzés növekedési kilátá-
saihoz képest. 

A növekedés üteme EU-szerte to-
vábbra is eltérő lesz, ám 2022 vé-
gére minden valószínűséggel a
gazdaság az összes tagállamban
vissza fog térni a járvány előtti
szintre. A gazdasági növekedés az
átoltottsági arány emelkedésével és
a járvány megfékezésére irányuló
intézkedések enyhítésével újrain-
dul. A koronavírus-világjárvány tör-
ténelmi léptékű megrázkódtatás
Európa gazdaságai számára. 2020-
ban az EU gazdasága 6,1%-kal, az
euróövezet gazdasága pedig 6,6%-
kal esett vissza. Bár összességében
a vállalkozások és a fogyasztók al-
kalmazkodtak a körülményekhez,
hogy jobban elviseljék a járvány
megfékezésére irányuló intézkedé-
seket, egyes ágazatokat – mint ami-
lyen az idegenforgalom és a
személyesen nyújtott szolgáltatások
– továbbra is súlyosan érint a hely-
zet. Az európai gazdaság tavaly
nyáron megindult fellendülése 2020
negyedik negyedévében megtor-
pant, ahogy újabb népegészségügyi
intézkedések bevezetésére került
sor annak érdekében, hogy megfé-
kezzék a Covid–19-esetek számá-
nak emelkedését. Ugyanakkor az
EU és az euróövezet gazdaságaiban
az átoltottsági arány emelkedésével
és a járvány megfékezésére irá-
nyuló intézkedések enyhítésével je-
lentős fellendülés várható. E
növekedést a lakossági fogyasztás,
a beruházás, valamint a megerő-
södő globális gazdaság uniós export
iránti keresletének fokozódása fogja
ösztönözni. A közberuházás GDP-
arányban kifejezett szintje 2022-
ben várhatóan több mint 10 éve
nem tapasztalt mértékűre nő. Ezt a
Helyreállítási és Rezilienciaépítési

Eszköz fogja elősegíteni, amely a
Európai Uniós Helyreállítási Esz-
köz központi eleme. 
A munkaerőpiacokon lassú javulás
tapasztalható 

A munkaerőpiaci feltételek a vi-
lágjárvány kezdeti hatását követően
lassan javulnak. 2020 második felé-
ben növekedett a foglalkoztatás, és
a munkanélküliségi ráta a tagálla-
mok többségében visszaesett a
csúcsértékekről. Az állami támoga-
tási programok – köztük a SURE
eszközön keresztüli uniós támoga-
tás – feltartóztatták a munkanélkü-
liségi ráták drámai növekedését. A
munkaerőpiacoknak azonban időre
lesz szükségük a teljes helyreállás-
hoz, mivel a munkaidő növelésére
is van még lehetőség azt megelő-
zően, hogy a vállalkozásoknak to-
vábbi munkavállalókat kellene
alkalmazniuk. Az EU egészét te-
kintve 2021-ben 7,6%-os, 2022-ben
pedig 7%-os munkanélküliségi ráta
várható. Az euróövezetben a mun-
kanélküliségi ráta 2021-ben várha-
tóan 8,4%, 2022-ben pedig 7,8%
lesz. E ráták továbbra is magasab-
bak a válság előtti szinteknél. 
Az infláció
jelentősen ingadozni fog

Az idei év elején meredeken nőtt
az infláció, főként az energiaárak
emelkedése és néhány ideiglenes
technikai tényező miatt. Ez utób-
biak közé tartozik például az inflá-
ció kiszámításához használt
fogyasztói kosárban található áruk
és szolgáltatások súlyozásának éves
kiigazítása. Szintén érzékelhető ha-
tással járt, hogy Németországban
visszavontak egy héacsökkentést,
és szén-dioxid-adót vezettek be. Az
infláció az idén jelentősen inga-
dozni fog, mivel a feltételezett ener-
giaárak és a héa mértékét érintő
változások a tavalyi év azonos idő-
szakához képest számottevő kilen-
géseket idéznek elő az árszintben.
Az EU egészét tekintve 2021-ben
1,9%-os, 2022-ben pedig 1,5%-os
infláció várható. Az euróövezetben
2021-ben 1,7%-os, 2022-ben pedig
1,3%-os infláció várható.

