
Tragédia történt kedden Nyárádselyében: egy
idős nő kútba ölte magát abbéli félelmében,
hogy elveszítheti koronavírussal fertőzött
egyetlen gyermekét.

A kútba fulladt nőt testvére fedezte fel; riasztotta a
szomszédokat, majd a hatóságokat. A helyszínre a nyá-
rádszeredai hivatásos tűzoltókat rendelték ki, ők emel-
ték ki az áldozatot a vízből, a mentősök viszont csak a
halál beálltát tudták megállapítani. A tragédia a délelőtti
órákban történt.

A 73. életévében járó nőt megviselte az élet, gon-
dozta a sokat betegeskedő férjét, akit közel tíz éve ve-
szített el, majd egyedül élt, hiszen egyetlen lánya
Marosvásárhelyen él, orvosi asszisztens. K. L. nem volt
kimondottan beteges, ágyban fekvő; kis kertjét, háztáját
rendezgette, és rendszeres kapcsolatot ápolt a faluban
élő lánytestvéreivel, az egyikük épp a tőszomszédja
volt. Az idős asszonyt az utóbbi hetekben azonban ha-
talmába kerítette a bánat. Ortopédiai asszisztensként
dolgozó egyetlen lányát a koronavírussal fertőzött be-
tegek ápolására rendelték, ahol megfertőződött, és
három hete kórházi kezelésre utalták be. Azóta az idős
asszony magába zárkozott, nem beszélt a szomszédai-

val, a kaput is bezárta, csak testvérei mehettek be hozzá,
ők vittek ennivalót is neki, ugyanis bánatában már a fő-
zéssel is felhagyott. Szörnyen megviselte az a gondolat,
hogy lánya meghalhat, és neki kell őt eltemetnie. Hiába
vigasztalták testvérei és a gyermeke, ő abban a tudatban
volt, hogy aki vírusfertőzött, az meg is hal. Az utóbbi
napokban többször is utalt szóban testvéreinek arra,
hogy halála után mit hol találnak meg a házában, de
azoknak meg sem fordult a fejében, hogy miért beszél
így, és mindenki azzal bátorította, hogy gyereke hama-
rosan meggyógyul, és elhagyja a kórházat. Lánya tele-
fonhívásai és az anyák napjára küldött virágcsokra sem
tudott erőt adni az elkeseredett nőnek.

K. L.-t kedden reggel látta utoljára a szomszédban
lakó húga, mielőtt a mezőre ment volna. Onnan 11 óra
táján tért vissza, s szokás szerint bement a testvéréhez:
ezúttal is kizárta a kaput, bement, de az asszonyt nem
lelte sem az udvaron, sem a kertben, sem a nyitva ha-
gyott lakásban. A nyári konyhában a virágcsokor mellett
egy cédulát talált, amelyen csak annyi állt: „a kútban
vagyok”. A kétségbeesett asszony ekkor fedezte fel a
kút mellett álló kisszéken a testvére papucsait, gondosan
egymás mellé helyzve, a kút ajtaja pedig nyitva volt.
Rögtön riasztotta a szomszédokat, majd a hatóságokat.
Az áldozat a vízben volt, A feje búbját látták, ami azt

A koronavírus-járvány megfékezése miatt hozott intézkedé-
seket lassan feloldják, s a légi járatok is fokozatosan bein-
dulnak. Amint a Népújságban is közzétettük, Marosvásárhely
és Budapest között május elsejétől közlekedik a Wizz Air-
járat, s május 15-től újraindul a londoni is. Akinek halaszt-
hatatlan az utazás, akkor is repül, ha azután két hétre házi
elkülönítésbe, illetve intézményes karanténba kell vonulnia.
Sokan felteszik a kérdést: milyen egészségügyi és biztonsági
intézkedéseket vezetnek be a légitársaságok az utasok vé-
delme érdekében?

Ezekre a kérdésekre Váradi József, a Wizz Air légitársaság vezérigaz-
gatója adott választ, tájékoztatását a turisztikai irodák vezetőihez is el-
küldte, hogy az információk minél több utazóhoz jussanak el. Mi a
Thomas Hux utazási iroda közösségi oldalán bukkantunk rá a tájékozta-
tóra, amiben a vezérigazgató rámutat, hogy a Wizz Air újraindította já-
ratait olyan országokban, ahol az erre vonatkozó szabályozások, illetve
a fokozatosan enyhülő korlátozó intézkedések lehetőséget adnak. A tár-
saság stratégiája teljes mértékben megfelel a helyi szabályozásoknak,
hiszen fokozott egészségügyi és biztonsági eljárásokat vezettek be. 

Június 1-jén nyit
a Palota
A kiállítófelületek, galériák a szükség-
állapot május 15-i feloldását követően,
a megfelelő óvintézkedések mellett
nyithatnak ki. Ennek kapcsán Fülöp
Tímeával, a marosvásárhelyi Kultúrpa-
lota igazgatójával beszélgettünk.

____________2.
Operett 
A Theater on Air program keretében
ezúttal a Tompa Gábor által rendezett,
több mint húsz évvel ezelőtt bemuta-
tott Operett című produkciót tekinthetik
meg az érdeklődők világszerte a szín-
ház Facebook-csatornáján május 17-
én, vasárnap. 

____________4.
A láthatatlan
barikádon 
A világon eddig még soha nem ta-
pasztalt rendkívüli helyzetben a ható-
ságok, közigazgatási egységek, civil
szervezetek, magánszemélyek, talán
kevés kivétellel, de igyekeztek össze-
fogni és tenni azért, hogy minél keve-
sebben betegedjenek meg. 

____________18.
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Trianon-nap

„Egy erős, magabiztos, bűntudat nélküli többség soha nem fitog-
tatja hatalmát, nem hoz létre szándékosan olyan helyzeteket, amely-
ben a másik megalázottnak érzi magát, ahol őt kigúnyolják,
megbélyegzik, ahogyan tették azt önök az elmúlt három hétben” –
jelentette ki Kelemen Hunor a minapi parlamenti vita során, amikor
az alsóház megszavazta azt a törvénytervezetet, amely a trianoni
szerződés napjává nyilvánítja június 4-ét Romániában. 

A jogszabály szerint ezen a napon a történelmi esemény jelentő-
ségét népszerűsítő rendezvényeket tartanak, amelyhez az állami és
helyi hatóságok logisztikai vagy költségvetési támogatást nyújthat-
nak. A trianoni szerződés jelentőségét tudatosító tudományos, okta-
tási, kulturális rendezvényekről a közszolgálati médiának is be kell
számolnia. A kormánynak és a helyi hatóságoknak gondoskodniuk
kell arról, hogy június 4-én, az első világháborút lezáró, Magyar-
ország határait kijelölő békeszerződés évfordulóján kitűzzék a köz-
tereken Románia nemzeti lobogóját.

Az RMDSZ elnöke kijelentette: ami száz évvel ezelőtt történt, az
a román nemzetnek érthetően nagy örömet szerez, azonban a magyar
nemzet és a romániai magyarok számára óriási veszteség, és ezt a
tényt a román parlament elé terjesztetett törvényjavaslat sem tudja
megváltoztatni. Leszögezte: a magyarok a magyar nemzet részei,
függetlenül attól, hogy hol élnek, a nemzeti szolidaritás és a felelős-
ség pedig nem irányul senki ellen.

(Folytatás a 3. oldalon)

Fokozottan vigyáz az utasokra a Wizz Air légitársaság

Lazulnak a biztonsági intézkedések

Tragédia Nyárádselyében
Öngyilkos lett bánatában

(Folytatás a 2. oldalon)
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Európa-szerte ezen a hétvégén mutatták volna
meg éjszakai arcukat a múzeumok, a koronaví-
rus-járvány miatt azonban a kulturális élmények-
ben gazdag, nagy tömegeket megmozgató
rendezvénysorozat elmarad. A kiállítófelületek,
galériák a szükségállapot május 15-i feloldását
követően, a megfelelő óvintézkedések mellett
nyithatnak ki. Ennek kapcsán Fülöp Tímeával, a
marosvásárhelyi Kultúrpalota igazgatójával be-
szélgettünk.

– A vezetőtanács szerdai megbeszélésén eldőlt, hogy a
Palota június 1-jén nyitja meg újra kapuit. Az elkövetkező
hetekben igyekszünk biztonságos körülményeket teremteni
a látogatáshoz, az egészségügyi minisztérum és a Romániai
Múzeumok Hálózata ajánlásait is figyelembe véve.

– Milyen intézkedésekre lesz szükség?
– Ki kell jelölni az útvonalat a látogatók közötti másfél

méteres távolság betartására, biztosítani kell a különálló ki-
járatot és bejáratot, valamint lehetőséget kell teremteni a
kéz és a lábbeli fertőtlenítésére. A személyzetet fel kell ké-
szíteni a látogatói óvintézkedések betartatására. Az érkezők
a testhőmérséklet megmérése után léphetnek majd be az
épületbe. Máskor ebben az időszakban már áttértünk a
nyári programra, idén marad a téli nyitvatartás, tehát kedd-

től péntekig 18 óra helyett 16 óráig, hétvégén 14.30-ig lesz
látogatható a Palota. 

– A június 1-jei nyitáskor mit tekinthet meg a nagyér-
demű?

– Külön programmal nem készülünk, erre a jelenlegi
helyzetben nincs lehetőség. Ezt egyébként az épületben
zajló nagyméretű felújítási munkálatok sem tennék lehe-
tővé. Jövő hónaptól az előcsarnokot, a hangversenytermet
és részlegesen a Tükörtermet lehet majd megnézni, ez utób-
biban a munkálatok miatt az eredeti bútorzat egy része
most hiányzik. A Kultúrpalotában egyébként jelenleg csak
az állandó kiállítások lennének megtekinthetők, a tavaly
októberben megnyitott erdélyi festészeti tárlatot idén ápri-
lisig láthatta vendégül a Palota. 

– A Maros Megyei Múzeum milyen jelentősebb tárlat-
nyitói maradtak el a pandémia miatt?

– Most, május 18-án, a Múzeumok Éjszakája keretében
nyílt volna meg a várban a nápolyi múzeum tulajdonában
levő Pompeji-tárlat, amely a járvány kitörése előtt világ kö-
rüli útra indult, jelenleg Lengyelországban van. Kárpótlás-
ként az elmaradt programokért virtuális sétára hívjuk az
érdeklődőket, a www.kulturpalota.ro honlapon az erdélyi
festészeti kiállítás termeiben nézelődhetnek a művészetba-
rátok. Emellett a Maros Megyei Múzeum honlapját (mu-
zeulmures.ro) és Facebook-oldalát is érdemes figyelemmel
kísérni. 

igazolja, hogy nem baleset folytán került oda, hanem elter-
velt szándékkal ugrott bele. A tűzoltók nem tudtak hozzá-
férni, így vízzel töltötték fel a kutat, majd kiemelték a
holttestet, amelyet aztán kórbonctani vizsgálatra szállítot-

tak a megyeszékhelyre – számolt be a részletekről lapunk-
nak az egyik falubeli.  Az eset megdöbbentette a falubeli-
eket, egyrészt, mert rendes és istenfélő, templomba járó
asszonyként ismerték, másrészt emberemlékezet óta nem
történt ilyen öngyilkosság ezen a településen.

Vállalkozói konzultáció
A Maros Megyei Tanács vállalkozói konzultációt indít. Több
száz Maros megyei cégnek küldenek kérdőívet, hogy fel-
mérjék, hogyan érintették őket a járvány gazdasági hatá-
sai. A kérdőívek alapján adott válaszokból kiderül az is,
hogy a kis- és közepes vállalkozások milyen intézkedése-
ket vezettek be. A konzultáció célja az, hogy a felmérés
alapján jelezhessék a kormánynak, hogy milyen intézke-
désekre van szükség, amelyekkel segíthetők a kis- és kö-
zepes vállalkozók. A kérdőíveket e-mailben küldik ki, de
elérhetők a Maros Megyei Tanács honlapján is. A kérdőí-
veket online kell kitölteni, a visszajeléseket tíz napon belül
várják – tájékoztatott Péter Ferenc, a megyei tanács el-
nöke. 

A maroskecei csomópont építését
átveszi a CNAIR

A Közúti Infrastruktúrát Kezelő Országos Társaság
(CNAIR) forrására hivatkozva tették közzé, hogy az A3-as
autópálya maroskecei csomópontjának megépítését a tár-
saság veszi át. A munkálatokat a Brassó és a Kolozs me-
gyei regionális út- és hídépítő igazgatóságok végzik. Az
építést május 18-án kezdik el, és a tervek szerint két
hónap alatt fejezik be. A Radnót–Maroskece közötti 18 ki-
lométeres autópálya-szakasszal az Astaldi–Max Boegel
társulás 90 százalékban már elkészült. A Maroskece–Ara-
nyosgyéres közötti 15,7 kilométeres szakasz – beleértve
a szóban forgó csomópont – megépítését a Straco nyerte
el, a munkálatokat 2016-ban kezdék, jelenleg csupán
32%-ánál tartanak. 

Mezőpanit községben nem álltak le
a munkálatok 

A járvány ellenére is zajlanak a munkálatok a község te-
rületén. Mellékutcákban hídfőket, átereszeket építenek,
rácsok kerülnek a vízfogó csatornákra ott, ahol ezekre
szükség van. A munkálatokat helyi vállalkozók végzik.
Közben négy nagy beruházásra indították el a kivitelezési
közbeszerzési eljárást: a csittszentiváni iskola felújítására,
a községi bölcsőde megépítésére, a község falvaiban lévő
három kultúrotthon feljavítására és tíz községi park létre-
hozására. Ezek mind uniós projektek.

