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Báthory-emlékév
A 2021-es esztendő a magyarság szá-
mára Báthory-emlékév az erdélyi
fejedelem, lengyel király és litván
nagyherceg Báthory István erdélyi 
fejedelemmé választásának 450.,
lengyel királyi trónra lépésének 445.,
kolozsvári egyetemalapításának
440., halálának 435. évfordulója
alkalmából. 

____________5.
Egy haldokló 
kastély
Koronka Marosvásárhely keleti hatá-
rában, a Poklos-patak völgyében fek-
szik. Körülötte a Nyárád és a Maros
vízválasztó dombjai ölelkeznek lomb-
hullató erdeikkel. A település neve elő-
ször az 1332-es pápai
tizedjegyzékben szerepel. A birtok ura
János Zsigmond erdélyi fejedelem-
sége idején Mihályfy Tamás volt. A
család bukását követően a terület Ko-
vacsóczi Farkas kancellár birtokába
került, majd a Toldalagi családra
szállt…

____________15.

Balkáni műcirkusz

A világnak ezen a fertályán már csak olyan a politika, hogy amikor
adódik egy alkalom, a nagyfiúk jókora cirkuszt csapnak a népszerű-
ségszerzés reményében, de számtalan ilyen alkalommal a választók
számára igazán lényeges dolgokról szó sem esik. Mert nincs ott a hát-
térben az a teljesítmény, ami elismerést érdemelhetne.

Az uniós helyreállítási alap parlamenti ratifikálása kapcsán kide-
rült, hogy a szocik bizalmatlansági indítványt készülnek benyújtani a
kormány ellen. Nem volna rendes ellenzék az olyan, amelyik nem pró-
bálná megszerezni magának a hatalmat, amikor arra alkalom adódik.
De amikor eközben azt mondják, hogy ők szabadították meg az orszá-
got a valutaalapi hitelektől, az egy akkora lódítás, ami még a műfajban
világszínvonalon teljesítő regáti közéletben is párját ritkítja. A 2008-
ban az egykori demokratákkal alakított közös kormányból egy évvel
később pont ők faroltak ki ellenzékbe, amikor a válság miatt megszo-
rításokat kellett bevezetni, aztán amikor néhai partnereik politikailag
belehaltak a népszerűtlen intézkedések bevezetésébe, akkor a liberá-
lisokkal szövetségben visszajöttek a hatalomba 2012-ben. S rövid szü-
netekkel maradtak ott egészen a múlt évi választásokig. Még amikor
nem voltak kormányon, akkor is övék volt a parlamenti többség, s ezzel
a dolgok menetének gyakorlati irányítása. És ez idő alatt a válságke-
zelést követő jobb esztendőkben is sikerült úgy gazdálkodni az ország-
gal, hogy most kisebb csodára lesz szükség az újabb megszorítások 

Benedek István

(Folytatás a 3. oldalon)

Április 14-én felfüggesztették a betegellátást a Marosvásá-
helyi Megyei Sürgősségi Klinikai Kórház háttérintézményé-
ben, amelyet az orvosi egyetem sporttermében rendeztek be,
és az államfő, valamint az egészségügyi miniszter jelenlété-
ben avattak fel. A háttérkórházba, amely intenzív terápiaként

működött, az ország különböző településeiről hoztak súlyos
állapotban levő, koronavírussal fertőzött betegeket. 

(Folytatás a 2. oldalon)
Bodolai Gyöngyi 

Másfél hónapja szünetel a tevékenység a Covid–19-háttérkórházban

A pontos okot ma sem ismerjük



VI. erdélyi kertész- 
és tájépítész-konferencia
A Sapientia EMTE marosvásárhelyi kertész- és tájépíté-
szeti kara május 28-án és 29-én hatodik alkalommal
szervezi meg online az erdélyi kertész- és tájépítész-kon-
ferenciát. A konferencia elsősorban az akadémiai szférá-
nak szól, de a szakterületi újdonságok mindennapjainkat
is érintik. A konferencia célként fogalmazta meg  a kerté-
szet, tájépítészet, településtervezés, növénytermesztés,
növényvédelem terén vagy a  rokon területeken tevé-
kenykedő szakemberek, kutatók, gazdák, egyetemi hall-
gatók, szervezetek bevonását a környezet átalakulásával

kapcsolatos problémák megoldásába, valamint  a fiatal
kutatók bekapcsolódását a tudományos életbe, a kutatók
ösztönzését és a tudományos eredmények terjesztését.

Újra kinyit a Cineplexx mozi
Május 28-án, ma 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 kuko-
rica és az üdítő. A mozitermeket a járványügyi intézkedé-
sek szigorú betartásával készítik elő a közönség
fogadására. A vetítések programja, illetve a jegyárakkal
és kedvezményekkel kapcsolatos tudnivalók a
www.cineplexx.ro honlapon, valamint az ingyenes telefo-
nos applikációk segítségével (IOS, Android) érhetők el. 

Ballagási ünnepség a Bolyaiban 
A Bolyai Farkas Elméleti Líceum és a Marosvásárhelyi Re-
formátus Kollégium közös ballagási ünnepségére június 2-
án, szerdán kerül sor. Az utolsó osztályfőnöki órát 8.30 és
9.30 óra között tartják meg, miután a végzősök átvonulnak
a Vártemplomba. Az ünnepi istentisztelet 10 órakor kezdő-
dik a ballagó diákok és tanáraik számára. A ballagási ün-
nepséget 11 órától a vár udvarán tartják.  

A virág napja 
Az Udvarfalvi Református Egyházközség május 30-án, va-
sárnap 11 órától ünnepi istentiszteletet tart, mellyel hagyo-
mányt szeretnének teremteni. A virágtermesztésről híres
településen a virág napja hálaadásra ad alkalmat a gond-
viselésért, amit az évek során megtapasztaltak. Igét hirdet
Jakab István, a Maros-mezőségi Református Egyházme-
gye esperese. 

Ingyenes tanfolyamok 
hátrányos helyzetűeknek

A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal szociális osztálya
a Maros Megyei Munkaügyi Hivatallal (AJOFM) június
végén több ingyenes szakképző tanfolyamot indít Maros-
vásárhelyen élő hátrányos helyzetűeknek, hogy segítsék
őket a munkaerőpiacon való elhelyezkedésben. Az érdek-
lődőknek a szociális igazgatóság munkatársai segítenek a
beiratkozásban és a tanfolyamokon való részvételhez
szükséges dokumentáció összeállításában. A résztvevők-
nek legalább 4 osztályos végzettséggel kell rendelkezniük.
A tanfolyamra a beiratkozáshoz szükséges a személyazo-
nossági kártya, a születési bizonyítvány, a
házasságlevél/válási dokumentum (esetenként), a végzett-
séget igazoló iratok vagy oklevél (eredeti és fénymásolat).
Részletek a 0365-430-859-es telefonszámon, 125-ös mel-
lék, illetve a szociális igazgatóság székhelyén – Dózsa
György utca 9. szám, 3. emelet, 91-es iroda. 

Új terápiás lehetőség
A Bonus Pastor Alapítvány június 10-13. között négynapos
terápiás programot szervez szenvedélybetegeknek és hoz-
zátartozóknak Szentkatolnán. A program célja az abszti-
nencia elkezdése, információszerzés a függőséggel
kapcsolatban, terápiás terv készítése, önismeret. A felvétel
előzetes interjú alapján történik. A jelentkezést június 7-ig
az alábbi telefonszámokon várják: Bartha Éva – 0740-056-
691, McAlister Magdolna – 0742- 653-331 (Marosvásár-
hely).

Hírszerkesztő: Mezey Sarolta

Ma EMIL és CSANÁD, 
holnap MAGDOLNA napja.
MAGDOLNA: a Magdaléna
magyarosodott változata, jelen-
tése a Genezáreti-tó partján
lévő Magdala városából való
asszony. 

28., péntek
A Nap kel 

5 óra 36 perckor, 
lenyugszik 

21 óra 3 perckor. 
Az év 148. napja, 
hátravan 217 nap.

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2021. május 27.

1 EUR 4,9160
1 USD 4,0325

100 HUF 1,4090
1 g ARANY 245,9416

IDŐJÁRÁS
Esős idő
Hőmérséklet:

max. 17 0C
min. 14 0C

Megyei hírek

A csütörtöki lottóhúzás nyerőszámai
28, 24, 27, 7, 39 + 10 NOROC PLUS: 6 7 9 3 8 1

10, 1, 6, 12, 15, 17 SUPER NOROC: 3 2 1 0 1 8

30, 40, 41, 14, 23, 43 NOROC: 4 7 8 7 5 6 6
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ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő 

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

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

Tel.  0742-828-647

RENDEZVÉNYEK

Az Erdély TV-ben
Felvállalni egy jó ügyet, és kiállni mellette 

Hinni valamiben, és kiállni mellette – néha ilyen egysze-
rűen kezdődik. A legtöbben nem készülnek rá, csak bele-
vágnak, kiállnak egy jó cél mellett, és felvállalnak egy ügyet,
egy közösséget. Ha körülnézünk szűkebb vagy tágabb kör-
nyezetünkben, sok olyan szép történetet látunk, amelyek

bennünket is megerősíthetnek abban, hogy küzdeni, kiállni
valamiért mégiscsak érdemes. Az Erdélyi Magyar Televízió
Nőszemközt című műsorának következő részében ilyen
aktív és segítőkész nőket ismerhetnek meg pénteken este 9
órától a tévéképernyőn és a YouTube-csatornán.

Gyermeknapi élményajándék a Maros Művészegyüttestől
A Maros Művészegyüttes szeretettel meghívja önt és ked-

ves gyermekét az ünnepi műsorra. 
Június 1-jén 16.30-kor a Somostetőn kezdődik a Maros

Művészegyüttes meglepetésáradata. 
A marosvásárhelyi várban az ünnepi műsort 18 órakor a

helyi Boróka és Prichindel néptánccsoport nyitja, 19 órától
pedig a Mátyás király álruhái című mesés-táncos előadást
mutatja be a Maros Művészegyüttes.

Minden kicsit és nagyot szeretettel várnak, a belépés díj-
talan. (közlemény)

A pontos okot ma sem ismerjük

Mivel a helyi sajtóban megjelent a hír, hogy kórházon
belüli fertőzés miatt fel kellett függeszteni a tevékenységet,
a marosvásárhelyi oltási maratont népszerűsítő sajtótájé-
koztatón a helyszínt biztosító egyetem rektorától szeret-
tünk volna pontos választ kapni, de valósággal sértésnek
vette, amikor megkérdeztük, hogy miért kellett felfüggesz-
teni a munkát. Iuliu Moldovan közegészségügyi igazgató
érdeklődésünkre azt válaszolta, hogy a törvényes előírások
értelmében fertőtlenítenek, majd újra megnyitják az egy-
séget. 

A helyszínen, azaz a megyei sürgősségi kórházban pró-
báltunk bővebb tájékoztatást kapni, ugyanis május 7-én
Mariana Cernat, a kórház menedzsere a Marosvásárhelyi
Rádióban azt nyilatkozta, hogy kórházon belüli fertőzést
azonosítottak a beutalt betegeknél, ezért járványügyi an-
kétot indítottak minden páciens esetében, aminek az ered-
ményei még nem ismertek.

Sajnos, a Népújságnak nem nyilatkozott, és kiderült,
hogy csak írásban benyújtott kérdésekre tájékoztatnak, így
a kérésünket május 14-én elküldtük. Tíz nap múlva érke-
zett meg a válaszlevél, amiben az áll, hogy „2021. április

14-én leállították a beutalásokat a törvény által előírt fer-
tőtlenítések elvégzése érdekében”.

„Az egység megnyitását illetően a Covid–19-háttérkór-
ház működőképes, és fogadni tudja a pácienseket, ha a jár-
ványügyi helyzet úgy kéri. 

A személyzet egy részét, amely az egységben dolgozott,
a megyei sürgősségi kórház más részlegeire helyezték át.

A Covid–19-háttérkórházból 446 pácienst bocsátottak
ki, a halálozási arány 65,92 százalékos volt az egészség-
ügyi statisztikai szolgálat adatai szerint. 

2021. április 30-ig a Covid–19-háttérkórház működteté-
sének összköltsége 24.162.513,34 lejt tett ki a kórház pénz-
ügyi könyvelési szolgálatának adatai szerint” – olvasható
Mariana Cernat kórházmenedzser válaszlevelében. Úgy
gondoljuk, hogy erről a helyszínen is tájékoztathattak volna,
ugyanis személyesen, és nem telefonon kértünk választ.

A sportteremben megnyitott háttérkórház nem volt si-
kertörténet, hiszen a tűzoltósági ellenőrzésnél is hiányos-
ságokat tapasztaltak. Ugyanakkor el kell ismernünk, hogy
a járványügyi helyzet legnehezebb napjaiban segítséget je-
lentett a súlyos betegek számára, akiket a saját megyéjük-
ben a kórházak nem tudtak befogadni.

(Folytatás az 1. oldalról)
Fotó: Nagy Tibor



Egy székelyföldi kutatás szerint tartósabban védet-
tek a koronavírustól azok, akik a fertőződés után
kaptak védőoltást, mint azok, akik csak az oltás
által szereztek védettséget.

A kutatást a sepsiszentgyörgyi Pro-Vitam Diagnosztikai és
Kutatóközpont végezte, mely 2020 őszén – Romániában el-
sőként – olyan tesztet fejlesztett ki és dobott piacra, amely ki-
mutatja a szervezet által termelt koronavírus-antitesteket.

A Fejér Szilárd kutatóvegyész által vezetett laboratórium a
sepsiszentgyörgyi Proel Biotech startup által gyártott tesztek
felhasználásával vizsgálta, hogy miként alakul a Pfizer/BioN-
Tech vakcinával beoltott egészségügyi dolgozók antitest-
szintje. A vizsgálatban a fertőzésnek fokozottan kitett 122
egészségügyi dolgozó koronavírusantitest-szintjének alakulá-
sát követték.

Megállapították, hogy a betegségen már átesett, beoltott
személyek esetében már a vakcina első dózisának a beadását
követő néhány napon belül erős antitestes immunválasz alakul
ki.

„Azok esetében, akik már korábban átestek a betegségen,
a Pfizer/BioNTech oltás első dózisa emlékeztető oltásként mű-
ködik. Ennek megfelelően napokon belül erős antitestterme-
lést vált ki náluk a vakcina. Ezzel szemben azoknál, akik még

nem estek át a koronavírus-fertőzésen, és így kapják meg a
védőoltás első adagját, az immunválasz kialakulása csak fo-
kozatos, de tíz nappal az oltás második adagjának beadását
követően már mindenkinek van kimutatható mennyiségű an-
titestje. Ezek átlagos mennyisége a következő hetekben folya-
matosan kevesebb, mint a fertőzésen átesett és beoltott
személyek esetében” – idézte Fejér Szilárdot a kutatásról ki-
adott közlemény.