Az államadósság 2021-ben tetőzik 
A háztartásoknak és a vállalkozá-

soknak nyújtott állami támogatás
alapvető szerepet játszott a világjár-
vány gazdaságra gyakorolt hatásá-
nak enyhítésében, ugyanakkor
emiatt nőtt a tagállamok adósságál-
lománya. Az összesített államház-
tartási hiány az EU-ban idén
várhatóan mintegy fél százalékpon-
tos növekedéssel eléri a GDP 7,5%-
át, míg az euróövezetben mintegy
háromnegyed százalékpontos emel-
kedéssel a GDP 8%-ára nő. Az elő-
rejelzések szerint 2021-ben a hiány
Dánia és Luxemburg kivételével
valamennyi tagállamban meg fogja
haladni a GDP 3%-át. 2022-re
azonban az előrejelzések szerint az
összesített államháztartási hiány az
EU-ban és az euróövezetben is a
felére, nem sokkal 4% alá csökken.
A GDP 3%-át meghaladó hiánnyal
rendelkező tagállamok száma vár-
hatóan jelentősen esni fog. A becs-
lések szerint az EU-ban a
GDP-arányos államadósság idén
94%-on tetőzik, majd 2022-ben
enyhe csökkenést követően 93%
lesz. Az euróövezet GDP-arányos
államadóssága ugyanezt a tenden-
ciát követi: idén 102%-ra nő, majd
2022-ben kismértékben visszaesik
101%-ra. 
Az előrejelzést övező kockázatok
továbbra is magasak

Az előrejelzést övező kockázatok
magasak, és mindaddig azok is ma-
radnak, amíg el nem oszlanak a
Covid–19-világjárvány gazdaságot
beárnyékoló hatásai. A járványügyi
helyzet alakulása, valamint az oltási
programok hatékonysága és ered-
ményessége az előrejelzés központi
forgatókönyvének feltételezéseinél
kedvezőbb vagy kedvezőtlenebb is
lehet. Az előrejelzés alábecsülheti a
háztartások költési hajlandóságát,
illetve alábecsülheti, hogy meny-
nyire kívánják a fogyasztók magas
szinten tartani az elővigyázatossági
megtakarításokat. A szakpolitikai
támogatás kivezetésének időzítése
szintén fontos tényező – ha erre túl
korán kerül sor, az veszélyeztetheti
a helyreállítást. Másrészt viszont a
kivezetés késése piaci torzulások

létrejöttéhez vezethet, és akadályoz-
hatja az életképtelen vállalkozások
piacról való kilépését. Lehetséges,
hogy a vállalati nehézségek a várt-
nál súlyosabb hatással lesznek a
munkaerőpiacra és a pénzügyi ága-
zatra. Az erőteljesebb globális nö-
vekedés – különösen az Egyesült
Államokban – a vártnál kedvezőbb
hatást gyakorolhat az európai gaz-
daságra. Az erőteljesebb amerikai
növekedés ugyanakkor növelheti az
Egyesült Államok államkötvényei-
nek hozamait, ez pedig olyan ren-
dezetlen kiigazításokat idézhet elő
a pénzügyi piacokon, ami különö-
sen érzékenyen érintheti a súlyosan
eladósodott, jelentős devizaadós-
sággal rendelkező feltörekvő piac-
gazdaságokat. A biztosi testület
tagjai a következőképpen nyilatkoz-
tak: Valdis Dombrovskis, az ember-
központú gazdaságért felelős
ügyvezető alelnök: „Bár még nem
vagyunk túl a nehezén, Európa gaz-
dasági kilátásai sokkal derűsebbek.
Figyelembe véve, hogy emelkedik
az átoltottsági arány, enyhülnek a
korlátozások, és az emberek élete
lassan visszatér a rendes kerékvá-
gásba, frissítettük az EU és az euró-
övezet gazdaságait érintő, idei és
következő évre vonatkozó előrejel-
zéseket. A Helyreállítási és Rezili-
enciaépítési Eszköz elő fogja
segíteni a helyreállítást, és 2022-
ben gyökeres változásokat hoz
majd, ahogy a közberuházások
szintjét több mint egy évtizede nem
tapasztalt mértékűre emeli. Sok
nehéz feladat vár még ránk, és a vi-
lágjárvány elmúltáig számos kocká-
zat fenyeget minket. A helyzet
stabilizálódásáig minden tőlünk tel-
hetőt megteszünk az emberek vé-
delme és a vállalkozások életben
tartása érdekében”. Paolo Gentiloni
gazdaságpolitikai biztos hozzátette:
„A Covid–19-világjárvány Európa
gazdaságát beárnyékoló hatásai
egyre kevésbé érzékelhetőek. A
gyenge évkezdést követően előre-
jelzésünk szerint 2021-ben és 2022-
ben is erőteljes növekedés várható.
Az európai munkavállalókat és vál-
lalkozásokat segítő, minden eddigi-
nél jelentősebb pénzügyi támogatás
alapvető fontosságú volt ahhoz,

hogy átvészelhessék ezt a viharos
időszakot, és a jövőben is az marad.
A hiány és az adósság ebből adódó
emelkedése várhatóan idén tetőzik,
mielőtt csökkenni kezdene. Az Eu-
rópai Uniós Helyreállítási Eszköz
hatása idén és jövőre válik érezhe-
tővé, ám e történelmi lehetőség le-
hető legjobb kihasználásához még
sok erőfeszítést kell tennünk mind
uniós, mind tagállami szinten. Ter-
mészetesen az oltási kampányok je-
lenlegi erőteljes tempójának
fenntartása döntő jelentőségű lesz
polgáraink és gazdaságaink egész-
sége szempontjából. Tehát gyürkőz-
zünk neki a munkának”.

