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Munkalehetőség szakképzetleneknek

Kiegészítették a napszámostörvényt

15 nemes cél vár
támogatókra

Megújult formában, Bikeathon néven
szervezi meg május 14-15-én Marosvásárhely legnagyobb kerékpáros
adománygyűjtő rendezvényét a Marosszéki Közösségi Alapítvány. Ezúttal
mintegy 15 közösségi projekt vár támogatásra – derült ki a tegnapi sajtótájékoztatón, ahol a szervezők az
eseménnyel kapcsolatos részleteket,
valamint a támogatásra váró projekteket ismertették.

____________4.
800 éves
az Aranybulla

Nyolcszáz éve, 1222. április 24-én
adta ki II. András király Fehérváron a
magyar nemesség jogait első ízben
rögzítő Aranybullát, amely évszázadokra a magyar jogrendszer egyik legfőbb tartóoszlopa, a történeti
alkotmány fontos része lett.

____________5.
Második
Irodalmi Karaván
Székelyföldön

Felvételünk illusztráció

A legutóbbi kormányülésen, az RMDSZ javaslatára, kiegészítették az utólag módosított és kiegészített 52/2011-es napszámostörvényt. Csép Éva Andrea képviselő elmondta, hogy
több polgármester szóvá tette: szükség lenne egy olyan kiegészítésre, amely lehetővé teszi azt, hogy meghatározott

Fotó: Nagy Tibor

időre a települések tulajdonában levő közterületen is munkát tudjanak adni szakképzetlen személyeknek.

Vajda György

Májusban másodjára kerül sor a székelyföldi irodalmi karavánra. „Egyetlen
hazánk van: ez a magyar nyelv” – Kányádi Sándor gondolatával indult útjára az év elején a Petőfi Kulturális
Ügynökség kiemelt programjaként az
Irodalmi Karaván, amely az egységes
magyar nyelv és kultúra ügyét szolgálja a hagyományos és kortárs magyar irodalom bemutatásával. Az
Irodalmi Karaván road-show Magyarországon és az országhatáron túl is
„utaztatja” az irodalmat, kiemelten a
Kárpát-medencében és Erdélyben.

____________17.

(Folytatás a 4. oldalon)

Sebes ábrándok
Benedek István
A meglévő vasúti hálózat karbantartása sem megy az ország illetékeseinek már évtizedek óta, de ha már az uniós források jóvoltából
lehet milliárdos beruházások ábrándjaival bolondítani a választót,
máris gyorsvasút építését emlegetik. Akkora esély van a megvalósulására, mint fehér hollóval találkozni a sarki kisboltba menet, de a
tervekre elkölthető százmilliós keret valamilyen pártklienst biztosan
boldoggá és gazdaggá fog tenni.
A gyorsvasútépítési terveket nemrégiben szellőztette meg a szállítási
minisztérium, azt emlegetve, hogy 17 milliárd eurót szánnának olyan
vasúti beruházásokra, melyek jóvoltából kétszáz kilométer per órás
tempóban közlekednének a szerelvények a tengerparttól a nyugati határig. Ezt a már meglévő infrastruktúra fejlesztésével és új szakaszok
létesítésével a híres sok milliárd eurós uniós újjáépítési alapból gondolták. A konkrét tervek elkészítésére 120 millió eurót szántak.
A kormányzati ábrándoknak a kijózanító, csattanós pofont egy, az
infrastrukturális beruházásokat profin követő civil szervezet adta meg
egy bejegyzésben a közösségi médiában. Azt írták, pénzpazarlásnak
tartják a minisztérium terveit, amely gyorsvasútról ábrándozik, miközben a meglévő hálózatot is képtelen karbantartani. A civilek szerint
a létező vasúti hálózat háromnegyede nagyjavításra szorul, és hosszú
évek óta a karbantartásra szükséges pénznek alig 10-20 százalékát
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
6 óra 12 perckor,
lenyugszik
20 óra 28 perckor.
Az év 119. napja,
hátravan 246 nap.

Ma PÉTER,
holnap KATALIN és KITTI
napja.
KATALIN: görög eredetű női
név, jelentése nem egyértelmű.
A magyarba feltehetően a
német Katharina vagy a latin
Catharina forma közvetítésével
került.

Dávid Gyula a KZST meghívottja
A Kemény Zsigmond Társaság következő (online) öszszejövetelére április 30-án 17.30 órakor kerül sor az Erdélyi Magyar Televízió közvetítésében. A társaság
vendégével, Dávid Gyula irodalomtörténésszel Csíky Boldizsár beszélget a mai romániai magyar irodalom „erdélyiségéről”, az ’50-es évek ellenőrzött és irányított, ellenállás

Május 2-án indul a Zebra új évada
az Erdélyi Magyar Televízióban

VALUTAÁRFOLYAM

IDŐJÁRÁS

BNR – 2022. április 28.

Változó idő
Hőmérséklet:
max. 15 0C
min. 7 0C

1 EUR

4,9475

1 USD

4,7005

100 HUF

1,3118

1 g ARANY

285,7402

nélkül behódoló, párthű gesztusokkal teli költői-írói terméséről és valamiféle helyretétel szükségességéről; arról,
hogy hol vannak a ’90 előtti, a cenzúra miatt rejtegetett,
ma veszélytelenül vállalható nagy művek, saját életének és
pályafutásának főbb tanulságairól stb. Az adást az ETV
hétfőn, május 2-án délután 2 órakor megismétli.

A csütörtöki lottóhúzás nyerőszámai
35, 6, 16, 26, 43 + 5

NOROC PLUS: 2 9 1 0 5 0

21, 20, 40, 37, 23, 12

SUPER NOROC: 7 8 3 3 0 9

2, 43, 26, 16, 38, 32

NOROC: 5 5 5 5 1 1 9

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő
hónapra a Népújság szerkesztőségében:
Marosvásárhely, Dózsa György utca 9. szám,
2. emelet, 72-es iroda,
naponta 9-14 óra között, szombat – vasárnap zárva.

Tel. 0265/268-854

Megyei hírek
Állásbörze a Sapientián
Április 30-án, szombaton 12–16 óra között állásbörzét tartanak az EMTE marosvásárhelyi karán. Az állásbörze célja
kapcsolatot teremteni a cégek és a sapientiás diákok között. A szervezők idén is széles körű palettáról hívtak meg
cégeket, amelyekkel megismerkedhetnek a diákok, kérdéseket tehetnek fel a képviselőiknek. Ezáltal segítik a diákokat a könnyebb és hatékonyabb elhelyezkedésben. Az
állásbörzére a Sapientia aulájában kerül sor.

Nyitott kapuk és felkészítő
a művészeti egyetemen
A Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem Magyar Kara az
idén is ingyenes felvételi-felkészítőt tart májusban. Az alapképzésen minden szakon lesznek hétvégenként konzultációk, az egyetem honlapján – https://www.szini.ro/felveteli/
felveteli-felkeszitok – közölt beosztás szerint. A májusi felkészítők előtt, a hét végén folytatódik az április 26-án keződött Nyitott kapuk rendezvény, ahol a pályaválasztók
betekinthetnek az egyetemen az oktatási folyamatba, a diákok vizsgaelőadásait is megnézhetik a Művészeti Egyetem Köteles Sámuel utcai főépületében és a Levél
(Frunzei) utcában található Stúdió 2 bábstúdióban. A Nyitott
kapuk programja megtekinthető a https://www.szini.ro honlapon.

Kihirdették a nyertest a segesvári
terelőút kivitelezésére
A Brassói Híd- és Útügyi Igazgatóság nyertest hirdetett a
segesvári terelőút munkálataira, amire hét cég, illetve cégcsoport pályázott. A munkát egy négy cégből álló társulás
nyerte el: Clean PrestAktiv Kft. – Damcor Romconstruct –
ILCI Instaat Sanayi Ve Ticaret – Proiect Construct Regiunea Transilvania Kft. A munkálat 38 hónapig tart, ebből 12
a tervezés. A kétsávos terelőút hossza több mint 13 km,
Fehéregyháza és Hétur között kerüli el a várost.

Kirándulás Székelykeresztúrra
Április 30-án az Erdélyi Magyar Baloldal és a Maros Megyei
Magyar Nyugdíjasok Klubja kirándulást szervez Székelykeresztúrra. Érdeklődni a 0744-928-299-es telefonszámon
lehet.

Medvék a Somostetőn
A Maros Megyei Hegyimentő Szolgálat arra figyelmeztetett,
hogy a Somostető környéki turistaösvényeken több medvét
is láttak. Ezért a sportolók vagy a sétálók legyenek óvatosak, amikor ebben az övezetben tartózkodnak.
Hírszerkesztő: Mezey Sarolta

Több mint egyéves szünet után új évaddal jelentkezik az Erdélyi Magyar Televízió életmódmagazinja, a Zebra. A műsor több izgalmas változással
kerül ismét képernyőre: új műsorvezető-páros,
új helyszíneken felvett beszélgetések várják a
nézőket minden hétfőn este 9 órától.

Gecse Ramóna színművész immár a hatodik évadban
lesz a műsor jól ismert arca, mellette Dégi László Csaba
egyetemi oktató, pszichoonkológus foglal helyet a műsorvezetői székben. Kettejükre vár az a kihívás, hogy hétről
hétre szerteágazó, igen gyakran tabunak is számító témák
kapcsán faggassák a műsor vendégeit. Együtt keresnek választ olyan kérdésekre, mint: miként változtatta meg az

életünket a járvány, gyengült-e a hitünk a bezártság hónapjaiban, hogyan hat mindennapjainkra a közvetlen közelünkben zajló háború, valós-e az erdélyi magyar
társadalmon belüli kommunikációs válság, mi veszélyezteti a sportolók mentális egészségét?
Változik a helyszín is: az új évad beszélgetései kiköltöznek a televízió stúdiójából. A műsor készítőinek célja
ezáltal az, hogy lazábbak, közvetlenebbek legyenek a beszélgetések. Az évad első beszélgetéseinek helyszínei a kolozsvári Planetárium Café, valamint a kolozsvári
Vallásszabadság Háza, amiért köszönet jár. Új évad, új
helyszínek, új, fontos beszélgetések – a következő hetek
hétfő estéin a Zebrán, a gondolatok átjáróján.

RENDEZVÉNYEK

e-mail-címen vagy a 0742-042-440-es telefonszámon jelentkezhetnek.

Családi majális
Az RMDSZ marosvásárhelyi szervezete május 1-jén, vasárnap 11 órától a Maros-parton (a Sörpatikával szemben) családi majálist szervez. A körzetek, a helyi
önkormányzat képviselői, civil szervezetek, önkéntesek
gulyásfőző versenyen vesznek részt, amelynek eredményhirdetése várhatóan 14 órakor lesz. A zsűrizést követően a színpadon fellép Ábrám Tibor és zenekara, 16
és 19 óra között gyereknéptánc-bemutató lesz. Az est
díszvendége, Wolf Kati előadóművész 19 órától koncertezik. A szervezők gyermekfoglalkozásokkal is várják a majálisozókat (arcfestés, mászófal stb.).

Civil szervezetek vására
Május 14-én XIX. alkalommal tartják meg Marosvásárhelyen a civil szervezetek Együtt a közösségért! címet
viselő vásárát. A főtéren 11–18 óra között a civil szervezetek interaktív standoknál mutatkoznak be. 12 órakor a
civil szolidaritás menetére várják a helyieket. A virágóra
körüli sátorban tematikus beszélgetésekre kerül sor. A
civil szervezetek vásárával az a szándék, hogy évente
megfelelő kerettel szolgáljon a különböző tevékenységeket folytató szervezetek együttműködésének, alkalmat adva az önkéntesek bevonására, valamint a
személyi jövedelemadó 2, valamint 3,5%-ának a megszerzésére.

A Só útja
Az idén május 14-én XV. alkalommal tartják meg a Só útja
évadnyitó rendezvényét. A résztvevők 10 órakor találkoznak a székelybői kultúrotthonnál, majd gyalogtúra következik a Székelybő és Jobbágyfalva útvonalon, egészen a
Tündér Ilona völgyéig. Itt ebédre, sport- és környezetvédelmi játékokra kerül sor. 16.30 órától szakmai beszélgetés lesz. Az érdeklődők a focusecocenter@gmail.com

A Tutuka Szászrégenben
Május 4-én, szerdán délután 6 órától lesz Székely Szabó
Zoltán könyvbemutatóval, könyvvásárral egybekötött Tutuka című humoros előadása a szászrégeni Eugen Nicoară művelődési ház kistermében. Billentyűs hangszeren
játszik és énekel Géczi Jancsi. A belépés ingyenes, adományokat elfogadnak az előadás támogatására. A szervező Humana Regun Egyesület várja az érdeklődőket.
Ugyanitt megtekinthető a Heiter György fotográfus, karnagy életét bemutató kiállítás is.

