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Énekelt reformáció

Kórusmaraton a marosvásárhelyi Vártemplomban

Visszaállítjuk az órát

2021-ben október 31-én kezdődik a téli időszámítás, az órákat
hajnali négykor háromra kell viszszaállítani. Az óraátállítás egységesítéséről elvileg idénig kellett
volna közös döntést hoznia az
uniós tagállamoknak, ám ez eddig
nem történt meg, így minden jel
szerint jövő tavasszal ismét visszatérünk a nyári időszámításra.

Megújul a
műemlék templom

Számos akadály leküzdése után jövő
év elejére kívül-belül megújul a mezőbodoni református templom. A magyar
állam támogatásával megvalósuló
munkálatról, valamint a járványhelyzetben kihívások elé állított gyülekezeti életről Szántó Mihály
lelkipásztorral beszélgettünk.

A reformáció ünnepén a járvány miatt
idén is visszafogottabban ünnepelnek a
protestánsok. Jó hír, hogy a járványügyi
rendelkezések értelmében a gyülekezetek megtarthatják az ünnepi istentiszteleteket. Kiemelkedő rendezvénynek
számít az Énekelt reformáció című, ame-

lyet október 30-án, szombaton, a marosvásárhelyi Vártemplomban tartanak.
Az énekmaratonra az új énekeskönyv
bevezetésének 25. évfordulója alkalmából kerül sor, a református énekeket
kedvelőket 12 órára várják. Azok, akik
személyesen nem tudnak részt venni, a

Fotó: Mezey Sarolta

Vártemplom Marosvásárhely Facebookoldalon online követhetik az énekmaratont.

Mezey Sarolta

(Folytatás a 4. oldalon)

Bodolai Gyöngyi

____________4.
Szent Demeter
tiszteletére állított
istenháza

Az udvarház a Küküllő feletti dombon
emelkedik, a falu nyugati felében. A
klasszicista stílusban emelt épület ma
műemlék jellegű. Kontyolt nyeregtető
fedi.

____________15.

Sör és inga

Kíváncsi vagyok, hogy Románia szenátorai közül hányan kaptak
védőoltást, ha a taláros testület azt a 69-hez szükséges két szavazatot
sem tudta kigyöngyözni magából, amely szükséges lett volna ahhoz,
hogy a közalkalmazottak számára is kötelezővé tegyék a védőoltást.
Sisonkás szenátor asszony egyenesen a hitlerizmus idejét emlegette,
a zsidók ellen foganatosított rendeletekhez hasonlítva a törvénytervezetet, amely nemcsak az egészségügyi alkalmazottak számára tette
volna kötelezővé a munkahelyi belépéshez a zöldigazolványt, hanem
az egész állami szektorban és olyan munkahelyen dolgozókra is,
ahol több mint ötvenen tartózkodnak ugyanabban a helyiségben. Ezt
a módosítást egyébként a szenátus javasolta.
Az átlagember, aki számára kötelező a maszkviselés, és kötelező
az oltási igazolvány is, ahhoz, hogy iskolákba vagy akár egy élelmiszerüzletbe, töltőállomás előterébe belépjen, közlekedési eszközre
felüljön, csak kapkodja a fejét, hogy kik is ülnek a legfelsőbb törvényhozó testületben, ahol a politikai kampánycselekvések ebben a
kínos, nehéz helyzetben is fölülírják a szakemberek által a járványnak legalább a megfékezésére (már nem is mondhatjuk, hogy a megállítására) kidolgozott rendeleteket. Csütörtökön ugyanis közel egy
(Folytatás a 3. oldalon)

2 NÉPÚJSÁG _______________________________________________ HÍREK–TUDÓSÍTÁSOK _______________________________________ 2021.október29.,péntek
29.,péntek

A Nap kel
7 óra 59 perckor,
lenyugszik
18 óra 13 perckor.
Az év 302. napja,
hátravan 63 nap.

Ma NÁRCISZ,
holnap ALFONZ napja.
ALFONZ: germán eredetű, jelentése nemes, esetleg harcra
kész.

IDŐJÁRÁS

Változó idő
Hőmérséklet:
max.180C
min. 3 0C

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2021. október 28.

1 EUR

1 USD

100 HUF

1 g ARANY

4,9490

4,2715

1,3601

246,7254

A csütörtöki lottóhúzás nyerőszámai

21, 35, 17, 20, 27 + 17
38, 11, 29, 19, 24, 8
25, 4, 1, 7, 35, 20

Megyei hírek

NOROC PLUS: 5 5 5 3 7 5

SUPER NOROC: 6 0 2 1 1 9
NOROC: 8 8 0 2 8 3 4

Mobil oltóközpont a város
lakónegyedeiben

A Maros Megyei Prefektúra, a Maros Megyei Mentőszolgálat, valamint a Közegészségügyi Igazgatóság közös
kezdeményezéseként a héten, valamint a jövő héten mobil
oltóközpontot állítanak fel Marosvásárhely lakótelepein:
október 29-én, ma az Egyesülés negyedben, a Palas üzlet
parkolójában 12–16 óra között, 31-én, vasárnap 10.30–13
óra között a Tudor negyedben, a Fortunánál lévő katedrális
előtt lehet igényelni a vakcinát. A mobil oltóközpontban a
Johnson&Johnson egydózisos oltóanyagát kaphatják meg
az emberek, nem szükséges előjegyzés, csupán a
személyazonossági igazolvány. A jövő héten a többi lakótelepen folytatódik az oltás, a pontos helyszíneket, időpontokat a napokban közlik a hatóságok.

818 munkahelyet kínálnak

A Maros Megyei Munkaközvetítő Hivatal 818 Maros megyei munkahelyet kínált az álláskeresőknek, s további 447
munkahelyet az európai gazdasági térségben, melyet az
Eures hálózatban hirdettek meg. Az érdeklődők a munkaközvetítő hivatal, az AJOFM Mures Facebook-oldalán tekinthetik meg az ajánlatokat.

Várják a mintákat a szatymazi
bor- és paprikamustrára

November 19-20-án a magyarországi Szatymazon megrendezik a bor- és paprikamustrát, ahova hagyományosan
meghívják az RMGE Maros szervezetet is. A rendezvényre
mintákkal lehet benevezni, azok a gazdák, akik részt vennének a rendezvényen, november 2-áig jelentkezzenek az
RMGE Maros székházában 25 dkg paprikaőrleménnyel
(fajtánként) és két palack borral (fajtánként). A mintákat fel
kell címkézni a gazda nevével, címével, telefonszámával
és a fajta megjelölésével. Érdeklődni és jelentkezni a
0787-723-733-as telefonszámon Sikó László falugazdásznál, illetve az rmgemaros@gmail.com e-mail-címen.

Mezőgazdasági tanfolyamok

A Pro Agricultura Hargitae Universitas Alapítvány és a Székely Gazdaszervezetek Egyesülete mezőgazdasági tanfolyamokat szervez. Az egyik az ökológiai szemléletű
állattenyésztésbe és a szántóföldi, illetve a kertészeti növénytermesztésbe vezeti be a gazdákat kétlépcsős tanfolyamon. A másik kurzuson a mezőgazdasági munkák
elvégzéséhez szükséges elméleti és gyakorlati tudással,
a vállalkozói tevékenység alapismereteivel gazdagodhatnak a résztvevők. Továbbá azok számára is szerveznek
felkészítőt, akik a mezőgazdálkodás mellett agroturizmussal foglalkoznának. A részvételi szándékot Bajkó Aliz falugazdásznál a 0756-726-302-es telefonszámon vagy az
office@szekelygazda.ro e-mail-címen lehet jelezni. Jelentkezési határidő: november 12., péntek, 16 óra. Az órákat
személyes részvétellel tartják, a helyszínről értesítik az érdeklődőket.

Újabb tűzesetek

Csütörtökön déltájban két tűzesetet jelentett a katasztrófavédelmi felügyelőség. Szentháromságon egy istálló gyúlt
ki, és égett le teljes egészében. A marosvásárhelyi és a
nyárádszeredai tűzoltók érkezéséig az állatokat kimentették. Az istálló melletti szénaszín is leégett, két tonna takarmánnyal. Kis időre rá egy mezőpetei ház gyúlt meg, a
tüzet a mezőbándi tűzoltók oltották el.
Hírszerkesztő: Mezey Sarolta

Valós alternatíva a bérelhető elektromos hajtány?

Kipróbáltuk a Lime-ot

Az utóbbi években egyre nagyobb teret kaptak az elektromos hajtányok, egyre több embert láttunk, aki ezekkel
közlekedik, és egy valós alternatívának tűnt. Egyszerűen,
gyorsan és kényelmesen el lehetett jutni egyik helyről a
másikra, anélkül, hogy a dugóban álltunk volna és szenynyeztük volna környezetet, vagy leizzadtunk volna, illetve
összemocskoltuk volna a ruhánkat.
Két évvel ezelőtt 1500 lej körüli áron elég jó minőségű
elektromos hajtányt lehetett vásárolni. Amennyiben pedig
utánaszámolunk, akkor egy idő után visszahozta a befektetett összeget. Az akkori értékük és az akkori üzemanyagárak mellett körülbelül fél év, azaz egy szezon alatt hozta
vissza az árat, ha egyáltalán nem használtunk gépjárművet
a városban való közlekedéshez. Mára a helyzet megváltozott, hiszen az üzemanyagárak az egekbe ugrottak, azonban
az elektromos hajtányok ára is – mindenki meglepetésére
– emelkedett, a jelenlegi árak mellett 9–10 hónap kell, hogy
megtérüljön egy elektromos hajtány, azaz hozzávetőlegesen másfél szezon.
Azonban van egy másik alternatíva is. Ez pedig a Lime,
amit Európa, de Románia más nagyobb városaiban is használnak. Egy ideje elérhető Marosvásárhelyen is, ami egyben azt is jelentheti, hogy a város elég nagynak bizonyult
ahhoz, hogy a vállalat érdemesnek találja arra, hogy belépjen a piacra, ami önmagában egy jó hír. (Az már egy másik
történet, hogy rögtön az első napon több hajtányt is megpróbáltak ellopni, illetve megrongáltak.)
Maga az ötlet viszont jó, ellenben nem lehet elmenni a

tény mellett, hogy nem nevezhető olcsónak. Az indulás 3
lej, ezt követően 60 banit kell fizetni percenként. Lehetséges, hogy ez így első hallásra nem tűnik soknak, de a város
egyik szélétől a közepéig 10–15 percre szükség van, ami
már 9–12 lejbe kerül. Amennyiben nincs forgalom, ezért
az összegért egy taxi is elszállítja az embert, tehát ilyen
esetben nem feltétlenül éri meg, már ha nem vesszük figyelembe a környezettudatosságot. Nagy forgalomban már
más a helyzet, ebben az esetben egyértelműen látszik, hogy
lehet spórolni a hajtánnyal. A másik kérdés, hogy kocsival
mennyibe kerülne, ha csak az üzemanyagot számoljuk?
Egyértelműen sokkal kevesebbe.
Azonban sok ember használja, így jogosan kelti fel az érdeklődést. Íme egy konkrét ár: az Adó- és Pénüzgyi Hivatal
(ANAF) épületétől a Kultúrpalotáig 4,8 lejbe kerül a hajtány
bérlése. Azt hiszem, erről az összegről egyértelműen elmondhatjuk, hogy nem kevés. Természetesen hosszabb távokon, arányaiban nézve, kevesebbe fog kerülni. Viszont
Marosvásárhelyen nincsenek olyan nagy távolságok, ellentétben más városokkal, így feltehetőleg nem fogja annyira
megérni anyagi szempontból a hajtány használata.
Ettől eltérően egy kényelmes és jól használható alternatív
közlekedési eszköz, amitől nem kell elzárkózni. A bérlés elindítása és leállítása nagyon egyszerű, kényelmesen és gyorsan lehet vele haladni. Elsőre talán egy kicsit ijesztőnek tűnik
a sebesség, de hamar meg lehet szokni. Alkalmas lehet például turistáknak a város bejárására, illetve egy hasznos tapasztalat azoknak, akik hajtány vásárlásán gondolkodnak,
hiszen van lehetőségük a gyakorlatban is kipróbálni és annak
fényében eldönteni, hogy megéri-e egy sajátot vásárolni.
Azonban hosszú távon a bérlés anyagilag nem éri meg.