A kutatás kimutatta: a fertőzésen át nem esett, beoltott sze-
mélyek esetében az antitestek mennyisége a második hónap-
tól fokozatosan csökken, míg a fertőzésen átesett és beoltott
személyek esetében ez a csökkenés jóval lassabb. A kutatási
eredmények azt is sugallják, hogy a második oltás idejének
néhány hetes eltolásával jóval tartósabb immunválaszt le-
hetne kiváltani azoknál a személyeknél, akik nem estek át a
betegségen. A közlemény azonban arra is kitér, hogy ennek
az alátámasztásához további kutatásokra van szükség. A ku-
tatás szerint a súlyos megbetegedések ellen maximálisan véd
a vakcina.

A kutatók valószínűsítették, hogy a jövőben az oltási stra-
tégiát aszerint kell alakítani a veszélyeztetett csoportok ese-
tében, hogy adott idő után van-e megfelelő mennyiségű
antitest a szervezetükben. (MTI)

elkerüléséhez. Nem szabadítottak meg a hitelcsapdából,
hanem learatták más munkájának az eredményeit, s köz-
ben vállvetve lökték vissza az országot ugyanabba a
csapdába.

De nem is ez a cirkusz volt az igazán lényeges része a
dolognak. Az még a híradásokban is csak a beszámolók
végén, mintegy mellékesen hangsúlyozva kapott helyet,
hogy megemelték a tagállami hozzájárulásokat az uniós
helyreállítási alap létrehozása érdekében. Eddig minden
lehetséges alkalommal az érkező milliárdokkal dicseked-
tek, de azzal még senki nem állt ki az adófizetők elé, hogy
ennek fejében mennyivel kell többet fizetni, és mennyi
időn keresztül. Mert az uniós pénzek nem egy mennyor-
szági számláról érkeznek, hanem az államközösség adó-
fizetőinek a zsebéből. Ez nem ajándékalap, hanem egy
kollektív kassza, amihez hozzá kell járulni, és a közös
szabályok betartásával lehet belőle pályázni. Ami azt il-
leti, mi rendszeresen csak töredékét tudjuk megszerezni
a jussunknak, mert ezt a jobb sorsra érdemes országot
közszolgák helyett hatalomragadozók irányítják, akik
nemcsak azzal rövidítik meg az adófizetőt, hogy a maguk
meg a klikktársaik zsebébe lapátolják a közös pénzt,
hanem azzal is, hogy a kotnyeleskedésük miatt képtele-
nek megszerezni az országnak járó alapokat. Gyatra vi-
gasz, hogy azzal a saját „kasszájukat” is megrövidítik.

Ügyészségi vizsgálatot kértek 
a kiskorúakat beszervező s
zekusok ügyében

A katonai ügyészségtől kért bűnvádi kivizsgálást a
Securitate Levéltárát Tanulmányozó Országos Ta-
nács (CNSAS) a kiskorúakat beszervező, az egykori
Securitaténál, illetve Milíciánál (a korabeli rendőr-
ségnél) dolgozó volt tisztek ügyében – közölte hon-
lapján csütörtökön az átvilágítási testület. A CNSAS
szerint elévülhetetlen emberiesség elleni bűncselek-
ményeket követtek el azok a szekusok és milicisták,
akik – főleg a kommunista diktatúra utolsó két évti-
zedében – több ezer 18 év alatti diákot kényszerí-
tettek arra, hogy környezetükről jelentsenek. A
CNSAS átadta a legfőbb ügyészség katonai részle-
gének a kiskorúakat beszervező tisztekről levéltá-
rakban talált bizonyítékokat: egyelőre a Securitate
43 volt tisztjének levéltári anyagait juttatta el, azokét
akik 696 iskolás diákot kényszerítettek besúgásra a
kommunizmus első éveiben. Csendes László, a
CNSAS tagja és egykori elnöke a magyar közmédi-
ának nyilatkozva elmondta: nem minden megyéből
kerültek elő az iratok, de így is már több száz, kis-
korúakat beszervező szekust azonosítottak, áldoza-
taik száma pedig több ezerre, akár tízezres
nagyságrendűre becsülhető. (MTI)

Elutasították a Batthyaneum
könyvtár visszaszolgáltatását

Jogerősen elutasította a legfelsőbb bíróság a gyula-
fehérvári Batthyaneum könyvtár visszaszolgáltatását
a római katolikus érsekségnek. A kedden kimondott
ítélet kivonatát szerdán közölték a bíróság honlap-
ján. A bejegyzés szerint a bírói testület megalapo-
zatlannak találta az érsekség fellebbezését az
elsőfokú ítélet ellen. A könyvtárat a román kommu-
nista állam vette el a római katolikus egyháztól, és a
rendszerváltozás utáni kormányok Batthyány Ignác
püspök végrendeletére hivatkozva nem szolgáltatták
mindeddig vissza. A püspök az 1798-as végrende-
letében a katolikus egyházra és Erdély provinciára
hagyta a gyűjteményt. A román politikai elit úgy ér-
tékeli, hogy Erdély provincia jogutódjaként a román
állam is jogosult a gyűjtemény tulajdonjogára. A
római katolikus egyház értelmezése szerint a vitatott
megnevezés az erdélyi római katolikus egyházme-
gyét jelöli. (MTI)

Drogcsempészek buktak le 
a konstancai kikötőben

Tíz személyt – belga, holland és román állampolgá-
rokat – tartóztattak le a konstancai kikötőben lefog-
lalt 1452 kilogrammos heroinszállítmány ügyében.
Az Eurojust szerint a 10 gyanúsított egy olyan csem-
pészcsoport tagja, amely arra specializálódott, hogy
nagy tételekben szállítson heroint Európába. A cso-
port vezetőjét és egy tagját Hollandiában, hét másik
tagját Belgiumban, egyet pedig Romániában tartóz-
tattak le. A Szervezett Bűnözés és Terrorizmus Elleni
Ügyészség (DIICOT) és a szervezett bűnözés elleni
igazgatóság munkatársai május 20-án foglalták le a
konstancai kikötőben a rekordmennyiségű, 1452 ki-
logramm heroint. Ez a legnagyobb mennyiségű he-
roin, amit a román hatóságoknak eddig sikerült
lefoglalniuk, uniós viszonylatban pedig ez a második
legnagyobb fogás. (Agerpres)

Ország – világ

Balkáni műcirkusz
(Folytatás az 1. oldalról)
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Koronavírus
Tartósabb lehet a védettsége azoknak, 
akik a fertőzés után kaptak védőoltást

Döntött a Legfelsőbb Ítélőtábla
Elrendelték Tőkés László ügyének újratárgyalását

Május 26-án Marosvásárhelyen tartott közös sajtó-
tájékoztatót Tőkés László, az Erdélyi Magyar Nem-
zeti Tanács (EMNT) elnöke és Kincses Előd ügyvéd
arról a legfelsőbb ítélőszéki döntésről, amely hét év
után született meg a 2014-ben elkezdett rágalma-
zási perben.

Kincses Előd röviden vázolta az ügyet. – Hét évvel ezelőtt
Mihai Gadea vezetésével az Antena 3 adást készített, amely-
nek egyetlen célja volt: Tőkés Lászlót a lehető legsötétebb
színben hazaárulónak, kémnek, Magyarországról fizetett
ügynöknek feltüntetni. Ezt a hazugságot Ioan Talpeş és Filip
Teodorescu magas rangú szekus tisztek mondták el úgy, hogy
közben a képernyőre kiírták: az elismervény, amelyet Tőkés
László 1989 októberében állított ki két magyarországi refor-
mátus papnak, akik a református hívek segélyadományát hoz-
ták, bizonyítja, hogy Tőkés Lászlót a magyar titkosszolgálat
fizeti. 
A cáfolat közzétételében bíznak

Kincses Előd elmondta, hogy ennek az elismervénynek az
alapján a Bukaresti Törvényszék elutasította a panaszukat,
amelyben a rágalmazók elmarasztalását kérték, illetve azt,
hogy az Antena 3-at cáfolat közzétételére kötelezzék. Ezen-
kívül 30 ezer euró sérelmi díjat, erkölcsi kártérítést kértek
Filip Teodorescutól, Mihai Gideától, illetve az Antena 3-tól,
Ioan Talpeştől pedig 15 ezer eurót. Kincses szerint ezt az ösz-
szeget Tőkés László jótékonysági célra fordította volna, illetve
„az is a szerepe lett volna, hogy vegye el a kedvét azoknak,
akik szekusszcenárió alapján folyamatosan pocskondiázzák
Tőkés Lászlót, a becsületébe és emberi méltóságába gázol-
nak”. 

A két évvel ezelőtti, 2019. december 6-i fellebbezési tár-
gyaláson a Bukaresti Táblabíróság nem volt hajlandó kihall-
gatni a két tanút, akik igazolták volna, hogy tényleg a
református egyház küldte a 20 ezer forintot, mert nem volt tol-
mács, aki magyarról románra fordította volna a szöveget. 

„A döntés megállapította, hogy megtörtént a polgárjogi kár-
okozás a két szekus és az Antena 3 részéről. Mindössze háro-
mezer lejes perköltséget állapítottak meg, holott tízszer
annyiba került az egész, és 1 lejre csökkentették az erkölcsi
kártérítést, ami azt jelenti, hogy egy szekus 1 lejt kitesz az asz-
talra, és nyugodtan mondhatja, hogy Tőkés László hazaáruló”. 

Kincses Előd elmondása szerint a Legfelsőbb Ítélőtábla pol-
gári tanácsával tárgyalt Bukarestben, és a tanács helyt adott
mind Tőkés László, mind Ioan Talpeş fellebbezésének, aki az
1 lejt vitatta, és elrendelték az ügy újratárgyalását a Bukaresti
Táblabíróságon, amelyre valamikor ősszel kerül sor. „Remé-
lem, el fogják rendelni a cáfolat közzétételét, és reális, vissza-
tartó erejű erkölcsi kártérítést ítélnek meg” – mondta az
ügyvéd.
„Csak ott van szabadság, ahol az igazság is elevenen él” 

Tőkés László a Népújságnak a következőket nyilatkozta: „A
Bukaresti Legfelsőbb Ítélőtábla legutóbbi döntését másik két

peres ügyem összefüggésében nézem. Emlékeztetek rá, hogy
az Európai Emberjogi Bíróság a székely és a partiumi zászló
ügyében hozott határozatot egy hónappal ezelőtt, és igazat
adott nekünk, amikor kitűztük ezeket a zászlókat az európai
parlamenti irodám homlokzatára. Egy másik peres ügy a Ro-
mánia Csillaga kitüntetés visszavonásával kapcsolatos. A Bu-
karesti Legfelsőbb Bíróság ezt az ügyet is visszautalta a
Bukaresti Táblabíróság hatáskörébe újratárgyalásra. És most
a Legfelsőbb Ítélőtábla hasonló határozatot hozott. Vagyis
ezek a hosszúra nyúló, évek óta tartó perek – az utóbbi kettőre
gondolok – tovább folytatódnak, esélyt nyújtva arra, hogy
igazság szolgáltassék”.

Tőkés szerint módszertani jelentősége van a perek végte-
lenségig való elhúzódásának, de mégis esélyt jelentenek arra,
hogy kiderüljön az igazság. „Elvonatkoztatva a személyemtől,
látni való, hogy mind a kettő a temesvári forradalom hitelét
rontja, és a magyarság alapvető jogait, valamint az emberi jo-
gokat sérti, hiszen a véleménynyilvánítás szabadsága emel-
hető ki mindkét esetben: a kitüntetésem ügyében a
magyarellenesség kérdése és a temesvári forradalom hitelének
a rontása vehető észre”. 

Kijelentette: „Az igazságért harcot tovább kell folytatni.
Hálás vagyok Kincses Előd ügyvéd úrnak, hogy már a Cea-
uşescu-korszaktól kezdve, majd annak bukása után is kiveszi
a részét ebből a harcból. Megvédjük a forradalom becsületét,
hiszen a Románia Csillaga kitüntetés az egész temesvári
román–magyar összefogásról szól, és a román alkotmányban
is benne foglaltatik, hogy a forradalom ideáljait nem szabad
megsérteni. Ha egy hazaáruló járult volna hozzá a forradalom
kirobbantásához, az teljesen mást jelentene, de ha magyar ir-
redentáknak és hazaárulóknak lenne tulajdonítható, akkor tu-
lajdonképpen a forradalom eszméjét sérti. Sérti a román
alkotmányt és a román–magyar kapcsolatokat. Ezért tartom
fontosnak ezt a pereskedést. El is lehetne menni mellettük, ha
csak személyes ügyként fognánk fel, de összefüggéseik miatt
magyar ügynek tekinthetők. Remélem, hogy ennek a pernek
és a Románia Csillagával kapcsolatos pernek a kimenetele jó
lesz, és ezáltal beigazolódik, hogy az igazságért harcolni kell,
csak ott van szabadság, ahol az igazság is elevenen él” –
mondta az EMNT elnöke. 

Mózes Edith 

Fotó: archív



Az utóbbi hónapban gyakori
lett a medvejárás Nyárádgál-
falva községben, de Szenthá-
romságon már-már tart-
hatatlan a helyzet, több med-
vecsalád bemerészkedik a fa-
luba, akár naponta többször
is. A helyiek tartanak a követ-
kezményektől.

Egy hónappal ezelőtt számoltunk
be arról, hogy a Nyárádgálfalvához
tartozó Szentháromságon, élelmet
keresve, egy medve bemerészke-
dett egy udvarra, ahonnan a csen-
dőröknek kellett elkergetniük.
Medvét a tavasz folyamán többször
láttak a falubeliek a határban, de az
volt az első eset az idén, hogy la-
kott területre is bemerészkedett.
Azóta azonban ez gyakran előfor-
dul, szinte mindennap látnak nagy-
vadat az utcán vagy valakinek az
udvarán. Ritkábban, de a község
többi településén is rendszeresen
felbukkannak a medvék, hogy a
háztájiban próbáljanak élelemhez
jutni.
Feszült a helyzet

Az elmúlt napokban kétszer kül-
dött értesítést a környékbelieknek a
RO-Alert figyelmeztető rendszer,
hogy Szentháromságon medvét lát-
tak egy-egy udvarban. Ám a gond
ennél nagyobb – derült ki, amikor
érdeklődni kezdtünk. A község
Szentháromságon élő alpolgármes-
tere egy szuszra tucatnyi medvelá-
togatást sorolt fel a községből.