Néptáncoktatás felnőtteknek
A Borsika néptáncegyüttes kezdő szintű néptáncoktatást
szervez felnőtteknek, heti rendszerességgel, ahol elsősorban nyárádmenti táncokat sajátíthatnak el a résztvevők. Érdeklődni, feliratkozni a 0744-517-179-es
telefonszámon lehet.

Emlékünnepség a Bolyaiban
Névadásának 65. évfordulóját ünnepli május 5-6-án a
marosvásárhelyi Bolyai Farkas Elméleti Líceum. A rendezvény ünnepélyes megnyitóját május 5-én tartják a
Nemzeti Színház nagytermében. 17.30-tól a Kultúrpalota
kistermében bemutatják az Emlékkönyv a Bolyaiban.
Tablók könyve című kötetet. Május 6-án 9 órától a Bolyaiak sírjának a megkoszorúzásával folytatódik az ünnepség a református temetőben, majd 9.30-tól az iskola előtti
szobornál helyeznek el koszorút. 10 órától a bábszínház
egykori Posta utcai épületében Oniga Erika tart előadást
A marosvásárhelyi Református Kollégium épületegyüttesének építéstörténete címmel, majd 12 órától dr. OláhGál Róbert előadása következik a Bolyaiak és a
Református Kollégium kapcsolatáról, mindkét előadó az
iskola volt diákja. 18 órától a Kultúrpalota nagytermében
gálaműsorral zárul az emlékünnepség, amelyen átadják
az Alma Mater és a Bolyai-díjat.
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Nyerj, hogy nyerhessünk! – nyereményjátékot
hirdetett meg a Népszámlálás.ro
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Ország – világ
Elnöki ígéret az ukrajnai
románoknak
Volodimir Zelenszkij ukrán államfő arról biztosította
Nicolae Ciucă román miniszterelnököt, hogy az ukrajnai román kisebbség „egy az egyben” ugyanazokat a jogokat fogja élvezni, amelyekkel az ukrán
kisebbség rendelkezik Romániában. Az ukrán elnök
ígéretét szerdai bukaresti sajtóértekezletén idézte a
román kormányfő, amikor előző napi, főleg az
orosz–ukrán háborúra összpontosító kijevi látogatásáról számolt be. Ciucă leszögezte: a kisebbségi
kérdés mind Bukarest, mind az ukrajnai románok
számára fontos. Kijevi tárgyalásain hangsúlyozta: az
ukrajnai románok teljesítik állampolgári kötelességüket Ukrajnában, ugyanakkor szükségük van az
ukrán hatóságok támogatására anyanyelvük és a
kulturális identitásuk megőrzése terén, miképpen ezt
Románia is megteszi a területén élő ukrán kisebbség érdekében. (MTI)

Bundestag: Németországnak
nehézfegyverzettel is támogatnia
kell Ukrajnát
Töltsd ki a népszámlálási kérdőívet május 15-ig, és
nyerj egy iPhone-t magadnak és egy interaktív
okostáblát egy iskolának – biztatja a Népszámlálás.ro az erdélyi magyarokat a népszámláláson és
egy újabb kezdeményezésükön, egy nyereményjátékon való részvételre a szerkesztőségünknek eljuttatott felhívásában.

A játék lényege, hogy akik május 15-ig kitöltik a népszámlálási kérdőívet, és a részvételi igazolásukat beküldik a nepszamlalas.ro/nyeremenyjatek oldalra, részt vesznek a
nyereménysoroláson. Egy személy nemcsak a saját igazolását
küldheti be, hanem a családtagokét, illetve azokét is, akiknek
segített a kitöltésben. Minél több igazolást töltenek fel a játékosok május 22-ig, annál nagyobb esélyük lesz nyerni a május
24-i sorsoláson. A digitális igazolásokat a dovrec.insse.ro oldalról lehet letölteni, ezeket a statisztikai hivatal állítja ki a
népszámlálási kérdőív beküldését követő legtöbb hét nap után.
A játékban részt vevők között 10 nyertest sorsolnak ki. Ők
nemcsak egy iPhone-t nyerhetnek, egy interaktív oktatótáblát
is felajánlhatnak egy általuk előre kiválasztott, olyan magyar
nyelven (is) oktató iskolának, amely 50% alatti magyar lakosságarányú településen működik. „Ebbe beletartoznak például
a szórványban működő iskolák, de akár a marosvásárhelyi,
kolozsvári, nagyváradi vagy szatmárnémeti iskolák is” – hívja

fel a figyelmet Marosán Csaba színművész, aki a projekt mellé
állva egy videóban buzdítja az erdélyi magyarokat arra, hogy
kapcsolódjanak be a játékba.
Ugyanakkor a színművész nagy feladatnak tekinti, hogy
május 15-ig, a népszámlálás online szakaszában minél több
magyart megszámoljunk. Erre utal Barna Gergő, a magyar
népszámlálási kampány koordinátora is a játék lanszírozása
kapcsán: „A nyereményjátékot azért indítottuk el, hogy bátorítsuk a magyar lakosságot a népszámláláson való online részvételre, és arra, hogy segítsenek az idősebbeknek is a
kitöltésben. A játékkal arra is szeretnénk ösztönözni a
válaszadókat, hogy ellenőrizzék, a kérdőívüket a statisztikai
hivatal érvényesítette-e, validálta-e.” Ugyanakkor a szociológus azt is kiemelte, hogy – mivel a népszámlálás közösségi
ügy – fontosnak tartották azt is, hogy a játéknak is legyen társadalmi haszna. „Úgy gondoljuk, hogy a legjobb helyre fognak kerülni a közösségi célra szánt nyeremények, hiszen a
gyermekeink, az iskolák használhatják majd ezeket az oktatásban” – magyarázta a kampánykoordinátor.
A nyereményalap 10 db új, kártyafüggetlen iPhone SE 3
mobiltelefon (darabonként hozzávetőleg 500 euró értékben)
és 10 darab teljesen felszerelt digitális tábla, állvánnyal, számítógéppel, magyar nyelvű oktatási szoftverekkel (darabonként hozzávetőleg 3200 euró értékben).

Megtorpant a koronavírus-esetszámok csökkenése
Romániában megtorpant az újonnan diagnosztizált
koronavírusos fertőzöttek több mint egy hónapja
tartó csökkenése, és ismét ezer fölé emelkedtek a
napi esetszámok.

Az egészségügyi minisztérium csütörtöki jelentésében szereplő 1146 újabb fertőzött 15 százalékkal haladja meg az
utóbbi két hét átlagát, miután szerdán az előző napi adat kétszeresére, 1464-re ugrott a napi esetszám.
A bukaresti média az ortodox húsvétnak tulajdonította a jelentős ingadozásokat, hiszen a négynapos munkaszünet idején
jóval kevesebb tesztet értékeltek ki, mint rendesen, ezért arra
figyelmeztetett, hogy mind az ünnepi időszakban tapasztalt
csökkenés, mind az azt követő növekedés torz képet mutathat
a valós helyzetről.
Azonban nemcsak a – kiértékelt tesztek számának függvényében ingadozó – napi esetszámok, hanem a járványgörbe

tendenciáját jobban tükröző heti esetszámok is emelkedni
kezdtek: csütörtökön már második napja magasabb volt az
előző hét napon azonosított fertőzöttek száma az előző napi
adatnál. A hét közepén a halálos áldozatok száma is jelentősen
meghaladta az utóbbi két hét átlagát: szerdán 26, csütörtökön
15 koronavírusos beteg haláláról számolt be a szaktárca, ami
heti összevetésben is a csökkenő tendencia megtorpanását
eredményezte. Az utóbbi két hétben napi 11 haláleset számított átlagosnak Romániában.
A kórházi kezelésre szoruló fertőzöttek számának csökkenése is lassult: jelenleg 1220 beteget ápolnak a Covid-részlegeken, 10 százalékkal kevesebbet, mint egy héttel korábban.
Az előző heti csökkenés 25 százalékos volt. Az intenzív osztályokon csütörtökön csökkent 200 alá a súlyos állapotban
lévő koronavírusos betegek száma: ez 15 százalékos javulás
múlt csütörtökhöz képest. (MTI)

Székelyföldi bányavidékek lakóinak korkedvezményes
nyugdíjazást szavazott meg a képviselőház
Több székelyföldi szennyezett bányavidék is felkerült azon települések listájára, ahol a környezeti
károk miatt két évvel korábban mehetnek nyugdíjba a lakosok, az erről szóló törvénymódosítást
szavazattöbbséggel fogadta el szerdán a képviselőház.

A nyugdíjtörvény módosítását két Hunyad megyei település,
Alváca és Reketyefalva miatt kezdeményezték szociáldemokrata és liberális törvényhozók. A korkedvezményes nyugdíjazásra jogosító települések listája azonban a szenátusi
elfogadáskor és a képviselőházban is tovább bővült. Öt Hargita megyei település, Balánbánya, Gyergyóholló, Orotva,
Csíkszentdomokos és Gyergyótölgyes az RMDSZ javaslatára
került fel a listára.
Az RMDSZ szerdai közleménye Csép Éva Andrea képviselőre, a szövetség munkaügyi szakpolitikusára hivatkozva azt
írta: a törvénymódosítás kihirdetését követően két évvel korábban vonulhatnak nyugdíjba azok, akik legalább harminc
éven át valamelyik érintett településen, vagy annak nyolc kilométeres körzetében éltek. A törvény kedvezményezettjei
számára a nőknél 61 évre, a férfiaknál 63 évre csökken a
nyugdíjkorhatár, anélkül hogy emiatt csökkenne a járandóságuk.

„Balánbánya Románia egyik legnagyobb rézbányászati
központja volt 2006-ig, a Gyergyóditróhoz tartozó Orotván a
kilencvenes évek közepéig működött a ritkafémek feltárását
szolgáló bánya, Gyergyótölgyes és a Neamţ megyei Gerinces
település között uránbánya működött, Gyergyóhollón pedig
radioaktív hulladék keletkezett az uránkitermelés következtében. Ezáltal a települések kiemelt ökológiai károkat szenvedtek, a nehézfémek pedig maradandó szennyezést okoztak
a környező településeken is” – idézte az RMDSZ közleménye
a törvénymódosítás szükségességéről Hajdu Gábor Hargita
megyei parlamenti képviselőt.
A hatályos szabályozás szerint Romániában azon területek
lakói kérelmezhetik két évvel korábban nyugdíjazásukat,
amelyek fokozottan szennyezettek szén vagy olajpala kitermelése, előkészítése és elégetése, uránércek kitermelése és
előkészítése, port vagy üvegházhatású gázokat, ammóniát és
származékait tartalmazó ércek, réz-, ólom-, kén-, kadmium-,
arzén-, cink-, mangán-, fluor-, klór-, földpát- és szilíciumtartalmú vasércek vagy ércek, radioaktív ércek, hidrogén-szulfid,
háromértékű króm, hat vegyértékű króm, cianidok, fémporok
és/vagy koksz, kénes kőolaj kitermelése és feldolgozása, benzin kéntelenítése, kőolajfinomítás miatt.
A szerdán megszavazottakkal 110-re bővült a törvény által
nevesített, érintett települések listája. (MTI)

Németországnak nehézfegyverzettel is támogatnia
kell az Oroszország kezdeményezte háborúban védekező Ukrajnát – határozott a szövetségi parlament
(Bundestag) csütörtökön pártpolitikai oldalakat átívelő egyetértésben. A Bundestag egyben kiállt Ukrajna önvédelemhez fűződő joga mellett, és
felszólította a szövetségi kormányt a többi között
arra, hogy folytassa és lehetőség szerint gyorsítsa
fel a védekezéshez szükséges katonai felszerelések
szállítását Ukrajnába, beleértve az úgynevezett nehézfegyvereket – például páncélozott harcjárműveket – és az összetett, „komplex rendszereket”. A
nagy többséggel – 586 igen szavazattal, 100 nem
szavazat és 7 tartózkodás mellett – elfogadott határozatban azt is rögzítették, hogy Németországnak az
ukrán katonák kiképzésében is közre kell működnie,
akár német földön vagy más NATO-országokban.
Ugyanakkor a kormánynak támogatnia kell Kijev
azon erőfeszítéseit, hogy az orosz vezetéssel folytatott közvetlen tárgyalások révén tűzszüneti megállapodásra jusson. Amennyiben sikerül a
megállapodás, Németországnak az Egyesült Államokkal, Kanadával és más országokkal, NATO-s és
európai uniós partnerekkel együtt, „készen kell állnia
arra, hogy aktívan hozzájáruljon a megállapodás betartásának biztosításához” – áll a határozatban.
(MTI)