Bölcsődét építenek Radnótfáján 
Szászrégen településrészén új bölcsődére van szükség,
hiszen a városban működő két bölcsődében összesen 105
gyermeket tudnak fogadni, viszont 170 gyerek számára
kérvényezik a felvételt. A város vezetősége úgy döntött,
hogy egy radnótfáji ingatlant újítanak fel, ahová 40 kisgyer-
meket lehet majd beíratni. A bölcsődének saját udvara, ját-
szótere lesz. A projekt összértéke 3,7 millió lej, amiből a
polgármesteri hivatal hozzájárulása közel 29 ezer lej. 

58 munkahelyet ajánl
a munkerő-közvetítő

A Maros Megyei Munkaerő-közvetítő Hivatal május 13-án
58 munkahelyet kínált a munkát keresőknek. Az érdekel-
tek áttekinthetik az intézmény Facebook-oldalát (AJOFM
Mureş). Az ajánlatok szerint különböző cégek mérnököket,
biztonsági őröket, csomagolókat, árumozgatókat, keres-
kedelmi dolgozókat, építőipari munkásokat, vasbeton- és
villanyszerelőket, továbbá szakképzetlen munkásokat al-
kalmaznának. 

Hírszerkesztő: Mezey Sarolta

Ma SZONJA és ZSÓFIA, holnap
BOTOND és MÓZES napja.
BOTOND: régi magyar férfi sze-
mélynévből származik. A buzo-
gány jelentésű bot szó
származéka.
MÓZES: valószínűleg egyiptomi
eredetű. A héber etimológia sze-
rint a Mózes jelentése „vízből ki-
mentett”.

15., péntek
A Nap kel 

5 óra 48 perckor, 
lenyugszik 

20 óra 50 perckor. 
Az év 136. napja, 
hátravan 230 nap.

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2020. május 14.

1 EUR 4,8376
1 USD 4,4743

100 HUF 1,3640
1 g ARANY 247,2592

IDŐJÁRÁS
Felhőátvonulások
Hőmérséklet:

max. 270C
min. 120C

Megyei hírek

(Folytatás az 1. oldalról)

Nem emlékeznek a helyiek ilyen esetre Fotó: stirileprotv.ro

Értesítést kapnak
a rokkantnyugdíjasok

A Maros Megyei Nyugdíjpénztár közli, hogy orvos-
szakértőik május 15-étől, mától telefonon keresik meg
azokat a rokkantnyugdíjasokat, akiknek felülvizsgálatra
a szükségállapot idején kellett vona jelentkezniük. A tár-
sadalombiztosítási rendszer orvosszakértői igényelni
fogják a felülvizsgálathoz szükséges orvosi iratokat. A
nyugdíjasok postán, illetve elektronikus postán küldhe-
tik el a kért igazolásokat. Azokat, akiket telefonon nem
érnek el, postai küldemény révén értesítik. A nyugdíja-
soknak, ha egészségi állapotuk felmérése érdekében meg
kell jelenniük az orvosi rendelőben, be kell tartaniuk a
járványügyi előírásokat, a fertőzés terjedésének megaka-
dályozása érdekében – közölte Neagu Eugenia, a nyug-
díjpénztár igazgatója. 

Nagy Székely Ildikó

Vasárnapi műsorok a szükségállapot végére az Erdély TV-ben
Az Erdélyi Magyar Televízióban 10.30-tól élőben

követhető a csíksomlyói kegytemplomban a szent-
mise. 13.30-tól az Üzenet szeretettel műsor vendégei
Novák Péter zenész, előadóművész, Petruska And-
rás zenész és Juronics Tamás rendező, táncművész
lesznek. 

A 17 órától kezdődő Pszichotrillákban Badics Petra és
dr. Kádár Annamária arról beszélgetnek, hogy vajon más
emberek leszünk-e a koronavírus-krízis után. 

A 17.30-tól kezdődő Hitéletben Kiss Dénes vallásszo-
ciológus az elmúlt hetekben készült, vallásgyakorlással
kapcsolatos kérdőív eredményeit értékeli.

Öngyilkos lett bánatában

Múzeumlátogatás óvintézkedésekkel
Június 1-jén nyit a Palota
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Közlemény
A Marosvásárhelyi

Nyugdíjasok Önsegélyző Pénztára 
értesíti az érdekelteket, hogy május 18-tól újrakezdi te-
vékenységét.

FONTOS: a pénztárba csak a következő feltételek tel-
jesítésével lehet bemenni:

1. kötelező módon maszkot kell viselni, ami eltakarja
a szájat, illetve az orrot.

2. kötelező módon kesztyűt kell viselni.
3. be kell tartani minden törvényes előírást, ami a tá-

volságtartásra vonatkozik. 
A vezetőség 



A kezdeményező szociáldemokrata szenátorok szerint
a trianoni szerződés az Erdéllyel kiegészült Románia ha-
tárainak nemzetközi elismerését jelentette, ugyanakkor
olyan polgári és politikai jogokat biztosított Erdély
román többségének, amelyekkel soha korábban nem ren-
delkezett.

Ez a szavazás ékesen bizonyítja, hogy a történelem ke-
reke igenis visszafordulhat. A mostanában történtek kí-
sértetiesen hasonlítanak a ’90-es évek hangulatához. Az
akkori lincshangulatot az úzvölgyi események idézték fel
a legnagyobb „történelmi hűséggel”, de az is világos,
hogy a már megszerzett jogokat is szívesen megnyirbál-
nák. Ennek a szándéknak a zászlóvivője pedig maga a
szereptévesztésben levő államfő, aki államférfihoz mél-
tatlan módon nyilatkozott a magyarok törekvéseiről a ko-
ronvírus-járvány kellős közepén. 

Az utóbbi hetek, napok történései csak ráerősítettek
erre a tendenciára. Ilyen hangulatban készülnek a romá-
nok az úgynevezett Trianon-nap megünneplésére. Béké-
ben nyugodhat a sírjában Ceauşescu, Ceontea és Vadim
Tudor, mert az általuk elvetett szélsőséges nacionalista
mag termő talajra talált.

A miniszterelnök veszi át
a járványügyi operatív törzs
vezetését

A miniszterelnök veszi át a koronavírus-járvány miatt
alakult országos vészhelyzeti operatív törzs vezeté-
sét: ennek érdekében módosítják a veszélyhelyze-
tek kezeléséről szóló, 2004-ben kiadott 21-es számú
sürgősségi kormányrendeletet – jelentette be a csü-
törtöki kormányülés elején Ludovic Orban kor-
mányfő. A miniszterelnök szerint erre a testület
tekintélyének növelése érdekében van szükség.
Megerősítette: az operatív törzs péntektől kihirdeti a
veszélyhelyzetet, amely a csütörtökön éjfélkor véget
érő rendkívüli állapotot váltja fel, lehetővé téve, hogy
a hatóságok meghozzanak minden szükséges intéz-
kedést a járvány terjedésének megfékezése érde-
kében. A miniszterelnök azt ígérte, hogy a
veszélyhelyzetek kezeléséről szóló sürgősségi kor-
mányrendelet módosításánál figyelembe veszik az
alkotmánybíróság szerdai – később, az indoklás
közzétételekor hatályba lépő – határozatát, amely
szerint az operatív törzs nem korlátozhatja az alkot-
mányos szabadságjogokat. A csütörtöki jelentés
szerint az utóbbi 24 órában minden korábbinál több,
1092 koronavírussal fertőzött pácienst nyilvánítottak
gyógyultnak, így a nyilvántartott aktív esetek száma
6148-ra esett vissza, miután hetekig meghaladta a
hétezret. (MTI)

Negatív értéktartományban
a külföldi tőkeberuházások

Negatív értéktartományba kerültek a romániai kül-
földi tőkeberuházások (FDI) az első negyedévben,
így a január-március közötti időszakban mínusz 551
millió euró volt az értékük – közölte csütörtökön a
Román Nemzeti Bank. A tavalyi év azonos idősza-
kában a külföldi tőkeberuházások értéke még 1,235
milliárd euró volt. Az idei első negyedéves jelentős
csökkenés főként annak tulajdonítható, hogy a vál-
lalatcsoportokon belüli hitelek mozgatása 799 millió
euró kiáramlást mutatott, amit enyhített a 248 millió
euró értékű tőkerészesedés, beleértve az újrabefek-
tetett profitot. A gazdasági sajtó szerint a vállalatcso-
portokon belüli hiteleknél tapasztalt kiáramlás azzal
magyarázható, hogy a koronavírus-járvány okozta
gazdasági leállás és pánikhangulat miatt a nagy
nemzetközi csoportok úgy döntöttek, hogy romániai
leányvállalataik a korábban betervezetthez képest
előzetesen térítsék meg a finanszírozást. (MTI)

Saját anyja jelentett fel
egy karantént kerülő férfit

Büntetőjogi eljárás indult egy aradi férfi ellen, aki a
határnál azt nyilatkozta, hogy Magyarországon volt,
holott Olaszország ‘vörös’ területéről érkezett. A férfit
saját anyja jelentette fel. Az aradi bírósági ügyész-
ség tájékoztatása szerint a férfi Olaszország legve-
szélyeztetettebb, úgynevezett vörös zónájában volt
vesztegzár alatt. Hazaérkezésekor azonban azt nyi-
latkozta a nagylaki határátkelőnél, hogy Magyaror-
szágon volt, hogy ne kelljen karanténba vonulnia. A
rendőrséget a férfi édesanyja értesítette arról, hogy
fia Olaszország veszélyes területéről tart hazafelé.
Az ügyészek közleménye szerint az asszony attól
félt, hogy elkapja a koronavírust a fiától. A férfi ellen
betegségek leküzdésének meghiúsítása miatt indult
büntetőjogi eljárás. (Agerpres)

Ország – világ

Az újságírók, a sajtó- és a szólásszabadság mellett
álló ActiveWatch Egyesület aggodalmát fejezte ki a
május 13-án elfogadott Trianon-törvény miatt, és
arra bátorítják az elnököt, hogy utasítsa el annak el-
fogadását. „Egy olyan szervezetként, amely a fele-
lősségteljes kommunikációért küzd, úgy véljük,
hogy a megszavazott törvény mérgező hatású a tár-
sadalom számára, egyetlen következménye pedig a
román állampolgárok közötti nacionalista feszültsé-
gek keltése lesz” – írják közleményükben.

A szervezet azzal érvel, hogy a magyar nemzetiségű állam-
polgároknak Trianon traumát jelent, amelynek nem a szerző-
dés jogi szövegéhez van köze, hanem a nemzetüktől való
szimbolikus elszakadásához. Szerintük amennyiben a román
állam integratív módon, kulturális és politikai teret akar a ki-
sebbségeknek is nyújtani, úgy meg kell erősítenie ezeknek az
érzelmi kötődését hozzá. Ezt nem lehet erővel, az érzékeny-
ségeik figyelmen kívül hagyásával megtenni, hanem ellenke-
zőleg, elismerni, tisztelni és megünnepelni kellene a kulturális
másságaikat. Emlékeztetünk rá, hogy bár a magyarok Romá-
nia legnagyobb kisebbségét jelentik, egyetlen hivatalos ün-
nepnap sincs, amely nekik szólna, míg például a romáknak
van ilyen napja, ahogyan a tatároknak is. Létezik ugyan a ma-
gyar nyelv napja, de ezeket csak azokban az iskolákban és te-
lepüléseken ünneplik meg, ahol többségben van a magyar
lakosság.

A szervezet emlékeztet rá, hogy a Trianon-napnak azért
sincs értelme, mert gyakorlatilag ugyanazt ünnepli meg, mint
december elseje. Így ártani ugyan nem árt a románoknak, de
nem is hoz semmi újat számukra. Az egyetlen, amire alkalmas,
hogy új feszültségeket teremtsen a román társadalom és a szá-
mára kulturálisan nagyon hasznos magyar kisebbség között.
A szervezet figyelmeztet rá, hogy bár a törvény indoklásában
az szerepel, hogy a Trianon-nap hasznos lenne arra, hogy a
„revizionista retorika” ellen fellépjen, nemzetközi szinten
ennek semmilyen hatása nem lehet. Sokkal inkább hasznos
lenne szerintük a román államnak kutatásokat finanszírozni a
témában, amelyek valós befolyást jelenthetnének a nemzet-
közi közösségre nézve. Az ActiceWatch úgy véli, hogy a köz-
tereken történő megemlékezések jó eséllyel a szélsőséges
román és magyar retorika összecsapásainak helyszínévé vál-
hatnak. A helyzet még annál is súlyosabb, ha azt vesszük fi-
gyelembe, hogy hamarosan választásokra kerül sor. „A
történelem megmutatta, hogy az ellenségeskedés elültetésének
az egyetlen eredménye a társadalmi törésvonalak létrehozása
lehet”– írják. Mindezek alapján arra kérik Klaus Iohannist,
hogy ne írja alá a törvényt, küldje vissza a parlamentnek, és
remélik, hogy a képviselőknek és szenátoroknak másodjára
lesz „annyi bölcsessége”, hogy találjanak egy módot arra,
hogy ne szavazzák meg. „Végül is 100 évvel Trianon után
megnyugodhatnánk végre: Erdély a mienk (mindannyiunké)!”
– zárják a közleményt.

Az ActiveWatch azt kéri az elnöktől,
hogy ne írja alá a Trianon-törvényt

Ha rajtam múlik, erről a törvényjavaslatról nem most vitáz-
nánk. Az indokolás és a kollégáim hozzászólása meggyőzött
arról, hogy erről a nehéz témáról nem lehetséges racionálisan
vitatkozni, hiszen az érzelmileg eltérő, ellentétes álláspontokra
helyez bennünket.