A 2021. tavaszi gazdasági előre-
jelzés az árfolyamok, a kamatlábak
és a nyersanyagárak tekintetében a
2021. április 28-i állapot szerinti
technikai feltételezéseken alapul.
Minden más beérkező adat tekinte-
tében – ide értve a kormányzati po-
litikákra vonatkozó feltételezéseket
– az előrejelzés az április 30-ig ren-
delkezésre álló információkon ala-
pul. Az előrejelzés csak a
hivatalosan bejelentett és megfele-
lően részletezett szakpolitikai intéz-
kedéseket veszi figyelembe,
egyébként a politika változatlansá-
gát feltételezi. A Helyreállítási és
Rezilienciaépítési Eszközről szóló
rendelet végleges elfogadását, vala-
mint a helyreállítási és reziliencia-
építési tervek elkészítése terén elért
jelentős eredményeket követően a
tavaszi előrejelzés magában foglalja
az összes tagállam helyreállítási és
rezilienciaépítési tervezeteiben
meghatározott reform- és beruhá-
zási intézkedéseket. Az adatgyűjtés
záróidőpontjában azonban egyes
tervek részleteiről számos tagállam-
ban még folyamatban voltak az
egyeztetések. Ezekben az esetekben
a Helyreállítási és Rezilienciaépí-
tési Eszközhöz kapcsolódó tranzak-
ciók nyilvántartásához egy-
szerűsített kiinduló feltételezéseket
alkalmaztunk, különösen a kiadás
időprofiljára (a Helyreállítási és Re-
zilienciaépítési Eszköz időtartama
során lineárisnak tételezve fel azt)
és összetételére (a közberuházás és
a tőketranszferek közötti megoszlá-
sát feltételezve).

(Az Európai Bizottság sajtóköz-
leménye, Brüsszel, 2021. május 12.)

2021. tavaszi gazdasági előrejelzés: a nekigyürkőzés ideje 

Mózes Edith

Dan Nica (S&D, Románia) 

Christian Ehler (EPP, Németország)



MAROS MEGYEI TANÁCS
MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG
MUNKÁLATKÖVETÉSI OSZTÁLY

Közlemény

A MAROS MEGYEI TANÁCS mint „A 151D jelzésű me-
gyei út rehabilitációja, Nyárádtő és Ákosfalva,
Maros megye” projekt birtokosa, értesíti az érde-
kelteket a Maros Megyei Környezetvédelmi Ügynök-
ség besorolási szakaszra vonatkozó döntésének
meghozataláról, a környezetre gyakorolt hatást ér-
tékelő tanulmány nélkül. „A 151D jelzésű megyei
út rehabilitációja, Nyárádtő és Ákosfalva, Maros
megye” projektet kivitelezésre javasolják: Nyá-
rádtő város, Dózsa György község, Nyárádkará-
csony, Ákosfalva – a 151D jelzésű megyei út,
Ákosfalva – Nyárádtő, 0+000 km – 15+513 (Maros
megye). 
A besorolási döntés tervezete és annak indoklása a
következő internetes oldalon tanulmányozható:
http://apmms.anpm.ro. 
Az érdekeltek a besorolási döntés tervezetével
kapcsolatos megjegyzéseiket/észrevételeiket el-
küldhetik elektronikus levélben az
office@apmms.anpm.ro címre a Maros Megyei Kör-
nyezetvédelmi Ügynökség internetes oldalán való
közlésétől számított 10 napon belül.

Az ELNÖK nevében
Szász Zoltán Tibor Paul Cosma
MEGYEMENEDZSER FŐJEGYZŐ
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Párlat- és pálinkaverseny
Csíkszeredában

Első alkalommal valósítja meg a nemzetközi párlat- és pálinkaversenyét a
Székely Gazdaszervezetek Egyesülete (SZGE). 2021 nyarán a Kárpát-me-
dencei magyar párlat- és pálinkakészítők üzleti és egyéni kategóriában is ver-
senybe szállhatnak az arany minősítésért. 

Az ÁKOVITA Nemzetközi Párlat- és Pálinkaverseny – Erdély – Csíksze-
reda, 2021 névvel jegyzett esemény elsődleges célja a kulturált párlat- és pá-
linkafogyasztás népszerűsítése Erdélyben, különös figyelemmel az
évszázados hagyományokra és a jelenkor minőségi követelményeire. „A ver-
senyen a nevezők olyan részletes visszajelzést kapnak az általuk nevezett
minták érzékszervi tulajdonságairól, amit kiemelt nemzetközi tapasztalatokkal
rendelkező minősítők készítenek el” – részletezte Becze István, az SZGE el-
nöke. Hozzátette, fontosnak tartják, hogy az eseménnyel fellendítsék a vállal-
kozói szférát, növeljék a kereskedelmi lehetőségeket, valamint motiválják az
egyéni termelőket minőségi termékek előállítására.