Gyors lehet a finn és svéd
NATO-csatlakozás
Amennyiben Finnország és Svédország benyújtja
NATO-tagságra vonatkozó kérelmét, felvételük gyorsan megvalósulhat – jelentette ki Jens Stoltenberg
NATO-főtitkár Brüsszelben, Roberta Metsolával, az
Európai Parlament (EP) elnökével tartott sajtótájékoztatóján csütörtökön. Az EP házbizottságaként
működő Elnökök Értekezletének tagjaival tervezett
tanácskozása előtt Stoltenberg hangoztatta: a két ország az észak-atlanti szövetség legközelebbi partnere, hadseregeik színvonala megfelel a NATO
legmagasabb elvárásainak. Szavai szerint erős politikai üzenetet hordoz, ha a szövetséges országok
úgy döntenek, elfogadják Finnország és Svédország
tagsági kérelmét, és ezzel kinyilvánítják, hogy a két
ország biztonsága fontos minden NATO-tagállam
számára. Hangoztatta továbbá: Helsinki és Stockholm szabad döntése, hogy csatlakozik-e a NATOhoz. „Amennyiben így döntenek, Finnországot és
Svédországot a NATO tárt karokkal fogadja” – tette
hozzá. (MTI)

Sebes ábrándok
(Folytatás az 1. oldalról)
utalják ki a javításokra. Hogy igazuk van, azt más adatok
is alátámasztották, korábban lapunkban is utaltunk például arra a felmérésre, amely szerint az elmúlt húsz-egynéhány évben felére csökkent az ország vasúthálózatán
a szerelvények átlagsebessége. Gyakorlatilag az Osztrák–Magyar Monarchia idejéből örökölt hálózaton ma
lassabban haladnak a vonatok, mint száz évvel ezelőtt.
Egy, a mai időknek megfelelő gyorsvasúthálózat már
csak az egyéb közberuházások terén tapasztalható tervezési és kivitelezési színvonal gyatrasága miatt is az
álmok kategóriájába tartozik. A politikusok beszélnek
róla, mert európai szinten fontos témakör, nagy figyelmet
szentelnek és sok pénzt költenek a rövid és középtávú légi
szállítással időben versenyképes, de annál kevésbé környezetszennyező gyorsvasutakra. De más hasonlókhoz
képest is ez a dolog ott működik, ahol a munkához a szájalásnál nagyságrendekkel jobban értenek a döntéshozók. Itt a munkával gondok vannak, az ígérgetés remekül
megy. Meg a zsebelés is. Gyorsvasút itt a dolgok mostani
állását elnézve esetleg akkor lesz, ha a 19. század mintájára importálnak megint egy királyi házat ennek az országnak becézett csődtömegnek a menedzselésére. De a
gyorsvasút tervezésére szánt eurómillióknak gyorsan lesz
gazdája, készít szép tanulmányt, visszautalja a megfelelő
jutalékot a pártfőnökök zsebébe, akik majd négyévente
választási kampányokban megígérik, hogy na most aztán
nekilátnak. Így zötyögünk tovább egyre lassabban mint
vasút és ország.
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Kiegészítették a napszámostörvényt
(Folytatás az 1. oldalról)
– A helyi közigazgatási törvény szerint a polgármesteri hivatalok alkalmazottainak saját szerkezeti
felépítésen belüli létszámát a lakosság arányában határozzák meg. Ez azt jelenti, hogy a kisebb helységekben a kulcsfontosságú feladatköröket ellátókon
kívül nem tudnak alkalmazni munkaerőt. Az RMDSZ
javaslatára többször módosítottuk a törvényt, mert
fontosnak tartjuk a családok biztonságát, és ez a törvény lehetőséget ad arra, hogy meghatározott időre
szakképzetlen embert is alkalmazzanak, ami jövedelmet, megélhetőséget biztosít számára – hangsúlyozta
a képviselő.
A 2011-ben hozott napszámostörvény szerint bizonyos területeken egy naptári év alatt nem több mint
90 napot dolgozhatnak az érintettek, ezt az időszakot
az RMDSZ egy korábbi módosító javaslata szerint
meghosszabbították 120 napra, majd néhány ágazatban 180-ra. Az utóbbi elsősorban az olyan mezőgazdasági munkálatokra vonatkozott, mint a legeltetés,
a halgazdálkodás, ahol hosszabb az idény. A törvény
szerint egy napszámos megszakítás nélkül nem dolgozhat több mint 25 napot, emellett munkaszerződést
kell kötnie. Ha az érintett jól végzi a dolgát, és van
rá igény, a törvény által megszabott határidőkön túli
megszakításokkal huzamosabb ideig is foglalkoztatható, sőt szerződést is köthetnek vele. A jogszabály
azt is meghatározza, hogy a napszámosnak biztosítani kell az országos minimálbérre eső óraszámnak
megfelelő javadalmazást. Továbbá a foglalkoztatott
köteles ennek a 25%-át befizetni a társadalombiztosítási alapba, illetve ki kell fizetnie a 10%-os jövedelemadót. Kivétel az egészségbiztosítás, ami
opcionális.
A képviselő hangsúlyozta, hogy a mostani módosítás alapján a napszámosok – a korábbi előírástól eltérően – nemcsak a parkokban, hanem a
polgármesteri hivatalok tulajdonában levő összes közterületen dolgozhatnak, így az oktatási intézmények
udvara, az árkok, középületek karbantartását, takarítását is felvállalhatják a jogszabály keretei között. A
törvény előnye az is, hogy a munkát végző a személyi
száma alapján nyilvántartásba kerül a munkaügyi felügyelőség online alkalmazásán keresztül, és azután is
szükség van a munkájára, megbízható munkaerőként
alkalmazhatják. Ez az alkalmazási forma tehát sokkal
több garanciát jelent a munkáltató számára, mint az

utólag kiegészített és módosított 416/2001-es törvény,
amely a szociális segélyben részesülőket kötelezi közösségi munkára. A napszámostörvény szerint a munkaadó köteles munkavédelmi szempontból
felkészíteni az érintettet.
A képviselő hozzátette, hogy a feladatköri kód (cod
CAEN) alapján hiánypotlásként más szakmákra is kiterjesztették a jogszabályt, ugyanis így például alkalmazhatók a turistaidény alatt fürdőtelepeken pincérek,
de a régészeti ásatásokat, a nyári gyakorlatot végző
diákokat is javadalmazhatják így, és akár a tanulók is
jövedelemhez juthatnak, emellett kongresszusok, kiállítások szervezésére is lehet napszámosokat alkalmazni.
A következő területeken lehet időszakos munkát
végezni: mezőgazdaság, vadászat, kiegészítő szolgáltatások, halászat, akvakultúra, kiállítások, vásárok,
kongresszusok szervezése, reklámtevékenység, régészeti ásatások, faültetés, művészeti produkciók, előadások, illetve az ezt támogató munkák,
táborszervezés az Oktatási és Sportminisztérium hatáskörébe tartozó diákoknak, háztáji állattartás, catering, tájépítészet, parkok, zöldövezetek, közterületek
karbantartása, vendéglők, bárok kiszolgálószemélyzete, állatkertek, botanikus kertek vagy természetvédelmi területek karbantartása, szállodai munkák,
sportbázisoknál, sportkluboknál kiegészítő munkálatok.
Megkerestünk néhány polgármestert is, hiszen a
képviselő szerint leginkább az önkormányzatok munkáját segítik a módosított jogszabállyal. Az elöljáróknak megoszlott a véleményük az ilyen jellegű
munkavégzéssel kapcsolatban. Volt, aki a közterületen elvégzendő munkálatokra szerződést köt szakcéggel, mert ennek alapján számonkérhető, ellenőrizhető
a munka, és garanciát is vállalnak érte. Egy másik hivatalban a szociális munkásokkal fedik le az idénymunkát, és bár elkopott a kaláka intézménye, vannak
települések, ahol bevonható a lakosság a közmunkára.
Egy másik polgármester határozottan jónak tartja a
törvényt, mivel – elsősorban – nagyobb közösségi
rendezvényekre (falunap, fesztiválok) állás nélküli fiatalokat alkalmazhatnak az előkészítő, a rendezvény
alatti és az utómunkálatokra is. Mindenképpen lehetőség arra, hogy a szakképzetlen munkát rábízzák
olyanokra, akik dolgozni szeretnének a közösség érdekében.

Nevet vált a Tekerj egy jó célért
kerékpáros adománygyűjtő rendezvény

15 nemes cél vár támogatókra

Fotó: Menyhárt Borbála

Megújult formában, Bikeathon néven szervezi meg
május 14-15-én Marosvásárhely legnagyobb kerékpáros
adománygyűjtő rendezvényét
a Marosszéki Közösségi Alapítvány. Ezúttal mintegy 15
közösségi projekt vár támogatásra – derült ki a tegnapi
sajtótájékoztatón, ahol a
szervezők az eseménnyel
kapcsolatos részleteket, valamint a támogatásra váró projekteket ismertették.

Menyhárt Borbála
Új néven szervezik meg idén a
hagyományos Tekerj egy jó célért
kerékpáros, adománygyűjtő rendezvény tavaszi kiadását, amelyre civil
szervezetek, oktatási intézmények
neveztek be közösségi kezdeményezésekkel, amelyeket támogatni
lehet. Ezúttal eddig 15 projektet
lehet támogatni, de az elkövetkező
napokban előfordulhat, hogy lesznek újabb partnerek – tudtuk meg
Gál Sándortól, a Marosszéki Közösségi Alapítvány vezetőjétől.
Mint mondta, a felnőtt kerékpárosoknak két útvonalat biztosítanak
a tekerésre. Az extrémebb terepek
kedvelőinek lehetőségük lesz az erdőben kerékpározni a Bikeathon
Wild keretében. Az indulás Marosvásárhely jeddi határában lesz, és a
résztvevőknek mintegy 10 km-es
távot kell megtenniük a somostetői
és környékbeli erdőben az ellenőrző
pontok érintésével. A Bikeathon
City résztvevői mintegy 22-27 kmes útvonalon kell végigtekerjenek a
város területén úgy, hogy eljussanak
a különböző helyszíneken felállított
15-20 ellenőrző pontba.
A gyerekek – elkerülve az autós
forgalmat – Marosvásárhely főterén
tekerhetnek egy jó célért vasárnap
délelőtt, számukra a városközpontban állítják fel az ellenőrző pontokat, amelyeket végig kell járniuk,
ezenkívül a Creactivity Egyesület
érdekes programokkal várja őket.
Vasárnap 15 órakor indul a hagyományos Kritikus tömeg kerékpáros
felvonulás, Marosvásárhely főterét
aznap 8–18 óra között lezárják az
autós forgalom előtt. Mivel a romániai törvények tiltják a 14 év alatti
gyerekek közutakon való kerékpáros közlekedését, a gyerekek számára délelőtt, a főtéri park körül
szervezik meg a felvonulást – részletezte Gál Sándor. Azok, akik feliratkoznak, hogy részt szeretnének
venni az eseményen, személyenként
30 lejes beiratkozási díjat kell fizessenek, aminek a felével egyik benevezett
projektet
támogatják.
Emellett rövidesen elkészül egy
applikáció, amelyen keresztül azok
is adományozhatnak a több mint 15
nemes célra, akik nem ülnek kerékpárra május 14–15-én. A kerékpáros

eseményre benevezők tombolán
vesznek részt, amelynek a fődíja
egy kerékpár. Ugyanakkor egy, a
Caritas szervezet közbenjárásával
Ausztriából érkező adománynak
köszönhetően 1500 minőségi kerékpárossisakot osztanak ki a vasárnapi
eseményen kerékpározó gyerekek
között.
A sajtótájékoztatón jelen volt
több civil szervezet, illetve oktatási
intézmény képviselője, akik röviden
ismertették a projektjeiket, amelyeknek a megvalósításához támogatásokat várnak.
A Borsika néptáncegyüttes az új
próbaterem felújítására gyűjt,
ugyanis ahhoz, hogy az használhatóvá váljon, különféle javítási munkálatokra van szükség. Törzsök
Sándor, a Borsika képviselője elmondta, heti rendszerességgel
három korcsoportban mintegy 150
gyerekkel próbálják megismertetni
és megszerettetni a néptáncot, néphagyományainkat, népszokásainkat
az oktatók, akik a Maros Művészegyüttes hivatásos táncosai.
A Yuppi Camp tábort szervez
rákos, cukorbeteg vagy autoimmun
betegségben szenvedő gyermeket
nevelő családoknak, és a támogatást
erre fordítanák. Hasonló célra gyűjt
a Piros Orr Egyesület is, amelynek
a képviselője, Csatlós Tünde elmondta: fogyatékkal élő gyerekeket
nevelő családoknak szeretnének tábort szervezni, hogy lehetőséget
biztosítsanak számukra, hogy legalább egy rövid időre kilépjenek a
mindennapi rutinból, és kikapcsolódjanak.
A Little People Romania terápiás
és oktatási tevékenységekkel támogatja a kórházban kezelt, daganatos
betegségben szenvedő gyerekeket.
Ehhez kérik a támogatók segítségét.
A Szent Balázs Alapítvány projektje
orvostanhallgatók toborzását és
képzését célozza meg, akik részt
vállalnának az iskolai prevenciós tevékenységekben. A vajdaszentiványi
Art
Equest
Egyesület
fogyatékkal élő gyerekek és fiatalok
számára biztosít lovas terápiát
komplex szakembercsapattal, erre a
tevékenységre vár támogatást. A
Vox Novum Egyesület egy központ
berendezésére gyűjt, ahol rendszeresen, helyi szakemberek bevonásával gyerekeknek, fiataloknak,
illetve szülőknek különféle programokat szerveznének, ahol hasznosan tölthetnék el a szabadidejüket.
Ugyanakkor több óvoda is benevezett, ők a projektjeik által elsősorban játékos mozgásra szeretnének
lehetőséget biztosítani az oda járó
kisgyerekeknek.
A kerékpáros eseményre a bikeathon.ms honlapon lehet feliratkozni, és ugyanitt található
meg a rendezvénnyel, valamint a
projektekkel kapcsolatos összes
részlet is.
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800 éves az Aranybulla
Nyolcszáz éve, 1222. április
24-én adta ki II. András király
Fehérváron a magyar nemesség jogait első ízben rögzítő
Aranybullát, amely évszázadokra a magyar jogrendszer
egyik legfőbb tartóoszlopa, a
történeti alkotmány fontos
része lett. Az MTVA Sajtóarchívumának anyaga:

meghalt, a Szent Korona pedig
visszakerült Magyarországra, és
1205. május 29-én megkoronázták
II. Andrást.
Az új király alapvetően más elképzelésekkel kezdte uralkodását,
mint elődei. Új intézkedéseknek
(nove institutiones) nevezett politikájának alapelvét így fogalmazta
meg: „a királyi felség bőkezűségét
Az Aranybulla kiadását hosszabb semmi sem szoríthatja határok
viszálykodás előzte meg. A Ma- közé, és az uralkodó számára az
gyarországot a kor jelentős hatal- adományozás legjobb mértéke a
mává emelő III. Bélát
1196-ban legidősebb
fia, Imre követte a trónon, akinek egy évtizednyi
uralkodását
beárnyékolta öccsével,
a koronára vágyó Andrással való folyamatos
ellenségeskedés. Imre
még 1204-ben bekövetkezett halála előtt megkoronáztatta
alig
ötesztendős fiát, III.
Lászlót, és megeskette
Andrást, hogy támogatni fogja unokaöcscsét. András azonban
figyelmen kívül hagyta
esküjét és IV. Ince pápa
intését, semmibe vette a
gyermekkirály jogait.
Az özvegy királyné
emiatt fiával és a koronával IV. Lipót osztrák
herceghez menekült
Bécsbe. András már
hadat gyűjtött, amikor
Forrás: Wikipédia
III. László váratlanul II. András király

Az Aranybulla emlékműve Székesfehérváron

András királyi aranypecsétje, amelyről a 31 pontból álló Aranybulla a nevét kapta, a székesfehérvári Szent István Király Múzeumban Fotó: MTI

mértéktelenség”. Féktelen birtokadományozásokba kezdett, amelyekből bőven jutott a király
feleségével, Merániai Gertrúddal
együtt érkezett németeknek is, akik
olyan népszerűtlenek lettek, hogy a
magyar főurak egy csoportja 1213ban meggyilkolta a királynét.
András a jószágok osztogatása
közben jövedelmének nagy részét
elvesztette, ezért újabb bevételek
után kellett nézzen: ő vezette be a
rendkívüli pénzadót és a nyolcadvámot, kötelezővé tette a pénzbeváltást, azaz a régi pénzt évente
rosszabbal helyettesítették. Az új
adók igen súlyos terhet jelentettek,
a megerősödött főurak pedig az

Fotó: MTI

addig királyi bíráskodás alá tartozó
szabad szervienseket is igyekeztek
fennhatóságuk alá vonni. Az elégedetlenség és zűrzavar végül oly
nagyra nőtt, hogy András 1222-ben
országgyűlést hívott össze Fehérvárra, ahol törvénybe foglalta a nemesség jogait garantáló szabadságlevelét. A 31 pontból álló Aranybulla
hét példányban készült el, nevét a
megerősítésére használt királyi aranypecsétről kapta. (Az eredeti példányokból egy sem maradt fenn, de
számos másolatból ismerjük.)
Az első oklevél formában kiadott
magyar királyi kiváltságlevél biztosította a szerviensek számára, hogy
ha fiúörökös nélkül haltak meg, birtokaikat szabadon örökíthessék, de
a negyedrész lányukat illette, ha
nemzetségük kihalt, a birtok visszaszállt a koronára. Birtokaik mentességet kaptak a beszállásolás alól, és
nem kellett adót fizetniük. Katonáskodási kötelezettségük csak az országot érő veszedelem esetére
terjedt ki, az országhatáron túl a király költségén szálltak hadba. Az
Aranybulla biztosította, hogy részt
vehessenek a király jelenlétében
évente megrendezett székesfehérvári törvénynapokon; mentesültek a
megyésispánok joghatósága alól;
csak törvényes bírói ítélettel lehetett
őket elfogni és javaikat elkobozni.
Az Aranybulla emellett tiltotta
idegenek méltóságra emelését az
ország tanácsának beleegyezése
nélkül, tiltotta a birtokadományozást az idegeneknek, miként egész
vármegyék eladományozását és két
méltóság viselését is. Az egyházat
is megillette az adómentesség, de a

tizedet nem pénzben, hanem természetben kellett beszednie. A leghíresebb az utolsó, ellenállási
záradékként ismertté vált 31. pont,
amely kimondta: ha András, illetve
utódai nem tartanák be az oklevélben leírtakat, akkor az ország egyházi és világi méltóságai a
hűtlenség vétke nélkül ellenállhatnak neki.
Az Aranybulla a magyar jogfejlődés egyik legfontosabb állomása.
A következő évszázadokban többször megújították, legfontosabb tételei
ott
szerepelnek
a
Werbőczy-féle, ténylegesen jogerőre soha nem emelkedett, de a 19.
századig a magyar jogszolgáltatás
alapjának számító Tripartitumban
is. Az Aranybullát 1231-ben II.
András, 1267-ben IV. Béla, majd I.
(Nagy) Lajos 1351-ben újította
meg, ekkor került bele az ősiség törvénye. Az ellenállási záradékról a
rendek – a szabad királyválasztás
jogával együtt – az 1687-es soproni
országgyűlésen mondtak le.
Az Aranybulla monumentális
emlékműve Székesfehérváron áll,
azon a helyen, ahol a hagyomány
szerint egykor kihirdették. Az Alkotmánybíróság tagjainak nyakában hivataluk jelképeként az
Aranybulla pecsétjének másolata
függ. Kiadásának 800. évfordulója
alkalmából Székesfehérvár emlékévet hirdetett, melynek keretében augusztusban a Székesfehérvári
Királyi Napokat, a Koronázási
Szertartásjátékot és az Aranybulla
Művészeti Napokat is megrendezik,
az Aranybulla történetéről tévésorozat is készül.
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A természet kalendáriuma (DX.)
Kiss Székely Zoltán
Április végi, május eleji sétánkat a csillagos égbolton kezdjük. Ha időd engedi, tarts
velem, kedves Olvasóm.
Most az állatövi csillagképek közül a Rák,
az Oroszlán, a Szűz és a Mérleg rajzolódik ki
az ég brokátjára. Az Ökörhajcsár Arcturusa,
a Szűz Spicája és az Oroszlán Regulusa a tavaszi égbolt három legfényesebb csillaga.
A Rák az ógörög monda szerint vigasztalásul került az égre. Midőn Héraklész a lernai
hidrával küzdött, Héra, aki a vesztére tört,
egy rákot küldött, hogy a hős lábába marjon,
Héraklész azonban eltaposta, Héra helyezte
végső nyughelyére, az égre.
Az Oroszlán a nemeai oroszlán, melynek
elpusztítása ugyancsak Héraklész egyik hőstette volt.
A Szűzről sokféle mese szól. Tartják Justitiának, az igazság istennőjének, aki kezében
a szomszéd csillagképet, a Mérleget tatja.
Egy másik monda szerint ő Ikariosz-lány,
Érigoné. Dionüszosz egy ízben borral ajándékozta meg Ikarioszt, s meghagyta, hogy
terjessze a szőlőművelést. Ikariosz első szüretekor pásztorai lerészegedtek, azt hitték,
hogy Ikariosz megmérgezte őket, s agyonverték. Érigonét kutyájuk, Szeirosz (Sirius)
vezette el a szörnyű tetthelyre. Sirius az egész
égbolt legfényesebb csillaga lett a Nagy
Kutya csillagképben. Ikariosszal azonosítja a
monda az Ökörhajcsárt. A Szűz egyik csillaga
a Vindemiatrix, a szőlőművelő asszony.
Férfi párja a Videmiator. Ebből a szóból ered
a magyar vincellér szavunk is.
Ereszkedjünk most kissé lennebb, a Föld
atmoszférájába. Ilyentájt egyre nő a napsütéses órák száma, s a csapadék is több lesz.
Májusban az időjárást gyakran a szubtrópusi meleg levegőtömegek alakítják. A nagy
nedvességtartalmú levegő sok csendes esőt
hoz, de a sok felhő és eső ellenére a hőmérsékleti viszonyok úgy alakulnak, hogy a növények fejlődéséhez fölöttébb kedvező az
időjárás.
Mára azonban a klímaváltozás átalakítja e
néhány évszázada kialakult rendjét a természet évszakos változásának. Hogy hol robban
a klímaváltozás bombája? Úgy néz ki most,
hogy a boreális erdők övezetében, az Északisarkkörtől délre elhelyezkedő tajgában:
Oroszország, Alaszka, Kanada, Skandinávia
erdeiben. A Nagy-Északi-erdő a világ legnagyobb földi széntárolója. A fagyott talajba kötött szénvegyületek – a CO2 és a CH4 – a
légkörbe kerülve az üvegházhatás fokozódását eredményezik, ami globális felmelegedéshez vezet.
Annak valószínűsége, hogy a jelenlegi képességeink elegendők ahhoz, hogy a Föld
globális átlaghőmérsékletét 2 C-fok alatt
tartsuk, elég kicsi – mondta Corey Bradshaw, a boreális erdők szakértője, az Adelaide Egyetem professzora. – Épp ezért minden
lehetséges módot minél előbb ki kell használnunk, hogy kitűzött célunk tartható maradjon.
Erdeink megőrzése, azok helyreállítása a
megoldás részét képezi.

Pán fenyője zöld tavaszi szikrákat ont

A korább feltételezettnél jóval több szén
rejlik a boreális erdők talajában. Míg a trópusi erdőkben a szénvegyületek az élő fákban
koncentrálódnak, a boreális erdők szenének
95%-a a talajban raktározódik. Ezen erdők
harmadára ugyanis a permafroszt, az állandóan fagyos talaj jellemző. Oroszország és
Kanada eme tőzeges területei majdnem 350
millió hektárt tesznek ki.
A boreális zóna erdei különösen fontosak a
klímavállalás betartásának szempontjából –
álltja Charlie Koven, a Berkeley Lab permafrosztra szakosodott kutatója –, mivel hatalmas mennyiségű szén tárolódik ezen erdők
állandóan fagyott talajában. A katasztrofális
klímaváltozás elkerülése érdekében nem szeretnénk, ha ezek felszabadulnának.
E tekintetben az erdőtüzek elszaporodása
nagyon fontos. Márpedig az utóbbi időben intenzív és nagy kiterjedésű erdőtüzek tizedelik
Kanada és Szibéria erdeit. Az utóbbi idők erdőtüzeinek példátlan szaporodását a szakemberek
a
globális
felmelegedéssel
magyarázzák. Más hatásuk is van a nagy erdőtüzeknek. Példának okáért, a 2012-es nagy
erdőtüzek korma-pernyéje is hozzájárult a
grönlandi jégtakaró majdnem teljes felszíni
olvadásához. Ha a grönlandi jégtakaró teljesen eltűnne, a világóceán szintje 6 métert
emelkedne.
A fenyőbogarak meg a fenyőbagolylepke
elsőre ártalmatlannak tűnő, csak helyi károsodást okozó rovarok. Azonban képesek foltokban kiirtani a tajgát, hozzájárulva a
raktározott szén felszabadulásához. A növekvő évi átlaghő kimondottan kedvez e rovarok tömeges elszaporodásának. Brit
Columbiában és Szibéria egyes területein már
bizonyították romboló hatásukat.
A hegyi fenyőbogarak megjelenése következtében becsült éves szénfelszabadulás Kanada nyugati részén 50%-kal magasabb
azoknál az értékeknél, melyek az erdőtüzekkel
hozhatók összefüggésbe – írta Bradshaw. Az
enyhébb telek a magasabb rovartúlélést és a
növekvő szaporodást fokozzák, tovább
rontva a kialakult helyzetet – a boreális erdőkre már így is a 1,5 C-fokos átlaghőmérséklet-emelkedés a jellemző. Az eredmény a
természetben ritkán megvalósuló pozitív
visszacsatolási folyamat. Ugyanakkor az
erdők majd észak felé terjednek tovább, hogy
az optimális hőmérsékleten éljenek. Ezzel
együtt a globális felmelegedés szárazsághoz
vezethet a délibb területeken, ami miatt az
erdő megritkul, a permafroszt megolvad, felszabadítva ezzel a magában tárolt CO2-ot és
CH4-t.
Az olvadó permafrosztból származó széndioxid csak Oroszországban többszörösen
nagyobb lehet, mint ami jelenleg a trópusi
erdők irtásából szabadul fel – vonja le a végkövetkeztetést Bradshaw.
Hogy az emberiség képes-e e természeti folyamat leállítására, kérdéses. Neves geológusok, paleobotanikusok arra hívják fel a
figyelmet, hogy ilyen nagyságrendű klímaváltozások máskor is voltak a Föld életében
– az ember nélküli Föld életében –, s ezeket
a folyamatokat leállítani a földlakó ember

