
Folytatódik Maros megye úthálózatának felújítása, idén me-
gyeszerte közel 23 kilométernyi út rendbe tétele szerepel a 
Maros Megyei Tanács napirendjén, erre 47 millió lejt különí-
tettek el – közölte az intézmény sajtóirodája.  

– A megyének összesen 750 kilométeres úthálózata van, amelynek kar-
bantartása a Maros Megyei Tanács egyik legfontosabb feladata. Idén a 
megyei úthálózat korszerűsítésére és karbantartására 47 millió lejt hagy-

tunk jóvá, ebből 27 millió lej javításra, 20 millió lej pedig fejlesztésre 
fordítható – fejtette ki a Maros Megyei Tanács elnöke, Péter Ferenc.  

Jelenleg dolgoznak a Marosvásárhely–Jedd–Nyomáti tető közötti szaka-
szon, amelyet év végéig kell befejezni, Sóváradon aszfaltoznak. A Beresz-
telke – Vajdaszentivány – Marossárpatak útszakaszon egyelőre 
felfüggesztették az útszélesítést, mivel Vajdaszentiványon most kezdték meg 

Ballagási  
ünnepségek  
Maros megyében 
Országszerte több mint 150 ezer diák 
búcsúzik a napokban a líceumi évek-
től. Maros megye 3707 végzőse szá-
mára május 25-én kezdődtek a 
kicsengetési ünnepségek.  
____________2. 
Gyereknapi  
programkavalkád 
Az Ariel színház két év kényszerszü-
net után ismét megszervezi a nép-
szerű Mesevásár rendezvényét; a 
Maros Művészegyüttes, valamint a 8. 
születésnapját ünneplő Boróka nép-
táncegyüttes a várban készül színvo-
nalas programmal. 
____________4. 
Jól vannak az  
Ukrajnából mentett 
oroszlánok 
Csütörtökön délben sajtótájékoztatót 
tartottak a marosvásárhelyi állatkert-
ben, amelyen Lionel de Lange, a War-
riors of Wildlife Alapítvány képviselője 
részletesen elmesélte, miként jutott 
Marosvásárhelyre a kilenc megmen-
tett oroszlán az odesszai állatkertből.  
____________17.
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Eltűnő gyermekek 

Miután nem sikerült valamennyi peres fél és a közvélemény szá-
mára sem megnyugtatóan tisztázni, hogy mi lett a sorsa a Caracal-
ban eltűnt lányoknak, meggondolkoztató írást olvashatunk arról, 
hogy egy év leforgása alatt, 2021 és 2022 áprilisa között a Román 
Rendőrséghez 7.577 bejelentés érkezett kiskorúak, kamaszok eltű-
néséről – közölte a Mentsétek Meg a Gyermekeket szervezet.  

Rendőrségi adatok szerint 259 bejelentés tíz év alatti gyerme- 
kekre, 2.003 10–14 év közöttiekre, 5.315 pedig 14 év fölötti kiskorú-
akra vonatkozik. A megdöbbentő adatokon némileg enyhít a meg-
jegyzés, hogy a valós szám ennél kevesebb, mivel ugyanannak a 
gyermeknek az eltűnését többször is bejelenthetik. Ennek ellenére 
nagyon sok kiskorúról, kamaszról van szó, akiknek a 90 százaléka 
állítólag önként távozik, mivel nem figyelnek rá a szülők, rosszul 
bánnak vele, egyesek menekülnek a mélyszegénységből, vagy félnek 
a szülők haragjától rossz iskolai teljesítményük, esetleg az elkövetett 
csínytevések következményei miatt. Az otthon elszenvedett erőszak 
is oka lehet annak, hogy kamasz lányok, fiúk elszöknek otthonról a 
gyakori bántalmazás vagy a szülő által elkövetett nemi erőszak 
miatt. Az elcsángált gyermekek egy részét 24–48 órán belül megta-
lálják, de ahogy telik az idő, mind nehezebbé válik, és egyre nagyobb 
a valószínűsége, hogy emberkereskedők kezébe kerültek, kerülnek, 

(Folytatás a 3. oldalon)

Korszerűsítik az úthálózatot Maros megyében 

Idén 23 km megyei utat  
újítanak fel 

Ne feledje 
idejében 

megújítani  
előfizetését! 
Ha előfizet,  

biztosan 
kézhez kapja, 
FÉLÁRON! 

Bodolai Gyöngyi 



Falunapok Fintaházán  
és Kisteremiben 

Május 28-án és 29-én szervezik meg a fintaházi-kisteremi 
falunapokat a balatonendrédi testvértelepülés küldöttsé-
gének fogadása alkalmából. Szombaton az iskola udvarán 
kezdődnek a rendezvények, vasárnap 11 órától istentisz-
teletet tartanak, ezt követően a nótakedvelők a Kéknefe-
lejcs nótatársulattal szórakozhatnak. Délután 
zenés-táncos produkciók szórakoztatják a közönséget, 
este 10 órától tűzijáték lesz. 

Átadják a felújított kultúrotthont  
Mezőbergenyében 

Május 29-én, vasárnap 19 órakor átadják a felújított me-
zőbergenyei kultúrotthont – közölte Bodó Előd Barna, Me-
zőpanit polgármestere. Az ünnepi eseményen szavalatok 
hangzanak el, fellép a helyi Kincsásó néptánccsoport, va-
lamint a Napsugár együttes. Megújul a kultúrotthon melletti 
épületszárny is, ahol az orvosi rendelő, a posta, az önkor-
mányzati iroda működik. Következik az udvar rendezése 
és térkövezése, ahol egy állandó színpadot állítanak fel. A 
harcói kultúrotthont átadták már, a felújított csitt- 
szentiváni kultúrotthon avatására június 3-án kerül sor. 

… és Kerelőszentpálon  
Június 3-án 12 órakor átadják a Kerelőszentpál község-
központjában felépített új kultúrotthont. A rendezvényen 
jelen lesznek a megyei elöljárók, parlamenti képviselők, 
valamint a helyi hivatalosságok, a tervező és az építő kép-
viselői.  Fellépnek a búzásbesenyői hagyományőrző nép-
tánccsoportok. A beruházás mintegy 3,5 millió lejbe került, 
amelyet az Országos Beruházási Alapból (CNI) és az ön-
kormányzat hozzájárulásából teremtettek elő. Az átadást 
követően korszerű multifunkcionális termek várják majd a 
lakosokat.  

Hit és Fény tanácskozás  
Május 28-án a marosszentgyörgyi plébánia tanácstermé-
ben a Hit és Fény vezetősége országos tanácskozást tart. 
17 órától Hit és Fény találkozóra kerül sor, amelyen részt 
vesz a marosvásárhelyi, a nagyernyei és a marosszent-
györgyi közösség. 

Gyöngyfűzés Lajos Anna vezetésével 
A Női Akadémia szervezésében az Ügyes Kezű Nők cso-
port következő tevékenységére május 31-én 17-19 óra kö-
zött kerül sor a Divers Egyesület Avram Iancu (Rákóczi) 
utca 29. szám alatti székházában. A foglalkozáson a 
gyöngyfűzés fortélyait sajátíthatják el a résztvevők Lajos 
Anna kézműves irányításával. Apró gyöngyből karperecet 
fűznek. A tevékenységhez szükséges kellékeket a szerve-
zők biztosítják. További információt a 0265-311727-es te-
lefonszámon, a Fb-oldalon vagy az office@divers.org.ro 
e-mail-címen lehet igényelni. 

Régiség- és kézművesvásár  
A hét végén, május 27–29. között délelőtt 10 órától este 
10 óráig régiség- és kézművesvásárt tartanak, bútort, ék-
szereket, festményeket, értékes régiségeket állítanak ki a 
marosvásárhelyi Promenada Mallban. 

Hírszerkesztő: Mezey Sarolta 

Ma HELLA, holnap EMIL 
és CSANÁD napja.  
EMIL: a latin Aemilius nem-
zetségnévből ered. Jelentése: 
versengő, igyekvő. 
CSANÁD: az ismeretlen je-
lentésű régi magyar Csana sze-
mélynévből származik, -d 
kicsinyítő képzővel.

27., péntek 
A Nap kel  

5 óra 37 perckor,  
lenyugszik  

21 óra 2 perckor.  
Az év 147. napja,  

hátravan 218 nap.

VALUTAÁRFOLYAM 
BNR – 2022. május 26.

1 EUR 4,9423
1 USD 4,6194

100 HUF 1,2609
1 g ARANY 274,1764

IDŐJÁRÁS 
Változékony 
Hőmérséklet: 

max. 26 0C 
min.  11 0C

Megyei hírek 

A csütörtöki lottóhúzás nyerőszámai
21 16 3 2 39 + 17 NOROC PLUS:  4 8 8 4 6 9

16 33 15 18 13 17 SUPER NOROC:  0 7 9 7 1 9

22 32 33 41 44 19 NOROC:  5 2 6 0 0 3 5

Június 23–26. között tartják Marosvásárhelyen a 25. vá-
rosnapokat. A rendezvénysorozat keretében június 24-én 
megünneplik azokat a marosvásárhelyi lakhelyű párokat, 
akik 2020-ban vagy 2021-ben ünnepelték, illetve idén ün-
neplik 50. házassági évfordulójukat. A párok jelentkezését 

június 10-ig várják a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hiva-
tal kulturális, sport-, ifjúsági és lakásügyi osztályán, a 77-
es irodában, ahol fel kell mutatniuk a személyazonossági 
igazolványukat és a házassági levelük másolatát, valamint 
ezek eredetijét.

854 személy talált  
munkahelyet  

A Maros Megyei Munkaerő-foglalkoztatási 
Ügynökség támogatásával az idei év első négy 
hónapjában az országos foglalkoztatási program 
keretében 854 személyt alkalmaztak, ebből 413 
nő. 

Az alkalmazott személyek életkori megoszlását tekintve 
a legtöbben, 481-en 45 év fölöttiek,214-en 25 év alattiak. 
Ami a lakhelyet illeti, az újonnan alkalmazottak több mint 
fele (441-en) városon él. 

Az állást talált személyek képzési szintjét tekintve a leg-
többen középiskolai végzettséggel rendelkeznek (266), őket 
követik a szakiskolai tanulmányokkal rendelkezők (222) és 
az általános iskolát végzettek (207). Az elemi iskolai tanul-
mányokkal rendelkezők száma kevesebb, az egyetemi vég-
zettségűek közül 83-at alkalmaztak. 

A Maros megyei ügynökség közvetítésével alkalmazott 
személyek közül 267-en tartoznak a nehezen vagy nagyon 

nehezen foglalkoztathatók kategóriájába. Az egyes fog-
lalkoztathatósági kategóriákba való besorolás  
a nyilvántartott munkanélküliek profilalkotásán  
alapul. 

A munkaerőpiacon való elhelyezkedés érdekében a mun-
kahelyet kereső személyek, akik az ügynökség adatbázisá-
ban szerepelnek, az utólag módosított és kiegészített 
76/2002. számú munkapiaci törvény kedvezményeiben ré-
szesülnek.  

Az év első négy hónapjában 4527 személynek segítettek 
abban, hogy a munkát keresők nyilvántartásába kerüljön, 
és így munkanélküli-segélyben, illetve más támogatások-
ban részesüljön. 

A Maros Megyei Munkaerő-foglalkoztatási Ügynökség 
tevékenységével kapcsolatos további információk a 
www.anofm.ro címen találhatók – közölte az intézmény. 
(mezey) 

Ballagtak a segesvári Joseph Haltrich Elméleti Líceum diákjai
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Aranylakodalmasokat várnak  

Ballagási ünnepségek Maros megyében 
Országszerte több mint 150 ezer diák búcsúzik a 
napokban a líceumi évektől. Maros megye 3707 
végzőse számára május 25-én kezdődtek a ki-
csengetési ünnepségek. Rövid összeállításunk-
ban a magyar tagozattal működő tanintézetek 
ünnepségeire összpontosítottunk. 

25-én, szerdán a marosvásárhelyi Mihai Eminescu Pe-
dagógiai Főgimnáziumban, a szászrégeni Petru Maior 
szakközépiskolában és a dicsőszentmártoni Andrei Bâr-
sanu Elméleti Líceumban indult a ballagások sora. 26-án, 
csütörtökön délelőtt 9 órától a marosvásárhelyi Gheorghe 
Şincai és az Avram Iancu Szakképző Líceumban, vala-
mint a szászrégeni Lucian Blaga Szakképző Líceumban 
búcsúztatták a tizenkettedikeseket, 9.30-tól a marosludasi 
1-es Számú Szakképző Líceumban kezdődött az ünnep-
ség, 10 órától a Szász Adalbert Sportlíceum, az Elektro-

maros Szakképző Líceum, a Traian Săvulescu Mezőgaz-
dasági Líceum, a Ion Vlasiu és a Traian Vuia Szakképző 
Líceum, a segesvári Mircea Eliade Főgimnázium, vala-
mint a dicsőszentmártoni szakképző líceum végzősei bal-
lagtak. 10.30-tól a segesvári Joseph Haltrich Elméleti 
Líceumban és az 1-es Számú Szakképző Líceumban kez-
dődött a szertartás.  

27-én, pénteken (ma) 9.30-tól indul a Bolyai Farkas El-
méleti Líceum és a Református Kollégium végzőseinek 
díszkörmenete, 10 órától ökumenikus istentiszteletet tarta-
nak a Vártemplomban, majd 11 órától a várudvaron kez-
dődik a ballagási ünnepség. 10 órától a Kultúrpalotában 
tartják a Marosvásárhelyi Művészeti Szaklíceum kicsenge-
tési rendezvényét. Ugyanekkor kezdődik a nyárádszeredai 
Bocskai István Elméleti Líceum ünnepsége. A szovátai Do-
mokos Kázmér Szakképző Líceum és az erdőszentgyörgyi 
Szent György Szakképző Líceum végzőseit 11 órától bú-
csúztatják a tanintézet udvarán. 

Nagy Székely Ildikó



akik kedvező ajánlatokkal édesgetik magukhoz, vagy 
erőszakkal tartják fogva az elraboltakat. 

A caracali eset óta nehéz hinni a hatóságok segítsé-
gében, hiszen a mai napig sem tisztázódtak végérvénye-
sen a dél-romániai városban történtek. Bár az 
igazságügyi analízisek szerint a lányokat a vádlott meg-
kínozta, megbecstelenítette és elégette, a szülők meggyő-
ződése továbbra is az, hogy a két lány emberkereskedők 
kezébe került. A per még nem zárult le, de kevés a remény 
arra, hogy a szülőknek adnak igazat. 

Meggondolkoztató adatokat olvashatunk arról is, 
hogy a szomszédos Ukrajnában a háború felerősítette 
ezt a jelenséget. A fegyveres konfliktus körülményei kö-
zött gyermekeket raboltak el és tartanak őrizetben hábo-
rús foglyokként, szülők is vettek magukhoz erőszakkal 
gyermeket, annak ellenére, hogy a másik félnek ítélték 
az igazságügyi szervek, megtörténik, hogy kisebb gyer-
mekek elvesztik a szüleiket, és magukra maradva elté-
vednek. Mivel a családok országról országra 
vándorolnak, nehéz megtalálni az elveszetteket.  