A párlat- és pálinkaversenyre két kategóriában nevezhetnek be az érdek-
lődők. Az üzleti kategóriában a párlatot és/vagy pálinkát előállító és/vagy for-
galmazó üzleti vállalkozások jelentkezését várják. Egyéni kategóriában a
párlatot előállító magánfőző vagy bérfőzdében előállíttató magánszemélyek
nevezhetnek.

A nemzetközi versenyre a helyi és magyarországi jelentkezők mellett a szer-
vezők nagymértékben számítanak a Kárpát-medencei magyar vállalkozók és
magántermelők részvételére is. „Ritkán adódik lehetőség, hogy magyarországi,
erdélyi, kárpátaljai, felvidéki, vajdasági és más külhoni magyar párlatok, pá-
linkák versenyezzenek az arany minősítésért. Mi is kíváncsian várjuk a határon
túliak jelentkezését” – tette hozzá Becze. A versenyen csak azokat a párlatokat
és pálinkákat fogadják el mintának, amelyek megfelelnek az előírásoknak.

A rendezvény nevezési határideje 2021. június 11., déli 12 óra, a neve-
zett minták érzékszervi minősítése pedig június 18–19-én zajlik. A versenyre
beküldött mintákat a következő címre kell eljuttatniuk a versenyzőknek: Csík-
szereda, postai irányítószám: 530103, M. Eminescu utca 2/A szám, Hargita
megye, Románia. A mintákat személyesen is be lehet nyújtani hétfőtől péntekig
8–16 óra között ugyanezen a címen. 

A további részletekről és a versenyszabályzatról a vetélkedő weboldalán
(akovita.ro), vagy az SZGE Facebook-oldalán (facebook.com/SzekelyGazda-
szervezetekEgyesulete) olvashatnak az érdeklődők.

Az ÁKOVITA Nemzetközi Párlat- és Pálinkaverseny – Erdély – Csíkszereda,
2021 főtámogatója Magyarország Agrárminisztériuma. A verseny a Pálinka
Nemzeti Tanács, Hargita megye és Csíkszereda város intézményei és más
szakmai szervezetek, cégek segítségével kerül megszervezésre. 

A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós
Társulatának május 18-ára, keddre meghirdetett Egy
római tragédia című előadása sérülés miatt elmarad. 

A már megvásárolt jegyek felhasználhatók a követ-
kező két, május 31-én, hétfőn 18 órára és június 6-án,
vasárnap 19 órára tervezett, Egy római tragédia című
előadásokra, vagy az idei évad végéig bármely más
előadásra, előzetes helyfoglalással. A nézők a jegyeket
a színház jegypénztáránál, hétfőtől péntekig 11–18 óra

között vagy előadás kezdése előtt egy órával válthatják
be. 

A színház a közönséget érintő mindennemű válto-
zásról online felületein is értesíti nézőit. A színház te-
vékenységét érintő legfrissebb információk a színház
honlapján (www.nemzetiszinhaz.ro) valamint Face-
book-oldalán (www.facebook.com/tompamiklos) elér-
hetők.

A MarosvásárhelyiNemzetiSzínházvezetősége

Elmarad a Tompa Miklós Társulat
Egy római tragédia című előadása 

Az Európai Unió (EU) területén élő 15 és 64 év
közötti munkavállalók 12,3 százaléka dolgo-
zott rendszeresen távmunkában tavaly, a ko-
ronavírus-járvány beállta miatt. Az otthonról
dolgozók aránya Bulgáriában (1,2%), Romá-
niában (2,5%), Horvátországban (3,1%) és
Magyarországon (3,6%) volt a legalacso-
nyabb.

Az EU statisztikai hivatala, az Eurostat adatai szerint
az elmúlt évtizedben uniós viszonylatban konstans
módon 5 százalék körül mozgott a huzamos ideig táv-
munkában dolgozók aránya. 

2020 előtt a szabadfoglalkozásúak körében jelentő-
sen magasabb volt az otthonról dolgozók aránya, mint
az alkalmazottaknál, tavaly azonban csökkent ez a kü-
lönbség. Az alkalmazottak esetében a 2019-ben jegy-
zett 3,2 százalékról 10,8 százalékra, a
szabadfoglalkozásúaknál pedig 19,4 százalékról 22

százalékra nőtt a távmunkavállalók aránya.
Az Eurostat szerint ugyanakkor az otthonról dol-

gozó nők aránya magasabb a férfiakénál, 13,2 száza-
lék, szemben a 11,5 százalékkal. 

Életkor szerinti lebontásban a 15 és 24 év közötti
munkavállalók mindössze 6,3 százaléka dolgozott táv-
munkában tavaly, a 25 és 49 év közöttiek körében 13
százalék, az 50 és 64 év közöttieknél pedig 12,4 szá-
zalék volt ez az arány. 