Héra fűzfája szelíd zöld-ezüst barkazenében

képtelen, csak lassíthatja őket. Hogy kinek
lesz igaza e tekintetben? A válaszra nem néhány évnyi, évtizednyi időt kell várni, hanem
néhány száz (?), ezer (?), százezer (?) évet.
Ami tény: az emberiség újra ráébredt kicsiny voltára, egyben arra a felelősségre,
amellyel a teremtett világ iránt adós. Az
ember nem tudja meghódítani a természetet,
annak pásztora kellene legyen. Ennek az eszmének évezredes hagyományait közel két évszázaddal ezelőtt mintha elfeledte volna, de
mára újra felfedezni véli, s főleg meg akarja
valósítani.
Az ókor görögje, rómaija mitológiájába
foglalta az egységes természet tiszteletét. És
kegyetlenül büntette a természet rongálóit.
Pán, a pásztoristen, Artemisz, a vadállatok
istennője a természetet védték az emberrel
szemben. Artemisz, a rómaiak Dianája, egyben a vadászat istennője is volt. (Maga a vadászat alapvető életforma, aminek sosem
volt/lehet célja a természet tönkretétele.) Artemisz megöli Oriont, a híres
vadászt, mert az azzal kérkedett, hogy minden állatot le
tud ölni. Egy másik vadászt,
Aktaeont pedig saját vérebeivel tépeti szét, mert meglesve
őt fürdőzés közben, lenyilazta
szent szarvasát. Agamemnonra, aki a megszentelt ligetben
szarvast
ejtett
–
Szophoklész írja – azt a büntetést mérte, hogy áldozza fel
saját leányát.
Az ógörög vadászok tisztelték a védett helyeket: az istenek szent ligeteit. Az
Olümposz az ógörög világ
legfőbb természetvédelmi területe volt. Az istenek szent fái
– Zeusz tölgye, Apolló babérfája, Pán fenyője, Héra fűzfája – védettséget élveztek. A
fák őrizői a nimfák és a driádok voltak. Amikor Eüszihthon, Tesszália királya kivágott
egy tölgyfát Ceres megszentelt erdejében, az istenek csillapíthatatlan éhséggel súj-

tották. A megszentelt ligetekből, erdőkből
még az elszáradt növényzetet sem takarították, így megőrizve olyan fajokat, amelyek a
mező- s erdőgazdálkodásba bevont területekről kipusztultak.
Az ógörögök mélységesen tisztelték Földanyát, minden élet eredőjét és oltalmazóját, a
természetet. Hitük szerint a világ az elemek
szüntelen ciklikus megújhodásán alapszik,
nincs végérvényes kezdet és vég sem, csupán
a részek keveredése és cseréje – ezt nevezték
természetnek.
(…) A szőllőszemben alszik így a bor
ahogy te most mibennünk rejtezel.
Pattanj ki hát! egy régesrégi kép
kisért a dalló száju boldogokról;
de jaj, tudunk-e énekelni még?
– Himnusz a békéről. A117 éve, 1905.
május 5-én született Radnóti Miklós írja ezt
1938-ban –
(…) didergő erdők anyja… nap:
leheld be zúzos fáidat meleggel,
s állj meg fölöttünk is, mert megfagyunk
e háboruk perzselte télben itt,
ahol az ellenállni gyönge lélek
tanulja már az öklök érveit.
Nyarakra gondolunk s hogy erdeink
majd lombosodnak s bennük járni jó,
és kertjeinknek sűrü illatában
fáján akad a hullni kész dió!
(…) zászlós sörényü, csillogó lovak
száguldanak a hulló nap felé!
s fejünk felett surrog és csivog
a fecskefészkektől sötét eresz!
Így lesz-e? Így! Mert egyszer béke lesz.
Ó, tarts ki addig lélek, védekezz!
Békével maradok s kiváló tisztelettel.
Kelt 2022. április 29-én, anyák napja előtt
két nappal.
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Erdélyi arcok

Társulatba zárt színészsors Erdélyben

Puskás László színművész 1987-ben
született. Gyergyóremetei, és – bár
lassan már tíz éve Csíkban él – annak
is akarja tudni magát. Amint azt a
Népújságnak elmondta, szereti a családját, a szakmáját, és igen erősen
kötődik a Székelyföldhöz, ahhoz a régióhoz, ahol otthon érzi magát. Megtudtuk, hogy pár évvel ezelőtt volt
lehetősége úgymond szakmailag továbblépni, azonban „nem feljebb”.
Sokat vacillált, de végül muszáj volt a
szívére hallgatnia. Döntésének köszönhetően itt maradt Erdélyben, a
hideg Csíki-medencében, ahol legalább féléves a fűtési szezon, és a művészetekben tevékenykedőknek nap
mint nap kisebb-nagyobb harcokat
kell vívniuk. Megjegyzése szerint:
ezek a harcok nem keserédesek és
nem megvívhatatlanok. Az Erdélyi
arcok soron következő részében Puskás László színésszel, a Csíki
Játékszín társulata tagjával beszélgettünk.

Nagy-Bodó Tibor
– Hogy emlékszel vissza a gyermekkorodra, az iskoláidra és az egyetemi éveidre?
– Sohasem szerettem az oktatásban lubickolni, mindig azt tanultam szívesen, amit
szeretek. Kedveltem a jó tanárokat, azokat,
akik nem mennyiségi, hanem minőségi
munkát végeztek. Akik lélekkel és odaadással tanítottak. Sosem voltam éltanuló, de
nem is akartam az lenni. Szerettem jó nagyokat barangolni, csavarogni a bringámmal
Remetén és környékén. Az iskola közelében
laktunk. Amíg az elemi osztályokat végeztem, társaságban, csapatban voltam. A középiskolát Gyergyószentmiklóson végeztem
matek-info szakon a Salamon Ernő gimnáziumban, ahol rövid időre belecsöppentem
a suli színjátszó körébe is. Az érettségi után
végül az infót folytattam Marosvásárhelyen,
a Sapientián. Kemény fél évet töltöttem ott,

ahol, ha jól emlékszem, négyféle mateket tanultunk. Na, így lett elegem a reál tantárgyakból. Hazaköltöztem Remetére, és a
következő évben öt helyre felvételiztem,
ebből kettő Kolozsváron lett volna, és
három Vásárhelyen. Ezek között volt a színi,
amit mentőövnek vetettem be, ha az előző
négy kiesik. És szükség is volt rá. Hála Istennek.
– Mit jelentettek neked a Marosvásárhelyen töltött évek?
– Vásárhely lett a második otthonom.
Szerettem az akkori várost, a barátaimat,
akiket ott ismertem meg. Sok orvossal kerültem egy bentlakásba, és ott találkoztam a
legjobb barátommal is, aki szintén gyergyói.
Vásárhely számomra a szabadságot jelentette. A gólyabálok, a Víkenden és a Jazzklubban töltött bulik, az éjszakába nyúló
próbák az egyetemen és a reggelig tartó beszélgetések meghatározták az egyetemi éveimet.
– Miért lettél színész?
– Tényleg nem tudom megválaszolni.
Mondogatták, hogy ó Laci, te olyan bolond
vagy, menj színire, de sosem vettem komolyan ezeket az impulzusokat. Aztán eltelt jó
néhány év, és mégis próbálkoztam. De ha a
realitást nézzük, nem szerettem szavalni
még általános iskolában sem. Mindig kibújtam az ilyen feladatok alól. Jártam énekkarra
és furulyakarra is – utóbbiból kitettek, már
nem emlékszem, miért –, de nem jutott el az
agyamig, hogy olyan is van, hogy művészet.
Aztán kellett egy kis kitérő, hogy rájöjjek: a
humán tudományok közel állnak hozzám.
Igaz, hogy megfoghatatlanok, mármint a reálhoz képest, ahol tudod, hogy 2x5 az 10, de
nekem pont az tetszett, hogy valamit el lehet
mondani így is, meg úgy is. És mindegyik
lehet igaz.
– Mivel indítottak útra a szüleid?
– Egy mondatban nem tudnám megfogalmazni, de sok mindennel felvérteztek. Tanítottak tisztességre, hibáink belátására és
becsületre. De ahogy az igazság is mindig középen van, és nagyon sok minden relatív, így
magunknak kell megtalálnunk az éltető erőt

