
Szerdán délben Szászrégenben felavat-
ták a református egyházközség vissza-
kapott, az Erdélyi Református Egyház-
kerület által a magyar kormány támo-
gatásával felújított óvodáját és bölcső-
déjét. 

Az eseményen mások mellett részt vett Kató
Béla püspök, dr. Grezsa István, a magyar kor-
mánynak a Kárpát-medencei óvodafejlesztési
program koordinálásáért felelős miniszteri biz-
tosa, Tóth László, Magyarország csíkszeredai
főkonzulátusának főkonzulja, Péter Ferenc, a
megyei tanács elnöke, Csép Éva Andrea parla-
menti képviselő, Márk Endre, Szászré-

gen polgármestere, egyházi elöljárók, a szász-
régeni magyar egyházak képviselői, helyi taná-
csosok és nem utolsósorban a létesítmény
haszonélvezői, a gyerekek, szüleikkel együtt. 

Több évtizeddel ezelőtt az épületben egy-
házi iskola, kántorlakás volt, majd államosí-
tották. Ezt követően állami intézményként is

A községközpont
kultúrházát is 
átadhatják
Marosszentanna községben a vidék-
fejlesztési program keretében felújítot-
ták a község kultúrotthonait, a
községközponti művelődési otthont
azonban saját költségvetésből kellett
korszerűsíteni, mivel az önkormányzat
épületében található.
____________2.
Útravaló 
a ballagóknak 
A Bolyai Farkas Elméleti Líceum és a
Református Kollégium 2021-es évfo-
lyamának ballagási ünnepségéről
szóló előzetes beszámolóban közöl-
tük, hogy június 2-án 292 diák mon-
dott búcsút diákéveinek az iskolában
elkezdett, a Vártemplomban folytatott,
majd a marosvásárhelyi vár udvarán
megtartott rendezvényen.  
____________4.
A nemzeti össze-
tartozás napja
1940-ben (…) a területgyarapodások
nyomán Magyarország Trianonban
megállapított területe csaknem kétsze-
resére nőtt, a Kárpát-medencében élő
magyarság túlnyomó része ismét a
határok közé került, ám ennek ára a
háborúban való részvétel volt a náci
Németország oldalán. 
____________5.
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(Folytatás a 17. oldalon)

Gyásznap vs. ünnep

Románia törvénnyel nyilvánította a „trianoni szerződés napjává”
június 4-ét. A jogszabály szerint ezen a napon a történelmi eseményt
népszerűsítő rendezvényeket tartanak, amelyhez az állami és helyi
hatóságok logisztikai vagy költségvetési támogatást nyújthatnak. A
trianoni szerződés jelentőségét tudatosító tudományos, oktatási, kul-
turális rendezvényekről a közszolgálati médiának is be kell számol-
nia. A kormánynak és a helyi hatóságoknak gondoskodniuk kell
arról, hogy június 4-én kitűzzék a köztereken Románia nemzeti lo-
bogóját.

A törvény megszavazása után az RMDSZ elnöke így fogalmazott:
„egy erős, magabiztos, bűntudat nélküli többség soha nem fitogtatja
hatalmát, nem hoz létre szándékosan olyan helyzeteket, amelyben a
másik megalázottnak érzi magát, ahol őt kigúnyolják, megbélyegzik,
ahogyan önök tették”. Hozzátette: ami száz évvel ezelőtt történt, az
a román nemzetnek öröm, a magyar nemzet és a romániai magyarok
számára azonban óriási veszteség, és ezt a tényt egy törvényjavaslat
nem tudja megváltoztatni. A magyarok a magyar nemzet részei, füg-
getlenül attól, hogy hol élnek, a magyar nemzeti szolidaritás és a fe-
lelősség nem irányul senki ellen.

Kulcsár-Terza József képviselő szerint a törvény „azt példázza,
hogy a román pártok és politikusok miképpen sorakoznak fel egymás

Mózes Edith

(Folytatás a 3. oldalon)

Romjaiból újjászületett szórványbástya 

Református bölcsődét avattak
Szászrégenben 



A magyar Országgyűlés 2010-
ben fogadta el a XLV. törvényt a
nemzeti összetartozás melletti
tanúságtételről. A jogszabály 3.
paragrafusa kimondja, hogy a
több állam fennhatósága alá ve-
tett magyarság minden tagja és
közössége része az egységes
magyar nemzetnek, amelynek
államhatárok feletti összetarto-
zása valóság, s egyúttal a ma-
gyarok személyes és közösségi
önazonosságának meghatározó
eleme. 

Ennek szellemében az Országgyűlés
június 4-ét, az 1920. évi trianoni béke-
diktátum aláírásának évfordulóját a
nemzeti összetartozás napjává nyilvá-
nította. 

Ezen a napon szerte a Kárpát-me-
dencében olyan programokat szervez-
nek, amelyek célja, hogy a különböző
nemzedékekben erősítsék az összetar-
tozás érzését. 

A korábbi években egyszerre kon-
dultak meg a harangok délután fél

ötkor Marosvásárhely történelmi ma-
gyar egyházainak templomaiban. 

– Ez emlékeztet a trianoni döntés
időpontjára, és hangsúlyozza az össze-
tartozást – nyilatkozta annak idején
Cseh Gábor főszervező. A háromper-
ces harangszó után a marosvásárhelyi
Bolyai téri unitárius egyházközség
templomkertjébe hívták az emlékezni
vágyókat, ahol rövid énekes, verses
műsorral készültek a szervezők. 

Zalaegerszegen kétnapos 
rendezvény lesz

Cseh Gábort, a Marosvásárhely–
Zalaegerszeg Baráti Társaság elnökét
telefonon kerestük, de éppen úton volt
Zalaegerszegre, a trianoni békediktá-
tum 101. évfordulójára. A Népújság
kérdésére elmondta, a nemzeti össze-
tartozás napját ott tartja meg a baráti
társaság. Kétnapos rendezvénnyel ké-
szülnek erre.

„A városi rendezvény részeként 
3-án, csütörtökön az Összetartozás
című kötetünk bemutatójára kerül sor.
Ez a Marosvásárhely–Zalaegerszeg
baráti kör 20. évfordulója tiszteletére
kiadott könyv, amelynek bemutatóját

tavaly őszre terveztük, ami akkor nem
történhetett meg, ezért most lesz. A
könyvet Szucher Ervin újságíró, dr.
Hóbor Erzsébet, a Zalaegerszeg–Ma-
rosvásárhely alapító elnöke, Balaicz
Zoltán polgármester és jómagam mu-
tatjuk be.

Délután 3 órakor székely kaput ava-
tunk Zalaegerszegen, a Rózsák terén.
Itt beszédet mond Jagasics János, a
Zalai Polgári Körök Egyesületének el-
nöke, Potápi Árpád János nemzetpoli-
tikai államtitkár. Este a Rédics
határátkelőhöz megyünk, ahol őrtüzet
gyújtunk. 

Június 4-én a trianoni béke-
diktátumról szóló történelmi konfe-
rencián veszünk részt, délután koszo-
rúzással egybekötött városi megem-
lékezés lesz a trianoni diktátum 101.
évfordulóján. Az országzászlónál be-
szédet mond Vígh László ország-
gyűlési képviselő, miniszteri biztos,
este díszelőadás lesz a Hevesi Sándor
Színházban. Ezzel zárul az idei tria-
noni megemlékezés” – tudtuk meg
Cseh Gábortól, a Marosvásárhely–
Zalaegerszeg Baráti Társaság elnö-
kétől. 

Június 10-én, csütörtökön a 18 óra-
kor kezdődő szentmise után – amelyet
a szerző halottaiért ajánlanak fel – a

marosszentgyörgyi plébánia tanácster-
mében Moldovan Irén Mesélnek a csil-
lagok és Éltető irodalom köte-

teit Molnár Éva nyugalmazott magyar-
tanár mutatja be. 

Közreműködik a Szent György egy-
házközségi kórus és a Kolping Család
énekkara. Házigazda  és műsorvezető
Baricz Lajos.

Kezdődik a második oltásmaraton
A marosvásárhelyi George Emil Palade Orvosi, Gyógysze-
részeti, Technológiai és Tudományegyetemen június 4–6.
között kerül sor a második oltásmaratonra. A Covid–19 el-
leni második oltásra várják az első maratonon beoltott
7504 személyt, valamint azokat is, akik eddig nem oltatták
be magukat. Az oltásmaraton pénteken 8 órától hétfő 8
óráig megállás nélkül zajlik a gyógyszerészeti kar székhe-
lyén (Gheorghe Marinescu utca 38.), a Pfizer/BioNTech
vakcinájával.

466 munkahelyet kínálnak
A Maros Megyei Munkaerő-közvetítő Hivatal  június 3-án
466 munkahelyet hirdetett meg. A cégek kínálata változa-
tos, technikusokat, eladókat, árumozgatókat, szobafestő-
ket, gépkocsivezetőket, autószerelőket, lakatosokat,
minőségellenőröket, biztonsági személyzetet, szakács- és
pincérsegédeket, szakképzetlen munkásokat és mérnökö-
ket is alkalmaznak. Az Európai Gazdasági Közösségben
az EURES hálózaton keresztül 109 munkahelyet kínálnak.
Ezekről  a www.anofm.ro/EURES honlapon lehet tájéko-
zódni. 

Nyit az ombudsmani iroda 
Június 2-ától, keddtől ismét fogadja a polgárokat az om-
budsman (nép ügyvédje) marosvásárhelyi irodája. Kihall-
gatásra a megszokott helyszínen, a Kárpátok sétány 17.
szám alatt lehet jelentkezni, ügyfélfogadás: hétfőn és szer-
dán 10 és 14, illetve kedden és csütörtökön 12 és 16 óra
között. Telefonszám: 0265-211-082.

Ingyenes tanfolyamok hátrányos
helyzetűeknek 

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

Hírszerkesztő: Mezey Sarolta

Ma BULCSÚ, holnap 
FATIME napja.
FATIME: a Fatima (arab ere-
detű, jelentése: csecsemőjét el-
választó) alakváltozata.
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A Nap kel 

5 óra 32 perckor, 
lenyugszik 

21 óra 10 perckor. 
Az év 155. napja, 
hátravan 210 nap.

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2021. június 3.

1 EUR 4,9227
1 USD 4,0381

100 HUF 1,4234
1 g ARANY 245,7149

IDŐJÁRÁS
Részben napos
Hőmérséklet:
max.230C
min.100C

Megyei hírek

Mózes Edith

A csütörtöki lottóhúzás nyerőszámai
45, 10, 14, 11, 37 + 7 NOROC PLUS: 3 8 0 1 0 4

36, 25, 39, 19, 18, 27 SUPER NOROC: 7 5 1 6 5 3

17, 38, 6, 33, 28, 49 NOROC: 4 3 0 7 7 8 2

Könyvbemutató Marosszentgyörgyön

Az anyaság kétségkívül az egyik
legszebb ajándék, amelyet egy nő élete
során megtapasztalhat. Rengeteg szép
oldala van, de legalább annyi kihívást,
buktatót is magában hordoz. Sok-sok
kérdést, állandó aggódást is jelent:
vajon elég jó anya vagyok? Jól neve-

lem a gyermekem? Fel tudom készíteni
mindarra, ami vár rá? Úgy tudok mel-
lette lenni, ahogy szüksége van rám, és
el tudom engedni, amikor eljön az
ideje? Az Erdélyi Magyar Televízió
Nőszemközt című műsorának követ-
kező részében az anyaság kihívásairól

Kurta Kinga szerkesztő-műsorvezető
kérdezi vendégeit: Albert Mária egye-
temi tanárt, Sántha Ágnes szocioló-
gust, egyetemi tanárt és Csatlós Tünde
újságírót pénteken este 9 órától a té-
véképernyőn és a YouTube-csator-
nán!

Elég jó anya vagyok? – az Erdély TV műsorában

A nyolcadikos diákok jövő héten,
június 7–11. között iratkozhatnak fel
az országos képességvizsgákra. A
megmérettetés június 22-én a román
nyelv és irodalom vizsgával kezdődik,

24-én matematikából, 25-én anya-
nyelvből adhatnak számot tudásukról
a diákok. A fellebbezések előtti, ideig-
lenes eredményeket június 29-én, a
végső vizsgajegyeket július 4-én teszik

közzé. Azok a diákok, akik bizonyítot-
tan egészségi okokból nem tudnak
részt venni a képességvizsgán, június
28. – július 2. között iratkozhatnak be,
és július 5–7. között vizsgázhatnak.
Óvások előtti eredményeikről július 9-
én, a végső vizsgajegyekről július 12-
én értesülnek.

Iratkozás a kisérettségire

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunkelőfizetéstlapunkraakövetkező
hónapraaNépújságszerkesztőségében:

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

között,szombat–vasárnapzárva.
Tel.0742-828-647
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Nemzeti összetartozás napja
Idén a Ma-Za Zalaegerszegen tart megemlékezést

Marosszentanna községben a vidék-
fejlesztési program keretében felújítot-
ták a község kultúrotthonait, a község-
központi művelődési otthont azonban
saját költségvetésből kellett korszerű-
síteni, mivel az önkormányzat épületé-
ben található.

Az ízlésesen felújított marosszent-
annai művelődési otthon modern
konyhája is nemsokára használható
lesz. Az önkormányzat épülete melletti
ingatlant megvásárolták, az épületben
könyvtárat is létesítenének, a tágas ud-
vart pedig az önkormányzati gépjár-
műpark és az alkalmazottak autói
számára parkolóként használnák. Ez-
által az önkormányzathoz ügyintézésre
járművel érkezők számára szabaddá
tennék a hivatal bejárata előtti részt
– tájékoztatott a polgármester. (pálosy)

Felújított művelődési otthonok Marosszentanna településein
A községközpont kultúrházát is átadhatják

Fotó: Nagy Tibor



mellé az erdélyi magyar nemzeti közösségre nézve sértő
és provokatív jellegű megnyilvánulásaikkal”. Kijelen-
tette: „semmilyen törvény nem kényszeríthet minket arra,
hogy egy igazságtalan diktátum évfordulóját megünne-
peljük. Június 4. minden magyar számára gyásznap
marad, és ha száz évvel ezelőtt ezen a napon egy ország-
tól és egy nemzettől el is vettek mindent, amit lehetett,
szülőföldünktől mégsem tudtak megfosztani minket, jö-
vőnket továbbra is itt képzeljük el”.