Az uniós országok közül Finnországban a legmaga-
sabb a rendszeresen otthonról dolgozók aránya, 25,1
százalék, majd Luxemburg (23,1%) és Írország
(21,5%) következik. A lista másik végén Bulgária
(1,2%), Románia (2,5%), Horvátország (3,1%) és Ma-
gyarország (3,6%) áll.

Az adatokat a távközlés és az információs társada-
lom világnapja alkalmából tette közzé hétfőn az Eu-
rostat. (Agerpres)

A távközlés és az információs társadalom világnapja
Romániában kevesen dolgoznak otthonról

A tavalyi év utolsó három hónapjában az Eu-
rópai Unió 65-74 éveseinek 61%-a használta
az internetet, ami jóval kevesebb, mint a 16-
24 évesek körében mért 98% – derült ki az
Eurostat hétfőn közzétett adataiból.

Bár a romániai időskorúak az uniós átlag alatt van-
nak, hiszen csak 40%-uk használta az internetet 2020
utolsó három hónapjában, mégis megelőzik a bolgár
(25%), a horvát (28%), a görög (33%) és a portugál
(39%) időskorúakat. A romániai 65-74 éves korosztályt
internethasználat szempontjából enyhén megelőzik a
lengyel (43%) és az olasz (45%) időskorúak.

A rangsort a skandináv országok vezetik. Dániában

a megkérdezett 65-74 évesek 94%-a mondta, hogy az
elmúlt év utolsó három hónapjában használta az inter-
netet, ezt követi Luxemburg és Svédország (mindkettő
91%), Hollandia (90%) és Finnország (88%).

Ha a 16-74 évesek teljes csoportját tekintjük, az EU-
ban a megkérdezett 16-74 évesek 88%-a nyilatkozott úgy,
hogy az elmúlt három hónapban használta az internetet.
Bulgáriában például ez az arány 70%, míg Dániában 99%
volt.  A 16-74 évesek internethasználata tekintetében Ro-
mánia egy szinten van Portugáliával, Olaszországgal,
Horvátországgal és Görögországgal: ezekben az orszá-
gokban a 16-74 éves lakosság 78%-a használta az inter-
netet az elmúlt három hónapban. (Agerpres)

Internethasználat az időskorúak körében

Anna Kikina személyében Oroszország 2022
őszén ismét női kozmonautát küld a Nemzet-
közi Űrállomásra – jelentette az Interfax hír-
ügynökség a Gagarin Űrhajósfelkészítő
Központ honlapján hétfőn közölt anyagokra
hivatkozva.

A 36 éves, mérnöki végzettségű Kikina az orosz űrha-
jóscsapat egyetlen női tagja. Ő lesz az ötödik orosz nő a
világűrben Valentyina Tyereskova, Szvetlana Szavickaja,
Jelena Kondakova és Jelena Szerova után. Női kozmo-
nauta a legutóbb 2014-2015-ben vett részt űrrepülésen.

Korábban a Roszkoszmosz orosz állami űrvállalat
több nőt akart bevonni a kozmonauták közé, de a vá-
logatás után végül csupán egyetlen jelöltet erősített
meg.

A Nemzetközi Űrállomásra induló 67. expedíció
jövő tavasszal Oleg Artyemjevből, Gyenyisz Matve-
jevből és Szergej Korszakovból áll majd. Az ősszel in-
duló, 68. expedíció tagja Szergej Prokopjev, Anna
Kikina és Dmitrij Petyelin lesz, az űrállomásra induló
69. csapatban pedig Oleg Kononyenko, Nyikolaj Csub
és Andrej Fegyajev kap majd helyet. (MTI)

Moszkva jövőre újabb női űrhajóst küld
a Nemzetközi Űrállomásra

Fotó: Antalfi Imola



ADÁSVÉTEL

RABLAPROGRAMBA illő autót vá-

sárolnék. Az elszállítását és forga-

lomból való törlését vállalom. Tel.

0748-882-828. (11762-I)

VÁSÁROLOK régi, elromlott saját

hőközpontokat. Ajánlok 50-60 lejt da-

rabjáért. Tel. 0721-987-815.

(11862-I)

ELADÓK malacok és disznó. Tel.

0265/320-382, 0740-463-935. (11851)

VÁSÁROLUNK bakelitlemezeket, jó

árat ajánlunk. Tel. 0740-280-126.

(11856)

LAKÁS

ELADÓ kétszobás tömbházlakás a

November 7. negyedben. Tel. 0744-

966-747. (11796-I)

ELADÓ ház Szentháromságon, a

299. szám alatt, 20 ár telekkel. Tel.

0743-559-166, 0740-817-008.