Nyárádgálfalván a hónap első
napjaiban a tornateremnél járt a
mackó, s miután itt villanypásztort
szereltek, egy hétre rá az egyik gaz-
daságban tett tönkre öt méhkaptárt.
Miután ide is villanypásztort tettek,
a szomszédos kertbe merészkedett
be másnap este, aztán néhány nap
múlva ismét a sportterem környé-
kén, a halastónál próbált élelemhez
jutni. Ugyanebben az időszakban a
közeli Nyárádszentlászlón két gaz-
daságot „látogatott meg”, egyikben
a méhkaptárakat károsította meg, a
másikban kétszer bontotta ki a ku-
koricakast. A Nyárádszentlászló és
Nyomát között tanyázó juhász ka-
rámjára naponta rájár egy fekete
hím medve, megpróbál állatot elra-
gadni.

A legsúlyosabb a helyzet azon-
ban Szentháromságon, ahol az el-
múlt héten egymást követték a nem
kívánt látogatások. Múlt csütörtö-
kön éjszaka egyik gazdaságban tu-
catnyi tyúkot pusztított el. Vasárnap
hajnalban a Felső úton láttak sétálni
egy kétbocsos anyát. Hétfőn hajnal-
ban egy másik gazdaságba hatolt
be, szétverte az ólat, és több tyúkot
elpusztított. Este visszatért, ismét a
tyúkólban akart szerencsét próbálni,
de mire a riasztott csendőrök a fa-
luba értek, a helyieknek sikerült el-
kergetniük, a menekülő vad a
patakon át a falu belseje felé vette
az irányt, bocsai pedig egy diófán
kerestek menedéket, majd követték
anyjukat. Alig egy órával az eset
után a falu felső végében láttak egy
másik, hárombocsos anyaállatot, az
is behatolt az egyik udvarba, majd
éjféltájban a falu másik felében, a
Kántor utcában is megközelíthette
a gazdaságokat, mert a kutyák „erő-
sen fogtak”, de a lámpásokkal kivo-
nuló férfiak nem találták meg a
közelben. Kedden éjszaka is meg-
károsított egy gazdaságot a vad, le-
tépte a drótkerítést, szétverte az
ólat, több tyúkot elpusztított. 

Napirenden vannak a hasonló
esetek, nagyon nagy a gond – sum-
mázza Török Gáspár alpolgármes-
ter, aki hétfő éjszaka maga is
háromszor ment ki a lakásból, mert
nagyon izgatottak voltak a kutyák.
A kertjében villanypásztor vigyáz
az állatokra, de nem árt figyelmes-
nek lenni, nem tudni, mikor támad
a vad. A falubelieknek fogalmuk
sincs, hogy hány medve tartózkod-
hat a közelükben, de abban bizto-
sak, hogy a támadások több
irányból érkeznek. A katolikus te-
mető környékén két anyamedve tar-
tózkodik, egyik két, a másik három
boccsal. A falu felső részén, az uni-
tárius temető környékéről egy
másik állat jár be a faluba három
boccsal. A falu határában a juhász
állatait éjszakánként három-négy-
szer is megközelíti a medve, de a
vadászok is láttak két anyaállatot a
Kerekerdőben, mindkettő három
boccsal jár.

A legijesztőbb pedig az, hogy
valószínűleg a falu közepén is ta-
nyát vert egy vadállat. Az iskolával
szemben van egy elhagyatott, el-
bokrosodott belsőség, a helyiek úgy
vélik, időnként ott húzza meg

magát a medve, mert a nyomait a
szomszédok látták, de a területre
senki nem mer behatolni.
Tehetetlenek, félnek

Amikor arról kérdezzük, hogy
mit tehetnek, amikor medvejárásról
kapnak értesítést, az alpolgármester
keserűen elmosolyodik. Értesítik az
egységes országos hívószámot,
ilyenkor a hatóságok csendőröket,
rendőröket küldenek a helyszínre,
akik petárdákkal, szirénázó jármű-
vekkel próbálják elkergetni a vadat.
A falubeliek is próbálkoztak a pe-
tárdákkal, de az a baj, hogy a ku-
tyák megijednek a robbanásoktól,
és többé nem ugatnak, a medve
pedig csak ideig-óráig menekül el,
hamarosan visszatér. Az emberek-
nek nincs nyugtuk a községben.
Nemcsak az udvarra nem mernek
kimenni, ha ugatnak a kutyák, de
lassan már az utcán sem tanácsos
este végigmenni – panaszolja az al-
polgármester. Pedig van, amikor
muszáj kimozdulni otthonról, azok-
nak is, akiknek nincs autójuk. És
nem lehet kiszámítani, merre jár,
hol bukkan fel a medve.

A községháza a marosvásárhelyi
Milvus madártani és természetvé-
delmi egyesület tanácsát is kikérte.
A szakemberek szerint engedély hi-
ányában nem lehet áthelyezni, eltá-
volítani a medvét, de jelenleg nincs
is hová. A táplálékkeresés mellett az
anyamedvék azért hagyják el az
erdőt, és húzódnak kicsinyeikkel a
települések közelébe, mert most
van a medvék párzási időszaka, a
hímek pedig megpróbálják megölni
a bocsokat, hogy párosodhassanak
az anyjukkal. A szakemberek türe-
lemre intenek, hiszen nemsokára ez
az időszak lejár, az állatok pedig
visszatérnek az erdőbe.

A község vezetői tehetetlennek
érzik magukat. Nemrég jelezték a
helyzetet a megyei tanács elnöké-
nek, tíz napja pedig a Nyárádszere-
dába látogató környezetvédelmi
miniszternek is. Tánczos Barna
akkor azt tanácsolta a polgármester-
nek: értesítsék az esetekről a me-
gyei környezetvédelmi szerveket,
de főleg minden esetet dokumentál-
janak, másként nem lehet a kilövést
vagy az áthelyezést engedélyezni.

Ha nincs kárigénylés, 
nincs eredmény 

Márpedig az a szomorú tapaszta-
lat, hogy a községbeliek nem készí-
tenek kárjelentést, nem igényelnek
kártérítést. Török Gáspár nem tudja,
hogy az előző években benyújtott
kárigénylésekre utalt-e át az állam
pénzt a gazdáknak, azt viszont
tudja, hogy 2017 óta kik és mek-
kora kárra kértek állami jóvátételt.
Tavalyelőtt öt, tavaly ugyanennyi
kérvényt jegyeztek a polgármesteri
hivatalban, pedig tavaly szinte min-
den faluban volt medvekár, Bedé-
ben például egyetlen gazdánál
háromszor tette tönkre a medve a
méhkaptárakat. Idén csak az egyik
gálfalvi méhész nyújtott be kártérí-
tési iratcsomót. Mások halogatják a
kérés benyújtását, míg ki nem men-
nek a törvényes határidőből. Úgy
tűnik, az emberek megunták a bü-
rokratikus eljárásokat, mert úgysem
látják az eredményét – véli az alpol-
gármester, aki részben megérti a
gazdák lemondó hozzáállását, de
úgy érzi: ezt a helyzetet nem lehet
a végtelenségig így megélni, már-
pedig a gazdák közös és egyenkénti
kárigénylése, jelzése nélkül az ál-
lami hatóságok nem fognak csele-
kedni.

Gligor Róbert László
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Ki kitől fél jobban?
Rettegésben tartják a medvék Szentháromságot

Az ólakat is tönkreteszik az éhes nagyvadak Fotó: Kászoni Jácinta

Május utolsó vasárnapja a magyar hősökről szól.
Azokról, akik a különböző csatákban életüket
vesztették a hazáért. Ezt 1917-ben, az első világ-
háború idején iktatták törvénybe, Abele Ferenc
őrnagy kezdeményezésére. Az időpontot, min-
den év május utolsó vasárnapját, 1924-ben je-
lölték ki. 1945-től, a diktatúra éveiben nem
tartották, csak az 1989-es rendszerváltás után
lehetett újra ünnepelni a háborús hősök napját.

Szerencsére ma már nem folynak háborúk a közvetlen
környezetünkben, így háborús hősökről nem beszélhetünk,
azonban  hősökről igen. Sőt, talán napjainkban még in-
kább. A jelenlegi helyzetben mindenképpen hősként kell
gondolni az orvosokra, a tanítókra, azokra a személyekre,
akik azért dolgoznak, hogy mindannyiunk élete jobb le-
gyen.

Napjainkban különösen igaz, hogy az orvosok a társa-
dalom fehér köpenyes hősei, akik felveszik a harcot a be-
tegségekkel, és nem hagyják, hogy egy-egy vírus ledöntse
az embereket a lábukról. Azért dolgoznak, hogy a beteg-
ségből minél hamarabb felépüljünk. A koronavírus-jár-
vány idején ők állnak az élvonalban, ők harcolnak a
vírussal, és nekik köszönhető, hogy nem szabadult el a
pokol, hogy kezd látszani a fény az alagút végén.

A tanárokat sem szabad kihagyni a sorból, hiszen ők is

hősök, ők nevelik a jövő generációját. Az online oktatás-
ban ők is számos akadályt le kellett küzdjenek, és még to-
vábbiak állnak előttük. Lehetséges, hogy diákként sokszor
nem kedveltük őket, de el kell ismernünk, komoly munkát
végeznek. Vannak olyan tanárok, akik tényleg mindent
megtesznek a diákjaik fejlődéséért, akiket fel lehet hívni
egy kérdéssel, örömmel fognak válaszolni, akik nem hát-
rálnak meg, ha baj van, hanem megtesznek mindent, hogy
a helyzet javuljon. Nem csak az a jó tanár, aki át tudja adni
az anyagot, hanem sokkal inkább az, aki képes megsze-
rettetni a diákokkal azt, valamint ott van a tanulók mellett
a nehéz helyzetekben is. Nem szabad elfelejteni, hogy nem
csak az tanár, akinek a munkahelye az iskola vagy vala-
milyen tanügyi intézmény. Azok a személyek is tudnak ta-
nítani, akik nem a tanodákban dolgoznak. Nem egy
esetben az ő tanításuk az igazán őszinte. Ők azok, akik
eseténként, a hosszú munkanap után is azon törik a fejüket,
hogy miként tudnának segíteni a diákoknak és a tanárok-
nak. Online leckéket készítenek, érdekességeket mutatnak
be, vagy éppen elmennek kórházakba beteg gyermekekkel
játszani és segíteni nekik a tanulásban. Lehet, hogy nincs
nevük, vagy kollektív nevük van, lehet, hogy nem viselnek
köpenyt, de ők is hősök, akik soha senkit nem hagynak
cserben. Akik képesek az őszinte, szívből jövő, feltétel
nélküli segítségnyújtásra, azok a mai társadalom hősei, és
megérdemlik a megbecsülést. Sok esetben egy egyszerű
köszönöm is sokat jelent számukra, és erőt ad nekik a to-
vábbi munkájukhoz.

Hősök napja
Mert ma is köztünk élnek

Illegális hulladékégetőkön
ütöttek rajta a hatóságok

Jelentős biztonsági erők bevonásával, Tánczos Barna
környezetvédelmi miniszter jelenlétében illegális hul-
ladékégetőkön ütöttek rajta csütörtökön a hatóságok
a Călăraşi megyei Săruleşti-en.

Az akcióról tudósító hírtelevíziók beszámolói szerint a 800 la-
kosú dél-romániai településen csaknem mindenki ócskavas- és
színesfémgyűjtésből él, hulladékot gyűjt, válogat és éget. Láza-
dásuktól tartva a környezetvédelmi őrség 23 felügyelőjét 180
csendőr, 65 rendőr és a belügyminisztérium egy helikoptere kí-
sérte el a bevetésre.

A falu utcáin hegyekben áll a szemét, szétszedett háztartási gé-
peket, autóbontókból származó hulladékot látni mindenütt, a te-
lepülésen pedig szinte folyamatosan veszélyes anyagokat
égetnek, amelynek füstjét gyakran a Bukarestet a tengerparttal
összekötő A2-es autópályára sodorja a szél.

A falusiak arra panaszkodtak, amikor a hatóságok elkezdték
teherautókra rakodni az általuk összegyűjtött többtonnányi hul-
ladékot, hogy megélhetésüktől fosztják meg őket. A miniszter azt
ígérte: segítségükre lesz abban, hogy a hulladékgyűjtést és -vá-
logatást törvényes keretek között, a környezetvédelmi szabályo-
zást betartó körülmények között folytathassák.

A săruleşti-i hatósági fellépést jelzésnek is szánták a környe-
zetszennyezést bűnszövetkezetekbe tömörülve, üzletszerűen űző
„szemétmaffia” számára – mutatott rá a tárcavezető.

Tánczos Barna azt mondta: az utóbbi két-három hónapban szá-
mos egyeztetést tartottak az illegális hulladékkezelés ügyében a
belügyminisztérium és az igazságügyi minisztérium képviselői-
vel: előbbiek az ellenőrzést segítik, utóbbiak pedig ügyészeket
képeznek ki a környezetszennyezéssel kapcsolatos bűnözés terü-
letén. (MTI)

Nagy-Bodó Szilárd



Százötven éve, 1871. május
28-án ért véget Párizsban „a
véres hét”, amelynek során
leverték a világ első proletár-
államát, a március 18-án kiki-
áltott párizsi kommünt. Az
MTVA Sajtóarchívumának
anyaga:

A kétmilliós Párizs akkoriban a
világ fővárosának számított, ahol
hatalmas munkástömegek zsúfolód-
tak össze. A felkelést csúfos katonai
kudarc előzte meg: a III. Napóleon
császár által a bismarcki Poroszor-
szág ellen indított háborút a fran-
ciák elvesztették, a császár
seregeivel 1870. szeptember 1-jén
kapitulált, a vereség hírére Párizs-
ban szeptember 4-én kikiáltották a
III. köztársaságot. A fővárost két
héttel később körbezárták a poro-
szok, akik 1871. január 18-án Ver-
sailles-ban kikiáltották az egységes
Német Császárságot. Az éhező és
fázó Párizs január 28-án megadta
magát, az Adolphe Thiers vezette
„nemzeti védelem kormánya” meg-
alázó fegyverszüneti egyezmény,
február 26-án pedig előzetes béke-
szerződés aláírására kényszerült. A
március 1-jén Párizson végigpará-
dézó megszállók elrendelték a fővá-
rost védő nemzetőrség központi
bizottságának feloszlatását és a
védők lefegyverzését.