A helyzet kezelése érdekében 32 európai ország fogott 
össze, és hozta létre az eltűnt gyermekek európai tele-
fonvonalát, amely a 116000-es számon hívható, és in-
gyenes szolgáltatást biztosít a gyermekek határokon 
átnyúló keresésében. Ezenkívül jogi, szociális és pszicho-
lógiai segítséget nyújt szülőknek vagy azoknak a hozzá-
tartozóknak, akik a gondjaikra bízott gyermeket keresik.  

Növelték az alapképzés idejét 
A kormány csütörtökön sürgősségi rendelettel jóvá-
hagyta az előadóművészeti egyetemi karokon az 
alapképzés időtartamának háromról négy évre tör-
ténő növelését – jelentette be Sorin Cîmpeanu ok-
tatási miniszter. Véleménye szerint az érintett 
egyetemek már idén ősztől megpróbálhatják gyakor-
latba ültetni ezt az intézkedést, és felvételit hirdet-
hetnek a 4 éves alapképzésre. A sürgősségi 
kormányrendelettel ugyanakkor megteremtették a 
jogi keretet ahhoz, hogy az oktatási minisztérium 
egységes nyilvántartási rendszere összekapcsol-
ható, interoperábilis legyen más intézmények adat-
bázisával. (Agerpres) 

Fiktív oltások  
Öt Temes és Krassó-Szörény megyei helyszínen 
végzett házkutatást csütörtökön a rendőrség és a 
Szervezett Bűnözés és Terrorizmus Elleni Ügyész-
ség (DIICOT) egy fiktív oltásokkal kapcsolatos 
ügyben. Három személy ellen vizsgálódnak bűn-
szervezet létrehozása, betegségek leküzdésének 
meghiúsítása, számítógépes hamisítás és számító-
gépes csalás gyanúja miatt. A nyomozás során ki-
derült, hogy a bűnszervezet orvosokkal 
kapcsolatban álló tagjai 2021–2022-ben fizetség fe-
jében a koronavírus elleni védettséget tanúsító iga-
zolványhoz juttattak több személyt, akik valójában 
nem kapták meg a vakcinát. Az érdekeltek 300 és 
400 euró közötti összeget fizettek a hamis oltási iga-
zolványért, és meg sem kellett jelenniük valamely ol-
tóközpontnál, csak az adataikat küldték el a 
bűnszervezet tagjainak, és két héten belül megkap-
ták a nevükre szóló, érvényes Covid-igazolványt. A 
pénzt az összekötő személyeknek adták oda, akik 
aztán továbbították az orvosoknak. Eddig ország-
szerte mintegy 8 ezer olyan személyt azonosítottak, 
akik a bűnszervezet tagjain keresztül jutottak hozzá 
a koronavírus elleni oltás egyik vagy mindkét dózi-
sának felvételét tanúsító hamis igazolványhoz. 
(Agerpres) 

Részben online  
egyetemi oktatás 

A romániai egyetemek a 2022–2023-as tanévtől 
kezdve a digitális eszközöket kihasználva online vé-
gezhetik tevékenységük egy részét – döntött csütör-
tökön a kormány egy sürgősségi rendelettel. Az 
oktatási törvény eddigi előírásai szerint az egyetemi 
oktatás kizárólag a tanárok és a diákok egyidejű fi-
zikai jelenlétével folyhatott. Sorin Cîmpeanu oktatási 
miniszter elmondta: az egyetemeknek ehhez eleget 
kell tenniük a minőségi követelményeknek, amelye-
ket a sürgősségi rendelet Hivatalos Közlönyben való 
megjelenése után rögtön kidolgoz az illetékes intéz-
mény. A miniszter azt is bejelentette, hogy a tárca 
csütörtökön pályázatot hirdetett az egyetemek digi-
talizációjának támogatására, amely keretében ösz-
szesen 234 millió eurót lehet lehívni projektekre. 
(Agerpres) 

Ország – világ 

Eltűnő gyermekek
(Folytatás az 1. oldalról)

A kormány vészhelyzeti tervet fogadott el  
a földgázellátás biztonságáról

Románia megváltozott geopolitikai és biztonsági 
helyzetére hivatkozva új „földgázellátás-biztonsági 
vészhelyzeti tervet” fogadott el csütörtöki ülésén a 
kormány. 

A vészhelyzeti tervről szóló kormányhatározat azokat az in-
tézkedéseket szabályozza, amelyekkel az állam közbeléphet a 
válság megoldása, vagy negatív hatásai tompítása érdekében, 
ha fennakadások keletkeznek az ország gázellátásában – ma-
gyarázta Virgil Popescu energiaügyi miniszter, akit a Mediafax 
hírügynökség idéz. 

A vészhelyzeti szabályzat három válságszintet különböztet 
meg. A korai előrejelzési, illetve a riasztási szint elrendelése 
esetén a szabályozó hatóság nem avatkozik be a piaci folya-

matokba, csak napi szintű információkat gyűjt a rendszer-üze-
meltetőktől, szükség esetén pedig válságbizottság megalakí-
tását kezdeményezi.  

A vészhelyzeti szintet akkor rendelik el, ha a gázkereslet 
olyan rendkívül magas szintet ér el, vagy olyan jelentős gáz-
ellátási zavar keletkezik, hogy a piaci alapú intézkedések elég-
telenek a zavar kiküszöbölésére, és hatósági beavatkozásra 
van szükség a védett felhasználók gázellátásának biztosítása 
érdekében. 

A vészhelyzeti terv Románia regionális együttműködését is 
szabályozza a vele azonos, úgynevezett „Ukrajna kockázati 
csoportba”, illetve a „transzbalkáni csoportba” tartozó orszá-
gokkal. (MTI) 

A nők elleni erőszakra irányult a figyelem Romániában  
Romániában a nők elleni erőszakra irányította a fi-
gyelmet egy szombaton eltűnt, majd szerdán holtan 
megtalált fiatal kolozsvári magyar nő esete.  

A harmincéves Molnár Beáta óraadó tanár volt a Sapientia 
Erdélyi Magyar Tudományegyetem (EMTE) kolozsvári Film-
művészet, fotóművészet és média szakán, és a Romániai Ma-
gyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) Iskola Alapítványának 
a könyvkiadását és az egyik múltidéző projektjét irányította. 
Szombaton a 43 éves barátjával egynapos kirándulásra indult 
az Erdélyi-szigethegységbe, ahonnan azonban nem tért haza, 
és a barátjának is nyoma veszett.  

Az ügyét vizsgáló Kolozs megyei törvényszéki ügyészség 
csütörtöki közleményében tudatta: az ő holttestét találták meg 
szerda délután a Királyhágó térségében egy bozótosban, és ha-
lála erőszak nyomán következett be.  

Az erdélyi és a romániai országos sajtó is azért szentelt tág 
teret a történetnek, mert előélete alapján a barátját, Boné Fe-
rencet, a Sapientia egyetem korábbi oktatóját gyanúsítják a nő 
megölésével.  

Boné Ferenc akkor került a figyelem középpontjába, amikor 
2020-ban nyolc percen át különös kegyetlenséggel ütlegelte 
és rugdosta a nyílt utcán az akkori barátnőjét. A Kolozsvár bel-
városában éjszaka történt erőszakosságot térfigyelő kamerák 

rögzítették. A férfit az eset után felmondásra szólította fel a 
Sapientia EMTE, amit ő haladéktalanul meg is tett. Egyetemi 
óráit a mostani áldozat vette át. Az akkori bántalmazás ügyé-
ben a Kolozsvári Bíróság tavaly márciusban egy év három 
hónap börtönre ítélte Boné Ferencet, az ítélet végrehajtását 
azonban felfüggesztette. Az elsőfokú ítélet ellen nem felleb-
beztek a felek, ezért az jogerőre emelkedett.  

Az EMTE csütörtökön közleményben búcsúzott Molnár 
Beátától, és együttérzését fejezte ki a nő hozzátartozóinak, ba-
rátainak. Egyben azt is tudatta, hogy az intézmény elhatáro-
lódik mindenféle agressziótól. Ezt tette két évvel ezelőtt is, 
amikor etikai eljárást indított Boné Ferenc ellen, és az oktatót 
felszólította, hogy nyújtsa be felmondását. Közölte: a mostani 
gyilkosság gyanúsítottja azóta nem állt kapcsolatban az egye-
temmel.  

A kolozsvári portálok valószínűsítik, hogy az aradi szárma-
zású gyanúsított elhagyta Romániát, és Magyarország felé tá-
vozott. 

A közösségi médiában az elmúlt napokban számtalan írás 
látott napvilágot arról, hogy megfelelő ítélet született-e a gya-
núsított korábbi bántalmazási ügyében, és hogy helyesen járt-
e el a kolozsvári közösség, amikor szemet hunyt a korábbi ügy 
fölött, és megértően viszonyult az elkövetőhöz. (MTI) 

Továbbra is lehetséges az EU-s orosz olajembargó
Továbbra is elérhető a megálla-
podás az Európai Unió tagorszá-
gai között arról, hogy a 
közösség együtt vezessen be 
embargót az orosz kőolajra – 
emelte ki Robert Habeck német 
alkancellár, gazdasági miniszter 
egy csütörtöki nyilatkozatában. 

A Zöldek politikusa a világ legnagyobb 
ipari államait összefogó G7 csoport ener-
giaügyekért és környezetvédelemért fele-
lős minisztereinek berlini konferenciája 
előtt tartott tájékoztatóján kérdésre vála-
szolva hangsúlyozta, hogy „természetesen 
lehetséges” a megállapodás az EU-s orosz 
olajembargóról. 

Kifejtette: ismert, hogy a tagországok 

energiaellátási helyzete eltérő, és „jelen-
tős és valós kihívás”, hogy „egyes kelet-
európai országok” erősebben függenek 
az orosz energiaimporttól, mint a nyu-
gat-európai országok.  

Ugyanakkor fontos, hogy „Európa 
egységes maradjon és együtt maradjon, 
ezért minden tagállamnak erőfeszítése-
ket kell tennie a függőség csökkentésére, 
és ez Magyarországra is érvényes” – 
húzta alá a német alkancellár. 

Ezeket az elveket alapul véve lehetsé-
ges a megállapodás, de ha „más terüle-
tek” ügyeit is bevonják az 
olajembargóról folytatott egyeztetésbe, 
akkor „természetesen nagyon-nagyon 
nehéz” lesz – tette hozzá Robert Habeck. 

Mint mondta, már csak néhány napig, 
a tagországi állam-, illetve kormányfőket 
összefogó Európai Tanács következő, 
május 30-án kezdődő üléséig van mód a 
tárgyalásra, addig „vagy megállapodásra 
kell jutni, vagy fontolóra kell venni más 
eszközöket”. 

A miniszter nem szólt arról, hogy me-
lyek lehetnek ezek az egyéb eszközök, 
de egy másik, ugyancsak a napokban tett 
nyilatkozatában jelezte, hogy elképzel-
hetőnek tartja azt a megoldást is, hogy a 
27 tagország együttes, közösségi szintű 
lépése helyett Magyarország kivételével 
az összes tagállam egyénileg, külön-
külön, nemzeti szinten vezet be embar-
gót az orosz kőolajra. (MTI) 

Zelenszkij válaszolt Kissingernek: nem 1938-at írunk  
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök csütörtökön azt 
üzente Henry Kissinger volt amerikai külügyminisz-
ternek, hogy „már nem 1938-at írunk”, és értésére 
adta, hogy Ukrajna nem mond le területeiről a bé-
kéért cserébe – számolt be a Jevropejszka Pravda 
hírportál. 

Kissinger a davosi Világgazdasági Fórumon felszólalva 
szorgalmazta azt, hogy Ukrajna engedje át a területei egy ré-
szét Oroszországnak a háború befejezése érdekében.  

„Úgy tűnik, Kissinger úr naptárában nem 2022-es év, 
hanem 1938-as van, és úgy gondolta, hogy nem Davosban, 
hanem az akkori Münchenben beszél a közönséghez. Melles-
leg 1938-ban, amikor Kissinger úr családja a náci Németor-
szágból menekült, ő 15 éves volt, és mindent tökéletesen értett. 
Akkor azonban nem hallották tőle, hogy alkalmazkodni kel-
lene a nácikhoz, ahelyett, hogy menekülnének előlük vagy 
harcolnának ellenük” – jelentette ki Zelenszkij a hivatalos 
honlapján közzétett üzenetében.  

Mihajlo Podoljak, az elnöki iroda vezetőjének tanácsadója, 
a Moszkvával tárgyaló ukrán békeküldöttség tagja közben arra 
reagált, hogy az Ukrajna orosz megszállás alá került területein 
az orosz állampolgárság felvételére próbálják rávenni az ott 
élőket. „Az orosz útleveleknek a megszállt területeken történő 
terjesztésére irányuló bármilyen kísérlet jogilag értelmetlen és 
kilátástalan. Az ukrán útlevél a mai világban a bátorság és a 
hősiesség szimbóluma, az orosz útlevél ezzel szemben a szám-
kivetettség jele” – fogalmazott a tisztségviselő.  

Podoljak emlékeztetett arra, hogy az ukránok „szabadon 
utaznak a világban vízum és határok nélkül”, így nem világos, 
miért van szükségük „jegyre az orosz koncentrációs táborba”.  

Vlagyimir Putyin orosz elnök szerdán írta alá azt a rende-
letet, amelynek értelmében egyszerűsített eljárással kapnak 
orosz állampolgárságot Herszon és Zaporizzsja megye elfog-
lalt területeinek lakosai. Ugyanez vonatkozik a Donyeck és 

Luhanszk megye megszállás alá került területeinek lakóira is 
– mutatott rá az Ukrajinszka Pravda. 

Petro Andrjuscsenko, a mariupoli polgármester tanácsadója 
arról számolt be, hogy az orosz megszállás alá került azovi-
tengeri kikötővárosban az oroszok nyár végéig meghosszab-
bították a tanévet, hogy felkészítsék az iskolákat az orosz 
programra.  

„A megszállók bejelentették a tanév meghosszabbítását 
szeptember 1-ig. Vagyis nem lesz vakáció. A fő cél az ukrán-
talanítás és a felkészülés a tanévre az orosz program szerint. 
Egész nyáron orosz nyelvet és irodalmat, orosz történelmet és 
matematikát tanítanak a gyerekeknek oroszul. A megszállók 
kilenc iskola megnyitását tervezik, eddig azonban csak 53 ta-
nárt találtak, vagyis iskolánként 6 tanárt” – írta a tisztségviselő 
a Telegram üzenetküldő applikáción. Hozzátette, hogy a 
könyvtárakban megsemmisítés céljából lefoglalják az általuk 
szélsőségesnek minősített könyveket, és ezek közé soroltak 
minden, Ukrajna történelméről szóló tankönyvet is – állította. 

Az Ukrajinszka Pravda emlékeztetett arra, hogy Mariupolt 
március 1-jén vette blokád alá az orosz hadsereg, és fokoza-
tosan foglalta el a várost. Április végére az orosz csapatok 
körbe zárták Mariupol utolsó védőit az Azovsztal acélipari 
üzem területén, május 20-án pedig bejelentették, hogy az ösz-
szes ukrán katona elhagyta az Azovsztalt, azaz Mariupol teljes 
megszállás alá került.  

