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Maros megye kulturális sokszínűségének fesztiválja

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

Folkfórum a várban

FÉLÁRON!

Cserealji zöld park

Elkezdődtek a területrendezési munkálatok a Tudor lakónegyedben, a
csendőrség szomszédságában lévő,
jelenleg kihasználatlanul álló, mintegy
négyhektáros területen, ahol Cserealja Zöld Park néven természeti parkot, korszerű szabadidőközpontot
létesít a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal. A beruházást uniós alapokból valósítják meg.

____________2.
Néma tiltakozás
a katolikus iskola
megszüntetése
ellen

A Keresztelő Szent János-plébániatemplom május 18-án este felemelően
szép, méltóságteljes néma tiltakozás
helyszíne volt, amelyen a II. Rákóczi
Ferenc Római Katolikus Teológiai Líceumba járó gyermekek szülei, diákok,
szimpatizánsok és a helyiek mellett a
megye különböző településeiről érkezett katolikus lelkészek vettek részt.

____________4.
Ami az anyósnak
is tetszik
Fotó: Vajda György

Csütörtökön délben a marosvásárhelyi várban a Maros Művészegyüttes tánckarának színes népviseleti gyűrűjében tartottak sajtótájékoztatót a harmadik Folkfórum szervezői. A
rendezvény szintén a várban lesz május 27–29. között. Az
érdeklődők a színpadon néptáncelőadásokat láthatnak, lesz

táncház, népművészeti vásár, fotókiállítás, ugyanakkor helyi
gasztronómiai termékeket is felvonultatnak a szervezők.

Vajda György
(Folytatás a 4. oldalon)

Majlát Jenő tréfás kedvű, unalmat
nem ismerő ember. A mezőgazdaság
bőven ad neki tennivalót, és ha a földeken éppen nincs dolga, várja a műhely, ahol egymás után készíti a jó
minőségű cirokseprűket.

____________5.

Egy filmszemle üzenete
Karácsonyi Zsigmond
Fásultan, közönnyel és tompuló érzelmekkel bámuljuk a képernyőkön villódzó szörnyűségeket. A hírtelevíziók szerkesztői, mint meganynyi pályatévesztett akciófilm-rendező, egymást túllicitálva lökik elénk
a kiégett harckocsik roncsait, a robbanó lövedékek füstfellegeit, a harcoló katonák elszánt tekintetét. Néha ugyan még látni empátiával készült riportokat a megcsonkított emberi sorsokról, a gyermekkoruktól
megfosztott kiskamaszokról, a párjukat vesztett asszonyokról. De ez
is torz képet ad a szomszédságunkban zajló szláv „testvérháborúról”.
Senki nem vitatja a bomlott agyú agresszor kilétét, de az elesett orosz
kiskatonáknak is van anyjuk, testvérük, feleségük, gyerekük. A gazdasági-katonai világuralmi érdekek összecsapásának áldozatai ők is. Valaki őket is siratja. De Európa nyugati felében erről nem illik beszélni.
Az unió megálmodójának békeprogramját csak az ünnepi szónoklatok
cicomázására veszik elő, és megfeledkeznek arról, hogy a katonai tömbök ingatag egyensúlya mindig háborús fenyegetettséget idéz elő. A
nagyhatalmi ambíciókat pórázon lehet tartani ideig-óráig az esztelen
fegyverkezéssel, amint a nagyon is forró hidegháború bebizonyította.
Ám a lefojtott gőz a fazékból kiszabadul, és nagyon megégetjük magunkat. Ez történt most is. És amint már több nyugati elemző megjegyezte: hosszú távon káros lesz Oroszország megalázó kirekesztése
minden területen. Ilyen megalázó békeszerződés vezetett a második
világégéshez. Lehet, hogy a mostani gazdasági szankciókat mi jobban
(Folytatás a 3. oldalon)
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Új szabadidőközpont Marosvásárhelyen
20., péntek
A Nap kel
5 óra 44 perckor,
lenyugszik
20 óra 55 perckor.
Az év 140. napja,
hátravan 225 nap.

Cserealji zöld park

Ma BERNÁT,
holnap KONSTANTIN napja.
KONSTANTIN: latin eredetű
férfinév, a Constantinus rövidülése, ami a latin constans szóból
ered (a jelentése: szilárd, állhatatos).

VALUTAÁRFOLYAM

IDŐJÁRÁS

BNR – 2022. május 19.

Változó idő
Hőmérséklet:
max. 23 0C
min. 5 0C

1 EUR

4,9474

1 USD

4,7141

100 HUF

1,2792

1 g ARANY

276,8333

A csütörtöki lottóhúzás nyerőszámai
34, 42, 24, 17, 39 + 15

NOROC PLUS: 2 2 9 9 1 4

28, 25, 20, 21, 24, 19

SUPER NOROC: 4 7 7 0 3 7

6, 11, 32, 17, 15, 7

NOROC: 9 1 1 4 3 0 3

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
Ballagás a Bolyaiban
Jövő hét végén kezdődnek a ballagási ünnepségek. A marosvásárhelyi Bolyai Farkas Elméleti Líceum végzős osztályainak ballagására május 27-én kerül sor. A ballagás
8.30 órakor az utolsó osztályfőnöki órával kezdődik. A díszkörmenetre 9.30 órától kerül sor az iskolában és a Bolyaiak
szobránál, innen a végzősök átvonulnak a Vártemplomba.
Itt 10 órától kezdődik az ökumenikus istentisztelet. A ballagási ünnepség 11 órától a várudvaron lesz.

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

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

Helyi termelők vására
a Superar gyermekkórussal
Május 20-án, pénteken 8 és 19 óra között a Petry Bistro –
Grill&Wine munkatársai újra megszervezik a helyi termelők
havi vásárát a marosvásárhelyi Rákóczi lépcső alatti kisutcában. A házi élelmiszerek, italok, szörpök, kézműves termékek és ékszerek gazdag felhozatala mellett 17 órától
zenei élmény is vár a látogatókra, a Caritas Superar gyermekkórus marosszentgyörgyi csapatának koncertjét lehet
meghallgatni.

Régiség- és kézművesvásár
A marosvásárhelyi Promenada Mallban május 27–29. között délelőtt 10 órától este 10 óráig régiség- és kézművesvásárt tartanak. A kiállított tárgyak között bútort, ékszereket,
festményeket, értékes régiségeket sorakoztatnak fel.
Hírszerkesztő: Mezey Sarolta

Fotó: Nagy Tibor

Elkezdődtek a területrendezési munkálatok a
Tudor lakónegyedben, a csendőrség szomszédságában lévő, jelenleg kihasználatlanul álló, mintegy négyhektáros területen, ahol Cserealja Zöld
Park néven természeti parkot, korszerű szabadidőközpontot létesít a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal. A beruházást uniós alapokból
valósítják meg.

Menyhárt Borbála
A szóban forgó Tudor negyedbeli négyhektáros területen
szerette volna létrehozni a korábbi városvezetés a második
Víkendtelepet, ellenben az uniós pályázati kiírásokon csak
parkok kialakítására lehetett forrásokat lehívni, így korszerű szabadidőpark készül a jelenleg elhanyagolt állapotban lévő helyszínen, melynek több mint 90 százaléka
zöldövezet lesz.
Soós Zoltán, Marosvásárhely polgármestere tavaly, a
projektet ismertető sajtótájékoztatóján hangsúlyozta: prioritásként kezelik a város zöldövezeteinek a bővítését,
ugyanis a nyilvántartott zöldövezetekre vonatkozó legfris-

RENDEZVÉNYEK
Rákász Gergely Marosvásárhelyen
és Vajdaszentiványon
Május 23-án, hétfőn 19 órakor a marosvásárhelyi Kultúrpalotában Rákász Gergely orgonaművész koncertezik. A
Lords of the organ, azaz az Orgona lordjai című műsor a
hangszer legnagyobb szerzőit és örök életű műalkotásaikat vonultatja fel. Az életörömöt sugárzó zenedarabok között szerepelnek Strauss és Sosztakovics keringői, Ravel
Bolerója, Vivaldi Négy évszakának részletei. Jegyek a
Kultúrpalota jegypénztárában kaphatók 30 lejes áron. A
vajdaszentiványi eseményre május 24-én 19 órától a református templomban kerül sor. A belépés díjtalan.

sebb adatok szerint Marosvásárhelyen körülbelül 23 négyzetméter zöld felület jut egy lakosra. Ezek bővítése révén
javulhat a városlakók életminősége, tisztább lesz a levegő,
amelyet belélegzünk, ugyanakkor szebb és vonzóbb lesz a
város mind a lakók, mind pedig a turisták szemében.
Borsos Csaba, a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal
sajtóosztályának illetékese lapunk érdeklődésére elmondta:
a Tudor negyedbeli helyszínen elkezdődött a terület megtisztítása és előkészítése. A határidő, ameddig el kell készülnie a korszerű szabadidőparknak, a jövő év.
Mint megtudtuk, a Segesvári út – Méhész utca – Szorgalom utca által körülölelt terület több mint 90 százalékos
arányban zöldövezet marad, a fennmaradó részen pedig a
többi között egy kis tó, panorámás sétáló, játszótér, szaladósáv, természetes kővel burkolt sétálóösvények, padok,
pergolák, szeméttárolók, kerékpártárolók, egy színpad, információs táblák, állatsétáltató, illemhelyek, valamint
egyéb szabadidős-, illetve sporttevékenységekre alkalmas
felületek kapnak majd helyet. A projekt összértéke több
mint 14 millió lej, aminek a 98 százaléka vissza nem térítendő támogatás.
umaiból és intézményeiből is érkeznek szakemberek, így
a nagyszebeni Lucian Blaga Egyetem Társadalom- és
Humántudományi Karának Történelmi Örökség és Protestáns Teológia Tanszéke, a kolozsvári Erdélyi Néprajzi
Múzeum, valamint a brăilai Panait Istrati Megyei Könyvtár
képviselői is jelen lesznek. Az ART Statement Kft. és a
Gyarmaty Company Kft. képviselői független restaurátorként vagy önkéntesként vesznek részt az eseményen. A
műhely hét üvegikonból álló sorozat kutatását és helyreállítását tűzte ki célul, ezeket utólag kiállítják. A rendezvény megnyitójára május 23-án 13 órakor kerül sor.

Áloméj az állatkertben

A marosvásárhelyi állatkert fogyatékkal élő és krónikus
beteg gyerekeknek és családjuknak június 10-én 18–20
óra között újra megtartja az Áloméj az állatkertben nevű
rendezvényt. A különleges napot Dreamnight at Zoo
Üvegikonokat restaurálnak
néven először a rotterdami állatkert szervezte meg 1996Május 23-29. között a Maros Megyei Múzeum Műtárgyvé- ban, azóta 288 állatkert csatlakozott a kezdeményezéshez a világ minden tájáról. Jelentkezni június 7-ig lehet
delmi Osztálya a Néprajzi és Népművészeti Osztállyal
Halmágyi Ildikónál a biroild@gmail.com e-mail-címen
közösen rendezi meg üvegikon-restauráló műhelyét. A
marosvásárhelyi szervezők mellett az ország más múze- vagy a 0746-799-057-es telefonszámon.
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Az EU támogatást nyújt a menekülteket fogadó
tagállamoknak
Az Európai Bizottság 248 millió eurót biztosít a háborús menekülteket fogadó azon öt európai uniós
tagállam támogatására, amelyekre ebből a szempontból a legnagyobb terhet rótta Oroszország Ukrajna elleni háborúja – közölte a brüsszeli testület
szerdán.