A kezdeményezők szerint a trianoni szerződés az Er-
déllyel kiegészült Románia határainak nemzetközi elis-
merését jelentette, jogilag szentesítette Erdély
visszatérését az anyaországhoz, Romániához, és meg-
erősítette azokat a politikai és társadalmi jogokat, me-
lyek megillették az Erdélyben többséget alkotó
románságot.

Amúgy – egyelőre – nincs hagyománya Romániában
a trianoni békeszerződés megünneplésének, hiszen 1990
óta december 1., a „nagy egyesülés” napja az ország
nemzeti ünnepe, amikor 1918-ban ezen a napon mondták
ki Erdély egyesülését Romániával. Tavaly a járvány
miatt nem voltak állami Trianon-napi ünnepségek. Csu-
pán Sepsiszentgyörgyön „ünnepeltek” román naciona-
listák, illetve „ünnepi ülést” tartott a Román
Tudományos Akadémia elnöksége, amelyen az akadémia
elnöke párhuzamot vont Románia és Magyarország, a
„győzelmeiket ünneplő” románok és a „vereségeiken si-
ránkozó” magyarok között. 

Ma van a Trianon-nap. Idén… meglátjuk.

Magyarország elismeri 
a romániai oltási igazolást

Magyarország elismeri a Romániában kiállított oltási
igazolást, amely felhasználható a karanténkötele-
zettség nélküli beutazáshoz és a szolgáltatások
igénybevételéhez is – közölte szerda este Face-
book-oldalán a kolozsvári magyar főkonzulátus. A
külképviselet tájékoztatása szerint a határátlépésnél
elegendő bemutatni a romániai oltást követően kia-
dott kétnyelvű (román-angol) igazolást. A Magyaror-
szágon védettségi igazolványhoz kötött
szolgáltatások (mint pl. strandok, színházak, szállo-
dák, vendéglátóhelyek zárt helyiségeinek látoga-
tása) igénybevétele ugyanezzel az igazolással
lehetséges. A konzulátus emlékeztet: mindemellett
továbbra is igényelhetnek magyar védettségi igazol-
ványt azok a magyar állampolgárok, akik Romániá-
ban kapták meg a koronavírus elleni védőoltást. A
védettségi igazolvány igényelhető személyesen bár-
mely magyarországi kormányablaknál vagy online,
az elektronikus ügyfélkapun keresztül.

Másfél ezer fertőzöttnél mutatták
ki az aggasztó vírusváltozatokat

Május 30-áig országos viszonylatban 1442 fertőzött-
nél mutatták ki a koronavírus „aggodalmat keltő”
négy változata, azaz a brit (B.1.1.7), a dél-afrikai
(B.1.351), a brazil (P.1) és az indiai (B.1.617.2) mu-
táció valamelyikét – tájékoztatott csütörtökön az Or-
szágos Közegészségügyi Intézet (INSP). A
közlemény értelmében a jelzett dátumig 2020 szek-
venálást végeztek, és a megvizsgált minták 71 szá-
zalékánál mutatták ki valamely aggodalomra okot
adó variánst. 1394 esetben a brit, tíz esetben a dél-
afrikai, tizenöt esetben a brazil és 23 esetben az in-
diai mutációt azonosították. Ez idáig 30 romániai
haláleset köthető az aggodalmat keltő vírusváltoza-
tokhoz, 27 áldozat a brit, három a brazil variánssal
fertőződött meg. (Agerpres)

Jelentősen nőtt a forgalomba
helyezett új járművek száma 

Romániában 18,7 százalékkal nőtt májusban a for-
galomba helyezett új járművek száma a tavalyi év
azonos időszakához mérten – közölte szerdán a bel-
ügyminisztérium járműnyilvántartó igazgatósága. Az
idei esztendő ötödik hónapjában 10.190 új járművet
helyeztek forgalomba, ebből 8.221 személygépkocsi
volt. Ez utóbbiak száma 15 százalékkal volt maga-
sabb a tavalyi év ötödik hónapjához mérten. Az év
első öt hónapjában ugyanakkor 9,1 százalékkal, 
35.845-re csökkent a forgalomba helyezett új sze-
mélygépkocsik száma a tavalyi év azonos időszaká-
hoz mérten, míg a szintén új haszongépjárművek
esetében 28,4 százalékos növekedést jegyeztek.
Január és május között a forgalomba helyezett hasz-
nált személygépkocsik száma elérte a 167.101-et,
ami 7,8 százalékos növekedésnek felel meg éves
összevetésben. (MTI)

Ország – világ

Gyásznap vs. ünnep
(Folytatás az 1. oldalról)
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Nyilvánosságra hozták 
a nemzeti helyreállítási tervet

A kormány közzétette a nemzeti
helyreállítási és ellenállóképes-
ségi tervet (PNRR), amely a koro-
navírus-járvány okozta válság
következményeinek felszámolá-
sát célzó európai uniós alapból
Romániának jutó 29,2 milliárd
euró felhasználási módját részle-
tezi – jelentette be szerdán Florin
Cîţu kormányfő.

A liberális miniszterelnök koalíciós
partnereivel – Dan Barna, illetve Kele-
men Hunor kormányfőhelyettessel – kö-
zösen ismertette az Európai
Bizottsághoz hétfőn beterjesztett doku-
mentumot.

A PNRR-t bemutató kormányzati tá-
jékoztatón Cîţu elmondta: a legtöbb
pénzt az infrastruktúra (7,6 milliárd
euró), az oktatás (3,6 milliárd euró) és az
egészségügy fejlesztésére szánják: Ro-
mániában 450 kilométernyi autópálya,
több száz iskola és bölcsőde, tucatnyi új
kórház épül.

A miniszterelnök rámutatott: Románia
más államoktól eltérően nemcsak a visz-
sza nem térítendő támogatást, hanem a
kedvezményes hitel formájában rendel-
kezésére álló keretet is igénybe veszi,
mert égető szüksége van a beruházá-
sokra, és a helyreállítási alapon keresztül

sokkal előnyösebb kamatfeltételekkel jut
hitelhez, mint a pénzpiacokon. Az USR-
PLUS szövetségben társelnöki tisztséget
betöltő Dan Barna miniszterelnök-he-
lyettes szerint a PNRR olyan átfogó re-
formok és beruházások megvalósítását
jelenti, amelyek gyökeresen megváltoz-
tatják a román állam működését. A beru-
házások közül kiemelte: 2000 köz-
épületet újítanak fel, elkészül a – legel-
maradottabb országrésznek számító –
Moldvát a fővárossal összekötő A7-es
autópálya és az Erdéllyel gyorsforgalmi
összeköttetést teremtő A8-as pálya két
szélső szakasza.

Kelemen Hunor kormányfőhelyettes,
az RMDSZ elnöke a PNRR környezet-
védelmi célkitűzéseire hívta fel a figyel-
met, amelyek 45 ezer hektárnyi erdő
telepítését, 1600 kilométernyi vízhálózat
és csaknem 2500 kilométernyi csatorna-
hálózat építését, 250 új természetvé-
delmi terület kialakítását irányozzák elő.

Rámutatott: az uniós helyreállítási
alap megtervezésénél a kultúra nem volt
prioritás, mégis sikerült elérni, hogy a
román nemzeti helyreállítási tervben
múzeumok felújítására, könyvkiadók di-
gitalizálására, idegenforgalmi jelentő-
ségű kulturális projektekre is jussanak
források.

Az oktatási projektek között az isko-
laelhagyás visszaszorítására és a korai
fejlesztésre is hangsúlyt helyeznek, leg-
alább tíz százalékkal növelik az agrárlí-
ceumokba járó diákok számát. Ötven új
iskola épül, 1800 zöldiskolabuszt szerez-
nek be, 75 ezer osztályterem kap új bú-
torzatot, 20 ezer új hellyel bővítik az
egyetemi campusokat, 6000 iskola kap
támogatást a laboratóriumok felszerelé-
sére, 140 új bölcsőde épül – sorolta Ke-
lemen Hunor.

Az RMDSZ elnöke úgy értékelte: a
PNRR Románia első igazán jelentős or-
szágprojektje az európai uniós, illetve
euroatlanti csatlakozás óta. Kifejezte
meggyőződését, hogy az – Európai Pro-
jektek és Beruházások Minisztériumá-
nak honlapján most közzétett – 1200
oldalas (és további ezeroldalnyi mellék-
lettel rendelkező) PNRR áttanulmányo-
zása az ellenzéket is meggyőzi arról: a
forrásokat arányosan, politikai diszkri-
mináció nélkül osztják el, a terv által
részletezett reformok és beruházások
ügye pedig nem megosztja, hanem egye-
síti a társadalmat. Románia 14,25 milli-
árd euró vissza nem térítendő támogatást
és 14,94 milliárd eurós hitelt akar lehívni
és elkölteni 2026 decemberéig az uniós
helyreállítási alapból. (MTI)

Elévülhetetlenné válik a szexuális erőszak, 
gyermekkereskedelem és kényszervallatás

Egyhangúlag elfogadta a képvise-
lőház csütörtökön a büntető tör-
vénykönyv módosítását, amely az
elévülhetetlen bűncselekmények
közé sorolja a szexuális erősza-
kot, a kerítés bűncselekményét,
az emberkereskedelmet, a gyer-
mekkereskedelmet, a rabszolga-
tartást és a kényszervallatást.

A kihirdetésre váró jogszabály súlyos-
bította a gyermekpornográfia büntetését,
és hat hónaptól két évig terjedő börtön-
büntetést vezet be azok ellen is, akik nem
tesznek azonnal feljelentést a tudomá-
sukra jutott, kiskorúak elleni szexuális
bűncselekményekről, gyermekkereske-
delemről vagy a gyerekek rabszolga-
ságra kényszerítéséről.

A törvénymódosítás indoklása szerint
a kiskorúak elleni szexuális erőszak, a
gyermekkereskedelem és a tervezetben
szereplő többi bűncselekmény esetében
a tettesek felelősségre vonását gyakorta

hátráltatja vagy ellehetetleníti az, hogy
az áldozat sokszor évekig nem mer fel-
jelentést tenni, esetleg csak felnőttkorá-
ban tudatosítja, hogy bűncselekmény
áldozata volt.

Az igazságszolgáltatás gyakran túl
későn értesül ezekről a súlyos bűncselek-
ményekről, amikor már elévültek.

Ami a kényszervallatást illeti, az Em-
beri Jogok Európai Bírósága (EJEB) írta
elő egy Romániát elmarasztaló ítéleté-
ben, hogy az ilyen esetekben is tegye le-
hetővé a felelősségre vonást, a
bűncselekmény óta eltelt időtől függet-
lenül.

Alina Gorghiu liberális szenátor, a
kezdeményezők egyike a szavazás utáni
nyilatkozatában rámutatott: a törvény-
módosítás kihirdetése után többé nem
fordulhatnak elő a „Ţăndărei-ügyhöz”
hasonló esetek.

Romániában 2019 decemberében tíz-
évi pereskedés után a bűncselekmények

elévülése miatt jogerősen felmentették
azt a 24 romániai vádlottat, akiket kisko-
rúak Nagy-Britanniába csempészése és
bűnözésre kényszerítése miatt állítottak
bíróság elé.

A Ţăndărei-ügyet 2011-ben a brit ha-
tóságok az Európai Parlamentben is be-
mutatták, s egyebek mellett erre
hivatkozva fogadott el az EU új irányel-
vet a kiskorúak kizsákmányolásáról,
amely a kényszermunka, illetve a rab-
szolgaság kategóriájába sorolja a gyer-
mekek koldulásra vagy lopásra
kényszerítését.

Románia a legfontosabb kiindulási
pontnak számít az Európai Unióban az
emberkereskedelemmel foglalkozó bűn-
szövetkezetek számára, az országot
pedig az amerikai külügyminisztérium
tavalyi emberi jogi jelentése is elmarasz-
talta, amiért nem tesz többet a szexuális
kizsákmányolás és rabszolgaság megfé-
kezése érdekében. (MTI)

Az EB digitális személyazonosság létrehozását 
javasolja az európaiak számára

Az Európai Bizottság javaslatot
tett egy megbízható és biztonsá-
gos digitális személyazonosság
létrehozására az európai állam-
polgárok, lakosok és vállalkozá-
sok számára – közölte Margrethe
Vestager, az Európai Bizottság di-
gitális korra felkészült Európáért
felelős ügyvezető alelnöke csütör-
tökön.

Az uniós biztos elmondta, az európa-
iak telefonjukon egyetlen kattintással
igazolhatják majd személyazonosságu-
kat, életkorukat, és dokumentumokat
oszthatnak meg európai digitális irattár-
cájukból.

Az online szolgáltatásokhoz nemzeti
digitális személyazonosságuk révén fér-
hetnek hozzá, amelyet Európa-szerte el
fognak ismerni. Többletköltségek nélkül
és akadálymentesen fogja lehetővé tenni
az ügyek intézését, legyen szó lakásbér-

lésről vagy bankszámlanyitásról vala-
mely másik európai országban – közölte.

Thierry Breton belső piacért felelős
biztos elmondta, a digitális irattárcák új
lehetőséget kínálnak a különféle szolgál-
tatásokhoz szükséges adatok tárolására
és használatára, a repülőtéren történő el-
lenőrzéstől kezdve a gépkocsibérlésig. 

Az új rendelet értelmében a tagálla-
mok olyan digitális irattárcákat kínálhat-
nak az állampolgárok és a vállalkozások
számára, amelyek összekapcsolhatják
nemzeti digitális személyazonosságukat
más igazoló dokumentumokkal, például
vezetői engedéllyel, diplomákkal vagy
bankszámlákkal. 

A digitális igazolvány lehetővé fogja
tenni az európaiak számára azt is, hogy
anélkül férjenek hozzá online szolgálta-
tásokhoz, hogy magánkézben lévő azo-
nosítási módszereket kellene
használniuk vagy szükségtelenül kellene

megosztaniuk személyes adatokat. Teljes
mértékben a digitális irattárca tulajdo-
nosa rendelkezik arról, hogy milyen ada-
tot oszt meg – közölte.