Ami száz évvel ezelőtt történt, az a román nemzetnek ért-
hetően nagy örömet okoz, a magyar nemzet és a romániai ma-
gyarok számára óriási veszteség, és szomorúságra ad okot. Ezt
a tényt a mai vita és a törvényjavaslat sem az egyik, sem a
másik oldalon nem tudja megváltoztatni. A múlt mögöttünk
van, és ott is marad. Persze, ismerem a mondást, hogy semmi
nem bizonytalanabb a múltnál, és tudom, hogy a múlttal a jövő
végtelenségig manipulálható. Mégis meg vagyok győződve
arról, hogy a parlamentben sokkal hasznosabb és gyakorlatia-
sabb lenne, továbbá a ma és a holnap igazságához is közelebb
állna, ha olyan témákat találnánk, amelyek közelebb hoznak
bennünket, nem pedig elválasztanak. Az ilyen témák pedig a
mában és a jövőben keresendők, és kevésbé a múltban!

Nekünk a parlamentben az lenne a feladatunk, hogy a re-
mény politikáját építsük. Az a jövő kellene foglalkoztasson,
amely mindenki számára biztosítja a reményt, hogy a holnap
minden szempontból jobb lehet a tegnapnál. A trianoni tör-
vényjavaslat sem magát a múltat, sem a múlt megértését nem
változtatja meg, viszont azt a reményt sem táplálja, hogy a
közép- vagy hosszabb távú jövő más, jobb, biztonságosabb
lesz, kevesebb bizonytalanságot hordoz, mint a tegnap.

Másfelől a többség minden esetben felelős a kisebbségért.
A mi esetünkben a román többség a romániai magyar kisebb-
ségért. Románia nemcsak Erdély területével, hanem velünk is
gazdagodott, kulturális örökségünkkel, múltunkkal együtt.
Hogy milyen körülmények között él egy kisebbség, hogyan
érzi magát a szülőföldjén, az elsősorban a többségen múlik.
Mi, akik Romániában maradtunk, elfogadtuk, hogy ez az or-
szág a mi országunk is, a mi otthonunk is, és itt szeretnénk
jövőt építeni gyermekeinknek. 

Egy erős, magabiztos, bűntudat nélküli többség soha nem

fitogtatja hatalmát, nem hoz létre szándékosan olyan helyze-
teket, amelyben a másik megalázottnak érzi magát, ahol őt ki-
gúnyolják, megbélyegzik, ahogyan tették azt Önök az elmúlt
három hétben. 

Kedves kollégák, felmerül a kérdés: mit akarnak Önök bi-
zonyítani ezzel a projekttel? És kinek akarnak bizonyítani?

Olvastam a törvénytervezet indoklásában, és hallom a vi-
tában is, hogy Magyarországra utalnak.

A határokat száz éve meghúzták. Sok magyar ember került
Magyarország határán kívül, ahogyan sok román ember került
a határ túloldalára. A románok, függetlenül attól, hogy hol
élnek, melyik országban, csak a román nemzet részei marad-
nak. Ez természetes, ahogyan természetes az is, hogy a ma-
gyarok is a magyar nemzet részei, függetlenül attól, hogy hol
élnek. A nemzeti szolidaritás és a felelősség nem irányul senki
ellen! Ma a dolgok rendkívül világosak az Európai Unióban
és a NATO-ban. Az elmúlt évtizedek valósága többször is be-
bizonyította, hogy a régióban sok a közös érdek, ezért érde-
mes, sőt szükséges volna a jövőt közösen tervezni.

Ma hiába kérném Önöket, hogy utasítsák el ezt a teljesen
haszontalan és szándékával ellentétes hatást kiváltó kezdemé-
nyezést. Látom és érzem, hogy még nem ért véget az a ver-
sengés, amit három héttel ezelőtt indított az államelnök. Nem
ért véget a versengés, amelynek kapcsán Önök azt hiszik,
hogy a magyarellenesség felmutatásával meg is oldották Ro-
mánia problémáit.

Ma is méltóságteljesen fogadjuk az Önök üzenetét, ahogyan
tettük az elmúlt 30 évben minden nehéz pillanatban. Tudjuk,
hogyan kell ezt a pillanatot a lelkünkben megőriznünk, ám to-
vábbra is a románok és a magyarok közötti kiegyensúlyozott
kapcsolatok mellett érvelünk, a remény politikáját építjük
abban a hitben, hogy Európának ezen a részén egyszer majd a
kölcsönös tisztelet és empátia fog uralkodni az elutasítás he-
lyett. Hogy eljön majd a nap, amikor megtaláljuk azokat a pil-
lanatokat, amelyeket együtt tudunk ünnepelni, amelyek
közelebb hoznak bennünket, és nem távolítanak el egymástól!

Kelemen Hunor beszéde
a trianoni törvény parlamenti vitáján

„Brüsszeli boszorkányüldözéssel nem lehet választásokat
nyerni. A hamisnak bizonyult támadásoknak helyet adó viták-
kal az Európai Parlament viszont a saját hitelét veszélyezteti
a polgárok előtt” – figyelmeztetett csütörtökön Vincze Loránt
az Európai Parlament plenáris ülésén. Az RMDSZ EP-képvi-
selője rámutatott a magyarországi jogállamiságról szóló vitá-
ban: „az újabb vitát egyetlenegy új fejlemény sem indokolja.
Azok a hamis hírek, amelyek a magyar helyzettel kapcsolat-
ban Európát elárasztották, sorra cáfolatra leltek. Például, hogy
a magyar parlament nem ülésezik. Pedig ülésezik, törvényeket
fogad el” – mondta.

Vincze Loránt kijelentette: ha már Magyarország folyton
napirenden van, akkor a jogállamiságról minden tagállam ese-
tében vitát kellene szervezni. „Kezdhetnénk mindjárt Romá-
niával, ahol Iohannis elnök múlt héten gyakorlatilag azt
állította, hogy a kisebbségi jogok bővítése nemzetárulás. Sza-
vai a román alkotmány szellemét és a jogállamiságot is sértik”
– emlékeztetett az RMDSZ EP-képviselője, aki nehezmé-
nyezte, hogy ebben a témában nem szólalnak meg aggódó
hangok az EU-ban.

Iohannis elnök nemrégiben tett kijelentései miatt az
RMDSZ elnöke, Kelemen Hunor már két hete levélben fordult

a Romániában akkreditált nagykövetekhez, nemzetközi szer-
vezetekhez: az ENSZ-hez, az EBESZ-hez, az Európa Tanács-
hoz, az Európai Néppárthoz, az amerikai
külügyminisztériumhoz. A szövetségi elnök levelében a ma-
gyarság elleni, harminc éve precedens nélküli támadásnak ne-
vezte a legmagasabb rangú romániai közméltóság szavait.
(közlemény)

Vincze Loránt az EP-ben: Iohannis szavai
a román alkotmányt és a jogállamiságot sértik Trianon-nap

(Folytatás az 1. oldalról)
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Úgy tűnik, járványügyi szem-
pontból helyreállt a helyzet
Nyárádkarácson községben,
amely néhány héttel ezelőtt
koronavírus-gócpontként
szerepelt a hatóságok nyil-
vántartásában. Bár a község-
ből a statisztikák szerint
mintegy száz fertőzöttet ke-
zeltek a kórházakban, és 15
körül van az elhunytak
száma, jó hír, hogy lassan
három hete újabb megbete-
gedést nem jelentettek.

Amint arról lapunk hasábjain is
több ízben beszámoltunk, április
első felében koronavírus-gócpont
alakult ki Nyárádkarácson község-
ben, a fertőzöttek száma egyre
nőtt, és a kétszázat is meghaladta

az otthoni elkülönítésben lévők
száma. A hatóságok állandó rend-
őri és csendőri jelenlétet rendeltek
el, ellenőrizték a községbe belépő-
ket és onnan távozókat.

Mára szerencsére helyreállt a
helyzet, és valamelyest visszatért a
nyugalom az alsó-nyárádmenti
község lakóinak az életébe. 
Ferenczi György polgármester la-
punk érdeklődésére elmondta: saj-
nos az elején sokan nem vették
komolyan a hatóságok által előírt
szabályokat, ezért fajulhatott el
ennyire a helyzet. Mint mondta,
mintegy száz fertőzöttet szállítot-
tak kórházba a községből, és ti-
zenöt körül van az elhunytak
száma, akiknek közel fele hatvan
év alatti. A polgármester megje-
gyezte, a fertőzöttek huszonöt-har-
minc családból kerültek ki. Népes
családokról van szó, előfordult,

hogy egy családból négy-öten be-
tegedtek meg. A mintegy száz fer-
tőzöttet Hagymásbodonból,
valamint a községközpontból, egy
személyt pedig Folyfalváról szál-
lították kórházba, a községhez tar-
tozó többi településen nem
adódtak gondok. A polgármester
úgy tudja, lassan három hete nem
jegyeztek új megbetegedést a köz-
ségben, és a fertőzöttek is meggyó-
gyultak, hazatérhettek a kórházból,
a községben rendelő családorvos
szintén. Jelenleg mintegy nyolc-tíz
személy tartózkodik otthoni elkü-
lönítésben.

Érdeklődésünkre Ferenczi
György hozzátette: szerencsére
nincs már szükség fokozott rendőri
és csendőri felügyeletre, jelenleg
már csak olyan mértékűek az el-
lenőrzések a községben, mint a
megye bármely más településén.

Kötelező az arcmaszk
A Wizz Air repülőgépein mos-

tantól mind az utasoknak, mind a
személyzet tagjainak kötelező arc-
maszkot viselniük a teljes védelem
érdekében. Amennyiben az utas
egyéb védőfelszereléssel száll fel,
mint például kesztyű vagy arcvédő
pajzs, ezek használata is megenge-
dett és javasolt.
A levegőt folyamatosan szűrik

A repülőgépeket naponta fertőt-
lenítik, beszálláskor minden utas
számára ingyenes fertőtlenítő tör-
lőkendőt biztosítanak. A repülőgé-
peken is be kell tartani a
távolságtartásra vonatkozó szabá-
lyokat. E szempontot próbálják ér-
vényesíteni az ülőhelyválasztásnál
is, ahol erre van mód és lehetőség.

Fontos megjegyzés, hogy a re-
pülőgépek utasterében a levegő
olyan tiszta, mint a kórházi műtők-
ben, mivel magas hatékonyságú
HEPA-légszűrőkön keresztül ke-
ringetik, így többször cserélődik,
ezáltal elpusztul a légi úton terjedő
baktériumok és vírusok 99,97%-a.
Érintéses fizetés – 25 euróig

A légitársaság 25 euróra emelte
meg az érintéses fizetés felső ha-
tárát. Így az utas gondtalanul vásá-
rolhat és étkezhet a fedélzeten. A
Wizz-magazin ebben az időszak-
ban nem lesz elérhető, így azt ja-
vasolják, hogy utazás előtt töltsék
le a legfrissebb kínálatot és étlapot
a WIZZ-alkalmazásban.
Rugalmas utazási lehetőségek 

Amennyiben valaki a nyáron
utazna, de nem biztos benne, hogy

a korlátozások ezt lehetővé teszik-
e majd, a társaság azt tanácsolja,
hogy az utas foglalás során a
WIZZ Flex terméküket vásárolja
meg. Ennek segítségével utazás
előtt online módosítható a járat
anélkül, hogy járatmódosítási díjat
számolnának fel. Amennyiben va-
laki meggondolja magát, visszaté-
rítést kaphat.

– Az elmúlt hónapokban sok
minden változott, a Wizz Air ígé-
rete azonban nem. Már sok-sok
éve összekötjük az embereket sze-
retteikkel, kivételesen alacsony
árakon és rendkívül biztonságos
módon, és ez a jövőben is így lesz
– fogalmazott Váradi József, a lé-
gitársaság vezérigazgatója, és to-
vábbi információkat ígért az újabb
és újabb járatok újraindításáról.

Menyhárt Borbála

Lazulnak a biztonsági intézkedések

Nem jegyeztek újabb megbetegedéseket
Helyreállt a helyzet Nyárádkarácsonban

Ismét egy régi, de igen jelentős elő-
adását teszi közkinccsé online felüle-
ten a Kolozsvári Állami Magyar
Színház. A Theater on Air program ke-
retében ezúttal a Tompa Gábor által
rendezett, több mint húsz évvel ez-
előtt bemutatott Operett című produk-
ciót tekinthetik meg az érdeklődők
világszerte a színház Facebook-csa-
tornáján május 17-én, vasárnap. 

Az alkotók a következőket írják a Witold
Gombrowicz szövege alapján készült elő-
adásról: „A modern színdarab szövege egyre
kevésbé tekinthető olvasmánynak. Egyre in-
kább partitúra lesz, s csak a színpadon, a
játék, az előadás során kezd élni. 

Ez az Operett még más okból is nehezen
olvasható darab. Mindig is bámulatba ejtett
az operett, mely véleményem szerint az egyik
legszerencsésebb forma, amit a színház lét-
rehozott. Amennyire nehézkes, reménytele-
nül erőltetettnek tűnő képződmény az opera,
annyira tökéletes színház, tökéletesen teátrá-
lis színház számomra az operett a maga isteni
idiotizmusával, mennyei szklerózisával, ami-
nek az ének, a tánc, a gesztus, a maszk pom-
pás szárnyakat ad. Nem csoda hát, hogy
végül engedtem a kísértésnek… Csakhogy...
miképp tölthetjük meg az operett bábszerű
ürességét igazi drámával? Tudvalevő, hogy a
művész munkája nem egyéb, mint az ellen-
tétek, ellentmondások örökös összekapcso-
lása – s ha egyszer ilyen formát választottam,
akkor azért tettem, hogy komolysággal és fáj-
dalommal ruházzam fel.” 