Október29.,péntek:
* 17.30 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1, Look Sport:
Bukaresti CSA Steaua – Concordia Chiajna (2. liga, 12.
forduló)
* 20.30 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1, Look Sport:
Botosáni FC – Konstancai Farul (1. liga, 14. forduló)
* 20.45 óra, M4 Sport: MOL Fehérvár FC – Paksi FC
(NB I, 11. forduló)
Október30.,szombat:
* 13.00 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1, Look Sport:
Brassói FC – Nagyszebeni Hermannstadt (2. liga, 12. forduló)
* 19.00 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1, Look Sport:
CSU Craiova – CS Mioveni (1. liga, 14. forduló)
* 21.30 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1, Look Sport +:
Kolozsvári CFR 1907 – FC Voluntari (1. liga, 14.
forduló)
Október31.,vasárnap:
* 12.30 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1, Look Sport +:
Gyurgyevói Astra – Petrolul 52 Ploieşti (2. liga, 12. forduló)
* 15.00 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1, Look Sport:
Medgyesi Gaz Metan – Academica Clinceni (1. liga, 14.
forduló)
* 15.45 óra, M4 Sport: Mezőkövesd Zsóry FC – Újpest
FC (NB I, 11. forduló)

* 17.30 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1, Look Sport:
Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK – Bukaresti Dinamo 1948
(1. liga, 14. forduló)
* 18.00 óra, M4 Sport: MTK Budapest – Debreceni
VSC (NB I, 11. forduló)
* 20.30 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1, Look Sport +:
Bukaresti FCSB – Campionii FC Argeş Piteşti (1. liga, 14.
forduló)
* 20.30 óra, M4 Sport: Gyirmót FC Győr – Ferencvárosi
TC (NB I, 11. forduló)
November1.,hétfő:
* 15.30 óra, M4 Sport: Kisvárda Master Good – Zalaegerszegi TE FC (NB I, 11. forduló)
* 15.30 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1, Look Sport:
Sellemberki CSC 1599 – Kolozsvári Universitatea (2. liga,
12. forduló)
* 17.30 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1, Look Sport:
Aradi UTA – Chindia Târgovişte (1. liga, 14.
forduló)
* 18.00 óra, M4 Sport: Puskás Akadémia FC – Budapest
Honvéd FC (NB I, 11. forduló)
* 20.30 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1, Look Sport +:
Bukaresti Rapid 1923 – Universitatea 1948 Craiova (1.
liga, 14. forduló)
* 21.00 óra, M4 Sport: Diósgyőri VTK – Szombathelyi
Haladás (NB II, 14. forduló)

Nagy-Bodó Szilárd

Magyar és román futballbajnoki mérkőzések
a televízióban

Közel 8 ezrelékes a fertőzöttségi ráta a megyében

Október 27-én csupán 22 községben volt 3 ezrelék alatt a koronavírussal fertőzöttek száma. A többi
közigazgatási egység a 3 ezrelék fölötti vörös tartományban található. A
megyében a fertőzöttségi ráta 7,92 ez-

relék. A legsúlyosabb a helyzet továbbra is Mezőmadarason, ahol 21,36
ezreléket jegyeznek, következik Mezőkirályfalva, ahol 16,92 ezrelék az
arány. Marosvásárhelyen az utóbbi 14
napon 1791 pozitív eset volt, ez 12,65

ezreléket jelent. 10 ezrelék fölötti az
esetszám Jedden, Marosszentannán,
Vajdaszentiványon, Marosszentkirályon, Mezőgerebenesen, Mezőpanitban, Szovátán és Marosszentgyörgyön
is.

Újabb támogatócsoport indul Marosvásárhelyen

A marosvásárhelyi Teréz Anya Idősek Nappali Foglalkoztató Központja november 15-én újabb támogatócsoportot indít olyan személyek számára, akik demenciával élő
hozzátartozókat gondoznak. A csoportfoglalkozásokat
Cosma István klinikai pszichológus, pszichoterapeuta,
mentálhigiénés szakember és Szigyártó Adrienn pszichológus, család-pszichoterapeuta vezetik. A foglalkozássorozat 11 alkalomból áll, amelyek heti rendszerességgel
zajlanak majd online térben vagy a marosvásárhelyi Teréz
Anya Idősek Nappali Foglalkoztató Központjában, a Mă-

răşti utca 13. szám alatt, a járványügyi határozatok függvényében és az óvintézkedések betartásával. Az egyes alkalmak időpontjait a csoport tagjainak igényeihez igazítják.
A részvételi díj 20 lej alkalmanként, amivel a jelentkezők
a Teréz Anya Idősek Nappali Foglalkoztató Központjának
programjaihoz járulnak hozzá. A részvételhez előzetes regisztráció szükséges, a helyek száma korlátozott.
Jelentkezni
november
8-ig
lehet
Szigyártó Adrienn csoportvezetőnél: 0734-888-417,
adrienn.szigyarto@caritas-ab.ro.
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Csökken az új esetek mozgóátlaga,
az áldozatoké továbbra is növekszik

Tovább csökkent csütörtökön az újonnan diagnosztizált koronavírus-fertőzések mozgóátlaga, a betegségben elhunytak számát illetően azonban a járványgörbe még mindig emelkedik.
A stratégiai kommunikációs törzs (GCS) csütörtöki jelentése szerint 13 197 embernél mutatták ki a koronavírus-fertőzést az utóbbi 24 órában, s ez több mint tíz százalékkal marad
el az utóbbi két hét átlagától. A mozgóátlag is, amely az utóbbi
napokban 14 500 körül stagnált, enyhén csökkenni kezdett.
Romániában a járványgörbe fűrészfog alakú, a heti rendszerességgel ismétlődő kilengések pedig a kiértékelt tesztek
számának változását követik. Csaknem egy hónapja a találati
ráta 20 százalék körüli, tehát átlagosan minden ötödik teszt
pozitív. Hétvégenként a laboratóriumok egy része nem dolgozik, ezért az előző 24 órát összegző vasárnapi, illetve hétfői
jelentések rendre az átlagosnál kisebb, a többi öt napon közölt
kimutatások az átlagosnál magasabb – köztük a keddiek kiugróan magas – esetszámot mutatnak.
Csütörtökön hónapok óta először fordult elő, hogy egy hétköznap az átlagosnál kevesebb új esetet diagnosztizáltak. Az

egészségügyi ellátásra nehezedő nyomás azonban még mindig
növekszik, és az elhalálozások száma is emelkedik.
A GCS szerint az utóbbi 24 órában 413 koronavírusos beteg
halt meg, ami 5 százalékkal haladja meg az utóbbi két hét átlagát, maga a kéthetes mozgóátlag pedig az utóbbi héten 16
százalékkal emelkedett. A csütörtökön elhunytak között három
30 év alatti fiatal is volt, valamennyien oltatlanok.
A romániai kórházakban csaknem egy hete több mint 20
ezer koronavírusos beteget kezelnek, közben pedig a hatóságok folyamatosan bővíteni próbálják az intenzív terápiás kapacitást. Csütörtökön már 1881 súlyos betegnek jutott hely a
romániai Covid-kórházak intenzív részlegein, közben naponta
indulnak repülőgépek és mentőautók Magyarországra, Lengyelországba és Ausztriába olyan válságos állapotban lévő fertőzöttekkel, akiknek a hazai kórházakban nem tudnak ellátást
biztosítani.
Csütörtökön Dániából egy orvosokból és asszisztensekből
álló kilenctagú egészségügyi csapat érkezett segíteni a bukaresti Matei Bals járványkórházba. (MTI)

Ország – világ
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Nincs veszélyben a tanügyi
személyzet bérének kifizetése

Az ügyvivő kormányfő szerint nincs veszélyben a
pedagógusok bére, az esetleges gondok anyagi források átcsoportosításával áthidalhatók. Florin Cîţu
csütörtöki sajtótájékoztatóján az ügyvivő oktatási miniszternek arra a szerdai kijelentésére reagált, hogy
újabb költségvetés-kiigazítás hiányában decemberben problémák merülhetnek fel a tanügyi személyzet
bérének kifizetésével, költségvetés-kiigazítást pedig
csak teljes jogkörű kormány hajthat végre. Az
ügyvivő miniszterelnök elmondta, a kormány tartalékalapjából is ki lehet egészíteni az oktatási tárca
költségvetését, de átcsoportosíthatók összegek más
minisztériumokból is. „Állítom, hogy senki nem fog
kárt szenvedni, vannak forrásaink” – jelentette ki.
(Agerpres)

Decemberben jöhet az uniós helyreállítási alap
első részlete

Újabb egészségügyi
szállítmányt küldött Magyarország

Oltási igazolásokat hamisító bűnszövetkezetre
csapott le a rendőrség

Von der Leyen: a világ
kormányainak teljesíteniük kell
vállalt kötelezettségeiket

Románia decemberben kaphatja meg
az uniós helyreállítási alap első részletét
– jelentette be Florin Cîţu ügyvivő miniszterelnök Bukarestben.
A kormányfő csütörtökön online vett
részt az Európai Unió pénzügyminisztereinek tanácskozásán, amely megvitatta
a Románia által beterjesztett helyreállítási tervet. Ez volt az utolsó lépés abban
a jóváhagyási folyamatban, amelynek
során Brüsszel rábólintott a tervre,
amelyben Románia részletezte, miként
akarja felhasználni a Brüsszel által rendelkezésére bocsátott 29,2 milliárd eurót
a következő öt évben.
Az Európai Bizottság (EB) szeptember végén adott zöld jelzést a román

nemzeti helyreállítási és ellenállóképességi tervnek, amely a koronavírus-járvány okozta gazdasági és társadalmi
károk felszámolását célozza. A jóváhagyott tervet akkor Ursula von der Leyen,
az EB elnöke ünnepélyes keretek között
adta át Bukarestben Klaus Iohannis
román államfőnek és Florin Cîţu miniszterelnöknek.
Cîţu most kifejtette, hogy a tanácskozás szokatlanul rövid volt, senki sem tett
fel kérdéseket a tervvel kapcsolatban,
ami azt jelzi, hogy mindenki elfogadta.
Hangsúlyozta: Brüsszel megtett mindent, ami az ő feladata volt, most a
román hatóságok munkájának kell következnie. Emlékeztetett, hogy több jog-

szabálymódosítást el kell fogadniuk.
amit nehezít, hogy Romániának jelenleg
csak ügyvivő kormánya van. Cîţu szerint
egyes módosításokat a parlamentben is
el lehet fogadni, de már elő van készítve
egy kormányhatározat, ezért úgy vélte,
fontos lenne, hogy legkésőbb jövő héten
teljhatalmú kormánya legyen az országnak. Románia nemcsak a vissza nem térítendő
támogatást,
hanem
a
kedvezményes hitel formájában rendelkezésére álló keretet is igénybe akarja
venni. A nemzeti helyreállítási terv szerint a kormány 14,25 milliárd euró támogatást és 14,94 milliárd eurós hitelt akar
elkölteni 2026 decemberéig a Next Generation EU alapból. (MTI)

Koronavírus elleni oltási igazolásokat hamisító újabb bűnszövetkezetre csaptak le a hatóságok: csütörtökön Bukarest
második kerületében öt helyszínen végzett házkutatást és 168
gyanúsítottat állított elő a rendőrség.
A nyomozók már augusztus óta figyelték az egyik oltóközpont tevékenységét, ennek alkalmazottai – akiket a kerület
gyermekvédelmi hatóságától helyeztek át – a gyanú szerint
megváltoztatták az országos oltási regiszterbe bevezetett adatokat, és így olyanoknak tették lehetővé az uniós védettségi
igazolvány kiváltását, akik valójában nem kapták meg az oltást.
Radu Mihaiu kerületi polgármester csütörtöki Facebookbejegyzésében közölte, hogy a Neghinita napközi otthonban
berendezett oltóközpontot a rendőrségi helyszínelés miatt ideiglenesen bezárták. Rámutatott: bár jelenleg égető szükség van
minden oltási központra, addig nem nyitják újra ezt a helyszínt, amíg a teljes személyzetét le nem cserélik.
Múlt héten egy Prahova megyei oltási központban és négy
háziorvosi rendelőben tartottak házkutatást a rendőrök, és 35
gyanúsítottat állítottak elő. Ebben az ügyben a „szolgáltatásért” fizetni is hajlandó oltásszkeptikusoknak valódi oltási iga-

zolásokat állítottak ki, de a vakcinát nem adták be, hanem kiöntötték.
A Pro TV híradója szerint a hamis oltási igazolásokat már
közösségi oldalakon is hirdetik: a jelentés szerint 400 lejért
lehet a „QR-kódos ellenőrzés próbáját is kiálló” védettségi
igazolást beszerezni. Bár a koronavírus elleni oltás ingyenes,
valamint a hamisítók és a hamis védettségi igazolványt használók is börtönbüntetést kockáztatnak, látványosan fellendült
az országban a hamis igazolványok piaca.
A rendőrség már több mint kétszáz, fiktív oltásokkal kapcsolatos ügyben indított bűnvádi eljárást.
Az utóbbi héten hatalmas sorok alakultak ki az oltóközpontoknál, amióta a kormány – az élelmiszerboltok és a gyógyszertárak kivételével – kötelezővé tette a zöldigazolvány
használatát az ügyfelek számára valamennyi zárt nyilvános
térben, a parlament pedig azt a törvénytervezetet tárgyalja
éppen, amely előírná, hogy a közalkalmazottak is csak védettségi igazolvánnyal járhatnak be munkahelyükre.
Az alacsony – kevesebb mint 40 százalékos – átoltottságú
Romániában most tetőzik a járvány negyedik hulláma, amely
már több mint tízezer áldozatot követelt. (MTI)