Valerij Zaluzsnij, a fegyveres erők főparancsnoka a Teleg-
ramon emlékeztette országa nyugati partnereit, hogy ne kés-
lekedjenek a fegyverszállításokkal, mert ezzel most életeket 
mentenek Ukrajnában. 

Mindeközben Oleh Szinyehubov, a keleti országrészben 
lévő Harkiv megye kormányzója közölte, hogy az orosz erők 
szerdán ismét tűz alá vették a megyeszékhelyt, Harkivot, és 
hivatala eddig már négy halálos áldozatról és hét sérültről 
szerzett tudomást. (MTI) 
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a csatornahálózat lefektetését. Amint kész a csatorná-
zás, folytatják az útszélesítést, és újraaszfaltozzák a 
Vajdaszentiványon elmaradt 2,4 kilométer útszakaszt 
is. Az összesen 8 kilométeren felújított utat december-
ben kell használatba adni.  

Több útszakasz esetében a felújításhoz szükséges 
engedélyek beszerzése most van folyamatban, és ké-
szülnek a szükséges tervek. Az Ernye – Nyárádremete 
– Szováta útszakaszra most készül a műszaki terv (PT), 
a Dános – Keresd – Szeben megye határa, illetve a 
Szászrégen – Laposnya – Hargita megye határa közötti 
útszakasz felújítására készül a műszaki-gazdasági do-
kumentáció (DALI). Ugyancsak ebben a fázisban van 
a Gyulakuta–Vécke útszakasz, valamint Mezőbándon 
egy körforgalom kialakítása is. A Szászrégen–Nyárád-
remete útvonalra a megvalósíthatósági tanulmány el-
készítése van folyamatban, ezt követi az építkezési 
engedélyek beszerzése, majd a műszaki terv elkészí-
tése.  

A parkolók, útpadkák, átereszek rendezése követke-
zik Dánoson, Marosszentkirályon, Marossárpatakon, 
Magyarón, Vámosgálfalván, illetve Mezőrücsön. Ezek 
közül egyesek tervezési fázisban vannak, másoknál ha-
marosan elkezdődnek a munkálatok.  

Tervben van több híd felújítása is. A nyárádszent-
lászlói, illetve a vámosudvarhelyi híd javítására most 
folyik a közbeszerzési eljárás. A dedrádszéplaki hidat 

öt hónap alatt kell felújítania a kivitelezőnek. A Héj-
jasfalva községhez tartozó Küküllősárdon új hidat kell 
építeni, amelynek most készül a műszaki-gazdasági 
terve. 
Két útszakaszt újítanak fel  
európai uniós alapokból  

A Nyárádtő – Mikefalva – Vámosgálfalva – Dicső-
szentmárton közötti megyei útszakasz munkálatai 80 
százalékban készültek el, ennek átadására augusztus-
ban kerül sor. A beruházás összértéke 147,7 millió lej, 
ebből a megyei tanács önrésze 12,5 millió lej. A projekt 
magában foglalja a tervezést, az útszakasz teljes felújí-
tását, a műszaki ellenőrzést, két új híd építését. A terv 
része 60 áteresz építése, 123 útkereszteződés korsze-
rűsítése, 780 lakóház bejáratának felújítása és több 
mint 4.000 négyzetméter járda építése, továbbá 29 au-
tóbuszmegálló kialakítása a távolsági járatok számára.  

A másik európai uniós beruházás a 106-os jelzésű 
megyei úton zajlik a Szentágota – Segesvár – Szeben 
megye határa közötti szakaszon. Az itteni munkálatok 
közel 60 százalékban készültek el. A projekt magába 
foglalja 37,2 km megyei út megerősítését és újraasz-
faltozását, amiből 15,6 km Maros megyében található, 
egy új híd építését, az útpadkák rendezését, valamint 
az út menti buszmegállók felújítását. A beruházás  
összértéke 118,8 millió lej, a Maros megyére eső rész 
52 millió lej, a Maros Megyei Tanács önrésze 1,3 mil-
lió lej. (mezey) 

Idén 23 km megyei utat újítanak fel
(Folytatás az 1. oldalról)

Nemzetközi katasztrófavédelmi  
gyakorlat  

Felrobban(hat) a kombinát 
Csütörtökön délelőtt a pre-
fektúrán sajtótájékoztató 
tartott Mara Togănel prefek-
tus, Călin-Ioan Handrea tá- 
bornok, a Maros megyei Ka-
tasztrófavédelmi Felügyelő-
ség parancsnoka és Harri 
Kiiski, az Azomureş vegyi 
kombinát vezérigazgatója. 
Arról tájékoztatták a média 
képviselőit, hogy május 30-a 
és június 3-a között nemzet-
közi részvétellel nagysza-
bású katasztrófavédelmi 
gyakorlat lesz. A forgató-
könyv szerint felrobban az 
Azomureş kombinát. A gya-
korlaton 600 mentőegység 
vesz részt, valamint az áldo-
zatokat megjelenítő 250  
önkéntes. Az akcióba bekap-
csolódnak olaszországi és 
németországi mentőalakula-
tok is.  

A lehetséges forgatókönyveket 
három szinten – helyi, országos és 
európai – dolgozták ki, és a men-
tők számára is tartalmaz előre nem 
ismert incidenseket, amelyeket 
meg kell oldaniuk. Mozgósítják a 
megye összes, vészhelyzetkor be-
vethető mentőalakulatát, egész- 
ségügyi intézményét, más közin-
tézményeket (környezetvédelmi 
ügynökség, környezetvédelmi 
őrség stb.). Az akcióba bekapcso-
lódnak a marosvásárhelyi, vala-
mint a környékbeli községek 
katasztrófavédelmi  bizottságai, il-
letve a megyei bizottság, majd fo-
kozatosan az országos is, illetve az 
elképzelt forgatókönyv szerint az 
európai szervezeteket is értesítik. 
A gyakorlattal elsősorban ellenőr-
zik, hogy reális helyzetben miként 
reagálnak a különböző alakulatok, 
hogyan lehet összehangolni a 
hazai és nemzetközi mentőcsopor-
tok munkáját, az intézmények kö-
zötti kommunikációt, továbbá 
követik az érintettek reagálási  
idejét, a helyszíni, majd a régi re-
pülőtéren felállított tábori kór- 
házbeli mentést, a sebesültek ellá-
tását.  

Călin Handrea tábornok hang-
súlyozta, hogy az akció május 30-
án kezdődik. Első fázisban a helyi 
egységeket mozgósítják, majd a 
helyzet fokozódása miatt bejelen-
tik a vörös riadót, amikor helyen-
ként a 15-nél több sebesültet érintő 
baleset idején szükséges eljárás lép 
érvénybe. Majd a kombinátból 
eredő „mérgező felhő” kiterjedé-
séről, a helyzet súlyosbodásáról 
értesítik a környékbeli mentőegy-
ségeket, és Bukarestből is a hely-
színre érkeznek alakulatok, végül 
pedig Olaszországból és Németor-
szágból repülnek ide a mentőala-
kulatok és orvosi csapatok. A 
gyakorlat az Azomureş kombiná-
ton belül, majd a környéken zajlik. 
Rövid időre lezárják a forgalmat a 

Dózsa György utcában is, de meg-
játszott baleset történik majd az 
autópályán, a környékbeli falvak-
ban is, hiszen azt is megvizsgálják, 
hogy miként reagálnak az egysé-
gek, ha egyszerre több helyszínen 
kell menteni. A vegyi-mentőalaku-
latokat is mozgósítják, és sok más 
speciális autót is mozgásba hoz-
nak. A résztvevőkön kívül jelen 
lesz az országos katasztrófavé-
delmi felügyelőség vezetősége, to-
vábbá a részt vevő országok 
parancsnokai, illetve az unió több 
országából, ezenkívül Izraelből és 
Törökországból is lesznek megfi-
gyelők, akik időnként elemzik a 
látottakat, és természetesen a 
végén levonják a következtetése-
ket.  

Harri Kiiski hozzáfűzte: Maros 
megyében 7 SEVESO (fokozott 
veszélyeztetettségű) védjegyű gaz-
dasági egység működik, az egyik 
közülük a kombinát. Ez a rendszer 
írja elő, hogy milyen technológiai 
óvintézkedéseket kell tenni, illetve 
a gazdasági egységeknek rendel-
kezniük kell saját mentési tervvel, 
alakulattal. Ugyanakkor kötelező 
időnként a terveket felülvizsgálni 
és gyakorlatokat tartani. Azért is 
csatlakoztak a nagyszabású akció-
hoz, mert a lakosság érdekében 
kötelesek minden esetre felké-
szülni.  

A lakosságot is bevonják a gya-
korlatba. A feltételezett balesetkor 
a RO-ALERT értesítési rendszeren 
keresztül is üzenetet küldenek 
majd. A különböző mentési hely-
színeken pedig – az ilyenkor szo-
kásos módon – fennakadás 
történhet a közúti forgalomban. 
Megszólalnak a szirénák az érin-
tett településeken is. Az a kérése a 
szervezőknek, hogy a lakosság 
megfelelő módon reagáljon, 
mintha valós eset történt volna, hi-
szen azt is tesztelik, hogy nagyobb 
katasztrófa esetén miként tudják 
kezelni a lakosságot a rendfenn-
tartó szervek.  

Kérdésünkre megtudtuk, hogy 
az EU MODEX elnevezésű gya-
korlatot az EU finanszírozza, és 
már 2019-ben betervezték, így 
semmi köze nincs a jelenleg zajló 
orosz–ukrán konfliktushoz és a 
kombinát korábbi balesetéhez. A 
lakosságot a gyakorlat ideje alatt 
értesítik a helyzetről – természete-
sen azzal a megjegyzéssel, hogy 
gyakorlatról van szó –, de a tábor-
nok ismételten arra kérte az érin-
tetteket, hogy tartsák be az 
instrukciókat.  

A gyakorlat, amely a meghirde-
tett idő alatt éjjel-nappal tart, jú-
nius 3-án zárul, amikor a helyzetet 
kezelő hatóságok levonják a kö-
vetkeztetéseket, és az esetleges hi-
bákat, csúszásokat kiigazítva 
beépítik a vészhelyzeti tervbe, 
amelynek valós helyzetben óramű 
pontossággal történő működtetése 
életeket menthet.  

Vajda György 

Călin Handrea, Mara Togănel, Harri Kiiski  Fotó: Vajda György

Mesevásár és néptáncelőadások 
Gyereknapi programkavalkád

Igencsak gazdag kínálat, szá-
mos érdekes program várja 
az aprónépet június 1-jén, 
Marosvásárhelyen, de nem 
csak ott, a megye több tele-
pülésén is gondoskodnak 
arról, hogy a gyereknap kü-
lönleges legyen. Az Ariel szín-
ház két év kényszerszünet 
után ismét megszervezi a 
népszerű Mesevásár rendezvé-
nyét; a Maros Művészegyüttes, 
valamint a 8. születésnapját 
ünneplő Boróka néptáncegyüttes 
pedig a várban készül színvo-
nalas programmal. 

IV. Mesevár 
Gyermeknap alkalmával az Ariel 

Ifjúsági és Gyermekszínház, vala-
mint a Pro-KaArt Kulturális Egye-
sület idén is színes kínálattal várja 
a kisebb-nagyobb gyerekeket és 
szüleiket. A nagy sikerű Mesevá-
sárra utoljára 2019-ben, még a jár-
ványt megelőzően került sor, akkor 
körülbelül 2500 gyerek és felnőtt 
látogatott el erre a rendezvényre. A 
IV. Mesevásár helyszíne ezúttal is 
az Ariel színház Nyomda utcai 
nagyterme és belső udvara, ahol jú-
nius 1-jén reggel 10-től este 7 óráig 
gyerekkönyvvásár, gyerekelőadás, 
koncert, vetélkedők, zenés játékok 
és kézműves-foglalkozás várja a ki-
kapcsolódásra vágyó gyerekeket és 
felnőtteket. 

A program 10 órától a Fogadó a 
kíváncsi hörcsöghöz című, magyar 
nyelvű gyermekelőadással kezdő-
dik, majd 11–15 és 16–17 óra kö-
zött a 7-et egy csapásra című 
ügyességi versenyre lehet bene-
vezni, a vetélkedőt az Ariel színház 
magyar társulatának bábszínészei 
tartják. Ugyancsak 11–15, majd 16–
17 óra között Süss fel, Nap! – éne-
keld és táncold velünk! címmel 
zenés foglalkozást tart a gyerekek-
nek Cseke Péter, Dull János és Ki-
rály István, 13–15 óra között pedig 
Szélyes Andrea bábszínész-díszlet-
tervező vezetésével bábkészítés, 
festés és kézműves-foglalkozás 
várja az aprónépet. 15–16 óra kö-
zött Bertóti Johanna Almából ki, 
körtébe be című gyerekkoncertjén 
szórakozhat a közönség a bábszín-
ház nagytermében. 

Hegyen-völgyön muzsika  
a várban 

Szintén június elsején 17–20 óra 
között a marosvásárhelyi várba 
várja az aprónépet és szüleiket a 
Maros Művészegyütes, valamint a 
Boróka néptáncegyüttes. 

Délután 5 órától a vár nagyszín-
padán a magyar nyelvterület külön-
böző tájegységeire kalauzolja el a 
hallgatóságot a Maros Művész-
együttes, bemutatva az adott vidé-
kek jellegzetes hangszereit, 
muzsikáit, dalait. A műsorban töb-
bek között Gyimes, Bukovina, Szé-
kelyföld, Mezőség jellegzetes 
zenéjét és dalait ismerheti meg a 
közönség. Énekel Kásler Magda, 
muzsikál a Maros Művészegyüttes 
zenekara: Moldován Horváth Ist-
ván, Ficzus László, Kisfaludi János, 
Gyárfás Róbert és Bakos Barna. 
Gyermeknapon ünnepli  
a születésnapját  
a Boróka néptáncegyüttes 

Délután 6 órától ugyancsak a vár 
nagyszínpadán, a gyereknap alkal-
mával ünnepli 8. születésnapját a 
Boróka néptáncegyüttes, néptánc-
cal, jókedvvel és új koreográfiákkal 
kedveskedik az érdeklődőknek a 
három korcsoport. 