Összegzése szerint az európai digitális
személyazonosság bárki számára elér-
hető lesz, aki használni kívánja. Széles
körben lesz használható a felhasználók
azonosítására vagy bizonyos személyes
igazoló dokumentumaik helyett a célból,
hogy EU-szerte hozzáférhessenek a köz-
és magánszolgáltatásokhoz. A digitális
irattárcák lehetővé fogják tenni az em-
berek számára, hogy eldöntsék, mely
személyes adataikat és tanúsítványaikat
kívánják megosztani, és nyomon követ-
hessék a megosztott adatokat. A felhasz-
nálói ellenőrzés segíti azt biztosítani,
hogy a felhasználó csak olyan informá-
ciókat osszon meg, amelyek feltétlenül
szükségesek – tette hozzá az uniós biz-
tos. (MTI)



A Bolyai Farkas Elméleti Lí-
ceum és a Református Kollé-
gium 2021-es évfolyamának
ballagási ünnepségéről szóló
előzetes beszámolóban közöl-
tük, hogy június 2-án 292
diák mondott búcsút diákéve-
inek az iskolában elkezdett, a
Vártemplomban folytatott,
majd a marosvásárhelyi vár
udvarán megtartott rendez-
vényen. A hozzátartozók
népes táborának a jelenlété-
ben az osztályfőnökük veze-
tésével a színpad előtt
kialakított térre bevonuló
nyolc bolyais és két kollégista
osztály diákjait az igazgatók,
tanárok és meghívottak látták
el biztató útravalóval, és érté-
kelték díjözönnel teljesítmé-
nyüket.

„Kívánom, hogy váltsátok valóra
álmaitokat, és eredményes és sike-
res életnek örvendjetek. Ne feledjé-
tek el, hogy teljes mértékben tőletek
függ, hogy miképpen oldjátok meg
az élet adta feladatokat, nektek kell
eldöntenetek, hogy miképpen tudjá-
tok hasznosítani mindazt, amit az
iskola adott nektek. Az együtt töltött
négy év csak egy kis ízelítő volt a
pontos és rendszeres munkára, a
kölcsönös tiszteletre, az emberséges
és őszinte viselkedésre” – hangzott
el Mátéfi István, a Bolyai középis-
kola igazgatójának útravalójában
annak az évfolyamnak, amely a jár-
ványhelyzet miatt a legerősebben
érezte meg a mozgalmas bolyais di-
ákélet hiányát. Majd a tanár kar 
nevében az igazgató köszönetet
mondott a szülőknek a bizalomért.

„Végre megszabadulhattok a kö-
töttségektől, a felelésektől, a dolgo-
zatírásoktól, de ide kötnek az
emlékek, a csínytevések, a barátok,
a szerelmek. Ezeket az éveket nem
lehet kitörölni, valamilyen nyomot
hagynak mindenkiben… Sokszor
nem volt egyszerű veletek, keresté-
tek a határaitokat, és lázadó ka-
maszként próbáltátok kitágítani
őket” – mondta Benedek Zsolt, a
Református Kollégium igazgatója.
Majd hozzátette, hogy mindez
szükséges volt ahhoz, hogy diákjaik
kis felnőttekké váljanak, álmok he-
lyett célokkal, remények helyett el-
szántsággal. A búcsú pedig egyben
a köszönet ideje is, de immár előre
kell tekinteni a jövendő, a célok
felé, amihez Isten áldását kérte a
ballagók számára.

Illés Ildikó főtanfelügyelő-he-
lyettes Goethe szavait idézte arról,
hogy a legtöbb, amit tanárokként és
szülőkként a gyermekeinknek adni
lehet, a gyökerek és a szárnyak. „A
gyökerek a biztos támpontot, a szár-
nyalás magát az életet jelenti.” 

Soós Zoltán, Marosvásárhely
polgármestere reményét fejezte ki,
hogy véget ért a maszkos korszak,
majd visszatekintve a saját ballagá-
sára, fogalmazta meg, hogy szá-
mára mennyire fontos volt a Bolyai
iskola, ahonnan indult. A végzősök-
nek pedig azt a tanácsolta, hogy bár
több száz éve a vásárhelyi diákok
más városokba, külföldre mentek
tanulni, de egy dolgot nem felejtet-
tek el: hogy honnan indultak, és
hova kell visszatérniük. Majd hoz-
zátette, a cél az, hogy Marosvásár-
hely egy olyan várossá váljon,
ahova a fiatalok szívesen jönnek
haza. A polgármester szavait erősí-
tette meg Kovács Mihály Levente, a
megyei tanács alelnöke is, aki azt
tanácsolta a ballagóknak, akik min-
dennél jobban várták, hogy hosszú
szünet után megkezdődjön a tanítás,
hogy menjenek, tanuljanak, szerez-

zenek tapasztalatot, majd jöjjenek
haza. 

„A hívő ember nem valamiben,
hanem valakiben reménykedik: a
mindenható, élő, szent igaz Úristen-
ben, az ő szavában, igéjében, ígére-
teiben – mondta Jakab István
református lelkész, a Maros-mező-
ségi Egyházmegye esperese, aki
arra biztatta a ballagókat, hogy há-
lával és reménységgel induljanak
tovább. 

Az ünnepségen jelen volt Szeke-
res Zsolt, az Amerikai Magyar Ko-
alíció kincstárnoka és az Amerikai
Emberjogi Alapítvány elnöke, aki
Laurer Edit, a koalíció tiszteletbeli
elnök asszonyának üzenetét közve-
títette. 

Hogy tehetséges fiatalok végez-
tek ebben az évben is, a diákok tar-
talmas, szépen megfogalmazott
beszéde is bizonyítja. A Bolyai Far-
kas Elméleti Líceum végzős diákja-
inak útravaló üzenetét László
Zsuzsanna (XII. C osztályos tanuló)
mondta el, a Református Kollégium
diákjainak gondolatait Vajda Kinga
Krisztina (XII. beta) osztotta meg a
közönséggel. A XI.-es diákok elkö-
szönő, biztató szavait a bolyais Tóth
Melinda (XI. B) és a Református
Kollégium diákja, Szász Szonát (XI.
beta) olvasta fel. 

Az ünnepségen Hajdú Zoltán, a
Bolyai középiskola aligazgatója is-
mertette összesítve és külön-külön
is a tanulmányi eredményeket, és
vezette a díjazás hosszú folyamatát.
A Bolyai líceum nyolc osztályának
229 végzős diákja közül 184-nek
volt 9-es fölött a tanulmányi átlaga,
és nyolcan végeztek 10-es általá-
nossal. A Református Kollégium 63
diákja közül 36-an értek el 9-es fö-
lötti tanulmányi átlagot. 

A Bolyai Farkas Elméleti Líceum
évfolyamelső diákja Cozma Paula
Sophia XII. F osztályos tanuló lett
9,94-es tanulmányi átlaggal, akit dr.
Benedek Theodora felajánlásával a
Teleki–Benedek Alapítvány 1.500
lejes pénzjutalomban részesített.

A Református Kollégium évfo-
lyamelső tanulóját, Szabó Iringó
XII. beta osztályos végzőst, aki
9,66-os tanulmányi átlagot ért el, a
Marosvásárhelyi Református Kollé-
gium Egyesülete 1.000 lejes juta-
lomban részesítette, amit Benedek
Zsolt igazgató adott át. 

Ezt követően a hagyományos
díjak kiosztása következett. Az

Amerikai Magyar Koalíció, amely-
nek célja a világon élő tehetséges
magyar fiatalok kiemelkedő teljesít-
ményekre való ösztönzése, a
2018/19-es tanévtől két tanulmányi
és egy közösségi díjat alapított a
Bolyai iskola számára. A ballagók-
nak járó tanulmányi díjat (1.000
amerikai dollár) az idei évfolyam-
ból Szilágyi Sándor Zsolt XII. E
osztályos tanuló vehette át. A sok-
oldalú közösségi tevékenységért
járó díjat (500 dollár) hasonló ered-
ményeik alapján az idén Nagy Attila
XII. F és Szepessy László XII. A
osztályos tanulók kapták. 

Az iskola neves magyartanára
emlékére alapította a „Bolyais
nyolcvanasok” alapítvány a magyar
nyelv- és irodalomversenyeken jól
szereplő, tehetséges diákok elisme-
rését célzó Kozma Béla-díjat. A
100.000 forint értékű jutalmat Biró
Sára Gyopár XII. D osztályos tanu-
lónak adta át Sipos Levente, az ala-
pítvány képviselője. 

Az egykor Washingtonban élő
Györffy család díjait, amit szülei
emlékére fiuk biztosít, Markovits
Boróka XII. B (I. díj: 1200 lej), Ko-
tirlan Ágnes XII. B (II. díj: 800 lej)
és Orbán Boglárka XII. B (III. díj:
500 lej) valamint a Református Kol-
légiumból Balogh Tímea XII. alfa
(szintén 500 lej) vehette át kiváló
tanulmányi eredményei jutalmául. 

Az Albert Attila, volt bolyais

diák alapította Bioeel-díjakat a kö-
vetkező diákoknak adták át: I. díj
(1000 lej) a matematika és fizika te-
rületén elért kiváló eredményeiért:
Babos Dávid (XII. G), II. díj (500
lej), Kovács Apollónia Leona (XII.
E), Mikó Ágnes Anna (XII. G) és a
természettudományok területén
elért kiváló eredményeiért Lu-
descher Júlia (XII. A).

Az erdélyi származású, kiváló
tudós Barabási Albert László alapí-
totta fizikadíjban a fizikaversenye-
ken a legjobb eredményt elért Dee
Lukács András Gergely (XII. G) ré-
szesült.

A Maros megyei RMDSZ szená-
torai és képviselői (Csép Éva And-
rea, Novák Zoltán Csaba és Császár
Károly Zsolt) által biztosított 200
lejes különdíjban Peres Gyula
Dávid (XII. H), Balogh Sarolta
(XII. C) és a Református Kollégi-
umból Mátyás Anita Gabriella
(XII. alfa), valamint Barát Áron
(XII. beta) részesült. 

A Csiha Kálmán Templom és Is-
kola Alapítvány az idén is jutal-
mazta a Református Kollégium
három végzősét, akik a legjobb
eredményt értek el a négy év alatt:
Szabó Iringó (XII. beta) 1.000 lejes,
Csécs Krisztina Mónika (XII. beta)
600 lejes, Bodó Gyöngyi Gabriella
(XII. beta) 400 lejes jutalmat vehe-
tett át. 

Az egykori református kollégista

emlékére alapított Dr. Pethő Attila-
díjat Ábrám Zsuzsa XII. beta osztá-
lyos tanulónak ítélte meg a
kuratórium, számtalan vetélkedőn
elért jó eredményeiért. 

A 300 lej értékű Dr. Csőgör Ist-
ván-díjjal értékelték a kollégium
XII. beta osztályos diákjának, Joó
Ildikónak az iskola közösségét szol-
gáló, szellemiségét gazdagító ma-
gatartását és jó tanulmányi
eredményeit. 

Az iskola neves tanárának emlé-
kére egykor létrehozott Koncz Jó-
zsef-díjat 101 év után a kollégium
tanári karának adakozásából foly-
tatják tovább, és két diákot jutal-
maztak 300 lej értékű díjjal: Kovács
Ferenc István XII. alfa és Vaida
Beáta XII. beta osztályos tanulókat. 

Az idén először kiosztották a szü-
lői bizottság részéről a Bolyai Col-
légium Alapítvány díjait. A sport, a
művészetek és egyéb változatos te-
rületen elért kiemelkedő eredmé-
nyekért tízen vettek át érdem-
oklevelet és Bolyai-plakettet. 

Jakab Barna sporttanár a Primer
Electro cég emlékplakettjével jutal-
mazta a különböző sportágakban
eredményes végzősöket. A Sirius
Kosárlabdaklub támogatásával
„Élen a sportban – Élen a tanulás-
ban” serleget, dicsérő oklevelet és a
Bolyai Collegium Alapítvány 250
lejes pénzjutalmát vette át Osvát
Katalin (XII. G atlétika) és Kucsi
Norbert (XII. G kosárlabdázó). Az
Év Sportolója serleget és a vele járó
200 lejes jutalmat Szabó Nikolett
(XII. B) és Fodor László Carlos
(XII. G) kiváló sportolók kapták.

Ezenkívül se szeri, se száma nem
volt a díjaknak. 

Elismerő oklevelet kaptak a
Transz Bolyai rádió szerkesztői, a
zenekör tagjai, a Bolyai líceum kó-
rusának tagjai, a Refi Karaván
együttesben részt vevő zenész diá-
kok, a kollégium Sola Gratia kóru-
sának tagjai, az iskola néptáncosai,
a diákszövetségben aktív végzősök,
a kollégium diákpresbitériumának
tagjai, a színjátszó diákok, a Tenta-
men diáklap szerkesztői, a Filmte-
kercs klub szakkörében tevékeny-
kedők. 

A Bolyai líceum igazgatósága
különdíjban részesítette Tolvay Re-
beka Angyalkát (XII. F), az idei ki-
csengetési kártya tervezőjét. 

A ballagás ünnepélyes pillanatát
jelentette a zászlók és kulcs átadása.

Végül a műsort vezető Forgó
Erika tanárnő felkérte Lukács Vil-
mos iskolalelkészt, hogy adja áldá-
sát a ballagó diákokra, majd
Hamvas Béla szavaival búcsúzott a
ballagóktól: „Most eredj és élj, mert
a világ a tied!” Fotó: Bodolai Gyöngyi

Bodolai Gyöngyi 

Díjesőben 
Útravaló a ballagóknak 
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Az Országgyűlés 2010. május
31-én a nemzeti összetarto-
zás napjává nyilvánította az
első világháborút lezáró tria-
noni békediktátum aláírásá-
nak napját, június 4-ét. Az
erről szóló, 2010. évi XLV. tör-
vény kimondta: „a több állam
fennhatósága alá vetett ma-
gyarság minden tagja és kö-
zössége része az egységes
magyar nemzetnek, melynek
államhatárok feletti összetar-
tozása valóság, s egyúttal a
magyarok személyes és kö-
zösségi önazonosságának
meghatározó eleme”. Az
MTVA Sajtóarchívumának
összeállítása:

A trianoni béke feltételeit a ma-
gyarok részvétele nélkül határozták
meg az 1919-20-as párizsi békekon-
ferencián, amelyen a győztes nagy-
hatalmak Európa új rendjéről
döntöttek. Apponyi Albert, a ma-
gyar küldöttség vezetője csak 1920.
január 16-án fejthette ki a magyar
álláspontot, dokumentumok és tér-
képek segítségével mutatva be a né-
pességföldrajzi helyzetet, történel-
mi és jogi érveket is hangoztatva –
teljesen hatástalanul. A békefeltéte-
leket 1920 májusában adták át a
magyar delegációnak, amely ezeket
elolvasva lemondott.