A súlyos békefeltételek és a feb-
ruár 8-án megválasztott, monar-
chista többségű nemzetgyűlés
tevékenysége miatt felháborodott
párizsiak március 18-án megakadá-

lyozták, hogy a kormány által kül-
dött csapatok elszállítsák a nemzet-
őrség ágyúit. A felkelés elől a
kormány Versailles-ba menekült, a
főváros irányítását a nemzetőrség
vette át. Március 26-án Párizs húsz
kerülete megválasztotta az új hata-
lom legfelsőbb szervét, a 28-án
proklamált 86 tagú kommünt,
amelybe a magyar Frankel Leó is
bekerült. A kommün különböző
irányzatokat tömörített, az 1793-as
hagyományokhoz ragaszkodó új-
jakobinusoktól a más városokban
is szerveződő kommünök szövet-
ségét tervező proudhonistákon át a
forradalmi erőszakot hirdető, kom-
munista Blanqui híveiig, a marxis-
tákig és a radikális kispolgárokig.
(A kommuna az önkormányzattal
rendelkező városok neve volt a kö-
zépkorban, de Párizs közigazgatási
testületét is kommünnek hívták a
forradalom alatt, 1789-95 között.)

A párizsi kommün egyesítette a
törvényhozást és a végrehajtást, ki-
lenc bizottságának vezetői alkották
a végrehajtó bizottságot, a legfőbb
irányító szervet. A párizsi kerüle-
teket municipiális bizottságok irá-
nyították, ezek tagjai választottak,
felelősségre vonhatók és vissza-
hívhatók voltak, a tisztviselők illet-
ményét a szakmunkások béréhez
igazították. A kommün vezetése a
régi fegyveres szervek helyébe az
általános népfelfegyverzést tette, a
közrend és belbiztonság védelmé-
vel a nemzetőrséget bízta meg. Ha-
ladékot adott a tartozások és a

lakbérek kifizetésére, bevezette a
tízórás munkanapot, a gyárosok
üzemeit kártalanítás fejében átadta
a dolgozóknak, rögzítette a bérmi-
nimumot, a megüresedett lakás-
okba hajléktalan családok
költözhettek. Az állam és az egyház
szétválasztása, az ingyenes és köte-
lező elemi oktatás bevezetése, az
állandó hadsereg felszámolása már
túlmutatott egy városi közigazgatás
hatáskörén.

A katonai túlerővel szemben a
kommünnek esélye sem volt a fenn-
maradásra. A Thiers-kormány
május 10-én Frankfurtban békét
kötött a németekkel, lemondva El-
zász-Lotaringiáról, és ötmilliárd
frank hadisarc megfizetését is vál-
lalta. A Lyonban, Saint-Étienne-
ban, Marseille-ben és Toulouse-ban
létrejött kommünöket gyorsan fel-
számolták, a francia és német csa-
patok áprilisra teljesen körülvették
és lőni kezdték Párizst. A versail-
les-i kormány elérte, hogy a néme-
tek szabadon engedjék hadi-
foglyaikat, akiket a kommün ellen
vetettek be.

MacMahon marsall (a későbbi
köztársasági elnök) 130 ezer fős se-
rege május 21-én indította meg a
végső offenzívát, és egy védtelenül
maradt szakaszon lényegében ellen-
állás nélkül nyomult be a városba.
A következő „véres hét” alatt ke-
gyetlenkedések mindkét részről elő-
fordultak, a kommünárok túszaikat,
köztük Párizs érsekét kivégezték. A
párizsiak hősiesen védekeztek, 900

barikádot emeltek, minden házért
külön csata folyt, felgyújtották a
Tuileriák palotáját és a Városházát
is. A hadsereg fokról fokra törte
meg az ellenállást, a barikádokon
esett el a kommün két katonai ve-
zetője, a lengyel Jaroslaw Dab-
rowski és Louis Delescluze is. A
harcok idején elesett vagy rögtöní-
télő eljárással kivégzett kommüná-
rok száma 20-25 ezerre tehető, a
kormánycsapatok vesztesége mind-

össze 750 fő volt. A kemény meg-
torlás során 43 ezer embert tartóz-
tattak le, a 95 halálos ítéletből 23-at
hajtottak végre, a hadbíróságok
mintegy hétezer embert ítéltek bör-
tönre vagy Új-Kaledóniába és Al-
gériába történő száműzetésre.
Thiers-t augusztus 30-án a III. köz-
társaság első elnökének választot-
ták meg, a tisztségben 1873-ban a
kommünt leverő MacMahon kö-
vette.

A 2021-es esztendő a magyarság számára
Báthory-emlékév az erdélyi fejedelem, len-
gyel király és litván nagyherceg Báthory Ist-
ván erdélyi fejedelemmé választásának 450.,
lengyel királyi trónra lépésének 445., kolozs-
vári egyetemalapításának 440., halálának
435. évfordulója alkalmából. Személyiségéről
számos cikk, tanulmány jelent meg, példája
ma is követendő. Báthory István azáltal üzen
nekünk, hogy az emlékév eseményei, megem-
lékezései jelentős megvalósításaira, személyi-
ségére irányítja a figyelmet.

Bár nem írják a történelemkönyvek, nem hangsú-
lyozzák a szakemberek, nem beszélnek róla, nem ke-
rült a köztudatba: Báthory István az a magyar
államférfi, aki történelmünk során a legnagyobb terület
felett uralkodott, amely akkoriban Európa legnagyobb
kiterjedésű országa volt. Nevéhez kötődik az Erdélyi
Fejedelemség első virágkora, Lengyelország történel-
mének egyik legdicsőbb korszaka, litvániai és erdélyi
egyetemalapítása. Nagy hadvezér, európai léptékben
jelentős államférfi, humanista gondolkodó volt.

Az emlékévvel kapcsolatos évszámok a fentieket
igazolják, testesítik meg. A harmincesztendős János

Zsigmond fejedelem korai halálát követően, 1571.
május 25-én a gyulafehérvári országgyűlés válasz-
totta meg Erdély második fejedelmének. A fejede-
lemválasztás évfordulója alkalmából Kolozsváron,
szülőhelyén, Szilágysomlyón, Budapesten és másutt
megemlékezésekre került sor a napokban. Az írás
elején emlegetett évfordulók közül újabb kettő szin-
tén a májusi hónaphoz köthető. 1576. május elsején
a krakkói Wawelban a lengyel országgyűlés előtt le-
tette a királyi esküt, és ezzel létrejött Erdély és Len-
gyelország szoros politikai kapcsolata az évekkel
korábban megalakult lengyel–litván perszonálunió
keretében. Sajnálatos korai és váratlan halálát
(1586) követően, melynek december 12-én lesz a
435. évfordulója, ugyanitt temették el, a legmegbe-
csültebb lengyel királyoknak kijáró pompával. Sírja
jelképes zarándokhely számunkra. A két évszám
„felezőpontján”, 1581. május 12-én ő adta ki azt a
kiváltságlevelet, amely által Kolozsváron egyetemet
alapított, miután két évvel korábban ezt megtette Lit-
vánia fővárosában.

A Báthory-emlékév arra kötelez bennünket, hogy
Báthory Istvánra emlékezzünk. A jeles kelet-közép-eu-
rópai államférfi „szűk hazánkon” messze túlmutató
munkásságára, megvalósításaira és terveire. Koroná-
zási jelmondatára, miszerint „A nép királya vagyok,
nem a lelkiismerete!”
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Marasztanálak, májusom. Áprily Lajos
versével bírnám még maradásra az idei év na-
gyon áprilisira sikerült ötödik hónapját.

Azúr szemed, látom, már messze néz,
sziromhavas lábad indulni kész.
Völgyünk csodája, tündér lányalak,
év gyönyörűje, hogy marasszalak?

Mi tudna késleltetve hatni rád?
Iszalagokkal kötném meg bokád.
A fáknak szólnék: sűrűsödjenek,
útrekesztő bozóttá nőjenek.

Szövetkezném a völgy rigóival,
legyen daluk kötő varázsú dal.
Szarvasokat vennék rá, hogy csapat
állja el agancsokkal útadat.

Tél-nyűtte testemet vetném eléd,
hogy lefogjam lábad lendületét.
Marasztanálak, mert nem tudhatom:
találkozunk még, tündér hónapom?

Május 26-án, 1890-ben született Gyergyó-
ditróban az első magyar nő a természettudós
magántanárok között, a kiváló minerológus,
Vendl Mária. A budapesti tudományegyete-
men 1913-ban végzett, utána Lőcsén, Trianon
után Szombathelyen tanított, s még az 1920-
as években került a Magyar Nemzeti Mú-
zeum ásványtárába. 1930-tól a debreceni
egyetem magántanáraként ásványtant adott
elő. Elsősorban krisztallográfus volt, mun-
kásságának legjelentősebb része a hazai és
külföldi ásványok kristálytani vizsgálatára
összpontosult. A hazai kalcitok szakembere-
ként ismerték, ezenkívül kőzettani és meteo-
ritvizsgálatokat is végzett. Fő műve – melyet
Koch Sándorral írt – A drágakövekről, kü-
lönös tekintettel a mesterséges drágakövekre
című munkája. A Magyarhoni Földtani
Társulat tagja, a Főiskolát Végzett Magyar
Nők Egyesületét is vezette.

Május virága hulldogál
és nemsokára száll a nyár is.
S jön őszirózsa, jégvirág –
ah, ah, milyen szentimentális!

Áprily kezdő tanár korában Nagyenyeden
írta a Május virágát. Szinte önmagával gú-
nyolódik:

Elmúlt gyermekkor, ifjúság,
illúzió és ideál is
s a múltért néha könnyezek –
ah, ah, milyen szentimentális!

A könny maholnap elmarad,
az élet józan és banális,

és kacagok és meghalok –
ah, ah, milyen szentimentális!

Ha nem is szentimentális, de szívszorítóan
érdekes, hogy a Hold hogyan teremtett békét
Kr. e. 585. május 28-án a lűd és a méd sere-
gek közt, amelyek már fél évtizede háborús-
kodtak egymással. E napon a Halys folyónál,
ahol felsorakoztak az ellenséges hadak, a
nappal sötétségbe borult, az égi jelre a szem-
benállók csata helyett békét kötöttek. A béke-
szerződést a királyi családok közti
házassággal szentesítették. Minderről Héro-
dotosz beszámolója maradt ránk. Hogy a
Hold e napon kitakarja a Napot, Milétoszi
Thalész előre kiszámította: ez első előre jel-
zett napfogyatkozás a történelemben. A lűd
és a méd királyok fittyet hánytak Thalész
„jóslatára”, de mikor az bekövetkezett, igen-
igen megszeppenhettek…

A nap- és holdfogyatkozásokat ma másod-
percnyi pontossággal előre tudja jelezni a
csillagászat (asztronómia). Ami cseppet sem
csillagjóslás (asztrológia). Nem éppen így ál-
lunk a meteorológiával (nyelvújítás kori be-
cenevén légtüneménytannal), ami még ma is
hajlik kissé jóslás lenni. Most éppen laza fel-
hőraj kúszik át az égen, s májushoz képest
hűvös a lég. A sok esőtől a folyók itt-ott már
medrükből is kiléptek. A meteorológiai előre-
jelzés ugyanakkor szikrázóan tiszta, már-már
júniusi időt prognosztizál – maga a szó jóslást,
jövendölést jelent. De hogy valóban kániku-
lába hajló májusvég lesz-e, avagy éppen
hűvös esők mossák el az első júniusi napon a
napot az égről? Nem tudják előre azt meg-
mondani, még a légtüneménytanászok sem.

Esőmagtalan ég. Nem szeretem.
Nyugati szél, hozz felleget nekem.
Ne vihartól feszülő tarajost:
fehér felhőket vágyom látni most.

Így fakadt ki valamikor, van annak fél év-
százada is, Áprily Lajos egy Heves májusi
napon az Évszakok zenéjében.

Kúposak és csipkések legyenek,
és fényesek, mint a havas hegyek,
hogy míg megnőnek látókörömön
s én fényességükben gyönyörködöm,
érezzem: sík felett, nagymersze, túl
a fogarasi oromsor vonul.

Vissza hát a csillagokhoz! Ha nem is
éppen a Fogarasi-havasokba, de oda, ahol a
Maros áttör a Déli-Kárpátok hegyei és az Er-
délyi-érchegység között, a gyulafehérvári
Batthyaneum csillagdájába. 1747. május 28-
án született annak első neves csillagásza
Csíkszentkirályon, Mártonffy Antal. 1782-
ben az itteni papnevelde tanára volt, amikor
Batthyány Ignác püspök csillagvizsgáló lé-

tesítését határozta el,
s Bécsbe küldte Már-
tonffyt Hell Miksa
mellé csillagászati
tanulmányokat foly-
tatni, aki a Bécsben
töltött néhány év
alatt (1788–1792) a
tervezett intézet mű-
szereinek beszerzé-
séről is
gondoskodott. A csil-
lagvizsgáló 1794-
ben kezdte meg
működését, felszere-
lése a maga korában
kiváló volt. A jezsu-
ita szerzetes csillagá-
szati főművében
nemcsak az obszer-
vatóriumot ismer-
tette, hanem az
akkoriban használa-
tos műszerek részle-
tes leírását és a
műszerhibák elméle-
tét is tárgyalta. E
téren munkája a
XVIII. században jó-
formán egyedülálló
az egész világon.

Május utolsó nap-
ján, 1859-ben szüle-
tett Chernel István
ornitológus. A Ma-
gyar Királyi Madár-
tani Intézet főnöke 1899-ben adta ki fő
művét, Magyarország madarai, különös te-
kintettel gazdasági jelentőségökre címmel.
Ez volt az első olyan tudományos madártani
könyv, amit magyar szerző írt. A monumen-
tális munka 22 évi gyűjtés eredménye, és kül-
földön is megismertette szerzőjét, akit ezek
után számos kongresszusra hívtak meg. Spa-
nyolnáthában halt meg, mindössze 57 évesen,
1922 februárjában, Kőszegen.

Hát így vagyunk ezzel a májussal – száz
évvel a mostanit megelőző világjárvány után,
a mostani pandémia harmadik hullámának le-
csengése idején. Marasztanám ezt a – ha me-
leget nem is, de – reménységet hozó májust.

De a természet törvényei szerint – ahogy
Áprily írta volt –: Nem maradt tovább.

Marasztottam, de nem maradt velem.
Elszaggatta iszalag-kötelem.
Rigó dala szívére nem hatott,
bármily bűvösen fuvolázhatott.

Bozót között a karcsú test kifért,
az agancs-zár elől csellel kitért.
Kérő szememnek azt felelte: nem.
És átszökkent gátnak szánt testemen.

Induljunk hát neki június havának. Római
kori magyarázat szerint a hónap névadója
Júnó volt.

Elsején ülték meg Iuno Moneta, az „intő”
Juno emlékünnepét. Juno a gyermekáldás és
házasélet úrnője volt. A hónap jelképe sárgás-
zöld ruhás, repülő ifjú, fején éretlen kalász-
koszorúval, jobbjában a hónap jegyének, a
Ráknak a jelével, baljában a hónap terménye-
ivel teli tál. Ábrázolták árpát sarlózó paraszt-
legény képében is, homlokán lenkoszorúval.