Witold Gombrowicz drámáját Eörsi István
és Pályi András fordításában láthatja a
nagyérdemű, a produkciót 1996. május 31-
én mutatták be a közönségnek. A szereposz-
tás a következő – Fior mester: Csíky

András, Himaláj herceg: Boér Ferenc, Hi-
maláj hercegné: Spolarics Andrea, Charme
gróf: Bács Miklós, Firulet báró: Hatházi
András, Albertinka: Gajzágó Zsuzsa, Alber-
tinka anyja: Borbáth Júlia / Albert Júlia, Al-
bertinka apja: Dehel Gábor/ Ille Ferenc,
Firulet csirkefogója: Csutak Réka, Charme
csirkefogója: Bandi András Zsolt, Plébános:
Szikszai Rémusz, Elnök: Salat Lehel, Tá-
bornok: László Gerő/ Dehel Gábor, Márkíz:

Panek Kati, Professzor: Nagy Dezső, Huf-
nágel gróf: Bíró József, Bankár: Bogdán
Zsolt, Bankárné: Fülöp Erzsébet, Walen-
towa, a pap házvezetőnője: Tordai Tekla,
Wladyslaw, Charme lakája: Kardos M. Ró-
bert, Stanislaw, lövész, Firulet lakája: Ma-
darász Loránd, Konstantin, a herceg lakája:
Szabó Jenő f. h., Walek, az elnök lakája:
András Lóránt f. h., Franciszek, a hercegné
lakája: Gábor László f. h./ Dimény Levente
f. h., Lutek, a tábornok lakája: Keresztes
Attila f. h., Koldus: Kántor Melinda f. h.,
Első úrhölgy: Lázár Gabriella f. h., Máso-
dik úrhölgy: Tóth Tünde f. h., Egyik úr:
Orbán Attila, Második úr: Dimény Áron.

Rendező: Tompa Gábor. Dramaturg: Visky
András. Díszlet- és jelmeztervező: Dobre-
Kóthay Judit. Zeneszerző: Lászlóffy Zsolt,
Incze G. Katalin. Ügyelő: László Judit.
Súgó: Köllő Katalin.

Vendégszereplések és díjak: 1997 – UNI-
TER-gála, legjobb előadás díja (jelölés).
Tompa Gábor, Interferenciák Díj. 1997 –
Nemzetközi W. Gombrowicz Fesztivál,
Radom, Lengyelország. 1997 – Nagyszebeni
Nemzetközi Színházi Fesztivál.

A háromórányi időtartamú előadás vetíté-
sére május 17-én, vasárnap 20 órától kerül
sor a Kolozsvári Állami Magyar Színház Fa-
cebook-oldalán. (Knb.)

Régi és jelentős előadás online térben
Operett 

(Folytatás az 1. oldalról)
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Száműzött pályakezdők – 
dokumentumfilm-sorozat az Erdély TV-n

Az Erdélyi Magyar Televízió vasárnaponként 18.30-tól vetíti a Szám-
űzött pályakezdők című dokumentumfilm-sorozatot. A Video Pontes
csapata nyolc magyar tanárral látogatott vissza azokra a legeldugottabb
moldvai, olténiai, bărăgani helyszínekre, ahol kényszerből kezdték pá-
lyafutásukat, miután az erdélyi egyetemen elvégezték tanulmányaikat. A
dokumentumfilm sorozat rendezője Maksay Ágnes, operatőre Filep Far-
kas.

MAROS MEGYEI TANÁCS
MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG
BERUHÁZÁSI
ÉS KÖZBESZERZÉSI SZOLGÁLAT
BERUHÁZÁSI OSZTÁLY

HIRDETÉS

A MAROS MEGYEI TANÁCS értesíti az érdekelteket a
Maros megyében, Vidrátszeg községben, a Marosvásár-
hely–Ludas közötti út 14,5 km-énél kivitelezésre java-
solt „Esővízcsatorna a Transilvania repülőtér
környékén” elnevezésű beruházás műszaki tervének
környezetvédelmi besorolására vonatkozó, 2019.
május 6-án kiadott 11437. sz. döntés aktualizálásáról. 
A környezetvédelmi hatóság döntése, valamint a dön-
téshozatalra vonatkozó releváns információk tanul-
mányozhatóak a hatóság weboldalán:
http://apmms.anpm.ro.
Az érdekeltek a megjegyzéseiket/óvásaikat postai
küldeményként nyújthatják be a Maros Megyei Kör-
nyezetvédelmi Ügynökségnek címezve (Marosvásár-
hely, Hídvég utca 10. sz.), vagy elektronikus úton az
office@apmms.anpm.ro e-mail-címre küldve a dön-
tésnek a Maros Megyei Környezetvédelmi Ügynökség
honlapján való közzétételétől számított 10 napos ha-
táridőn belül.

Az ELNÖK nevében
Szász Zoltán Tibor Paul Cosma

megyemenedzser FŐJEGYZŐ
Ovidiu Dancu

ALELNÖK
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Mindez magától értetődő, mert olyan kor-
ban halt meg, vetett véget életének tiltakozás-
képpen, amikor nemcsak az életet, az akarást,
az alkotást, hanem a halált is némasággal
büntették. Származása tekintetében igazi er-
délyi személyiség, mert apai ágon szász,
anyai ágon székely. Már önmagában ezért is
fel lehetne figyelni rá, mert a négyvallású és
háromnemzetű Erdélyben azért nem mindig
volt felhőtlen a szász–székely együttélés.
Igaz, hősünk esetében nem nemzeti együtté-
lésről van szó, hanem szerelemből köttetett
házasságról. Ezért is ez a mai magyar fülnek
egy kicsit idegenül hangzó név: Moyses Már-
ton, méghozzá vezetéknevében y-os írással a
j betű. Mégis megtanultuk, nemcsak kiejtését,
hanem nevének áhítattal való kimondását.

Bejegyzések szerint Sepsiszentgyörgyön
született 1941. április 20-án. Mifelénk azt az
időt magyar világnak nevezzük. Nagyajtai
származású édesanyja világa határozta meg
gyermekkorát és ott kialakult jellemét, maga-
tartását. Lobbanékony természete miatt Vil-
lám Marcinak nevezték. Iskoláinak első hét
osztályát Nagyajtán végezte el kitűnő tanuló-
ként, majd a baróti gimnáziumban folytatta
tanulmányait, és itt találta őt 1956 ősze, a ma-
gyar szabadságharc kitörése.

Tizenöt éves akkor, és úgy érzi, neki is ott
kell harcolni a pesti srácok mellett, rábeszé-
lésére négy 15-16 éves baróti diák a román–
magyar határ felé indul, hogy az ún.
zöldhatáron átszökve álljanak be a magyar
szabadságharcosok közé. 

Két társuknak sikerül átjutni, de később a
magyar és román titkosrendőrség együttmű-
ködése után Debrecenből visszahozzák őket.
Moyses Márton és egyik társa eltéved, s a
megszigorított határőrizet miatt vissza kell
fordulniuk. Büntetésképpen mindkettőjüket
kizárják a baróti középiskolából. Boldog em-
lékezetű Kozma Béla igazgató bátor tettének
köszönhetően itt érettségizett a Bolyai Farkas
Líceumban, 1959-ben.

Egy évig gyárban dolgozik, majd sikeresen
felvételizik a kolozsvári Babeş–Bolyai Egye-
tem magyar nyelv és irodalom szakára, de pár
hónap múlva, 1960. november 22-én előadás
hallgatása közben a securitate letartóztatja,
még aznap idehozzák Marosvásárhelyre, és
másnap elkezdődnek a kihallgatások. Ez idő
alatt levágja nyelvét, hogy ne tudjanak belőle
hazug vallomásokat kicsikarni. Először hét
év börtönbüntetésre ítélik, majd betegségére
hivatkozva az újratárgyalásnál ezt két évre
mérsékelik.

Kihallgatásán elismerte az 1956-os magyar
szabadságharc megsegítésére tett szökési kí-
sérletét, bátran kimondta, hogy a rendszer
nem biztosítja a kisebbségi jogokat, ellene

szóltak megtalált rendszerellenes versei.
Végül „társadalmi rend elleni cselszövés vád-
jával” ítélték el két év börtönre és három év
jogvesztésre. Utóbbi azt is jelentette, hogy a
kétévi börtön letöltése után nem folytathatta
elkezdett egyetemi tanulmányait, sőt állami
munkahelyen sem dolgozhatott, így került a
nagyajtai kollektív gazdaságba.

Az alkotás és szolgálat vágya nem engedte
elsüllyedni egy erdővidéki falu elzárt vilá-
gába, meg is próbált kitörni a politikai és vi-
déki elzártságból, de majdnem mindenütt
elébe állított falba ütközött. Állandó megfi-
gyelés alatt tartották, nagyon visszavonultan
élte napjait: mély hallgatásba burkolózva
még testvérével sem beszélgetett. Nagyajtán
összegyűjtött népköltészeti írására a Korunk
főszerkesztője csak Moyses halála után vála-
szolt, akkor is elutasítóan. Matematikai vagy
atomfizikai gondolatainak megjegyzéseit for-
mai okokra hivatkozva visszautasították.

Szerette volna Brassóban az esti tagozaton
elvégezni a matematika szakot, és ehhez
kérte, majd Sepsiszentgyörgyön meg is kapta
a rehabilitását, csakhogy a címére postázott
törvényszéki végzés túl későn érkezett. 1970.
február 13-án Moyses Márton a brassói párt-
székház előtt sáljával egy fenyőfához kötötte
magát. Benzint öntött magára, és azt meg-
gyújtotta. Három hónap múlva belehalt sérü-
léseibe, Nagyajtán temették el.

Sok emberben azóta feltevődik a kérdés:
hős volt-e Moyses Márton, vagy egyszerűen
naiv? Úgy gondolom, legpontosabban róla
szóló írásában Benkő Levente válaszol a kér-
désre: „sok szempontból áldozata volt a rend-
szernek”.

2020 január 5-én, a madéfalvi veszedelem
256. évfordulóján Marosvásárhelyen a Szé-
kely Nemzeti Tanács megalapította a Moyses
Márton kitüntető címet azok szenvedéseinek
elismeréséért, akik vétlenül szenvednek az
igazságért – ahogy ez a cím plakettjén is sze-

repel. A kitüntetést elsőként Beke Istvánnak
és Szőcs Zoltánnak ítélte a Székely Nemzeti
Tanács, hiszen évek óta börtönben tartják
őket, ugyanúgy vétlenül szenvednek az igaz-
ságért, amit vallanak, de amelyért nem szeg-
tek törvényt.

Moyses Mártonról évtizedekig semmit
sem lehetett hallani, még ma sem sokan is-
merik.

Abban az időben, amikor a tettleges ellen-
állásra nem volt lehetőség, voltak, akik ön-
maguk feláldozásával fejezték ki, hogy
előbb-utóbb szembe kell szállni azzal az em-
bertelen világgal, amit a kommunista dikta-
túra jelentett. Jan Palach 1969. január 19-én
Prágában, Bauer Sándor január 23-án Buda-
pesten követett el nyilvános öngyilkosságot,
tiltakozásul az embertelen rendszer ellen.
Őket követte Moyses Márton, aki Brassóban
vállalta az önkéntes tűzhalált, tiltakozásul,
hogy a hatóságok érdektelenül, lélektelenül
kezelték jogos kéréseit, amelyekkel a letar-
tóztatás, meghurcoltatás, bebörtönzés miatt
elveszített éveket szerette volna bepótolni.
Kétségbeesett tiltakozása is államellenes lá-
zadásnak minősült, fegyveres őr állt kórházi
szobája előtt, amelyben haldokolt. Három hó-
napi szenvedés után, 1970. május 15-én halt
meg. Temetésére a legközelebbi családtago-
kon kívül más nem mehetett, később – 1990-
ig – említeni sem volt tanácsos. Pedig „bűne”
valójában csak néhány verse volt, és az, hogy
kihallgatásakor nem hallgatta el véleményét.
’56-os lendülete – iskolás diákfegyelmezet-
lenségnek is minősülhetett volna, környezete,
pedagógusai – dicséretükre mondhatjuk – így
is kezelték. A baróti iskolából kicsapták
ugyan, de Marosvásárhelyen folytathatta az
iskolát, érettségizhetett is, de Kolozsváron, az
egyetemen újra célkeresztbe került, figyelték
és példát statuáltak vele. Moyses Márton em-
lékét Tófalvi Zoltán és Benkő Levente írása
élesztette fel, nagyajtai családi házukon végre
emléktábla és dombormű – Kiss Levente al-
kotása – tiszteleg, sírjánál kopjafa. Katyi
Antal filmje is emléket állít neki. 

Moyses Márton – az ismeretlen székely hős

Pontosan 439 évvel ezelőtt, 1581. május
12-én, az uralkodó Báthory István, Erdély fe-
jedelme és a korszak egyik legnagyobb euró-
pai állama, a Lengyel–Litván Unió királya
királyi alapítólevelével felállítja a kolozsvári
(Claudiopolis) Academia Claudiopolitanát a
Farkas utcában (ma itt található a BBTE köz-
ponti székhelye).