Este 7 órától a mesevilágba kala-
uzolják az aprónépet, a vár nagy-
színpadán a Maros Művészegyüttes 
a Szép Palkó mesés-táncos előadást 
viszi színre. 
Színes kínálat  
Nyárádszeredában is 

Nyárádszeredában a helyi önkor-
mányzat, valamint a Pitypang Fej-
lesztőközpont szervez gyereknapi 
programot, 10 órától baba-mama 

foglalkozásra kerül sor a polgár-
mesteri hivatal emeleti termében, 
12 órától pedig ugyanott A békaki-
rály című mesejáték pedagógiás 
foglalkozás szerepel a programban. 
12–16 óra között a nyárádszeredai 
líceum hátsó tornatermében kézmű-
ves-foglalkozásokra, a kis tornate-
remben 12–12.30 között gyerek- 
jógára várják a gyerekeket. 14–17 
óra között – ugyancsak a líceum 
hátsó tornatermében – Tölgyesi Iza-
bella bába szoptatással kapcsolatos 
tanácsokkal segíti a kismamákat, 16 
órától a líceum udvarán gyerekdisz-
kóban szórakozhatnak a gyereknap 
ünnepeltjei. 17 órától a helyi Deák 
Farkas általános iskola 4. osztályo-
sai a kultúrotthonban viszik színre 
Lázár Ervin Négyszögletű kerek 
erdő című művét, 18 órától ugyan-
ott bábszínházba várják a gyereke-
ket, a Vándor Miska és az elátkozott 
kút című bábjátékot tekinthetik 
meg. Mindemellett mászófallal, 
arcfestéssel, akadálypályával, vala-
mint rendőr- és tűzoltó-bemuta- 
tókkal is várják a szervezők a leg-
kisebbeket. 
Gyerekfoglalkozások és  
Karaván-koncert Nyomáton 

A nyárádszentlászlói és nyomáti 
unitárius egyházközségek június  
1-jén 10 órakor a nyomáti unitárius 
paplak udvarán szerveznek gyerek-
napi rendezvényt, ahol kézműves te-
vékenységekkel, mesefoglalkozással, 
papírszínházzal, közös főzéssel, pik-
nikezéssel, 16.30-tól pedig táncház-
zal, majd tábortűzzel kedveskednek 
az aprónépnek. 18 órától a kolozs-
vári Karaván együttes koncertjét él-
vezhetik kicsik és nagyok, 20 órától 
pedig alternatív gyerekdiszkóba hív 
mindenkit Dj Matheus.

Fotó: Ariel Színház Facebook-oldala (archív)
Menyhárt Borbála



A magyar fővárosban, Budán, a 
Millenárisban februárban megnyílt, 
és egész évben látogatható az 
Álmok álmodói 20 – Világraszóló 
magyarok, magyar találmányok 
című tudománytörténeti kiállítás. A 
tárlat az eredeti Álmok álmodói ki-
állítás és a Millenáris megnyitásá-
nak 20. évfordulójára készült. Két 
évtizeddel ezelőtt ugyanis a Ganz 
gyár szocializmusban elhasznált 
épületéből egy új közpark és közös-
ségi tér született, a Millenáris, ahol 
az akkoriban itt létrejött magyar tu-
dománytörténeti kiállítást egy év 
alatt közel egymillióan nézték meg. 

A nemrég megnyílt látványos, in-
teraktív tárlat mintegy hatszáz ma-
gyar tudós, felfedező munkásságát 
és találmányait mutatja be. A hate-
zer négyzetméteres területen össze-

sen hét tudományterületet dolgoz 
fel, melyek a mobilitás, az orvoslás, 
az ipar, az agrárium, az infokommu-
nikáció, a tér tudománya és a hely 
szelleme. A kiállítás legfőbb célja a 
tudomány világának népszerűsítése 
mindannyiunk számára közérthető 
formában, egyúttal szórakoztatóan. 
A közel másfél kilométernyi látoga-
tói útvonalon folyamatosan váltják 
egymást az interaktív elemek: sétál-
hatunk egy óriási agyban, repülő-
gépbe szállhatunk, a Marson 
kalandozhatunk, vagy éppen a Hold 
felszínéről csodálhatjuk meg a Föl-
det. 

 „A történelem során bármikor és 
bármilyen területen tudtunk innova-
tív megoldást adni. A legaktuáli-
sabb példa erre Karikó Katalin, akit 
szintén bemutat a kiállítás. Nem is 
gondolnánk, hogy a minket körül-
vevő világban, a hétköznapokban 
mennyi mindenben van magyar 
hozzájárulás, mi magyarok mennyi 
mindent adtunk a világnak” – idé-

zem Dankó Virágot, a kiállítást 
megvalósító Millenáris ügyvezető 
igazgatóját. De nemcsak a tárlaton 
ismerkedhetünk Karikó Katalin bio- 
kémikus, a szintetikus MRNS-alapú 
vakcinák technológiájának szaba-
dalmaztatója munkásságával, arc-
képével óriási falfestményen is 
„találkoztam” a Krisztina körúton, 
a Püski könyvesbolt szomszédságá-
ban. „A jövőt magyarok írják” – 
hirdette a felirat. 

„Tiszteld a múltat, hogy érthesd 
a jelent, és munkálkodhass a jövőn” 
– biztat ma is „a legnagyobb ma-
gyar”, Széchenyi István, számos 
álomnak a megálmodója és megva-
lósítója. Amúgy a Hídember egyik 
fő műve, a róla elnevezett Lánchíd 
éppen felújítás alatt áll, hogy nem-
sokára új fényében köthesse össze 
Budát Pesttel. A múltunkra mi ma-
gunk, erdélyi magyarok is büszkék 

vagyunk. A híres magyar matema-
tikusok sorában ugyanis kiemelt he-
lyet foglal el „a semmiből egy új, 
más világot” teremtő Bolyai János 
és polihisztor édesapja, Bolyai Far-
kas. Misztótfalusi Kis Miklós ma-
gyar nyomdász és könyvkiadó 
nyomdokában jár Pápai Páriz Fe-
renc, akinek magyar nyelvű orvosi 
könyve, a Pax corporis a Teleki Té-
kában fellelhető. Megismerkedhe-
tünk a csíkkarcfalvi születésű, a 
hálózatelmélet alapjait letevő, vi-
lágszinten elismert Barabási Albert-
László ízhálózati modelljével is. 

Saját tudományterületemre térve, 
az orvoslást és élettudományokat 
bemutató kiállítási részleg felidézi 
a nagy magyar orvosegyéniségeket. 
Nagy teret szentel a járványoknak, 
megszólaltatja Fodor Józsefet, a 
közegészségtan atyját, és részlete-
sen bemutatja Semmelweis Ignác, 
az anyák megmentője felfedezését 
a klóros vízzel való kézmosás szük-
ségességéről. A neves magyar orvo-

sok arcképcsarnokában Miskolczy 
Dezső (1894–1978) ideg- és elme-
gyógyász portréjával is találkozha-
tunk, aki marosvásárhelyi 
orvosegyetemünk neves professzo-
raként akár annak egyik névadója 
lehetne… 

Egy másik, szakmailag elismert, 
tanítványai körében közkedvelt pro-
fesszornak, egykori tanárunknak, 
Módy Jenőnek is szerepe van az 
álmok álmodói közösségében. Még 
ha közvetett módon is, hiszen fia 
arcképével és életpályájával ismer-
kedhetünk a kiállításon a hatszáz 
híres magyar tudós között: „A ma-
rosvásárhelyi orvosi egyetem után 
Módy István a világ megannyi ve-
zető egyetemén és kutatóintézeté-
ben tanult, oktatott és kutatott.” Az 
erdélyi származású amerikai agyku-
tató 1988 óta az Egyesült Államok-
ban dolgozik, jelenleg a Los 

Angeles-i Kaliforniai Egyetem és a 
Bonni Egyetem neurológia- és fizi-
ológiaprofesszora. Öt évvel ezelőtt 
Marosvásárhelyen tartott előadást 
az orvosegyetem dísztermében, ő 
volt abban az évben a Miskolczy 
Dezső-emlékelőadásra felkért 
tudós.  

A magyar agykutatók egyébként 
a világ minden táján a legnagyobb 
megbecsülésnek örvendenek. Elég 
megemlítenünk az Agy díjas Somo-
gyi Péter, az Oxfordi Egyetem pro-
fesszora, valamint Freund Tamás, a 
Magyar Tudományos Akadémia el-
nöke nevét. Mindketten jeles támo-
gatói a határon túli, az erdélyi 
tudományosságnak, kutatói ösztön-
díjak biztosításával számos fiatal 
orvosnak nyújtottak lehetőséget 

szakmai kiteljesedésükhöz. Akár-
csak Vizi E. Szilveszter, a Magyar 
Tudományos Akadémia korábbi el-
nöke, akinek az Aranybánya ez az 
ország című könyvéből idézek né-
hány gondolatot: „Még mindig 
aranybánya ez az ország. Bárhol 
járok a világban, mindenhol fiatal 
kutatókat kérnek tőlem. Ugyanis jó 
hírünk van. Tudják, hogy a magya-
rok kreatívak, kötelességtudóak, 
nagy munkabírásúak. Büszkék le-
hetünk arra, hogy ez a kis ország 13 
Nobel-díjast adott a világnak, és raj-
tuk kívül még nagyon sok híres tu-
dóst, művészt, sportolót. Szóval 
sikerült a tudomány, a művészetek, 
a sport zászlaját olyan magasra 
emelnünk, hogy azt mások is meg-
látják.” 

Dr. Ábrám Zoltán 
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Pünkösdi népszokásaink a múló időben 
A zöldágazás, virágozás változatai és változásai a Mezőség falvaiban

A tavaszi zöld ág a természet 
megújulásának, az életnek, az 
egészségnek, a termékenységnek 
ősi, egyetemes szimbóluma. A zöld 
szín pedig a kereszténységben a fel-
támadásé és a halhatatlanságé, a 
Szentléleké és a reményé. Tavaszi 
ünnepeink, népszokásaink legtöbb-
jében (virágvasárnapon, húsvétkor, 
Szent György napján, május 1-jén, 
pünkösdkor, úrnapján) napjainkig 
élünk a kizöldült vagy örökzöld 
ágak és a virágok többféle jelképes 
funkciójával. Pünkösd, a Szentlélek 
ünnepe is egyik ilyen jeles és jelké-
pes alkalom. Kárpát-medencei és 
erdélyi magyar tájainkon többfelé 
pünkösdkor állítottak zöld ágakat, 
ajándékoztak virágokat. Az erdélyi 
szászok körében általánosan élt ez 
a szokás, a románok körében szór-
ványosabban. Az alábbiakban – az 
elmúlt évtizedekbeli gyűjtéseink 
alapján – a mezőségi falvakból sze-
retném bemutatni vagy csak jelezni 
a pünkösdi „zöldágazás”, „virágo-
zás” változatait és változásait. Az 
ezeket a szokásokat éltető falvak 
magyar lakossága többségében re-
formátus felekezetű, illetve van egy 
evangélikus és egy többségében 
unitárius falu is. 

Zöld ágak a templomban 
Néhány mezőségi faluban napja-

inkban is gyakorolják azt a közép-
kori eredetű szokást, hogy pünkösd 
ünnepére a közösség szakrális köz-
pontjában, a templomban vagy a 
templom ajtaján helyezik el a zöld 
ágakat, mintegy a Szentlélek kitöl-
tetését jelképezve. A belső-mező-
ségi Köbölkúton a református 
templomban felállított három-
négy méteres tölgyfaágak kö-
zött tartják az ünnepi 
istentiszteletet, és veszik ma-
gukhoz a pünkösdi úrvacsorát. 
A tölgyfaágakat a gyülekezet fi-
ataljai hozzák a közeli erdőből 
a presbiterek segítségével. A 
köbölkútiak nagyon ragaszkod-
nak a templomi zöld ágak „jó 
illatához”, addig tartják bent az 
ágakat, amíg a levelek teljesen 
elszáradnak. Hasonló módon 
ragaszkodnak a templomi pün-
kösdi zöld ágakhoz az észak-
mezőségi Zselyk evangélikus 
felekezetű magyarjai is. Itt 
hársfaágakat vágnak az erdőből 
a fiatal legények, ünnep szom-
batján a padsorok mellé és a 
templom kapujához állítják. 
Zöld ágak között tartják a pün-
kösdi istentiszteleteket ember-
emlékezet óta, mondják. A múlt 
század közepéig a Marosvásár-
hely közeli, székely mezőségi 
Csittszentiván református és 
Szabéd unitárius templomának 
belső terét is zöld ágakkal díszí-
tették pünkösd ünnepére. 
Utána változott a szokásrend: a 

zöld ágak kikerültek a templomok 
belsejéből. A templomok külsejé-
nek, bejárati ajtajának zöld ágakkal 
és virágokkal díszítése viszont 
többfelé napjainkra is megmaradt. 
Csittszentivánon az a gyakorlat, 
hogy az elmúlt évben konfirmált 
fiúk feladata a templom két ajtajá-
nak, portikusának és a papilak ka-
pujának felvirágozása. Az erdőről 
kizöldült, sudár gyertyánfaágakat 
hoznak, bolthajtásszerűen meghaj-
lítják, és azokra kötözik fel a virá- 
gokat, leginkább rózsaféléket. A 
bolthajtás tetejére árvalányhajból 
szép csokrokat is illesztenek. Egy-
két évnyi kimaradás után az elmúlt 
évtizedben is minden pünkösdkor 
zöld ágas, virágos templomkapu 
várta a csittszentivániakat. Bolthaj-
tással díszítették a templom bejára-
tát a szomszédos Bergenyében és a 
Beszterce-vidéki Cegőtelkén és Só-
falván is.  

Zöld ágat, virágot a kapura 
A templomi zöldágazás régi ke-

letű, de napjainkban szórványos 
szokásánál általánosabb lehetett, 
hogy a közösség jeles tagjainak és 
az egyszerűbb családoknak is a ka-
puira tettek a májusfához hasonló 
zöld ágakat, virágokat. Zselyken a 
falu elöljáróit, több településen a 
lelkipásztorokat, Cegőtelkén a ro-

konokat tisztelték meg a hagyo-
mány szerint a legénycsapatok. 
Marosszentkirályon minden leány-
gyermekes családapa igyekezett 
zöld ágakkal vagy virágokkal díszí-
teni pünkösd ünnepére a kaput. Az 
elmúlt fél évszázadban a mezőségi 
falvakban ez a szokásforma is visz-

szaszorult, átalakult, illetve azóta 
csak bizonyos kapukra kerülnek 
pünkösdi zöld ágak és virágok. 
Ezek a leányos családok kapui. A 
pünkösdi virágozás egész rendsze-
rével, szimbolikus nyelvezetével ta-
lálkozhattunk az ezredforduló 
évtizedeiben is, különösen a maros-
széki székely Mezőség falvaiban. A 
pünkösdi zöld ág, a virágkoszorú 
vagy éppen a cserepes virág a 
leány- és legényéletben nyerte el 
funkcióját, annak szerves tartozéka, 
a szerelmi ajándékok sorába tarto-
zik. Az ezredforduló éveiben Csitt-
szentivánon pünkösd másodnapjára 
virradólag a 15-17 éves fiúk kisebb-
nagyobb csoportokban egész éj-
szaka járták a falut, és virágokból 
koszorút, koronát kötöttek a 
leányok kapujára. Az idősebb, 
netán katonaviselt legények, akik-
nek „komoly szeretőjük” volt, 
egyedül vagy baráti segítséggel vi-
rágozták ki a kedvesük kapuját. 
Szabédon is annak a lánynak virá-
gozták ki a kapuját, akinek nyilvá-
nos szeretője volt. Az erdőből 
fenyőágakat hoztak a legények, és 
bolthajtásszerűen a leányok kapu-
jára erősítették, az ágakat virágfü-
zérekkel, csokrokkal díszítették. Az 
1980-as évektől többször részt vevő 
megfigyelője lehettem a szabédi, 
kölpényi és paniti pünkösdi éjszaka 
történéseinek. Szabédi legény isme-
rőseim fél éjszaka csendben, kitar-
tóan dolgoztak, egymást segítve, 
hogy minden a legnagyobb rendben 
legyen, hiszen utoljára virágozták ki 
kedvesük kapuját, pünkösdkor 
megtörtént az eljegyzés. A fiatalabb 
legények, suhancok virágcsokrok-
kal járták az utcákat, és kopogtattak 
annak a lánynak az ablakán, akinek 
egy-egy csokrot szántak. A leány a 
virágért csókkal fizetett. Mezőköl-
pényben hasonló volt a szokás 
rendje, mint Szabédon. Itt évente 
két-három leánynak virágozták ki a 
kapuját. A konfirmálás előtti fiúk 
segítettek a nagyoknak a virágok 
összegyűjtésében, s figyelték, hogy 
kinek teszik. Mezőpanitban a nagy-
leányok kapuját szintén bolthajtás 
díszítette és díszíti napjainkban is, 
akkora, hogy a földtől a kapu tete-
jéig ér. Az egész vidéken itt a leg-
dúsabbak a rózsás bolthajtások. 
Több évben húsz-huszonöt leány 
kapott bolthajtást. A serdülő leá- 
nyoknak nem bolthajtást állítanak, 
de azok, akik abban az évben már 
konfirmáltak, kaphatnak virágko-
szorút, koronát vagy csokrot. Ezt a 