A diktátumot ezután Benárd
Ágost népjóléti és munkaügyi mi-
niszter, valamint Drasche-Lázár
Alfréd rendkívüli követ és megha-
talmazott miniszter 1920. június 4-
én délután látta el kézjegyével a
versailles-i Nagy Trianon kastély-
ban. A tiltakozás gesztusaként Be-
nárd ezt állva tette meg. Délelőtt 10
órakor – az aláírás kitűzött időpont-
jában – Magyarországon megkon-
dultak a harangok, megszólaltak a
gyárak szirénái, az iskolákban, hi-
vatalokban gyászszünetet rendeltek
el, a zászlókat félárbócra eresztet-
ték, tíz percre leállt a közlekedés,
bezártak az üzletek.

A 14 részből, 364 cikkből és több
függelékből álló szerződés első
része a Nemzetek Szövetségének
(Népszövetség) Egyezségokmányát
tartalmazta, amely minden békee-
gyezményben helyet kapott. A bé-
kediktátum kimondta az ország
függetlenségét, meghatározta hatá-
rait, és megtiltotta, hogy a Népszö-
vetség engedélye nélkül bárkivel ál-
lamszövetségre lépjen. A magyar
haderő létszámát 35 ezerben maxi-
málták, megtiltották az általános
hadkötelezettséget és a nehézfegy-
verzet tartását, korlátozták a fegy-
vergyártást. Az országnak 1921.
május 1-jétől 30 éven át jóvátételt
kellett fizetnie az általa okozott há-

borús károkért (ennek összegét ké-
sőbb határozták meg), zálogul lekö-
tötték az állam minden vagyonát és
bevételét. A nemzetközi kereskede-
lemben Magyarországnak meg kel-
lett adnia a győztes hatalmak
számára a legnagyobb kedvez-
ményt. A békeszerződés betartását
nemzetközi katonai ellenőrző bi-
zottság felügyelte.

A szerződés kimondta, hogy az
Osztrák–Magyar Monarchia fel-
bomlott, és ennek következménye-
ként Magyarország (Horvátország
nélküli) területét 283 ezer négyzet-
kilométerről 93 ezerre, lakosságát
18,2 millióról 7,6 millióra csökken-
tették. A Felvidék, a Kisalföld
északi fele és a Kárpátalja Cseh-
szlovákiához, Erdély, az Alföld ke-
leti pereme és Kelet-Bánát Ro-
mániához, Horvátország, Bácska,
Nyugat-Bánát, Zala vármegye nyu-
gati pereme, a Muraköz és a bara-
nyai háromszög a Szerb-Horvát-
Szlovén Királysághoz, Nyugat-Ma-
gyarország egy sávja Ausztriához
került, Lengyelország pedig észa-
kon Szepes és Árva vármegyéből
kapott területeket.

Végeredményben a magyar
állam elvesztette területének mint-
egy kétharmadát, iparának 38, 
nemzeti jövedelmének 67 százalé-
kát. A trianoni szerződés az etnikai

állapotokat, az 1910. évi népszám-
lálási adatokat sem vette figye-
lembe, így mintegy 3,2 millió
magyar, a magyarság harmada ke-
rült az új határokon túlra, felük ösz-
szefüggő tömbben, a határok
mentén. A békeszerződés a kisebb-
ségek jogaira vonatkozóan is tartal-
mazott előírásokat: ezek szerint az
ország lakosait egyenlő jogok illetik
meg nemzetiségi, faji, vallási hova-
tartozásuktól függetlenül, a törvény
előtt egyenlő bánásmódban kell ré-
szesíteni őket, és biztosítani kell
kulturális, vallási életük zavartalan-
ságát.

A magyar nemzetgyűlés 1920.
november 15-én ratifikálta, és 1921.
július 26-án, a XXXIII. törvénycik-
kel hirdette ki a békeszerződést. A
törvény első paragrafusa így kezdő-
dött: „Tekintettel a kényszerhely-
zetre, mely Magyarországra nézve
a világháború szerencsétlen kime-
netele folytán előállott…” Az 1921.
december 14–16-ai népszavazás
nyomán Sopron és környéke az or-
szág része maradt, északon pedig
Somoskő és környéke (kivéve a so-
moskőújfalui várat) 1923-ban tért
vissza.

A trianoni döntés sokkolta a ma-
gyar társadalmat, a két világháború
közötti években az ország meghatá-
rozó külpolitikai célja lett Trianon
revíziója. Magyarország az első
bécsi döntéssel 1938-ban vissza-
kapta Szlovákia csaknem kizárólag

magyarok lakta déli részét, 1939-
ben Kárpátalját, 1940-ben a máso-
dik bécsi döntés révén Észak-
Erdélyt és a Székelyföldet, Ju-
goszlávia 1941-es német megszál-
lása után visszakerült a Délvidék is.
A területgyarapodások nyomán Ma-
gyarország Trianonban megállapí-
tott területe csaknem kétszeresére
nőtt, a Kárpát-medencében élő ma-
gyarság túlnyomó része ismét a ha-
tárok közé került, ám ennek ára a
háborúban való részvétel volt a náci
Németország oldalán.

A második világháború után,
1947. február 10-én aláírt újabb pá-
rizsi béke lényegében a trianoni ha-
tárokat állította vissza, semmisnek
nyilvánítva a két világháború kö-
zötti területi változásokat, sőt
Csehszlovákia megkapott még
három Pozsony környéki falut a
Duna jobb partján.

A nemzeti összetartozás napján
számos megemlékezés lesz. A tria-
noni békediktátum századik évfor-
dulóján a budapesti Kossuth téren
elkészült Nemzeti Összetartozás
Emlékhelyet a koronavírus-járvány
miatt 2020. augusztus 20-án avatták
fel. A kortárs építészeti és tájépíté-
szeti eszközökkel kialakított em-
lékmű egy száz méter hosszú, a
Kossuth tér felől lejtő négy méter
széles sétány, amelynek két oldalfa-
lára a történelmi Magyar Királyság
1913. évi összeírás szerinti 12.485
településének nevét vésték.

Százhetvenöt éve, 1846.
május 29-én született gróf
Apponyi Albert, a dualizmus
és Horthy-kor jelentős politi-
kusa, aki a trianoni béketár-
gyalásokon három nyelven
elmondott beszédben érvelt –
hiába – a békediktátum, Ma-
gyarország megcsonkítása
ellen. Az MTVA Sajtóarchívu-
mának anyaga:

Udvarhű arisztokrata család sar-
jaként Bécsben látta meg a napvilá-
got. A bécsi és a pesti egyetemen
tanult jogot, majd két évig Nyugat-
Európában utazgatott. Első politikai
megbízatását Deák Ferenc mellett
töltötte be, akinek egy tanácskozá-
son olaszul tolmácsolt. 1872-ben a
Deák-párt színeiben választották
képviselővé Szentendrén, s 61 éven
át volt az Országgyűlés tagja, 1881-
től haláláig a jászberényi választó-
kerületet képviselte.

1878-tól az Egyesült Ellenzék
(1892-től Nemzeti Párt) meghatá-
rozó alakja, majd vezére lett. Az
1880-as évektől – feladva ókonzer-
vatív nézeteit – a kiegyezésben
megfogalmazott nemzeti jogokat
vette fel programjába. 1892-ben ő
indította az állam és egyház elvá-
lasztását hozó egyházpolitikai har-
cokat, de a kötelező polgári
házasságkötést már nem fogadta el.

A századfordulón pártjával belépett
a Szabadelvű Pártba, és 1901-től két
évig a képviselőház elnöke volt. Két
év múlva kilépett és újraalapította a
Nemzeti Pártot. 1905-ben a Függet-
lenségi és 48-as Párthoz csatlako-
zott, szemben állt az uralkodó által
törvénytelenül kinevezett „dara-
bontkormánnyal”.

1906-tól négy évig a Wekerle-
kormány vallás- és közoktatásügyi
minisztere volt, nevéhez fűződik az
ingyenes elemi oktatás bevezetése,
ugyanakkor ő írta elő a nemzetiségi
gyerekeknek a magyar nyelv elsa-
játítását (Lex Apponyi). Az első vi-
lágháború kitörésekor nemzeti
összefogásra szólított fel, de 1916-
tól már támadta a Tisza-kormányt,
1917-18-ban újra vallási és közok-
tatási miniszter lett. A háború el-
vesztése után visszavonult, a
Tanácsköztársaság idején a Po-
zsonyhoz közeli, a csehszlovákok
által megszállt éberhárdi (ma Mali-
novo, Szlovákia) birtokán élt.

1919 végén a Huszár-kormány őt
nevezte ki a magyar küldöttség ve-
zetőjévé a trianoni béketárgyaláso-
kon. Apponyi 1920. január 16-án
három nyelven fejtette ki a magyar
álláspontot, hatalmas ívű szónokla-
tában történeti-jogi, gazdasági, föld-
rajzi, kulturális, nyelvi és etnikai
érvekkel, a bolsevizmus elleni

harcra hivatkozva pró-
bálta Magyarország in-
tegritását megvédeni. A
földrajztudósként is elis-
mert Teleki Pál által ké-
szített néprajzi térképet
bemutatva demonstrálta
az öt főhatalom képvise-
lőinek, hogy a tervezett
új határok mentén tömb-
ben élő magyarok igen
jelentős számban kerül-
nének idegen uralom
alá. Beszédében előre je-
lezte a diktátum okozta
későbbi bajokat, a győz-
tesek szemére vetette a
wilsoni önrendelkezési
elv mellőzését. Közölte
azt is, hogy érvei elve-
tése, az új határok fenn-
tartása esetén Magyar-
ország népszavazást 
kér.

A békeszerződés ter-
vezete, amely Magyarország új ha-
tárait is rögzítette, azonban már
hónapokkal korábban megszületett,
és azon jottányit sem változtattak.
Egy hónappal később Apponyi vette
át a békediktátumot, ami után az
egész küldöttség lemondott; a szer-
ződést 1920. június 4-én Benárd
Ágost népjóléti miniszter és 
Drasche-Lázár Alfréd követ írta alá.

Az 1920-ban összeült Nemzet-
gyűlésben az igen népszerű Apponyi
a párton kívüli legitimista ellenzék
egyik vezetője lett, de Bethlen Ist-
ván kormányfőnek sikerült ügyes
taktikázással háttérbe szorítania.
Apponyi 1923-tól Magyarország fő-
delegátusa volt a Népszövetségben,
revíziót és népszavazást követelt a
vegyes lakosságú területeken.

1898-tól az MTA tiszteleti
tagja, 1890-től a Kisfaludy Tár-
saság tagja, 1920-tól pedig a
Szent István Akadémia elnöke
volt, 1921-ben az aranygyapjas
rend lovagja lett. Apponyi Al-
bert 1933. február 7-én Genf-
ben halt meg.

Kiváló szónok volt, beszé-
deit jogi szabatosság, kitűnő
formaérzék, magas eszmeiség
és fegyelmezett gondolkodás
jellemezte, ám a gondolatok
tetszetős megfogalmazása oly-
kor politikai következetlensé-
get eredményezett. Konzervati-
vizmusát Eötvös József-i sza-
badelvűség színezte, ugyan-
akkor szólt a felekezeti elfo-
gultság ellen és a lelkiismereti
szabadság mellett is. Bár a
nemzet jövőjét a dinasztiához
ragaszkodva, a monarchián
belül képzelte el, a királyi ha-
talom ellen a magyar állami
jogfolytonosság őreként lépett
fel. Emléktábláját a Parlament
épületében 2015-ben avatták

fel, s azóta nevét viseli az Ország-
gyűlés törvényalkotási bizottságá-
nak ülésterme. A trianoni
békediktátum századik évforduló-
ján, 2020 júniusában mutatta be a
Duna Televízió az Apponyi 1920.
január 16-i, a francia külügyminisz-
térium földszinti dísztermében 
elmondott nagy ívű beszédét feldol-
gozó történelmi drámát.
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A nemzeti összetartozás napja

Apponyi Albert 175 éve született

Apponyi Albert fényképe 1900-ból  
Forrás: Wikipédia 



„A Kárpátok koszorúja a történelmi hazát rajzolja körül.
Az átkosban egy tévés főnök arra kért, hogy a Mondák a ma-
gyar történelemből című rajzfilmjeimben a középkorias tér-
képeken változtassam meg a hegykoszorúk alakját, mert a
csehszlovák és román elvtársak meg fognak sértődni. Rajzol-
jam át a hegyeket? – kérdeztem. Makogta, hogy akkor szű-
kebb plánokat használjak, hogy ne vegyék észre… Mit is?
Hogy hol játszódott a magyar történelem? Hogy a mi hatá-
raink a természeteshez igazodtak? Maradt minden a filmek-
ben, ahogy kell.

Az elszakított országrészeket tőlem nem tudták elszakítani.
(…) Bármelyikbe megyek, otthon érzem magam. Otthon is
vagyok mindegyikben. Sokszorosan érintetten… – ezekkel a
mondatokkal vezeti be a 2020-ban megjelent Trianon köny-
vét JankovicsMarcell. A magyar közelmúltat karikatúrákkal
elbeszélő-értelmező könyv hiánypótló munka. Bravúros
módon, történeti ismereteink fehér foltjainak oszlatásán túl
sokaknak segít feldolgozni a feldolgozhatatlant a humor se-
gítségével. A Műcsarnokban megrendezett, az egész életműre
visszatekintő kiállításán, 2020 januárjában – amelynek több
mint egymillió látogatója volt – volt szerencsém végighall-
gatni az ő tárlatvezetését.

A kiállást sugárzó egyenességével, férfias tartásával átütő
erővel tudta nyomatékosítani. Úgy érzem, ezt a karaktert a
filmtörténetbe is belerajzolta az első, nagy sikerű egész estés
animációs filmje, a János vitéz kulcsfigurájával – írja nek-
rológjában SzegőGyörgy, a Műcsarnok igazgatója.

Alig egy hete, hogy 80 évesen befejezte valós és képzelt
sétáit a Kárpát-medencében Jankovics Marcell rajzfilmren-
dező, grafikus, művelődéstörténész.