Emmanuel Macron francia államfő csütörtökön először
folytatott megbeszélést Scott Morrison ausztrál miniszterelnökkel az úgynevezett tengeralattjáró-ügy szeptemberi kirobbanása óta, és közölte, hogy konkrét tetteket vár a kétoldalú
kapcsolatok helyreállításához.
A francia elnöki hivatal tájékoztatása szerint az elnök kiemelte, hogy „mostantól az ausztrál kormánynak kell olyan
konkrét lépéseket tennie, amelyek arra utalnak, hogy az ausztrál vezetésnek szándékában áll a kétoldalú kapcsolatok helyreállítása és közös fellépés az indiai–csendes-óceáni
térségben”.
A két ország közötti diplomáciai válság akkor tört ki, amikor szeptember közepén az Egyesült Államok, Ausztrália és
Nagy-Britannia – Franciaország előzetes tájékoztatása nélkül
– biztonsági partnerségi szerződést kötött AUKUS néven.
Ezzel összefüggésben pedig Ausztrália úgy döntött, hogy nukleáris meghajtású tengeralattjárókat vásárol az Egyesült Államoktól, egyúttal felmondja a Franciaországgal kötött, dízelés elektromos meghajtású tengeralattjárók gyártásáról szóló
szerződését. Emiatt Franciaország elesett egy 56 milliárd dolláros szerződéstől.

Párizs szeptember 17-én visszahívta canberrai nagykövetét,
aki – miután Emmanuel Macron többször is egyeztetett Joe
Biden amerikai elnökkel és Boris Johnson brit miniszterelnökkel –, három héttel később visszatért állomáshelyére. A francia
elnök azonban csak most beszélt először közvetlenül az ausztrál kormányfővel.
A telefonbeszélgetés során Emmanuel Macron „emlékeztetett arra, hogy Ausztrália egyoldalú döntése a francia–ausztrál
partnerségi viszony csökkentéséről a tengeralattjáró-program
felmondásával egy még tisztázandó másik projekt javára a két
ország közötti bizalmi viszony végét jelentette” – olvasható
az Elysée-palota közleményében. „A legnagyobb figyelmet
fordítjuk a francia vállalatok és beszállítóik helyzetére, beleértve az ausztrál cégeket is, amelyeket érint ez a döntés” – tette
hozzá az elnöki hivatal.
A telefonbeszélgetésre még azelőtt kerítettek sort, hogy a
francia és az amerikai elnök kétoldalú megbeszélést folytat
Rómában a világ húsz legjelentősebb gazdaságát tömörítő csoport (G20) vezetőinek hétvégi csúcsértekezletén. Ezt az
ENSZ-klímakonferencia követi majd Glasgow-ban, amelyen
Scott Morrison is részt vesz. (MTI)

Franciaország konkrét tetteket vár Ausztráliától
a kétoldalú kapcsolatok helyreállításához

Románia 20 kórházába, alapvetően Erdélybe 40 lélegeztetőgépet, 1650 úgynevezett noninvazív lélegeztetéshez szükséges maszkot, valamint 3000
doboz favipiravir gyógyszert szállít Magyarország
annak érdekében, hogy hozzá tudjon járulni a romániai járványkezelés sikerességéhez – mondta a külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön. Szijjártó
Péter hangsúlyozta: ne felejtsük el, a járvány nem
ismer határokat, és a szomszédos országok járványkezelésének sikeressége nagymértékben hozzájárul
Magyarország járványkezelésének sikerességéhez
is. A negyedik járványhullám tombol Európában, és
világossá vált, hogy azok az országok, ahol az átoltottsági szint alacsony, könnyen bajban kerülhetnek.
Vannak így szomszédos országok is, többek között
Romániában is alacsony az átoltottsági szint a negyedik hullám időszakában – fogalmazott. (MTI)

Az Európai Bizottság arra szólítja fel a világ kormányait, hogy teljesítsék a 2015-ös párizsi klímamegállapodásban
vállalt
kötelezettségeiket,
és
csökkentsék az üvegházhatású gázok kibocsátását
– jelentette ki Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Brüsszelben csütörtökön. Ursula von
der Leyen a világ húsz legjelentősebb gazdaságát
tömörítő csoport (G20) vezetőinek hétvégi csúcsértekezletét, valamint a november elején Glasgow-ba
tervezett ENSZ-klímakonferenciát megelőzően tartott sajtótájékoztatóján közölte, a tanácskozások
során a brüsszeli testület sürgetni fogja a fejlett országokat, hogy növeljék éghajlatváltozás elleni kiadásaikat, teljesítsék a Párizsban elfogadott 100
milliárd dolláros célt. (MTI)

Sör és inga

(Folytatás az 1. oldalról)
híján 15.000 volt a fertőzöttek száma, és több mint félezren (512) hunytak el a koronavírushoz köthető betegségben, közülük 35-en a 10-40 év közötti korosztály tagjai.
Miközben Európa szégyenévé válunk, az év elején a
hozzánk hasonló mutatókkal indult Portugáliának sikerült lényegesen lecsökkentenie a megbetegedések és a
halálesetek számát. Az országban a hadsereg bevonásával olyan hatásos kampányt folytattak, hogy az összlakosság körében 89, a 12-17 éves diákok körében 87, a
pedagógusok és az iskolai személyzet körében 99 százalékra növelték az átoltottságot, és az élet minden területén kötelezővé tették a nálunk is jól ismert
védőintézkedéseket.
Ezzel szemben az oltásnak sokáig ellenálló Svédországban tartózkodzó román „honfitársunk” úgy védekezett a külföldi úthoz szükséges védőoltás ellen, hogy
miután beoltották, egy láda sört ivott meg, hogy az oltóanyagot „kiürítse a szervezetéből”, és közben az oltás
miatti szédülésre panaszkodott. És immár itthon számoltak be annak a nőnek az esetéről, aki azért tartja fölöslegesnek a védőoltást, mert a nyakában hordott inga
jelzi, hogy ki a fertőzött, kitől kell óvakodnia. És még
hosszan sorolhatnánk, hogyan is válunk szánalmasan nevetségessé a világ szemében.
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25 éves az „új” énekeskönyv

– A Marosi Református Egyházmegye is bekapcsolódik az Énekelt
reformáció rendezvénybe. Erre az
ad okot, hogy 25 éves az új énekeskönyv. Ebből az alkalomból az egyházkerület Kolozsváron a kétágú
templomban szervezett énekmaratont, persze ezt nem korlátozások
közepette képzelték el. Ebbe a rendezvénybe kapcsolódtunk be mi is,
de nem megyünk Kolozsvárra,
hanem Marosvásárhelyen, a Vártemplomban tartunk egy kisebb maratont, ami szombaton 12-től 18
óráig tart. Nem gyűlünk össze tömegesen, egymást váltva énekelnek
a kórusok, csoportok, amelyek az
énekeskönyvben szereplő énekeket
éneklik. A bibliafelolvasó maratonhoz hasonló ez a rendezvény. Az új
énekeskönyvünk 25 évvel ezelőtti
megjelenése is reformációnak számított, ezért adunk hálát. Aki szeretné hallani az énekeket,
bekapcsolódhat, bemehet a Vártemplomba, természetesen maszkkal és tartva a távolságot –
tájékoztatott Czirmay Csaba
Levente, a Marosi Egyházmegye esperese.

Az erdélyi gyülekezetek
zöme ezt használja

Az új énekeskönyvet, amely 504
éneket tartalmaz, Csiha Kálmán
püspök szorgalmazta. Egységesnek
képzelték el, a Magyar Református
Egyházak Tanácskozó Zsinata el is
fogadta. De a gyakorlatba ültetésnél

Énekelt reformáció

gondok merültek fel, sem a Királyhágómelléki Egyházkerület, sem a
magyarországi egyház nem vette át.
Itt egy új református énekeskönyvet
adtak ki, ami nemrég jelent meg.
Nagyon szép kiadás, gazdag énekanyaggal, 846 ének található benne.
– Az Erdélyi Református Egyházkerület gyülekezeteinek java
része az új énekeskönyvet használja, de van, ahol még nem tértek
rá erre, mert vagy a gyülekezet,
vagy a lelkész, vagy a kántor valamiért nem akarta szorgalmazni. Általában olyan gyülekezetekről van
szó, ahol többnyire idősek vannak,
s nem lehet őket a régi ritmusból kiemelni.
Az igazság az, hogy a régi erdélyi énekeskönyv volt a „legszegényebb”, 288 ének volt benne.
Amikor Erdélyben ebből énekeltek,
Magyarországon és a Partiumban is
több mint 400 éneket tartalmazó
könyvet használtak a gyülekezetek.
Felvetődött az ötlet, hogy a 25
éve használatban levő új énekeskönyvet azokkal az énekekkel egészítsék ki, amelyek a régiben
megtalálhatók, de az újból kimaradtak. A zsoltárok sem a régi erdélyi
ritmust és dallamot követik, a szövegben is vannak változások. A
kántorok mai napig vitatják, hogy
az új vagy a régi ritmus szerint kell
játszani. Ha valaha lesz módosítás,
az kellene legyen, hogy a jelenlegi
150 zsoltár mellé foglaljuk be a régi
zsoltárokat is „b” jelzéssel, úgyszintén azokat a dicséreteket, amelyek
kimaradtak az új énekeskönyvből.
Erre keressük a választ, de hivatalos

testületi döntés még nincs – fogal- karvezető Czirmay Izabella Mária,
13 órától fellép a Vártemplom Mumazott az esperes.
Humana női kara, karvezető
Félóránként váltják egymást sica
Sikó Szidónia, utána a Psalmus veaz éneklő csoportok
gyes kar és a konfirmálók csoportja
Az énekeskönyv énekeiből ösz- – karvezetők Bukovinszky Csáki
szeállított maratont Bukovinszky Tünde és Bereczky Tollas László –,
Csáki Tünde vártemplomi lelkész 14.30-tól a kistemplomi Evangéés Bíró Jenő egyházmegyei zenei lium vegyes kar énekel, vezényel
előadó szervezi. A maratonon első- Szatmári Ildikó, majd szintén a kisként a marosludasi református egy- templomi Teofilosz dicsőítő csoházközség vegyes kara énekel, port, Farkas Zoltán vezetésével. 16

Lelkes gyülekezet a mezőbodoni reformátusoké
Számos akadály leküzdése után jövő
év elejére kívül-belül megújul a mezőbodoni református templom. A magyar
állam
támogatásával
megvalósuló munkálatról, valamint a
járványhelyzetben kihívások elé állított gyülekezeti életről Szántó Mihály
lelkipásztorral beszélgettünk, aki egy
évtizede szolgál lelkész feleségével, a
bodoniak kántorával a mezőségi településen.