Az uniós bizottság közleménye szerint Lengyelország, Románia, Magyarország, Szlovákia és Csehország kap szükséghelyzeti támogatást, a források a kedvezményezett tagállamok
menekültellátási és határigazgatási rendszereit hivatottak támogatni.
A belügyi pénzalapokból származó forrásokat a kedvezményezett tagállamok arra használhatják fel, hogy azonnali segítséget – egyebek mellett élelmiszersegélyt, közlekedési
szolgáltatásokat, ideiglenes szálláshelyeket – biztosítsanak

azoknak az embereknek, akik az orosz támadás miatt menekültek el Ukrajnából. A tagállamok a forrást emellett felhasználhatják arra, hogy növeljék a külső uniós határok
igazgatására szolgáló kapacitásaikat.
A bizottsági közlemény szerint a civil társadalmi szervezetek, valamint a helyi és regionális hatóságok szintén kulcsszerepet játszanak a segítségnyújtásban, ezért – mint írták – a
tagállamoknak gondoskodniuk kell arról, hogy a sürgősségi
támogatásból ők is részesüljenek.
A támogatásról szóló szerdai döntés előzménye az Ukrajna megsegítésére április 9-én rendezett globális adományozói konferencia volt, ahol az Európai Bizottság vállalta,
hogy 400 millió euró értékhatárig támogatást biztosít a menekültek támogatására a leginkább érintett tagállamokban.
(MTI)

Az Európai Bizottság ismertette terveit
Ukrajna újjáépítésének segítésére
Az Európai Bizottság szerdán ismertette terveit Ukrajna újjáépítésének segítésére, s ennek keretében
makroszintű európai uniós pénzügyi támogatást javasolt Kijev javára egy 9 milliárd eurót elérő öszszegű kölcsön formájában 2022 folyamán.

Brüsszeli közleményében a testület kiemelte: jelentős pénzügyi erőfeszítésre lesz szükség Ukrajna háborús károk miatti
újjáépítéséhez. Miközben Oroszország folytatja háborúját,
még nem lehet tudni, hogy összességében milyen szükségletekkel jár majd Ukrajna újjáépítése, azonban már most fontos
elkezdeni megtervezni a nemzetközi erőfeszítés fő építőelemeit. Az Európai Unió készen áll arra, hogy kivegye a részét
az ukrajnai alapvető szolgáltatások fenntartásában, a humanitárius szükségletek kezelésében és a leglényegesebb megsemmisített infrastruktúrák helyreállításában – írta az uniós
javaslattevő és végrehajtó szerv.
A bizottsági terv szerint egy nemzetközi koordinációs platform jönne létre, amelyet az Európai Bizottság és az ukrán
kormány közösen irányít. A platform összefogná a támogató
partnereket és szervezeteket, köztük az uniós tagállamokat, más
két- és többoldalú partnereket és a nemzetközi pénzügyi szer-

vezeteket. A platform által jóváhagyott, igényfelmérésen
nyugvó újjáépítési terv szolgálna alapul ahhoz, hogy az Európai
Unió és a többi partner meghatározza a finanszírozásra kiválasztott kiemelt területeket és az egyedi projekteket. A platform
koordinálná a finanszírozási forrásokat és felhasználásuk optimalizálása érdekében a rendeltetésüket, valamint nyomon követné a terv végrehajtása terén elért eredményeket.
Jelentős hangsúlyt kapnak a jogállamisági reformok és a
korrupció elleni küzdelem, az uniós éghajlat-, környezetvédelmi és digitális szakpolitikákkal és normákkal összhangban
álló beruházások pedig segíteni fogják Ukrajnát abban, hogy
megerősödve és ellenállóbban épüljön újjá az orosz támadások okozta pusztításból – közölték.
Az újjáépítési terv előmozdítására a bizottság egy új pénzügyi eszköz létrehozását is javasolta, amely vissza nem térítendő támogatások és hitelek kombinációjából állna. Igazodna
azokhoz a kihívásokhoz, amelyeket Ukrajna újjáépítése és az
európai integráció felé vezető úton való támogatása jelent, továbbá olyan egyedi irányítási struktúrával rendelkezne, amely
biztosítja Ukrajna teljes körű szerepvállalását – tette hozzá az
Európai Bizottság. (MTI)

Moldova az Európai Unióhoz tartozik

Moldova a szabad világ része kíván maradni, Európa
részeként képzeli el a jövőjét, az unió értékeit sajátjaként vallja, Moldova az Európai Unióhoz tartozik – jelentette ki Maia Sandu moldovai elnök
Brüsszelben, az Európai Parlament brüsszeli plenáris ülésén szerdán.

Maia Sandu, a Moldova–EU társulási megállapodásról tartott EP-vitán mindenekelőtt emlékeztetett arra, hogy országa
hivatalosan idén márciusban kérelmezte az EU-tagságot.
Hangsúlyozta: Moldova számára az uniós csatlakozás a
szabadság, a béke, a fellendülés útját jelenti. Noha számos reformra van szükség a csatlakozás eléréséhez, az uniós tagság
minden nehézséget és munkát megér – mondta.
„Bízunk az Európai Unióban, az európai jövőben, noha
tisztában vagyunk azzal is, hogy uniós szintű politikai döntéseket kell hozni a tagság érdekében. Azt is tudjuk, hogy ezek
nem könnyű döntések, de a moldovai tagjelölti státusz megadása helyes döntés lesz” – fogalmazott.
Kijelentette: az ország már most az európai közösség része.
Európai a nyelve, a történelme, az értékrendje, a politikai berendezkedése, és hozzájárul a közjóhoz. A békét és a kompromisszumot részesíti előnyben a konfrontációval szemben.
A moldovai demokrácia erősödik, elkötelezte magát a korrupcióval szembeni küzdelem, a jogállamiság, valamint az igazságszolgálatás függetlensége mellett. Gazdasága és
kereskedelme egyre szorosabban kapcsolódik az európai piachoz – emelte ki.
„Tudjuk, hogy a csatlakozási folyamat hosszú és bonyolult. Moldova nem akarja lerövidíteni ezt az utat, a csatlakozást az elért eredmények és érdemek alapján kell

megítélni. Moldova azonban gyakorlatias és stratégiai politikai rugalmasságot vár az európai tagállamok részéről. A
csatlakozás lehetősége ugyanis erős jelzés lenne a moldovaiak számára az Európai Unió támogatásáról. Az EU-csatlakozás a fényt jelenti az alagút végén” – tette hozzá a
moldovai elnök.
Várhelyi Olivér, a szomszédságpolitikáért és bővítésért felelős biztos beszédében megerősítette: az Európai Unió támogatja Moldovát, és érdemeken alapuló tagjelölti státuszt kíván
adni az országnak. Közölte: az unió hamarosan támogatás
nyújtásáról dönt a határvédelmi tevékenységek megerősítésére, valamint folytatja a megkezdett munkát a közigazgatási
és az energiaágazatok reformjának területén. Emellett az ország ellenálló képességének fokozására összpontosít nem csak
a kiberbiztonság, a hibrid fenyegetés területén és a félretájékoztatással szemben, hanem humanitárius segítséget biztosít,
valamint egészségügyi és kommunikációs felszerelést biztosít
a moldovai hadsereg számára.
Várhelyi Olivér köszönetet mondott azért, hogy Moldova
megnyitotta határait az ukrajnai háború elől menekülők előtt.
Josep Borrell uniós kül- és biztonságpolitikai főképviselő
nyilatkozatában az Európai Unió szolidaritását hangsúlyozta
Moldovával, és elismerését fejezte ki az Ukrajnából menekülők befogadásában tanúsított magatartásáért. Kijelentette: az
EU támogatja az ország önállóságát és területi egységét a
nemzetközileg elismert határain belül, beleértve a Dnyeszteren túli területeket is. Elismerve az ország európai törekvéseit,
az uniós diplomácia vezetője kiemelte, hogy az EU elkötelezett a Moldovával fenntartott kapcsolatainak további elmélyítése mellett. (MTI)

Háromnapos munkahét
egy németországi autógyárban
Beszállítói nehézségek miatt háromnapos munkahetet vezetnek be az egyik legrégebbi németországi
autógyárban, a Ford kölni üzemében – írta csütörtökön a Bild című német lap.

A beszámoló szerint a Ford Fiesta modellt gyártó üzemben
a következő öt héten mintegy ötezer alkalmazott csak keddtől
csütörtökig dolgozik majd. Az átszervezésre azért van szükség, mert a koronavírus-világjárvány és az ukrajnai háború
szétzilálta a beszállítói hálózatokat, így krónikus a félvezetőhiány, a háború kezdete óta pedig az ukrajnai gyártású kábelkötegek ellátása is akadozik.
A Ford 1931 óta működtet üzemet Kölnben, ahol 1998-ban
az amerikai cég európai központját is kialakították. A Németország nyugati részén fekvő nagyvárosban nagyjából 15 ezer
embert foglalkoztatnak, a gyártás mellett például a fejlesztés
területén.
A Fiesták gyártása az utóbbi hónapokban többször szünetelt már az alkatrész- és alapanyag-ellátási zavarok miatt,

így áprilisban is alig készültek új autók. Hosszabb távon
végleg leállítják a hagyományos meghajtású kocsik gyártását, mert a Ford teljesen átáll az elektromos autókra. Az üzemet is átalakítják, erre 1,8 milliárd eurót fordítanak a
következő években. A fejlesztés részeként felépítenek a
többi között egy akkumulátor-gyártó üzemegységet.
Az első tisztán elektromos hajtású és tömeggyártásra szánt
személyautó a tervek szerint 2023-tól készül Kölnben, és
2024-ben egy második elektromos modell is megjelenik majd
a németországi üzem termékpalettáján.
Az elektromos személyautók tervezésére, gyártására és
forgalmazására a cég Ford Model e néven létrehozott egy
új üzletágat, amely a haszongépjárművekre szakosodott
Ford Próval együtt 2024-től hét modellt kínál majd Európában. A társaság várakozása szerint 2026-ban már 600
ezernél is több elektromos hajtású gyártmányt értékesítenek
az európai piacon, világszerte pedig több mint kétmilliót.
(MTI)
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Ország – világ
Egy 12 kg-os daganatot
távolítottak el
Egy 35 centiméter átmérőjű és mintegy 12 kg-os daganatot távolítottak el egy 42 éves férfi testéből a
marosvásárhelyi sürgősségi klinikai kórház sebészeti osztályán. Az egészségügyi intézmény szerdai
tájékoztatása szerint a hashártya mögötti tumor a bal
vesére, a bal ágyékizomra és a bal oldali rekeszizomra is kiterjedt. A beavatkozás két órán át tartott,
és az orvoscsapatnak sikerült teljes egészében eltávolítania a daganatot – áll a tájékoztatásban. A páciens állapota kedvezően alakul, hamarosan
kiengedik a kórházból – tették hozzá. (Agerpres)

Szokatlan májusi hideg
Mínusz 2,9 Celsius-fokot mértek csütörtök hajnalban
Csíkszeredában. Cristina Blaga, a szebeni regionális meteorológiai központ meteorológusa arról tájékoztatta az Agerpres hírügynökséget, hogy fagypont
alatti értékeket mértek Maroshévízen és Gyergyóalfaluban is – mindkét településen mínusz 1,8 Celsiusfokot. A leghidegebb 5 órakor, napkelte előtt volt, a
megye több régiójában dér is képződött.