Rég „családtag” szerte a Kárpát-medencében. Sokunk
meghatározó élménye volt a Magyar népmesék, a Fehérló-
fia, az Ének a csodaszarvasról. A 30 évig készült Az ember
tragédiája csak nemrég kezdte hódító útját.

Könyvei olyan szemléletben fogantak, ami korábban az
oktatásból és egész világképünkből már jó ideje hiányzott. A
Szent László-legenda és a csillagos ég, A fa mitológiája, A
Nap mitológiája, a Jelképtár.

A Jelkép-kalendáriumot, bevallom, évek óta használom e
cikksorozat írásakor. Sokgyökerű és sokoldalú művelődés-
történeti munkásságának megannyi adatát jómagam a termé-
szettudomány-történeti ismeretterjesztésben próbálom
kamatoztatni.

Június 4. Nem csak Trianon napja. 1992-ben éppen Pá-
rizsban tartották indián szervezetek részvételével az Ötszáz
év konferenciát, amely Amerika leigázásának és az indiánok

kiirtásának volt hivatott emléket állítani.
Ugyane nap az agresszoroknak áldozatul esett
gyermekek világnapja.

Június 5-én, 1972-ben nyílt meg Stockholm-
ban Ember és bioszféra címmel az ENSZ kör-
nyezetvédelmi világkonferenciája. A
Nyilatkozat az irányelvekről című okmányban
szerepel: „Az embernek alapvetően joga van a
szabadsághoz, egyenlőséghez és a megfelelő
életfeltételekhez olyan minőségű környezetben,
amely emberhez méltó és egészséges életre ad
lehetőséget.” A konferencia ezt a napot hatá-
rozatában nemzetközi környezetvédelmi világ-
nappá nyilvánította.

Június 5-én, 1900-ban született Gábor
Dénesfizikus, a holográfia felfedezője. Bará-
tai, vitapartnerei közé olyan kiválóságok tar-
toztak, mint NeumannJános,SzilárdLeó,
Wigner Jenő, Erdős Pál,KármánTódor,
KeményJános,PólyaGyörgy,TellerEde,
BárányRóbert,HevesyGyörgy – a „mars-
lakók”, ahogy őket MarxGyörgyA marsla-
kók érkezése című könyvében nevezi.
Foglalkozott a katódsugár-oszcillográfokkal,
részt vett az elektronmikroszkópok és televí-
ziós képcsövek fejlesztésében. 1932-ben fej-
lesztette ki a plazmalámpát a Tungsram
kutatólaboratóriumában. Angliai kutatásai
eredménye a holográfia feltalálása, a Nobel-
díjat is ezért kapta 1971-ben. Behatóan foglal-
kozott az emberiség jövőjével. A jövő
feltalálásában fejtette ki, hogy a tudománynak
két nagy problémával kell szembenéznie: az
egyik az előrejelzés kérdése: meddig folytatód-
hatnak a dolgok tovább úgy, ahogyan most
folynak, a másik: hogyan előzhetjük meg a ka-
tasztrófát.

Az ember eddig a természettel küzdött, most
pedig a saját természetével kell megküzdenie – írta Az érett
társadalomban.

A világhelyzet átfogó felmérésének eredményeit Umberto
Colombo professzorral közösen kidolgozott jelentésében
tette közzé A hulladékkorszak után címmel, mint a Római
Klub 4. számú jelentését.

Június 5-én, 1888-ban indultak el HermanOttó és Lendl
Adolfészak-norvégiai expedíciójukra, az ott élő vízimada-
rak, illetve a Magyarországon is fészkelő költöző madarak
életének és telepeiknek, az úgynevezett madárhegyeknek a

tanulmányozására. Herman
Tromsőből rövid utat tett
Vardö szigetére, ahol Hell
Miksaés Sajnovics János
1768–70. évi expedíciójá-
nak nyomait kutatta fel. Az
utazásról Herman Ottó
1893-ban Az északi madár-
hegyek tájáról című köny-
vében számolt be. Az élő
természet irányába tett első
tudatos lépteimet ez a
könyv indította, ami déd-
nagyapám, az egykori ká-
posztásszentmiklósi refor-
mátus kántortanító hagya-
tékából került elő. A mű
szemelvényes kiadását 
a Kriterion Könyvkiadó
Téka sorozatában is megje-
lentette.

Nyolcadikán Medárdot
félik szerte a Kárpát-me-
dencében. Ha nem esik,
akkor negyvennapos szá-
razság következik. Ha most
esik az eső, akkor a követ-
kező negyven napon is
esik.

A negyvenes szám a Me-
dárd-napi regulában nem-
csak az esős idő tapasztalt
átlagos időtartamát jelzi –
írja Jankovics Marcell a
Jelkép-kalendáriumban –,
hanem a hiedelem naptári
kapcsolatát is. Medárd-
naptól oroszlán haváig 44-
45 nap, másfél holdhónap
telik el, s ebbe az időbe be-
leesik az egész rák hava. Ez
a csillaghit szerint is ned-
ves hónap, állatövi jegyé-
nek a víz az eleme, véd-
nöke, a Hold pedig az eső-
zések, áradások plané-
taura. Ugyanakkor az Eu-
rópa-szerte szikkasztó káni-
kulát jelző Sirius ez idő tájt
láthatatlan. (Hogy ez a jel-

képiség mennyire a helyi időjárási viszonyok függvénye, arra
jó példa a Sirius csillag, melynek hajnali megjelenése az
oroszlán hónap beköszöntekor Egyiptomban épp a száraz
időszak végét jelezte.)

Mint egy ország levert forradalom után,
oly csöndes ez a nap.

Vacognak a füvek, s az ágak fenn a fán
gyáván bólintanak,

ha elleng köztük a halk inspektor, a szél...
Az égből is csupán

szűken szűrődik át valami szürke fény
az ónos cenzúrán.

Micsoda nyár!...

BabitsMihály az Esős nyárról írja e sorokat.

A házeresz csövén
könny ül, s a kerti sok kisírt szemű virág

úgy néz föl a csigás
fűből, mint akiket nem enyhít semmi más,

csupán a zokogás…

Most újra megered az eső, kopogó
zajjal, s az ég olyan,

mint a félárbocra eresztett lobogó:
úgy leng, alacsonyan.

A szél meg hangosabb s füvek és fák között
parancsokat kiált.

Ők szótfogadnak, mint ijedt újoncsereg…

Az esőtől megdagadt Maros vize aztán a Fekete-tengerig
viszi, óceánig hordja a Medárd-esők bő csapadékát.

Bolygónk több mint 70%-át a világtenger teszi ki. Napja-
inkban szembe kell néznünk a globális felmelegedéssel.
1840-től állnak rendelkezésre pontos adatok az időjárással
kapcsolatban. Azóta a tíz legforróbb esztendőt az elmúlt 15
évben mérték. Ahogy a Föld melegszik, egyre nagyobb ve-
szélybe kerül a tengerek élővilága, hacsak nem tudjuk meg-
fordítani a káros folyamatokat, például a környe-
zetszennyezés visszaszorításával. 1992 óta június 8. az óce-
ánok világnapja.

Június 9-én emlékezzünk meg az e napon, 1882-ben szü-
letett GomboczEndre botanikusról. 1929-től nyugdíjba vo-
nulásáig a Nemzeti Múzeum Növénytárának vezetője volt.
Nemzetközileg is elismert nyárfa-monográfiája, a Természet-
tudományi Közlönyben megjelent tudomány-népszerűsítő,
természetvédelmi szempontokat is tartalmazó cikkei, a Ter-
mészet Világa sorozat mellett ő az első magyar természettu-
dományi lexikon szerzője. Legfontosabb műve az 1936-ban
megjelent A magyar botanika története: A magyar flóra ku-
tatói című. Ezeket ma is forrásmunkaként használjuk. 1945-
ben, Buda ostromakor bekövetkezett halála megakadályozta
abban, hogy utolsó nagy művének, az általa sajtó alá rende-
zett Kitaibel-féle, addig publikálatlan útinaplónak a megje-
lenését megérhesse.

Maradok kiváló tisztelettel.
Kelt 2021-ben, a trianoni diktátum aláírása után 101

évvel, a nemzeti összetartozás napjánPipacstenger Medárd záporára várva

Jankovics Marcell: Árva nyírfa

Kiss Székely Zoltán
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Kétezer éves, lenyűgözően hatalmas bazilikát tár-
tak fel Izrael földközi-tengeri tengervidékének
déli részén, Askelonban – jelentette hétfőn a The
Jerusalem Post című angol nyelvű izraeli újság
hírportálja.

A bazilikát korábban, az 1920-as években már megta-
lálta John Garstang brit régész, majd újra befedte földdel –
közölte Rachel Bar Natan, az Izraeli Régészeti Hatóság
(IAA) ásatásának igazgatója a lappal.

Ez az Izraelben eddig feltárt legnagyobb római kori ba-
zilika, amelyet hamarosan a nagyközönség is megtekinthet
az Askelonban található nemzeti parkban. A tengerparttól
alig néhány méterre fekvő egykori középület három rész-
ből, egy központi teremből, és két oldalsó részből áll.

A régészek szerint nagytermét hatalmas, 13 méter magas
márványoszlopok vették körül, melyek oszlopfőit növényi
motívumokkal és néhány esetben a római sas szimbólum-
mal díszítették. A romok betekintést nyújtanak az épület
eredeti pompájába. „A bazilikát először John Garstang brit
régész fedezte fel az 1920-as években a Palesztin Kutatási
Alap expedíciójának élén, de ő visszatemette a maradvá-
nyokat” – hangsúlyozta Rachel Bar Nathan, aki az IAA
megbízásából a jelenlegi ásatásokat vezeti.

Mintegy száz év után ismét kutatni kezdtek ezen a terü-
leten, és a bazilika mellett egy kisebb színház
(odeon) romjait is megtalálták. 

„Garstang meghatározta az épület méreteit, és a
Kis-Ázsiából importált nyersanyagból készült osz-
lopokból arra következtetett, hogy Nagy Heródes
idején építhették, mert Josephus Flavius korabeli
történész leírta, hogy a király oszlopcsarnokot és
más épületeket emeltetett ebben a városban” –
mondta Bar Nathan.

A rómaiak által az i.e. első század második felé-
ben Júdea királyává kinevezett Nagy Heródes ha-
talmas építkezéseiről is ismert, többek közt a
jeruzsálemi zsidó szentélyt is teljesen átépítette és
felújította.

„Amikor feltártuk a bazilikát, rájöttünk, hogy bár
az eredeti szerkezet Heródes korára datálható –
ahogy Garstang is gondolta –, de a jelentősebb ele-
meket, a márványoszlopokat később, az i.sz. 2-3.
században építették, a II. Septimius Severus császár

korát jellemző stílusban. A régészek néhány Heródes-kori
érmét is találtak a helyszínen, valamint Severus-kori masz-
szív márványszobrokat, köztük pogány istenábrázolásokat,
Isis egyiptomi istenséget, akit Tükhé görög istenként, a
város szerencseistennőjeként mutattak, és Nikét, a görög
győzelemistennőt.

Heródes uralkodásának idején Askelon szabad város és
híres kereskedelmi kikötő volt. Éltek a városban zsidók, de
nem ők alkották a lakosság többségét. Később Askelon
római város lett.

A római időkben a bazilika nem vallási jellegű épület
volt, hanem a város központjában álló középület, amelyet
kereskedelemre, bírósági ügyekre és egyéb mindennapi fel-
adatok ellátására használtak.

A következő évszázadokban a keresztény templomok fő-
ként a bazilika szerkezeti elemeit vették alapul. Askelont
i.sz. 363-ban elpusztította egy erős földrengés.

A 8-12. században, az Abbászida és a Fátimida kalifátus
idején a maradványokat újrahasznosították.

Az IAA jelenleg a feltárt épületek bemutathatóvá tételén,
látogatóútvonalak létrehozásán dolgozik, amelyek elérhe-
tővé teszik Tel Askelon, az összes ősi városréteg maradvá-
nyainak minden jelentős látványosságát, köztük a világhírű
íves kánaáni kaput is. (MTI)

Kétezer éves bazilikát tártak fel Izraelben

A hunok régészeti hagyatékát bemutató
kiállítás nyílik Arany, ezüst, vas címmel
pénteken az Ópusztaszeri Nemzeti Törté-
neti Emlékparkban.

Kertész Péter, az emlékpark igazgatója a nyolc
múzeum összefogásával megvalósuló tárlat anya-
gát bemutató keddi sajtótájékoztatón elmondta,
hogy ez az eddigi legnagyobb, hunokkal foglal-
kozó kiállítás, melyhez tudományos konferencia
is kapcsolódik.

A kiállítás a lószerszámzat és életmód, temet-
kezés, hitvilág, rituálé, római kapcsolatok téma-
körök köré csoportosítva mutatja be az európai
hunokat a Kárpát-medencei régészeti örökségük
tárgyi kultúrájából kiindulva. A két nagy hun ha-
lotti áldozati lelet, a szeged-nagyszéksósi és a
Pécs, nagykozár-üszögpusztai nemesfém tárgyai,
valamint a hunoknak küldött római aranyadó ré-
szét képező szikáncsi érmék mellett, az árpás-
dombiföldi és szirmabesenyői temetkezéseket,
valamint a kapolcsi előkelő germán női sírt is be-
mutatják.

Az érdeklődők láthatnak olyan különleges hun
kori tárgyakat is, mint az ázsiai kultúrákban az új-
jászületés jelképének számító kabócákat mintázó
kistokaji cikádák vagy a rádpusztai üst másolata.

A látogatók szembesülhetnek a Kárpát-medencé-
ben a hunokkal megjelenő, majd az alávetett
népek között is elterjedő koponyatorzítás emléke-
ivel is.

A tárlat a miskolci Herman Ottó Múzeum, a
pécsi Janus Pannonius Múzeum, a veszprémi
Laczkó Dezső Múzeum, a Magyar Nemzeti Mú-
zeum, a szegedi Móra Ferenc Múzeum, a kapos-
vári Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi
Múzeum és a győri Rómer Flóris Művészeti és
Történeti Múzeum együttműködésével jött létre –
közölte az igazgató.