(11799)

KIADÓ háromszobás tömbházlakás

a Săvineşi sétányon (Aleea Săvi-

neşti) hosszú távra. Tel. 0754-260-

453. (11827-I)

TÁRSKERESÉS

65 ÉVES, marosvásárhelyi, független,

nyugodt természetű, családcentrikus,

nem dohányzó, biztonságot nyújtó

anyagi háttérrel rendelkező férfi keresi

párját komoly, stabil, őszinte nő

személyében Marosvásárhelyről és

környékéről. Gyerek nem akadály.

Várom levelét a szerkesztőségbe a

„Rendezzük együtt az életünk” jeligére.

(11867)

MINDENFÉLE

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

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

BÚTOR rendelésre. Tel. 0770-383-
959. (11723-I)

VÁLLALOK tetőmunkát, cserepe-
zést, lindabozást és bármilyen bádo-
gosmunkát. Tel. 0759-795-403.
(11774-I)

TETŐKÉSZÍTÉS lemezből, cserép-
ből, ácsmunka, teraszkészítés, ga-
rázsfelújítás, csatornajavítás,
bármilyen kisebb javítás, mindenféle
más munka. Tel. 0755-654-115.
(11878)

TERMOPÁN ajtók, ablakok gyártása és
szerelése német Veka profilokból. Tel.
0751-994-923. (11657)

ENGEDÉLYEZETT cég vállal
tetőkészítést bármilyen anyagból,
mindenféle kisebb javítást,
cserépforgatást, ácsmunkát, festést,
vakolást, bádogosmunkát, régi épület
lebontását, szigetelést. Nyugdíjasoknak
18% kedvezmény. A kiszállás ingyenes.
Tel. 0738-270-341. (11688)

VÁLLALUNK: tetőkészítést, ács-
munkát, cserépforgatást, tetőfedést
lemezzel, cseréppel, festést, mesze-
lést, bármilyen más munkát. Tel.
0742-734-062, Attila. (11798-I)

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

VÁLLALUNK tetőkészítést fémcse-
répből, cserépből, ácsmunkát, szige-
telést polisztirénnel, kartonnal,
csatorna-, lefolyókészítést és kisebb
sürgős javításokat. Tel. 0749-689-
653. (11815-I)

CÉG 15%-os kedvezménnyel készít
új tetőt cserépből vagy lemezből, vál-
lal cserépforgatást, tetőjavítást. Tel.
0770-621-920. (11585-I)

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

MEGEMLÉKEZÉS

Te ragyogtál a nap sugarában,
Te nyíltál ki hajnalok
hajnalában, Te voltál a
boldogság legszebb éke, Te
voltál nekünk a mindenünk.
Ragyogtasd sugarad a
túlvilágról is ránk, Te
legdrágább Édesanyánk. 
Aki ismerte és szerette a
nyárádszeredai özv. RÓZSA
ROZÁLIÁT, ki már tíz éve
nincs velünk, áldozzon egy
percet emlékének! 
Babu és a család. (11896-I)

Szomorú szívvel emlékezünk
május 18-án a vajda-
szentiványi MEZŐ-PALKÓ
KATALINRA szül. Barabás
halálának első évfordulóján.
Emlékét szívünkben őrizzük.
Szerettei. (11899)

ELHALÁLOZÁS

Megrendült szívvel, mély fájda-
lommal tudatjuk, hogy a drága jó
férj, jóságos édesapa, nagytata,
após, apatárs, rokon, barát, a va-
dasdi születésű 

CSIZMADIA KÁLMÁN 
2021. május 16-án, 72 éves korá-
ban, türelemmel viselt betegség
után csendesen megpihent. Te-
metése május 18-án, kedden 15
órakor lesz a marosvásárhelyi re-
formátus temetőben. Emléke le-
gyen áldott, nyugalma csendes! 

A gyászoló család. (11895-I)

„Elment tőlünk, mint a lenyugvó
nap, de szívünkben él, és örökké
itt marad.”
(Reményik Sándor)
Fájó szívvel búcsúzunk a drága
jó édesapától, nagytatától, após-
tól, 

CSIZMADIA KÁLMÁNTÓL. 
Leánya, Erika és családja.

(11895-I)

„Nem múlnak ők el, kik szívünk-
ben élnek,
Hiába szállnak árnyak, álmok,
évek…”
(Juhász Gyula)
Fájó szívvel búcsúzunk a drága
jó édesapától, nagytatától, após-
tól, 

CSIZMADIA KÁLMÁNTÓL. 
Fia, László és családja. (11895-I)

Mély megrendüléssel és fájda-
lommal búcsúzunk drága testvé-
remtől, a vadasdi születésű 

CSIZMADIA KÁLMÁNTÓL. 
Emléke szívünkben örökké élni
fog. Nyugodjál békében! 

Testvéred, Irénke és családja.
(11890-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
szeretett Fiunk, apa, após, nagy-
tata, rokon,

ifj. SZABÓ JÁNOS 
az Elektromaros volt dolgozója 

életének 67. évében rövid szen-
vedés után csendesen megpi-
hent. Temetése 2021. május
19-én 13 órakor lesz az új kórház
mögötti temetőben. 