tornácba vagy az ajtó fölé 
helyezték el éjszaka a 
fiúk, újabban a kapura te-
szik, és szív alakúra is for-
málják. Ezekből is 
ugyanannyit látni évente a 
faluban, mint a bolthajtá-
sos virágkapukból. Több- 
éves megfigyelés és  
beszélgetés alapján állít-
hatom, hogy a paniti 
leányok (és a szülők, 
nagyszülők) büszkén örül-
nek a többféle rózsából 
álló bolthajtásnak, virág-
koszorúnak. Rendszerint 
azt is tudják, hogy kitől 
kapták, de illik titkolni.Az 
észak-mezőségi Cegőtel-
kén is az a szokás, hogy a 
konfirmált leányok kapu-
jára tettek kizöldült hárs-
faágakat, „pünkösdfát” a 
legények. A legénycsapat 
annyi ágat hozott az erdő-
ből, hogy minden konfir-
mált leány kapujára 
jusson. A legnagyobbakat, 
legszebbeket a szeretők-
nek, barátnőknek tették, 
majd következtek a rokon 
leányok. Akiknek nem 

volt szeretőjük, vagy nemrég köl-
töztek a faluba, azoknak kisebbeket 
tettek. A zöldágazáskor a legénye-
ket minden háznál behívták, itallal 
kínálták. Újősben csak a nagy-
leányok kapuját díszítették pün-
kösdkor a májusfához hasonló 
gyertyánfaágakkal. A visszaemléke-
zések szerint régebb a legtöbb le-
ánynak tettek, és szégyennek 
tartották, ha nem volt a leány kapu-
ján pünkösdfa. 2013 pünkösdjén 
még láthattam, hogy szépen dísze- 
legnek a magyar többségű utcák-
ban. A vegyes lakosságú mezőségi 
falvakban tehát magyar identitás-
jelző funkciójuk is volt. Néhány te-
lepülésen a pünkösdi virágozás 
leginkább a gyermekek körében 
népszerű. Az észak-mezőségi Ta-
cson mind a nagyleányoknak, mind 
a leánygyermekeknek tettek zöld 
hársfaágat, napjainkra már gyer-
mekszokássá vált. Hasonló a hely-
zet Mezőpanit szomszédságában, 
Székelykövesden, itt a leánygyer-
mekeknek tesznek zöld ágat, illetve 
virágkoszorút. Ezekben a falvakban 
a szülők, a családok kapcsolatrend-
szerét, baráti körét jelzik a pünkösdi 
virágok, vagy egyszerűen azt, hogy 
hány a leánygyermek az illető tele-
pülésen. Egyre kevesebb van. 

Viráglopás, kapulopás 
A virágozás szokását gyakorló 

közösségekben általános az a véle-
kedés, hogy a leányoknak szánt 
virág annál értékesebb, minél nehe-
zebben lehet megszerezni, begyűj-
teni. Ha saját kertből szedik, nem 
sokat ér, ha éjszaka lopják, akkor 
értékesebb. A legénycsapatok, su-
hancok éjszakai foglalatossága a vi-
ráglopás, sok házigazdáé, idős 
családé pedig a virágos kert őrzése. 
Csittszentivánon, Szabédon, Köl-
pényben ez feszültséghez, belső 
konfliktushoz vezetett a gyülekezet 
vagy a falu életében. Arra is ébred-
hettek a leányos apák pünkösd  
reggelén, hogy kapujukat a harma-
dik szomszédba vagy a patakpartra 
vitték a tréfás kedvű legények.  
Falvanként eltérő intenzitással  

fel-fellángolt a legénysorba igyekvő 
fiatalok kapulopási láza, aztán hosz-
szabb időre lelohadt. Az egyházi és 
világi elöljárók igyekeztek őrködni 
az ünnep szép szokásrendjének be-
tartásán, az ünneprontás elke- 
rülésén, akár úgy is, hogy a temp-
lomban szóvá tették a kirívó esete-
ket, vagy presbiteri határozatokat 
hoztak azok elkerülésére. Ezek a til-
tások viszont a virágozás „rendes 
szokását” is befolyásolták, mint 
ahogyan az elmúlt évtizedben Csitt-
szentivánon tapasztalhattuk. A szo-
kások „elhanyagolódásának” nyil- 
ván nemcsak a tiltások az okai. A 
kisebb falvakban megfogyatkoztak 
a lehetséges „ajándékozók” és az 
„ajándékozottak”, és jól észreve-
hető tendencia a hagyományos  
szokások elhagyása is. 2021 pün-
kösdjén nem láttam kivirágozott  
leánykaput sem Csittszentivánon, 
sem Bergenyében, sem Kölpény-
ben, az északibb Cegőtelkén és 
Újősben is kimaradt. Csak két falu-
ban volt szinte ugyanannyi kivirá-
gozott kapu, mint évtizedekkel 
ezelőtt: Szabédon és Panitban. Sza-
bédon a szokás szerves részének 
tartották a kártevés nélküli viráglo-
pást és a kapuelvitel legénytréfáját, 
2021-ben viszont rendőrségi beje-

lentés követte az egyik leányos ház 
kapujának elvitelét. A virág- és ka-
pulopás tekintetében a mezőpaniti 
közösség jóval engedékenyebb. 
Ebben a székely mezőségi faluban 
legtöbb a kapu és legtöbb a leány, 
illetve ez az elfogadó magatartás is 
hozzájárul ahhoz, hogy a legtöbb 
kivirágozott kaput itt láthatjuk pün-
kösd második napján. És találkoz-
hatunk sokkal több örömteli büszke 
arccal, mint bosszankodóval vagy 
ünneprontóval. Befejezésül mit kí-
vánhatnék mást, mint azt, hogy a 
pünkösdi zöldágazás és virágozás 
Erdély-szerte ritka és változatos 
szokását saját hagyományuknak 
tartó mezőségi falvak mindeniké-
ben éljenek vele az arra hivatottak. 
Segítsük feleleveníteni, kultúránkba 
visszahozni ott is, ahol éppen most 
van kihalóban. 

Dr. Barabás László 

Pünkösdi úrvacsora a köbölkúti templomban (2013)

A szabédi bolthajtás üzenete nyilvánvaló: nemsokára meglesz a lakodalom (2021)

Az apák és nagyapák dolga, hogy hazahozzák az éjszaka eltűnt kaput… (Mezőpanit, 2011)

Konfirmált leánysorba nőve  először örülhet a sokrózsás bolt-
hajtásnak (Mezőpanit, 2021)
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Bő, zöld szoknyában, széles terebéllyel 
mesékről álmodom, ha jő az éjjel. 
A lombjaim közt almák aranya. 
Mindig csak adnék, én, örök anya. 
 
Kosztolányi Dezső a Fák beszéde ciklusának Almafa 

négysorosával indulok május végén, kissé gyermekké válva, 
hogy aztán még június előtt érkezzek meg mai virtuális sétám 
végpontjára. Természettudósok komoly játékai, kutatók 
álmai, s felfedezők – néha nem honorált – eredményei men-
tén vezet ösvényünk. Ha kedved tartja, jer velem, kedves Ol-
vasóm! 

Május utolsó vasárnapja, az idén 29-e, Magyarországon 
gyermeknap. Hangolódjunk rá az említett ciklus Hárs versé-
vel: 

 
Szülőhazádban a vén udvaron 
hová gurultak labdáid, szegény? 
Hová repült a sárkányod vajon, 
s kedved, hited az életed felén, 
 
És merre szálltak, merre tűntek el 
viháncoló, víg gyermektársaid? 
Ezt kérdezed, de senki sem felel, 
csupán mi zúgunk, régi hársak itt. 
 
Nyílnak már a hársak a Trébely alatt. No de az Ebháton, a 

második ház vén udvarán ott árválkodik az agg eperfa is. 
Kosztolányinál így beszél az Eperfa: 

 
Itt lakmároztál egykor, az eperfán, 
jaj, hogy szerettél. Majd ha por leszel, 
egy nyári szellő még felém seper tán. 
 
Emlékek. Gyermekkoriak. Kosztolányi Nyárfája állhatna 

akár a Maros partján is:  
 
Mily szép nevem van. Hallod? Nyárfa, nyárfa. 
Karcsún, fehéren állok a határba. 
Úgy reszketek és sírok, mint egy árva. 
S minden széllel zenélek, mint a hárfa... 
 
A Nagygát felett a Hétfák misztikuma idéz régi nyarat. S 

a Maros vize lassan sodorja az emlékeket. S nini, ott vagyunk 
már Enyed alatt, ott született Áprily Lajos mindhárom gyer-
meke, köztük a legismertebb, Jékely Zoltán is. Nyár-igézése 
az ő fiúgyermekéhez szól, de már Duna menti emlékeket éb-
reszt: 

 
Azt kérded, fiam, hogy kobakodban 
mint fér meg oly sok emlék-bogár 
s hogy-hogy épp e zord téli napokban 
zajdul benne száz-ízűn a nyár –? 
 
Add kezembe azt a drága buksit, 
hol bodorkás szöghajad alatt 
nyolc nyarad színes emléke nyugszik 
s kis rovást tett minden pillanat. 
 
Eme dúcban, ládd, a fejtetődön 
lakozik tán a hancúrozás, 
kurjongatás szőlős dombtetőkön, 
hempergés és bak-ugrándozás. 
 
Itt hátrább e kettős horpadásban, 
mely éppenhogy kitapintható, 
a fürdés- s az úszástudomány van, 
a Duna vonzása, meg a tó 
 

kristály-mélye, melyben mint a búvár 
egy hatalmas szippantás után 
a hináros mélybe le-lebuktál 
s kapdostál a keszegek után, 
 
majd felszínre bukva és tikogva 
evickéltél ki, mint a kutya, 
s tettél szent fogadalmat titokban: 
nőjjön benne bárminő csuda, 
 
le nem szállsz mélyébe sohatöbbé, 
mert oda csak béka s hal való – 
azóta is benned él örökké 
s háborgatja álmod az a tó… 
 
S lám, tovább mi lakozik: emitt ni, 
e kis búbban a huncutkodás! 
Fészkéből kiszedni, meghajítni 
a madárkát, tudtad, nyavalyás! 
 
Majom-mód ugráltál ágról-ágra, 
fejjel lefelé lógtál, te gaz! 
haza se jöttél, csak vacsorára, 
ha a gyomrod kordult – nem igaz? 
 
Hát a szőlőlopkodás, a bingyó- 
alma rázás tán nem itt buvik? 
S hogy a nyírfa esti szélbe ringó 
csúcsán ültél, akár a kuvik? 
 
Rikoltoztál, anyád-rémítendő, 
s ott nem hagytad volna azt a fát, 
csak akkor lett ebből elegendő, 
hogy rátettem a fűrész fogát… 
 
Jó, ezt hagyjuk… Persze, csupa jóság 
síma s magas diák-homlokod, 
s mint a kerti út mentén a rózsák, 
benne sok-sok szép s dicső dolog: 
 
Rőzsegyűjtés, szorgos kert-kapálás, 
öntözés, vetemény-ültetés – 
az a kis betyárság, ordibálás 
jópontjaidhoz képest kevés. 
 
S az is itt van valahol rovásban, 
hogy megálltál egy kis hant felett, 
elmerültél mély gondolkodásban 
s kezed egy kis bokrétát letett. 
 
Kis bokréta a magyar hősök emléknapjára. Eredete az 

1917. évi VIII. törvényre vezethető vissza. Ebben mondták 
ki először nemzetünk hősi halottainak kegyeletteljes tiszte-
letét. A Magyar Köztársaság Országgyűlése a 2001. évi 
LXIII. törvényben jelölte ki minden esztendő májusának 
utolsó vasárnapját eme alkalomra. 

 
Vitézek, mi lehet ez széles föld felett szebb dolog az végek-

nél? 
Holott kikeletkor az sok szép madár szól, kivel ember 

ugyan él, 
Mező jó illatot, az ég szép harmatot ád, ki kedves minden-

nél. 
 
Az Egy katonaének kezdő sorai elé Balassi Bálint ezt írta: 

„in laudem confiniorum”, azaz a „a határ dicséretében”. Esz-
tergom ostrománál, 1594. május 30-án lépte át a halhatatlan-
ság határát. 

De vajon a határ szón mit értett ő? Nyilván az ország ha-
tárát. Vagy a behatárolt élettereket? Mint Őry Annamária 
2017-ben megfestett Fenyő című képén? (A gyergyószárhe-
gyi alkotótábor tájképeiből nyílt kiállítás a gödöllői kastély-

ban.) De úgy gondolom, azt a 
teret is, ahol az ember – a határ-
ban – örökkön örökké találkozik 
a természettel. Ott, ahol a végvári 
hősök élete folyt: 

 
A nagy széles mező, s a szép 

liget erdő sétáló palotájuk… 
 
S akiket megáld ő maga is: 
 
Mint sok fát gyümölccsel, sok 

jó szerencsékkel áldjon Isten me-
zőkbe’. 

 
S lapozzunk bele a magyar ter-

mészettudomány-történet nagy-
könyvébe is, félig-meddig 
elfeledett neveket keresve! 

1949. május 30-án született Fa-
binyi Rudolf vegyész. 1878-tól a 
kolozsvári állami vegykísérleti ál-
lomás igazgatója, 1899–1900-ban 
az egyetem rektora volt. A Ma-
gyar Kémikusok Egyesületének 
első elnökévé választották. 1884-
ben Magyarországon az elsők kö-

zött ismerte fel az elektromosság szerepét a kémiai kutatá-
sokban. Kísérlete részleteit Beck Mihály akadémikus majd 
száz év múlva, a Magyar Tudomány 1977. évfolyamában 
azzal a megjegyzéssel adta közre, hogy „Fabinyi egyike az 
elsőknek, ha nem a legelső, aki …prebiotikus körülmények 
között vizsgálta a szerves vegyületek képződésének lehető-
ségét…” Az 1880-as években a kolozsvári Múzeumkertben 
található kereklevelű kapotnyakból (Asarum europaeum) elő-
állított azaronnal és származékaival folytatott kísérletei indí-
tották el a ceracidin felfedezését 1898-ban, s belőle a 
benzopirillium előállítását. E sóból származtathatók a növé-
nyi színanyagok. Ez utóbbiak vizsgálatáért Richard Martin 
Willstätter 1915-ben és Robert Robinson 1947-ben kapott 
Nobel-díjat… Fontosabb értekezései az általa szerkesztett 
Vegytani Lapokban (1882–1889) és az Erdélyi Múzeum 
Egylet kiadványaiban jelentek meg. 