Nagy Székely Ildikó

A hivatását szülőfalujában gyakorló tiszteletest elsőként az ottjártunkkor javában zajló
templomfelújításról kérdeztük.
– A folyamat még 2013-ban elindult, akkor
láttunk hozzá a műemlék épület felméréséhez, az uniós alapok lehívásához szükséges
tanulmányok elkészítéséhez. 2016-ra elkészült a felmérések nagy része, de kiderült,
hogy a telekkönyvvel gond van. 2017-ben sikerült ezt is rendezni, és amikor a magyar
állam 2018-ban felkínálta a támogatást, a tel-

Megújul a műemlék templom

jes dokumentáció készen állt. Mivel azonban
A kategóriás műemlék épület – az eredeti
templomrész 1332 előtt épült, talán még az
Árpád-kor idején –, közel két és fél évet kellett várnunk a bukaresti műemlékvédelmi bizottság engedélyére. Sokáig szélmalomharcot
vívtunk az illetékes szakemberekkel és hatóságokkal, és ehhez az is hozzájárult, hogy a
községben tavalyig nem volt mobiltelefonjel.
De a Jóisten segítségével végül minden akadály elhárult, és idén májusban elkezdődhetett a munka. A kivitelező a marosvásárhelyi
Vártemplom felújítását is végző cég, nagyon
elégedett vagyok az eddigi teljesítményével.
– Hol tart a munka, és mi van még hátra?
– A korábban említett uniós pályázatba
foglaltak szerint kizárólag az épületrészt lehet
felújítani, a padokat például nem. Az alap
megerősítésén és a tetőszerkezet cseréjén túl
vagyunk, a külső vakolás nagy része is megvan. Most a belső vakolás kezdődött el, és
nemsokára új nyílászárókat kap a templom.
Az eredeti szerződés szerint jövő májusra
kellett volna elkészülnie a munkálatnak, de
mivel jó ütemben haladunk, az egyházkerület

kérésére január 30-ra hoztuk előre a kivitelezési határidőt.
– Számokra lefordítva, milyen értékű a beruházás?
– A teljes munkára 200 ezer euró áll rendelkezésünkre, a magyarországi forrás mellé
az Erdélyi Református Egyházkerület is ígért
anyagi segítséget – tájékoztatott Szabó Mihály.
A lelkésztől megtudtuk, hogy a templom
karbantartására a korábbi években, évtizedekben is gondot fordítottak, de már nagyon
itt volt az ideje az alapos felújításnak. A
templom körüli munkálatok alatt még az épületben tartották az istentiszteleteket, május
közepén a bibliahét is itt volt, augusztustól
pedig a gyülekezeti házban hirdeti Szántó
Mihály Isten igéjét.

Támogatásra vár
a Bodor Péter-orgona

A mezőbodoni református templom nagy
kincse a Bodor Péter által épített orgona. A
székely ezermester orgonáiból nem sok van
a világon, és nagy valószínűséggel a bodoniaké maradt fenn a legeredetibb állapotban.
Amint arról évekkel ezelőtt már említést tettünk, a hangszer felújítása régi terve az egyházközségnek, de erre máig nem adódott
anyagi lehetőség.
– Sok volt a kiadás az utóbbi időben, sokba
került egyebek mellett a ravatalozó, amit a
hívek és a polgármesteri hivatal támogatásával építettünk. Mezőbodon nagy kiterjedésű
település, sokszor több kilométeren át kell
szállítani az elhunytat a temetőig, ezért feltétlenül szükség volt erre a beruházásra –
mondta a lelkipásztor, majd hozzátette, az orgona restaurálásáról sem tettek le, egy fiatal,
tehetséges szakembertől kaptak erre árajánlatot, de a régi álom megvalósulásához jelentős támogatásra lesz szükség.

„Ne csak a kőtemplom épüljön…”

A mezőbodoni tiszteletest arról is megkérdeztük, hogyan alakult a gyülekezeti élet a világjárvány óta.
– Abban a szerencsés helyzetben vagyok,
hogy a mezőbodoni reformátusoké bibliaol-

órától a cserealji egyházközség vegyes kara és konfirmanduscsoportja
lép fel, vezetőjük Sárkány Tímea
Tünde kántor. Orgonaműveket Lőrinczi Lehel orgonista, Bereczky
Tollas László, Sárkány Tímea
Tünde előadásában hallgathat a
gyülekezet. 17 órától a Bíró Jenő
által vezetett gyülekezeti csoportok
zárják az énekmaratont.
A 18 órától kezdődő istentiszteleten Bíró Jenő lelkipásztor szolgál.

vasó, templomba járó gyülekezet, az itteni
emberek közül sokan megélik Istennel való
személyes kapcsolatukat. Igény van a közösségi alkalmakra, múlt vasárnap is hatvanan
jöttek el az igehirdetésre. Az egyházközségnek gyermek- és felnőttkórusa van, korábban
egy lemezük is megjelent, és most szerettük
volna a második CD-t kiadni egy németországi vendég zenei kíséretével, de ezt a tervünket a pandémia egyelőre keresztülhúzta.
A járványhelyzetet tavaly elég könnyen átvészelte a gyülekezet, inkább a jelenlegi időszak lélekpróbáló, az oltáshoz való kétféle
viszonyulás ugyanis megosztja a híveket.
Mindig arra buzdítom őket, hogy az emberséget minden körülmények között meg kell
őrizni, függetlenül attól, hogy valaki vakcinapárti-e vagy éppen ellenkezőleg – szögezte
le a lelkész.
– Sok vidéki egyházközségben csökkenőbent a hívek lélekszáma. Mezőbodonra
mennyire volt ez jellemző az elmúlt évtizedben?
– Közel 500 fős gyülekezettel kezdtem itt
a szolgálatot, jelenleg 450-en vannak a bodoni reformátusok. Tíz év alatt több mint 30
temetés volt, ugyanakkor a lélekszám apadásához a külföldre költözések is hozzájárultak.
Évente két-három gyermeket keresztelek
meg, ritkábban négyet-ötöt. Ez azonban nem
minden esetben jelent növekedést a gyülekezetben, hiszen arra is volt példa, hogy egy
Spanyolországban élő család hazajött az ünnepi alkalomra, aztán távozott. A múlt évben
12 konfirmandusunk volt, jövőben négyen
tesznek vallást hitükről – foglalta össze számokban a gyülekezeti élet fontosabb mozzanatait a lelkipásztor. Szántó Mihály
beszélgetésünk végén így összegzett:
– Arra törekszem, hogy ne csak a kőtemplomunk újuljon meg, hanem a lelkek temploma is. Erre a hívek különféle alkalmakon
való jelenléte, segítőkészsége alapján jó reménységem is van. A reformáció ünnepére
készülve, hétfőtől szombatig bűnbánati hetet
tartunk, ezek iránt az alkalmak iránt is van érdeklődés. A legfontosabb, hogy – ahogy
eddig is – ne csak vallásuk, hanem hitük is
legyen a mezőbodoni reformátusoknak.

2021.október29.,péntek ____________________________________________ SZÍNESVILÁG __________________________________________________ NÉPÚJSÁG

5

XVIII. évf. 41. (783.) szám, 2021. október 29., péntek

Komán János

Dr. Erősdy Sándor, Maros-Torda vármegye főispánja

(Folytatás október 22-i
lapszámunkból)
A vármegyei ellentétek megoldására gondolt Bánffy Dezső volt miniszterelnök is, amikor a szegediek
képviselőjeként ebben az ügyben
nyilatkozott.(117) A Székely Lapok
október 12-én megjegyzi, hogy
Bethlen, Désy és Gál urak, országgyűlési képviselők, az ún. darabont,
alkotmányellenes kormánytól felvették a képviselői illetményeiket,
de Erősdy visszautasította. Megkérdi: „Törvényes-e, helyes-e, következetes-e, erkölcsös-e Erősdy
Sándort darabontként vádolni
(…)?” A vármegye autonómiapártja
töretlenül támogatta Erősdy igazságosnak tartott kitartását, küzdelmét.
Október 18-án gróf Teleki Sámuel,
Matskássy István pártelnök és Ferencz Mihály Zsigmond pártjegyző
meghívót küldött a vármegyei független (autonómia-) párt tagjainak,
gyűlésre hívta őket okt. 22-re a Teleki téka olvasótermébe.(118) A Szabadság a következő napon
fölsorolja, akárcsak okt. 24-én a
Székely Lapok, a pártgyűlés résztvevőit, a következő sorrendben: ott
voltak a nagy tekintélyű Teleki grófok, Matskássy István pártelnök,
Erősdy Sándor, dr. Nagy József
alispán stb. A vármegyei közgyűlésre készültek. Október 27-én
Köllő Ignácz törvényszéki bírót választották meg helyettes alispánnak
96 szavazattal, tehát az autonómiapártiak 75 ellenzője vereséget szenvedett.(119) A Székely Lapok okt.
29-én megjegyzi, hogy a főispán
olyan napra hívta össze a választó
közgyűlést, amikor az autonómiapártiak zöme, az izraeliták és a
szász bizottsági tagok, mintegy hatvannégy polgár, ünnepük miatt nem
jelenhetett meg. Nincs olyan napi
tevékenység a vármegye vezetőségében, amelyről hiányozna Erősdy,
Erősdy fölszólalása, akinek a jelenléte sehogy sem fért az ellenfél begyébe. „A kiadott jelszó az volt,
hogy Erősdyt, a vármegye eszét, ezt
a bámulatos energiájú egész embert, ezt az egyenes jellemű, csodálatos félistent el kell seperni az
útból minden áron. Kiverni kenyeréből azt az Erősdyt, aki egyedül és
egymaga annyit dolgozott ezért a
vármegyéért, hogy a tisztviselői kar
együttvéve sem bír félannyit dolgozni. Ezt a törvénytudó és a közigazgatás
legtekervényesebb
útvesztőin is biztosan járó, nagyratörő munkást el kell üldözni és
száműzni innen, mert ez a kenyér
másnak kell!”(120) De egy hasonló
himnuszt még a Székely Ellenzék
okt. 29-én megjelent számában is
olvashatunk: „Erősdy Sándornak, a
vezérnek volt még mindig annyi lé-

lekereje szót kérni, és a provokált
egy higgadt, fennkölt vitát fűszerezett törvénycitátumokkal. Milyen
erős, milyen fegyelmezett elme ez
az Erősdy, milyen kár, hogy nagy
tudását nem érvényesítheti egy jobb
ügy szolgálatában, mint amilyenhez ő szegődött.” Igaz, a gúny fegyvere is érzékelhető ebben az
idézetben. November első hetében
megtartják a törvényhatósági bizottsági tagok választását. A hatalom szekerén ülők a döntő
ütközetre készülnek. Napilapjaik az
autonómiapárt haláláról beszélnek,
képviselőik, így Erősdy és Nagy
József alispán eltávolításáról a vármegye közigazgatásából.(121) Talán
igaz az, amit a Székely Lapok nov.
7-én írt, mely szerint az Ugron-pártiak, köztük Ugron András megyei
gyakornok, arra biztatták embereiket, hogy a választók kezéből vegyék el azokat a szavazólapokat,
melyeken Erősdy neve szerepel, és
tépjék el. November 8-án már azt
olvashattuk ebben a napilapban,
hogy az autonómiapárt 32 képviselővel erősödött meg, és Erősdy
Sándort beválasztották a mezőcsávási kerületbe. Ezt a hírt nov. 8-án
és 9-én a Budapesti Hírlap, a Pesti
Napló és a Magyarország is közölte. November közepén ismét terítékre került Erősdy Sándor
felfüggesztett főjegyző és dr. Nagy
József felfüggesztett alispán fegyelmi ügyének tárgyalása, a már
említett megbízottak vezetésével,
ami egy újabb kísérlet volt annak
érdekében, hogy eltávolítsák őket a
törvényhatósági életből.(122) De november harmadik hetében az igazoló választmány ülése elfogadta
Erősdy megválasztását, ami az autonómiapártiak erejéről, többségéről beszélt.(123) December 3-án
Maros-Torda vármegye autonóm
pártjának mintegy harmincöt tagú
küldöttsége Budapestre, a belügyminiszterhez utazott. A küldöttség tagjairól a fővárosi lapok
beszélnek. Közöttük volt Bánffy
Dezső báró, a küldöttség vezetője,
gróf Teleki Sámuel, báró Huszár
Károly, gróf Teleki József, báró Bálintitt József, Matskássy István
pártelnök, Balla Gyula, Turmann
László, dr. Nagy József és Erősdy
Sándor és még vagy huszonöten. A
miniszternek átadott emlékiratot, a
hatalompárti napilapok szerint is,
Erősdy szerkesztette, a küldöttség
szellemi vezére. A memorandum
tartalma is azt bizonyítja, hogy
Erősdy tollából származott. Az emlékirat ismertette a maros-tordai autonóm párt és Ugron főispán közt
létesült négy pontból álló paktumot,
és vázolta a megye feldúlt állapotát.
A vádlevél 16 pontban foglalta
össze a sérelmeket. Bánffy a megbeszélésen kiemelte, hogy az igaz-