vagy rugót. Az igazság keresése mindig foglalkoztatott, de ahogy telik az idő, egyre inkább kíváncsibb vagyok a másik oldalra,
hogy vajon miért tudja valaki pont az ellenkezőjét gondolni annak, amit én. Nehéz dolgok ezek…
– A család mindenkinek megváltoztatja az
életét…
– Nagyon megváltoztatja. Ezt csak akkor
tapasztaltam meg igazán, amikor én is szülő
lettem. A gyermek őszinte, amíg az értelme
ki nem fejlődik. Utána meg sakkjátékos, de
még mindig gyermek. Nagyon szeretem a
gyermeki lelket, az önfeledten játszó gyermekeket, akik nem azon gondolkodnak, hogy
mi is a teendő mára, hanem csak úgy léteznek. Sokszor megkívánom, hogy ne tudjak
semmiről, csak úgy jönni-menni, játszani
gondtalan. A másik a felelősség irántuk. Ez
attól a naptól kezdve automatikusan kialakul,
ahogy megfogan a gyermek. Nem kell magyarázni senkinek, hogy viselj gondot a fiadra, lányodra. Egyszer csak ott van. És nem
mondhatom, hogy könnyű teher ez a felelősség, de van, amit a sorsra kell bízni, és akkor
már könnyebb. Két lányom van, és mindkettő
tünemény, persze minden szülőnek a saját
gyermeke az, de akire te viselsz gondot, az
más.
– Hogyan látod az erdélyi színészek életét?
Milyen a mostani színészsors?
– Minden színház Erdélyben egy kis közösség, saját ízléssel. Még a nagy színházak is kis közösséget alkotnak, mondjuk a
tanügyhöz vagy az egészségügyhöz képest. Mondhatnám, hogy belterjes kis
körök vannak, amelyek nem tudnak kitörni vagy bekerülni a sodrásba, ha leszámítok egy-két nagyobb színházat. Eltelik
egy élet, és a szomszéd városok magyar
színészeit csak nevükről ismerem vagy
hallomásból, és ez valószínűleg fordítva is
így van. Dolgozunk, vívjuk a kis csatáinkat a poros színház és a kísérletező színházak között. Közben kipróbálunk új
formákat, amelyek sokszor sikeresek, sokszor kudarcba fulladnak, de hát ilyen ez a
szakma. A mindenkori közönség kell el-
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döntse, hogy neki mi tetszik és mi nem.
Az biztos, ha valamiben egységesen hiszünk, akkor hatással tudunk lenni a nézőkre, és elgondolkodtatjuk őket. Azt
hiszem, ennyi a lényeg, vagyis: a közös
gondolkodás.
– Szerinted milyen az igazán jó színész?
– Akkor tudom megmondani, ha látom.
Nagyon szeretek előadásokat nézni. Ha látok
egy jó színészt egy előadásban, akkor egyszerűen csak tudom, hogy jó. De hogy mitől jó,
azt csak ő tudja. Van, aki technikákban ügyes,
van, aki komikus alkat, van, aki jól énekel,
van, aki gyönyörűen beszél. A jó színész
megragadja a nézőt, és viszi magával. Nagyon tetszett, amikor a gyergyói Figura alapításakor
Bocsárdiék
nem
végzett
színészekre koncentráltak a kezdetekkor,
hanem egyéniségeket keresetek, olyanokat,
akiknek van véleményük a világról, vagy ha
úgy tetszik: van problémájuk a világgal.
Azok a színészek, akik csak munkát végeznek és szöveget mondanak, valószínű, hogy
még diplomával sem színészek. Muszáj beleraknunk teljes testünk, agyunk, lelkünk egy
előadásba, hogy a miénk legyen, hogy ne
csak automatára állított anyagmozgatók és
beszélő emberek legyünk, hanem történjenek
meg velünk a dolgok.
– Ha újrakezdhetnéd, megint ezt a pályát
választanád?
– Nem tudom. Ahhoz újra kellene kezdjem. Néha azt mondom, hogy nem, máskor
meg azt, hogy naná, mi mást csinálhatnék?
– Mi a különbség az erdélyi és a magyarországi színházi élet között?
– Erre sincs konkrét válaszom. Valószínű,
hogy itthon kicsit belterjesebb, kisebb amplitúdóval mozognak a színházak, tekintettel
arra, hogy sok az önkormányzati és az egészen pici színház is. Magyarországon meg
úgy látom, hogy van a vidék és a főváros. Elképzelhető, hogy vidéken épp olyan gondokkal küzdhetnek, mint például nálunk egy
kisebb magyar színházban. Nálunk az a jó,
hogy direkt módon annyira nem határozza
meg a színházakat a politika, mint Magyarországon. Nem hiszek az érdekek mentén
szőtt színházban.
– Mi a hitvallásod?
– Hitvallásom? Nem is tudom, van-e ilyen,
de megpróbálom megfogalmazni. Tenni a
dolgomat, amit nem csak úgy légből kapok,
hanem ezt mindenki meg kell hogy érezze.
Egyszer azt mondta nekem a remetei polgármester: mindegy, mit csinálsz az életben,
csak csináld jól! Légy mérnök vagy utcaseprő, de végezd jól a dolgod. Valami ilyesmi
lenne az én hitvallásom is, hogy amennyire
tudok, helytállok a családban, szakmában és
a civil életben. Aztán a bíráink, nézőink, rokonaink eldöntik, hogy komolyan kell-e venniük vagy sem.
– Hogyan tovább?
– Szeretném végezni a dolgom erőm és tehetségem szerint. Szeretnék békében alkotni,
dolgozni, anélkül hogy olyan szörnyűségekre kellene gondolnom, mint például ami
most folyik a világban. Ha nem tudok nélkülük élni, akkor muszáj felhasználnom azt a
munkámban is. Az, aki kizárja a világ történéseit, vagy nagyon bölcs, vagy nagyon
buta. Valahol középen akarok lenni, el sem
zárkózni, de egyfajta nyugalmat találni
ebben az információáradatban és a szélsőségessé torzuló világban. És semmiképp sem
szabad elfelejteni azt, hogy vannak még értékeink, amelyekre most kell vigyáznunk, és
nem holnap.
– Köszönjük a beszélgetést.
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A megjelölt sorokban, oszlopokban szerepl helyes megfejtéseket május 13-ig a
Népújság címére (Dózsa György u. 9. szám) beküldk közül két személy egy-egy
könyvet nyer. A pályázati szelvényt – a pályázat címével együtt – kérjük kivágni és a
borítékra ráragasztani. (Egy borítékban csak egy pályázati szelvény szerepelhet.)
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Második Irodalmi Karaván Székelyföldön
Májusban másodjára kerül sor a székelyföldi irodalmi karavánra. „Egyetlen hazánk van: ez a magyar nyelv” –
Kányádi Sándor gondolatával indult
útjára az év elején a Petőfi Kulturális
Ügynökség kiemelt programjaként az
Irodalmi Karaván, amely az egységes
magyar nyelv és kultúra ügyét szolgálja a hagyományos és kortárs magyar irodalom bemutatásával. Az
Irodalmi Karaván road-show Magyarországon és az országhatáron túl is
„utaztatja” az irodalmat, kiemelten a
Kárpát-medencében és Erdélyben.

Az első alkalomra januárban került sor, a
nagyon sikeresnek bizonyult eseménysorozatot Sepsiszentgyörgy, Kézdivásárhely, Csíkszereda és Székelyudvarhely látta vendégül.
A második erdélyi utazás május 11-e és 15-e
között zajlik, ennek keretében is rendhagyó
irodalomórák, esti Szalon-beszélgetések lesznek, valamint részvétel a Csíkszeredai
Könyvvásáron.
– Az első Irodalmi Karaván utazás januárban számos lehetőséget adott a találkozásra:
író vendégeinkkel telt házas fellépéseken beszélgettünk a könyvek születéséről, az irodalmi elődökről és olyan kiemelt dátumokról,
mint Nemes Nagy Ágnes születésének 100.
vagy Tamási Áron születésének 125. évfor-

dulója. Most tavasszal, visszatérve Erdélybe,
újabb városokat érintve ezt a megkezdett utat
folytatjuk, ezúttal a beszélgetések mellett már
egy gyönyörű szabadtéri Tamási-kiállítást is
bemutatva a székelyföldi közönségnek –
mondta Juhász Anna irodalmár, a Petőfi Kulturális Ügynökség Kiemelt Programok igazgatója.
Az Irodalmi Karaván második utazásán,
május 11–15. között öt napon keresztül
három városban és egy kiemelt könyves rendezvényen mutatkoznak be az írók, alkotó
vendégek: Marosvásárhelyen, Kolozsváron
és Csíkszeredában tematikus, rendhagyó irodalomórák, Szalon-estek és könyvvásári
programok megrendezésével készülnek a
szervezők a kiemelt programokra.
– Azt az utat kezdtük el idén járni, hogy
keverjük a klasszikus irodalom szerzőit és a
kortársakat. Az összecsengésekre vagyunk
kíváncsiak, és arra, hogy egy-egy – életrajzilag lezárt – életmű miként élhet vagy él tovább egy aktívan alakuló másikban. Akit egy
név vagy alkotói hang bevonz, annak felfedezés és új irodalmi élmény lesz egy másik.
Ehhez kapcsolódik, hogy egyre többször vonunk be társművészeket is, színészeket, zenészeket – elképzeléseink szerint így még
izgalmasabb és talán felejthetetlenebb lesz
egy-egy program-összeállítás – mondta Pál

Dániel Levente, a Petőfi Kulturális Ügynökség irodalomszakmai igazgatója.
A meghívott vendégek közt van Háy János
József Attila-díjas és Térey-ösztöndíjas író,
költő, Bartis Attila Marosvásárhelyen született, Térey-ösztöndíjas és Magyarország Babérkoszorúja díjas író, akihez kapcsolódik
Bogdán Zsolt Jászai Mari-díjas, Csíkszeredában született színművész, érdemes és kiváló
művész, Nagy Koppány Zsolt Marosvásárhelyen született Térey-ösztöndíjas író, szerkesztő, Farkas Wellmann Endre Marosvásárhelyen született, József Attila-díjas és Téreyösztöndíjas költő, szerkesztő, Vecsei H. Miklós Prima díjas színművész, Dálnoky Csilla
színművész, Balázs Imre József irodalomtörténész és Balla Gergely, a Platon Karataev
frontembere és szövegírója. Az esemény házigazdája Juhász Anna irodalmár, aki Tamási
Áron, Pilinszky János, Dsida Jenő és Nemes
Nagy Ágnes életművéhez kapcsolódó rendhagyó irodalomórákat tart az érintett városok
kiemelt intézményeiben, míg este a Szalonesteket és a könyvvásári beszélgetéseket moderálja. Az eseménysorozat programját az
alábbiakban olvashatják.
Május 11-én, szerdán 19 órakor a marosvásárhelyi Spectrum Színházban Irodalmi Szalon-est Háy János íróval és Dálnoky Csilla
színművésszel. Május 12-én, csütörtökön 19
órakor a Spectrum Színházban Amikor c. előadás Bogdán Zsolt színművésszel Bartis Attila
novelláiból és Irodalmi Szalon-est a szerzővel.

Május 13-án, pénteken 20 órakor a Kolozsvári Magyar Színház kamaratermében
Irodalmi Szalon-est Bartis Attilával.
Május 14-én, szombaton a Csíkszeredai
Könyvvásáron: 14 órakor Tamási 125 szabadtéri kiállítás-megnyitó; 15 órakor Farkas
Wellmann Endre és Nagy Koppány Zsolt
írókkal közönségtalálkozó és beszélgetés; 16
órakor „A szarvassá változott fiú” – Juhász
Ferenc mottójával az irodalom nagyjai egykor és ma, beszélgetés Juhász Anna, Vecsei
H. Miklós színművész és Balázs Imre József
irodalomtörténész részvételével; 17 órakor
bemutatkozik a POKET Zsebkönyvek –
zenés beszélgetés a POKET négyéves története kapcsán Vecsei H. Miklós színművész és
Balla Gergely zenész (Platon Karateav) részvételével; 19 órakor Irodalmi Szalon-est Bartis Attila író és Bogdán Zsolt színművész
szereplésével;
20 órakor – Mondjad, Atikám! – előadás
és beszélgetés Vecsei H. Miklós színművésszel.
Május 15-én, vasárnap 10 órakor a Csíkszeredai Könyvvásáron Balla Gergely Partért
kiáltó című kötetének zenés bemutatója
a szerzővel és Vecsei H. Miklós színművésszel.
Amint azt a szervezők közleményükben
megjegyzik, az ötnapos utazást videón rögzítik, a tartalmas beszámolókat és az utazás izgalmas pillanatait filmben is megmutatják
oldalaikon. (Knb.)

Az Uránia Nemzeti Filmszínházban

Bemutatják a LUX közönségdíjra jelölt filmeket
Május 11. és 13. között újra az Uránia
Nemzeti Filmszínházban mutatják be
az Európai Parlament és az Európai
Filmakadémia megújult, közös filmművészeti díjára, a LUX közönségdíjra
jelölt filmeket. A fontos társadalmi
kérdésekre reflektáló alkotások vetítéseire a belépés díjtalan, jegyeket az
Európai Parlament Kapcsolattartó Irodájának
Facebook-oldalán
lehet
nyerni egy rövid kvízjáték kitöltésével.

Mózes Edith
A LUX közönségdíjat 2020-ban vezették
be az Európai Parlament és az Európai Filmakadémia szervezésében, az Európai Bizottsággal és az Europa Cinemas nemzetközi
mozihálózattal együttműködésben. Két korábbi elismerés ötvözete: a LUX filmdíjé,
amelyet az Európai Parlament 2007-ben ala-

pított a kultúra és a sokszínűség iránti elkötelezettség szimbólumaként, valamint a
People’s Choice Awardé, amely az Európai
Filmakadémia közönségdíja.
Kulturális hidakat építő kezdeményezés
Az eredeti LUX filmdíj hagyományaihoz
híven ez az új elismerés és a hozzá kapcsolódó, határokon átívelő páneurópai vetítéssorozat
is
olyan
filmeket
helyez
reflektorfénybe, amelyeket összeköt az európai identitás sokrétű kérdésköre és aktuális,
az európai embereket érintő társadalmi jelenségek érzékeny ábrázolása. A filmszakmai
zsűri által kiválasztott három alkotást a tavaszi hónapokban az Európai Unió mind a 27
tagállamában, összesen 24 nyelven feliratozva nézhetik meg az érdeklődők. A kulturális hidakat építő kezdeményezés arra
ösztönzi az európai mozinézőket, hogy
maguk is váljanak a díj odaítélésének aktív
részeseivé: vitassák meg a látottakat, és szavazzanak a kedvenc filmjükre a május 25-ig
elérhető online közönségszavazáson. A győztes alkotást – amelyről fele-fele arányban határoznak a közönségszavazatok és az Európai
Parlament képviselőinek szavazatai – június
8-án hirdetik ki az Európai Parlament plenáris ülésén, Strasbourgban.
Idén három film versenyez a díjért,
a belépés díjtalan
Idén három film versenyez a díjért, olyan
fajsúlyos és aktuális témákat feldolgozva,
mint a háborús konfliktusok tragikus következményei, a homoszexualitás üldözése a huszadik században és az Európán kívülről,
élhetetlenné vált vidékekről érkező menekültek traumái.
A LUX közönségdíjra jelölt filmek sorát
május 11-én 19 órakor Jasmila Žbanić Quo
vadis, Aida? című háborús drámája nyitja az
Urániában, amellyel az Arany Medve díjas
bosnyák rendezőnő a második világháború
utáni Európa egyik legsötétebb fejezetére, az
1995-ös srebrenicai mészárlásra emlékeztet.
A gyors tempójú, megrázó és pattanásig fe-