Adóbegyűjtési szigorítás
A futárcégeknek jelenteniük kell az Adó- és Pénzügyi
Hivatalnak (ANAF) azon személyek adatait, akik
utánvéttel fizettek az interneten rendelt termékekért
– erről döntött szerdai ülésén a kormány. Dan Cărbunaru kormányszóvivő elmondta, az intézkedést a
bruttó minimálbér 200 lejes emelését plusz adóterhek nélkül lehetővé tevő sürgősségi kormányrendeletbe foglalták bele, és a hatékonyabb adóbegyűjtést
szolgálja. Arra a felvetésre, hogy nem merülhetneke fel adatvédelmi aggályok az intézkedéssel kapcsolatban,
Cărbunaru
leszögezte,
a
jogszabálytervezetet minden illetékes minisztérium,
a törvényhozási tanács és a személyes adatok kezelését felügyelő országos hatóság is jóváhagyta,
mielőtt a kormány elé került volna. (Agerpres)

Kamion rakterébe rejtőzött
határsértők
Tizenkét indiai, afganisztáni és pakisztáni személyt
találtak egy kamion rakterébe rejtőzve. A temesvári
határrendészetet maga a kamionsofőr értesítette a
112-es számon arról, hogy az A1-es autópálya egyik
parkolóhelyén leparkolt jármű rakterében tizenkét elrejtőzött személyre bukkant. A helyszínre érkező határőrök
megállapították,
hogy
Indiából,
Afganisztánból és Pakisztánból származó emberekről van szó, akik ily módon próbáltak átjutni a határon. A legtöbben már korábban menedékjogot kértek
a román államtól. A potyautasokat a menedékkérők
regionális központjába szállították, ahol szállást kapnak, és nyilvántartásba veszik őket. (Agerpres)

Oroszország bezárja
a CBC kanadai tévécsatorna
moszkvai irodáját
Oroszország bezárja a CBC kanadai tévécsatorna
moszkvai tudósítói irodáját, és megszünteti az ott
dolgozó újságírók vízumát – közölte Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője szerdai
sajtótájékoztatóján. Zaharova megjegyezte, hogy az
intézkedés nem a kanadai nép ellen irányul. Mint
mondta, a CBC „propagandaszócsővé” vált. A szóvivő szerint a hivatalos Ottawa „nyíltan ruszofób
irányvonalat követ”, amire példaként hozta fel, hogy
a kanadai hatóságok betiltották az RT és RT France
orosz állami tévécsatorna országos sugárzását. Zaharova arra figyelmeztetett, hogy Oroszország „mindig megfelelő módon fog reagálni” az ehhez hasonló
egyoldalú korlátozó intézkedésekre, amelyek sértik
a szólásszabadság elveit. (MTI)

Egy filmszemle üzenete
(Folytatás az 1. oldalról)
megszenvedjük, mint az orosz nép. Erkölcsileg pedig
megkérdőjelezhető az orosz művészek, sportolók diszkriminálása. Ráadásul senkit sem szabad származása miatt
büntetni, legalábbis a nemzetközi jogszabályok szerint.
A cannes-i filmfesztivál ebből a szempontból kivételnek számít. Ugyan a megnyitó sztárja a Kijevből videón
bejelentkező ukrán elnök volt, aki jó érzékkel kapcsolta
üzenetét a film világához, természetesen a saját szemszögét igyekezett filmes példákkal alátámasztani. Charlie
Chaplin A diktátor című filmjével vont párhuzama talán
egy kicsit erőltetett, de a művészi túlzás ez esetben elfogadható. Annál is inkább, mert a zsűrielnök beszédében
kiemelte, hogy 1939-ben a fasizmus elleni küzdelem
szándékával jött létre a cannes-i fesztivál. Most ezekhez
az értékekhez igazodnak, mivel a film olyan érzelmi fegyver, amely a fásultság, a közöny ellen harcol. A francia
Riviéra kiemelkedő kulturális eseményén nemkívánatos
vendégek az orosz kormányhoz köthető hivatalos személyek és újságírók, de nem vonatkozik a tiltás a kormánykritikus orosz művészekre. A hivatalos versenyprogram
is egy orosz alkotással vette kezdetét. Talán egyszer a
művészet legyőzheti a fegyvereket, és a diktátorok nevetség tárgyává silányulnak.
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Folkfórum a várban

Az ima erejében bízva

Néma tiltakozás a katolikus
iskola megszüntetése ellen
A Keresztelő Szent János-plébániatemplom május 18-án
este felemelően szép, méltóságteljes néma tiltakozás
helyszíne volt, amelyen a II.
Rákóczi Ferenc Római Katolikus Teológiai Líceumba járó
gyermekek szülei, diákok,
szimpatizánsok és a helyiek
mellett a megye különböző
településeiről érkezett katolikus lelkészek vettek részt.

Fotó: Vajda György

(Folytatás az 1. oldalról)
A sajtótájékoztatót a rendezvényt
szervezők: Barabási Attila-Csaba,
a Maros Művészegyüttes igazgatója, Ţogorean Teodor aligazgató,
Kelemen László, az Erdélyi Hagyományok
Háza
főigazgatója,
Szentgyörgyi Andrea Gyöngyvér
kulturális szervező, Jakab István, a
Forgatag és a Parapács Egyesület
vezetője tartották, akik elmondták,
hogy a rendezvény célja összefogni
a megye hagyományőrző csoportjait, keretet teremteni arra, hogy
megismerjék egymást, tapasztalatot
cseréljenek, ugyanakkor élményszerű előadásokkal mutatkozzanak
be a közönségnek. Továbbá az is
felvállalt cél, hogy bemutassák a
megye etnikai, népművészeti és
kulturális sokféleségét. Az Erdélyi
Hagyományok Háza gyerekprogramokkal, 3D-kiállítással, szakmai
kerekasztal-beszélgetéssel, mesemondással tarkítja a rendezvényt.

A kézművesvásárt és kiállítást,
valamint a hagyományos gasztronómiai kínálatot a Forgatag, a Parapács
Egyesület
szervezői
biztosítják. Ígéretük szerint több
mint 20 kiállító lesz. A nagyszínpadon két nap alatt több mint 700
gyerek (30 tánccsoport) mutatja be
a különböző tájegységekre jellemző néptáncműsorát. Mindezek
mellett a néptáncoktatás, a gyerekfoglalkozások, a táncház és a népviseleti kiállítás sem hiányzik a
kínálatból. Jelen lesz termékeivel
az erdélyi Pálinkaház és az Orbán
borpincészet is.
A kiemeltebb események közül
megemlíthetjük a táncházmozgalom 45. évfordulójára a Szűcsök
bástyájában – a Marx József fotóklub székhelyén – nyílt fotótárlatot.
Az idei Folkfórum díszvendége a
Sopron Táncegyüttes, amely jövő
szombaton 18 órától külön, 19 órától a Maros Művészegyüttessel közösen is fellép. Vasárnap 17 órától

a nagyszínpadon a Maros Művészegyüttes Mátyás király álruhái
című gyerekelőadását tekinthetik
meg az érdeklődők, majd a Tokos
zenekar koncertezik. Bemutatkozik
a Sapientia EMTE kolozsvári szakának néptánckara is.
A rendezvény ideje alatt érdemes benézni a különböző bástyákba (Vargák, Mészárosok,
Szűcsök), hiszen mindenhol valamilyen tevékenység fogadja majd
az érdeklődőket, és a kisszínpadon
is lesznek előadások.
A Folkfórum pénteken este
nyolc órától táncházzal és kiállításmegnyitóval kezdődik. A hivatalos
megnyitó szombaton délelőtt 11
órakor lesz a nagyszínpadon, ezt
követik sorban a néptáncelőadások,
és megtekinthetőek lesznek a kiállítások is. Emellett vásár is várja a
várba látogatókat. A részletes programot későbbi lapszámunkban közöljük.

Bár nem született meg a bíróságnak az a bölcs döntése, amelyet a II.
Rákóczi Ferenc-díjak átadásakor
remélt, dr. Tamási Zsolt-József iskolaigazgató ígérete szerint továbbra is azért imádkoznak, hogy
kellő bölcsességgel megtalálják a
megoldást arra, hogy a közösség
egyben maradjon, és újra zavartalanul működhessen az iskola. A tanintézmény iránti igényt, vonzódást,
az ott folyó munka értékelését jelzi,
hogy a katolikus teológia osztályba
való bejutáshoz szükséges képességvizsgára 69 diák iratkozott be a
26 helyre. Az igazgató örömmel
nyugtázta, hogy a vesztesnek látszó
helyzetben a képességvizsgát a székelyudvarhelyi testvériskolában sikerült megszervezni, és reményét
fejezte ki, hogy az iskola elé gördített nehézségek ellenére a csodák
nem maradnak el.
Kemény szavakkal, elkeseredett
felháborodással idézte Szent Lukács evangélista beszámolójából
Oláh Dénes főesperes a kereszten
haldokló Jézus szavait: „Atyám,
bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek…”, majd parafrazálva megismételte, hogy
igenis tudják, hogy mit cselekszenek. A szívükbe befészkelődött
gyűlölet elvette minden humánus
emberi érzéküket. Ebben a lelkiállapotban nem tudják felfogni azt,
hogy aki lehajol a kicsihez, az lesz
a nagyobb. Elfelejtették, hogy a
gyöngébbe belerúgni nem hősiesség, hanem gyávaság. Iskolát bezárni, felszámolni, egy vallási és
etnikai közösség alapvető jogait
lábbal tiporni és mindezek után
még magunkat kultúrnépnek tartani, ez nem más, mint világra szóló
botrány, minősíthetetlen cselekedet… – mondta a főesperes, majd
az 55 zsoltárból idézett.
A továbbiakban Balla Imre iskolalelkésszel együtt fohászkodott a
gyülekezet, az Igazság Istenét
kérve, hogy álljon az iskola ügye
mellé, adjon erőt, hitet, reményt diákoknak, tanároknak, személyzetnek, a szülőknek pedig nyugalmat
és higgadtságot, kitartást az iskolára zúdult igazságtalanság leküzdésére. A fohászt a fiatalok
folytatták, akik égi segítséget kértek ahhoz, hogy a politikusok és
tanügyi felelősök gyors és hatékony

megoldást találjanak az iskola zavartalan működésére. Továbbá,
hogy Isten óvja meg az erdélyi magyar közösséget, hogy a folyamatos
támadásokban ne veszítse el a magyar értékekhez való ragaszkodását. Áldást kértek a támadókra is, és
mindazokra, akik támogatásukkal
és imájukkal kiállnak az iskola mellett.
A Miatyánk elmondása és az
énekek után egyperces csenddel ért
véget az iskolát ért támadás elleni
tiltakozás, az imádságos kiállás az
iskola ügye mellett.
A közönség soraiban megkönynyezte a rendezvényt Zsigmond
Imola, aki négy évvel ezelőtt, amikor hasonló helyzetben volt az iskola, bátor kiállással szervezte meg
a szülők tiltakozását, nem is sejtve,
hogy ami akkor történt, az meg fog
ismétlődni. Elmondta, hogy kiállásuk ellenére a lánya nem tudott a
katolikus iskolába felvételizni, mert
nem indulhatott kilencedik osztály.
A későbbiekben örömmel követte
az eltelt gyönyörű éveket, és minden elismerése az iskola vezetőségének,
a
pedagógusok
közösségének, akik hitben nevelték
tanítványaikat. Ezért fáj, immár kívülállóként is, hogy egy bíróság
döntése felülírhat egy kormányhoz
tartozó minisztérium által kibocsátott rendeletet.
Ballai Imre iskolalelkésztől azt
kérdeztük, hogy miért változott
meg a tiltakozás helyszíne és ideje.
– Annyi sok jelzést kaptunk,
hogy a diákokon kívül mások is kiállnának az ügy mellett, ami túllépte
volna
egy
diákkezdeményezés, egy húszperces szünet keretét, és zavart okozott
volna az iskolában. Ezért úgy gondoltuk, hogy az eleve néma és
imádságos tiltakozás helyszínéül
jobb lesz a templom, délután pedig
többen részt tudnak venni, és jobban ki tudják fejezni, hogy mi a célunk, senki ellenében, hanem a
magunk igazáért. (bodolai)

Fotó: Nagy Tibor
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A ciroktól a seprűig

sen ellátni a jószágot, ezért lemondtam erről a foglalatosságról.
– Általában mennyi seprűt készít
egy héten?
– Húszat, harmincat, van, mikor
negyvenet is. Az a jó ebben az árucikkben, hogy nem romlik meg, így
nem nagy baj, ha hosszabb ideig
rám marad – mosolyodott el a vajdaszentiványi vállalkozó, majd viccesen megjegyezte, ha egy női
vásárló olyan seprűt kér tőle, amivel
az anyósa is elégedett, azt szokta
válaszolni, hogy olyan nem létezik.
A betakarítás a legnehezebb
Majlát Jenő háromféle seprűt készít – nagyot, közepeset és kicsit –,
a nagyból hosszú és rövid nyelűt is.
Arra kértük, mesélje el a teljes folyamatot, amíg a cirokból seprű
lesz.
– Az első lépés a talaj előkészítése és a mag elvetése, majd a „jerbicsidálás” (sz.m.: gyomirtás).