Bánffy Dezső (1843–1911)
miniszterelnök (1895–1899)

ság a megjelentek oldalán, az autonómiapárt oldalán van. A belügyminiszter
válaszában
megígérte, hogy alaposan kivizsgáltat minden konkrét vádat, de ez
nem jelenti azt, hogy Ugron Gábor
főispánban megingott volna a bizalma. Andrássy Gyula belügyminiszter gróf Hadik János államtitkár
kíséretében hallgatta meg Bánffy
beszédét. A fővárosi lapok szerint a
legnagyobb hidegséggel fogadta a
küldöttséget, és válaszai után kezet
nyújtva Bánffynak és Teleki Sámuelnek, kiment a teremből. Erősdy az
ajtón kívül hallgatta végig a megbeszélést.(124) A küldöttség fogadása
után a vármegyei autonómiapárt
napilapja és a kormánypárti sajtó is
az Ugronok diadaláról beszélt.(125) A
felfüggesztett dr. Nagy József alispán és Erősdy főjegyző feljelentették a főispánt a vizsgálóbírónál
négyrendbeli hivatalos hatalommal
való visszaélés, egy rendbéli hatóság elleni erőszak és egy rendbéli
jegyzőkönyv-hamisítás
miatt.
Erősdy a budapesti kihallgatás után
a fővárosból küldte el írásbeli följelentését a marosvásárhelyi vizsgálóbírónak.(126) A hatalom helyi
napilapja, a Szabadság másként beszélt: az alispán és a főjegyző ellen
érkezett följelentés miatt hívatta be
Ugron főispánt, és hallgatta ki a
vizsgálóbíró. A fővárosi napilapok
arról számoltak be, hogy a főispán
a fölfüggesztett alispánt és a főjegyzőt jelentette föl hivatalos kötelesség megtagadása miatt.(127) A
Székely Lapok dec. 15-én talán hitelesebben értesítette a vármegye
polgárait, amikor a következőket
írta: „Ugron Gábor főispán, dr.
Nagy József alispán és Erősdy Sándor főjegyző között a legmesszebbmenő
gyűlölködés
és
az
elképzelhető legrosszabb viszony
van”. Még megjegyzi, hogy a btkv.
471. § szerint a főispán 5 évig terjedő fogházzal büntetendő hivatali
visszaélés vétségéért és a

btkv. 472. § szerint ugyancsak 5
évig terjedő fogházzal büntetendő
hivatalos hatalommal való visszaélés bűntettéért.
A tisztújító közgyűlést dec. 20án tartották. A hatalmon lévők ellenfeleit mellőzték a választási
listáról. Alispánnak Köllő Ignácot,
főjegyzőnek dr. Balla Aladárt, főügyésznek dr. Sárkány Miklóst választották,
azaz
a
48-as
függetlenségi párt jelöltjeit.(128) A
tisztújításról szóló legrészletesebb
beszámolót az uralmon lévő hatalom pártjának napilapja, a Szabadság dec. 21-én közölte. Az
autonóm párt törvénytelennek tartotta a választást, mivel névjegyzék
nélkül történt a tisztújítás – olvasható a Székely Lapok dec. 22-én és
31-én kiadott számaiban, és ezért
Nagy Józsefre és Erősdy Sándorra
az autonómiapárt nem adhatta le a
szavazatát. December 30-án tartották a vármegye utolsó közgyűlését,
amelyen Erősdy mint bizottsági tag
többször is fölszólalt, interpellációt,
panaszt jelentett be, a főispánt szószegőnek nevezte, amiért az megvonta a szót tőle.(129) Az egyik
interpellációt Az Újság december
31-én a következőképpen közölte:
„Van-e tudomása az alispán úrnak
arról, hogy Ugron Gábor dr. főispán
úr akkor, mikor főispáni beiktatása
érdekében Nagy József dr. alispánnal ez év március havában tárgyalásokat folytatott, Nagy József dr.,
jelenleg felfüggesztett alispánnak,
a nevezett becsületszavára megígérte, hogy a tisztújítás alkalmával
minden tisztviselőt kandidálni fog,
és hogy a főispán ezen kijelentését
júniusban, az autonómia párt nevében nála megjelent Matskássy István és Bálintitt József báró előtt
megismételte; össze tudja-e egyeztetni az alispán úr a vármegye főispánjának e kijelentését azon
tényével, hogy az e hó 20-án megtartott tisztújításon nem kandidált
volt állására hat tisztviselőt?”(130)
Az 1908-as és 1909-es években
a törvénytudóként elismert Erősdy
mint törvényesen megválasztott bizottsági tag a vármegyei közgyűléseken interpellációk sorozatával
bírálja a vármegye alispánját, főispánját, a vármegye vezetését, a
visszaéléseket, a törvénytelenségeket. Törvénytudásával kioktatta a
főispánt is, amikor elvette tőle felszólalási jogát. „Kioktatta a törvényben járatlan főispánt, hogy az
interpellációkat rendes közgyűlésen
nem kell előzetesen bejelenteni. A
24 órával való előzetes bejelentés
csakis a közgyűléshez intézett kérelmekre és indítványokra vonatkozik,
nem
pedig
az
interpellációkra.”(131) A közgyűlésen elhangzott interpellációkról, a
főispán eljárásáról, szószegéséről a

fővárosi lapok, a Pesti Napló, Az
Újság, A Polgár, a Népszava is beszámolt.(132)
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Kiss Székely Zoltán

Ablakomból vadcseresznye
még zöld már rőt itt-ott sárga
lombja szélén ráng engem mond
többszólamú tarkasága
Halkul aztán gyolcsfehérré
hőséneke fuvolává
hónéma törzs rejtjeleit
lesz-e aki kitalálná
Tetszhalálban mézgásodik
a föld sóit megérleli
az élőnek küldetésül
legtöbb ami juthat ennyi

Megritkult fa októberi
merszed gyászod reménységed
mind magadra kented sorsod
sorsom szóló köntösének

Rába György Októberi zizzenetével vágunk neki e hóválasztó hétnek.
Október utolsó napján 1992-ben a katolikus egyház 359
év után rehabilitálta Galileo Galileit.
Október 31-én, vasárnap hajnalban 4:00 órakor 3:00 órára
kell visszaállítani az órát, kezdődik a téli időszámítás. Egyes
források szerint az óraátállítás ötletét Benjamin Franklin
vetette fel először. A világon elsőként 1916-ban az USA vezette be a nyári időszámítást energiatakarékossági okokra hivatkozva. Ezt a Föld számos országa vette át. Európában az
unió 1997-ben egységesítette. Mondvacsinált előnyeit és
valós előnytelenségeit ma már mindenki érzi. Az emberi szervezetre negatív hatással van az óraátállítás, ezt a fölöslegességet megspórolhatná magának az emberiség…
November első két-három napja a halottak kultuszát szolgálja, nem római hagyaték, hanem kelta eredetű. A november
elsejei mindenszentek napját s a másodiki halottak napját
csak a X. és XI. század óta ünnepli a katolikus egyház. Angliában, kelta területen már a VIII. században is közünnep volt.
November 1. volt a kelta év kezdete.
Mindszentek napján, 1845-ben született gr. Teleki Samu.
Debrecenben, Göttingenben és Berlinben tanult természettudományokat. 1886-ban expedíciót szervezett az akkor még
nagyrészt ismeretlen Kelet-Afrikába. Zanzibárból indultak
Kenya partjai felé 1887 januárjában. Útjuk során mintegy
3.000 kilométeres útszakaszt térképeztek fel, felfedezték a
Rudolf- és a Stefánia-tavat és a később róla elnevezett vulkánt. Megmászták az 5310 m-es Kilimandzsárót és a 4680 m
magas Kenyát. Addig ismeretlen népcsoportokról adtak hiteles hírt; tekintélyes néprajzi, állatbőr- és trófeagyűjteményt
hoztak haza, ez lett az alapja a Néprajzi Múzeum Afrikagyűjteményének. Világraszóló volt, hogy végig fényképeztek, és így páratlan értékű fotódokumentációs anyagot hoztak

„… még zöld már rőt itt-ott sárga lomb”

„… a föld sóit megérleli az élőnek”

létre. Teleki később még két nagyobb utazást tett: 1893-ban
termeiben, könyvtárfaltól könyvtárfalig,
Indiában és az indonéz szigetvilágban járt, 1895-ben pedig
kézirathalmazoktól roskadó rendetlen
visszatért Afrikába.
öreg asztaltól kézirathalmazoktól
1907. november 2-án született Fodor István botanikus, az
roskadó rendetlen öreg asztalig,
Ungvári Egyetem arborétumának alapítója. Hiába küzdött a
…bokáig érő huzat közepette…
Kárpátalja erdeinek esztelen pusztítása ellen a Szovjetunió
idején, mi több, felbomlása után a tarra vágás csak fokozó– adja János szájába a szót Lászlóffy Aladár a Bolyai
dott, hatalmas árvizeket okozva e tájon.
hegedűjében –
November 3. a magyar tudomány napja. 1825. november
3-án, a pozsonyi országgyűlésen Széchenyi István birtokai
Néha visszajárok szellem-Európából,
egyévi jövedelmét ajánlotta fel a Magyar Tudományos Akakő-Európából, kép-Európából, könyvdémia (a Magyar Tudós Társaság) létrehozására. 1996-ban,
Európából, kenyér-Európából, csóka magyar tudósok világtalálkozóján született meg a döntés;
Európából, harc-Európából gyermeknek.
e napot először 1997-ben ünnepelték meg. Majd mindenki
…sajnálom a fákat, hogy mindig egyazon
így tudja. De ott és akkor egy kettős évforduló kapcsán lett e
nap a magyar tudomány napja.
tájon állnak, és sajnálom magam, hogy
megint felnövök: felébredek, és
Kár, hogy nincs happy end: azok
ugyanabba a naprendszerbe omlik
számára, akik benne voltak a
vissza anyagom, ha már ilyen nagyon
világban…
kiváltam belőle, ilyen nagyon
kiváltam. Bizony…
S a teremtő miért is kell hogy
elnyerje makacssága jutalmát!
Micsoda nap is ez a november 3.! 1507-ben Leonardo da
Vinci e napon fejezte be Mona Lisát…
– jutnak eszembe Lászlóffy Aladár sorai. Bolyaihoz intéRá egy napra, de már 1922-ben Howard Carter megtalálta
zett verse az 1823. november 3-án Temesvá- Tutanhamon sírját.
ron Jánosnak apjához írt levelét hozza elém:
1956-ban pedig a szovjetek megszállták Magyarországot…
„… a parallelákról egy munkát adok ki…
1849. november 4-én született Lóczy Lajos geológus,
ollyan felséges dolgokat hoztam ki, hogy földrajztudós. 1877–1880-ban részt vett gróf Széchenyi Béla
magam el-bámultam… ha meglátja Édes kelet-ázsiai expedíciójában, s beutazta Kína nagy részét. A
Apám, meg-esmeri; most többet nem szollha- közép-ázsiai sivatagok eredetéről kimutatta, hogy azok kőtok, tsak annyit, hogy semmiből egy ujj más és homokanyaga nem tengerfenék maradványa, hanem évvilágot teremtettem: mindaz, valamit eddig milliók sivatagi felhalmozódásának következménye. 1883küldöttem, tsak kártyaház a’ toronyhoz ké- tól a Földtani Intézet osztálygeológusaként a bánsági
pest”.
hegyvidék geológiai felvételezését végezte, szerkesztette Magyarország földtani térképét. 1891-ben vezetésével alakult
A levelet a nemeuklidészi geometria szüle- meg a Magyar Földrajzi Társaság Balaton-bizottsága. A tó
tési dokumentumának tekintik. Kortársai tudományos kutatását A Balaton tudományos tanulmányoazonban nem ismerték fel annak korszakal- zásának eredményei című műben tették közzé. Kezdemékotó jelentőségét. Mikola Sándor A fizika nyezte az Erdélyi-medence rendszeres geológiai és
gondolatvilága című könyvében ezt írja:
geomorfológiai feltárását. Jelentős érdemei vannak az erdélyi
kősó- és földgázkincs felfedezésében, felmérése és tanulmá„Ha Bolyai János csak logikai-matemati- nyai alapján kezdték meg a nagysármási fúrásokat.
kai kérdést oldott volna meg, bizonyára már
Ugyancsak november 4-én, 1873-ban született Papp Káéletében elismerést aratott volna… Minthogy roly geológus. Fiatal geológusként, 1898-ban vett részt
azonban új világfelfogást, új ismeretelméleti Déchy Mór VI. kaukázusi expedícióján, 1900-tól a Magyar
meggyőződést, a mindenséget átölelő új geo- Királyi Földtani Intézet munkatársaként készítette el az Ermetriai vázlatot alkotott, sorsa az volt, ami az délyi-érchegység és a Bihar-hegység máig használatos földúttörőké lenni szokott: a tekintetbe nem vétel, tani térképét. 1908-ban ő tárta fel, eredendően salétromot
a lekicsinylés, a lenézés”.
keresve, Európa akkori legnagyobb földgázlelőhelyét, a kissármási földgázmezőt a Mezőségi-patak völgyében, a
S ím, ma: csak Széchenyi felajánlásáról be- Bolygó-réten, melyről 1910-ben számolt be a Földtani Közszélnek a magyar tudomány napja alkalmából, lönyben. 1916-ban jelent meg összefoglaló munkája A Maholott 1997-ben ama világtalálkozón ez a tu- gyar Birodalom vas- és kőszénkészlete címmel, 1922-ben
dománytörténeti esemény éppúgy latba esett jelentette meg, Teleki Pállal és Lóczy Lajossal együtt, Mae nap kiválasztásakor, mint a tudományos aka- gyarország geológiai térképét – az utolsó átfogó geológiai
démia alapítására tett felajánlás.
térképet Nagy-Magyarországról…
Maradok kiváló tisztelettel.
… Én most
Kelt 2021-ben, 115 évvel azután, hogy 1906-ban a kassai
öreg-Galilei köpenyegemben járok,
dómban örök nyugalomra helyezték Zrínyi Ilona és II. Rákóczi Ferenc Törökországból hazahozott hamvait.
jövök-megyek az itt-ott ajtó nélküli
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Szent Demeter tiszteletére állított istenháza