szült dráma főhőse, Aida az ENSZ tolmácsaként dolgozik a szervezet által biztonságos
övezetnek nyilvánított, a szerb hadsereg
által mégis elfoglalt kisvárosban, ahol bosnyákok tízezrei kerestek menedéket. Tolmácsként kulcsfontosságú információkhoz
jut, és az egyre fojtogatóbb közegben mindent megtesz, hogy megmentse férjét és két
felnőtt fiát a közelgő tragédiától. A nemzetközi koprodukcióban, kilenc ország részvételével készült, Velencében debütált alkotás
az Európai Filmdíj abszolút győztese volt, a
legjobb európai film, a legjobb rendező és a
legjobb színésznő díját is elnyerte, s emellett
a legjobb nemzetközi film Oscar-díjára is jelölték.
A vetítéssorozat május 12-én 19 órától az
osztrák Sebastian Meise Great Freedom című
filmdrámájával folytatódik. A második világháború utáni Németországban játszódó alkotás – amelynek megtekintését a szervezők
csak 18 éven felüli nézőknek ajánlják – egy
fiatal férfi kálváriáját mutatja be, akit az
NSZK-ban akkoriban (egészen 1969-ig) még
bűncselekménynek számító homoszexualitása miatt újra meg újra bebörtönöznek. Hans
életében az egyetlen állandó emberi kapcsolatot rabtársa, a gyilkosságért életfogytiglanra
ítélt, megrögzött homofób Viktor jelenti.
Egymástól való viszolygásuk az évek, évtizedek során sajátos kötelékké alakul, amelyben felszínre kerülnek rejtett félelmeik és a
fájdalom, amely az életüket uraló elnyomás
és a mély szabadságvágy kettősségéből
fakad. Az osztrák–német koprodukcióban készült film világpremierjére Cannes-ban, az
Un Certain Regard szekcióban került sor,
ahol a zsűri különdíjával jutalmazták, és
azóta húsz nemzetközi fesztiváldíjjal, köztük
a legjobb operatőr és a legjobb filmzene Európai Filmdíjával is elismerték.
A harmadik idei versenyfilm, s egyúttal az
Uránia-beli sorozat záróvetítése május 13-án
19 órától a dán Jonas Poher Rasmussen Menekülés/Flee (16) című filmje. Ez a több mint
80 nemzetközi fesztiváldíjjal elismert dán–

francia–svéd–norvég koprodukció a mozitörténet első olyan alkotása, amelyet egyszerre
jelöltek Oscar-díjra a legjobb animációs film,
a legjobb dokumentumfilm és a legjobb
nemzetközi játékfilm kategóriájában. Egy
Dániában élő sikeres akadémikus igaz történetét mutatja be, aki a nyolcvanas években
gyermekként, családjával menekülni kényszerült a háború sújtotta Afganisztánból.
Amin (álnév) a jobb élet reményében különböző nyugat-európai országokban próbált
letelepedni, több-kevesebb sikerrel, miközben kibontakozó szexuális identitását titkolnia kellett családja előtt. Az anonimitás
megőrzése érdekében nagyrészt animációs
formában készült, bensőséges hangulatú
filmben Amin és a rendező – aki a főszereplő közeli barátja és egykori gimnáziumi
osztálytársa – közötti őszinte, szívből jövő
beszélgetéseken keresztül tárul fel a múlttal
való szembenézés és az önfelfedezés megható története.
A vetítésekre a belépés díjtalan, jegyeket
az Európai Parlament Kapcsolattartó Irodájának Facebook-oldalán, a https://www.facebook.com/EuropaiParlament/ oldalon lehet
nyerni egy rövid kvízjáték kitöltésével.
Romániában három helyszín
A LUX 2022 filmnapok Romániában
három helyszínen zajlottak: Szucsáván, Resicabányán és Sepsiszentgyörgyön. Ezeken a
közönségdíjra javasolt filmeket nézhették
meg az érdeklődők. Ugyanakkor részt vehettek a nézők, rendezők, forgatókönyvírők,
filmkritikusok és szakújságírók vitáján.
A közönségszavazásnak idén különösen
fontos szerepe van a díj odaítélésében
A szervezők minden résztvevőt arra biztatnak, hogy értékeljék a megnézett filmeket a
www.luxaward.eu honlapon. A szavazók
közül tíz nyertest sorsolnak ki, akik részt vehetnek a június 8-án Strasbourgban megrendezendő ünnepélyes díjátadón.
Forrás: az Európai Parlament Kapcsolattartó Irodája, Monitorul de Suceava, resita.ro
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Román és magyar futballbajnoki mérkőzések
a televízióban
Április 29., péntek:
* 17.30 óra, DigiSport 1, Prima Sport 2, Orange
Sport 1: Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK – Medgyesi
Gaz Metan (1. liga, alsóházi rájátszás, 7. forduló)
* 20.30 óra, DigiSport 1, Prima Sport 2, Orange
Sport 1: Chindia Tărgovişte – Bukaresti Rapid 1923
(1. liga, alsóházi rájátszás, 7. forduló)
* 21.00 óra, M4 Sport: Paksi FC – Ferencvárosi TC
(NB I, 30. forduló)
Április 30., szombat:
* 12.30 óra, DigiSport 1, Prima Sport 2, Orange
Sport 1: Bukaresti Dinamo 1948 – Academica Clinceni (1. liga, alsóházi rájátszás, 7. forduló)
* 15.00 óra, DigiSport 1, Prima Sport 1, Orange
Sport 1: Kolozsvári FC Universitatea – Unirea 04 Slobozia (2. liga, felsőházi rájátszás, 7. forduló)
* 15.45 óra, M4 Sport: Puskás Akadémia FC – Mezőkövesd Zsóry FC (NB I, 30. forduló)
* 18.00 óra, M4 Sport+: Budapest Honvéd – Kisvárda Master Good (NB I, 30. forduló)
* 20.00 óra, DigiSport 1, Prima Sport 2, Orange
Sport 1: CSU Craiova – FC Voluntari (1. liga, felsőházi rájátszás, 7. forduló)

* 20.30 óra, M4 Sport: Debreceni VSC – MOL Fehérvár FC (NB I, 30. forduló)
Május 1., vasárnap:
* 14.30 óra, DigiSport 1, Prima Sport 1, Orange
Sport 1: Petrolul 52 Ploieşti – Bukaresti CSA Steaua
(2. liga, felsőházi rájátszás, 7. forduló)
* 15.30 óra, M4 Sport: Zalaegerszegi TE FC –
MTK Budapest (NB I, 30. forduló)
* 18.00 óra, M4 Sport: Újpest FC – Gyirmót FC
Győr (NB I, 30. forduló)
* 19.00 óra, DigiSport 1, Prima Sport 1, Orange
Sport 1: FC Universitatea 1948 Craiova – Aradi UTA
(1. liga, alsóházi rájátszás, 7. forduló)
* 21.30 óra, DigiSport 1, Prima Sport 1, Orange
Sport 1: Kolozsvári CFR 1907 – Konstancai Farul (1.
liga, felsőházi rájátszás, 7. forduló)
Május 2., hétfő:
* 17.30 óra, DigiSport 1: CS Mioveni – Botosáni
FC (1. liga, alsóházi rájátszás, 7. forduló)
* 20.30 óra, DigiSport 1: Bukaresti FCSB – Campionii
FC Argeş Piteşti (1. liga, felsőházi rájátszás, 7. forduló)
* 21.00 óra, M4 Sport: Szombathelyi Haladás –
Vasas FC (NB II, 35. forduló)

Liverpoolban nem tudott meglepetést
szerezni a Villarreal
A Liverpool 2-0-s győzelmet aratott a vendég Villarreal felett a labdarúgó Bajnokok Ligája elődöntőjének első, szerdai mérkőzésén.
A Liverpool esélyeshez méltón az első perctől
kezdve irányította az összecsapást, a Villarreal szinte
kizárólag a védekezésre összpontosított. Az első félidőben a vendégek remekül záró védelme többnyire
csak távoli lövéseket engedett, azok viszont záporoztak is Geronimo Rulli kapujára, igaz, többnyire célt
tévesztettek, egy ízben pedig a kapufa segítette ki az
argentin hálóőrt. A Vörösök fölényét mutatja, hogy 12
kapura irányuló lövésükkel szemben a spanyol csapat
csupán egyszer próbálkozott a szünetig.
A folytatásra viszont az angol együttes felőrölte ellenfelét: előbb lesgólt szerzett, de néhány perccel később már – némi szerencsével – szabályos
körülmények között is betalált, ráadásul újabb két
perccel később egy szép akció végén megduplázta az
előnyét. A Sárga Tengeralattjáró becenevű Villarreal
A MUREŞ INSOLVENCY
SPRL, a Marosvásárhely, B. Ş.
Delavrancea utca 24. szám
alatti székhelyű PAPER OFFICE POINT KFT. cégfelszámolója, nyilvános árverést
szervez az alábbi javak egyenkénti értékesítésére:
1. HP8100 Elite számítógép
LG Flatron W1941S képernyővel, szériaszáma olvashatatlan,
2009-es, kikiáltási ár: 320 lej.
2. Lexmark X363dn másológép, szériaszáma olvashatatlan,
2009-es, kikiáltási ár: 480 lej.
3. Skoda Fabia 1,2 személygépkocsi, rendszáma MS-69JAM, TMBPW46YX74020230,
2007-es, kikiáltási ár: 7.760 lej.
A javak összértéke: 8.560 lej.
Ugyanott eladásra kerül az
árukészlet egy tömbben, kikiáltási ár: 6.570,55 lej + héa.
Az elárverezendő javak részletes jegyzéke a cégfelszámoló
székhelyén tanulmányozható,
az árak nem tartalmazzák a
héát.
Az árverés 2022. május 6-án
13 órakor lesz a cégfelszámoló
Marosvásárhely, G-ral Avramescu utca 4. szám alatti székhelyén,
és
péntekenként
ugyanazon helyszínen és időpontban megismétlik, a javak
értékesítéséig. Az árverésen
részt vehetnek azok a magánés/vagy
jogi
személyek,
akik/amelyek megvásárolják a
tenderfüzetet az árverést megelőző napon 13 óráig, és garanciaként kifizetik a kikiáltási ár
10%-át, valamint a részvételi
díjat.
Bővebb felvilágosítás a
0265/269-700-as és a 0745-146096-os telefonszámon.

azonban nem tört össze, noha a korábbiaknál is jobban
beszorult, továbbra is önfeláldozóan védekezett a súlyosabb vereség elkerülése érdekében. A hajrában a
Liverpool is visszavett a tempóból, így több gól már
nem született.
A visszavágót jövő kedden rendezik Villarrealban.
A másik ágon a Real Madrid jövő szerdán fogadja
a Manchester Cityt, amelytől az első felvonásban 43-ra kikapott.
Eredményjelző
Bajnokok Ligája, elődöntő, első mérkőzés:
Liverpool FC (angol) – Villarreal (spanyol) 20 (0-0)
Liverpool, Anfield Road, vezette: Marciniak
(lengyel).
Gólszerzők: Estupinan (53., öngól), Mané
(55.).