Búcsúzik édesapja és családja,
Emma húga családjával együtt

Svédországból, lánya, Emese és
családja, lánya, Éva és családja.
Emléke legyen áldott, nyugalma

csendes! (11904-I)

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a sze-
retett édesanya, nagymama,
anyós, testvér, sógornő, rokon
és szomszéd, 

CZITROM MÁRIA 
85. évében csendesen megpi-
hent. Drága halottunk temetése
május 19-én, szerdán 13 órakor
lesz a marosszentkirályi katoli-
kus temetőben. Nyugodjon béké-
ben! 

A gyászoló család. (11902-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Mély fájdalommal búcsúzunk
szeretett sógorunktól, a
vadasdi születésű CSIZMADIA
KÁLMÁNTÓL. Vigasztalódást
kívánunk Irma nénénknek,
Erikának, Lacinak és
családjuknak. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
Nyugodjon békében! Emléked
szívünkben megőrizzük.
Gyöngyike, Jutka, Edit és
családjuk. (11893-I)

Őszinte részvétünket fejezzük
ki a gyászoló családnak kedves
csoporttársunk, özv. DÁNIEL
ERZSÉBET elhunyta alkal-
mából. Isten nyugtassa
békében! 
A „Cukros Egyesület” kis
csoportja. (11903-I)

Együttérzésünket fejezzük ki a
Kis családnak ezekben a nehéz
percekben, amikor kollégánk,
KIS GYULA, az állomás volt
főmérnöke eltávozott az
örökkévalóságba. Emlékét
örökké megőrizzük.
Őszinte részvétünk a gyászoló
családnak.
A marosszentgyörgyi SCDCB
(szarvasmarha-tenyésztő és
kísérleti állomás) munka-
közössége. (11906-I)

Szomorúan búcsúzunk kollé-
gánktól, CSEKE DÉNES
színpadmestertől. Ezúton
kívánunk vigasztalódást édes-
anyjának és gyermekeinek.
Nyugodj békében, Dénes! Az
Ariel Színház. (-I)

A hirdetési rovatban megjelent
közlemények, reklámok tartalmáért 

a hirdetésfeladó vállalja 
a felelősséget!

REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, ROLETTÁK, GA-
RÁZSKAPUK,ÁTLÁTSZÓPONYVA-BEÉPÍTÉS és egyéb ár-
nyékolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy választékban.
Tel. 0745-379-638. (sz.-I)

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

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

AMEZŐFELEIEDENGARDENIDŐSEKOTTHONÁBAsze-
retettel várjuk az érdeklődőket luxuskörnyezetben, felkészült sze-
mélyzettel. Tel. 0740-363-678. (22611)

AGRAFOMIX REKLÁMGRAFIKAI CÉG műhelyébe ügyes
kezű FIÚ MUNKATÁRSAT alkalmaz. Tel. 0744-775-803. (65644-I)

LAKATOSMŰHELYBE MUNKATÁRSAKAT keresünk. Tel.
0759-465-199. (65641-I)

AMUREŞMEXRT.a nyárádtői ipari parkba alkalmaz CSOMAG-
KEZELŐKET és MUNKÁSOKAT FAIPARBA 2250 lej nettó bértől.
Munkaidő: hétfőtől péntekig 7-15.30 óra között. Ingyenes szállítás
Marosvásárhelyről és támogatás más helységekből. Az önéletrajzokat
a mihai.molnar@mobexpert.ro e-mail-címre várjuk. Érdeklődni a
0727-333-194-es telefonszámon. (22616-I)

AmarosszentgyörgyiGASTROMETALMAGÁNCÉGARGON-
HEGESZTŐ-LAKATOS SZAKEMBEREKET alkalmaz. Érdeklődni
a következő telefonszámon lehet: 0728-328-881, az önéletrajzokat a
jobs@gastrometal.ro e-mail-címre várjuk. (65638-I)

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

Szolgáltatás–Üzletiajánlat Sohasem halványul szívünkben
emléked, sohasem szűnik meg
lelkünk gyásza érted. Telhetnek
hónapok, múlhatnak évek, szívből
szeretünk, s nem feledünk Téged. 
Fájó szívvel, könnyes szemmel és
soha el nem múló szeretettel
emlékezünk az elhunyt OLÁH
TAMÁSRA halálának hatodik
évfordulóján. Szép emlékét
szívünkben őrizzük. 
Bánatos felesége, Irén, fia, Tamás, lánya, Katalin, menye, Erzsébet,
veje, Pál és unokája, Orsolya. (sz.-I)

„Búcsúztam volna, de erőm nem
engedett, csak szívem súgta
halkan: isten veletek.”
Fájó szívvel emlékezünk a
marosvásárhelyi TAKÁCS
JÓZSEFRE halálának második
évfordulóján.
Szeretett felesége, gyerekei,
unokái, testvére, rokonai, menye,
veje, barátai. (11889-I)
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FONTOS  TELEFONSZÁMOK
• Romtelecom-tudakozó