Az erdélyi Schell-udvarház és egy román kori templom árnyékában

15

Szentdemeter Marosvásárhelytől szűk harminc kilométerre
délkeletre, a Kis-Küküllő bal partján, kisebb patakok völgyében fekszik. 1436-ban Zsigmond király Demeter fia Kemény Lőrincnek adta. 1503-ban Zentdemeter néven említik.
A 16. században a Balási és Nyújtódi családok kezdtek el itt
építkezni. 1660-ban Kemény János vezére, Kis András ostrommal foglalta el, az ide menekült Lázár Györgyöt pedig
helyben felakasztotta. 1550 körül Szentdemeteren született
Bogáthi Fazekas Miklós unitárius zsoltárfordító, továbbá
1926. december 27-én Vajda Lajos történész. A település
római katolikus temploma a falu keleti szélén egy magaslaton áll. Román kori eredetű, később gótikus stílusban átalakították, mai formáját a 15–16. század fordulóján nyerte
el. A szentély jelenleg mésszel eltakart freskótöredékei 15.
századiak lehetnek. A templom a reformáció idején az unitáriusoké lett, de 1723-ban visszakerült a katolikusokhoz.
A Schell-udvarház a 18–19. században klasszicista stílusban
épült.

Nagy-Bodó Tibor

Az udvarház építéstörténete alig ismert

Szentdemeter egy szűk völgyben fekszik. Korábban már
írtunk arról, hogy Balási Ferenc kastélya elpusztult. Ismeretes
a gróf Schell-udvarház, mely a 18–19. század átmeneti stílusában épült. Az oszlopos udvari tornác átépítésénél a múlt
század közepe táján a kelementelki Henter-udvarház klasszicizáló oszlopait szállították ide és használták fel.
A gróf Schell-udvarházzal kapcsolatban a felhasznált forrásokban csak nagyon kevés utalást kapunk, ezért az építészet- és kerttörténet alig ismert.

A reformáció után a templom az unitáriusok használatába
került, de 1723-ban a ferencesek missziós munkája révén a
Keresztes Gyula a Maros megye középkori templomai hívek ismét a római katolikus vallás követői lesznek, így a
című munkájában fogalmazza meg, hogy a templom a román templom újra a katolikusok tulajdonába jut, és ma is így haszés a gót építészeti stílus jegyeit viseli, az átmeneti korszakban nálják.
épült.
I. Rákóczi György adománya

A műemlék templom

Fontos megemlíteni, hogy Szentdemeterhez hasonlóan
ugyancsak a Székely Partium faluja Székelyszenterzsébet,
melyet I. Rákóczi György Kemény Jánosnak adományozott.
Fekete Albert munkájából még az is kitűnik, hogy a birtok
hosszú évszázadokon át, egészen 1919-ig – amikor is Kemény Béla lánya Orosz Lajos huszárkapitányhoz ment férjhez – Kemény-kézben maradt.
A kastély mögötti domboldalon kialakított kert szerpentines útvonalai, laza facsoportjai, gyepfelületei a tájképi kertek
hangulatát idézik, ám a dombtetőről szabályos csatornákban
levezetett vízfolyás, mely több díszmedencén is átfolyik, már
a 20. század első felének geometrikus kertjeire emlékeztet.

Elhanyagolt műemlék épület

Az udvarház a Küküllő feletti dombon emelkedik, a falu
nyugati felében. A klasszicista stílusban emelt épület ma műemlék jellegű. Kontyolt nyeregtető fedi.
Az államosítást követően 1966-ig iskola működött az épületben. Dr. Fekete Albert Az erdélyi kertművészet – Maros
menti kastélykertek című könyvében ír arról, hogy a kastélyon 1966-ban végezték az utolsó tatarozást, utána elhanyagolták. Az utcára nyíló szárnyban kis szoba-konyhás
lakásokat alakítottak ki, melyekben a felmérés idején még
laktak.
Mai állapota erősen elhanyagolt, javításra szorul.

A kastély építőanyagának nagy részét
széthordták

A bozótos kerttel és a szántókkal határos kúria

A kastélytól keletre, a gondozatlan kertben egy új iskolaépület van. A főhomlokzat déli sarkát egy nagy hárs, az északit pedig egy óriási tölgy őrzi.
Az egykori utat kettős lepényfából (Gleditsia) álló fasor
kíséri, amelynek országút felőli végénél kétoldalt egy-egy
tölgy található.
A felsorolt növények a kert megmaradt, értékes elemei. A
déli telekhatár mentén akácfasor határolja el a kertet az országúttól. A kúriától északra kukoricás terül el, a kert többi
része bozótos, a Küküllő felé húzódó magas rézsűn túl szánA keleti tájolású templomhajóhoz kapcsolódik a torony és
tókkal határos.
a szentély, ez utóbbihoz pedig a sekrestye.
A közel szabályos négyzet alaprajzú hajóhoz csúcsíves diaA Szent Demeter tiszteletére állított istenháza
Amint azt már röviden említettük, Szentdemeter román dalívvel kapcsolódik a nyolcszög öt oldalával záródó szenkori temploma a Rózsahegynek nevezett magaslaton áll. A tély. A hajó és a szentély lefedése azonos rendszerű és
sematizmus szerint egykor templomos lovagok vára és a vár mintázatú, gótikus hálóboltozattal készült.
A hajó boltozata három, a szentélyé két boltszakaszos, és
területén templom lehetett. A keleti egyház szentje, Szent Dea
sokszögnek
megfelelően, a sarkokból fiókboltszerűen egy
meter tiszteletére állították, ami arra enged következtetni,
pontba futnak össze a boltozat élbordái. Ezek gyámkövekről
hogy már 1436 előtt létezett.
indulnak, a kereszteződéseknél a profilozásnak megfelelően
metszik egymást.
Keresztes szakvéleményezése szerint az élbordák párhuzamos oldallal, orrtagos profillal készültek. A gyámkövek
fordított kúp alakúak, ívesen tagoltak. A sekrestye dongaboltozatos.

A szarvasfej díszítés és a festett képek töredékei
A templomba a torony földszinti helyiségéből egy kőkeretes ajtónyíláson lehet belépni, amelynek profilozásán
és díszítésén román és gótikus építészeti hatás látható. A
nyílást áthidaló szemöldökkő gótikus vonalvezetésű, rajta
egy szarvasfej díszítéssel.
A szentély déli falában a papi ülőfülke és egy szentségtartó van elhelyezve, utóbbi szamárhátíves vonalvezetésű kerettel.
A diadalív falán az 1723-as évszám a templom tulajdonjogi változásának idejét jelzi. A szentély falán a mészréteg alól festett képek töredékei tünedeznek elő. A
falakat erős pillérek támasztják.
A négyszintes torony túlnövi a tetőszék gerincvonalát.
Ablakainak formája és mérete szintenként változik.
Az első emeleten a nyílások kör alakúak, a második és
a harmadik szinten ikerablakokat vágtak, míg legfelül félkör záródásúak.
A torony magasítását 1756-ban végezték. Ekkor a földszinten félköríves záródású szabadnyílást készítettek. Az
ablakok itt is félkörívesek.
A templom mai kialakítási formáját a 15–16. század
fordulóján nyerte el, a szentély és a hajó hálóboltozatát
is akkor készítették.

A parkban a kastélyépület déli oldalán, a kör formájú medence mellett fedett kerti pavilon alaprajza is látható. A tervezett facsoportokban külön jelölték az örökzöldeket és a
lombhullató fákat.
A kastély az államosítástól egészen 1997-ig termelőszövetkezetként, iskolaként, bentlakásként, majd egészségügyi
rendelőként is működött, azonban 1977-ben összeomlott, és
építőanyagának nagy részét széthordták.
Helyét 2007-ben csupán egy vízszintes plató jelezte, a hajdan díszes kertből pedig mindössze egy megnyirbált facsoport vészelte át a szocialista éra viszontagságait.
Szabó Előd ürmösi unitárius esperes a Népújság kérésére
Máté Ferenc szentdemeteri plébánostól megtudta:
A templom folyamatos javítás, restaurálás alatt áll. A külsejét és a tetőzetét felújították.
Jelenleg a belsejében folyik munka, a falakon található
freskók feltárását végzik a szakemberek.
A restaurálás a Rómer Flóris terv keretében valósul meg.
A római katolikus gyülekezet kb. kétszáznyolcvan lelket
számlál, a szentmiséket a régi iskola és óvoda épületében kialakított, kényelmes, meleg és jól megközelíthető kápolnában
tartják.
A Schell-kúria egy Magyarországon élő magánszemély tulajdonában van, aki lehetőségei szerint kis léptekkel javítja
az épületet, magáncélokra akarja használni.
* A rendelkezésünkre bocsátott dokumentációért külön köszönet Keresztes Pál mérnöknek, Keresztes Géza műépítésznek, dr. Fekete Albert PhD, DLA egyetemi tanárnak és
Demján László műemlékvédő építésznek

PÁLYÁZATI
SZELVÉNY
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Az OKTÓBERI ÉVFORDULÓK (3.)
című pályázat nyertesei:
Szabó Tekla Szidónia,
Marosvásárhely, Rebreanu u.





ECETCSEPPEK!

ELŐLEG

KICSODA?
(OROSZ)

Kecskés Lajos,
Marosvásárhely, Jeddi út
A pályázati rejtvény megfejtése:
BRIXI; GRAUN; BERECZ; VIRCHOW; BERINKEY; HULL;
DOPPLER; TORDAY
Kérjük a nyerteseket,
vegyék fel a kapcsolatot Borbély Ernővel
a 0742-828-647-es telefonszámon.
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Megfejtések
az október 22-i számból:
Ikrek:
Orloj

Skandi:
Szebb az elesett, mint a megszökött katona.
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A két rejtvény azonos számú meghatározásait keverve közöljük. A megjelölt
négyzetekbe kerülő betűket folyamatosan összeolvasva egy Loire-völgyi híres
kastély nevét kapjuk. Könnyítésül egy betűt előre beírtunk.