Ami az anyósnak is tetszik

Ősszel a betakarítás a keservesebb
rész, mert nehéz munkaerőt találni.
Szálanként, kézzel kell vágni a cirkot, ez a munka nem gépesíthető.
Ezután kiterítem száradni, mint
régen a szénát. Két-három napig így
hagyom, vagy akár négyig is, amíg
tökéletesen megszárad. Ezután kévébe kötöm, hazahordom, és tárolom. Vízben kell megpuhítani,
másként összetörik. A magokat géppel húzom le. A szálakat négyfelé
választjuk, aszerint, hogy a seprű
külső vagy belső részére kerülneke, ezt rendszerint a feleségem végzi
el. Utána megkötöm, majd megvarrom a seprűt, befejezésül levágom,
kiegyenesítem a végeket. A seprűnyeleket nem én készítem, Kásváról
hozom.
Majlát Jenő be is mutatta a mesterségét, alig egy fél óra alatt a szemünk láttára készítette el legújabb
seprűjét.

Fotó: Nagy Tibor

Majlát Jenő tréfás kedvű,
unalmat nem ismerő ember. A
mezőgazdaság bőven ad neki
tennivalót, és ha a földeken
éppen nincs dolga, várja a
műhely, ahol egymás után készíti a jó minőségű cirokseprűket.

Nagy Székely Ildikó
– Suszter az eredeti szakmám, 22
évig dolgoztam az itteni cipőgyárban – kezdi történetét vajdaszentiványi
vendéglátónk.
–
A
rendszerváltás után bezárt a gyár,
azután fogtam neki a seprűkészítésnek. Az egyik sógorom tanított meg
erre a mesterségre. A feleségem mezőfelei származású, ott a nádmunkának van nagy hagyománya, de
nemigen éri meg, mert sok munka
van vele, a kész terméket pedig alig
lehet eladni. A seprűkészítésre már
1989 előtt próbált rávenni a rokonság, és még a kollektív idején vetettünk is valamennyi cirkot a
sógorommal. A kilencvenes években, amikor megszűnt az állásom a
gyárban, én is belelendültem ebbe a
munkába. Akkoriban volt is kereslet
a seprűkre. Ma már sokan az olcsóbb kínai műanyag terméket ré-

szesítik előnyben, vagy inkább porszívót használnak a takarításnál.
– Hogyan értékesíti az árut? –
kérdeztük.
– Csütörtökönként a szászrégeni,
vasárnaponként a libánfalvi piacra
viszem a seprűket. A gabonát is ott
szoktam eladni. Négy hektár földte-

rületre kapok APIA-támogatást, de
összesen hat hektárt dolgozom meg:
búzát, kukoricát és cirkot termesztek, mindhármat két-két hektáron.
Ma már a gabona sem megy túl jól,
mert kevés az állattartó. Régebb
nekem is volt juhom, tehenem, de a
piacozás mellett nem lehetne rende– Nekem a világjárvány elején
nem volt újdonság a maszkviselés, 25–30 éve használom a
magok lehúzásakor, a felszálló
por miatt – magyarázta, miközben
újra felöltötte a védőtextilt, majd
kérésünkre a családjáról beszélt.
Két fia van, egyikük autószerelő
műhelyében dolgoznak mindketten Marosvásárhelyen. A nagyobbik fiú családot alapított, és két
szép lányunokával ajándékozta
meg a Majlát házaspárt, a nagyobbik négy-, a kisebbik egyéves.
A seprűkészítésre visszatérve,
Jenő úgy véli, nem lehet megélni
belőle, de a gazdálkodás és a
nyugdíj mellett, jövedelemkiegészítésként jól jön. Persze az sem
elhanyagolandó szempont, hogy
örömöt szerez neki ez a
munka, erről magunk is meggyőződtünk.
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A természet kalendáriuma (DXIII.)
madárcsapatban, lecsapott Nemesziszre, és
egyesült vele. Az istennő nemsokára egy lila
színű tojást tojt a hajnali nap sugarainál –
A május 22-én kezdődő csillagászati hónap pontosan akkor, amikor az éj eltűnt, s megéraz Ikrek jegyének védelme alatt áll. A jegy kezett a nappal.
névadója az Ikrek csillagkép. Ennek az állatövi csillagképnek különös jelentőséget ad,
Alvó erdő szépe,
hogy a nappályára merőleges égi körív, a
Szívem, aludni jó,
Tejút is áthalad rajta, s az elmúlt kétezer
A hold virraszt az éjben
évben a nyári napforduló otthona volt. A legÉs csillag ég az égen,
régibb közel-keleti kozmogóniák a világ teMillió.
remtését arra az időre teszik, amikor a
tavaszpont állott az Ikrek csillagképben – írja
Juhász Gyula Alvó erdőjében történhetJankovics Marcell Jelkép-kalendáriumá- nek ilyen csodák.
ban. – Ha az év tavasszal kezdődik, gondolhatták, legyen tavasszal a „minden dolgok
Alvó erdő szépe,
kezdete”.
Szívem, el ne feledd,
A tavasz nyár felé néző sarkában vagyunk.
Hogy várni kell az éjben,
Ez a lombosodás, sokasodás, terjeszkedés,
Fehéren és kevélyen,
fölfelé növekedés ideje. Erőgyűjtés – földből,
A Herceget.
esőből, napsugárból, melyből a következő
körforgásban megint ugyanolyan és mégis
Alvó erdő szépe,
más gyümölcsök érlelődnek.
Szívem, maradj magad.
Az Ikrek – Kasztór és Polüdeukész
Azért neked ragyognak
az ógörögöknél, Castor és Pollux a latinoknál
A csillagok s dalolnak
– nem két fiú, hanem egy lány és egy fiú volMadarak!
tak. Nyilvánvaló, hogy – bár sokban hasonlítottak, mégis – lényegükben különböztek
Alvó erdő szépe,
egymástól: nembélileg is, személyiségükben
Szívem, ne menj tova,
is.
A magány a te kerted,
A legenda már nem csak arról mesél, amit
Ha évek is a percek
az ókor embere már az állatok és növények
S ha nem is jő a herceg
világában megfigyelt, hanem valami többről,
Tán soha!
általánosabbról. Olyasvalamiről, ami az
ember szellemi fejlődésével kapcsolatos, a
Ebben a kozmikus egyesülésben, a NapNemesziszről.
Hold, férfi-nő, jin és jang, éj és nappal egyeNemeszisz az éj királynője, s Tükhének, a sülnek. Ebből az egyesülésből – Nemeszisz
szerencse istennőjének leánya volt. Ő is sze- tojásából – két egymástól különböző, egyrencse- és sorsistennő. Legfőképpen a hüb- mást kiegészítő iker születik: egy fiú és egy
riszt, a gőgös elbizakodottságot büntette. lány.
(Hebrencs szavunk eredője lenne?) Sokszor
Kasztór és Polüdeukész sohasem hagyták
ábrázolták pörgő szerencsekerékkel. A sze- el egymást. Nem csupán a szeretet köti össze
rencsekerék a Nap körforgását – látszólagos őket, hanem az is, hogy kiegészítik egymást.
Föld körüli útját – jelképezte, egyben az év- Amikor elpusztulnak, Polüdeukész félisten
szakok megváltoztathatatlan ritmusát, örök felemelkedhetne az Olümposzra, de mert átlüktetését. Nemeszisz egyik attribútuma az érzi, hogy a halandó Kasztór nélkül nem azo„elkerülhetetlen” – ahogy forgott kezében a nos önmagával, hogy egyszerűen semmivé
szerencsekerék, úgy pergett hónap hónap lenne, Zeuszhoz fordul könyörgésével: létükután, esemény esemény hátán – könyörtele- nek értelme csak halandó-halhatatlanságukban van. Zeusz kegyesen megengedte, hogy
nül.
Egyszer a nyughatatlan Zeusz – aki meg- a halandó Kasztórnak is „része legyen a fénylehetősen gyakran váltogatta kedveseit – ben és a sötétségben is”. Azóta mindketten
megkívánta Nemesziszt is, s közeledni akart felváltva hol a fényben, hol a sötétségben
hozzá, de a lány iszonyodott tőle, visszauta- élnek, s ragyognak a csillagos égen.
Az Ikrekben az anyag és energia – a föld
sította. A Zeusz-Nap kergetni kezdte, de ő, az
Éj nővére – éppen akár maga a Hold – mene- és a tűz – levegőt, fényt, megvilágosodást
kült előle: futni kezdett az állatöv körén hó- fial, s megszületik a felismerés, a dolgokat
napról hónapra, évszakról évszakra, s hogy megkülönböztető tudat. Az Én és a nem-Én
nehezebb legyen megtalálni, minden szakasz- felismerése szellemi teljesítmény, az intelliban változtatta alakját. Átváltozott nyúllá, gencia ébredésének kultúrtörténeti pillanata.
hallá, méhecskévé, sőt édes borrá – görögül Innen egyenes út vezet a Rend felismerésé„kasztór” –, s búzaszemmé – görögül „polü- hez.
Ennek fényében május 22. – 1994-től – a
deukész” – is. (A két ősi jelkép – bor és kenyér – végigkíséri aztán az egész keresztény biológiai sokszínűség nemzetközi napja, almitológiát.) Végül Nemeszisz vadlúddá vál- kalom, hogy a figyelem a biodiverzitás elrentozott, éppen a nyári napforduló idején, dezettségére, a teremtett világ rendjének
akkor, amikor minden évben hattyúcsapatok megóvására irányuljon.
Tavasz vége: május 23-án, 1707-ben, szühúznak északnak a Tajgetosz csúcsa fölött.
Zeusz hattyú képében elvegyült a száguldó letett a nagy rendszerező, Carl von Linné is.
Kiss Székely Zoltán