Páratlan lépés volt ez a korban: az ural-
kodó az első egyetemi státusú intézményt ala-
pította meg a mai Románia területén, és
amint az alapító oklevélből kitűnik, abban az
időben egyben ez volt az egyetlen aktív egye-
temi intézmény is a mai Magyarország terü-
letén. Az Academia Claudiopolitana valóban
egyetemi státusszal rendelkező intézmény
volt, mivel a királyi alapítólevél révén az
uralkodó felhatalmazta arra, hogy baccalau-
reusi, magisteri és doctori szinten bocsásson
ki oklevelet két, latin nyelven oktató karon:
filozófia (3 éves képzés), amelyet a teológiai
kar képzése (4 éves) követ. Az akadémia mű-
ködését pápai jóváhagyással a jezsuita rend
szervezte és vezette; 1583-ban a pápa az in-
tézményhez egy római katolikus papnevelő
intézetet csatolt.

Az Academia Claudiopolitana fokozatosan
fejlődik – esetenként megszakításokkal, majd
a tevékenység újrakezdésével, amint a korban
a legtöbb egyetem példája is mutatja – Univer-
sitas Claudiopolitanává; az eredeti két kar egy

jogi (1774) és egy orvostudományi
(1775/1776) karral egészül ki. 1698 után a
bécsi udvarból érkező császári jóváhagyás a ki-
rályi alapítólevél (1581) által biztosított egye-
temi státussal rendelkező intézmény presztízsét
és hatókörét megnöveli, és 1753-tól császári
egyetemmé válik, latin és német nyelvű okta-
tással, amely immár nem kifejezetten katoli-
kus/jezsuita irányultságú. Például nyilvános
lesz a doktori címek megvédése, a bécsi és a
prágai egyetemek mintáját követve; 1725 és
1752 között 231 doktori hallgató tanul itt.

1786 után az Universitas Claudiopolitanát
egyetemi rang nélküli felsőoktatási intéz-
ménnyé alakítják (félegyetemi ranggal mű-
ködik tovább, azaz filozófiaszintű és/vagy
baccalaureus/magister szintű képesítést
nyújt, de doctor címet nem), később pedig az
Orvosi-Sebészeti Intézet (1850 után) és az
1863-ban újraalapított Királyi Jogakadémia
marad fenn. Ez a két félegyetemi felsőokta-
tási intézmény 1872-ben betagozódik az új
kolozsvári magyar egyetembe, amely 1919-
ben Kolozsvári Román Tudományegye-
temmé alakul át. A kommunizmus
időszakában, 1959-ben a magyar egyetem
utódja, a Bolyai Egyetem és a román egyetem
utódja, a V. Babeş Egyetem Babeş–Bolyai
Tudományegyetem (BBTE) néven egyesül.

„A Kolozsvári Román Tudományegyetem
jogutódjaként, ugyanakkor ezen több évszá-

zados akadémiai hagyomány folytatójaként a
BBTE – Chartája révén és az egyetem hiva-
talos jelvényein keresztül – ezt a hagyományt
közvetlenül az 1989-es forradalom után is
tiszteletben tartotta. Az Academia/Egyetem
megalapításakor Báthory István fejedelem azt
nyilatkozta, hogy az intézménynek ugyan-
olyan méltósággal kell rendelkeznie, mint
Franciaország, Németország, Olaszország
vagy Spanyolország hasonló intézményei-
nek; később a bécsi udvar az egyetemet ilyen
szintre emelte. Ezt a kiválóságon alapuló aka-
démiai kultúrát az egyetem történelme során
folyamatosan fenntartotta, ugyanis nemcsak
hogy az 1581-es dátum megjelenik az egye-
tem címerében, hanem az alapító által meg-
szabott irányt követjük a Traditio nostra
unacum europae virtutibus splendet mottó-
val, valamint a Traditio et Excellentia értéke-
ket szem előtt tartva. Ezenkívül
egyetemünket a közelmúltban befogadta a
GUILD-közösség – a legrangosabb európai
world-class egyetemek közössége –; ez is
jelzi, hogy nem maradunk meg a szimbólu-
mok szintjén, hanem a rangos nemzetközi
akadémiai valóságban is lehorgonyzunk” –
nyilatkozta a Babeş–Bolyai Tudományegye-
tem rektora, dr. Daniel David egyetemi tanár.

A BBTE rektora hozzáfűzte: „Elképesztő
számomra, hogy az országban a nacionalista-
szélsőséges idők és/vagy a kommunista men-

talitás a felismerhetetlenségig redukált egy
ilyen egyetemet. A romániai felsőoktatás tör-
ténelemének átírása által elkövetett torzítás
egy olyan romániai egyetem figyelmen kívül
hagyásához vezethetett, amely 1585-ben fel-
sőoktatási intézmény szintjére emelkedett, a
18. század elején tucatnyi baccalaureusi, ma-
giszteri és doktori fokozatot nyújtott, majd
1753-ban császári egyetemmé vált, s rendel-
kezett a korszak négy klasszikus karával (fi-
lozófia/teológia/jog/orvostudomány). Még a
BBTE-n is inkább a távolabbi, s így kézen-
fekvőbb időszakot (1581) emeltük ki a Habs-
burg-korszakban elért legmagasabb szintű
fejlettség periódusával szemben (18. század).
A globalizáció és az internet korában azonban
ezeket a torzításokat már nem szabad fenn-
tartani, a helyzetet úgy kell feltárni, ahogyan
valóban volt, tehát van még mit tanulnunk.
Lássuk például, hogyan szólította meg Mária
Terézia császárnő 1775-ben ezt az akadémiai
közösséget: »…Kimagaslóak, dicséretre és
tiszteletre méltók, csodálatosak… általunk
őszintén szeretett közösség…, örömmel ha-
tároztunk úgy, hogy legalábbis az elkövetke-
zőkben a kolozsvári egyetemen bevezetünk
egy orvostudományi kart…« Nos, ha manap-
ság politikusaink ennek a tiszteletnek leg-
alább egy töredékével viseltetnének a
tudományos közeg irányába, akkor Románia
másképp nézne ki!”(Sajtóközlemény)

A BBTE megbecsüli és tiszteletben tartja akadémiai hagyományát

Emléktábla a szülőháznál                      Forrás: Wikipedia



Menni terv nélkül és gondolat nélkül.
Ruhámon lassan átmelegszik a nap,
a szél körülsusogja fülemet
s eszembe juttatja, hogy élek…

A Zarándokút I. képével – hónom alatt
egy Dsida Jenő-kötettel – indulok ma kora
reggeli utamra e karantén szabdalta tájon,
május derekán, kedves Olvasóm.

Krónikák lapjain kiemelten fog szerepelni
e tavasz. De e krónikáknak semmiképp nem
lesz oly nagy ázsiójuk, mint ama 1358 máju-
sában kezdődőnek, amit egy máig névtelen
krónikaíró kezdett, s még év elmúlta előtt be
is fejezett. Az utókor pedig Anonymusnak
kezdte tisztelni a Képes krónika mesterét.
662 éve ennek.

De annak is elmúlt négy évszázada – te-
tézve még két földfordultányi idővel –, hogy
1618-ban éppen május derekán Johannes
Kepler közzétette a bolygók Nap körüli moz-
gásának törvényeit.

Kopernikusz főműve, Az égi pályák kör-
forgásáról is májusban, 1543. május 17-én,
közel félezer éve jelent meg.

A biztonságos gyufa feltalálója, Irinyi
János mindössze 203 évvel ezelőtt, 1817.
május 17-én született.

Eldobtam egy gyufát, s legott
Hetyke lobogásba fogott, 
Lábhegyre állt a kis nyúlánk,
Hegyes sipkájú sárga láng,
Vígat nyújtózott, furcsa törpe,
Izgett-mozgott, előre, körbe,
Lengett, táncolt, a zöldbe mart,
Nyilván pompás tűzvészt akart,
Piros csodát, izzó leget,
Égő erdőt, kigyúlt eget;

Tóth Árpád Láng című versét éppen egy
évvel Trianon után, 1921-ben vetette papírra.
Melankóliája talán éppen az évszázados tra-
uma akkori lenyomata.

De gőggel álltak fenn a fák,

A nagyhatalmi gőggel szemben pisla láng.
S jut eszembe egy hamis mondat a maga
nevét születése óta I-vel író Johannis önélet-
írásából (Nagyszebentől az elnöki palotáig):
„felhasználtam a közéletben mindazt, amit a
magánéletemben értékesnek ítéltem: a hig-
gadtságot, a tapintatot, a megértést”. De a
mímelt idegenszerű kiejtés maga a gőg. Újó-
lag Petőfi-vers jut eszembe – A Kárpátoktul
le az Al-Dunáig kezdetű –, benne e két sor:

Te rác, te horvát, német, tót, oláhság,
Mit marjátok mindnyájan a magyart?

A célzottan rossz magyar hangsúllyal ki-

mondott „Jó napot”-on csak mosolyognánk.
Hiszen összegyűlt az az egymillió aláírás.
1.008.966 – itt állt le a számláló Székely
Nemzeti Tanács az európai nemzeti régiók
védelmében indított uniós petíciójának ügyé-
ben.

És mosolygott minden virág,
Nem rezzent senki fel a vészre,
A száraz fű se vette észre,
S a lázas törpe láng lehűlt,
Elfáradt, és a földre ült,
Lobbant még egy-kettőt szegény,
S meghalt a moha szőnyegén.
Nem látta senki más, csak én.

Májusközepi aszály. Tilos az erdőben tüzet
gyújtani. (De ki tervez ma tábortüzes kirán-
dulásokat?)

Májusi meleg. A legalkalmasabb, hogy
előcsalogassa a flóra legnemesebbjeit – itt is,
a Maros mentén –, az orchideákat. A növény-
világ fajokban egyik leggazdagabb családja
több mint 40.000 fajt számlál. A mérsékelt
övön csak talajlakó fajai élnek: Eurázsiában
közel 800, a Kárpát-medencében 67 képvi-
selő.

Kis ízelítőre hívlak ma, kedves Olvasóm,
a hazai orchideák világába.

A legimpozánsabb faj a kisasszonypapucs
(Cypripedium calceolus). Nevét virágának
papucsra emlékeztető mézajkáról kapta. Va-
lamikor virított a Koronka feletti ligeterdő-
ben, mára eltűnt onnan. Gyönyörű
populációját a segesvári felső városi szász te-
metőben nagy becsben tartották még a nyolc-
vanas években.

A piros madársisak (Cephalantera rubra) a
Somostetőt is lakta. Virága oldalról nézve kö-
zépkori sisakos pofa. A marosszentgyörgyi
kápolnára lejtő erdőhát ritka növénye.

A madárfészekkel (Neottia nidus-avis) a
mai állatkert helyén találkoztam először, a
Németkalap felé, öreg tölgyek alatt virít ma
is. Árnyéktűrő növény. Gyökérzetének sűrű,
tömött állaga, elágazó mellékgyökereinek so-
kasága s annak világosbarna színe mesteri
madárfészekre hajaz, innen a neve is.

A széleslevelű nőszőfűvel (Epipactis hel-
leborine) az Udvarfalva fölötti dombok ned-
ves völgyeiben találkoztam először.

Az ibolyás gérbics (Limodoron abortivum)
a Jedd feletti dombok délre néző oldalain
díszlik. Melegkedvelő faj. Csak virágzás és
termésérlelés idején jelenik meg a talajfelszín
felett.

Erdély kihalt növénygyöngye, a Kárpát-
medence legritkább növénye a puhafű (Ham-
marbya palludosa) – ezzel az elnevezéssel
egy olyan botanikai atlaszban találkoztam,
ami egykor a marosvásárhelyi Református
Kollégium tulajdona volt, ma a Teleki Téka
féltve őrzött kincse. A magyar név bejegyzője
valószínűleg a kollégium egykori természet-
rajztanára, Demeter Károly. A Faragói-tó

akkor még háborítatlan felső peremtócsájá-
ban bukkantam kis populációjára 1975-ben.
Azóta a Kárpát-medencéből egyetlen helyről
jelezték jelenlétét, a Nyírségből. A világ leg-
kisebb orchideafajának sajátságossága, hogy
a leveleken megjelenő „foliáris embriókkal”
is szaporodhat: ezek a kis rügyecskék, le-
hullva a talajra, legyökereznek, s új egyedek
fejlőd(het)nek belőlük. Mai hivatalos magyar
nevét (tőzegorchidea) – hiszen kizárólag tő-
zegesekben jelenik meg – éppen ezért tol-
dotta meg a fiókás jelzővel a mai magyar
botanika legjelentősebb orchideakutatója,
Molnár V. Attila.

Az erdei korallgyökérrel (Corallorhiza tri-
fida) már csak a Kelemenben találkoztam,
1991-ben, amikor jómagam is részt vettem a
mostani Kelemen-havasok Nemzeti Park bo-
tanikai feltárásában. A Palotailva fölötti ge-

rinc északnyugati lejtőjén tárta fel nevének
titkát nekem ez a növény: gyökérzetének
mélyvörös színe és kinézete nemes korallhoz
hasonlatos.

Vitézkosborral (Orchis militaris) Marosvá-
sárhely környékén is találkozni. Üde rétek
május végi virága. A megporzó rovarok fon-
tosságára e kosborfaj esete hívta fel elsőként
a figyelmet Európában. Különböző méhfajok
porozzák be ezeket a látványosan szép virág-
zatokat, de a vadméhek és a faliméhek egyed-
számának drasztikus csökkenése folytán
beporzódásuk, s így magképzésük is, veszé-
lyeztetett.

A bíboros kosbor (Orchis purpurea) sem
ritka a Marosvásárhely környéki erdőkben.
Szép példányait láttam egykor a Csereerdő-
ben. Erőteljes növény. Nem ritkák a félméte-
res fürtvirágzatok sem. A rendszerint bíboros
futtatású szár alján 3-6 tőálló levél már virág-
zás előtt egy hónappal jelzi, hogy virágcsoda
nyílik majd itt. A mézajak háromkaréjú, a kö-
zépső újra kétosztatú, finom kis nyelvecské-
vel, rajta bíboros szőrpamacsok. Diszkrét
illata belengi a növény körüli szűken vett egy
köbméternyi levegőt.