A Héliosz szekeréről aláhulló Phaethón,
június havának őre, a Napisten fia volt. Maga
a Nap minden reggel tüzes szekerével végig-
megy az égbolton – ez maga a nappal –, majd
este eltűnik. Az ifjú arra kérte apját, hogy
egyszer életében ő vezethesse a napszekeret.
Amikor Phaethón kézbe vette a gyeplőt, a
lovak megzavarodtak a szokásosnál kisebb
súlytól, letértek a kijelölt útról. Az ifjú meg-
rémült az állatégöv Skorpiójától, a lovak tel-
jesen megbokrosodtak, és mindenfelé
katasztrófákat okoztak: felégetett városok, ki-
apasztott folyók, elolvasztott jéghegyek, rész-
ben elpárologtatott tengerek és ennek
következtében újonnan megjelent szigetek
kísérték útjukat.

A történetet Ovidius meséli el az Átválto-
zásokban. Szerinte az etiópiaiak ettől kezdve
lettek feketék, s a Nílus annyira megrémült,
hogy a világ végére bujdosott, és elrejtette a
forrását. (Abban az időben a Nílus forrása
még ismeretlen volt.) Zeusz (Jupiter) villá-
mával sújtotta Phaethónt, aki az Eridanosz
folyóba zuhant, és szörnyethalt. A Tejút
maga a Phaethón által félrevezetett napszekér
keréknyoma. A nyári napforduló helye jó két-
ezer éve a Tejúton van.

Június régi magyar neve rák hava, illetve
Szent Iván hava – nevét Keresztelő Szent
Jánosról nyerte.

Nyárelő hava. Áprily Lajos fia, Jékely
Zoltán így köszönti:

Ezüst berek, zöld víz, bolond madárdal,
ős asszony-illat: izzadt nyárfaszag,
s az égről tajték- s habfelhő fogával
vén csontokon az ifjú nyár kacag.

Horgászbotommal gázolom a tócsát,
tündérek várnak, vagy hideg halak?
Maroknyi, édes örökkévalóság,
egy pillanatra megtaláltalak!

Június 2-án emlékezzünk meg Vönöczky-
Schenk Jakabról. A neves zoológus, mada-
rász, természetvédő 1876-ban e napon
született. Egyetemi tanulmányait Kolozsvá-
ron kezdte, ahol matematikusnak készült, de
Herman Ottó ösztönzésére ornitológiával
kezdett foglalkozni. 1898-tól dolgozott a Ma-
gyar Ornithológiai Központban, amelynek
1933-tól főigazgatója volt. 1905-től az Aquila
című folyóirat szerkesztőjeként a költöző ma-
darak vonulását tanulmányozta. 1908-ban ő
vezette be Magyarországon – az egész vilá-
gon harmadikként – a költöző madarak gyű-
rűzéssel történő egyedi jelölését. 1917-től
folytatott küzdelmével mentette meg a ki-
pusztulástól a magyar természetvédelem cí-
merállatát, a nagy kócsagot.

Maradok kiváló tisztelettel.
Kelt 2021 reménykedő májusának végénHéliosz szekerének keréknyomán felszakad a májusi éjszaka köde

A Bakony-béli Eridanosz, a kis Gyilkos-tó Phaethón pusztította facsonkjai
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Kiss Székely Zoltán

A természet kalendáriuma (CDLXIV.)



Koronka Marosvásárhely keleti hatá-
rában, a Poklos-patak völgyében fek-
szik. Körülötte a Nyárád és a Maros
vízválasztó dombjai ölelkeznek lomb-
hullató erdeikkel. A település neve
először az 1332-es pápai tizedjegy-
zékben szerepel. A birtok ura János
Zsigmond erdélyi fejedelemsége ide-
jén Mihályfy Tamás volt. A család bu-
kását követően a terület Kovacsóczi
Farkas kancellár birtokába került,
majd a Toldalagi családra szállt…

A történelem lapjainak tanúsága
A Marosvásárhelytől Segesvárra vezető

műúton, a várost elhagyva, bal kéz felől tűnik
fel az újklasszikus homlokzatú, rendkívül el-
hanyagolt kastély és a kastélyhoz tartozó né-
hány gazdasági épületnek a maradványa. 

Mindezeket ma kopár környezet övezi,
pedig valamikor százhúsz kataszteri hold
nagyságú, gondosan rendezett és fásított park,
mesterséges halastó és lombhullató liget vette
körül. A park a falu egykori bejáratánál terült
el, és egy része felhúzódott a csaknem százöt-
ven méter magas, erdővel borított dombra.
A fellázadt székelyek rombolása

A középkori település szentegyházát az ok-
levelek Koerunka (1332-ben), Kornuka
(1334-ben) és Koruka (1335-ben) néven 
jegyezték fel. Az 1567. évi regestrum alkal-
mával nyolc kaput számoltak. 

János Zsigmond erdélyi fejedelem idejében
a falu a Mihályfy Tamásé. Kastélyát a fellá-
zadt székelyek 1562-ben feldúlták.

A Sepsiszékről származó Mihályfy család
után a körtefájai Kovacsóczi Farkas kancel-
lárra, majd a Toldalagi családra szállt a birtok.
Amit a Toldalagi-címerről tudni kell

A Toldalagi – más forrásokban: Tholdalagi,
Toldalaghi, Tholdalaghi – család Magyaror-
szágról származott Erdélybe.

András, a Magyarországon kihalt híres
Alaghi család sarja, 1453-ban kapta birtokul
Toldalag helységét, és ekkor vette fel a Tolda-
lagi nevet, majd a szomszédos Ercse elnye-
réskor az „ercsei” előnevet.
A rendelkezésünkre bocsátott 
dokumentációkból: 

„ …a Toldalagi-család címere egy kereket
tartó páncélos kar, melyet a családi hagyo-
mány onnan származtat, hogy valamelyik ki-
rály Erdélyben utaztakor, midőn egy
veszélyesen sebes folyamot szekeren gázolna
át, a kerék szege kiesett, mit a kíséretében levő
egyik Toldalagiős észrevevén, ujját dugta a
kerékszeg helyére mindaddig, míg a király a
veszélyen túl volt, minek emlékére e címert s
jutalmul jószágokat nyert…”.
A fejedelmi kor egyik legnagyobb tudású 
diplomatája

Keresztes Gyula a Maros megyei kastélyok
és udvarházak című munkájában említi, hogy
a Toldalagi család, a nagyercsei és nagyiklódi
előnévvel, Erdély régi mágnás családjainak
egyike, nevét a család Toldalag helységről
mint ősi birtokról vette fel a 16. században.

Toldalagi I. Mihály (1580–1673), a feje-
delmi kor egyik legnagyobb tudású diploma-
tája, a 17. század harmincas éveiben nagy
kastéllyá építtette át elődje épületét, melynek
nagyságáról és az ahhoz tartozó épületekről
az 1680-ban készített leltár tudósít.

A Toldalagi grófok tervezői
Az építő tevékenységű Toldalagi család

László (1748–1806) nevű tagja a régi kastély
helyett a 19. század elején egy nagyobb mé-
retű barokk kastély építését vette tervbe – ter-
vezője talán Jean Luidor, a Toldalagi grófok
szolgálatában álló francia építész –, de nem
valósíthatta meg.

Keresztes Gyulának tudomása volt arról,
hogy gróf Toldalagi Ferenc is lemondott a
nagy kastély épületegyüttesének felépítéséről,
és mindössze annak előépületét, a ma is álló
kastélyépületet készítette el. Tervezője 1829-
ben Joseph Weixlbraun építész volt.
Erdély egyik leggazdagabb könyvtára volt, 
később gabonaraktárként használták

Az U alaprajzú kastély végül újklasszicista
homlokzattal épült, főtengelyében, a középső
rizalitban, félköríves és kazettás kiképzésű
dongaboltozatú áthajtóval. Az épület arányos
méreteivel és visszafogott díszítésével a
klasszicista kastélyok szép példája.

Hatvanhárom négyzetméteres könyvtára az
egyik leggazdagabb volt Erdélyben.

Az államosítást követően a könyvanyag
egy része a marosvásárhelyi Teleki Tékába
került. A kastély utolsó lakója gróf Toldalagi
József volt, aki 1944-ben hagyta el a későb-
biekben gabonaraktárként használt épületet…
Szökőkutat is terveztek

Biró József említést tesz egy szigorúan 
geometrikus rendszerű, erős francia hatásoktól
mentes kerttervről, a kert közepén szökőkúttal,
amelyet a barokk kastélytervvel egy időben ál-
modott meg Toldalagi László grófnak Jean Lu-
idor, és amely – a nagyszabású épületegyüttes-
hez hasonlóan – soha nem épült meg.

Dr. Fekete Albert az Erdélyi kertművészet
– Maros menti kastélykertek című könyvében
arról ír, hogy később, a 19. század első felében
a százhúsz kataszteri hold nagyságú tájképi
park kialakításakor tudatosan használták ki a
terület északnyugati határát képező szimmet-
rikus dombok látványát: „ …gloriette állott az
egyik halom tetején, s elragadó kilátás nyílt a
regényes vidékre…”
A tájképi kert tervezője

Biró József közlése szerint 1832-ben a
parkba virágházat is tervezett Johann Erras, és
bár a híres koronkai könyvtárban egy 1825-ös
datálású, Zalabsky névvel fémjelzett angol-
parkterv is megvolt, a hagyomány mégis Bodor
Pétert tartja a tájképi kert tervezőjének és épí-
tőjének, aki akkoriban a család kertésze volt.

„…a hatalmas 18. századi faóriások közé a
legváltozatosabb növényeket ültették; a koron-
kai park… a dendrológiai kertstílus jegyeit is
magán viseli…” – emlékeztet Biró, de az idézet
folytatásában már inkább a század első felére
jellemző szentimentális kerti elemeket emeli ki.
Vagyis: „…a különféle színhatású fák alakítot-
ták ki a derűs vagy komoly hangulatot…”
A kert egykori hangulatának rekonstruálása

Fekete Albertnek tudomása van arról, hogy
a parkot ekkor lombhullató liget övezte,
benne egy mesterségesen kialakított halastó-
val és egy kerti pavilonnal, melyet Müller
János radnótfájai építész emelt 1887 őszén.

A kert egykori hangulatának rekonstruálá-
sánál a legjobban talán az építtető Toldalagi
Ferenc lányának, Toldalagi Rózának a vissza-
emlékezései segítenek:

„… a legszebb a kert volt, területre na-
gyobb, mint a schönbrunni – ezt a kijelentést
fenntartásokkal kell fogadnunk, hiszen a

schönbrunni kert négyszáz holdas –, angol stí-
lusban, gyönyörű bokrokkal és fákkal, művé-
szien telepítve… Pompás volt az a park! Ma is
látom, ma is érzem a meleg, magnólia- és da-
turaillattól fülledt nyári estéket. Sehol másutt
nem láttam annyi magnóliát, nem hallottam
annyi csalogányt csattogni, mint ott…”.

Gróf Toldalagi Róza beszámol arról is,
hogy apja „…majd minden évbe elment
Bécsbe; igaz, hogy annak idején nyolc-tíz
napba telt, mire odaért az ember, ő mégis útra
kelt. Ettől finomodott az ízlése; mindig hozott
valami újat a ház és a kert számára…”

A memoárban olvashatunk a kertet gon-
dozó személyzetről is. A grófnő felsorolásá-
ban egy bécsi főkertész, négy kertészfiú, egy
magyar zöldségkertész és segédmunkaerőként
cigányok szerepelnek. 
Feljegyzések a kéziratos könyvekben

A Marosvásárhelyi Állami Levéltár jelen-
tős forrásértékkel bíró könyvet őriz. A levél-
tári jegyzékben a Toldalagi Viktornak írt,
számadáskönyvként szereplő könyv oldalain
sehol sincs utalás a Toldalagiakra. Az 1874 és
1877 között vezetett Agenda helynevei azon-
ban Koronkához kapcsolódnak.

Fekete Albert alaposabb vizsgálódása azt
mutatja, hogy a koronkai számadó egy már
korábban használt kéziratos könyvbe vezette
be a napi feljegyzéseit.

A korábbi, egy kéztől származó rész a 1831
és 1833 közötti időt öleli fel.
Az épület klasszicista kastélyaink 
szép példája 

Keresztes Gyula szakvéleménye szerint az
új – klasszicista homlokzatú, U alaprajzú kas-
tély középső rizalitja félköríves és kazettás ki-
képzésű dongaboltozatú áthajtóval és
magasított attika falazatával diadalívszerűen
magaslik ki a főhomlokzat tengelyében.

Az ötven méter hosszú fő- és huszonhat méter
mellékhomlokzatok arányos méretei, ablakainak
kiosztása és mértékletesen kezelt díszítése révén
klasszicista kastélyaink szép példája.

A közel szimmetrikus alaprajzi elrendezésű
földszintes épületben a grófi házaspár lakosz-
tályán kívül sorakozott a gyermekek szobája,
a vendégszobák, a nagy ebédlő, a nagy szalon,
a pipázó és a hatvanhárom négyzetméteres
könyvtár, valamint a szobalányok szobája és
a konyha. A belső kapcsolatot a gangok – fo-
lyosók – biztosították.

A jobb oldali szárnyépület alatt dongabol-
tozatos pince volt. A termeket korhű bútorok,
tükrök, csillárok és szőnyegek díszítették.

Fehér porcelánkályhái közül az utolsót Ke-
resztes Gyula hozta be és állíttatta fel a ma-
rosvásárhelyi házasságkötő ház
nagytermében. Amint azt már említettük, a
könyvtára Erdély egyik legszebb és legna-
gyobb kastélykönyvtáraként ismeretes, ahol
ősnyomtatványok és könyvritkaságok sora-
koztak a polcokon. A könyvanyag egy része a
marosvásárhelyi Teleki Tékába került.
A Toldalagiak egykori kriptájára véletlenül
bukkantak rá

Keresztes Géza műépítész, műemlékvé-
delmi szakmérnök dokumentációiból tudjuk
meg, hogy a Toldalagiak egykori kriptája, me-
lyet a hegyoldalba építettek, földcsuszamlás
következtében tönkrement, és helyette 1806-
ban építettek újat.

Fontos tudni, hogy a Toldalagiak egykori
kriptájára a véletlen szerencse folytán buk-
kantak rá. 

A föld alatti kripta falán lévő emléktábla
szövege szerint ott nyugszik mások mellett
Toldalagi IV. Mihály, akit 1748-ban helyeztek
örök nyugalomra – Nagy István könyve sze-
rint T. Mihály 1746 előtt halt meg –, mellette
felesége, tancsi Földvári Erzsébet (1697–
1748), valamint Toldalagi I. László (1746–
1779) és felesége, gróf Was Kata szarkofágja
1779-ből.
Nem tudni, hogy a föld alatti kripta 
mikor semmisült meg

Keresztes Gyula azt is leírja, hogy a meg-
bontott föld alatti kripta sírköveit, a márvány-
táblákat és a szarkofág latin és magyar
feliratait Spielmann Mihály történész jegyezte
le és közölte teljes terjedelmükben. 