Május 30-án, 1875-ben született Kolozsváron a Balaton 
első limnológusa, ifj. Entz Géza is. 1920–29 között Hollan-
diában, Utrechtben dolgozott. 1929-ben azért tért haza a 
csonka hazába, hogy a tihanyi Biológiai Intézetet vezesse. Ő 
volt a korszerű Balaton-kutatás megteremtője. 

Május 31-én emlékezzünk meg Gothard Jenő fizikusról, 
e nap született 1857-ben. 1883-ban Sándor öccsével dolgo-
zatot írt a Jupiter fizikájáról, e munkájuk elismeréseként 
1883-ban a londoni Royal Astronomical Society tagjaivá vá-
lasztották őket. Őt 1884-ben az Astronomische Gesellschaft, 
a kor vezető európai csillagászainak egyesülete is tagjai közé 
választotta. 1886-ban sikerült a Lyra gyűrűs-köd (M 57) kö-
zepén egy 15-ös nagyságrendű csillagot elsőként lefényké-
peznie. S ő volt az első a világon a hullócsillagok, üstökösök 
fényképen való megörökítésében is. Elsőnek ő rögzített szí-
nes napszínképet. Ő írt Magyarországon először összefoglaló 
munkát a fényképezés tudományos és technikai alkalmazá-
sáról. 1890-ben ő tervezte meg és az ő irányításával épült 
meg az első magyar vízerőmű, az ikervári, a Rába-folyón. A 
vízerőmű által fejlesztett elektromos áram felhasználásával 
indította útjára a szombathelyi villamos vasutat. 1896-ban, a 
röntgensugár felfedezésének bejelentése után néhány héttel 
már saját maga is készített röntgenfelvételeket. Magyarorszá-
gon először ő és Konkoly-Thege Miklós használt mikrofont 
és szerkesztett fonográfot. 1901-ben az akkor fellángolt Nova 
Persei megfigyelésébe még bekapcsolódott, de súlyos szív-
betegsége miatt élete hátralevő éveiben már visszavonultan 
élt Herényen levő kastélyában. 

Május 31-én született Chernel István ornitológus, aki a 
sísport első hazai népszerűsítője is. A madártan már középis-
kolás korában olyannyira érdekelte, hogy kisdiákként kita-
nulta az állatpreparálást. 1887-es erdélyi tanulmányútján 
ismerkedett meg Herman Ottóval, és ez a találkozás sors-
döntőnek bizonyult: végleg az ornitológiának szentelte életét, 
tudományos kutató lett. 1891-ben Norvégiába utazott, ahol a 
madártani és földrajzi megfigyelések mellett síelni is megta-
nult, és hazatérte után ennek az ekkor nálunk még nem túl 
népszerű sportnak a lelkes propagátora lett. 1916-ban, Her-
man Ottó halála után őt nevezték ki utódjául a Madártani In-
tézet igazgatói székébe. Az ornitológia területén főműve a 
Magyarország madarai című háromkötetes könyv. S kiadta 
az első magyar nyelvű síoktató könyvet, A lábszánkózás ké-
zikönyvét. 

 
Hóharmaton mezítláb jártam, 
ólmos esőben bőrig áztam; 
éjjel az erdőn, félelmemben, 
hol sírtam, hol meg énekeltem. 
 
S mindez úgy tűnik – most, hogy emlék –, 
mintha egy tisztás szélén mennék 
fütyörészve, hol alkonyatkor 
őzek ittak ezüst patakból. 
 
Kányádi Sándor 1959-ben papírra vetett Gyermekkorával 

búcsúzom a gyermeknapi héttől, május utolsó hetétől. 
Maradok kiváló tisztelettel.  
Kelt 2022 május 27-én, 72 évvel a Csomolungma meghó-

dítása után. (Az első magyar, Erőss Zsolt 2002-ben jutott fel 
a csúcsra, s 2013 májusa óta valahol a Himalájában alussza 
örök álmát.) 

In laudem confiniorum – Őry Annamária: Fenyő 

Kiss Székely Zoltán

A természet kalendáriuma (DXIV.)

Nyílnak már a hársak a Trébely alatt
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A megjelölt sorokban, oszlopokban szerepl  helyes megfejtéseket június 9-ig a 
Népújság címére (Dózsa György u. 9. szám) beküld k közül két személy egy-egy 
könyvet nyer. A pályázati szelvényt – a pályázat címével együtt – kérjük kivágni és a 
borítékra ráragasztani. (Egy borítékban csak egy pályázati szelvény szerepelhet.) 

A MÁJUSI ÉVFORDULÓK (2.) 
cím  pályázat nyertesei: 

Fülöp Éva,  
Marosvásárhely,  Épít k sétány 

Szabó Irma,  
Marosvásárhely,  C. D. Gherea u. 
A pályázati rejtvény megfejtése: 

RICHELIEU; DIVALD; TELCS EDE; SZEGEDY;  
WESZELSZKY; SZAKÁLL 

Kérjük a nyerteseket, jelentkezzenek  
a 0265/268-854-es telefonszámon.

Megfejtés  
a május 20-i számból: 

 
Ikrek: 
Zabhegyez  
 
Skandi:  
Az ötlet a királyi gondolat  
udvari bolondja. 
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Szerkeszti: Kiss Éva 999.

É
VÍZSZINTES: 1. A közmondás els  része. 9. Hegyorom (tájszó). 10. Ide-oda mozgat. 

11. Ulanbator lakója. 16. Vektorok összege. 18. … Fontaine, francia fabulakölt . 19. 
Shakespeare légi szelleme. 20. Fennsík. 21. Sporttrikó. 22. Hunyadi László nádora. 23. 
Ehet  a gyömölcs. 24. A házba. 25. Összevissza von! 26. Francia n i magazin. 27. 
Házassággal szerzett rokon. 29. Gally. 30. Üres tál! 31. Bárányhang. 32. Lekvár. 33. For-
rás, tengerszem (arab szó). 34. Házhellyel rendelkeik. 37. Gy retlenné tesz. 40. A rádium 
vegyjele. 41. Dobogós sportoló jelz je. 43. Fekete égéstermék. 45. Klubegyed. 47. Dalol. 
49. Ravaszdi. 52. Arab nagyböjt. 

FÜGG LEGES: 1. Hüvelyk (hosszmér ). 2. A széleken sodor! 3. Többszint  épít-
mény. 4. Hajnali mise (adventben). 5. Kilencszeres világbajnok asztaliteniszez  (Ferenc). 
6. Páratlanul zeng ! 7. Leng a végén! 8. Amerikai egyetem. 11. A közmondás második 
része. 12. Dél-afrikai folyó. 13. Amerikai filmsztár (Robert de). 14. Greta páratlan! 15. 
Kis pajta. 17. Fejetlen lett! 20. A zenében hangadó. 21. El tag: millió. 23. Biológiailag 
létezik. 24. … Derek, színészn . 26. Férfinév (febr. 28.). 27. Damaszkusz lakója. 28. Ilyen 
írás az ogam. 30. Csendben teker! 32. N i név vagy autópálya. 35. Pimasz rovarfajta. 36. 
Erdélyi származású zenetanárn  (Irén). 38. Azonos terhességb l született testvérek egyike. 
39. Mózes öt könyve. 42. Tenger (angol). 44. Eljárás, lehet ség. 46. Bankbetét! 48. Két 
káliumatom. 50. Kipling kígyója. 51. Osztrák és norvég autójel. 

L. N. J.
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KOBAK KÖNYVESBOLT 
 
 

Marosvásárhely, 
Gy zelem tér  

18. szám,  

www.bookyard.ro

1
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Steven Spielberg  
véleményét  

idézzük a rejtvény 
f soraiban.

A két rejtvény azonos számú meghatározásait keverve közöljük. A megjelölt  
négyzetekbe kerül  bet ket folyamatosan összeolvasva egy híres felvidéki 
er dítmény nevét kapjuk. Könnyítésül egy bet t el re beírtunk.
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Az AS Roma nyerte az első alka-
lommal kiírt labdarúgó-Európa-
konferencialigát, mivel szerdán a 
tiranai döntőben 1-0-ra legyőzte a 
Feyenoordot. A finálét eldöntő gólt 
Nicolo Zaniolo szerezte a 32. perc-
ben, így az olasz együttes az 1961-
es Vásárvárosok Kupája után 
másodszor ért csúcsra európai ku-
pasorozatban. 

Tirana egész Albánia történeté-
nek legnagyobb sporteseményére 
készült, így a két és fél éve átadott 
stadiont kizárólag gyalogosan lehe-
tett megközelíteni, a főutakat telje-
sen lezárták az autós forgalom elől. 
A szurkolók így is órákkal a kezdő 
sípszó előtt elözönlötték a létesít-
mény környékét. Két órával a 
meccs előtt már félház lehetett a le-
látókon, és rendre hangpárbajt ví-
vott egymással a két tábor, a 
feszültség szinte tapintható volt, 
mert a két klub egyaránt az elmúlt 
két évtized legfontosabb összecsa-
pása előtt állt. Noha még húszezer 
drukker sem lehetett jelen a helyszí-
nen, mégis katlanszerű hangulat és 
hangorkán fogadta a kivonuló csa-
patokat. Az olaszok az aréna egyik 
felét hagyományosan bordó-sár-
gába borították, míg a hollandok a 
Feyenoord klubszínei helyett Rot-
terdam városának zöld-fehér zász-
laját lobogtatták. 

A tízperces nyitóceremónia után, 
amelynek során bemutatták a kö-
zönségnek az első alkalommal elhó-
dítandó trófeát, a Feyenoord 

szimpatizánsai görögtüzeket gyúj-
tottak, míg az AS Romáé élőképpel 
köszöntötték kedvenceiket. 

A két együttes azonnal egymás-
nak is esett, de egyértelműen a szo-
katlan, sárga-szürke szerelésben 
futballozó rotterdamiak kezdtek 
magabiztosabban, a fővárosiak 
pedig kifejezetten indiszponáltan 
játszottak, így az is gondot okozott 
számukra, hogy átlépjenek a félpá-
lyán, ugyanakkor a védekezésük 
stabil volt. Ahogy a Farkasok fel-
ocsúdtak, hamisítatlan kupadöntős 
meccs alakult ki. A felek nem jól 
játszani, hanem nyerni akartak, így 
elsősorban semmiféle kockázatot 
nem vállaltak, csakis a biztonságra 
helyezték a hangsúlyt, ezért az első 
kapura lövésre is a 18. percig kellett 
várni. Ekkor már nem volt pályán a 
játékot sérülése ellenére vállaló 

Henrih Mhitarjan, akit bő negyed- 
óra után le kellett cserélni. Az ola-
szok aztán egy nagy egyéni hibát, 
Trauner rossz helyezkedését kihasz-
nálva szereztek vezetést: a 32.  
percben Mancini előreívelésénél 
Trauner alászaladt a labdának, így 
azt Zaniolo tisztán vehette át a  
16-os bal oldalán, majd okosan 
passzolta el a kapujából kirontó Bij-
low mellett (1-0). A szünet előtti 
percekben beszorult a Roma, de a 
Feyenoord nem tudta gólra váltani 
a fölényét. 

A második félidőben a hollandok 
nekirontottak az olaszoknak, akik 
csak Rui Patricio két hatalmas bra-
vúrjának köszönhetően tartották 
meg a vezetésüket, egy ízben a ka-
pufa is segítette a portugál hálóőrt. 
Az AS Roma hátsó alakzata önfel-
áldozóan futballozva őrizte a mini-

mális előnyt, de ellenakcióra nem 
jutott ereje a teljesen beszoruló gár-
dának. A játékrész derekán valame-
lyest alábbhagytak a Feyenoord 
rohamai, míg a Romára jó hatással 
volt Veretout és a tavaly nyári Eb-n 
elszenvedett súlyos sérülése miatt a 
sorozatban csak most bemutatkozó 
Spinazzola beállítása. A Feyenoord 
a hajrában sem talált rést a római 
védelmen, így a mérkőzés nagy ré-

szében hiába játszott fölényben, az 
ellenfele örülhetett a lefújáskor. A 
José Mourinho csapataira jellemző 
remek védekezés ezúttal a Roma 
számára is kifizetődőnek bizonyult. 

A lefújást követően aztán a 
bordó-sárgák azonnal a saját szur-
kolóik előtt kezdték ünnepelni a tör-
ténelmi diadalukat Gala  
híres, Freed from desire című sláge-
rére.

Az AS Roma nyerte az Európa-konferencialigát

Román foci a televízióban 
Május 27., péntek: 
* 20.30 óra: CSU Craiova – Botosáni FC (selejtező az Európa-kon-

ferencialigában való indulásért) 
Május 29., vasárnap: 
* 18.15 óra: Chindia Târgovişte – Concordia Chiajna (osztályozó az 

1. ligás szereplésért, az első mérkőzésen: 1-2) 
* 21.00 óra: Bukaresti Dinamo 1948 – Kolozsvári FCU (osztályozó 

az 1. ligás szereplésért, az első mérkőzésen: 0-2) 

Jegyzőkönyv 
Labdarúgó-Európa-konferencialiga, döntő: AS Roma (olasz) – Feye-

noord (holland) 1-0 (1-0) 
Tirana, Arena Kombetare, 19.597 néző, vezette: Kovács István (ro-

mániai). 
Gólszerző: Zaniolo (32.). 
Sárga lap: Pellegrini (37.), Zalewski (66.), Rui Patricio (84.), Spi-

nazzola (90+4.), illetve Trauner (25.). 
AS Roma: Rui Patricio – Mancini, Smalling, Ibanez – Karsdorp (89. 

Vina), Mhitarjan (17. Sergio Oliveira), Cristante, Zalewski (67. Spi-
nazzola) – Zaniolo (67. Veretout), Pellegrini – Abraham (89. Somuro-
dov). 

Feyenoord: Bijlow – Geertruida, Trauner (74. Pedersen), Senesi, Ma-
lacia (88. Dzsahanbahs) – Til (59. Toornstra), Aursnes, Orkun Kökcü 
(88. Walemark) – Nelson (74. Linssen), Dessers, Sinisterra. 

Szombat este Bajnokok Ligája-döntő 
Szombaton a labdarúgó Bajnokok Ligája-döntővel zárulnak az eu-

rópai kupasorozatok. A Liverpool a Real Madriddal találkozik 22 órai 
kezdettel. A mérkőzést a DigiSport 1, az Orange Sport 1 és a Prima 
Sport 1 élőben közvetíti. 

Mourinho történelmet írt 
José Mourinho az első labdarúgóedző, aki mindhárom európai ku-

pasorozatban diadalmaskodott. Az AS Romával ünnepelt szerdai ku-
pagyőzelmet megelőzően a portugál szakvezető a Bajnokok Ligáját 
kétszer, 2004-ben az FC Portóval, 2010-ben pedig az Internazionaléval, 
Európa-ligát – és a jogelőd UEFA-kupát – szintén két alkalommal, 
2003-ban a Portóval, 2017-ben pedig a Manchester Uniteddel nyert. 