De a leggyakoribb faj városunk környékén
az agár sisakoskosbor (Anacamptis morio). A
Németkalap alatti réten tömegesen élt. Kettős
gumóját már a középkorban afrodiziákum-
ként használták. Csapó József 1775-ben az
Új füves és virágos magyar kertben nyava-
lyatörés ellen javallja.

Tavaszi felhőkkel térünk vissza a mába.
Talán kiadós esőket hoznak. És persze a
bodza elvirágzását. Mint Nemes Nagy Ágnes
versében:

Bodzavirágból, bodzavirágból
hullik a, hullik a sárga virágpor.
Fönt meg a felhők szállnak az égen,
bodzafehéren, bodzafehéren.
Szállj, szállj, felhő,
pamacsos,
hullj le, te zápor,
aranyos,
hullj le, te zápor,
égi virágpor,
égen nyíló bodzavirágból.

Ilyen májusi zápor hűsítse kedvünk! Ezzel
búcsúzom egy hétig, s maradok kiváló tisz-
telettel.

Kelt 2020-ban, május idusán

Kiss Székely Zoltán

Sem fehér virág, sem fekete bogyó – éretlen bodzafa- (Sambucus nigra) tányérok a mérai tájház előt

A bíboros kosbor (Orchis purpurea) sem ritka a Marosvásárhely környéki erdőkben
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(Folytatás május 8-i lapszámunkból)
Hoi Anban is megálltunk egy selyemszö-

vödében, a folyamat itt is teljes, a selyemher-
nyó-tenyésztéssel kezdődik, és a
selyemkelme-eladással végződik. Persze, a
lényeg az, hogy vegyünk valamit. Utána
megtekintettük a japán hidat, majd egy pago-
dát. Megittunk egy kávét, és megkóstoltunk
helyi süteményeket. Eddig azt hittem, hogy
Guatemalában ittam a legjobb kávét, de ezek
után már nem állítom teljes bizonyossággal.

A süti is finom volt, akárcsak a később elfo-
gyasztott banános palacsinta. Ha nem volna
ilyen messze a hely, és nem volna ilyen
meleg, még mennénk máskor is. 

Kellemes város, az utcák rendezettek. (Saj-
nos a képek nagy részével nem tudom, mi
történt, eltűntek a gépemből.) Látszik, hogy
az itteniek a turizmusból élnek. Sok a kül-
földi, és minden lépésre valaki el akar nekik
adni valamit: képeslapot, repülő papírmada-
rat, selyemruhát, mindenfélét, amit csak el
lehet képzelni. Valamikor kereskedelmi köz-
pont volt, és vetekedett a maláj Melacca ki-
kötővel. Ma a világörökség része.

Ha lassan is, de Vietnám halad a korral, és
úgy néz ki, a demokrácia felé. Már lehet kriti-
zálni a vezetőséget, de csak szóban, írásban
még nem. Lehet utazni, külföldön dolgozni stb.
A Ha Long-öböl (Vietnám)

Az öböl gyönyörű, de ha nem volna ködös,
borús az idő, még felejthetetlenebb lenne;
úgy láttam, elég nehéz lesz sok jó képet ké-
szíteni. Állítólag több mint 3.000 mészkő

szikla tarkítja az öblöt, nem egy filmet for-
gattak itt – Indokína, James Bond stb. – je-
lenleg ez is a világörökség része. Hajónkról
egyenesen egy 60 személyes kirándulóhajóra
léptünk, a tulaj ott lakott az emeleten. Állító-
lag csak 7 éves a hajó, de ránézésre adtam
volna neki 20-at is, persze nem vagyok hajó-
szakértő. Sok a kiránduló, amerre néztem,
mindenfelé hasonló járgányt lehetett látni. Az
ebéd is benne volt a kirándulás árában, és már
hozták is. Hatan ültünk egy asztalnál, és
mikor az első fogást felszolgálták egy pici tá-
nyéron, azt hittük, mindannyiunknak hoznak

egy-egy tányérkát. Tévedtünk,
de amikor a hetedik-nyolcadik
fogást is szervírozták, már ör-
vendtünk a kicsi adagoknak. Volt
ott csirke, zöldség, hal, rák, rizs,
tarisznyarák és még ki tudja, mi
minden. Becsületükre legyen
mondva minden finom volt.

Időközben a köd is mintha egy
cseppet megritkult volna, a táj
így még szebb, a modern világ
hét csodája közé sorolják, és ál-
lítom, hogy kiérdemelte a beso-
rolást. Egypár úszó halászfalu
tűnt fel, valamint különböző,
sokszor valószerűtlen formájú
sziget, szikla. Az egyik dupla

szikla a Veszekedő csirkék elnevezést kapta,
még az egyik papírpénzükön is rajta van.

Itt van a híres Thien Cung-barlang is,
mintegy 120 lépcső visz fel hozzá. Csodás
sztalagtitok és sztalagmitok díszítik. Sokáig
azonban nem lehetett nézelődni, egyre több
látogató érkezett.
Hongkong

Utunk utolsó állomása. Az eső nem esett,
de az ég borult volt, és 8-10 C-fok körüli volt
a hőmérséklet. És hogy minden jó legyen, a

hajónkon bejelentették, hogy nem a megszo-
kott helyen kötünk ki, hanem az egykori Kay
Tak röptér mellett. Ez csak annyiban érintett,
hogy szállodánk, a Marco Polo egy kőhají-
tásnyira lett volna a helytől, ahol eredetileg
ki kellett volna kössünk, és így legalább 30
percnyit kocsikázunk a Kay Taktól. Viszont
annyian jöttünk a hajóval, hogy több mint
egy órát kellett várni, míg sorra taxihoz jutot-
tunk. (Ez a szabadság rosszul kezdődött, és
úgy tűnt, hogy úgy is végződik.) 

Hongkong is változott az utóbbi 15 év
alatt, sok az új tömbház végig az út mellett.
A lakások itt sem nagyok, és azon gondol-
kodtam, miért is szeretik annyira ezt a várost.
Mert ember ember hátán, a forgalom alig
halad, az emberek java része egy apró tömb-
házban lakik, és minden drága. Persze biztos
vannak olcsó helyek is, de mi nem ismerjük
a várost. Az emberek elegánsak, ízlésesen
vannak felöltözve, sok a fiatal. Mindenki ke-
zében ott van az elmaradhatatlan telefon, és
inkább azt nézik, mint az utat. 

Marco Polo szállodánk a Tsim Sha Tsui ne-
gyedben van, közel a Victoria kikötőhöz. Mo-
dern épület, klasszikus kapcsoló nincs is,
időbe került, míg megtanultam, hogyan kell
használni. Nem hiába mondják az amerika-
iak, hogy öreg kutyát nehéz új trükkökre ta-
nítani. 

Sokan cigarettáznak az utcán, de senkin
sem láttam baseballsapkát, úgyhogy ha nem
akarok feltűnni, jobb, ha nem használom,
gondoltam. Igaz, a sok ázsiai között elég
nehéz nem feltűnni. 

(Folytatjuk)

Két hét Délkelet-Ázsiában
Fodor Lajos

Selyemhernyók

Folyóparti házak

Áruszállítás

Halászcsónak

Hoi An

A Ha Long-öböl

A Veszekedő csirkék
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A megjelölt sorokban, oszlopokban szereplő helyes megfejtéseket május 28-ig a
Népújság címére (Dózsa György u. 9. szám) beküldők – két személy – egy-egy könyvet
nyerhetnek. A pályázati szelvényt – a pályázat címével együtt – kérjük kivágni és a
borítékra ráragasztani. (Egy borítékban csak egy pályázati szelvény szerepelhet.) 

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

VÍZSZINTES: 1. Bárdolatlan, idomtalan – Férfihangszín. 7. Betűt vet – Előtagként
kettőt jelent. 8. Hint – Mámoros, bódult. 9. Időmérő szerkezet – Spion. 11. Ír terror-
szervezet – Szakít. 12. Női név – Pozitív elektróda. 14. Keleti játék – Francia arany. 15.
Öböl – Sportszermárka. 18. Órómai viselet – Mókusféle állat. 19. Rövid időn belül – Sza-
porítósejt. 22. Azonos betűk – A jód és a bór vegyjele. 23. Parányi rész – Jugoszláv diktátor
volt (Josip Broz). 25. Kárt tesz – Hajófar. 27. Tézis – Toll része! 28. Trauma, megrázkód-
tatás – Karám. 30. Folyadék – Római tizenegy. 31. Sepreget – Kényúr, autokrata. 

FÜGGŐLEGES: 1. Egyik csillagjegy – Nagyon régi. 2. Küzdőtér – Osztrák tartomány.
3. Igevégződés – Orvosi csont. 4. Szájat szélesre nyit – Máltai, zambiai és olasz autójel.
5. Tüskés henger – Jajveszékel. 6. Papagájfajta – … oldal (Karácsony Benő). 10. Mezei
munkás – Telefon-adatátvivő. 13. Módi – Ókori görög piactér. 16. … madár (Sütő) –
Ülepít. 17. Vallásos elmélyülés – Ülőidegzsába. 20. Manilakender – Élénk szín. 21. Szu-
venír – Szűköl a kutya. 24. Vágóeszköz – Bérkocsi. 26. Tartó – Ritka darab! 29. Skálahang
– Csendben kér!

Koncz Erzsébet

AZ ÁPRILISI ÉVFORDULÓK (3.)
című pályázat nyertesei:

Kali József, 
Marosvásárhely, Építők sétány

Simó Attila, 
Marosvásárhely, 1848. út

A pályázati rejtvény megfejtése:
SCHULLER; KLEMENT; WAGNER; KÖRNYEI; HÜLTL;

WORDSWORTH; PÁLFI
Kérjük a nyerteseket, 

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

Megfejtés 
a május 8-i számból:

Ikrek:
Forr a bor

Skandi:
… mert szép vagy jó vagy kedves
vagy művelt vagy elmés, hanem
azért, mert olyan amilyen,
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ISzerkeszti: Kiss Éva 895.
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VÍZSZINTES: 1. Régész, bencés tanár, 100 éve hunyt el (Arnold). 10. Műszaki ka-
tona. 11. Individualista. 12. Urológus, tanár, MTA-tag, 150 éve született (Géza). 17. 
Szertartás. 19. Lesetlen! 20. Csalit húznak rá. 21. Fedeles szárnyú rovar. 22. Vékony
faipari termék. 23. Erdélyi krónikás (Péter, báró). 24. Francia arany. 25. Bankbetét! 26.
Készpénz (angol). 27. Rakatlan! 28. Tojásokon ül a tyúk. 31. Sémi nép. 33. Nap (latin).
35. Zacskó. 37. Kihajít. 40. Elvetemült. 42. Üres rés! 43. Lám. 45. Emelőszerkezet. 46.
Szikh vallásfő. 48. Kezdőpont. 50. Ady egyik álneve. 51. YVELE. 53. Női név (aug. 18.).
54. Ősi szavunk. 55. Festő, 100 éve halt meg (Miksa). 56. Festő, grafikus, 150 éve
született (Illés Aladár). 57. Földrajztudós, geológus, tanár, MTA-tag, 100 éve hunyt
el (Lajos).

FÜGGŐLEGES: 1. Szomorú. 2. Fél tíz. 3. Lónév. 4. Becézett Zsigmond. 5. Helység
Bánffyhunyad közelében. 6. Felesége van. 7. Párosan gyón! 8. Gusztus. 9. Bányamérnök,
tanár, szakíró, 200 éve született (Ede). 13. Időnként csen. 14. Részben elront! 15. Angol
grófság. 16. Lángol. 18. Parancsoló személy. 20. Amerikai Nobel-díjas közgazdász, 100
éve született (János). 21. Melltű. 22. Gömbölyű sportszer. 24. Japán város. 26. Meleg
(olasz). 29. Oda-vissza férfinév. 30. Skálahang. 32. Errefele! 34. Koncentrációs tábor. 36.
Orosz város (régi neve: Vjatka). 38. Szláv nép. 39. Agrárpolitikus, publicista, 150 éve
született (Barna). 41. Dél-afrikai nép. 44. Divatos rövid szoknya. 47. A rénium és a szén
vegyjele. 48. Dizolvál. 49. Vitorlázó, Fa Nándor társa (József). 52. Világbajnokság (röv.).
53. Kiel központja! 54. Olasz és kubai gépkocsijel.

L.N.J.
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KOBAK KÖNYVESBOLT

Házhoz röpítjük 
a legjobb könyveket. 

A Kobak könyvesbolt  házhoz
szállítja azokat a könyveket,

melyeket a szobafogság előtt
nem sikerült beszerezned.

Z3

HIVATALBAN

Cseng a telefon a hivatalban:
– Kovács urat keresem.
– ...

(a válasz a rejtvény 
fősoraiban alakul ki)
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A Carit-San Medical rendelőintézet 
ingyenes laboratóriumi, belgyógyászati, 

hasi ultrahangos vizsgálatra és pszichiátriai szakrendelésre
várja az érdeklődőket családorvosi, 

illetve szakorvosi küldőpapír alapján. 

Laboratórium: 0265-250-874
Járóbeteg-rendelő: 0265/269-172.

www.caritsanmed.ro

Rágcsáló- és rovarirtás
A Coral Impex Kft. felhívja a lakosság figyelmét, hogy a

Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatallal kötött 2011. szeptember
13-i 313-as koncessziós szerződés alapján május 20-31. között rág-
csáló- és rovarirtásra kerül sor Marosvásárhelyen,  közterületen, ma-
gánterületen egyaránt. Rossz idő esetén az időpont módosulhat.