VÍZSZINTES: 1. Számla – Egyszerű fehérje. 7. Izomkötő szalag – Egyiptomi napisten.
8. Tempó, ütem – Órómai viselet. 9. Kanül része! – Tat betűi. 11. Állami illeték –
Könyvben sok van. 12. Jugoszláv diktátor volt (Josip Broz) – Fanyar gyümölcs. 14.
Igevégződés – Zokogni kezd! 15. Balusztrád, választófal – Aprólékos, precíz. 18.
Kúszónövény – Karám. 19. Tengeri rabló – Sárga drágakő. 22. Lécvégek! – Páratlan tára!
23. Pad – Amerikai űrkutatási hivatal. 25. Marosvásárhelyi focicsapat volt – Zavart Eta!
27. Rés, népiesen – Kemény hangsor. 28. Fukar nép – Királyi szék. 30. Kettőzve, rádióadó
– Fiatalos köszönés. 31. Nett, csinos – Kaotikus, rendszertelen.
FÜGGŐLEGES: 1. Sémi nép – Friss, kipihent. 2. Ókori – Vonalzó. 3. Távíróhang –
Ösvény, járás. 4. Anyagmennyiség mértékegysége – A világ … (A. Dumas). 5. Síkszög
mértékegysége – Bizonyít, alátámaszt. 6. Azon a helyen – … oldal (Karácsony B.). 10.
Korallzátony – Formanyomtatvány. 13. Kaszáscsillag – Afrikai dögevő állat. 16. Szembeszegül, ellenkezik – Megjátssza magát. 17. Térképgyűjtemény – Nyolctagú zenekar.
20. Papagájfajta – Viseltes, idejétmúlt. 21. Halom – Fillér. 24. Színházi alkalmazott –
Kisebb méretű kenyér. 26. Tartó – Osztrák, ománi és vatikáni gépkocsijelzés. 29. Kettőzve,
egyik nagyszülő – Sürgetőszócska.
Koncz Erzsébet
1

7

Marosvásárhely,

17

18. szám,

22

www.bookyard.ro
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A megjelölt sorokban, oszlopokban szereplő helyes megfejtéseket november 11-ig a
Népújság címére (Dózsa György u. 9. szám) beküldők közül két személy egy-egy
könyvet nyer. A pályázati szelvényt – a pályázat címével együtt – kérjük kivágni és a
borítékra ráragasztani. (Egy borítékban csak egy pályázati szelvény szerepelhet.)
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Győzelem tér

1

VÍZSZINTES: 1. A mondás befejező része. 9. Abba az irányba. 10. Európai hegység.
11. A mondás első szava. 16. Megátalkodottan makacs. 18. Ausztráliai futómadár. 19.
Intézményt hoz létre. 21. Jóízű. 23. A platina vegyjele. 24. Fába vés. 25. Cári parancs. 27.
Magad. 28. Az arzén vegyjele. 30. Fenyegetéssel pénzt szerző. 32. Bolond … (Petőfivers). 34. A házi istenek helye az órómai házban. 36. Áll alatti zsírpárna. 37. Pest megyei
város lakója. 38. Revolverfeltaláló (Samuel). 40. Csökken a daganat. 42. Kiloliter (röv.).
43. … Selo, horvát helység Sziszek közelében. 45. Rá várnak Beckettnél. 47. Görög
levegő. 50. Autonóm terület (röv.). 51. A Maros testvére. 53. Megfontolás (latin). 55. A
tetejére.
FÜGGŐLEGES: 1. Tegnapután. 2. Heves megyei helység. 3. Főnemesi cím. 4. Elemi
iskolai pedagógus. 5. Helység polgára. 6. Holland gépkocsijel. 7. A máj váladéka. 8. Két
part közt szállít. 11. A vörös bolygó. 12. Az ENSZ munkaügyi szerve. 13. Kicsinyítő
képző. 14. Mű (latin). 15. Sírásra késztet. 17. Egy (angol). 20. Raktáron tart. 22.
Védőálarc. 26. Hangosan sír. 29. Hosszú női sál. 30. Magyar megye és folyó. 31. Pakisztáni város. 32. Szintén. 33. Ady Endre egyik álneve. 34. A mondás második része.
35. A lutri mai elnevezése. 37. Meglévő, rendelkezésre álló. 39. Királyi ülőhely. 41. Porció.
44. Végtelen fonál! 46. Kötés (angol). 48. Életem apadó … (Ady verse). 49. Ollós állat.
52. Csendes téka! 54. Eblak.
L. N. J.
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Koronavírus:

Az EP átláthatóbb uniós oltóanyag-politikát vár

A testület szerint a beszerzési megállapodásokat,
az árakat és a klinikai vizsgálatok adatait nyilvánosságra kellene hozni. A képviselők úgy vélik,
jobb uniós kommunikációra van szükség az oltással
kapcsolatban habozók meggyőzésére és a dezinformáció ellen, ugyanakkor az uniónak és a tagállamoknak segíteniük kell a világ lakosságának
beoltásában.

Az EU-nak segítenie kell a nem uniós országokat
a koronavírus-járvány legyőzésében

A képviselők szerint a következő uniós oltóanyag-szerződéseknek arra is ki kell terjedniük, hogy a globális közjószágként értelmezett védőoltások világszerte mindenhova
eljussanak. Az uniónak segítenie kell a nem uniós országokat
a koronavírus-járvány legyőzésében, és a gyártás útjába álló
akadályok felszámolásával fel kell gyorsítania az oltási folyamatot. A vállalatok például megoszthatnák technológiájuMózes Edith
(az
Egészségügyi
Világszervezet
kat
Covid–19-technológia-hozzáférési eszköztáron, azaz C-TAP– egyebek mellett ez olvasható az Európai Parlament Ma- on keresztül), a tagállamok pedig nagyobb összeggel járulgyarországi Kapcsolattartó Irodája által szerkesztőségünkbe hatnának hozzá a COVAX-kezdeményezéshez. Az uniónak
emellett globális és átlátható oltóanyag-stratégiát kellene kieljuttatott EP-állásfoglalásban.
dolgoznia, amely azzal foglalkozik, hogy világszerte igazsáÁtláthatóbbá kell tenni az unióban az oltóanyagok gosan történjen a vakcinák elosztása.

fejlesztését, beszerzését és elosztását

A múlt héten 458 szavazattal, 149 ellenszavazat és 86 tartózkodás mellett elfogadott állásfoglalásban a Parlament kijelenti: jogszabállyal kellene garantálni, hogy a
koronavírus-oltóanyagok kifejlesztése, beszerzése és elosztása átláthatóbb módon történjen. A képviselők így hatékonyan vizsgálhatnák az uniós vakcinapolitikát. A Bizottságnak
ugyanakkor az uniós polgárokat is egyértelműbben tájékoztatnia kellene a fejleményekről.

A Covid–19-oltóanyagok fejlesztésének, beszerzésének és elosztásának átláthatónak kell lennie

– nyilatkozta Dolors Montserrat (EPP, Spanyolország), a
petíciós bizottság elnöke.
„Az uniós koronavírus-oltóanyag stratégiája megfelelő
módszer a Covid–19-járvány elleni harcra. Azonban a polgári
petíciókból látjuk, hogy egyesek vonakodnak az oltásoktól.
Ezért kell a Covid–19-oltóanyagok fejlesztésének, beszerzésének és elosztásának átláthatónak lennie. A stratégia sikeréJobb információval a védőoltásokkal kapcsolatos hez alaposabb tájékoztatást kell nyújtanunk, ettől pedig a
bizalmatlanság és a dezinformáció ellen
vakcinákat rekordidő alatt és minden európainak ingyen bizA Parlament szerint az átláthatóság fokozása céljából a Bi- tosító uniós befektetési stratégia iránti bizalom egyaránt fozottságnak nyilvánosságra kellene hoznia, hogy ki tárgyal a kozódik majd.”
nevében az oltóanyagok beszerzéséről. A Bizottságnak emel- Az EU különleges felelőssége
lett az oltóanyaggyártókkal kötött beszerzési megállapodásokat közzé kellene tennie, a közpénz-befektetések arányával a Covid–19-oltóanyagokhoz való méltányos
és az oltóanyagok árával együtt. A Parlament a valószínűsít- és egyetemes hozzáférés
hető szerződésszegéseket is a nyilvánosság elé tárná. A széAz Európai Parlament által elfogadott állásfoglalás többek
lesebb körű információval jobban fel lehetne venni a harcot között rámutat annak fontosságára, hogy az Európai Unió,
a védőoltásokkal kapcsolatos bizalmatlanság és a dezinfor- mint a globális közösség tagja, együttes, gyors és hatékony
máció ellen, vélik a képviselők. A gyógyszeripari vállalatok- módon reagáljon a Covid–19-világjárványra, és elismeri az
nak a klinikai vizsgálatok eredményeinek széles körét és az Európai Unió különleges felelősségét az oltóanyagokhoz
azokról készült jelentéseket is ki kellene adniuk, tették hozzá. való méltányos és egyetemes hozzáférés biztosítása terén.

Ismét fellángolt a halászati vita
London és Párizs között

Újból fellángolt a hónapok óta parázsló
halászati vita Nagy-Britannia és Franciaország között, miután mindkét kormány
szankciókat és ellenszankciókat helyezett
kilátásba arra az esetre, ha a vitás kérdésekben néhány napon belül nem születik
egyezség.
A Downing Street szerda esti közleménye „csalódást keltőnek és aránytalannak”
nevezte a francia kormány által megfogalmazott fenyegetéseket. A londoni miniszterelnöki hivatal szóvivője szerint
Nagy-Britannia „nem ezt várná egy szoros
szövetségestől és partnertől”.
A brit kormány kommünikéje szerint
azok az intézkedések, amelyekkel Párizs fenyegetőzik, nem tűnnek összeegyeztethetőnek az Egyesült Királyság és az Európai
Unió kereskedelmi és együttműködési
megállapodásában (TCA) foglaltakkal, és
szélesebb értelmezésben a nemzetközi joggal sem.
A Downing Street szóvivője szerint ha a
francia kormány beváltja ezeket a fenyegetéseket, azt brit részről „megfelelő és kimért
válaszlépések” követnék.
A londoni állásfoglalás előzményeként
Párizs jelezte, hogy már a jövő héttől lezárhatja egyes kikötőit a brit hajók elől, szigoríthatja a két ország közötti áruforgalom
ellenőrzését, sőt a Csatorna-szigetek energiaellátását is korlátozhatja, ha a francia halászhajóknak kiadott brit halászati
engedélyek körüli vita addig nem rendeződik.
Franciaország azon háborodott fel, hogy
a brit hatóságok a brit területi vizekre, illetve a Jersey környéki tengeri területekre
halászati engedélyért folyamodó francia halászhajók közül 31-nek a kérvényét visszautasították.
Az elutasítás indoklása szerint a francia

hajók nem tudták bizonyítani jogosultságukat.
Jersey önkormányzata a TCA-megállapodásra hivatkozva a még a tavasszal új halászati engedélyezési rendszert vezetett be.
Ennek alapján a francia halászhajók akkor
kaphatnak halászati engedélyt a térségben,
ha igazolni tudják, hogy a múltban is tevékenykedtek a Jersey körüli vizeken.
A normandiai partoktól 22 kilométerre
fekvő, széles körű önigazgatási jogkörökkel
bíró, 108 ezer lakosú Jersey nem része az
Egyesült Királyságnak, de a brit korona
függő területei közé tartozik.
Jersey három tenger alatti kábelen Franciaországtól kapja áramszükségletének 95
százalékát, így rendkívül érzékenyen érintené, ha Párizs a kilátásba helyezett szankciók részeként valóban korlátozná
energiaellátását.
A mostanihoz hasonló okokból tavasszal
is konfliktushelyzet alakult ki Nagy-Britannia és Franciaország között.
Május elején hatvan francia halászhajó
vonult fel Jersey fővárosa és legnagyobb kikötője, Saint Helier tengeri bejáratához, de
a kikötőt végül nem torlaszolták el.
A brit és a francia kormány egyaránt két
haditengerészeti járőrhajót küldött a flottafelvonulás helyszínére a „helyzet megfigyelésére”, de a hadihajók nem léptek közbe,
és a sziget kikötőjéhez felvonult francia halászhajók végül incidens nélkül távoztak.
A brit EU-tagság tavaly januári megszűnése (Brexit) óta ez volt az első olyan szabályértelmezési viszály Nagy-Britannia és
valamely uniós tagállam között, amelyben
az érintett országok fegyveres erői is szerepet kaptak, bár London és Párizs annak idején egyaránt nyomatékkal hangsúlyozta,
hogy a kivezényelt két-két hadihajó kizárólag járőrözési és megfigyelői feladattal érkezett a helyszínre. (MTI)
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Felkéri a Bizottságot, hogy az európai gyógyszerstratégia
keretében terjesszen elő jogalkotási javaslatot a jövőbeli
közös oltóanyag-beszerzésre vonatkozóan, amely egyértelmű
rendelkezéseket tartalmaz az átláthatóságra és az uniós intézményi keret szereplői és a tagállamok közötti hatáskörmegosztásra, valamint a Covid–19 és a ritka betegségek jövőbeni
kezelésére vonatkozóan; felhívja a Bizottságot, hogy az európai belső piac jelenlegi széttöredezettségének kezelése érdekében vizsgálja felül az árak bizalmas kezelésére
vonatkozó megállapodások feltételeit.
Egyben felhívja a Bizottságot, hogy tegye közzé és értékelje az oltóanyagok világszerte történő gyors és méltányos
elosztásának biztosítására irányuló globális uniós stratégiát,
beleértve a COVAX-kezdeményezésben, a C-TAP-ban és az
oltóanyaggyártáshoz szükséges anyagok határokon átnyúló
ellátásában való részvételét, valamint a gyártási kapacitás növelésére vonatkozó stratégiáját és az adagok országok közötti
elosztásának kritériumait.
Ugyanakkor felhívja a Bizottságot, hogy a gyógyszeripari
vállalatokkal kötendő jövőbeli szerződések megkötésekor az
EU egyik fő céljaként tűzze ki az oltóanyagokhoz való gyors
és méltányos hozzáférést világszerte, mérlegelve a szellemi
tulajdonjogokkal és a nem kizárólagos hasznosítási engedélyekkel, árakkal és az oltóanyagok gyártásának és forgalmazásának bővítésére irányuló lehető legnagyobb
erőfeszítésekkel kapcsolatos záradékokat.
Felhívja a Bizottságot, hogy a megfelelő csatornákon keresztül erősítse meg a fejlődő országokkal folytatott párbeszédet azon kihívások és nehézségek tanulmányozása és
megismerése érdekében, amelyekkel a Covid–19 elleni oltóanyagok előállítása során szembesülnek, hogy biztosítani lehessen számukra a szükséges eszközöket ahhoz, hogy
területükön lehetővé tegyék a Covid–19 elleni oltóanyag előállítását, ezáltal világszerte hatékonyabbá téve a küzdelmet
a világjárvány ellen.
Végül utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást
a Tanácsnak, az Európai Bizottságnak, valamint a tagállamok
kormányának és parlamentjének.
Az állásfoglalás teljes szövege megtalálható az EP honlapján.