Sajtótájékoztató az állatkertben  
Jól vannak az Ukrajnából mentett oroszlánok 

Csütörtökön délben sajtótájé-
koztatót tartottak a marosvá-
sárhelyi állatkertben, ame- 
lyen Lionel de Lange, a Warriors 
of Wildlife Alapítvány képvi-
selője részletesen elmesélte, 
miként jutott Marosvásár-
helyre a kilenc megmentett 
oroszlán az odesszai állat-
kertből.  

A Warriors of Wildlife Alapít-
vány Dél-Afrikában működteti a 
Simbonga állatmenhelyt és rezervá-
tumot. A dél-afrikai Lionel de 
Lange elmondta: 11 éve Ukrajná-
ban él, most onnan próbálja men-
teni a befogott vadállatokat. 
Ukrajnában és Oroszországban a 
jogszabályok megengedik, hogy 
magáncégek, magánszemélyek is 
tartsanak vadállatokat, így számos 

vendéglő, panzió reklámcélból ki-
sebb állatkerteket működtet, ezek-
ben gyakran afrikai vadállatokat, 
köztük oroszlánokat tartanak fogva, 
az esetek nagy részében nem meg-
felelő körülmények között. A há-
ború újabb feladatokat adott a 
szervezetnek, ugyanis számos 
ukrán nagyvárosban levő állatkertet 
tettek tönkre a bombázások, így 
menekíteni kellett az ott tartott ál-
latokat. Nemzetközi összefogásnak 
köszönhetően hozták el a szállít-
mányt Marosvásárhelyre. A külföldi 
állatvédő szakértő hangsúlyozta, 
hogy amikor felmerült az állatok át-
helyezésének szükségessége, akkor 
Szánthó Jánossal, az állatkert igaz-
gatójával való személyes kapcsola-
tának köszönhetően, továbbá az 
Európai Állatkertek és Akváriumok 
Szövetségének javaslatára jutottak 
el Marosvásárhelyre, ahol akár ro-
mániai viszonylatban is messze a 

legjobb körülményeket ajánlották 
fel az oroszlánok befogadására. 
Egyezkedniük kellett az odesszai 
állatkerttel és hatóságokkal is, de 
végül sikerült dűlőre jutniuk. A 
szállítás nem volt bonyodalommen-
tes, különösen a határátlépés volt 
nehéz. A Moldovai Köztársaságot 
rendőri kísérettel szelték át, a ható-
ságok készségesen segítettek. Arra 
is magyarázatot adott, hogy miért 
volt katonai kíséretük. Amíg Uk-
rajna területén haladtak – bár a gép-
kocsikra megkülönböztető jelként 
feltüntették a Vöröskereszt jelét –, 
fennállt a veszély, hogy a kocsisort 
megtámadják az oroszok. Szeren-
csére ezt elkerülték. Lionel de 
Lange hozzátette: az állatok szá-
mára is megpróbáltatás volt az uta-
zás és a helyváltoztatás, így néhány 
nap megkülönböztetett figyelemre 
van szükségük, ameddig megszok-
ják a helyet és új gondozóikat. Ezért 

egyelőre nem látogathatók, de mi-
után alkalmazkodnak, ittlétük alatt a 
marosvásárhelyi közönség is lát-
hatja őket. Amint korábban megír-
tuk, csak három-négy hónapig 
tartózkodik nálunk az oroszláncsa-
lád, ezt követően az amerikai Colo-
rado államban levő menhelyre 
kerül. Innen nem szállítják vissza 
Odesszába, hiszen ott messze nincse-
nek olyan körülmények, amilyeneket 
az AEÁ-ban biztosítani tudnak. Újsá-
gírói kérdésre válaszolva Lionel de 
Lange elmondta: a fogságban nevel-
kedett oroszlánokat nem tudják sza-
badon engedni, hiszen nem szoktak 
hozzá a vadonbeli élethez, így életük 
végéig gondozzák őket az amerikai 
rezervátumban, amely a szabad élet-
terükhöz hasonló feltételt biztosít.  

Az alapítvány tevékenységét, 

mint ahogy a szóban forgó szállítást 
is, különböző támogatásokból fede-
zik. Van kiadás, hiszen csupán az 
oroszláncsalád elszállítása több 
mint 60.000 dollárba kerül. Biztosí-
tani kell a különleges – repülőre al-
kalmas – szállítóládát, az ellátást, az 
okiratok intézését, ami még egye-
lőre kiszámíthatatlan kiadásokkal 
jár. A Warriors of Wildlife Alapít-
vány eddig 27 oroszlánt, egy tigrist 
és nyolc barna medvét mentett meg, 
ezek között vannak a Marosvásár-
helyre került állatok is. Természete-
sen a lehetőségek szerint folytatják 
az együttműködést a marosvásárhe-
lyi kollégákkal, s bár Lionel de 
Lange azt mondta, az állatok kiváló 
kezekben vannak, még visszajön, 
meglátogatja kollégáival a Vásárhe-
lyen  „vendégeskedőket”. 

Vajda György
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Lionel de Lange       Fotók: Vajda György 

Látogatásunkkor nyugodtak voltak a ragadozók



REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, ROLETTÁK, GA-
RÁZSKAPUK, ÁTLÁTSZÓPONYVA-BEÉPÍTÉS és egyéb árnyé-
kolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy választékban. Tel. 
0745-379-638. (66289-I) 

TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német 
REHAU profilokból. Tel. 0745-379-638. (66289-I) 

A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes körű 
ellátást biztosít a segélyből (koporsó, szállítás, balzsamozás, temet-
kezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534. (66256-
I) 

SEGÉDMUNKÁST alkalmazunk SÍRKÖVEK ÉPÍTÉSÉHEZ. Tel. 
0744-224-201. (23095-I) 

KŐMŰVES szakképzett személyt alkalmazunk SÍRKÖVEK ÉPÍTÉ-
SÉHEZ. Tel. 0744-224-201. (23095-I) 

A TIMKO PÉKSÉG alkalmaz üzleteibe ELADÓKAT. Érdeklődni a 
cég székhelyén, a Bodoni utca 85. szám alatt vagy a 0756-128-310-
es  telefonszámon. (66534-I) 

IDŐS-/BETEGGONDOZÁS. Tel. 0745-164-049. (15926) 

GYÓGYPEDIKŰR. Tel. 0756-680-226. (15926) 

VÁLLALOK TAKARÍTÁST, BETEGGONDOZÁST. Tel. 0743-
036-246. (p.-I) 

A SECURITECH ROM PROD KFT. alkalmaz VILLANYSZERE-
LŐT, LAKATOST és MARÓST. Előnyt jelent a szakmai tapasztalat. 
Önéletrajzokat várunk az  office@securitechromprod.ro e-mail-címre, 
illetve a cég székhelyén, a Bodoni utca 66/A szám alatt. Érdeklődni a 
0729-142-792-es telefonszámon lehet. (66537-I) 

FRANCIA CÉG DOKUMENTUMKEZELŐKET keres 4, 6 vagy 
8 órás munkaidőre. Elvárások: számítógépkezelési-ismeretek, gépírás, 
komolyság. Ebédjegyet és teljesítménybónuszt ajánlunk. Az önélet-
rajzokat a tgmures.recrutare@gmail.com e-mail-címre várjuk. (p.-I) 

MAGÁNCÉG RAKTÁROST alkalmaz. Előnyös bérezés. Érdek-
lődni a 0771-707-880-as telefonszámon. (66557-I) 

MAGÁNCÉG MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐT alkalmaz. Angol- 
és románnyelv-tudás kötelező. Érdeklődni a következő telefonszá-
mon: 0723-244-200. (sz.-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat
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A Mureş Insolvency SPRL – Marosvásárhely, Ghe. Avramescu u. 4. szám –, az újraszerveződés alatt álló 
adós Foraj Sonde Rt. csődbiztosa nyilvános árverést szervez az alábbi javak eladására:  
a) Egyenként:  
1. 67  db szállítóeszköz, kikiáltási ár: 2.785.585 lej + héa 
2. 15 db konténer, kikiáltási ár 8.207 lej + héa/db 
b).  Egy tömbben:  
öntőformák, legkevesebb 20.000 lej + héa értékben  
1. 166-féle cserealkatrész Drillmec fúróberendezéshez. Kikiáltási ár 281.560 lej + héa. A javak teljes listája 
megtalálható a csődbiztos székhelyén. 
2. 206-féle top drive Tesco cserealkatrész. Kikiáltási ár 264.627 lej + héa. A javak teljes listája megtalálható 
a csődbiztos székhelyén. 
3. 740-féle cserealkatrész. Kikiáltási ár 1.044.836 lej + héa. A javak teljes listája megtalálható a csődbiztos 
székhelyén. 
4. 48-féle cserealkatrész PVC-nyílászárókhoz. Kikiáltási ár 26.673 lej + héa.  
5. 382-féle cserealkatrész, szerszámok, felszerelés. Kikiáltási ár 4.015.127 lej + héa. A javak teljes listája 
megtalálható a https://www.licitatii-insolvata.ro, www.smda.ro és www.olx.ro  oldalakon, illetve a csődbiztos 
székhelyén. 
A nyilvános árverésre június 3-án 13 órától kerül sor a csődbiztos székházában, és hetente megismétlik 
péntekenként, ugyanabban az időpontban,  az értékesítésig. Az árverésen részt vehetnek azok a magán- és 
jogi személyek, akik/amelyek kifizetik a kikiáltási ár 10%-át képező garanciát, a részvételi díjat, és megvásá-
rolják a feladatfüzetet legkésőbb 24 órával az árverés kezdete elõtt. Bővebb felvilágosítás a csődbiztos 
0265/269-700, 0745-146-096-os telefonszámán. 

III. Folkfórum – Maros megyei  
hagyományőrzők fesztiválja  
2022. május 27–29. Marosvásárhelyi vár 

Program

A III. Folkfórum hagyományőrző fesztivált a Maros Művészegyüttes és az Erdélyi Hagyományok Háza 
Alapítvány szervezi, társszervező a Parapács Egyesület.

ADÁSVÉTEL 

ELADÓK: telek, méhészfelszerelés, 
kaptárak, mézpergető, viaszprés, fő-
zött viasz, motoros permetező, szőt-
teszsák, törökbúza és kas. Tel. 
0265/314-488. (15009-I) 

ELADÓ bontásból származó, jó mi-
nőségű háztetőcserép. Érdeklődni a 
0745-751-534-es telefonszámon. 
(sz.-I) 

ELADÓK: összecsukható vaságy, 
húsdaráló, dió és mák, könyvek, 
csónakos varrógép, hintaszék, 
festmények, keretek, rádió, aragázkályha, 
porszívó, szép cserefa ajtó, többféle 
bútordarab, lemezek, órák, csergeterítő, 
üvegkorsók, többféle nagy és kicsi edény, 
15 db báránybőr, sok baba, kerékpár, 
szőnyegek, fából kiságy, régiségek, 
ezenkívül sok egyéb, minden olcsón. 
Csere is érdekel.  Tel. 0265/242-342. 
(15612) 

RABLAPROGRAMBA illő autót vá-
sárolok, az elszállítását és forgalom-
ból való törlését vállalom. Tel. 
0748-882-828. (15821-I) 

ELADÓ 7 egész doboz 250 mg-os 
Madopar, 100 darabos kiszerelésben. 
Külföldről volt véve, a Parkinson-kór 
kezelésére. Tel. 0722-272-944. 
(16074-I) 

ELADÓ 2 darab natúr íróasztal jutá-
nyos áron és két darab új ágybetét 
(matrac). Tel. 0787-339-343, 
0265/250-315. (16083-I) 

ELADÓ szekrény + vitrines rész, kicsi 
és nagy kanapé, aragázkályha, retró 
konyhaszekrény, franciaágy + betét, 
ágyneműtartó, kisebb szekrények, mo-
sógép. Tel. 0748-203-420. (16105-I) 

LAKÁS 

KIADÓ másfél szobás, bútorozatlan 
garzonlakás hosszú távra a Kárpátok 
sétányon. Tel. 0749-425-152. (15943) 

ELADÓ 3 szobás, I/IV. emeleti, I. osztályú 
tömbházlakás a Kövesdombon nagy 
pincével. Tel. 0766-869-613. (16087) 

KIADÓ garzon a központban egy fiú-
nak, magánlakásban. Tel. 0770-850-
272. (16089-I) 

MINDENFÉLE 

VÍZ-, GÁZ-, FŰTÉSSZERELÉST 
vállalok. Tel. 0746-638-960. (15859) 

ALKALMI FRIZURÁKAT készítek. 
Házhoz is megyek. Tel. 0740-846-
127. (15903-I) 

CÉG vállal 10% kedvezménnyel ház-
tetőkészítést, tetőfedést, tetőjavítást, 
cserépforgatást, bel- és kültéri mun-
kát, bontást. Tel. 0774-574-527. 
(15831-I) 

FESTÉST, csempézést, gipszkarton-, 
ajtószerelést vállalok. Tel. 0771-393-
848, 0749-564-921. (15920) 

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

A hirdetési rovatban megjelent 
közlemények, reklámok tartalmáért 

a hirdetésfeladó vállalja  
a felelősséget!
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HEGESZTŐGÉPEK javítása. Tel. 
0740-708-157. (15723-I) 

VILLANYSZERELÉS: épületi, gépé-
szeti, monofázisú, háromfázisú. Tel. 
0740-708-157. (15723-I) 

TERMOPÁN ajtók, ablakok javítása, 
szúnyoghálók szerelése. Tel. 0771-
383-725. (15770) 

KERTI MUNKÁT, permetezést, favá-
gást vállalok. Tel. 0770-621-920. 
(15831-I) 

VÁLLALUNK tetőjavítást, tetőkészí-
tést mindenféle anyagból, bádogos-
munkát, -javítást, bármilyen 
építkezési munkát és sürgősségi ja-
vítást, meszelést. Készítünk kerítést, 
kaput vasból. Nyugdíjasoknak 18% 
kedvezmény. Tel. 0767-711-466, Mik-
lós. (15891) 

VÁLLALUNK tetőkészítést lemezből, 
cserépből; ácsmunkát, teraszkészí-
tést, garázsfelújítást, külső-belső szi-
getelést, meszelést, bármilyen kisebb 
javítást és mindenféle más munkát. 
Tel. 0747-508-707, Misi. (15925-I) 

FUVART, bútorhordást vállalunk sze-
mélyzettel, külföldre is, valamint tör-
melékszállítást. Tel. 0749-543-104. 
(14975-I) 

VÁLLALUNK 10% kedvezménnyel 
építkezési munkát: tetőkészítést le-
mezből vagy cserépből, szigetelést 
polisztirénnel, bármilyen sürgős tető-
javítást. A kiszállás és a szállítás in-
gyenes. Tel. 0742-964-777, István. 
(15887-I) 

KÉSZÍTÜNK külső redőnyöket, sza-
lagfüggönyöket, szúnyoghálót. Tel. 
0744-121-714. (15905-I) 

VÁLLALUNK tetőkészítést lemezből, 
cserépből; ácsmunkát, teraszkészí-
tést, garázsfelújítást, csatornajavítást, 
bármilyen kisebb javítást és minden-
féle más munkát, kerítéskészítést is. 
Tel. 0740-756-103. (15816-I) 

TETŐFEDŐ KFT. vállal tetőkészítést, 
tetőjavítást, ácsmunkát, bádogos-
munkát, szigetelést, meszelést, bár-
milyen kis javítást. Tel. 0746-972-003, 
Fülöp Hunor. (16065-I) 

BÁRMILYEN típusú tetőfedést, ki-
sebb javítást, szigetelést vállalunk, 
fából teraszt készítünk. Tel. 0721-
308-319, 0758-598-133. (16066) 

TETŐKÉSZÍTÉS, teraszkészítés, te-
tőjavítás, cserépjavítás, külső-belső 
szigetelés. Nyugdíjasoknak 15% ked-
vezmény. Tel. 0750-132-410.  
(16067-I) 

ENGEDÉLLYEL rendelkező szerelő víz-, 
gáz-, központi fűtéssel, padlófűtéssel, 
kanalizálással kapcsolatos sürgősségi 
eseteket vállal. Tel. 0770-905-315. 
(16103) 

VÁLLALUNK szobafestést, mázolást, 
lépcsőházfestést, csempe-, 
padlócsempe-, lamináltparkett-lerakást 
garanciával. Tel. 0746-552-473.  
(16100) 

MEGEMLÉKEZÉS 

 
Fájó szívvel emlékezünk május 
29-én PÁNTI LÁSZLÓRA halálá-
nak 10. évfordulóján. Szép emlé-
két szeretettel őrizzük.  