Káprázva álltam és ittam az orgonaízt

Az alvó erdő szépe – gyöngyvirág (Convallaria majalis)

vezette az Élet és Tudományt, majd miután
leköszönt e tisztéről, haláláig, április 30-áig,
rovatszerkesztője volt az ÉT Galériának. Lételeme volt az okos disputa, a felfedeztetés
öröme hajtotta egy életen át: meglátni és láttatni a humán- és reáltudományokat összekötő híd szépségét.
– özönlik a tavaszvég Szabó Lőrinc
Jó látni, hogy talán mégsem vész el mindez
Májusi orgonaszagával –
a szépség – írta nekem egyik levelében. Én is
ezt vallom.
Káprázva álltam a kapum előtt (…)
S a rácsnak dőltem (…)
Tavaszi fény űzi s fogyatja
és ittam az orgonaízt, a régit,
Hegyek havát körös-körül,
az újat, a zenénél zenébb
Zavaros hólevek patakja
mérget, emlékek és tavaszok
A vadvizes rétekre dűl.
szeszét, és amit a jelen adott,
Az álmos föld ünnepre várva
a visszatért nagy pillanatot (…)
Mosolyog az év hajnalára;
Ragyognak már a kék egek,
Május 25. Orbán napja. Urbán (†230)
Átlátszó még erdő, berek,
pápa rendelte volt el, hogy a miseáldozat
De már pelyhedzik zsenge-zölden.
kelyhét és tányérkáját (patena) aranyból vagy
Viasz-cellájából a méh
ezüstből készítsék. Ezért kehellyel, később
Portyázni száll a rét felé.
szőlőfürttel a kezében szokták ábrázolni. A
Szikkad s tarkul a föld a völgyben;
szőlőművesek, kádárok, kocsmárosok patróNyáj bőg; az éjben valahol
nusának, a civilizált, finom modorú „urbáMár fülemile panaszol (…)
nus” pápa – ezt jelenti a neve –, Urbánka
legendájának egyetlen naptári vonatkozása:
Az Anyegin néhány természetleíró részletévértanúságakor Szent Cecília (nov. 22.) vel búcsúzom e tavasztól – költője, Alekszandr
felől faggatták, akivel együtt térített. Cecília Szergejevics Puskin is májusban, 26-án,
és Orbán együtt két, egymással szemben 1799-ben született –, a természetleírás eme,
lévő időpontot köt össze az évkörön, az ikrek Áprily Lajos intellektualitásának köszönheés
a
nyilas
havát,
s tően, szép magyarba mártott soraival:
velük két Tejút keresztezte állatövi csillagképet: a Nyilast és az
(…) A faluban, hol lángja égett,
Ikreket.
Egy helyet lel, ki arra tévedt,
Az idén Orbán napján búcsúOtt két fenyőtő összenőtt,
zunk az örökifjú tudás-népszerűKét ér kígyóz a fák előtt:
sítőtől, Herczeg Jánostól. A 87
A szomszéd völgy szelíd patakja.
évet megélt tanárembert egyik
A szántó sokszor nyugszik itt,
mesteremnek tartom a tudoAz aratólány itt merít
mánynépszerűsítésben. Hat és fél
Megkonduló korsót a habba;
évtizedes munkáját 1954-ben inVíz zúg, a lombárnyék sötét,
dította, amikortól Bizám Györggyel
Ott állították fel kövét,
közösen kezdte szerkeszteni az
Tövén (ha halk eső dalolva
Élet és Tudomány rejtvénysoroTavaszi gyepfüvön szemel)
zatait, a Logar Miska feladatait,
A pásztor bocskort fon, s a Volga
később a Gondolkodás iskoláját.
Halásznépéről énekel (…)
Tudománynépszerűsítő tevékenységének – a nyomtatott sajtó
(…) Megjő a hajnal rózsafénnyel,
mellett – másik fő terepe a rádiós
Új nap kel s új sugárözön,
ismeretterjesztés volt. 1979-től a
S én holnap tán a síri éjjel
Magyar Rádió Iskolarádiójának
Mély rejtelmébe költözöm,
szerkesztője volt. Legendás isS emlékem – ifjú volt s poéta –
meretterjesztő szellemi párost alA lomha Lethe martaléka;
kottak évtizedeken át Vekerdi
Mindenki elfelejt, te nem.
László könyvtáros-tudománytörténésszel. A könyvalakban is
Annak reményében, hogy a ma ismerettermegjelent Véges végtelen című jesztőit sem fedi majdan a feledés homálya,
rádiósorozatuk, illetve a Csillag- maradok kiváló tisztelettel.
Kelt 2022. május 20-án, mikor a Nap kéórák kötet őrzi emléküket. 1994–
2004 között főszerkesztőként szül az ikrek havába lépni
(…) Az kezdte, az orgona! A mai! De
félszáz tűnt május hozta vele,
jázmin, rózsa s akác özöne
ringatta vele, lidérc, kísértet,
a rég s a nemrég illatát
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Épített örökségünk

Ahol várak és kastélyok álltak

Nagyteremit Theremy néven 1263ban említik először. A faluban a 16.
század végén Sükösd György két udvarházat is építtetett. 1568-ban Bethlen János építtetett udvarházat,
melyet a 17. században nagyobb szabású várrá építettek ki. A település
katolikus lakossága a 16. században
unitárius lett, de Bethlen János 1662ben református hitre térítette őket, és
1672-ben megkapták a román kori
templomot is. A megmaradt tizenhat
unitárius család új templomhelyet kapott, ahol hamarosan fel is épült az
imaházuk. A régi református templomot 1904-ben bontották le, mivel a
falun kívül állt, újat a faluban építettek. A hagyomány szerint a Galambhegyen is vár állt, melyet Törökvárnak
neveztek. A Bethlenek a 18. században görögkatolikus románokat telepítettek az addig katolikus, majd
unitárius, később pedig református
faluba…

Az Erős-hegy nevét minden bizonnyal hirtelen nagy meredekségéért – százötven-százhatvan méter – és magasságáért kapta; a
Kripta-hegy pedig arról, hogy a tetőn van
gróf Bethlen Farkas, Bethlen Lipót és neje
kriptája.
A szájhagyomány szerint a Galamb-hegyen vár is állt, melyet a nép Törökvárnak
nevez ma is. Ennek a várnak Orbán Balázs a
19. század közepén nem találta semmi nyomát, de az akkor még fénykorában lévő Bethlen-kastélyról fényképfelvételeket készített,
melyek alapján a kastély homlokzati képe rekonstruálható.
A századokkal ezelőtt épített híres
udvarházak és a 19. századi kastély
Keresztes Gyula a Maros megyei kastélyok és udvarházak című könyvében ír arról,
hogy 1662-ben Apafi Mihály a birtokot gróf
Bethlen Jánosnak adományozta, majd
Bornemisza Annának, feleségének.
A középkori oklevelekből a 13. századtól
ismert Nagyteremi község Erdély szinte mértani központjában, Nyárádtő határában, a
Nyárád torkolatának bal oldalán, a TejeskeNagy-Bodó Tibor
rek-patak torkolatában helyezkedik el.
Orbán Balázsnak köszönhető, hogy a kastély
A területen a Nyárád menti középkori pihomlokzati képe rekonstruálható
acellátó térben, a legbelső városellátó övezet
A többutcás falu a Nyárádba rohanó Veres- és az erdőövezet határán, Marosvásárhelytől
cserép és Vajdakuta egyesített pataka torko- tizenkét kilométerre található Nagyteremi
latánál, az Erős- és a Kripta-hegy által községben és környezetében igen sokszínű
közbezárt völgyben terül el.
földtudományi, történelmi, néprajzi, biológiai

értékek maradtak fenn az elmúlt évszázadokból és évezredekből.
A betlehemezést az 1940-es évek végén
betiltják
A legfontosabb értéke a dombsági helyzete ellenére a rendkívüli erdősültsége lehetett. A virágporelemzések alapján Erdély
belső dombvidékén csak az elmúlt kétszázháromszáz évben, a tradicionális egyeléses
erdőművelés elhagyását követően csökkent
le jelentős mértékben az erdősültség mértéke. Így a névadás idején, a középkor során
vagy a középkor végén Nagyteremi és környezete, a döntően háromszáz-négyszáz
méter tengerszint feletti magassággal jellemezhető dombsági terület uralkodóan erdősült lehetett.
A település pereme éppen határos a Marosvásárhely székhelyű, 1876-ig létező, történelmi és néprajzi szempontból kiemelkedő
jelentőségű Marosszékkel, ahol Teremiújfa-
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luban, Nyárádmentén a betlehemezés református hagyományvilága, akárcsak a Mezőségen, Kalotaszegen vagy a magyar Alföldön
fennmaradt. A betlehemezést az 1940-es évek
végén betiltották, de az 1970-es évek közepén Vetési András gazda újra betanította a legényeknek, és azóta minden évben újra
betlehemeznek.
A közösségeket pusztító hatalmak
megsemmisítik a tradíciókat
A legújabb, csoportlélekkel foglalkozó kutatások is megerősítették, hogy ezek a népszokások, a családok, kisebb-nagyobb
közösségek által fokozatosan történelmi jelentőségűvé váló kulturális események alapvetőek a közösségek megmaradása és
nyelvgyakorlása szempontjából.
Így nem véletlen, hogy a mindenkori közösségeket pusztító hatalmak éppen ezeket a
szokásokat, tradíciókat semmisítik meg először különböző stratégiával: vallásellenességgel, városba és lakótelepekre tereléssel,
kulturális és társadalmi gettók kifejlesztésével, közösségi létformák szelektálásával, a kisebb közösségek történelmi tudatának
megsemmisítésével. Éppen ezért fontosak a
helyi történelmet alakító egyéniségekről, személyekről szóló ismeretek, megemlékezések.
Ebben a folyamatban éppen olyan fontosak
az alkotók, a történelemformáló egyéniségek,
mint az emlékezetet őrzők, mivel ez utóbbiak
fenntartják, folyamatossá teszik a történelmi
és kulturális tudatot.
Nagyteremi nagyjai
Nagyteremiből és a környékén lévő falvakból több híres személy származik, akikre érdemes és kell is emlékezni, mint például
Dósa Gergely, a marosvásárhelyi Református
Kollégium jogprofesszora. Dózsa András,
Dósa Elek, Kolozsvári Sándor jogászok,
Dósa Gergely irodalmár, Gergely Sámuel történész jelentősen gyarapították Erdély szellemi munkásainak a számát. Dr. Benkő Samu
művelődéstörténész, a község díszpolgára tudományos munkásságával, a különböző tévéadásokban való szereplésével, nemzetközi
tudományos tevékenységeken való részvételével igen nagy szolgálatot tett magyar
népének és a román államnak, egyaránt kiérdemelve a román és a magyar állam magas
rangú kitüntetéseit.
(A soron következő összeállításunkban az
eltűnt Bethlen-kastélyról írunk lapunk olvasóinak)
* A rendelkezésünkre bocsátott dokumentációért külön köszönet prof. dr. Sümegi Pál
tanszékvezető egyetemi tanárnak, Keresztes
Pál mérnöknek és dr. Fekete Albertnek, továbbá a régi és a mai képekért Demján
László műemlékvédő építésznek.
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JAPÁN
VISELET

LÁNGOL
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MEG NEM
MVELT
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MÓZES ÖT
KÖNYVE
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KILO (RÖV.)

q

ELEK!
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A SZABADBA
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ÓÍR ÍRÁS
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AZ ARGON
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u
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CSEH IGEN
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34
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52
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VÍZSZINTES: 1. Angol tudós, államférfi, 350 éve született (Joseph). 7. Erdélyi
kancellár, János Zsigmond nevelje, 450 éve halt meg (Mihály, gróf). 9. Floridai város.
10. Szaporodik a hal. 11. Nyomdász, könyvkeresked, 250 éve született (György). 16.
Ártalmas. 18. … fair lady (musical). 19. Egymás után. 20. Értékes étkezési rák. 21. Attila
népe. 23. Fél zsák! 24. Vivátozik. 26. Névsort olvasó. 28. Olasz autójel. 30. Udvarias férfi.
32. Apróra tör. 33. Probléma, baj. 35. Szolmizációs hang. 36. Pára! 38. Félig udvarias
megszólítás. 40. Vagy (latin). 42. Helység Nyitra mellett. 45. Rossz (francia). 46. Székelyföldi folyó. 49. Tova. 50. … Paz (Bolívia fvárosa). 52. Zokog. 53. Szellemi alkotó. 54.
Állat (német). 56. Valamiben rutinos. 58. Hadtörténész, író, MTA-tag, 150 éve született
(Jen). 59. Orvos, 48-as ifjú, rnagy, emigráns, 200 éve született (Józsa).
FÜGGLEGES: 1. Károlyi … (írón). 2. Római 105. 3. Észak-amerikai indián törzs.
4. Mohamedán fpap. 5. Könnyezés. 6. Szerb város. 7. Római 105. 8. Lágyan érintkezik.
12. Állóvízféle. 13. Sodrás. 14. Gond, baj (francia). 15. Elszoba. 17. Orvul lop. 19.
Színész, rendez, tanár, drámaíró, MTA levelez tag, 200 éve született (József). 20.
Magyar megye. 21. Termeléseredmény. 22. Német költ, író, 250 éve született (igazi
neve: Friedrich Leopold von Hardenberg, báró). 25. Rovar része. 27. Matrózok itala.
29. Idegen férfinév. 31. Kelta nép volt. 34. Kemény hangsor. 37. Az ezüst vegyjele. 39.
Fest (Ákos). 41. Zenetanár, szakíró, 150 éve született (Árpád). 43. Eltag: leveg. 44.
Nobel-d. vegyész (György). 47. Az argon és a jód vegyjele. 48. A Balaton folyója. 51.
Francia területmérték. 55. Errefele! 56. Lényegében ajzó! 57. Tangens (röv.)
L. N. J.