A síremlékek díszítéseit, a színes márvány-
táblákat a késői reneszánsz művészet emléke-
inek véli. Az előbbiek szerint feltételezhető,
hogy az 1806-ban készített kriptában  az ösz-
szeomlott régi kripta sírköveit helyezték el.
Hogy a kripta mikor semmisült meg, nem
tudni. Keresztes Gyula szerint a Toldalagi csa-
lád még életében lévő tagja sem tudott róla.

A véletlen folytán megtalált kripta a család
nemzedéki adatait egészíti ki, és nem utolsó-
sorban a koronkai kastély műemlékértékét nö-
veli.
A Toldalagi-számadás

Fekete Albert a fent említett munkájában
megjegyzi, hogy a 19. század hetvenes éveiben
a kastély gróf Toldalagi Viktor otthona volt. Az
ő megbízásából vezetett számadáskönyvből ki-
derül, hogy fenntartotta és gondozta a virághá-
zat. Nem hanyagolhatta el a kertet sem, hiszen
Orbán Balázs a hatvanas évek második felében
azt írta róla, hogy a parknak „ …szépség és cél-
szerű berendezésre nézve alig van párja a Ki-
rályhágón inneni részben…”
A kastély jelenlegi állapota

Ma a kastély épülete erősen elhanyagolt,
mondhatni romos, és semmilyen funkciót
nem tölt be.

Az épületen nyomot hagyott a háború utáni
átalakítás, tetőszerkezete leomlott, belseje is
romos. Az egykori kályhák nyoma helyenként
még fellelhető a falszerkezetben.

A kastély körüli park teljesen elpusztult, az
épület körül a területet részben felszántották.
Északnyugati irányba, a hajdani tájképi park
adottságaként kiemelt szimmetrikus, hármas
dombhát – a Zsuzsa-hegy, a Piskóta-hegy és a
Makkos-hegy – ma is megvan, de a régi glori-
ettnek, a gazdag növényállománynak nyoma
sincs. A Toldalagiak több jelentős birtokkal,
kastéllyal rendelkeztek. Koronkán kívül Ma-
rosgombáson, Marosvásárhelyen, Sajóudvar-
helyen és Nyárádszentbenedeken is
rendelkeztek ingatlanokkal.
Dr. Kálmán Attila történész kiegészítése

A koronkai kastély és a Toldalagi család ki-
emelkedő helyet foglal el Erdély történetében.
Koronka közelsége Marosvásárhelyhez azt is
jelentette, hogy a család tagjai a város törté-
netében is fontos szerepet töltöttek be. Palota
viseli a nevüket, a legnehezebb korszakban, a
huszadik században vállalták a református
kollégium főgondnoki tisztségét.

A kastélyt 2004-ben sikerült visszaszereznie
a családnak. 2005-ben azonban tulajdonost
váltott. Ez nem is feltétlenül lett volna baj. 

Habár többünkben erről romantikus kép él,
hogy a kastély legyen az eredeti család tulaj-
donában, és ha lehet, lakja is az épületet. Csak
sokszor elfelejtkezünk róla, hogy mit is felté-
telez egy műemlék épület fenntartása.

Koronka esetében az új tulajdonos nem tu-
dott vagy nem akart komolyabban foglalkozni
az épülettel. Nem tudjuk, hogy miért alakult
így, az elmúlt tizennégy évben a sajtóban
végig lehet követni a történetet, a helyi önkor-
mányzat és a tulajdonos közötti vitát. 

A lényeg, hogy a kastély, egy A kategóriás
műemlék lassan menthetetlen állapotba kerül.
Remélhetőleg valamilyen megoldást találnak
rá az illetékesek.

Kálmán Attila is úgy gondolja, hogy egy
ilyen fontosságú épületnek a rendeltetése sem
mindegy, hiszen nyitva kell maradjon a láto-
gatók számára. 

Jó lenne, ha Marosvásárhely közelében
kulturális központ nyílhatna meg. Itt helyet
kaphatna egy, a Toldalagiaknak szentelt kiál-
lítás, egy Sényi László-emlékszoba, akinek a
Toldalagi-könyvtár köteteinek a megmentése
köszönhető, a könyvtárnak szentelt kiállítás
ugyanakkor működhetne konferencia- és ren-
dezvényközpontként.

Vigyázzunk örökségünkre! Erdélyben mind
nagyobb méretet ölt a kastélyok, udvarházak
adásvétele. Szem előtt kell tartani, hogy ezek
nem csak értékes ingatlanok, hanem múltunk
tanúi, megmentésük bármilyen körülmények
között és bármi áron kötelességünk.

* Köszönetet mondunk Keresztes Géza és
Demján László műemlékvédő építészeknek,
továbbá dr. Kálmán Attila történésznek és
nem utolsósorban a fényképekért Szövérffi
Adrienn-nek. 

Fotó: Szövérffi Adrienn
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Erdélyben egyre nagyobb méretet ölt a kastélyok és udvarházak eladása

Egy haldokló kastély

Nagy-Bodó Tibor
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A megjelölt sorokban, oszlopokban szereplő helyes megfejtéseket június 10-ig a
Népújság címére (Dózsa György u. 9. szám) beküldők közül ketten egy-egy könyvet
nyernek. A pályázati szelvényt – a pályázat címével együtt – kérjük kivágni és a
borítékra ráragasztani. (Egy borítékban csak egy pályázati szelvény szerepelhet.) 

A MÁJUSI ÉVFORDULÓK (2.)
című pályázat nyertesei:

Fazakas Kálmán, 
Marosszentgyörgy, Erdélyi út

Moldován Borbála, 
Marosvásárhely, L. Rebreanu u.

A pályázati rejtvény megfejtése:
ROUAULT; SZUPER; KÁROLYI; CSALLÁNY; 

ZSIGMONDY; TÓTH; RÉZ
Kérjük a nyerteseket, 

vegyék fel a kapcsolatot Borbély Ernővel 
a 0742-828-647-es telefonszámon.

Megfejtések 
a május 21-i számból:

Ikrek:

Karnevál

Skandi:
… szomorkodik, de mindennap
születik valami, amiért érdemes
élni és küzdeni.
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Szerkeszti: Kiss Éva 947.

VÍZSZINTES: 1. La Rochefoucault egyik aforizmája. 9. Amely helyen. 10.
Ösztökél. 11. Intézményt hoz létre. 16. Kör alakú vagy gömbölyű. 18. Középen első! 19.
Madárbörtön. 20. Vasalt cövek. 21. Magyar megye (röv.). 22. Ingerszállító szervünk. 23.
Kipling kígyója. 24. Latin és. 25. Ruhatisztító eszköz. 26. Hím juh. 27. Csontvég kiugrása.
29. Kopasz. 30. Félszeg! 31. Csomagol. 32. A Tiberis mai olasz neve. 34. Magyar város.
36. Formai. 38. Amely személyt. 39. Fundamentum. 41. Pál társa a naptárban. 43. Oda-
vissza női név. 44. Odébbtaszít. 46. Régi magyar vármegye. 47. Médi és Hédi testvére.
48. Keménypapír.

FÜGGŐLEGES: 1. … King Cole, rockénekes. 2. Spanyol és magyar gépkocsijel. 3.
Jégkorong. 4. Ennivaló. 5. Svájci francia író (Claude).  6. A panasz szava. 7. …-móg
(dohog). 8. Turandot kérője. 11. Az idézet befejezése. 12. Oroszországi tó. 13. Cseh festő,
dekorátor (Mikolás). 14. Sertés (angol). 15. Igeképző. 17. Vörös (német). 20. Lével kezel,
puhít. 21. Téli …, Fekete István regénye. 23. Vereséget szenved. 25. Körbe-körbe forgat.
27. Magas növény. 28. Tüzetes. 29. Magad. 31. Felvidéki magyar. 32. Rejtett tény. 33.
Alarm. 35. Londoni képtár. 37. Befejeződött a gyártása. 40. Mint, ahogy (német). 42.
Spanyol exkirályné. 45. Az Elba medre! 46. Római 1050. 47. Vendéglői lap.

L.N.J.
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VÍZSZINTES: 1.  Az idézet első része. 9. Észak-európai főváros. 10. Adag. 11. Női név
(okt. 7.). 16. Északfrancia város. 18. Félig torz! 19. Had. 20. Blazírt, ásító hangulatú. 22.
Állati eredetű élelmiszer. 23. A szén és a nitrogén vegyjele. 24. Hollandiai autójel. 25.
Lábízület. 27. Baranya megyei helység. 28. Mirákulum. 30. Tengeri rabló. 31. A neon 
vegyjele. 32. Nőstény kutya. 33. Sípol a futballmeccsen. 34. Fémből készült huzal. 36. Fehér
virág (tündérkonty). 38. Matematikai műveletet végez. 40. Ravasz állat. 42. Lisztkészítő
őrlőüzem. 44. Az oxigén és a vanádium vegyjele. 46. Német kikötőváros lakója. 48.
Élelmiszert folyadékkal ízesít. 49. Le. 50. Vádat elutasít.

FÜGGŐLEGES: 1. Indiai portugál gyarmat volt. 2. … királya (E. Lalo operája). 3. …
Bates, angol színész. 4. Királyi fejdísz. 5. Konkrét, számszerű tény. 6. Mi lesz már? 7. A
haza páratlan! 8. Ilyen az ogam írás. 11. Az idézet második, befejező része. 12. A szakma
kiválósága. 13. Szóló énekszám az operában. 14. A kályha sütője. 15. Határrag. 17. Német
tévéadó. 20. Nagyiék kedvence. 21. Régi magyar férfinév. 23. Ragadozó édesvízi hal. 25.
Nagy testű állat. 26. Knock out (röv.). 28. Cselez a határain! 29. Kihalt balkáni nyelv. 30. A
szabadba. 32. Hosszú női sál. 33. Balkezes (nép.). 35. Orosz város. 37. László becézése. 39.
Francia író (Émile). 41. Mely személyt.  43. A Maros testvére. 45. Bírósági peren hangzik
el. 47. Zeusz egyik kedvese. 48. A platina vegyjele. 49. Az ezüst vegyjele.

L.N.J.

MOLIÈRE 
VÉLEMÉNYE
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KOBAK KÖNYVESBOLT

Marosvásárhely,
Győzelem tér 

18. szám, 

www.bookyard.ro

A két rejtvény azonos számú meghatározásait keverve közöljük. A megjelölt 
négyzetekbe kerülő betűket folyamatosan összeolvasva Marina Fiorato angol írónő
egyik művének a címét kapjuk. Könnyítésül egy betűt előre beírtunk.

VÍZSZINTES: 1. Kardinális – Tavaszi virág. 7. Szintén, székelyesen – Tova. 8. Török
kényúr volt – Finomműszerész. 9. Házastárs apja, népiesen – Dezoxiribonukleinsav,
rövidítve. 12. Szappanmárka – Csendes kozák! 14. Távíróhang – Sálvégek! 15. Vakációzik
– Sebtében végzi a munkáját. 18. Kismértékben – Erdei kúszónövény. 19. Szelvény,
utalvány – Kakaóvajas édesség. 22. Izomkötő szalag – Páratlan gén! 23. Nagyító – Dal.
25. Vármaradvány – Az ittrium, a szén és a nitrogén vegyjele. 27. Gléda – Vízparti növény.
28. Szorul, benne reked – Verdi egyik operája. 30. Alá – Végtelen rét! 31. Gépszerelő,
mechanikus – Szekció, szakosztály. 

FÜGGŐLEGES: 1. Füzetbe jegyez – Testfolyadék. 2. Hitszegő, csalárd – Uradalmi
intéző. 3. Szibériai folyó – A kobalt vegyjele. 4. Ír terrorszervezet – Helyez, tesz. 5. Alaku-
lat, brigád – Delila volt a veszte. 6. Afrikai üvöltő állat –  Katonai bér. 10. Matéria – Indián
trófea. 13. Kém – Lel. 16. Többszólamú ének – Szertartásrend. 17. Kerub – Fontos akta.
20. Régi súlymérték – Nagyszülő kedvence. 21. Kutat – Hadapród. 24. Vízilabda – Patikai
asztal. 26. Földbe vetik – A Német Demokratikus Köztársaság rövidítése volt. 29. Azonos
betűk – Skálahang.  
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Liviu Dragnea
börtönben

marad
Elutasította csütörtökön a bu-
karesti törvényszék Liviu
Dragnea szabadlábra helye-
zési kérelmét. Az ítélet jog-
erős.

A Szociáldemokrata Párt (PSD)
volt elnökének legközelebb augusz-
tus 27-én lesz joga kérelmezni fel-
tételes szabadlábra helyezését.

Dragnea két évet töltött le három
és fél éves börtönbüntetéséből,
amelyet a Teleorman megyei gyer-
mekvédelmi igazgatóságnál történt
fiktív alkalmazások ügyében ka-
pott.

A szabadlábra helyezési kérelem-
ről szerdán zajlott a tárgyalás, ezen
Liviu Dragneát ügyvédje, Flavia
Teodosiu képviselte, a volt PSD-el-
nököt videókonferencia keretében
hallgatták meg.

Az ügyész a feltételes szabad-
lábra helyezés ellen érvelt, mond-
ván, hogy Dragneát szankcionálni
kellett a börtönben, miután bírálta
az ellene hozott ítéletet.

Az ügyvéd ezzel szemben kifej-
tette, nincs bizonyíték arra, hogy
Dragnea nem fogadta volna el az
ítéletet, és védence a szabadlábra
helyezés minden feltételének eleget
tesz: megfelelő magatartást tanúsí-
tott, szorgalmasan dolgozott, és le-
töltötte büntetése kétharmadát.

A kérdésekre online válaszoló
Dragnea azt mondta, a büntetést
azért kapta, mert online beszélt egy
olyan személlyel, akivel a börtön
jóváhagyta a kapcsolattartást.

„Ezekben a hónapokban minden
ellenem elkövetett visszaélést el-
szenvedtem: az élelemhez, az
egészséghez, a munkához való jog
megvonását. Minden tanfolyamon
részt vettem, amire engedélyt kap-
tam. Megértettem, miért hoztak ide.
Nem értem, miért ne élhetnék a sza-
badlábra helyezés jogával. Romá-
nok millióinak életét tettem jobbá,
anélkül hogy bármit is kértem volna
cserébe” – mondta a szerdai tárgya-
láson Liviu Dragnea.

Szerdán a bírói testület csütör-
tökre halasztotta az ítélethozatalt,
csütörtökön pedig a szabadlábra he-
lyezési kérelem elutasítása mellett
döntött.