Szabó Dénes Kristóf, a tárlat kurátora kifejtette:
a kiállítás anyaga elsősorban a hun elit tárgyait ál-
lítja a középpontba. A két legnagyobb nemesfém
lelet a szeged-nagyszéksósi és a nagykozár-üszög-
pusztai egyaránt a halottkultuszhoz kapcsolódó
reprezentatív tárgyakból áll. Ezeket az arany vagy
aranydíszítésű ékszereket valamilyen előkelőség
halála után temették el, de nem a sírban, hanem
attól különálló helyen. A szakembereknek arról
nincsenek pontos adataik, hogy az aranyozott ló-
szerszámok, a kardok hüvelyeit díszítő aranyvere-
tek vagy ékszerek használati tárgyak voltak, vagy
csak a temetési szertartásra készültek – mondta a
történész. (MTI)

A hunok régészeti hagyatékát bemutató 
kiállítás nyílik Ópusztaszeren

Tudományos kiadványok, kon-
ferenciák, új Benyovszky-
szobrok, a Magyar Posta által
kiadott emlékbélyeg és egy Be-
nyovszkyról írt musical bemut-
atója is szerepel a Benyovszky
Móric születésének 280. és 
halálának 235. évforduló-
ja alkalmából rendezett Be-
nyovszky-emlékév program-
jában.

Benyovszky Móricot magukénak
vallják a magyarok, a lengyelek, a
szlovákok, de egy kicsit az osztrákok
is. Az idei kettős évforduló alkalmat
ad arra, hogy egy nyughatatlan lelkű,
négy földrészen is megfordult magyar
világutazóra, felfedezőre, kiváló ha-
jósra és katonára emlékezhessenek
tisztelői – mondta el a Benyovszky-
emlékév megnyitóján és az ennek al-
kalmából kiadott emlékbélyeg
kibocsátásán múlt kedden Budapesten
Potápi Árpád János, a Miniszterelnök-
ség nemzetpolitikáért felelős államtit-
kára, az emlékév fővédnöke.

Mint hozzátette, az emlékév egyik
célja, hogy Benyovszky életének több,
eddig homályos pontját tisztázzák.
Ennek érdekében idén tudományos
konferenciát tartanak, melyre a ma-
gyar kutatók mellett szlovák, francia,
orosz, osztrák, amerikai, kínai szak-
embereket is várnak.

Még az idén bemutatják Magyaror-
szágon – és a tervek szerint külföldön
is – a Benyovszky Móric életét feldol-
gozó musicalt, de a magyar világutazó
emlékét új kötetek, szobrok is megidé-
zik majd – közölte Potápi Árpád
János.

G. Németh György, a Benyovszky
Nemzeti Bizottság és a Benyovszky
Társaság elnöke kiemelte: az emlékév
egyik legfontosabb feladata minél
pontosabbá tenni a világban élő Be-
nyovszky-képet.

Ebben fontos eredmények várhatók,

hiszen a Magyar Nemzeti Levéltár
kezdeményezésére számos, Be-
nyovszkyval kapcsolatos anyag érke-
zett orosz, amerikai, francia
levéltárakból – számolt be G. Németh
György, hozzátéve: az új tudományos
eredményeket még idén bemutatják.

Jerzy Snopek, a Lengyel Köztársa-
ság rendkívüli és meghatalmazott
nagykövete elmondta, Benyovszky
Móric magyar, de a lengyelek is ma-
gukénak tekintik, hiszen az országu-
kért harcolt a Bari Konföderáció
küzdelmeiben. Ezért büntetésül az
oroszok meghurcolták és Kamcsatkára
szállították, ahonnan kalandos úton si-
került megszöknie – idézte fel.

Benyovszky Lengyelországban
máig népszerű történelmi figura: a
nagy lengyel költő, Juliusz Slowacki
költeményt írt róla, de számos más
irodalmi mű, tudományos és ismeret-
terjesztő kötet is született Benyovsz-
kyról – közölte a nagykövet.

Hegmanné Nemes Sára, a Magyar
Posta Zrt. elnöke az emlékév alkalmá-
ból 70 ezer példányban kiadott bélyeg-
ről szólva elmondta, azon a
Benyovszky Nemzeti Emlékbizottság
logója és egy korabeli látcső szerepel.
Az alkalmi borítékon háttérben az ere-
deti térkép egy részlete, előtérben
pedig egy hajókormánykerék darabja
látható. A bélyegzőben szintén hajó-
kormánykerék, a látcső és Madagasz-
kár térképének határvonala jelenik
meg.

Szabó Roland, a Fővárosi Állat- és
Növénykert operatív igazgatója emlé-
keztetett arra, hogy az intézmény 950
faj egyedeit, köztük Benyovszky
utolsó otthona, Madagaszkár élővilá-
gának képviselőit mutatja be. A Mada-
gaszkár vezetőjeként elhunyt
Benyovszky Móricra az állatkertben
2010 óta szobor is emlékeztet, ennek
másolatát Madagaszkáron is elhelyez-
ték – mondta el Szabó Roland. (MTI)

Megkezdődött 
a Benyovszky-emlékév

Elárverezték a Nicolae Ceauşescu volt kommunista
diktátor által használt egykori elnöki repülőgépet,
valamint azt az 1974-es Paykan Hillman-Hunter li-
muzint, amelyet Ceauşescu Iránból kapott aján-
dékba.

Az 1989-ben rögtönítélő bíróság által feleségével együtt
kivégzett egykori kommunista diktátor használati tárgyai
közül a bukaresti Artmark aukciósház eladásra kínálta a
ROMBAC 1-11 típusú elnöki gépet, amelyet angol licenc
alapján gyártották Romániában. Ez volt az egykori keleti
tömb első és egyetlen olyan lökhajtásos utasszállító repülő-
géptípusa, amely nem a Szovjetunióban készült. A 119 férő-
helyes, óránként 870 kilométeres végsebességű modellből
mindössze kilenc készült 1982 és 1989 között a bukaresti re-
pülőgépgyárban.

Az aukciósház oldalán elérhető adatok szerint a kikiáltási
ára 25 ezer euró volt, és végül 120 ezer euróért kelt el.

Ugyancsak elárverezték a Ceauşescu által a Mohammad
Reza Pahlavi iráni sahtól ajándékba kapott 1974-es Paykan
Hillman-Hunter limuzint, amelyet az iráni vezető Ceauşescu
újraválasztása alkalmából adott ajándékba a román diktátor-
nak. Románia és Irán diplomáciai kapcsolatai közvetlenül
Ceauşescu 1965-ben történt megválasztása után lendültek fel,
a román vezető egészen haláláig szoros kapcsolatokat ápolt
a perzsa állammal. A limuzin kikiáltási ára 4 ezer euró volt,
végül 95 ezer euróért lelt gazdára.

Alina Panico, az aukciósház illetékese közölte, hogy ha-
talmas volt az érdeklődés, különösen Iránból, ahol a gépko-
csit nemzeti ikonnak, az iráni ipar büszkeségének tartják. Az
1500 köbcentis, négyhengeres, 54 lóerős limuzin teljesen
üzemképes, csúcssebessége óránként 145 kilométer. Az auk-
ciósház tízezer eurót remélt érte.

Az árverésen nemcsak a Ceauşescu által használt ROM-
BAC 1-11 típusú elnöki gépet, hanem egy másik azonos mo-
dellt is elárvereztek, amelyet Ion Iliescu volt román elnök
használt 1990 és 1996 között. A Ceauşescu által 1986 és 1989
között hivatalos utakra használt ROMBAC 1-11 utasszállító
1986-ban készült, ötödikként a sorban, az Iliescué pedig a ki-
lencedik, és egyben az utolsó. Ez utóbbinak szintén 25 ezer
euró volt a kikiáltási ára, és 165 ezer euróért adták el. (MTI)

Elárverezték Ceauşescu 
egykori repülőgépét 

és limuzinját
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A megjelölt sorokban, oszlopokban szereplő helyes megfejtéseket június 17-ig a
Népújság címére (Dózsa György u. 9. szám) beküldők közül ketten egy-egy könyvet
nyernek. A pályázati szelvényt – a pályázat címével együtt – kérjük kivágni és a
borítékra ráragasztani. (Egy borítékban csak egy pályázati szelvény szerepelhet.) 

A MÁJUSI ÉVFORDULÓK (3.)
című pályázat nyertesei:

Nagy Judit, 
Marosvásárhely, Predeál u.

Mélik Mária, 
Marosvásárhely, Caragiale u.

A pályázati rejtvény megfejtése:
OBERSCHALL; KEYSER; BURKE; AUBER; ÉRDY;

BRANT; KERN; MÁNES; MÁDAY
Kérjük a nyerteseket, 

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

Megfejtések 
a május 28-i számból:

Ikrek:

Siena lánya

Klasszikus:
Gyakran hosszú az út a 
szándéktól a tettig.
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Y Y
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D

Szerkeszti: Kiss Éva 948.

Á

VÍZSZINTES: 1. Balettmester, táncos, 100 éve hunyt el (Luigi). 10. Ábrahám fia.
11. Svájci író (Claude). 12. Jogász, MTA lev. tag, 100 éve halt meg (Lajos). 16. Ceruza.
18. Pinceszag. 20. Antikvitás. 21. Könnyező. 23. Filozófus (Giordano). 25. Szekérnyi
teher. 27. Sarkkutató (sir John). 29. Olasz névelő. 30. Filmesztéta (Lajos). 31. Svájci  poli-
tikus, 200 éve halt meg (Peter). 33. Járom. 35. Csecsemősírás. 36. Serleges vízkiemelő
szerkezet. 38. Fohász. 39. Angol Anna. 40. Csak félig! 42. Az új román lej. 43. Szellemi
alkotó. 44. Lekváros. 45. Zeusz felesége. 47. Hím állat. 49. Kolumbusz legkisebb hajója.
51. Az egyik múzsa. 53. A legkisebb település. 55. Dinnyepróba. 57. Nyelvész, tanár,
150 éve született (Lajos). 58. Festő, történész, régész, 150 éve született (Albert, báró).

FÜGGŐLEGES: 1. Kisasszony (angol). 2. Névelő. 3. Kövér. 4. Határidő jelzője lehet.
5. Hordómérték. 6. Arat! 7. Útnak ered. 8. Nemesgáz. 9. Igeképző. 12. Nádor, 400 éve
hunyt el (Zsigmond, gróf). 13. Szándékozik. 14. Hozzátartozó. 15. Maláj földszoros. 17.
A nitrogén és a bór vegyjele. 19. Bankár, politikus, publicista, 150 éve született (Lajos).
22. Prémes állatbőr. 24. Becézett Mária. 26. Bika (spanyol). 28. Festő, portréfotós, 200
éve született (Antal). 32. Horgany. 34. Gésa! 35. Egy (angol). 37. Imádkozzatok (latin).
38. Balzsam. 39. Annál lentebbre. 41. Zsigerkitüremkedés. 43. Iszkol. 44. Izomkötő. 46.
Rádium és jód. 48. Görög viszályistennő. 50. … Fleming (író). 51. Esperes, író, költő,
MTA lev. tag, 150 éve halt meg (Illés Pál). 52. Francia arany. 54. Kettős betű. 56. Cser-
mely.

L.N.J.
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VÍZSZINTES: 1.  A közmondás második része. 9. Metsz, vág. 10. Csomagol. 11. A
közmondás első szava. 16. Házhely. 18. Az arzén vegyjele. 19. Malom része. 21. Járművek
fontos része. 23. Dugi…, dalmáciai sziget. 24. Elszállítás. 26. Londoni képtár. 29. Latin
tagadás. 30. Magyar színész (Gyula). 31. Halom. 32. Osztrák és norvég gépkocsijel. 33.
Hozzátartozó. 34. Ismételt tiltás. 35. Mély női énekhang. 36. Sűrűn megjelenő lap jelzője.
38. Francia arany. 39. Kétkezi munkás (argó). 41. Angol főnemesi cím (a gróf megfelelője).
43. Sir Stein … (régész, Ázsia-kutató). 44. Szibériai folyam. 45. Arra a másik helyre. 47.
Ella egyik becézése. 48. Fasoros sétány.

FÜGGŐLEGES: 1. Angolul kérdezni. 2. Kígyóhang. 3. Német betű. 4. Erdélyi sta-
tisztikus, egyetemi tanár (Dezső). 5. Korai gyömölcs. 6. Modern fegyver. 7. Feszítőeszköz.
8. Gyenge minőségű szőlőfajta. 11. Díj elnyeréséért folytatott ógörög verseny. 12. Hadsereg
harcos tagja. 13. Ceruza (rég). 14. Rag, a -nek párja. 15. Latin kötőszó. 17. Talál. 20. Déry
…, a Lia szerzője. 22. A szemétdomb ura. 24. Habarcsot használ. 25. Finom húsú tengeri
hal. 27. Lapos edény. 28. Vacsora. 30. Kiütés a ringben (angol röv.). 31. Jelfogó. 32. A köz-
mondás befejezése. 33. Alarmírozás. 34. Mohamedtől származó arab nemes. 37. Latin-
amerikai mezőgazdasági munkás. 39. Az egyik igeidő. 40. Kenőanyag. 42. Patkány (angol).
43. Nála lentebbi helyre. 44. Joskar …, a marik fővárosa. 46. E nap. 47. … mi a kő (Petőfi).
49. Lejetlen!

L.N.J.

MAGYAR SZÓLÁS
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KOBAK KÖNYVESBOLT

Marosvásárhely,
Győzelem tér 

18. szám, 

www.bookyard.ro

A két rejtvény azonos számú meghatározásait keverve közöljük. A megjelölt 
négyzetekbe kerülő betűket folyamatosan összeolvasva Berzsenyi Dániel egyik ver-
sének címét kapjuk. Könnyítésül egy betűt előre beírtunk.

VÍZSZINTES: 1. Pályafutás – Lengyel eredetű tánc. 7. Puhafém – Ománi és portugál
gépkocsijelzés. 8. …-TASZSZ. Orosz hírügynökség – Kebel. 9. Lárma – Dac betűi. 11.
Argumentum – Luxemburgi, norvég és zambiai autójelzés. 12. Földes László művészneve
– Ingerületvezető szövet. 14. Vonalzóféle – Páratlan ónix! 15. Élmény, viszontagság –
Zöld ásvány. 18. Skót szoknya – Angol diákváros. 19. Gratulációt kifejező szó – Déli-
gyümölcs. 22. Római kettős – Olt-partok! 23. Énekesmadár – Amely helyen. 25. Románia
az olimpián – Végére vágat! 27. Egyik szülő, becézve – TÖC. 28. Paradicsomkert – Nép-
csoport, nagy család. 30. Keresztül – Régi darab! 31. Öntöző – Rajzfilmhős.