A két rejtvény azonos számú meghatározásait keverve közöljük. A megjelölt
négyzetekbe kerül betket folyamatosan összeolvasva Jerome David Salinger
amerikai író egyik regényének a címét kapjuk. Könnyítésül egy bett elre beírtunk.

u

SAJTBELS!
ÖZÖNL

5

A megjelölt sorokban, oszlopokban szerepl helyes megfejtéseket június 2-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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BUDAPEST
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RAG, A -RL
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LAKÓJA
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KEDVESE
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9
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MARÓ GÚNY

Ê
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PÓTMAMA

NÍLUSI
FVÁROS

LAPP-FINN
TÓ

MÁJUSI
ÉVFORDULÓK (3.)
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q
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1

q

NULLA

Ì
GABONÁT
BETAKARÍTÓ

Ê

q

I

L.N.J.

A MÁJUSI ÉVFORDULÓK (1.)
cím pályázat nyertesei:
Sándor József,
Marosvásárhely, Nárcisz u.

Török Adalbert-Béla
Marosvásárhely, 1918. December 1. út
A pályázati rejtvény megfejtése:
ÉBER; BITTÓ; KATONA; BISZTRAY; BABEUF;
KÁROLYI; BÓKAY; FOLTÉNYI
Kérjük a nyerteseket, jelentkezzenek
a 0265/268-854-es telefonszámon.

Megfejtések
a május 13-i számból:
Ikrek:
Hollók
Skandi:
Az öndicséret az emberek leggyakoribb hobbija.
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Tündérek, mondák és a valóság

Mesék a digitális térben
Érdekes pedagógiai gyakorlatot valósított meg a múlt hónapban a nyárádszeredai Deák Farkas Általános Iskola
tanítói közössége: mese- és mondavilágunkban barangoltak és alkottak a
digitális eszközök használatával.

Gligor Róbert László
Teljesen természetes az, ha egy óvodai
csoport vagy iskolai osztály a mesék vagy
mondák világában barangol, sőt a gyermekeknek manapság már az a természetes, ha
ezeket a történeteket okostelefonról vagy táblagépről ismerik meg. Az viszont még nem
mindennapos, hogy a mese vagy monda a digitális eszközök használata révén több megvilágításban is elemzésre és megjelenítésre
kerül. Még akkor sem, ha az elmúlt két év járványhelyzetében egyre nagyobb hangsúlyt
kapott a digitáliseszköz-használat az oktatásban. Az pedig mindenképp ritka, hogy nem
csak egy-két osztály vagy csoport, hanem
egyszerre másfél száz gyerek jelenít meg valamit fizikailag és a digitális térben.
Újragondolt múltunk
Magyarországon hat éve hirdetnek meg
Digitális Témahetet a tanintézmények és pedagógusok számára, az idei kiíráshoz csatlakoztak a nyárádszeredai általános iskola alsó
tagozatos osztályai is. Feladatuk az volt, hogy
tetszőlegesen választott témában legkevesebb
öt tanórából vagy foglalkozásból álló projektet állítsanak össze és mutassanak be, amely
az intézményen belül több pedagógus részvételével és többosztálynyi tanulóval, multidiszciplináris
feldolgozásban
és
a
hagyományosnak mondható digitális eszközök felhasználásával valósul meg, és a projektek dokumentációját elérhetővé teszik az

intézmény honlapján. A cél nemcsak az, hogy
játékokat, kisfilmeket, ismeretterjesztő anyagokat keressenek elő a digitális eszközök segítségével,
hanem
az
eszközökkel
dolgozzanak is rajtuk – tudtuk meg az iskolát
benevező Kátai Judit tanítónőtől, aki szinte
természetesnek vette, hogy mivel Székelyföldön élünk, a legjobb és leghitelesebb az lesz,
ha székelyföldi legendákat dolgoznak fel.
Közös megegyezéssel három mondát választottak ki – a nyárádszentimrei Paladomb tündéreire, a szovátai Medve-tó és a Maros és
Olt legendájára esett a választás.
A munkába kilenc pedagógus (Fülöp Ildikó, Gergely Gyopár, Kátai Judit, Kovács
Ágnes, Marton Irén, Nagy Eszter, Szász Melinda, Tőkés-Baranyi Erzsébet, Trufán Ildikó) mintegy százötven kisdiákkal
kapcsolódott be, három csoportban dolgoztak fel egy-egy mondát, a kisebbek a tündérmesét megidéző színes, fordulatos történeten
szorgoskodtak, míg a nagyobbak már a két
természeti jelenséget vizsgálták, amelyhez
számos valós és tudományos elem kapcsolható – a munka nem csupán az anyanyelvi,
környezetismereti, földrajzi ismeretekre,
hanem mozgásra és játékra, a vizuális kultúra és digitáliseszköz-használatra is szükség
volt. Nemcsak számos megvilágításból vizsgálták a történeteket, hanem sok játékot,
kvízt is megoldottak, tizenkét digitális felületen kutattak és alkottak a diákok. Közben
a témák megjelenítésén is dolgoztak, amelyet a projekthét végén be is mutattak egymásnak az iskola udvarán: a Medve-tó,
valamint a Maros és Olt (mint víz) kék ruházat és egyéb anyagok felhasználásával, mozgással került bemutatásra, míg a Paladomb
tündéreit – amint a székelyek a tündérekkel
összefogva űzték el a fal határából a lidérce-

A digitális tér mellett a valóságban is újraalkották, vizualitás és mozgás révén bemutatták a mondákat
Fotó: Deák Farkas Általános Iskola közösségi oldala

ket – egy látványos táncjátékkal jelenítették
meg.
Mindenképp nyernek
A teljes projektdokumentációt benyújtották
pályázatra, eredményt június közepére várnak. Az adott kategóriában legfeljebb három
tanintézmény díjazható, itt összesen 1,2 millió
forint értékben nyerhető el oktatásban hasznosítható digitális eszköz. Aligazgatóként
Kátai Judit a versenyben annak lehetőségét is
látja, hogy digitális eszközökkel lássák el az
iskolát, és korszerűbb oktatási körülményeket
biztosítsanak a diákoknak, de elsősorban arra
helyezték a hangsúlyt, hogy az iskola közös
szellemi terméket hozzon létre, és erősítsék a
csapatszellemet, az intézményen belüli, a diákok közötti, valamint a diákok és pedagógusok közötti együttműködést.

A Digitális Témahét, Magyarország legnagyobb digitális pedagógiai eseménye 2016ban indult útjára, az Emberi Erőforrások
Minisztériumának kezdeményezésére. A témahét célja, hogy a digitális eszközökkel támogatott projektpedagógia és innovatív
pedagógiai módszerek terjesztésén keresztül
fejlessze a diákok digitális írástudását és
kompetenciáját, segítse a 21. századi képességek fejlesztését biztosító digitális pedagógiai módszerek terjesztését, betekintést
nyújtson a legújszerűbb oktatástechnológiai
fejlesztésekbe, pályázati forma keretében forrást biztosítson az innovatív módszereket
megvalósító pedagógusok és intézmények
számára a digitáliseszköz-ellátottság fejlesztésére.

BÉLMIKROBIOMA ÉS PROBIOTIKUMOK
Léteznek jó és rossz baktériumok. A jók megvédenek minket
a kórokozóktól és befolyásolják az immunitást. Azonban
néha a számuk jelentősen csökken. Ilyenkor segítenek a probiotikumok.
A legelterjedtebb probiotikumok a baktériumtörzsek vagy az élesztőkultúrák, amelyeknek fontos szerepük van: támogatják a normál baktériumflóra kialakulását az emésztő- és bélrendszerben, illetve annak zavart
állapotában csökkentik a kórokozó mikroorganizmusok számát és helyreállítják a törzsek közötti egyensúlyt.
Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) meghatározása szerint a probiotikumok élő baktériumtörzsek, amelyek, ha megfelelő mennyiségben
vannak adagolva, jótékony hatással bírnak az emberi szervezetre, ezt klinikai tesztek is alátámasztják.
A mikrobioma (mikrobióta, mikroflóra) egy adott természetes élőhelyre
jellemző mikroorganizmusok csoportja. Élőhelyen nemcsak a tenger vagy
a talaj érthető, hanem az emberi vagy az állati testek is. Ezért a tenger és

a talaj mikrobiomán kívül különbséget teszünk a bélmikrobióm, a bőr, a
reproduktív traktus, a fül vagy a szájüreg mikrobiomok között is. A mikrobiom összetétele az elfoglalt élőhelytől függően eltérő. Jelenleg a legtöbb
tanulmány az emberi test legnépesebb élőhelyére, nevezetesen az emésztőrendszerre vonatkozik.
A bélmikrobioma alapösszetétele már az élet első szakaszában kialakul,
anélkül, hogy az örökletes tényezők, a szoptatás vagy cumisüvegből való
táplálás, a születésünk módja - természetes vagy császármetszéssel - , vagy
az első évektől kezdődő étrendünk befolyásolná. A bél mikrobiota segít a
táplálékból származó tápanyagok asszimilálásában, erősíti az immunrendszert. Ha a mikrobiális ökoszisztéma károsodást szenved, annak súlyos következményei lesznek, amelyek túlmutatnak a beleken, hozzájárulva az
allergiák és gyulladásos állapotok, az anyagcsere-betegségek, például a
cukorbetegség, az elhízás, sőt a mentális zavarok, például a depresszió kialakulásához.
A bél a fő immunrendszerünk, még csak nem is a második, hanem a legfontosabb. Először is azért, mert több immunsejtet tartalmaz, mint a rendszert alkotó többi szerv, például a csecsemőmirigy és a lép. Másodszor, a
bélben találkoznak az általunk elfogyasztott táplálék és a környezetünkben
lévő anyagok, beleértve ide a baktériumokat is.

Hogyan segítenek a probiotikumok?
A szakemberek a belekben lévő probiotikus baktériumok három érdemét
különböztetik meg:
1. Segítenek a bélbolyhok "megolajozásában" ezáltal hozzájárulnak ezek
egészségének fenntartásához. Minél egészségesebbek a bélbolyhok, annál
könnyebben szívódnak fel a tápanyagok, ásványi anyagok és a vitaminok
az élelmiszerekből. Minél erősebbek a bélbolyhok, annál kevésbé eresztik
át a káros anyagokat. Ennek eredményeként a szervezet több értékes tápanyaghoz jut, és kevesebb a káros anyaghoz.
2. A jó baktériumok megvédik a beleket a kórokozóktól, savas, ezáltal
ellenséges környezetet alakítanak ki a "nem kívánt látogatók" számára.
3. Ha jó az együttműködés a belek és az immunrendszer között, ezek
felbecsülhetetlen információforrássá válnak a szervezet számára.
A probiotikumokat azonban nem szabad véletlenszerűen fogyasztani.
Egy adott baktériumtörzs, amely gyógyító hatással bír egy bizonyos betegség esetében, nem fog ugyanolyan hatással bírni egy más betegség esetében is. A legjobb az orvos tanácsát követni. Ő az, aki tudja, hogyan hat
és mire jó egy probiotikum, és milyen körülmények között lehet szedni.
Az orvos lehet a háziorvos, a belgyógyász vagy különösen a gasztroenterológus (az emésztőrendszeri betegségekben szenvedőket kezelő
szakember).
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A hirdetési rovatban
megjelent közlemények,
reklámok tartalmáért
a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

MAROS MEGYEI TANÁCS

ADÁSVÉTEL

KÖZLEMÉNY
A Maros Megyei Tanács 2022. 06. 15-én versenyvizsgát szervez toborzás útján a Maros Megyei Tanács szakapparátusa, a Műszaki
Igazgatóság – Adminisztratív Beavatkozási Szolgálat keretében az alábbi szerződéses állások betöltésére:
1.
2.
3.
4.