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat
REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, ROLETTÁK, GARÁZSKAPUK, ÁTLÁTSZÓPONYVA-BEÉPÍTÉS és egyéb árnyékolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy választékban. Tel.
0745-379-638. (66289-I)
TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német
REHAU profilokból. Tel. 0745-379-638. (66289-I)
A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes körű
ellátást biztosít a segélyből (koporsó, szállítás, balzsamozás, temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534.
(66256-I)
A SECURITECH ROM PROD KFT. KÖNYVELŐT keres, aki gazdasági végzettséggel rendelkezik. Előnyt jelent a humán erőforrásban
szerzett tapasztalat és a Win Mentor Enterprise program ismerete. Az
önéletrajzokat az office@securitechromprod.ro e-mail-címre várjuk,
illetve a cég székhelyén, a Bodoni utca 66/A szám alá. Érdeklődni a
0729-142-792-es telefonszámon lehet. (66399-I)
TEHERSZÁLLÍTÁST vállalok maximum 1,5 tonnáig. Tel. 0748580-389. (p.-I)
ELÁRUSÍTÓNŐT vagy FIÚT alkalmazunk élelmiszerüzletbe Marosvásárhelyen. Tel. 0722-404-679. (23070-I)
ALKALMAZUNK CUKRÁSZLABORBA ügyes kezű személyeket.
Tel. 0745-668-883. (15649-I)
DR. INCZE SÁNDOR BELGYÓGYÁSZ FŐORVOS betegeket
fogad Marosvásárhelyen, a Tudor Vladimirescu utca 21/A szám alatti
rendelőben. Előjegyzés a 0265/265-112-es telefonszámon. (15709-I)
A TORDAI CÉG alkalmaz SOFŐRT, MÉSZÁROST, VÁGÓT és
TÖLTŐNŐT. Érdeklődni a 0744-644-026-os telefonszámon. (23072)
ÁLLATGONDOZÓT alkalmazunk tanyára teljes ellátással. Tel.
0744-624-809. (23072)
KERTFENNTARTÁST, SÍRGONDOZÁST vállalok. Tel. 0771425-136. (15778-I)
MAGÁNCÉG fiatal ÉPÍTŐIPARI VILLANYSZERELŐT alkalmaz.
Szaktudás nem szükséges, a cég a betanítást vállalja. Versenyképes fizetést és étkezési jegyeket biztosítunk. Napi 8 órás munkaprogram,
hétfőtől péntekig. Tel. 0740-641-119. (23080-I)
MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐT keresünk egy megújult munkaközösség csapattagjaként. Tel. 0723-244-200. (sz.-I)

MAROS MEGYEI TANÁCS
MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG
MUNKÁLATKÖVETÉSI SZOLGÁLAT

Közlemény
A MAROS MEGYEI TANÁCS értesíti az érdekelteket, hogy figyelembe véve a Vasbeton híd felújítása

a

DJ151B

jelzésű

úton,

Nyárádtő,

Felsőkápolna – Bonyha – Szeben megye határa,
13+013 km, Maros megye elnevezésű projekt
munkálatainak az elkezdését 2022.05.05.-től a
DJ151B megyei út 13+013-15+000 kilométerszelvényei között, Bonyha település felé, öt hónapra elterelik a forgalmat a DC 71 Bonyha –
Bernád községi útra.
Bonyha településről Héderfája felé a forgalmat a
Bonyha – Bernád – Felsőkápolna – Héderfája ideiglenes útvonalon a DC71 Bonyha – Bernád községi úton fogják lebonyolítani.
Az ELNÖK nevében
Szász Zoltán Tibor
megyemenedzser

Paul Cosma
FŐJEGYZŐ

Ovidiu Georgescu
ALELNÖK

Pályázat sporttevékenységek
támogatására
Marosvásárhely Megyei Jogú Város a 2022-es év második félévére
pályázatot hirdet sporttevékenységek támogatására.
E finanszírozási program fő célja a teljesítménysport, a tömegsport
és a marosvásárhelyi sportklubok és egyesületek keretében működő iskolai sport fejlesztése.
A finanszírozási útmutató és a finanszírozási kérelmek a
www.tirgumures.ro honlapon érhetők el.
Bővebb tájékoztatás a 0265-268-330-as telefonszámon (162-es
belső), kapcsolattartó Notar Mihai.
A projekteket legkésőbb 2022. május 30-ig lehet benyújtani Marosvásárhely Megyei Jogú Város iktatójában.
Soós Zoltán
polgármester

Pályázat
oktatási tevékenységek
támogatására
Marosvásárhely Megyei Jogú Város a 2022-es év második félévére
pályázatot hirdet oktatási intézmények tevékenységének támogatására.
A finanszírozási útmutató és a finanszírozási kérelmek a
www.tirgumures.ro honlapon érhetők el. Bővebb tájékoztatás a
0265-268-330-as telefonszámon, kapcsolattartó Adela Fabian.
A projekteket legkésőbb 2022. május 30-ig lehet benyújtani Marosvásárhely Megyei Jogú Város iktatójában.
Soós Zoltán
polgármester
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A hirdetési rovatban
megjelent közlemények,
reklámok tartalmáért

VÍZ-, GÁZ-, FŰTÉSSZERELÉST vál-

Szívünk örök fájdalmával emléke-

Szívedben nem volt más, csak jóság és szeretet, szorgalom

lalok. Tel. 0746-638-960. (15578)

zünk

és munka volt az egész életed. Nem haltál meg, csak álmodni

a hirdetésfeladó

május

1-jén

PÁSZTOR

MÁRIÁRA halálának 20. évfordu-

mentél, köszönjük, hogy éltél, és minket szerettél. Elmentél

vállalja a felelősséget!

ENGEDÉLLYEL rendelkező szerelő

lóján. Nyugodjon békében! Emlé-

víz-, gáz-, központi fűtéssel, padlófű-

két őrzi férje és gyermekei

tőlünk, nem tudtál búcsúzni, nem volt idő arra, el kellett in-

ADÁSVÉTEL

téssel, kanalizálással kapcsolatos

családjukkal. (15748-I)

dulni. Szívünkben hagyod emléked örökre, ha látni akarunk,

sürgősségi eseteket vállal. Tel. 0770-

ELADÓK: telek, méhészfelszerelés,

felnézünk az égre.

905-315. (15527)

Megrendült szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és

kaptárak, mézpergető, viaszprés, fő-

FUVART, bútorhordást vállalunk sze-

zött viasz, motoros permetező, szőt-

mélyzettel, külföldre is, valamint tör-

Az idő elmúlhat, szállhatnak az

szerették, hogy a szeretett gyermek, férj, édesapa, keresztapa,

teszsák, törökbúza és kas. Tel.

melékszállítást. Tel. 0749-543-104.

évek, míg élünk, velünk lesz sze-

vő, sógor, barát, rokon és jó szomszéd,

(14975-I)

retett emléked. Elmentél közü-

0265/314-488. (15009-I)
ELADÓ héjatlan tökmag fogyasztásra és vetésre, valamint hidegen
sajtolt tökmagolaj. Tel. 0747-480-255.
(15552-I)
RABLAPROGRAMBA illő autót vásárolok, az elszállítását és forgalomból

való

törlését

vállalom.

Tel.

0748-882-828. (15676-I)
STERN márkájú kaszagép (3,5 lóerős)
garanciában eladó. Érdeklődni a 0748953-666-os telefonszámon. (15747)

BORSOS JÁNOS

lünk, mint lenyugvó nap, de a
A NORALEX Monumente Funerare

szívünkben élsz és örökké meg-

59 éves korában tragikus hirtelenséggel elhunyt.

készít sírkeretet, sírkövet, kriptát stb.

maradsz.

Temetése 2022. május 2-án, hétfőn 14 órakor lesz a meggyes-

előnyös áron. Tel. 0752-643-455.

Szomorú szívvel emlékezünk a

(15639)

gyulakutai

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

születésű

VARGA

IRMÁRA halálának negyedik év-

Virrasztása vasárnap, május 1-jén 18 órától lesz a meggyes-

fordulóján. Jóságát és szeretetét

falvi temető cintermében.

örökre szívünkbe zárjuk. Emlékét

VÁLLALJUK házak felújítását, fa-,

falvi temetőben, református szertartás szerint.

őrzik szerettei. (15751-I)

Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
Búcsúzik tőle szerető felesége, Kati. (15791-I)

ács-, bádogosmunkát, cserépforgatást, tetőkészítést. Tel. 0746-739-502.
(15464)
Kegyelettel emlékezünk április

Küzdöttél, de már nem lehet, csend ölel át és szeretet. Csak

ELADÓ két kanapé, ruhásszekrény,

TETŐFEDŐ KFT. vállal tetőkészítést,

29-én a legdrágább édesanyára,

tetőjavítást, ácsmunkát, bádogos-

az hal meg, kit felednek, örökké él, kit igazán szeretnek.

vitrines szekrény, aragázkályha, hű-

nagymamára, PORCZA ANNÁRA,

tőszekrény, egyebek. Tel. 0748-203-

munkát, szigetelést, meszelést, bár-

aki 25 éve távozott szerettei köré-

420. (15790-I)

milyen kis javítást. Tel. 0746-972-003,

ből. Emléke legyen áldott, nyu-

György Attila. (15637-I)

galma fölött őrködjön szere-

LAKÁS
ÁCSMUNKÁT, tetőfedést, tetőfelújíELADOK vagy elcserélek egy falusi

tást, tetőjavítást, bádogosmunkát vál-

házat kétszobás tömbházlakással

lalunk 15% kedvezménnyel. Tel.

Marosvásárhelyen. Tel. 0745-588-

0757-247-615. (15759-I)

tetünk. Szerettei. (15771-I)

KIADÓ kétszobás lakás a Tudorban. Tel.

szúnyoghálók szerelése. Tel. 0771-

0744-389-289. (15485)

383-725. (15770)

ELADÓ háromszobás, 4/4. emeleti
tömbházlakás a Páring (Parângului)
Tel.

0740-402-944.

(15725-I)

Temetése 2022. május 2-án, hétfőn 14 órakor lesz a meggyes-

ELHALÁLOZÁS

Virrasztása vasárnap, május 1-jén 18 órától lesz a meggyes-

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

MEGEMLÉKEZÉS

infó a 0752-020-159-es telefonszá-

Szomorú szívvel emlékezünk áp-

mon. (15765-I)

rilis 29-én FALUVÉGI ISTVÁNRA

két szoba, konyha, fürdő, kamra. Ára:
41.000 euró. Tel. 0770-264-172. (15766)

halálának 10. évfordulóján. Em-

az Imatex volt dolgozója
ban elhunyt. Szeretett halottun-

„Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek,

kat 2022. április 23-án helyeztük

Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.”

végső nyugalomra. Akik szeret-

Mély fájdalommal és összetört szívvel tudatjuk, hogy a sze-

rá kegyelettel, és őrizzék meg

csendes! Emlékét őrzik szerettei.
(15740-I)

FENNJÁRÓ IDŐS NŐ mellé gondo-

BORSOS JÁNOS

A gyászoló család. (15788-I)

Az idő elmúlhat, szállhatnak az

– teljes ellátással, ottlakással + fize-

évek, de a mi szívünkben meg-

tés

marad emléked.

(15758-I)

Elszállt egy jó lélek a Jóisten kar-

56 ÉVES NŐ munkát vállal: beteggondozást, takarítást. Tel. 0770-663571. (15477)
TÉVÉT és háztartási gépeket javítok.
Házhoz jövök. Tel. 0740-527-205.

nem múló fájdalommal emlékezünk április 30-án fiunkra, ifj.
CSÁSZÁR JÓZSEFRE halálának
8. évfordulóján. Kívánjuk, nyugodjál békében. Emlékét őrzik
bánatos
(15757)

szülei

és

testvére.

falvi temetőben.

jába csendesen, úgy, ahogy élt.

Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a sze-

Búcsúzik tőle szerető testvére, Ildikó, sógora, Ilyés, keresztfia, Szabolcs, Erika és a kicsi Zalán. (15791-I)

széd,
TÖLGYESI JENŐ
életének 89. évében elhunyt.

Megtört szívvel és soha-soha el

59 éves korában tragikus hirtelenséggel elhunyt.
Temetése 2022. május 2-án, hétfőn 14 órakor lesz a meggyes-

após, rokon, jó barát és jó szom-

zónőt keresek – független nyugdíjast

retett testvér, sógor, nagybácsi, keresztapa,

emlékezetükben.

retett férj, apa, nagyapa, dédtata,

0742-818-586.

Búcsúzik tőle szerető fia, Tamás. (15791-I)

2022. április 21-én, 87 éves korá-

léke legyen áldott, nyugalma

MINDENFÉLE

Tel.

Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!

LŐRINCZ IBOLYA

ték és ismerték őt, gondoljanak

bon, a Petru Dobra utcában. További

ELADÓ kertes ház Marosvásárhelyen:

Szomorúan tudatjuk, hogy
szül. Bálint

KIADÓ 2 szobás lakás a Kövesdom-

(15682-I)

59 éves korában tragikus hirtelenséggel elhunyt.

falvi temető cintermében.
TERMOPÁN ajtók, ablakok javítása,

Bándra.

BORSOS JÁNOS

falvi temetőben, református szertartás szerint.

349. (15727-I)

utcában.

Mély fájdalommal tudatom, hogy szeretett édesapám,

Mérhetetlen szomorúsággal tudatom, hogy imádott fiam,
BORSOS JÁNOS

Temetése április 29-én, pénteken
11 órakor lesz a marosszentgyörgyi temetőben (a nagykórház
mögött).

59 éves korában tragikus hirtelenséggel elhunyt.
Temetése 2022. május 2-án, hétfőn 14 órakor lesz a meggyes-

Búcsúzik felesége, fia és csa-

falvi temetőben.

ládja,

Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!

unokái

és

dédunokái.

(15786)

Búcsúzik tőle szerető édesanyja. (15791-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
Mély fájdalommal, szomorú szívvel tudatjuk, hogy a szeretett
A gázgyári gyermekkor szép

vő, sógor, nagybácsi, keresztapa,
BORSOS JÁNOS

emlékeivel veszünk örök búcsút özv. BÁCS DEZSŐNÉ

59 éves korában tragikus hirtelenséggel elhunyt.

szül. FÜLÖP MÁRTÁTÓL. Em-

Temetése 2022. május 2-án, hétfőn 14 órakor lesz a meggyes-

lékeinkkel örökké szívünkben
maradva fejezzük ki őszinte
részvétünket a gyászoló családnak. Pali. (15787)

falvi temetőben.
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
Búcsúzik a Kovács család. (15791-I)
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