A felhasználandó szer hatóanyaga a brodifacoum, illetve a ciper-
metrin és a diflubenzuron, amelyek az Egészségügyi Minisztérium
által engedélyezettek, mérgezés szempontjából ártalmasnak (Xn)
és irritálónak (Xi) minősülnek. 

Emlékeztetjük az érdekelteket, hogy a Coral Impex Kft. az
egyetlen engedélyezett társaság, amely rágcsáló-, rovarirtást és fer-
tőtlenítést végezhet Marosvásárhelyen közterületen, lakótársulá-
soknál, magánházaknál és gazdasági egységeknél egyaránt.

A Mureş Insolvency SPRL (Marosvásárhely, Ghe. Avramescu u. 4.
szám), az újraszerveződés alatt álló Foraj Sonde Rt. csődbiztosa 

nyilvános árverést  szervez
az adós cég tulajdonában levő  nyolc, légkondicionálóval ellátott kon-
téner (kikiáltási ár 8.207 lej +héa/db) értékesítésére. 
Az árverésre május 22-én 13 órától kerül sor a csődbiztos székházá-
ban, és hetente péntekenként megismétlik, ugyanabban az időpontban,
az értékesítésig. Az árverésen részt vehetnek azok a magán- és jogi
személyek, akik/amelyek megvásárolják a feladatfüzetet, kifizetik a ki-
kiáltási ár 10%-át képező garanciát és a részvételi díjat 24 órával az ár-
verés kezdete előtt. 
Bővebb felvilágosítás a csődbiztos 0265/269-700, 0745-146-096.
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– Alprefektus úr, tapasztalata
szerint a koronavírus-járvány
kitörését követő közvetlen idő-
szakban mennyire sikerült a me-
gyei intézményeknek felvenni a
küzdelemet a láthatatlan ellen-
séggel? 

– Január végén már értesültünk a
sajtóból a vírusjárvány veszélyéről.
Mielőtt a köztársasági elnök kihir-
dette volna a rendkívüli állapotot, és
a katonai rendeletek napvilágot lát-
tak volna, február 27-én a rendkí-
vüli helyzeteket kezelő megyei
bizottság kibocsátotta az 1-es
számú rendeletét, amiben ajánlotta,
hogy  a fertőtlenítsenek az üzletek-
ben, közösségi tereken. Sokan el-
lenérzéssel fogadták az
intézkedéseket. Ennek ellenére be-
igazolódott, hogy jó lépést tettünk.
Az említett bizottság egyes tagjai-
ból alakult operatív csoport tagjai
éjt nappallá téve azon dolgoztak,
hogy megfékezzék a vírus terjedé-
sét. A megyei vészhelyzeti bizottság
a katonai rendeleteknek megfele-
lően a mai napig 14 rendelkezést fo-
gadott el, amelyek  gyakorlati
teendőket irányoztak elő konkrét
feladatkörökkel, a felelős intéz-
ményvezetők nevesítésével. Már-
cius 13-ától működik a bevetést
vezető és koordináló megyei köz-
pont (ISU, közegészségügyi igazga-
tóság, rohammentő szolgálat,
rendőrség, csendőrség, lakosság-
nyilvántartó hivatal stb.) napi 24
órában, amely ellátja az intézkedé-
sek gyakorlatba ültetésével kapcso-
latos logisztikai feladatokat.

– Sajnos a fertőzöttek számát il-
letően az országos rangsorban
Maros megye az ötödik helyre
került. Ez némiképpen azt tük-
rözi, hogy a hatóságok mégsem
álltak a helyzet magaslatán. 

– A bizottság jó és időben meg-
hozott döntései következtében nem
kellett egyetlen települést vagy va-
lamelyik helység utcáját, lakóne-
gyedét sem vesztegzár alá helyezni.
A fokozott rendőri intézkedések, a
járőrözések megfelelőeknek bizo-
nyultak. Sikerült lokalizálni és fel-
számolni a megye területén jelzett
három nagyobb fertőzési gócpontot,
elvégezni a járványtani vizsgálatot.
Sajnos itt-ott adódnak kisebb góc-
pontok. Mindez számomra azt iga-
zolja, hogy megyénkben a
körülményekhez viszonyítva sike-
rült kordában tartani a fertőzést.
Május 15-ét követően újabb helyzet
áll elő, bízom benne, hogy a lazítás
nyomán nem adódnak majd különö-
sebb gondok.

– Miben különbözik a rendkívüli
állapot a május 15-e után ér-
vénybe lépő készenléti állapot-
tól? 

– Az alkotmány 53. cikkelye

alapján meghirdetett rendkívüli ál-
lapotot május 15-én felváltja a ké-
szenléti állapot, amelyet az
alkotmány nem szabályoz, így az
intézkedéseket az országos vész-
helyzeti bizottság javaslatára a mi-
niszterelnök rendelheti el és a
parlament hagyja jóvá. A készenléti
állapotban is olyan szabályokat fo-
ganatosíthatnak, amelyeket a rend-
kívüli állapotban is, így bírságok is
kiróhatók, ezért fontos tudni, hogy
milyen téren hoztak engedménye-
ket, és mit kell továbbra is szigo-
rúan betartanunk. A készenléti
állapotban olyan átmeneti intézke-
déscsomagokat hoznak, amelyek-
nek a célja, hogy fokozatosan
helyreállítsák a járvány előtti gaz-
dasági, társadalmi helyzetet. Hogy
ez mennyire sikerül, a jövő titka,
mert a „lazítás” időszakában is
fennáll a fertőzésveszély, továbbra
is fokozott elővigyázatosságra van
szükség. Nem térhetünk vissza
egyik napról a másikra a járvány
előtti normális kerékvágásba. Pon-
tosan oda kell figyelni a törvény
szövegére.

– Túl a pszichikai hatásán – hi-
szen elég nehéz hosszú időn át
helyhez kötni a embereket –, a
lazítást célzó intézkedések gaz-
dasági indíttatásúak is, hiszen
minél előbb talpra kell állítani
az ipart, a mezőgazdaságot, a
közigazgatást, és a helyhatósá-
gokra fokozottabb felelősség
hárul. 

– Ezen intézkedések betartását is
azok a szervek fogják végezni,
amelyek a rendkívüli állapotért és a
katonai rendeletek betartásáért fe-
leltek, kibővítve azon intézmények-
kel, amelyek a különböző
szakterületen illetékesek. Ugyanak-
kor a helyi hatóságoknak is foko-
zottabban kell követniük
településeiken a szabályok betartá-
sát, nehogy a lazítások újabb fertő-
zési gócokat eredményezzenek. Az
eddigi tapasztalatok igazolják, hogy
kevés kivétellel a megyénkben levő
102 közigazgatási egység polgár-
mesterének sikerült helytállni a
nehéz időkben, és maximális fele-
lősséggel kezelték a helyzetet.
Adott esetben összehívták a sürgős-
ségi helyzetekért felelős  helyi bi-
zottságot és jóváhagyták a
településre vonatkozó intézkedése-
ket. Állandó kapcsolatot tartottak a
megyei közegészségügyi igazgató-
sággal, a prefektúrával, a megyi ta-
náccsal, nemcsak a járvánnyal
kapcsolatos rendelkezések alkalma-
zását illetően, hanem más téren na-
ponta előállt gondok megoldásáért
is. Azokban a helységekben, ahol
gócpontok alakultak ki, közösen
hoztunk döntéseket, mert olyan
helyzettel álltunk szemben, amivel
még senki nem találkozott koráb-
ban. Mind a közigazgatásban, mind

szociális téren sürgős megoldásokat
kellett találni a fertőzés elterjedésé-
nek megakadályozásáért. A vírus-
járvány elleni küzdelem mellett – a
kialakult körülményekhez igazodva
–, a helyi közigazgatási egységek-
nél el kellett látni az adminisztrá-
ciós feladatokat, gondoskodni a
rászoruló, otthoni elkülönítésben
lévő emberek, a szociálisan rászo-
rulók minimális létfenntartásáról. A
katonai rendelkezéseknek megfele-
lően a polgármesteri hivatalokban
meg kellett szüntetni az állampol-
gárok és a hivatalokban dolgozók
közötti közvetlen kapcsolatot, ami
egyáltalán nem könnyű feladat.
Szerencsére rövid időn belül szinte
mindenhol sikerült megoldani az
online ügyintézést is. A tavaly elfo-
gadott közigazgatási törvény lehe-
tővé teszi ezt. A polgármesteri
hivatalok döntő többségében a helyi
tanácsüléseket, miután módosítot-
ták a testület szabályzatát, interne-
tes alkalmazás segítségével
tartották meg. Ahol erre nem volt
lehetőség, ott e-mailben küldték el
a határozattervezeteket, majd vá-
laszlevélben jegyezhették be a taná-
csosok módosító, kiegészítő
javaslatait, és szintén levélben tör-
tént a szavazás is, vagy a távolság-
tartásra vonatkozó szabályok
betartásával, nagyobb termekben
üléseztek. Az online rendszerben
tartott tanácsülések határozatai tör-
vényesek. Hangsúlyozom, hogy
ebben az időszakban olyan fontos
határozatokat kellett elfogadni, mint
a helyi költségvetés módosítása,
mivel majdnem minden településen
fertőtlenítő szereket, védőfelszere-
léseket kellett vásárolni. A közigaz-
gatási törvény arról is rendelkezik,
hogy 2020. január elsejétől a helyi

közigazgatási egységek helyi köz-
lönyöket kell kiadjanak az interne-
tes felületükön, ahol közzéteszik a
határozatokat, a polgármesteri ren-
delkezéseket és egyéb közérdekű
információkat. Ez idő alatt a kap-
csolat a prefektúra és az adminiszt-
rációk között nem szakadt meg,
telefonon, interneten megy a kap-
csolattartás, és a közigazgatási ak-
tákat e-mailben közlik, a határidők
betartásával.

– Május 15-e után bizonyos
szolgáltatásokat újraindítanak.
A prefektúra hatáskörébe tar-
tozó intézmények nagy részében
előre beütemezett ügyfélfogadás
van. A szigorú katonai rendelet
bevezetésekor sokan előjegyez-
tették magukat, de nem kerültek
sorra. Két hónap alatt mások is
igényt tartanak a szolgáltatásra.
Hogyan kerülik majd el a torló-
dást az ügyfélablakoknál? 

– A lazító intézkedések életbe lé-
pésével érvényesek lesznek a távol-
ságtartásra vonatkozó szabályok, és
továbbra is nagyrészt online elő-
jegyzéssel lehet a hivatalokhoz for-
dulni. A prefektúra hatáskörébe
tartozó útlevélosztályon egyelőre
csak különleges esetekben bocsáta-
nak ki úti okmányokat, 15-e után
reggel 8 tól este 8-ig tartó szolgálat
lesz, két váltásban. A gépkocsibe-
jegyzési és hajtási jogosítványt ki-
bocsátó közszolgálat nem zárta be
kapuit a kijárási tilalom idején, itt
online bejegyzéssel lehet jelent-
kezni. Míg a járvány előtt 350-400
aktacsomót intéztek, addig jelenleg
kb. 200-250-et. Március 17-étől fel-
függesztették a sofőrvizsgákat. Az
újraindítást is rendelet fogja szabá-
lyozni. Kérünk szépen minden
ügyfelet, hogy csak az előre lefog-

lalt időpontban menjen az ügyét in-
tézni. Valószínű, hogy a távolság-
tartásra vonatkozó szabályokat itt is
be kell tartani, és kötelező lesz a jár-
művek rendszeres fertőtlenítése is.
Ha mindezeket tiszteletben tartják,
akkor ez a szolgáltatás is biztonsá-
gosan újraindítható. A lakosság-
nyilvántartó hivatalok működtek,
tudomásom szerint nem volt fenn-
akadás az ügyintézésben. A helyi
földosztó bizottságok is végezték
munkájukat. A helyi közigazgatási
egységekben a polgármesterek gon-
doskodtak arról, hogy a lehetőség
szerint az alkalmazottak otthoni
munkát végezzenek, és ahol nem le-
hetett elkerülni a közvetlen kapcso-
latot az ügyféllel, ott megfelelő
óvintézkedéseket hoztak (fertőtlení-
tés, maszkviselet stb.). Volt, ahol az
alkalmazottak egy része pihenősza-
badságra ment, hogy a járványt kö-
vető időszakban várhatóan
megszaporodó feladatoknak majd
eleget tudjanak tenni. 

– Az adatok igazolják, hogy
nincs okunk arra, hogy kijelent-
sük: túl vagyunk a nehezén.
Ugyanakkor vannak olyanok is,
akik azt állítják, hogy a vírusjár-
ványnak nagyobb volt a füstje,
mint a lángja.

– Annak ellenére, hogy me-
gyénkben is büntettek, azért nyu-
godtan kijelenthetjük, hogy az
állampolgárok nagy többsége meg-
értette, hogy az intézkedéseket be
kell tartani, és így kell ezentúl is fe-
lelősségteljesen kell viszonyulni a
járványhoz, hiszen fertőzés esetén
nemcsak egy személy betegedik
meg, tágabb közösséget is ve-
szélybe sodorhat, a felelőtlenség
pedig súlyos következményekkel
járhat. A prefektúra honlapján ezen-
túl is minden délben, (az országos
adatok közzétételét követően) nyil-
vánosságra hozzuk a megyei adato-
kat. Ezek valósak, hiszen
intézményes felelősséget vállalunk
hitelességükért. Mindenképpen
mérvadóak, és tükörképe annak,
hogy valójában közösen – a hatósá-
gok és az állampolgárok – hol ál-
lunk a járvány leküzdéséért vívott
csatában.