–
–
–
–

szakképzett munkás, I. fokozat (munkagépkezelő – traktorista) – 1 állás;
szakképzett munkás, II. fokozat (munkagépkezelő – különféle munkagépek) – 1 állás;
szakképzett munkás, III. fokozat – 1 állás;
szakképzetlen munkás. I. fokozat – 1 állás.

Általános követelmények:
Egy betöltetlen állást elfoglalhat az a személy, aki teljesíti a következő feltételeket:
a) román állampolgár, az Európai Unió más tagállamának vagy az Európai Gazdasági Térséghez tartozó államnak az állampolgára, és romániai lakhellyel rendelkezik;
b) ismeri az írott és beszélt román nyelvet;
c) életkora (alsó korhatár) megfelel a törvényes előírásoknak;
d) teljes cselekvőképességgel rendelkezik;
e) az egészségi állapota megfelel az állásnak, amelyre jelentkezik, ezt a családorvos vagy az erre jogosult egészségügyi
egységek által kiadott egészségügyi igazolások alapján bizonyítja;
f) teljesíti a tanulmányi (és esetenként a szolgálati időre vonatkozó) feltételeket vagy más sajátos elvárásokat a meghirdetett állásnak a követelményei szerint;
g) nem volt elítélve jogerősen az emberiség ellen, az állam és a hatóságok ellen elkövetett, szolgálati vagy a szolgálattal
kapcsolatos, az igazságszolgáltatást akadályozó, hamisítási vagy korrupciós bűncselekményért vagy szándékosan elkövetett bűncselekmény miatt, amely inkompatibilissá teszi a tisztség gyakorlásával, kivéve ha rehabilitálták.
Az I. fokozatú szakképzett munkás (munkagépkezelő – traktorista) állás sajátos követelményei:
– középfokú és/vagy általános iskolai végzettség;
– B, CE/Tr kategóriájú gépjárművezetői engedély;
– szakmában eltöltött szolgálati idő: minimum 9 év;

ELADÓ egy 45 éves fehér Skoda S100
202 ezer km-ben. Minden illeték ki van
fizetve, a műszaki megcsinálva, a 4 gumi
új, és sok cserealkatrész, kitűnő
állapotban. Tel. 0743-211-281. (15724)
ELADÓK: összecsukható vaságy, húsdaráló, dió és mák, könyvek, csónakos
varrógép, hintaszék, festmények, keretek,
rádió, aragázkályha, porszívó, szép
cserefa ajtó, többféle bútordarab,
lemezek, órák, csergeterítő, üvegkorsók,
többféle nagy és kicsi edény, 15 db
báránybőr,
sok
baba,
kerékpár,
szőnyegek, fából kiságy, régiségek,
ezenkívül sok egyéb, minden olcsón.
Csere is érdekel. Tel. 0265/242-342.
(15612)
ELADÓ jó állapotban lévő 1410-es
Dacia. Tel. 0749-073-641. (16017-I)
ELADÓ bontásból származó, jó minőségű háztetőcserép. Érdeklődni a
0745-751-534-es
telefonszámon.
(sz.-I)
ELADÓ két középméretű fotel, négyszögű és kerek asztal, 20 literes inoxfazék, 12 db evőeszköz, csillár,
laskavágó, hatszemélyes, összecsukható asztal. Tel. 0770-132-339.
(16026-I)

A II. fokozatú, szakképzett munkás (munkagép kezelő – különféle gépek) állás sajátos követelményei:
– középfokú és/vagy általános iskolai végzettség;
– B, C, CE kategóriájú gépjárművezetői engedély;
– szakmában eltöltött szolgálati idő: minimum 6 év;

ELADÓ sírhely a katolikus temetőben. Ára: 5000 lej. Az egyházi szabályzat szerint csak katolikus
felekezetű veheti meg. Tel. 0745-233532. (16032-I)

A III. fokozatú szakképzett munkás állás sajátos követelményei:
– középfokú és/vagy általános iskolai végzettség;
– képesítő tanfolyam: építőipari mázoló/kivitelező/dolgozó;
– szakmában eltöltött szolgálati idő: minimum 3 év.

LAKÁS

Az I. fokozatú szakképzetlen munkás állás sajátos követelményei:
– középfokú és/vagy általános iskolai végzettség;
– szolgálati idő: minimum 3 év.

KIADÓ garzon magánlakásban egy
fiú számára. Tel. 0770-850-272.
(15955-I)

A versenyvizsga lebonyolítása:
A versenyvizsga gyakorlati próbából és interjúból áll.
A versenyvizsgára a Maros Megyei Tanács Marosvásárhely Győzelem tér 1. sz. alatti székhelyén kerül sor.
A gyakorlati próba 2022. június 15-én 11 órától lesz, a vizsgáztató bizottság által meghatározott terv alapján, amely a következő értékelési kritériumokat foglalja magába:
a) alkalmazkodóképesség;
b) a nehéz helyzetek kezelési képessége;
c) a gyakorlati követelmények megvalósításában való jártasság és adottság;
d) kommunikációs készség;
e) a gyakorlati próbán való helytállás (a munkaeszközök megfelelő használata).
Az interjúra a gyakorlati próba dátumától számított 4 munkanapon belül kerül sor.
Az interjú dátumát, időpontját és helyét a gyakorlati próba eredményeinek a kifüggesztésével egy időben teszik közzé.
Az iratokat 2022. június 6-ig lehet benyújtani.
A versenyvizsgára jelentkezők irataikat a Maros Megyei Tanács székhelyén – Marosvásárhely, Győzelem tér 1. sz. – nyújthatják
be, kapcsolattartó: Lucian Petruţa-Oroian, a humánerőforrás-osztály tanácsadója, telefon: 0372-651-236, fax: 0372-651-236,
e-mail: petruta.lucian@cjmures.ro.
A versenyvizsgára való beiratkozáskor a jelentkezők benyújtanak egy versenyvizsgadossziét, amely a következő dokumentumokat kell tartalmazza:
a) a versenyvizsgára való jelentkezési kérvény, a szervező közintézménynek a vezetőjéhez címezve;
b) a személyazonossági iratnak vagy esetenként bármely, a személyazonosságot igazoló dokumentumnak a másolata;
c) a tanulmányi végzettséget igazoló okiratoknak és más szakosodásokat igazoló iratnak a másolatai, valamint a közintézmény által kért, az állásnak a sajátos feltételei teljesítését igazoló dokumentumoknak a másolatai;
d) a munkakönyvet vagy esetenként a szakmában eltöltött szolgálati időt bizonyító igazolások, másolatok;
e) erkölcsi bizonyítvány vagy egy saját felelősségre tett nyilatkozat arról, hogy nincs büntetett előélete, amely összeférhetetlenné tenné a betöltendő állással;
f) orvosi igazolás, amely igazolja a megfelelő egészségi állapotot, legtöbb 6 hónappal a versenyvizsga előtt volt kibocsátva
a jelentkező családorvosa vagy az illetékes egészségügyi egységek által;
g) önéletrajz.
Az egészségi állapotot igazoló bizonyítvány tartalmazza olvashatóan a dokumentum számát, a dátumot, a kibocsátónak a
nevét és minőségét, az Egészségügyi Minisztérium által meghatározott szabványos formátumban.
Az a jelentkező, aki a saját felelősségére tett nyilatkozatot arról, hogy büntetlen előéletű, köteles kiegészíteni a dossziéját
az erkölcsi bizonyítványnak az eredeti példányával, legkésőbb az első versenypróba dátumáig.
A b) –d) pontok által előírt iratok eredeti példányait is be kell mutatni, a másolataikkal való összehasonlítás végett.
Péter Ferenc
ELNÖK

ELADÓ
egy
garnitúra
asztaloskéziszerszám, gyalupad, elektromos
gépek és sok minden; egy egyszemélyes
kanapé és egy tiszta új 200 x 80 cm-es
matrac. Tel. 0743-211-281. (15724)

Paul Cosma
FŐJEGYZŐ

KIADÓ egy szoba egy egyetemista
lánynak a November 7-ben. Tel. 0770338-634. (15983)
KIADÓ másfél szobás, bútorozatlan
garzonlakás hosszú távra a Kárpátok
sétányon. Tel. 0749-425-152. (15943)
ELADÓ 3 szobás, I. osztályú tömbházlakás a Szabadság utcában. Ára:
95.000 euró. Tel. 0775-125-490.
(16027-I)
ELADÓ szép gyümölcsössel falusi
ház Bándon, 50 ár. Ára 80.000 lej, alkudható. Érdeklődni a 0746-112-120as telefonszámon. (16028-I)

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

MINDENFÉLE
ALKALMI FRIZURÁKAT készítek.
Házhoz is megyek. Tel. 0740-846127. (15903-I)
IDŐS, nem beteg, ágyban fekvő
hölgy ápolását vállalom heti 3-4 alkalommal délelőtti 3-4 órára, szombat,
vasárnap kivételével. Érdeklődni a
0365/448-995-ös
telefonszámon,
szombat kivételével, 21 óra után.
(15999)
KERTI MUNKÁT, permetezést, favágást vállalok. Tel. 0770-621-920.
(15831-I)
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Európa-liga: Több mint negyven év után
újra csúcson az Eintracht Frankfurt
Az Eintracht Frankfurt nyerte a
labdarúgó-Európa-liga 2021/2022es kiírását, miután a szerdai sevillai fináléban 1-1-es döntetlent
követően a tizenegyespárbajban 54-re legyőzte a Glasgow Rangerst.
A skót együttes az 57. percben a
nigériai Joe Aribo találatával szerzett vezetést, de bő tíz perc elteltével a kolumbiai Rafael Borre
egyenlített. Mivel a hosszabbításban sem esett gól, 11-esek döntöttek, amelyben kizárólag a Rangers
csereként beállt játékosa, a walesi

Aaron Ramsey hibázott. A német
csapat 1980-ban a sorozat elődjének tekinthető UEFA-kupa elhódítása után ért ismét csúcsra a
nemzetközi porondon, míg a skót
csapatok mind a négy eddigi fináléjukat elveszítették a második
számú kupasorozatban, amelyben
a Rangers 2008 után maradt alul
ismét.
Az Eintracht Frankfurt diadalának köszönhetően a következő
idényben a Bajnokok Ligája főtábláján szerepelhet.

Jegyzőkönyv
Labdarúgó-Európa-liga, döntő: Eintracht Frankfurt (német) –
Glasgow Rangers (skót) 1-1 (0-0, 1-1, 1-1) – 11-esekkel: 5-4
Sevilla, Ramón Sánchez-Pizjuán Stadion, 38.842 ezer néző,
vezette: Slavko Vincic (szlovén).
Gólszerzők: Borre (69.), illetve Aribo (57.).
Sárga lap: Aribo (62.), Wright (73.)
Eintracht Frankfurt: Trapp – Tuta (58. Haszebe), Toure,
Ndicka (100. Lenz) – Knauff, Sow (106. Hrustic), Rode (90.
Jakic), Kostic – Lindström (72. Hauge), Kamada – Borre.
Glasgow Rangers: McGregor – Tavernier, Goldson, Bassey,
Barisic (117. Roofe) – Jack (74. Davis), Lundstram – Kent,
Wright (74. Sakala, 117. Ramsey), Kamara (90+1. Arfield) –
Aribo (101. Sands).