FÜGGŐLEGES: 1. Filmszínház – Német mikrobiológus volt (Robert). 2. Dél-
amerikai hegylánc – Életem … ere (Ady). 3. Skálahang – Urán és jód. 4. Tévéadó – Kisé
kimért! 5. Tönkretesz – Étkezde, bisztró. 6. Kurta – Egérkő. 10. Manilakender – Mostani
állapot. 13. Olajbogyó – Pengetős hangszer. 16. Ordít a farkas – Hawaii köszönés. 17.
Szabó Magda egyik regénye – Konyhakerti növény. 20. Alarm – Korallzátony. 21.
Földtörténeti kor – Törpebolygó. 24. Kerekes korcsolya, argóban – Tejszerű drágakő. 26.
Utána egynemű hangzói – Technika része! 29. A nitrogén és a kén vegyjele – Páratlan
nád!
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megtartotta rendeltetését. Az 1989-
es változások után az egyház vissza-
kapta a már tönkrement épületet,
amely tovább romosodott, azonban
a magyar kormány támogatásával
sikerült felújítani. Az avatóünnepség
házigazdája, Tamás Endre Ottó, a
szászrégeni református egyházköz-
ség lelkipásztora köszönetet mon-
dott azoknak, akik ezt lehetővé
tették. Hosszú volt a lista a terve-
zőktől a kivitelezőkig, finanszírozó-
kig, illetve az egyházközség minden
tagja saját munkájával járult hozzá
mindehhez. 

Kató Béla, az Erdélyi Református
Egyházkerület püspöke foglalta
össze az esemény jelentőségét.
„Öröm, hogy a gyermeknap után
egy ilyen létesítményt adhatunk át,
de ne feledjük, falvaink kiöregedtek,
a fiatalok elmentek, és ahol nincs
óvoda, iskola, ott nem lesz jövő” –
mondta a püspök. És ez akár az egy-
ház végét is jelentheti. 

A gyülekezetek jövőjét a család-
alapítás, a gyermekvállalás jelenti.
El kell gondolkodnunk azon, hogy
mit tesz az egyház a közösségért,
azért, hogy ne sorvadjon el. Ha nem
lesznek gyerekek, nincs jövőnk! A
gyerekek olyanok, mint a hősök ko-
rában a nyíl – hangsúlyozta az egy-
házi elöljáró, majd hozzátette,
egyedülálló példa a Kárpát-meden-
cében, hogy külső támogatással újít-
hatnak fel, építhetnek bölcsődéket,
óvodákat, mert ez jelenti a jövőt.

Nem elég a támogatás, ehhez szük-
ség van a közösség megfelelő hoz-
záállására is. Mindez a szórványban
élőknek fontos, hiszen az ilyen léte-
sítmények védőbástyái lehetnek a
közösségnek, új erőt adnak a meg-
maradáshoz  – mondta Kató Béla,
majd megáldotta a bölcsődét. 

Az oktatási intézményt a szászré-
geni református egyházközséggel
kötött egyezség értelmében a helyi
önkormányzat gondozza. Márk
Endre polgármester közölte, család-
barát várost szeretnének kialakítani.
A demográfiai adatok szerint to-
vábbra is csökken a lakosság, a ma-
gyarság száma. A bölcsőde remél-
hetőleg lelassítja a folyamatot, és
ösztönzi a megmaradást, a gyermek-
vállalást, az itthon maradást. Aki is-
kolát épít, jövőt épít – tette hozzá.
Szászrégenben most már biztosított
az anyanyelvi oktatás a bölcsődétől
a középiskoláig. Városvezetőként
pedig megígérte a jelenlevőknek,
hogy az önkormányzat mindent
megtesz, hogy biztosítsa a megfe-
lelő oktatási körülményeket az in-
tézményekben.

Péter Ferenc, a megyei tanács el-
nöke a „türelmetlen” haszonélve-
zőkre való tekintettel röviden szólt.
Történelmi pillanat ez az esemény –
mondta –, majd megköszönte a ma-
gyar kormánynak, a református egy-
háznak és a helyi önkormányzatnak
az erőfeszítést, és azt kívánta, le-
gyen túljelentkezés a bölcsődében,
és maradjon magyar polgármester a

város élén, mert ez biztosítja a jövőt
a szászrégeni magyarságnak és nem
csak. 

Dr. Grezsa István miniszteri biz-
tos hangsúlyozta, a magyar kor-
mány a gazdasági támogatás mellett
fontosnak tartja a határon túli intéz-
mények megerősítését, fejlesztését.
Ez a célja a Kárpát-medencei óvo-
daépítési, -felújítási programnak is,
amelynek köszönhetően 103 új in-
tézmény létesült, 356 óvoda és böl-
csőde építését, felújítását támogatta
a magyar kormány. Külön öröm,
hogy a nemzeti összefogás napja
előtt két nappal került sor két óvoda
avatására (sz.m.: aznap a maroslu-

dasi óvodát is felavatták), és ez akár
szimbolikus is lehet, mert a szór-
ványban a megtartó erőt, az össze-
fogást, az anyanyelvi oktatást
erősítik ezek a létesítmények, és ez-
által gazdagabb lesz a közösség –
mondta a biztos, hozzátéve, hogy
Budán az első bölcsődét 1828-ban
hozták létre. A mai magyar kormány
azt vállalta fel, hogy az akkori cél-
kitűzéseknek megfelelően folytatja
a programot nemcsak a határon
belül, hanem azon túl is – foglalhat-
nánk össze a magyar kormány kép-
viselőjének felszólalását. 

Az eseményt színesítette a Banga
Gáspár András kántor által vezetett

Piccolino gyermekkórus és furulya-
zenekar előadása. Miután Kató
Béla, Márk Endre és dr. Grezsa Ist-
ván elvágták az avatószalagot, a
vendégek meglátogatták az intéz-
ményt, amely nemsokára megnyitja
kapuit a gyerekek és szüleik előtt is.
Tamás Endre Ottó elmondta, egye-
lőre 45 gyereket írattak be, akik –
három csoportban – két épületben,
három korszerűen berendezett, ét-
keztetési lehetőséget is biztosító te-
rembe fognak járni. 

Délután az egyházi és világi mél-
tóságok Marosludason is felavatták
azt az óvodát és bölcsődét, amelyről
korábbi lapszámainkban írtunk. 

(Folytatás az 1. oldalról)

Európai uniós viszonylatban Ro-
mániában él a kiskorú anyák egyne-
gyede. Az Országos Statisztikai
Intézet adatai szerint 2019-ben az
országban több mint 199 ezer nő
szült, közülük mintegy 18 ezren 15-
19 éves korukban, 749-en 15 év
alattiak voltak. Ez utóbbiak közül
29-en a második gyermeküknek
adtak életet. A statisztikák szerint a
legtöbb tizenéves anyát Maros,
Dolj, Iaşi, Brassó és Bákó megyé-
ben tartják számon. A közel 18 ezer
15–19 év közötti anya közül 13

ezren először szültek, 3800-an a
második, 710-en a harmadik, 70-en
a negyedik, 11-en pedig az ötödik
alkalommal – derült ki egy, a Ment-
sétek Meg a Gyermekeket Szerve-
zet által a tavasszal közzétett
statisztikából.

Deak Elida, a Maros Megyei
Gyermekvédelmi Igazgatóság igaz-
gatóhelyettese lapunk érdeklődé-
sére kifejtette, megyénkben évente
ötszáz körüli lány szül kiskorúként,
2018-ban 480, 2019-ben 555,
2020-ban 451, az idei év első har-
madában pedig 127 leányanya sze-
repel a nyilvántartásban. Az 

életkoruk eddig 12-17 év közötti
volt, az idén valamelyest nőtt az
alsó korhatár, 13 éves a legfiatalabb
leányanya. Az igazgatóság a ma-
rosvásárhelyi Materna anyaköz-
pont révén támaszt nyújt számukra,
tavaly három állapotos tinédzsert 
és öt kiskorú anyát karoltak fel,
idén pedig eddig hat tizennyolc év
alattit. Az elmúlt évben hat csecse-
mőt hagyott a kórházban kiskorú
anyjuk, 2019-ben pedig nyolcat –
tájékoztatott Deak Elida. Általában
a kórházak értesítik a gyermekvé-
delmi igazgatóságot, amennyiben
kiskorúak szültek. Ezután ők felve-
szik a kapcsolatot az adott település
önkormányzatának szociális osz-
tályával, és ha kiderül, hogy az
anyát és a csecsemőjét a család
nem fogadja be, vagy nem tud gon-
doskodni róla, ideiglenesen el lehet
helyezni őket a védelmi rendszer-
ben. A Materna anyaotthonban,
amellett, hogy megtanítják a fiatal
anyát ellátni a kisbabáját, szükség

esetén segítséget nyújtanak a ta-
nulmányai befejezésében, egy
szakma elsajátításában, vagy akár a
munkakeresésben.

A kiskorúak teherbe esésének
megelőzését célzó kampányban
azokat a településeket vették célba,
ahol a legmagasabb, évente 10-12
körül van a tizennyolc év alatti
anyák száma. Eddig a szakemberek
négy településen (Balavásáron,
Szásznádason, Nyárádszeredában,
,Héjjasfalván) tartottak tájékoztató
jellegű találkozókat, amelyeken 76
tinédzserkorú lány vett részt, őket a
helyi polgármesteri hivatalok szoci-
ális osztályainak segítségével sike-
rült elérniük. A zömében hátrányos
helyzetű, sok esetben írástudatlan
fiatal lányoknak a Materna központ
szakemberei (pszichológusok, szo-
ciális asszisztensek) többek között
a pubertáskorral járó testi és lelki
változásokról, a párkapcsolatról, a
korai teherbe eséssel járó kockáza-
tokról, a fogamzásgátlásról, a nemi

úton terjedő betegségekről nyújtot-
tak felvilágosítást. 

A szakemberek egyetértenek
abban, hogy a jelenséghez hozzájá-
rul a szegénység és a családi minta,
ugyanis a leányanyák főként a nehéz
körülmények között élő fiatalok kö-
réből kerülnek ki, akik maguk is
sokgyerekes családban nőttek fel,
ahol az anyák zsenge korban, egy-
más után szülték a gyermekeket.
Ugyanakkor közrejátszik a tájéko-
zatlanság is, hiszen az iskolákban
nagyon ritkán vagy egyáltalán nem
tartanak szexuális felvilágosítást.
Ráadásul az érintettek közül sokan
nem is járnak iskolába, tehát első-
sorban az önkormányzatok szociális
osztályán dolgozó szakemberek, va-
lamint a közegészségügyi igazgató-
sághoz tartozó, a polgármesteri
hivatalok alkalmazottjaként dolgozó
közösségi mediátorok bevonásával
lehetne elérni őket. Azonban Maros
megyében a 102 polgármesteri hiva-
talból mindössze 66 foglalkoztat kö-
zösségi mediátort vagy asszisztenst.
A kampányban célba vett öt telepü-
lésen csupán egy önkormányzatnak
van ilyen alkalmazottja – tudtuk
meg az igazgatóhelyettestől.

Maros megyében évente ötszáz lány szül
Kampány a kiskorúak teherbe esésének megelőzéséért

Maros megyében évente ötszáz körüli lány válik 18. éve be-
töltése előtt édesanyává, megyénk országos viszonylatban az
élen van ebben a tekintetben. E jelenség visszaszorítását cé-
lozza az a kampány, amit a Maros Megyei Szociális Ellátási és
Gyermekvédelmi Igazgatóság kezdeményezett a megyei köz-
egészségügyi igazgatósággal, valamint öt polgármesteri hi-
vatallal. Nyárádszeredában, Balavásáron, Szásznádason,
Dánoson, Héjjasfalván szerveznek felvilágosító és tájékoztató
találkozókat, elsősorban a hátrányos helyzetű közösségekben
élő tinédzserkorú lányoknak.

Menyhárt Borbála
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avattak Szászrégenben

Fotó: Vajda György 
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MISSISSIPPI SZŐNYEGMOSÓ 
Szőnyegmosás, -szárítás professzionális módon.

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

Rendelésért és egyéb információkért hívja bizalommal 
a 0799-998-899-es telefonszámot. (65548-I)

A kutyfalvi közbirtokosság gyűlést hirdet 2021. június 5-én 10
órára  a kutyfalvi kultúrotthonba. 
Várjuk az érdekelteket.  (22547)

4,55 milliárd euró áll a Fejlesztési, Közigazgatási és Köz-
munkálatokért Felelős Minisztérium rendelkezésére a hely-
reállítási terv (PNRR) alapjából. Az összegből 2,2 milliárd
eurót a tömbházlakások és közintézmények energiatakaré-
kossá és földrengésbiztossá tételére, 2,12 milliárdot a tele-
pülések zöldebb infrastruktúrájára, illetve 230 milliót új
bölcsődék építésére költhet – jelentette be csütörtökön
Cseke Attila fejlesztési miniszter.

A szaktárcavezető elmondta: a felújításokat célzó alapból várhatóan
1333 tömbházat és 2000 közintézményt tehetnek energiatakarékossá és
földrengésbiztossá országszerte 2026 augusztusáig, az intézkedés to-
vábbá az új településtervezési, településrendezési, valamint építési tör-
vénykönyv elfogadását, és az épületek földrengésbiztossá tételére
vonatkozó törvényes előírások módosítását is szükségessé teszi.

Cseke Attila hangsúlyozta: az RMDSZ javaslatára az uniós alap je-
lentős támogatást nyújt a helyi közösségeknek. A finanszírozás minden
település számára elérhető előre leosztott alapokkal, verseny és pályá-
zati kiírás nélkül, bürokráciamentesen. Az alapokból fiataloknak szánt
és szolgálati lakásokat építhetnek, elektromos és környezetbarát, a tö-
megközlekedésben használt autóparkot vásárolhatnak az önkormány-
zatok, elektromos töltőállomásokat és biciklisávokat alakíthatnak ki. A
kisebb településeken felújíthatják a közintézményeknek otthont adó
épületeket is – mondta el a miniszter.

A 2,12 milliárd euróból 470 millió jut a fővárosnak és a megyeszék-
helyeknek, 215 millió a többi municípiumnak, 545 millió a városoknak
és 730 millió euró a községeknek.