- információ - 118-932
- általános - 118-800

• Központosított ügyelet 
(Rendőrség, Tűzoltóság, SMURD, 
Csendőrség, Mentőállomás): 112
• Rendőrség - 0265/202-305  
• SMURD (betegekkel 
kapcsolatos információk) - 0265/210-110
• Sürgősségi szolgálat:

- gyermekeknek - 0265/210-177
Marosvásárhelyi 
Polgármesteri Hivatal - 0265/268-330
GYULAFEHÉRVÁRI CARITAS, 
otthongondozó szolgálat,
8–16 óra között: 0736-883-110

• Optika-Optofarm   - 0265/212-304
- 0265/312 436
- 0265/250-120
- 0265/263 351 

• Optolens szemsebészet - 0265/263-351
•  Marmed - 0265/250-344

járóbeteg-rendelő: - 0756-468-658
- 0729-024-380

Labor - 0751-114-307
e-mail: marmed@marmed.ro,

www.marmed.ro
• Dora Optics - 0733-553-976
• Dora Medicals - 0265/212-971
• Radiológia, echográfia

Dr.  Jeremiás István - 0265/222- 446

• Emma vendéglő, - 0740-083-077
hidegtálak készítése - 0365/404-664

• Prefektúra - 0265/266-801
• RDS–RCS - 0365/400-401

- 0365/400-404
• Áramszolgáltató vállalat - 0800-801-929
- vidék - 0265/929

• Delgaz Grid - 0265/200-928
- 0800/800 928

• Aquaserv:
- hideg víz-csatorna - 0265/215-702 
- közönségszolgálat - 0265/208-888
- központ - 0265/208-800

- 08008 208-888
• Fogyasztóvédelmi hivatal - 0265/254-625
• Vasútállomás - 0265/236-284
• Vili Kft.: temetkezés, segélyintézés 
(0-24 óra), professzionális balzsamozás
Nemzetközi halottszállítás - 0265/215-119 

- 0744-282-710
• Alkony Kft. temetkezés (24 ó.) - 0265/263-865
koporsók, kellékek, - 0745-606-215  
koszorúk - 0745-606-269 
és halottszállítás - 0758-047-604
• Maros megyei RMDSZ - 0265/264-442

- 0265/262-907

Méltányos reklámdíj fejében 
állandó szereplője lehet

a FONTOS TELEFONSZÁMOK rovatnak. 
Várjuk jelentkezését  

a 0265/268 854-es telefonon.
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A Delgaz Grid Rt. 
2021. június 3-án 10 órakor a Marosvásárhely, Pandúrok

sétány42.számalattiszékhelyénnyilvánosárveréstszervezaMa-
rosvásárhely,Rózsáktere20-21.számalattiingatlanánakeladá-
sára:

– 1.553 négyzetméter terület kizárólagos kvóta és 309 négyzetméter
osztatlan rész,

– A  épületegyüttes: szuterén+földszint+emelet, rendeltetés: admi-
nisztratív irodák,  746 négyzetméter hasznos felület az utcai fronton, 

– B épületegyüttes: szuterén+földszint+3emelet+manzárd, rendel-
tetés: adminisztratív irodák, 1.561 négyzetméter hasznos felület az
utcai fronton,

– C épületegyüttes: szuterén+földszint+emelet  és szuterén+föld-
szint+2 emelet+manzárd, rendeltetés: adminisztratív irodák, 547 négy-
zetméter hasznos felület a belső udvarban,

– D épületegyüttes: földszint, rendeltetés:  raktár  367 négyzetméter
hasznos felülettel a belső udvarban,

– 15 parkolóhely az udvarban.

A teljes együttes megközelíthető gépkocsival a Nyomda (Poligrafiei)
utcából, gyalogos megközelítés a Rózsák teréről. 

Kikiáltásiár7.500.000lej,héanélkül.
Az árverésen való részvétel garanciája a kikiáltási ár 10%-a.

Alicitrevalófeliratkozásésagaranciabefizetésénekhatárideje:
2021.május28.,17óra.

Az árverésen való részvétel feltételei a feladatfüzetben találhatók,
amelyet amihaela.simion@delgaz-grid.roe-mail-címről lehet kérni. 

Hirdetőink figyelmébe!
Akoronavírus-fertőzésveszélymiatt

kialakultrendkívüliegészségügyihelyzetrevaló

tekintettelfelhívjukhirdetőinkfigyelmét,hogy

hirdetéseketfeladhatnakaszerkesztőségben,
anepujsag.roweboldalonlevő

onlinefelületenis,vagybeküldhetike-mailen

areklam@e-nepujsag.rocímre.

Érdeklődni a 0265/268-854-es 

vagy 0742-828-647-es telefonszámon, 

9–14 óra között. 