– Klaus Iohannis államelnök,
Ludovic Orban miniszterelnök
és Nelu Tătar egészségügyi mi-
niszter néhány nappal ezelőtt
felkereste a MOGYTTE udvarán
levő sportcsarnokban rekordidő
alatt létesített ideiglenes
COVID–19-kórházat, és a pre-
fektúrán is találkoztak a megye
vezetőivel. Milyen nem hivata-
los következtetéseket vontak le a
tapasztaltak alapján?

– A vírusjárványra való tekintet-
tel az előírt szigorú protokollszabá-
lyok miatt nem vettem részt a
találkozón, a prefektúrát Mara To-
gănel prefektus képviselte. A magas
rangú vendégek példaértékűnek tar-
tották azt, hogy intézményes össze-
fogással, rövid idő alatt sikerült
kialakítani az orvosi egyetem sport-
csarnokában a mobilkórházat.
Ehhez csak annyit fűznék hozzá,
visszatekintve az eddigiekre, hogy
vírusnak nincs anyanyelve és nem-
zetisége, ezért ez az időszak tanul-
ságos kellene legyen
mindannyiunknak. 

A láthatatlan barikádon 
A vírusnak nincs anyanyelve és nemzetisége

Május 15-én a hatóságok enyhítenek a koronavírus-járvány
elterjedésének megakadályozására hozott szigorú intézkedé-
seken. A világon eddig még soha nem tapasztalt rendkívüli
helyzetben a hatóságok, közigazgatási egységek, civil szer-
vezetek, magánszemélyek, talán kevés kivétellel, de igyekez-
tek összefogni és tenni azért, hogy minél kevesebben
betegedjenek meg. Helyi szinten a küzdelemben részt vevő
közintézmények és hatóságok tevékenységét a rendkívüli
helyzeteket kezelő megyei bizottság koordinálja. 
Nagy Zsigmond alprefektust arra kértük meg, hogy a képzelet-
beli barikád kevésbé látványos oldaláról világítsa meg a hely-
zetet. 

Vajda György

Nagy Zsigmond Fotó: Vajda György



ADÁSVÉTEL

ELADÓ két családorvosi praxis a vá-

rostól 10 km-re. Tel. 0744-477-640,

0745-268-233. (p.-I)

TŰZIFA eladó. Tel. 0751-377-701. (7435)

TŰZIFA eladó. Tel. 0752-578-568. (7435)

SÜRGŐSEN eladó kitűnő állapotban

levő, jól működő, régebbi Platinium tévé

66 cm-es képernyővel, 260 lej, valamint

kényelmes bársonyfotel (67 cm széles, 93

cm magas), ágynak is kihúzható, 350 lej.

Tel. 0727-980-566. (7464)

VÁSÁROLNÉK 2 darab süldőt (50-

60 kg). Tel. 0265/433-429,

0727-278-893. (7447)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0754-615-
527. (7474)

GYERTYÁNFA eladó. Tel. 0746-981-
288. (7474)

LAKÁS

ELADÓ 2 szobás, III. emeleti tömb-
házlakás a Cornisa negyedben, az
egyetemista-bentlakásokkal szem-
ben. Tel. 0740-337-750. (p.-I)

KIADÓ egyszobás vagy másodosz-
tályú kétszobás lakást keresek Ma-
rosvásárhelyen, hosszú távra.
Telefon: 0741-276-993, 0757-318-
239.  (p-I)

MINDENFÉLE

FUVART, bútorhordást vállalunk sze-
mélyzettel, külföldre is, valamint tör-
melékszállítást. Tel. 0749-543-104.
(6059-I)

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT válla-
lok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (21894-I)

SÍRKERETEK készítése gránitból,
előnyös áron. Megtekinthető
Sáromberkén, a Fő út 340. sz. alatt. Tel.
0753-924-431. (7392)

PARKETTCSISZOLÁST vállalok.
Tel. 0747-346-252. (7443-I)

ÉPÍTŐCÉG 15%-os kedvezménnyel
vállal háztetőkészítést, tetőfedést Lin-
dab cserépből, tetőszigetelést, cse-
répforgatást, külső és belső
munkálatokat, javítást, kerítés- és ka-
pukészítést, bontást is. Tel. 0770-621-
920. (7448-I)

AUTOMATA MOSÓGÉPEKET és
hűtőszekrényeket javítok. Tel. 0755-
825-502. (7419-I)

VÁLLALUNK tető-, csatorna-, terasz-
készítést, csatornajavítást, szigete-
lést, festést. Tel. 0759-467-356.
(7421)

HÁZTETŐT készítünk cserépből
vagy lemezből, famunkát vállalunk,
teraszt készítünk, vállalunk külső ja-
vításokat stb. Tel. 0758-639-258.
(7462-I)

VÁLLALUNK tetőjavítást, tetőkészítést,
festést, vakolást, bádogosmunkát,
szigetelést stb. Saját anyagunkkal is
dolgozunk.  Nyugdíjasoknak  18%
kedvezmény. Tel. 0752-828-789, 0790-
081-572. (7467)

VÁLLALOK építkezési munkát. Tel.
0741-352-972. (7466-I)

ÉPÍTÜNK, festünk, szigetelünk, csempét,
parkettet rakunk, gipszkartont szerelünk.
Tel. 0758-954-729. (7402)

VÁLLALUNK tetőfedést, cserép-
forgatást, bármilyen kisebb javítást,
festést, vakolást, szigetelést, ácsmunkát.
Saját anyagunkkal dolgozunk.
Nyugdíjasoknak  18% kedvezmény. Tel.
0752-828-789, 0790-081-572. (7469)

MEGEMLÉKEZÉS

Szomorú szívvel emlékezünk
május 15-én a szeretett
édesapára, nagytatára,
apósra, SIKLÓDI FERENCRE,
halálának 10. évfordulóján.
Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! Emlékét
őrzik gyermekei és azok
családja, a Benedek és a
Karabinos család. (p.-I) 

Könnyes szemmel, fájó
szívvel emlékezünk az
udvarfalvi születésű BALLÓ
MÁRTON marosvásárhelyi
lakosra, aki május 12-én egy
éve, hogy búcsú nélkül
hirtelen eltávozott szerettei
köréből. Áldott emléke örökké
élni fog bánatos felesége, fia,
lánya, menye, veje és két
unokája szívében. (7445-I)

Örök fájdalommal emlékezünk
május 17-én, halálának 23.
évfordulóján drága gyerme-
künkre, ifj. TÓTH MÁRTONRA,
aki 32 éves korában hirtelen
elhunyt. Hiányod pótolha-
tatlan űrt hagyott szívünkben.
Nyugodjál békében, drága
MARCIKÁNK. Bánatos
szüleid. (sz.-I)

Soha el nem múló fáj-
dalommal emlékezünk drága
testvérünkre, MARCIRA.
Lélekben mindennap velünk
vagy, emléked szívünkben
őrizzük. Testvéreid: Tünde,
Levente és családjuk. (sz.-I)

„Felköltöztek a szavak a
mennybe, 
csönd van, csak az Úr léptei 
kongnak az űrben.”
(Kányádi Sándor)
Szomorú szívvel emlékezünk
május 16-án a gyulakutai
MÁTHÉ ÁGNESRE (született
Császár) halálának első
évfordulóján. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
Emlékét őrzik szerettei. (sz.-I)

ELHALÁLOZÁS

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a
szeretett édesapa, férj, nagyapa,
barát, szomszéd, 

HUSZÁR ISTVÁN 
életének 64. évében csendesen
megpihent. Temetése május 18-
án 13 órakor lesz a református te-
metőben, szűk családi körben.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes. Légy a mi őrző csilla-
gunk onnan fentről. 
A gyászoló család: felesége, fia,

lánya, unokája. (sz.-I)

„Mikor a lelkem roskadozva vit-
tem, 
Csöndesen és váratlanul átölelt
az Isten.” 
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesanya, nagymama,
dédmama, jó testvér, a szabédi
születésű 

KOVÁCS MARGIT 
szül. Bányai 

életének 88. évében alázattal
visszaadta lelkét Teremtőjének.
Temetése május 15-én 13 órakor
lesz a szabédi temetőben. 

Búcsúzik tőle két fia, Jenő
és Elek, szerető unokája, Edina

és a kis dédunokák, Edvinke
és Bernike. (sz.-I)

Itthagytál mindent, amiért küz-
döttél, elváltál azoktól, akiket
szerettél.
Fájó szívvel búcsúzunk a szere-
tett feleségtől, édesanyától, gyer-
mektől, testvértől, unokától,
unokatestvértől, a szászrégeni
születésű 

KALLOS ÁRPÁDNÉTÓL 
szül. Bende Katalin

aki életének 35. évében hosszú,
türelemmel viselt, kegyetlen be-
tegség után május 13-án távozott
közülünk. Temetése május 16-án
13 órakor lesz a nagykárolyi re-
formátus temetőben.
Búcsúzik szerető férje, imádott
kislánya, Zsófika, bánatos szülei,
testvérei, nagymamája, unkatest-
vérei és az egész rokonság. 
Katika, te számunkra sosem le-
szel halott, örökre élni fogsz,
mint a csillagok. (-I)

Fájó szívvel búcsúzunk a szere-
tett unokahúgtól, unokatestvér-
től, játszópajtástól,  

KALLOS 
szül. BENDE KATALINTÓL. 

Katika, sosem fogunk elfelejteni! 
Gyöngyi, Pisti, János, Kinga

és Dávidka. (-I)

A marosvásárhelyi székhelyű
Fomco Cégcsoport 

egy innovációorientált, dinamikusan fejlődő szervezet, amely
többek között ingatlanberuházással és -értékesítéssel,
kamionszervizzel, gépjármű-kiegészítők kis- és
nagykereskedésével bel- és külföldre, GPS-
flottamenedzsment-rendszerek értékesítésével és
működtetésével, bútorgyártással, napelemes
energiatermeléssel, képzéssel stb. is foglalkozik.

Terveink szerint ez év őszén indítjuk el ismét a nagy sikerű
Pegazus kurzusunkat, ahol képzünk fejlődni, tanulni akaró
munkatársakat, akiknek a sikeres vizsga után vezetői és
kulcsemberi beosztásra  teszünk állásajánlatot.

Jelentkezni motivációs levéllel lehet, amelyben kérjük
megfogalmazni a fejlődésének indokát és célját. 

A motivációs levél beérkezése után Skype-konzultációra
megkeressük.

karrier_cariere_career@fomco.ro
Tel.: 0724-566-100

Fájó szívvel emlékezünk május
17-én szeretett nővérünkre,
COZMEANU ILONÁRA (Csali)
halálának 3. évfordulóján.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! 
Emlékét őrzi Lajos, Árpád
családjukkal, rokonai, ismerősei.
(7460)
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A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények,

reklámok tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!

REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, GARÁZSKAPUK és
egyéb árnyékolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy vá-
lasztékban. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-638. (sz.-I)
TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német
REHAU profilokból. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-
638. (sz.-I)
A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes körű ellátást
biztosít a segélyből (koporsó, szállítás, balzsamozás, temetkezés). Telefon:
0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534. (20875-I)
HENI MED CENTER – INGYENES ORVOSI KIVIZSGÁLÁS
KÜLDŐPAPÍRRAL: reumatológia (gerincfájás, térd-, váll- és csípő-
panaszok); belgyógyászat. KEDVEZMÉNYES ÁRAK: bőrgyógyá-
szat; neurológia;  ultrahangos kivizsgálás; allergológia; immunológia;
doppleres ultrahangvizsgálat. Tel.: 0770-310-944. Cím: Pr. Dr. Ghe.
Marinescu u. 47/3. szám (November 7.). (64733-I)
A TIMKO PÉKSÉG alkalmaz szakképzett péket. Fizetés 3000 lej.
Tel. 0756-128-310, 0756-128-313. (64745-I)
MAROSVÁSÁRHELYI CÉG MUNKATÁRSAT keres azonnali
kezdéssel. Követelmények: B kategóriás hajtási jogosítvány, lakatos-
ismeretek előnyben, betanítást is vállalunk. Érdeklődni a 0744-520-
095-ös telefonszámon. (sz.-I)
MAROSVÁSÁRHELYI CÉG B kategóriás jogosítvánnyal rendel-
kező MUNKATÁRSAT alkalmaz a következő feladatok ellátására:
épület-karbantartás és -felújítás, kisbútorok szerelése, javítása és áru-
kihordás. Önéletrajzát és jelentkezését itt várjuk: office@maren.ro
vagy a 0756-083-929-es telefonszámon. (-)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

Fájó szívvel emlékezünk 2010.
május 17-ére, e szomorú napra.
Tizedik éve, hogy drága jó
feleségem, NAGY ROZÁLIA szül.
Kántor beteg szíve örökre
megpihent. Amíg élünk, áldott
szép emlékét szent hűséggel
őrizzük. Nyugodj békében, te
drága lélek!
Bánatos férje, Attila és lánya,
Noémi. (7444-I)

MISSISSIPPI SZŐNYEGMOSÓ 
Szőnyegmosás, -szárítás professzionális módon.

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

Rendelésért és egyéb információkért hívja bizalommal a 0799-998-899-es
telefonszámot. (sz.-I)
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TÁJÉKOZTATÓ
Tisztelt páciensek!

Az MCA Health Care orvosi laboratórium folyamatosan a be-
tegek rendelkezésére áll, és a fokozott biztonsági előírásokat be-
tartva, a COVID–19-járvány idején is elvégzi az egészségügyi
biztosítópénztár által megtérített laboratóriumi vizsgálatokat.

Laboratóriumi mintavételre hétfőtől péntekig 7–11 óra között
várjuk önöket.  