A helyreállítási terv alapjaiból bicikliutat is építenek két olyan útvo-
nalon, amely az európai bicikliutakhoz csatlakozva szeli át Romániát,
illetve két országos turisztikai bicikliútvonalat, amely Erdély több te-
lepülését is érinti majd.

Száznegyven új, energiatakarékos és tűzbiztos bölcsőde megépítésére
230 millió euró áll rendelkezésre, ezt az összeget kormányzati alapok-
ból is kiegészítheti a szaktárca – mondta Cseke Attila. (közlemény)

Bölcsődéket építenek, 
energiatakarékossá teszik az épületeket

Az önkormányzatokat is 
támogatja a fejlesztési 

minisztérium

A kényszerszünet után idén
ismét megszervezik a Székely
Vágtát, azonban ez több
pontban változik az eddig
megszokottaktól – jelentette
be csütörtöki sajtótájékozta-
tóján Demeter János, a Vadon
Egyesület ügyvezető igazga-
tója, a Vágta főszervezője. A
rendezvény egynaposra zsu-
gorodik, ez azonban semmit
nem vesz el a lényegéből:
idén leginkább a lóverseny
kerül reflektorfénybe. 

„Az nem volt opció, hogy ebben
az évben is lemondunk a rendez-
vényről, hiszen a tavaly ünnepeltük
volna a 10. alkalmat, ezt pedig nem
szerettük volna tovább csúsztatni”
– fogalmazott Demeter János. 

A főszervező azt is kiemelte, bár
szerettek volna nagyobb hangsúlyt
adni a jubileumi évnek, a járvány-
helyzet még mindig nem teszi lehe-
tővé, hogy a megszokott ütemben
bonyolítsák le a rendezvényt, ezért
egy visszafogottabb, ám üzenetében
és lényegében ugyanolyan fontos
eseményt szeretnének szervezni jú-
nius 26-án. „Csak a lovas versenyre
koncentrálunk, nem lesz kulturális
rész vagy gyerekprogramok, sem
késő esti előadás. Csak a Székely
Vágta futamait tartjuk meg, idén le-
mondunk a Góbé futamról is” –
hangsúlyozta a főszervező. Az egy-
napos rendezvény versenyszámai
között megtartják azonban a Régió
Kupa díjugrató versenyt. 

Demeter szerint 10 órakor tarta-
nák a megnyitót, majd az előfuta-
mokat, ezt követné a Régió Kupa,
majd késő délután a döntővel és a
díjkiosztó ünnepséggel zárulna a
program. 

A részleteket ezzel kapcsolatban
a későbbiekben közlik – nyomaté-
kosított. Fontos hír továbbá, hogy
az eredetileg meghirdetett május
19-i jelentkezési határidőt június
18-ig tolják, így egy héttel a rendez-
vény előtt tudnak majd pontos ada-
tokat mondani. 

„Azért hoztuk meg ezt a döntést,
mert minél több lovasnak szeret-
nénk megadni a lehetőséget az in-
dulásra. Mivel nem lesz Góbé
futam, a potenciális versenyzőknek
ez az egyetlen esélyük a megméret-
tetésre idén.”

Korlátozott számú néző, 
belépés oltási igazolással

A hatályban lévő törvények értel-
mében szabadtéri rendezvényen
legtöbb 1.000 embert lehet fogadni,
őket is csak akkor, ha rendelkeznek
oltási igazolással, „ezen előírások
mentén engedünk be mi is nézőket
egy elkerített nézőtérre, hiszen csak
így tudjuk biztonságosan lebonyo-
lítani az eseményt” – hangsúlyozta
Demeter, majd hozzátette, hogy
ennyi embernek tudják biztosítani,
hogy normális körülmények között
követhetik a versenyt, a terület
többi részéért azonban nem vállal-
nak felelősséget. 

Grubisics Levente, a szervező
csapat képviselője arra tért ki, hogy
eredetileg csak online eseményt ter-
veztek, és továbbra is azt tartják
szem előtt, hogy az idei Vágta 
inkább az online térben lesz érde-
kes. 

„Egy kiváló és tapasztalt online
közvetítő csapat vállalta, hogy kivi-
szi az éterbe a rendezvényt, éppen
ezért idén meg tudjuk mutatni olyan
szegmenseit is a versenynek, ame-
lyek a közönségnek eddig ismeret-
lenek voltak. Talán ez lesz a
vonzóbb része azoknak, akik nem
tudnak vagy nem akarnak eljönni.
Emellett egész napos élő beszélge-
tésekre, bejelentkezésekre készü-
lünk, ahol a szervezők és a
versenyzők is megszólalnak, még
több háttér-információt szolgál-
tatva” – mondta Grubisics.

A szervező úgy fogalmazott: idén
nem cél az előző Vágták hangula-
tát megteremteni, mivel nem olyan
a helyzet; lacikonyha lesz ugyan, 
de csak szűkített kínálattal, vá-
sárt pedig egyáltalán nem tervez-
nek. 

„Most arra fókuszálunk, hogy
minél többet mutassunk abból, ami
eddig nem látszott, és arra, hogy a
Székely Vágta elsődleges célja –
vagyis a Nemzeti Vágtára való ki-
jutás – érvényesüljön leginkább” –
zárta.

A 10. Székely Vágta a www.sze-
kelyvagta.ro és a www.vadon.ro
honlapokon lesz követhető. 

A futamokra koncentrál 
a 10 éves Székely Vágta

Forrás: RMDSZ.ro

Fotó: Vargyasi Levente



ADÁSVÉTEL

VESZEK régi festményeket, képkere-
teket, paraszttárgyakat, antik bútoro-
kat stb. Tel. 0731-309-733. (-I)

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

RABLAPROGRAMBA illő autót vá-
sárolnék. Az elszállítását és forgalom-
ból való törlését vállalom. Tel.
0748-882-828. (12030-I)

ELADÓK süldők. Tel. 0740-463-935,
0265/320-382. (12062-I)

ELADÓ női Pegas bicikli és kétkerekű
kicsi szekér. Tel. 0722-393-752. (12087)

ELADÓK: porszívó, festmények,
keretek, rádió, aragázkályha, 4
személyes sátor, porszívó, varrógép,
ajtók, többféle bútordarab, lemezek, órák,
csergeterítő, üvegkorsók, többféle nagy
és kicsi edény, 15 db báránybőr, sok
baba, kerékpár, szőnyegek, fából kiságy,
sok tűzifa, szép sarokkanapé, régiségek,
ezenkívül sok egyéb, minden olcsón.
Csere is érdekel.  Tel. 0265/242-342.
(12080)

ELADÓK felparcellázott telkek: 
764 m2, 905 m2, 982 m2, 2082 m2, a
Somostetőn (a Tudor negyed felől).
Érdeklődni a 0730-912-710, 0770-
274-001-es telefonszámokon, 9-18
óra között. (12082-I)

LAKÁS

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

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

ELADÓ 2 szobás, földszinti tömbház-
lakás a Măgurei utcában, vagy elcse-
rélem egy garzonlakással. Tel. 
0745-996-819, 0729-090-506. (11912)

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

HÁZ eladó Atosfalván, Hármasfalu-
ban, 330. sz. Malom utca, 2 szoba-
összkomfort, központi fűtés,
összterület 18 ár. Az udvaron nyári
konyha, melléképületek. Csendes,
szép környezet, kilátás a Küküllő mö-
götti erdőre, dombra. Tel. 0752-012-
803. (12037-I)

KIADÓ garzon az orvosi egyetem kö-
zelében. Tel. 0757-225-228. (12044-I)

ELADÓ első emeleti garzonlakás a
Depozitelor utcában. Tel. 0751-504-
271. (12061-I)

ALBÉRLETBE kiadó bútorozatlan
garzonlakás. Tel. 0749-425-152.
(12056-I)

KÉTSZOBÁS lakás kiadó a Novem-
ber 7. negyedben. Tel. 0745-591-303.
(12066-I)

ELADÓ ház közös udvaron az Emi-
nescu utcában. Tel. 0741-224-592.
(12072-I)

ELADÓ emeletes ház saját udvarral
az Eminescu utcában. Tel. 0741-224-
592. (12071-I)

KIADÓ garzon a Kövesdombon. Tel.
0365/425-125. (12079-I)

SZÉKELYBÓSBAN eladó hétvégi
ház. Tel. 0740-310-168. (12084-I)

MINDENFÉLE

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

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag
és alumíniumredőnyöket, szalagfüggö-
nyöket, belső redőnyöket, szúnyogháló-
kat. Tel. 0744-121-714, 0766-214-586.
(11908)

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

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

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

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

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

VÁLLALUNK tetőkészítést és tetőjaví-
tást. Dolgozunk cseréppel, fémcseréppel.
Nyugdíjasoknak 15% kedvezmény. Tel.
0757-538-910. (12035)

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

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

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

VÁLLALUNK csatornakészítést, csa-
tornajavítást, szigetelést polisztirén-
nel, tömbházak szigetelését, tető-
készítést, kerítéskészítést és bármi-
lyen javítást. Tel. 0759-467-356.
(11968-I)

BEJÁRÓNŐI állást vállalok. Tel.
0754-491-156. (12054-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Szeretettel és tisztelettel
emlékezünk drága jó szüleink-
re: id. MÁTÉFI SÁNDORRA
halálának első évfordulóján,
MÁTÉFI BORBÁLÁRA szül.
Bárdosi halálának negyedik
évfordulóján. Nyugodjatok
békében! Emléküket őrzik
szeretteik. (12036-I)

Megpihenni tértél, a fájdalmat
elhagyva, amit reménykedve
hordoztál magadban.
Isten kegyelmében megbizo-
nyosodva emlékezünk a sze-
retett CSÁSZÁR KÁROLYRA
elköltözésének 5. évforduló-
ján.
„Ragaszkodik hozzád az én
lelkem; a te jobbod megtá-
mogat engem.” (Zsolt. 63,9)
Szerettei. (12039)

Úgy mentél el, ahogy éltél,
csendesen és szerényen.
Kegyelettel emlékezünk 
a nagyteremi születésű 
DOMA JÁNOSRA, a drága jó
férjre, édesapára, nagyapára,
apósra, testvérre és jó
rokonra halálának harmadik
évfordulóján. Emléke legyen
áldott, pihenése csendes!
Gyászoló szerettei. (12059-I)

Soha el nem múló szeretettel
emlékezünk június 4-én
ILLYÉS ZOLTÁN ANDRÁSRA
halálának 4. évfordulóján. Em-
léked örökkön örökké áldott,
nyugalmad legyen csendes!
Gyászoló családod. (12078-I) 

Elmentetek egy végtelen
hosszú útra, melyről vissza-
nézni lehet, de visszatérni
soha. 
Úgy mentetek el, ahogy
éltetek, csendesen, szerényen,
drága lelketek nyugodjon bé-
kében.
Drága szüleink hiánya egy
örökös fájdalom, földi jósá-
gukat kísérje jutalom.
Fájó szívvel emlékezünk
RĂCEAN SÁNDORRA, aki hat
éve és RĂCEAN LÁSZLÓRA,
aki harminchárom éve nincs
közöttünk. Nyugodjanak bé-
kében! Szeretteik. (12050)

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szerető édesanya, nagymama,
testvér, rokon és barátnő, a szé-
kelyvajai születésű 

ÁCS ILONA 
született PÁZSINT ILONA 

2021. április 12-én, életének 79.
évében örökre eltávozott tőlünk.
Hamvait végső nyugalomra jú-
nius 4-én, pénteken 14 órakor he-
lyezik Magyarországon, a pátyi
református temetőben. Emlékét
soha el nem múló szeretettel
megőrizzük szívünkben: fia, uno-
kái, testvérei és azok családja,
rokonai (határon innen és túl),
barátai és ismerősei. (12077-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 
NAGY JUDIT 

tanárnő
életének 92. évében lelkét Terem-
tője szeretetére és kegyelmére
bízta.
Temetésére egy későbbi időpont-
ban kerül sor.
Rendkívüli igaz emberségének
áldott emlékét szívünkben őriz-
zük, amíg élünk. 
Leánya, Tünde, unokája, Villő és
családja, testvére, Ádám és csa-
ládja.
„A szeretet soha el nem 
múlik.” (1. Kor. 13,8) 

(12089-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
szeretett nagytatánk, 

TOT ALEXANDRU 
87. évében csendesen megpi-
hent. 
Virrasztása 2021. június 4-én,
pénteken 18 órakor lesz a maros-
szentgyörgyi temető ravatalozó-
jában (a nagykórház mögött). 
Temetése 2021. június 5-én,
szombaton 15 órakor lesz ugyan-
ott.
Nyugodjon békében!

Búcsúzik fia, Sándor, kedvese,
Emília, leánya, Enikő, unokái:

Lori, Sanyika, Rajmi, Petike és
Krisztián, valamint testvére,

János és családja. 
(12092-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Őszinte részvétünket fejezzük
ki, és vigasztalódást kívánunk
MÁTYÁS JÁNOS családjának.
Isten nyugtassa békében!  Ke-
resztlányuk, Ildikó és csa-
ládja. (p.-I) 

A hirdetési rovatban megjelent
közlemények, reklámok tartalmáért

a hirdetésfeladó vállalja 
a felelősséget!

REDŐNYÖK,SZALAGFÜGGÖNYÖK,ROLETTÁK, GARÁZS-
KAPUK, ÁTLÁTSZÓPONYVA-BEÉPÍTÉS és egyéb árnyékolás-
technikai cikkek, automatizált változatok nagy választékban. Tel.
0745-379-638. (sz.-I)

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

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

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

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

TEHERSZÁLLÍTÁSTVÁLLALOKmaximum 1,5 tonnáig. Tel.
0748-580-389. (p.-I)

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

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

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

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

ŐRZŐ-VÉDŐCÉGalkalmaz BIZTONSÁGI ŐRÖKET és INTER-
VENCIÓSOKAT. Érdeklődni a 0731-340-144-es telefonszámon.
(22631-I)

ATIMKOPÉKSÉG SZEMÉLYZETET alkalmaz. Érdeklődni lehet
a cég székhelyén: Marosvásárhelyen, a Bodoni utca 85. szám alatt
vagy a 0756-128-310-es és a 0756-128-313-as telefonszámon.
(65665-I)

Szolgáltatás–Üzletiajánlat
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ADETTY’S
nőifehérnemű-varroda
varrónőketalkalmaz.

Érdeklődni a 0745-354-691-es 
telefonszámon. 
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