Szerettei. (16056-I) 
 
 
 
Életed úgy múlt el, mint egy pilla-
nat, 
De emléked szívünkben örökre 
megmarad. 
Fájó szívvel emlékezünk a szent-
háromsági születésű SZABÓ  
JÓZSEFRE halálának 8. évfordu-
lóján. Emléke legyen áldott, nyu-
galma csendes! Szerettei. (sz.-I) 
 
 
 
Könnyes szemmel nézünk az 
égre, kérjük a Jóistent, nyug-
tasson békében. Jóságos szíve-
tek pihen a föld alatt, minden 
könnycsepp nyugtassa álmoto-
kat. 
Szomorú szívvel és fájdalommal 
emlékezünk id. SINKA ERNŐRE 
(Öcsi) halálának 13. évfordulóján, 
valamint SINKA ANCIRA halálá-
nak 9. évfordulóján. Szívünkben 
örökké élni fogtok. Emléketek le-
gyen áldott, nyugalmatok csen-
des! Gyászoló szeretteik. (16088) 
 
 
 
A múltba visszanézve valami fáj, 
valakit keresünk, aki nincs már. 
Temető csendje ad neki nyugal-
mat, szívünk fájdalma örökre 
megmarad. 
Szomorú szívvel emlékezünk 
május 27-én LACZKÓ  
KÁROLYRA halálának 9. évfordu-
lóján. Emléke legyen áldott, nyu-
galma csendes!  
Bánatos felesége, Mária Mag-
dolna, Zsolt és családja. (16092-I) 
 
 
 
Egy könnycsepp a szemünkben 
érted él, egy gyertya a sírodon 
érted ég, egy fénykép, mely őrzi 
emléked, s egy út, mely elvitte az 
emléked. Kérjük a Jóistent, hogy 
szeressen téged, helyettünk an-
gyalok simogassák lelked! 
Az emlékezéshez szeretet kell, 
akit szeretünk, nem feledjük el. 
Kegyelettel emlékezünk május 
27-én BOÉR ISTVÁNRA halálá-
nak 13. évfordulóján. Emléke le-
gyen áldott, nyugalma csendes! 
Szeretteid. (16095-I) 
 
 

 
Kegyelettel emlékezünk volt 
O S Z T Á LY FŐN Ö K Ü N K R E ,  
TANÁRAINKRA és OSZTÁLY-
TÁRSAINKRA, akik találkozón-
kon már nem lehetnek közöttünk. 
A Művészeti Líceum 1967-ben 
végzett zene- és képzőművész 
évfolyama. (16111-I) 
 
 
 
Szomorú szívvel emlékezünk 
KISS JÁNOSRA halálának 11. év-
fordulóján. Emlékét őrzi felesége, 
unokája, testvérei, rokonai, bará-
tai, ismerősei. Emléke legyen ál-
dott, nyugalma csendes! (16084) 
 
 

ELHALÁLOZÁS 
 
 
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 
a szeretett édesapa, nagytata, 
rokon és jó barát, 

HEISSMANN LORÁND 
(Öcsi) 

2022. május 18-án, életének 77. 
évében elhunyt. 
Drága halottunkat május 27-én 
15 órakor a római katolikus teme-
tőben helyezzük örök nyuga-
lomra.  
A Jóisten irgalmában nyugodjék 
békében!  

A gyászoló család. (16090) 
 
 
 

Végtelen fájdalommal tudatjuk, 
hogy a szeretett édesanya, fele-
ség, testvér, rokon és jó barát, a 
makfalvi születésű 

KISS MAGDOLNA  
(szül. Zsigmond) 

életének 80. évében 2022. május 
26-án elhunyt. Drága halottunkat 
május 29-én 13 órakor helyezzük 
örök nyugalomra szülőfalujában.  

A gyászoló család. (-) 
 

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS 
 
 
Szívünkbe zárva szép emlé-
két, veszünk búcsút HAJDU 
ÁRPÁDNÉ ANNÁTÓL.  
Együttérzésünket fejezzük ki, 
és vigasztalódást kívánunk a 
családnak.  
Az évfolyamtársak nevében 
Bósy Ibolya. (16106) 

 

 

 
A STELLA MARIS VENDÉGLŐ  

– Marosvásárhely, Tineretului utca 2. szám  
(a volt Bradul vendéglő, a polgármesteri hivatal mögött) – 

 rendezvényeket szervez:  
esküvő, keresztelő, bankett, tor stb. 

maximum 140 személy részvételével.   
Ugyanott önkiszolgáló vendéglő, többféle,  
választható menüvel, házhoz szállítással. 

Tel. 0744-618-608. (66531-I)

Múlik az idő, a fájdalom nem 
csitul, szemünkből a könny 
naponta kicsordul. 
Szívünkben el nem múló fáj-
dalommal emlékezünk 

ZÖLDI IMOLA EMESÉRE 
szül. Kiss, 

aki tíz éve, május 31-én,  
34 évesen itthagyott minket.  
Emlékét őrzi édesanyja, fia, 
nagynénjei, unokatestvérei 
és családjuk, keresztfia, 
férje, rokonai, barátai, isme-
rősei. 
Emléke legyen áldott, nyu-
galma csendes! (16084-I)

„… akik igazságra tanítottak sokakat, tündökölnek  
örökkön-örökké, miként a csillagok.“ 

 
Születésének 100.  évfordulója alkalmából 

meleg szeretettel, hálával és tisztelettel emlékezünk 
 

GÁLL MARGIT 

néhai makfalvi tanító nénire,  
aki már 2 éve örökre megpihent. 

Emléke legyen áldott, nyugalma csendes, kedves lénye 
örökké  

lelkünkben marad. 
Szerettei, volt tanítványai. (sz.-I)

„Cipelem a sorsomat, de néha nem bírom el,  
Keresem a lelkemet, de van, hogy nem felel.” 
 

BÁLINTH ZOLTÁN TIBOR 
(1972–2003) 

tragédiájának 19. évfordulójára 
 
„Némelyek előremennek, és várják azokat, akiknek dolguk 
van még a földön. Néha a gyermek megy előre, néha a szülő, 
de a Teremtő úgy osztotta be, hogy aki csillagok fölé kerül, 
legyen, aki várja őt…” 
Édesanyád, Erzsike. 

* 
„Élete, mint fénylő csillagocska, 
Földi létének ennyi volt kiróva. 
Lelke útra kelt, emléke megkövült, 
Eltávozásának csak a menny örült… 
Sorsának ezüstfonala elszakadt, 
Öröklétbe hullt mosolya itt maradt.” 
Testvére, Csaba, fia, Erik.  

* 
„Újra akarom nézni a kedves arcát, 
de nem láthatom drága mosolyát. 
Fiatal volt még, ott volt az élete, 
de elvették Tőle, elvették örökre.” 
Ibi keresztmama. 
 
Csak a viszontlátás reménye enyhíti a válás fájdalmát. 

Nyugodjon békében! (16107-I) 
 

Nagyon nagy szomorúsággal szívünkben búcsúzunk  
HEISSMANN ÖCSITŐL 

(Hajci bácsi),  
akinek puszta jelenléte betöltötte a szobát, ahol volt, és min-
dig tudott olyat mondani, amitől az ember lelke megtelt sze-
retettel. Vidámsága, humoros személyisége mosolyt csalt 
mindenki arcára, önzetlen segítőkészsége és jóakarása pá-
ratlan volt.  
Óriási űrt hagy maga után, az együtt töltött boldog időt, a 
szép, feledhetetlen emlékeket szívünkben őrizzük, és mindig 
szeretettel gondolunk rá.  
Nyugodj békében, Öcsi bácsi, angyalok őrizzék álmaid! 

Barabás Jóska és leányai külföldről. (-I) 

Kimondhatatlan sok szeretettel emlékezünk drága  
édesanyánkra,  

PÉNZES MARGITRA  
halálának 14. évfordulóján,  
és hőn szeretett öcsénkre, Gyurikára, 

PÉNZES GYÖRGYRE,  
aki 45 éve távozott a mennyek országába.  
Emlékük legyen áldott, nyugalmuk háborítatlan!  

Panni, Ákos és szerető családjuk. (16029-I) 



Közlemény 
 
Szászrégen város önkormányzata, az Akácfa (Salcâmilor) 

utcába javasolt Ivóvízelosztó vezeték cseréje, Akácfa utca, 
Szászrégen elnevezésű projekt tulajdonosa értesíti a lakos-
ságot, hogy a terv a besorolási szakaszba jutott környezet-
védelmi hatástanulmány kidolgozása nélkül (telekkönyvi 
szám 59961, Maros megye). A döntés meghozatalát alátá-
masztó indokokat a Marosvásárhelyi Környezetvédelmi 
Felügyelőség Hídvég utca 10. szám alatti székhelyén lehet 
tanulmányozni hétfőn 9–15, kedd-péntekig 9–14 óra között, 
valamint a http://apmms.anpm.ro weboldalon. 

A lakossági észrevételeket a jelen közleménynek a kör-
nyezetvédelmi felügyelőség honlapján való megjelenésétől 
számított 10 napig fogadják.  
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Június 1-jén újra  
MESEVÁSÁR  

az Ariel színházban 
 

Az Ariel színház és a Pro-KaArt  
Kulturális Egyesület legutóbb 2019-ben szervezett 
Mesevásárt, akkor  körülbelül 2500 gyerek és felnőtt  
látogatott el a gyereknapi eseményre. 

A szervezők idén újra szeretettel várnak minden 
érdeklődőt a IV. Mesevásárra, amelynek helyszíne a 
Nyomda utcai Ariel színház nagyterme és belső ud-
vara.  

Reggel 10 és este 7 óra között a többi között gyer-
mekkönyvvásár, gyerekelőadás, koncert, vetélkedők, 
zenés  játékok és kézműves-foglalkozás várja  
a játszani vágyó gyermekeket és felnőtteket.

Árverési hirdetés 
Szászrégenben, az Adó- és Pénzügyi Osztály Mihai Viteazu u. 2. szám alatti székhelyén 2022. június 16-án 
11 órakor nyilvános árverésen értékesítik az alábbi javakat: 
1. – F200 603 fagyasztó, kikiáltási ár 9.450 lej; 
– PKM profilszabó, kikiáltási ár 8.325 lej; 
– SCV vízásványtalanító, kikiáltási ár 6.300 lej; 
– BUTYL 7 kg BM7 típusú sajtológép, kikiáltási ár 25.500 lej; 
– RTM SCV forgóasztal, kikiáltási ár 5.500 lej; 
– CCT S3726 üvegvágó gép, kikiáltási ár 88.500 lej; 
– TMPB poliszulfidos pumpa, kikiáltási ár 48.300 lej;  
Az ingó javak a PAVIO WINDOWS&DOORS KFT. tulajdonát képezik. A kikiáltási ár a becsérték 75%-a,  nem 
tartalmazza a héát (második árverés).  
2. – Citroen Jumper személygépkocsi, rendszáma B-111-YTI, kikiáltási ár 17.340 lej 
– Ford Tranzit személygépkocsi, rendszáma MS-29-DEL, kikiáltási ár 5.565 lej; 
– Mitsubishi N1G személygépkocsi, rendszáma MS-11-HCM, kikiáltási ár 23.978 lej; 
– Peugeot személygépkocsi, rendszáma B-82-PIO, kikiáltási ár 8.655 lej; 
– Skoda Octavia személygépkocsi, rendszáma MS-11-CUT, kikiáltási ár 9.278 lej; 
– LINHAI típusú ATV, 2007-es gyártású, kikiáltási ár 2.164 lej; 
– Arctic 294 l-es kombinált hűtőszekrény, kikiáltási ár 188 lej;  
– HP Laserjet PRO P11 típusú nyomtató, kikiáltási ár 135 lej; 
– Lenovo Intel Core I5, 2,2 GHz, 8GB RAM laptop, kikiáltási ár 743 lej; 
–  11 db polc PAL-lemezből, kikiáltási ár 635 lej.  
A fenti javak mind a DEL FOREST KFT. tulajdonát képezik.  
A kikiáltási ár a becsérték 75%-a,  nem tartalmazza a héát (második árverés).  
A 2015. évi 207-es, pénzügyi eljárásra vonatkozó törvény 250. cikkelye 4. bekezdésének i pontja  előírásai 
alapján felkérjük mindazokat, akik valamilyen címen jogot formálnak a fenti javakra, hogy értesítsék errõl a 
végrehajtót legkésőbb egy nappal az árverés időpontja előtt.  
Akik érdekeltek a vásárlásban, jelenjenek meg az árverésen a megszabott helyen és időben, és legkésőbb 
egy nappal az árverést megelőzően nyújtsák be a következõ iratokat: vásárlási ajánlat, a kikiáltási ár 10%-át 
kitevő részvételi díj kifizetését igazoló irat – a pénzt a Szászrégeni Kincstárba az IBAN 
RO64TREZ477506701XXXXXXX számlára kell átutalni, adószám 4322653, címzett a Szászrégeni Adó- és 
Pénzügyi Osztály –, vagy mutassanak be banki garancialevelet a kikiáltási ár 10%-áról; az ajánlattevőt kép-
viselő személy meghatalmazása, romániai jogi személyek esetén a Cégbíróság által kibocsátott bejegyzési 
okirat másolata, külföldi jogi személyek esetén a bejegyzési okirat román nyelvû fordítása, romániai magán-
személyeknek a személyazonossági igazolvány másolata, ahhoz, hogy a megszabott helyen és időben részt 
vehessenek az árverésen.  
Jelen hirdetés kifüggesztésének idõpontja: 2022. május 27. A hirdetést kifüggesztik a Szászrégeni Adó- és 
Pénzügyi Osztály székhelyén, a beresztelki és palotailvai polgármesteri hivatalban, az adós cégek székhelyén, 
valamint megjelenik a pénzügyminisztérium honlapján. Bővebb felvilágosítás a 0265/512-592-es telefonszá-
mon (adóbegyűjtő és végrehajtó iroda).  