Április 27-én a bukaresti 5. kerü-
leti bíróság alapfokon elutasította
Dragnea feltételes szabadlábra he-
lyezési kérelmét. Az akkori döntés
indoklása szerint Liviu Dragnea le-
töltötte ugyan büntetésének kéthar-
madát, ami a feltételes szabadlábra
helyezés előfeltétele, de nem adta
szilárd bizonyítékát annak, hogy
megjavult.

Dragnea akkor megfellebbezte a
döntést. A volt PSD-elnök megpró-
bálta megakadályozni, hogy a buka-
resti törvényszéken tárgyalják a
fellebbezést, és kérte az ügy áthe-
lyezését egy másik törvényszékre,
ennek az igénylésnek az elbírálását
azonban elhalasztotta az ítélőtábla.

A volt PSD-elnök több ízben is
beperelte a rahovai börtön vezető-
ségét, arra panaszkodva, hogy nem
engedik dolgozni a börtön autómű-
helyében.

A büntetés-végrehajtási intéz-
mény azt követően vonta meg
Dragnea munkához való jogát,
hogy Dragnea online interjút adott
volt tanácsosának, Anca Alexand-
rescunak, aki most a Realitatea Plus
televízió munkatársa.

Dragnea több pert meg is nyert a
börtön vezetőségével szemben.
Ezekben az esetekben a bírók elis-
merték, hogy az elítélt jogait – a
többi között a munkához és az or-
vosi ellátáshoz való jogot – nem tar-
tották tiszteletben. (Agerpres)

MAROS MEGYEI TANÁCS

Álláshirdetés
A Maros Megyei Tanács 2021. június 23-án versenyvizsgát szervez – toborzás útján – a Maros Megyei Tanács 
szakapparátusához tartozó Műszaki Igazgatóság – Adminisztratív Beavatkozási Szolgálat keretében a következő
betöltetlen állások elfoglalására:

1. szakképzett munkás, III. fokozat (építőipar) – egy állás;
2. szakképzetlen munkás, I. fokozat – egy állás;

Általános követelmények:
A betöltetlen állást az a személy foglalhatja el, aki teljesíti a következő feltételeket:

a) román állampolgár, vagy az Európai Unióhoz vagy az Európai Gazdasági Térséghez tartozó ország állampol-
gára, és romániai lakhellyel rendelkezik;

b) ismeri a román nyelvet szóban és írásban egyaránt;
c) az életkora megfelel a törvényes előírásnak;
d) teljes cselekvőképessége birtokában van;
e) az egészségi állapota megfelelő a megpályázott állás betöltésére, amit a családorvos vagy az illetékes egész-

ségügyi intézmény által kiállított bizonylattal tud igazolni;
f) teljesíti a tanulmányi, esetenként a szolgálati időre vonatkozó feltételeket vagy más sajátos követelménye-

ket, a meghirdetett állás követelményei szerint;
g) nem volt jogerősen elítélve emberiesség ellen elkövetett, az állam vagy hivatalos szervek elleni, szolgálati

vagy szolgálattal kapcsolatos bűncselekmény miatt, illetve az igazságügyi eljárások megakadályozása, csalás,
korrupciós bűncselekmények szándékos elkövetése miatt, ami összeférhetetlenséget eredményezne.

Sajátos követelmények:
A jelentkezőnek a versenyvizsgán való részvételhez meg kell felelnie az összes, alább felsorolt feltételnek:
A III. fokozatú, szakképzett munkás állás esetében:

– közép- és/vagy általános iskolai végzettség;
– építőiparban szerzett képesítés;
– szakmai régiség legalább 3 év;

A versenyvizsga lebonyolításának körülményei:
A versenyvizsga gyakorlati vizsgából és interjúból áll.
A versenyvizsgát a Maros Megyei Tanács Marosvásárhely, Győzelem tér 1. szám alatti székhelyén tartják az alábbi
program szerint:
A gyakorlati vizsga 2021. június 23-án 11 órától lesz a vizsgáztató bizottság által meghatározott terv alapján,
amely a következő értékelési kritériumokat foglalja magába:

a) alkalmazkodóképesség;
b) nehéz helyzetek kezelésének képessége;
c) gyakorlati követelmények teljesítésének készsége;
d) kommunikációs készség;
e) a gyakorlati próba költségvetési keretének megfelelő kezelése.

Az interjú a gyakorlati vizsgától számított legtöbb négy munkanapon belül lesz.
Az interjú dátumát, időpontját és helyét a gyakorlati próba eredményeinek a kifüggesztésével egy időben köz-
lik.
A beiratkozáshoz szükséges iratokat a jelen hirdetés megjelenésétől számított 10 munkanapon belül lehet be-
nyújtani.
Az interjú pontos időpontját és helyét a gyakorlati vizsga eredményével egyidejűleg teszik közzé.
A versenyvizsgára jelentkezők a vizsgadossziét a tanács székhelyén nyújthatják be: Győzelem tér 1. szám, Ma-
rosvásárhely, Maros megye – Lucian Petruţa-Oroian, a humánerőforrás-részleg tanácsosa, tel.: 0265-263-211,
1236-os mellék, fax: 0372-651-236, e-mail-cím: petruta.lucian@cjmures.ro.

A jelentkezéshez az érdeklődőknek a következő dokumentumokat kell benyújtaniuk:
a. beiratkozási kérvényt, a szervező közhatóság vagy közintézmény vezetőjének címezve;
b. a személyi igazolvány vagy bármilyen más irat másolatát, ami a törvény szerint tanúsítja a személyazonos-

ságot;
c. a végzettséget igazoló bizonyítványok és szakképesítést igazoló iratok, valamint más iratok másolatát, ame-

lyek bizonyítják, hogy a jelölt szakmai felkészültség szempontjából megfelel a követelményeknek;
d. a munkakönyv másolatát vagy esetenként azokat az igazolásokat, amelyek igazolják a munkahelyi régiséget,

a szakmai gyakorlatot és/vagy a szakképzettségnek megfelelő régiséget;
e. a büntetlen előéletet bizonyító okiratot vagy saját felelősségre tett nyilatkozatot, amelyből kitűnik, hogy

nincs olyan büntetése, ami összeférhetetlenné tenné a megpályázott állással;
f. a családorvos vagy egy illetékes egészségügyi intézmény által kiállított orvosi igazolást, amely 6 hónapnál

nem régebbi, és amellyel igazolja, hogy az egészségi állapota megfelelő;
g. önéletrajzot.

A bizonylat, amellyel a jelentkező az egészségi állapotát igazolja, kötelező módon kell tartalmazza az iktatószá-
mot, a kibocsátás időpontját, a kibocsátó elnevezését és tisztségét, az Egészségügyi Minisztérium által megálla-
pított szabványnyomtatvány szerint.

Abban az esetben, ha az iratcsomó átvizsgálása alkalmával elfogadott jelentkező az e) pont szerint saját felelős-
ségre nyilatkozik, hogy büntetlen előéletű, legkésőbb a vizsga első próbájának kezdetéig köteles kiegészíteni az
iratcsomót a büntetlen előéletét bizonyító okirattal.

A b) – d) pontoknál előírt iratok eredeti példányait is be kell mutatni, a másolatok hitelességének bizonyítására.

Péter Ferenc Paul Cosma
ELNÖK FŐJEGYZŐ



ADÁSVÉTEL

ELADÓ 2700 m2 beltelek Kebelében.
Tel. 0757-162-015. (11911-I)

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

DIÓBELET vásárolok, 22 lej/kg. Tel.
0722-304-786. (p.-I)

VÁSÁROLUNK bakelitlemezeket, jó árat
ajánlunk. Tel. 0740-280-126. (11856)

RABLAPROGRAMBA illő autót vá-
sárolnék. Az elszállítását és forgalom-
ból való törlését vállalom. Tel.
0748-882-828. (11894-I)

ELADÓ Dacia Logan, 2005-ös évjá-
rat, 37.000 km-ben, sötétzöld színű,
jó állapotban. Ára: 2500 euró. Tel.
0746-892-424. (11997-I)

ELADÓ teljes hálószobabútor jó álla-
potban – 800 lej és eladó teljes kony-
habútor jó állapotban – 1300 lej. Tel.
0749-021-947. (12009)

ELADÓ konyhaasztal sarokkanapé-
val, 2 hokedlivel; 3 darab csempe-
kályha (kettő nagyobb, egy kisebb,
különböző mintával); egy félversenybi-
cikli és 3 MB; 10 darab 18 keretes fek-
vőkaptár és három dadán, vándorlásra
alkalmasak, 300 darab használt ráma,
60 darab mézűri ráma, egy klasszikus
viaszolvasztó, 4 db virágporgyűjtő, 10
darab 25 literes alumíniumbödön. Ér-
deklődni a 0743-548-101-es telefon-
számon. (mp.-I)

LAKÁS

ELADÓ kétszobás tömbházlakás a
November 7. negyedben. Ára: 59.900
euró. Tel. 0744-966-747. (11796-I)

ELADÓ I. osztályú, III. emeleti, 3 szo-
bás, 2 fürdőszobás tömbházlakás az
Uniriiban. Tel. 0741-185-956. (sz.-I)

ALBÉRLETBE kiadó garzonlakás.
Tel. 0749-425-152. (11348-I)

ELADÓ ház Mikházán 70 ár terüle-
ten. Tel. 00-36-30-316-2003. 
(11844-I)

KIADÓ kétszobás lakás a Fortuna
közelében. Tel. 0744-389-289. (11817)

ELADÓ 2 szobás, földszinti
tömbházlakás a Măgurei utcában, vagy
elcserélem egy garzonlakással. Tel.
0745-996-819, 0729-090-506. (11912)

ELADÓ Jánosházán, 40 km-re a Ba-
latontól és 45 km-re az osztrák határ-
tól családi ház 300 m2-es
konyhakerttel: 2 szoba, konyha,
fürdő, pince, garázs, raktár. Ára:
15.000 euró. Tel. 0749-554-627, 00-
36-70-537-3977. (11886-I)

ELADÓ kertes ház Marosmagyarón.
Érdeklődni a 0740-337-750-es tele-
fonszámon. (p.-I) 

KIADÓ kétszobás lakás a November 7.
negyedben. Tel. 0745-591-303. (11996)

KIADÓ bútorozott 2 szobás
tömbházlakás a Săvineşti sétányon. Tel.
0742-697-311. (12012)

MINDENFÉLE

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

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-
anyag és alumíniumredőnyöket, sza-
lagfüggönyöket, belső redőnyöket,
szúnyoghálókat. Tel. 0744-121-714,
0766-214-586. (11908)

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

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

VÁLLALUNK: tetőkészítést bármi-
lyen  lemezből vagy cserépből, készí-
tünk garázst, kerítést betonból is,
teraszt, manzárdot, kanálist, szemét-
leöntőt tömbházaknál, sürgős javítást.
Munka után takarítunk, a szemetet el-
szállítjuk. Nyugdíjasoknak 20% ked-
vezmény. Tel. 0755-613-736. (11789)

VÁLLALUNK: ácsmunkát, tetőfe-
dést, tetőszigetelést. Tel. 0740-667-
511. (22613-I)

VÁLLALUNK: kőművesmunkát, szo-
bafestést, parkettrakást, csiszolást,
hőszigetelést, kertépítést, térköve-
zést. Tel. 0740-667-511. (22613-I)
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MISSISSIPPI SZŐNYEGMOSÓ 
Szőnyegmosás, -szárítás professzionális módon.

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

Rendelésért és egyéb információkért hívja bizalommal 
a 0799-998-899-es telefonszámot. (65669-I)

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)

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

TERMOPÁN ABLAKOK, ajtók javítása, szúnyoghálók, rolók sze-
relése. Tel. 0771-383-725. (11767)

TEHERSZÁLLÍTÁST VÁLLALOK maximum 1,5 tonnáig. Tel.
0748-580-389. (p.-I)

VARRODA VARRÓNŐKET alkalmaz. Tel. 0742-298-872.
(22614-I)

A MUREŞ MEX RT. a nyárádtői ipari parkba alkalmaz CSOMAG-
KEZELŐKET és MUNKÁSOKAT FAIPARBA. Nettó bér: 2250 lej-
től. 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)

ALKALMAZOK attesztáttal rendelkező TAXISOFŐRT. Tel. 0741-
041-939. (11984)

A TRIPLAST KFT. alkalmaz GÉPKEZELŐKET (operatori utilaj
rotoformare), HEGESZTŐT és B, C, E kategóriás jogosítvánnyal,
szakmai attesztáttal rendelkező SOFŐRT. Szakmai felkészítést, vonzó
bérezési csomagot és előléptetési lehetőséget ajánlunk. Az önéletraj-
zokat Marosvásárhelyen, a Dózsa György utca 197. szám alatt, a cég
titkárságán lehet benyújtani vagy e-mailben a hr@triplast.ro címre el-
küldeni. További információ a 0742-147-043-as telefonszámon.
(65676-I)

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

A PLASMATERM RT. alkalmaz ELEKTRONIKUS MÉRNÖKÖT
és KARBANTARTÁSI VILLANYSZERELŐT, valamint VIASZ- ÉS
KÉREGKÉSZÍTŐ MŰHELYÜNKBE, illetve ÖNTÉSI UTÓMUN-
KÁLATOKRA ALKALMAS SZEMÉLYT. A munka három váltás-
ban történik, a betanítást vállaljuk. Érdeklődni naponta a következő
telefonszámokon: 0730-708-011, 0265/268-712. Öneletrajzokat
a  secretariat@plasmaterm.ro e-mail-címre vagy személyesen a cég
székhelyén, a Bodoni utca 66A szám alatt várunk. (65673-I)

A TIMKO PÉKSÉG alkalmaz ELADÓKAT üzleteibe és MUN-
KÁSOKAT a pékségbe. Érdeklődni lehet a cég székhelyén: Maros-
vásárhelyen, a Bodoni utca 85. szám alatt vagy a 0756-128-310-es és
a 0756-128-313-as telefonszámon. (65665-I)

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

EGYESÜLETEK, CÉGEK, EGYÉNI VÁLLALKOZÁSOK ala-
pítása, engedélyeztetése. Teljes ügyintézés. Tel. 0729-567-876.
(12011-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények,

reklámok tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!

A koronavírus-fertőzésveszély miatt kialakult rendkívüli
egészségügyi helyzetre való tekintettel felhívjuk hirdetőink

figyelmét, hogy hirdetéseket feladhatnak a szerkesztőségben, 
a nepujsag.ro weboldalon levő

online felületen is, vagy beküldhetik e-mailen
a reklam@e-nepujsag.ro címre. 

Érdeklődni a 0265/268-854-es
vagy 0742-828-647-es telefonszámon, 9–14 óra között. 