Román és magyar futballbajnoki
mérkőzések a televízióban
Május 20., péntek:
* 20.30 óra, DigiSport 1, Prima Sport 1, Orange Sport 1: CSU Craiova – Konstancai Farul (1. ligás felsőházi rájátszás, 10. forduló)
Május 21., szombat:
* 12.30 óra, DigiSport 1, Prima Sport 1, Orange Sport 1: Brassói FC
– Temesvári ASU Politehnica (osztályozó a 2. ligában maradásért, viszszavágó mérkőzés)
* 15.30 óra, DigiSport 1, Prima Sport 1, Orange Sport 1: Concordia Chiajna – Chindia Târgovişte (selejtező az 1. ligás szereplésért, első mérkőzés)
* 20.30 óra, DigiSport 1, Prima Sport 1, Orange Sport 1: Kolozsvári FCU
– Bukaresti Dinamo 1948 (selejtező az 1. ligás szereplésért, első mérkőzés)
Május 22., vasárnap:
* 16.30 óra, M4 Sport+: Vasas SC – Soroksár SC (NB II, 38. forduló)
* 19.00 óra, M4 Sport+: Kecskeméti TE HUFBAU – Szentlőrinc
(NB II, 38. forduló)
* 19.00 óra, M4 Sport: Békéscsaba 1912 Előre – III. Kerület TVE
(NB II, 38. forduló)
* 21.30 óra, DigiSport 1, Prima Sport 1, Orange Sport 1: Bukaresti
FCSB – Kolozsvári CFR 1907 (1. ligás felsőházi rájátszás, 10. forduló)
Május 23., hétfő:
* 17.30 óra, DigiSport 1, Prima Sport 2, Orange Sport 1: Campionii
FC Argeş Piteşti – FC Voluntari (1. ligás felsőházi rájátszás, 10. forduló)

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)
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)
IDŐS-/BETEGGONDOZÁS. Tel. 0745-164-049. (15926)
GYÓGYPEDIKŰR. Tel. 0756-680-226. (15926)
A TIMKO PÉKSÉG alkalmaz üzleteibe ELADÓKAT. Érdeklődni a
cég székhelyén, a Bodoni utca 85. szám alatt vagy a 0756-128-310-es
telefonszámon. (66534-I)
MEGBÍZHATÓ DADUST keresünk 5 éves kislány mellé. Az ideális
személy kiegyensúlyozott, barátságos, aktív és megbízható; a magyar
nyelvet is beszéli; rendelkezik jogosítvánnyal; minimum 3 éves tapasztalattal rendelkezik. Előnyt jelent a pedagógiai felkészültség. Előnyös bérezés, szükség esetén szolgálati autót biztosítunk. Várjuk
jelentkezését! Információk a következő telefonszámon: 0742-147-043.
(15962-I)
SEGÉDMUNKÁST alkalmazunk SÍRKÖVEK ÉPÍTÉSÉHEZ. Tel.
0744-224-201. (23095-I)
KŐMŰVES szakképzett személyt alkalmazunk SÍRKÖVEK ÉPÍTÉSÉHEZ. Tel. 0744-224-201. (23095-I)
A SECURITECH ROM PROD KFT. alkalmaz VILLANYSZERELŐT, LAKATOST és MARÓST. Előnyt jelent a szakmai tapasztalat.
Önéletrajzokat várunk az office@securitechromprod.ro e-mail-címre,
illetve a cég székhelyén, a Bodoni utca 66/A szám alatt. Érdeklődni a
0729-142-792-es telefonszámon lehet. (66537-I)
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A STELLA MARIS VENDÉGLŐ
– Marosvásárhely, Tineretului utca 2. szám (a volt Bradul vendéglő, a polgármesteri hivatal mögött)
– rendezvényeket szervez:
esküvő, keresztelő, bankett, tor…maximum 140 személy részvételével.
Ugyanott önkiszolgáló vendéglő, többféle, választható menüvel, házhoz szállítással.
Tel. 0744-618-608. (66531-I)
CÉG vállal 10% kedvezménnyel háztetőkészítést, tetőfedést, tetőjavítást,
cserépforgatást, bel- és kültéri munkát, bontást. Tel. 0774-574-527.
(15831-I)
FUVART, bútorhordást vállalunk személyzettel, külföldre is, valamint törmelékszállítást. Tel. 0749-543-104.
(12995-I)
TERMOPÁN ajtók, ablakok javítása,
szúnyogháló szerelése. Tel. 0771383-725. (15770)
VILLANYSZERELÉS: épületi, gépészeti, monofázisú, háromfázisú. Tel.
0740-708-157. (15723-I)
HEGESZTŐGÉPEK javítása. Tel.
0740-708-157. (15723-I)
VILLANYSZERELÉST vállalok. Tel.
0772-281-885. (15784-I)
A NORALEX Monumente Funerare
készít sírkeretet, sírkövet, kriptát stb.
előnyös áron. Tel. 0752-643-455.
(15639)
VÁLLALUNK tetőkészítést lemezből,
cserépből; ácsmunkát, teraszkészítést, garázsfelújítást, külső-belső szigetelést, meszelést, bármilyen kisebb
javítást és mindenféle más munkát.
Tel. 0747-508-707, Misi. (15925-I)
FESTÉST, csempézést, gipszkarton-, ajtószerelést vállalok. Tel. 0771393-848, 0749-564-921. (15920)

Múlik az idő, a fájdalom nem csitul,
szemünkből a könny naponta kicsordul.
Fájó szívvel emlékezünk
ifj. VARGA SÁNDOR ISTVÁNRA,
aki 6 éve, május 20-án, 43 éves korában itthagyott minket.
Emlékét őrzik szülei, lánya, felesége, testvére családjával, anyósa,
apósa, közeli és távoli rokonai, barátai, ismerősei. (16022)

„Köszönjük, hogy lelked a lelkünkbe írtad,
Nincs felettünk hatalma a sírnak.
Örök az arcod, nem száll el a szavad,
minden mosolyod a lelkünkben marad.”
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett gyermek, testvér,
sógor, unoka, unokatestvér, keresztgyermek, szomszéd, jó
barát, szerető nagybácsi,
ifj. KUTASI JÁNOS
2022. április 29-én, 44 évesen megszűnt élni.
Drága halottunk temetése 2022. május 20-án, pénteken 15 órakor lesz unitárius egyházi szertartás szerint a Jeddi úti temető
ravatalozójából.
Emléke legyen áldott, pihenése csendes!
Sirató szerettei. (16024-I)

A KÖVETKEZŐ MUNKÁKAT vállaljuk: háztetőt készítünk cserépből, Lin-

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

dab-lemezből,

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

lalok. Tel. 0746-638-960. (15859)

TÉVÉT és háztartási gépeket javítok.
Házhoz jövök. Tel. 0740-527-205.
(15930-I)
VÁLLALUNK 10% kedvezménnyel
építkezési munkát: tetőkészítést lemezből vagy cserépből, szigetelést
polisztirénnel, bármilyen sürgős tetőjavítást. A kiszállás és a szállítás ingyenes. Tel. 0742-964-777, István.
(15887-I)
KÉSZÍTÜNK külső redőnyöket, szalagfüggönyöket, szúnyoghálót. Tel.
0744-121-714. (15905-I)
VÁLLALUNK tetőkészítést lemezből,
cserépből; ácsmunkát, teraszkészítést, garázsfelújítást, csatornajavítást,
bármilyen kisebb javítást és mindenféle más munkát, kerítéskészítést is.
Tel. 0740-756-103. (15816-I)
VÁLLALOK szigetelést polisztirénnel, belső munkálatokat, kerítéskészítést, járólap lerakását és más munkát.
Tel. 0759-552-041. (15978)

kisebb

javításokat

végzünk, kerítést készítünk. Tel.
0754-634-559, Csaba. (15961-I)
MOSÓGÉPET és hűtőszekrényt javítok. Tel. 0755-825-502. (15999-I)
VÍZ-, GÁZ-, FŰTÉSSZERELÉST vál-

FÉRFI ÁPOLÓT keresünk fennjáró
altzheimeres idős nő mellé délutánonként, 15-19 óra között. Tel. 0747828-618. (16028-I)

MEGEMLÉKEZÉS

ELHALÁLOZÁS
Mély fájdalomml, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk,
hogy a drága gyermek, testvér,
nagybácsi,
CSONT LÁSZLÓ
életének 51. évében elhunyt.
Utolsó útjára 2022. május 20-án,
pénteken 13 órakor kísérjük a
Jeddi úti városi temetőben.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!
A gyászoló család. (16009-I)

LÓRI – Egyetlenünk… Már öt éve,
hogy:
„És nincs segítség.
S nincs rá magyarázat.
Csak belesimul szelíden a bánat
sikolya a diadal dallamába.”
(Garai

Gábor)

Örökké szerető szüleid. (15951-I)

Szívünkben el nem múló fájda-

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
szeretett nagybátyánk,
BUDAI MIHÁLY
az ILEFOR tervezőosztályának
volt technikusa
életének 81. évében 2021.
december 15-én elhunyt.
Temetése 2022. május 22-én, vasárnap 14 órakor lesz a mezősámsondi református temetőben.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!
A gyászoló család. (p.-I)

lommal emlékezünk a drága
férjre, szerető édesapára, nagytatára, apósra, testvérre, rokonra,
jó barátra, LUKÁCS ANDRÁSRA
(Bandi) halálának ötödik évfordulóján. Szép emléke, szeretete
mindig bennünk él. Emléke le-

VÁLLALUNK tetőkészítést, manzárdkészítést, átalakítást, csatornajavítást és más építkezési munkát. Tel.
0755-672-446. (15978)

Fájó
szívvel
emlékezem
drága édesanyámra, BREJÁN
MÁRIÁRA május 21-én, halálának
13. évfordulóján, és édesapámra,
BREJÁN ISTVÁNRA, aki szeptemberben lesz 14 éve, hogy távozott közülünk. Emléküket
szívemben hordom. Nyugodjatok
békében! Éva és családja.
(15993)

gyen áldott, nyugalma csendes!
Szerettei: felesége, lánya, fia,
menye és három unokája. (15970)

Fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett testvérem,
id. BÜKKÖSI MIHÁLY
2022. május 19-én súlyos szenvedés után örökre megpihent.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!
Búcsúzik testvére, Juli, sógora,
Gyuri és gyermekeik családjukkal. (16033-I)
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Közlemény
Az Adó- és Pénzügyi Hivatal aktualizálta a magánszemélyeknek ingatlanok bérbeadásából és viszontbérbeadásából, valamint a magántulajdonban levő lakásokban turisztikai céllal bérbe adott szobákból
származó jövedelem adófizetési útmutatóját.
Az Adó- és Pénzügyi Hivatal aktualizálta a magánszemélyeknek ingatlanok bérbeadásából és viszontbérbeadásából, valamint a magántulajdonban levő lakásokban turisztikai céllal bérbe adott szobákból származó jövedelem adófizetési útmutatóját, amelyet a hatóság www.anaf.ro honlapjának az
„Asistență Contribuabili/Servicii oferite contribuabililor/Ghiduri curente și alte materiale informative” címszó alatt az alábbi elérhetőségen tettek közzé:
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Ghid_chirii_2022_05.pdf.
Azon a magánszemélyek, akiknek jövedelmük származik az említett tevékenységekből, május 25ig kötelezően ki kell töltsék a magánszemélyek egyéni jövedelmére és adókötelezettségére vonatkozó
212-es formanyomtatványt, amelyet természetesen el kell juttatni a pénzügyi hivatalokhoz.
Bővebb információ a pénzügyi hivatal 031.403.91.60-as zöldszámán.
Ugyanakkor az Adó- és Pénzügyi Hivatal (ANAF) YouToube-csatornáján több videófelvételen is
rögzítették az ingatlanok és a szobák bérbeadásából származó jövedelem bevallására a formanyomtatvány kitöltési eljárását.