Hirdetőink figyelmébe!

Az Európai Labdarúgó-szövet-
ség (UEFA) legfeljebb 16.500
nézőt enged be szombaton a Baj-
nokok Ligája portói döntőjére.

Az illetékes portugál hatóságok
arra a következtetésre jutottak,
hogy a harmadáig telhet meg az 50
ezer férőhelyes Estadio do Dragao.
A Chelsea és Manchester City
szurkolói hat-hatezer belépőt kap-
nak, míg az UEFA honlapján 1700
jegyet hoznak forgalomba.

A két tábor hívei legfeljebb 24
órát tartózkodhatnak Portugáliá-
ban, s ezalatt is buborékban kell él-
niük, csak chartergépeken
érkezhetnek és távozhatnak, belé-
péskor koronavírusteszten kell át-
esniük.

A finálénak eredetileg az isz-
tambuli Atatürk Stadion adott

volna otthont, ám a brit kormány
szigorított a koronavírus-járvány
miatti karanténszabályokon, ame-
lyek szerint a magas kockázatú,
úgynevezett vörös listán szereplő
országokba – így Törökországba –
csak „nyomós indokkal“ megenge-
dett az utazás, és aki visszatér
ilyen területről, annak tíz napot
szállodai karanténban kell töltenie
a saját költségén.

Portugália azért lehetett ren-
dező, mert egyike annak a 12 or-
szágnak, ahonnan Nagy-
Britanniába visszatérve nem kell
karanténba vonulni.

A BL-döntő szombaton 22 óra-
kor kezdődik az Estadio do Draga-
óban, és a DigiSport 1, a Telekom
Sport 1, a Look Sport + és az M4
Sport élőben közvetíti.

Az UEFA 
16.500 nézőt enged be 

a Bajnokok Ligája szombati
döntőjére

Futballmérkőzések 
a televízióban

Május 29., szombat:
* 13.00 óra, DigiSport 1: Brassói CSM Corona – Vediţa Coloneşti

(osztályozó a 2. ligába jutásért, 2. kör, visszavágó mérkőzés)
* 15.30 óra, DigiSport 1: CS Mioveni – Nagyszebeni Hermannstadt

(osztályozó az 1. ligába jutásért/ott maradásért, 1. mérkőzés)
* 18.00 óra, DigiSport 1: Dunărea 2005 Călăraşi – FC Voluntari

(osztályozó az 1. ligába jutásért/ott maradásért, 1. mérkőzés)
Május 30., vasárnap:
* 14.30 óra, DigiSport 1: Dacia Unirea Brăila – Galaci Suporter

Club Oţelul (osztályozó a 2. ligába jutásért, 2. kör, visszavágó mérkő-
zés)

* 17.30 óra, DigiSport 1: CS Afumaţi – Bukaresti Steaua (osztá-
lyozó a 2. ligába jutásért, 2. kör, visszavágó mérkőzés)

* 20.30 óra, DigiSport 1: Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK – Chindia
Tîrgovişte/Konstancai Viitorul (osztályozó a Konferencia Liga-sze-
replésért, 2. kör)

Európa-liga-döntő: 
A Villarreal maratoni büntetőpárbajban legyőzte 

a Manchester Unitedet
A Villarreal nyerte a labdarúgó-Európa-ligát, miután a szerdai

gdanski döntőben 1-1-es döntetlen és hosszabbítás után tizen-
egyesekkel 11-10-re legyőzte a Manchester Unitedet.

A spanyol együttes története során először diadalmaskodott
európai kupasorozatban, vezetőedzője, Unai Emery viszont
immár negyedik alkalommal emelhette a magasba a trófeát,
amelyet a Sevillával 2014 és 2016 között sorozatban háromszor
nyert meg.

A finálé első félidejében Gerard Moreno góljával a Villarreal
szerezte meg a vezetést, a szünet után azonban Edinson Cavani
egyenlített. Mivel a folytatásban és a hosszabbításban több gól
már nem esett, tizenegyespárbajra került sor, amelyben csak a
22. rúgó, az MU kapusa, David de Gea hibázott.



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

VÁLLALUNK: tetőkészítést, ácsmun-
kát, cserépforgatást, tetőfedést le-
mezzel, cseréppel, festést,
meszelést, bármilyen más munkát.
Tel. 0742-734-062, Attila. (11593-I)

IDŐSGONDOZÁST vállalok ottlakás-
sal. Tel. 0755-614-788. (11951-I)

KŐMŰVESMUNKÁT, festést vállalok.
Tel. 0754-698-356. (11741)

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

ENGEDÉLYEZETT cég vállal tetőké-
szítést bármilyen anyagból, minden-
féle kisebb javítást, cserépforgatást,
ácsmunkát, festést, vakolást, bádo-
gosmunkát, régi épület lebontását,
szigetelést. Nyugdíjasoknak 18%
kedvezmény. A kiszállás ingyenes.
Tel. 0738-270-341. (11688)

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

VÁLLALUNK tetőkészítést, járólap-
lerakást, szigetelést polisztirén lappal,
bitumenes tetőt, ipari javításokat,
készítünk kerítést, teraszt, lugast, lefolyót,
csatornát. Tel. 0759-552-041. (11860)

FŰNYÍRÁST, permetezést vállalunk.
Tel. 0747-634-747. (sz.-I)

VÁLLALUNK tetőkészítést lemezből,
cserépből; ácsmunkát, teraszkészí-
tést, garázsfelújítást, szigetelést, bár-
milyen kisebb javítást és mindenféle
más munkát. Tel. 0747-508-707, Misi.
(11941-I)

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

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

BORIKA várja vendégeit Hajdú-
szoboszlón, félpanziós ellátással. 7
éjszaka 600 lej/fő. Foglalni lehet a 00-36-
52-271-848-as vagy a
00-36-30-455-7227-es telefonszámon.
(12005)

ELADOM saját készítésű festmé-
nyeim. Portréfestést is vállalok, rende-
lésre. Tel. 0365/445-783, 0749-
354-159. (sz.-I)

IDŐS NŐ MELLÉ gondozónőt kere-
sünk, akár ottlakással is. Tel. 0749-
261-041. (12020-I)

KERTI MUNKÁT, ásást, fűnyírást
vállalok. Tel. 0750-721-426. (12024-I)

IDŐS HÖLGY MELLÉ gondozónőt
keresünk. Tel. 0265/269-480. (12026-I)

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

MEGEMLÉKEZÉS

„Szíve utolsó dobbanásáig őrt áll
a család felett, kíséri, vigyázza
minden lépteit, összetartja a be-
lőle szakadt életeket.”
Sok szeretettel emlékezünk a
drága jó édesanyára, nagyira, dé-
dire, anyósra, rokonra és isme-
rősre, TÖVISSI EMMÁRA szül.
Pepella halálának 2. évfordulóján.
„Olyan csend van így nélküled,
hogy szinte hallani,
amit még utoljára
akartál mondani.”
Nyugodj békében!
Szeretteid. (11977-I)

Minden évben eljön a tavasz, de
nélkületek nem lesz többé
ugyanaz.
Fájó szívvel emlékezünk szüle-
inkre: a nyárádmagyarósi 
OZSVÁTH ELIZÁRA május 31-én,
halálának első évfordulóján, vala-
mint édesapánkra, OZSVÁTH 
ALBERTRE május 14-én, halálá-
nak 29. évfordulóján. Emléküket
őrzi három lányuk, három vejük,
öt unokájuk és tíz dédunokájuk.
Nyugodjanak békében! (11985-I)

„Köszönjük neked, Uram, hogy ő
a miénk volt, és az is marad, mert
aki szerettei szívében él, az nem
hal meg, csak távol van.” 

(Szent Ágoston)
Szomorú szívvel emlékezünk a
szentháromsági születésű SZABÓ
JÓZSEFRE halálának hetedik év-
fordulóján. Emlékét őrzi felesége,
Pici, leánya, Tündike és családja.
(sz.-I)

Fájó szívvel emlékezünk a jó
férjre, édesapára, nagytatára, a
somosdi születésű id. VERESS
GYÖRGYRE, aki ma egy éve ha-
gyott itt bennünket. Pihenése le-
gyen csendes, emléke áldott!
Özvegye, gyermekei és azok csa-
ládja. (11994)

„Én vagyok a feltámadás és az
élet, aki énbennem hisz, ha meg-
hal is, él.”

(Ján. 11.25)
Szomorú szívvel, de a feltámadás
és az örök élet bizonyosságával
emlékezünk drága szerettünkre,
KOVÁCS KÁLMÁNRA halálának
első évfordulóján. Emlékét szí-
vünkben őrizzük. Szerető csa-
ládja. (12014-I)

Egy gyertyaszál most érted
égjen, 
Ki fent vagy a magas égben,
Ki vigyázol ránk onnan fentről, 
S lelkünkhöz szólsz a végtelen-
ből.
Soha el nem múló szeretettel em-
lékezünk BOÉR ISTVÁNRA halá-
lának 12. évfordulóján. Emléke
legyen áldott, nyugalma csendes! 
Szerettei. (12017-I)

A mai nap más, lelkünket mélyen
megérinti a gyász. Nem számít,
hogy hány év messzeség, az a
perc ma sem múlt el még…
Feledni valakit lehetetlen csoda,
mert akit szeretünk, azt nem fe-
ledjük soha. 
Szomorú szívvel emlékezünk
SINKA ERNŐRE (Öcsi) halálának
12. évfordulóján, valamint 
SINKA ANCIRA halálának 8. év-
fordulóján. Akik ismerték és sze-
rették őket, gondoljanak reájuk
kegyelettel. Emlékük legyen ál-
dott, nyugalmuk csendes! Emlé-
küket szívükben őrzik gyászoló
szeretteik. (12016)

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesanya, nagymama,
anyós, 

özv. ASZALOS MARGIT 
szül. Bölöni

csendesen megpihent.
Drága halottunk temetése május
28-án, pénteken 13 órakor lesz a
nyárádkarácsonfalvi ravatalozó-
ból. 
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!
Búcsúzik tőle a gyászoló család.
(12008-I)

2021. május 20-án drága édes-
apánk, nagyapánk, apósunk,

dr. ROMUL-ALEXANDRU
ŞOLEA

ny. ezredes
eltávozott az élők sorából.
Temetése vasárnap, 2021. május
30-án du. 3 órakor lesz a maros-
vásárhelyi Kőtemplom sírkertjé-
ben.
Emléke legyen áldott!

A gyászoló család. (sz.-I)

Özv. KUTASSY ERIKA 
szül. CSERNY

Fájdalomtól összetört szívvel tu-
datjuk, hogy a drága élettárs, só-
gornő, rokon, ismerős és jó 
szomszéd, 

KUTASSY ERIKA 
életének 69. évében csendesen
megpihent. Lelke megtért az ő
Teremtőjéhez.
Temetése május 29-én, szomba-
ton 11 órától lesz a marosvásár-
helyi katolikus temető felső
kápolnájából. 
Drága emléke örökre megmarad. 

Szerettei. (12018-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szerető édesanya, nagymama,
dédnagymama, anyós, testvér,
rokon, barátnő és jó szomszéd, 

MIKLÓS ERZSÉBET 
szül. RADU ERZSÉBET

életének 90. évében, 2021. május
26-án, türelemmel viselt beteg-
ség után örökre megpihent.
Temetése május 28-án, pénteken
15 órakor lesz a Jeddi úti temető-
ben. Emléke legyen áldott, nyu-
galma csendes! 

A gyászoló család. (12022-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Semmi sem fájdalmasabb az
életben, mint egy szeretett
személy elvesztése. Oszto-
zunk kollégánk, Baric Barna
Levente fájdalmában, együtt-
érzésünket fejezzük ki ezek-
ben a szomorú és fájdalmas
percekben, amikor szeretett
ÉDESAPJÁTÓL búcsúzik.
Őszinte részvétünk a gyá-
szoló családnak. A Gedeon
Richter România Rt. munka-
közössége. (sz.-I)

Dr. ŞOLEA ALEXANDRU  
1935–2021 

Búcsúzunk kollégánktól és
barátunktól, és őszinte rész-
vétünket fejezzük ki a gyá-
szoló családnak. Nyugodjon
békében! Az 1959-ben végzett
orvos- és gyógyszerészkollé-
gák. (sz.-I)
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„Isten, a mi Atyánk kegyelméből
örök vigasztalással ajándékozott
meg.”

(2 Tesz. 2-16.)
Soha el nem múló fájdalommal em-
lékezünk az 52. évében, Magyaror-
szágon elhunyt drága jó gyermekre,
feleségre, édesanyára, testvérre,
nagynénire, 

dr. JÁNOSI JUDIT 
szakorvosra 

halálának 6. évfordulóján. 
Áldott emlékét szívünkben hordozzuk. 
Nyugalmad legyen csendes! 
Szerettei. (12015-I)

SC Dürkopp Adler SRL, 
Marosszentgyörgy
str. Agricultorilor nr. 12.

munkatársat keres tervezőmérnöki
állás betöltésére

Amit kérünk:
– Felsőfokú technikai szakirányú végzettség
– Jó számítógép-kezelői ismeretek
– CATIA V5 (AUTOCAD + SOLIDWORKS) ismerete
– Mechanikai tervezés terén szerzett tapasztalat előnyt jelent
– Középfokú német- vagy angolnyelv-tudás.

Amit ajánlunk:
– Biztos, hosszú távú munka,
– Versenyképes fizetés
– Éves teljesítménybónusz
– Étkezési jegyek
– Ingyenes szállítás
– Pótszabadság
– Stimuláló multinacionális munkahelyi légkör.

Önéletrajzot és kísérőlevelet a cég székhelyén vagy e-mailben:
office@duerkopp-adler.ro, personal@duerkopp-adler.ro várunk.

További információk a 0265-208-307-es telefonon.

SC Dürkopp Adler SRL, 
Marosszentgyörgy
str. Agricultorilor nr. 12.

munkatársat keres
számvezérlésűgép-kezelői 

és hőkezelői állás betöltésére
Amit kérünk:

– Tanulási vágy
– Megbízhatóság, komolyság, rugalmasság
– Szakképzéssel rendelkezők előnyben részesülnek.

Amit ajánlunk:
– Személyes betanítás
– Biztos, hosszú távú munka
– Vonzó fizetés (egyéni értékelés alapján)
– Ingyenes szállítás, étkezési jegyek
– Stimuláló multinacionális munkahelyi légkör.

Önéletrajzot és kísérőlevelet a cég székhelyére vagy e-mailen:
office@duerkopp-adler.ro, personal@duerkopp-adler.ro

várunk.További információk a 0265-208-307-es telefonon.



20NÉPÚJSÁG _____________________________________________ HIRDETÉS – REKLÁM _________________________________________ 2021. május 28., péntek