Olaszország határain visszaállították
az ellenőrzést a G20-csúcstalálkozó
idejére

November elseje kora délutánig visszaállították a határellenőrzést az olaszországi
határbelépőknél a G20-csoport szombaton
kezdődő állam- és kormányfőinek találkozója miatt, amelyre többek között Joe Biden
amerikai elnököt is várják, valamint tüntetőket Európa több országából – közölte a
római belügyi tárca szerdán.
Az ellenőrzés szerda este tíz órától lépett
életbe, és minden határbelépőre érvényes,
közöttük a kikötőkre és a repülőterekre. A
schengeni övezetben érvényes mozgásszabadságot Olaszország november elsején
délután egy óráig felfüggesztette.
A belügyminisztérium hangsúlyozta,
hogy bevált gyakorlatról van szó kiemelt
biztonsági intézkedéseket követelő események idején. Az ellenőrzés ideiglenes viszszaállításáról Róma értesítette a schengeni
tagállamok belügyminisztereit, valamint az
Európai Bizottságot.
A világ tizenkilenc legnagyobb gazdaságát képviselő állam és az Európai Unió vezetőinek értekezletét szombaton és
vasárnap tartják, ami a G20-csoport soros
olasz elnökségének utolsó találkozója lesz.
Számos vendég már korábban megérkezik,
közöttük Joe Biden amerikai elnök, akit
pénteken Ferenc pápa fogad a Vatikánban.
Rómába várják többek között Ursula von
der Leyent, az Európai Bizottság vezetőjét,
Emmanuel Macron francia elnököt, Angela
Merkel leköszönő német kancellárt.
A G20-csúcs három fő témája a nemzetközi járványhelyzet, a klímaváltozás és a
gazdasági fenntarthatóság lesz.
A találkozó helyszíneként az olasz főváros EUR-nak nevezett negyedét választották, ahol az állam- és kormányfők a

Massimiliano Fuksas építész tervezte, felhő
alakú kongresszusi központban tanácskoznak. A kerületben tíz négyzetkilométeres területet zárnak le biztonsági gyűrűvel, de
Róma belvárosában is rendkívüli korlátozásokat vezetnek be, például a Vatikánnál, a
Forum Romanumnál és a Colosseumnál,
valamint a központi vásárlóutcákban, amelyeket a politikusok feleségükkel szintén fel
akarnak keresni.
A belügyminisztérium bejelentése szerint
kiemelt biztonsági készültséget rendeltek el
a hétvégére meghirdetett tüntetések miatt is.
Lamberto Giannini országos rendőrparancsnok közölte, hogy folyamatos megfigyelés alatt tartják az internetes közösségi
oldalakat, ahol többek között az oltás- és
védettségi igazolás ellenes csoportok szervezkednek. Szombat délután több kormányellenes megmozdulás lesz, de utcára
vonulnak a szakszervezetek és az éghajlatváltozás hatásai ellen tüntető fiatalok is. Titkosszolgálati
jelentések
arra
figyelmeztettek, hogy Európa különböző
részeiből a szélsőséges Black Bloc-tagjai is
csatlakozni igyekeznek a demonstrációkhoz. Pénteken jár le a trieszti kikötőben tiltakozóknak a Mario Draghi vezette római
kormányhoz intézett ultimátuma is. Azt követelik, hogy a miniszterelnök vonja vissza
az október 15-én bevezetett védettségi kötelezettséget. Ellenkező esetben általános
sztrájkot és tömegtüntetést akarnak elindítani. A trieszti kikötőmunkások egy része és
a hozzájuk csatlakozott csoportok október
közepe óta demonstrálnak. Október 18-án
a rendőrség feloszlatta a tömeget, amely
majdnem
azonnal
újraszerveződött.
(MTI)
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Nő a migrációs nyomás három kelet-európai ország határán

Manfred Weber uniós pénzt követel
a határkerítésekre

Uniós pénzt követel a belarusz határon épülő gyakorlatot az uniós bíróság is kifogásolta, és most az
határkerítésre Manfred Weber néppárti frak- Európai Parlament több tagja is aggódik amiatt, hogy
cióvezető. Ezzel nemcsak a szintén néppárti gyorsan terjed a módszer Európában.
Ursula von der Leyennek mond ellen, hanem Attól tartanak, sok tagállam követi
a saját korábbi nyilatkozatainak is.

Hetek óta nő a migrációs nyomás három kelet-európai ország határán. Ezrével érkeznek bevándorlók a határaikra Belarusz felől az ottani rezsim politikai
bosszúja miatt. Az ügyben megszólalt az Európai Néppárt frakcióvezetője is, aki uniós pénzügyi támogatást
követelt Lengyelországnak, Litvániának és Lettországnak a határkerítésük építéséhez.
„Nem értjük, miért nem finanszírozhat kerítést az
EU a belarusz határon. Hibrid háború van, és nem szabad naivnak lennünk. Litvánia, Lettország és Lengyelország megérdemli a teljes támogatásunkat, beleérte a
határkerítéshez nyújtottat is!” – írta Twitter-posztjában
Manfred Weber.

Ursula von der Leyen: szögesdrótra és
falakra nem fordíthatnak pénzt

A német politikus a poszttal Ursula von der Leyen
minapi kijelentésére reagált. A bizottsági elnök az
uniós csúcson azt mondta, szögesdrótra és falakra nem
fordíthatnak uniós pénzt a tagállamok.
„Ahogy Önök is tudják, vannak forrásaink a határok
kezelésére. Ebből a személyzetet, a felszereléseket és
az infrastruktúrát is lehet finanszírozni. Volt vita az
úgynevezett fizikai infrastruktúráról, ahol nagyon világosan elmondtam, van egy régi határvonal a bizottság és az Európai Parlament számára arról, hogy nem
finanszírozunk szögesdrótot és falakat” – mondta Ursula von der Leyen.

Önmagának is ellentmondott Weber

Az ügy pikantériája, hogy Manfred Weber 2017-ben
még maga is szót emelt a határkerítés építése ellen a
Donald Trump amerikai elnöknek címzett Twitter-üzenetében.
„Mi nem építünk falakat, mi hidakat akarunk építeni. Európának készen kell állnia a szoros partnerségre
Mexikóval” – írta a néppárti politikus négy évvel ezelőtt az amerikai–mexikói határon épült falra utalva.
Ugyanebben az évben, 2017-ben viszont Weber támogatta Magyarországnak azon igényét, hogy uniós
pénzt használjon fel a déli határkerítés építésére és üzemeltetésére.
„Magyarország az unió külső határát ellenőrzi
mások érdekében is. Ezért az Európai Bizottság nem
hagyhatja figyelmen kívül Magyarország kérését” –
mondta.
A magyar kormány határvédelmi eszközei közül
nem csak a kerítésépítést veszi át Litvánia, Lettország
és Lengyelország. Mindhárom alkalmazná a jogi határzár azonnali kitoloncolásról szóló részét, amely szerint az országba dokumentumok nélkül belépő
migránsokat visszaviszik a határ szerb oldalára. Ezt a

Magyarország példáját

Lengyelország, Litvánia és Lettország is a magyarhoz hasonló jogszabály elfogadására készül, annak ellenére, hogy az uniós bíróság szerint a gyakorlat
jogellenes. Európában eddig egyedüliként Magyarország alkalmazza a szerbiai határán. Itt az országba belépő migránsokat egyszerűen visszaküldik a szerb
oldalra. A Belarusz által gerjesztett mesterséges menekülthullám miatt Lengyelország, Litvánia és Lettország
is legalizálná ezt a módszert. A lengyel határvidékről
visszatért holland EP-képviselő, Tineke Stirk szerint a
bizottságnak lépnie kellene az ügyben, mert ez a gyakorlat ellentétes az uniós joggal.

Az EU Bírósága szerint jogsértő a magyar
menekültügyi szabályozás

Az Európai Unió Bírósága a 2020 decemberében
hozott ítéletében kimondta, jogsértő a magyar menekültügyi szabályozás. A tranzitzónák működésén kívül
épp a tömeges rendőri visszatoloncolásokat kifogásolták, illetve azt, hogy a menedékkérőknek nincs esélyük
Magyarországon maradni és fellebbezni a saját ügyükben. A kormány a tranzitzónákat bezárta, de a migránsokat azóta is nagy számban küldik vissza Szerbiába a
rendőrök.

Az EU megosztott az egy éve bemutatott új
migrációs csomag ügyében

A Belarusz felől érkező menekülthullámot máris
sokan a 2015-ös helyzethez hasonlítják. Akkor tízezrek
érkeztek a tengeren át Európába. Azonban az EU továbbra is megosztott az egy éve bemutatott új migrációs csomag ügyében. EP-képviselők egy csoportja
újabb módosításokat szeretne.
„Bármi történik is a paktummal, a tagállamok addig
sem jogi vákuumban működnek. Világos kötelezettségeik vannak az uniós jog alapján. Vagyis a szemet hunyás a jogsértések felett, különösen a határokon,
nagyon aggasztó. Ez azért is fontos, mert ha a csomagot elfogadják, az alkalmazásánál ugyanilyen kihívásokkal szembesülünk majd, ha nem kezeljük a
problémákat” – mondta egy menekültekkel foglalkozó
civil szervezet szakértője, Catherine Woolard.

Szijjártó: a nemzetközi szervezetek kezdik
elveszíteni a józan eszüket

Szijjártó Péter szerint a nemzetközi szervezetek kezdik elveszíteni a józan eszüket a migráció kérdésében.
A magyar külügyminiszter Tallinnban arról beszélt,
hogy minden egyes nyomás alatt álló országot meg kell
erősíteni a határőrizet fontosságában. (Hírösszefoglaló.
Forrás: Euronews)

Sportpályázat
2022 első félévére

Marosvásárhely Megyei Jogú Város pályázatot hirdet
sporttevékenységek vissza nem térítendő támogatására
2022 első félévére.
A támogatási program általános célja a marosvásárhelyi
teljesítménysport, az iskolai szintű sportolás, valamint a tömegsport fejlesztése a helyi sportstruktúrák finanszírozása
révén.
2022 első félévére a sportpályázatok benyújtásának határideje 2021. november 30.
A szabályzat és a támogatási típuskérvény megtalálható
a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal weboldalán
(www.tirgumures.ro, projektversenyek menüpont). Bővebb
felvilágosítás a 0265-268-330 telefonszámon, 162-es mellék.
SoósZoltánpolgármester
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A hirdetési rovatban megjelent
közlemények, reklámok tartalmáért
a hirdetésfeladó vállalja
a felelősséget!

ADÁSVÉTEL

ELADÓ héjatlan tökmag és nagy kapacitású fejtőgép. Tel. 0747-480-255.
(13547-I)
VESZEK régi festményeket, képkereteket, paraszttárgyakat, antik bútorokat stb. Tel. 0731-309-733. (13128-I)
ELADÓ Marosvásárhelyen 17 ár terület
víkendházzal és gyümölcsössel. Tel.
0744-590-617. (13635)

ELADÓ
egy
működő
Zenit
fényképezőgép a 70-es évekből. Tel.
0265/580-368, 0731-347-770. (mp.)

LAKÁS

KIADÓ kétszobás lakás. Tel. 0744-389289. (13431)
KIADÓ 3 szobás lakás a Tudorban.
Tel. 0741-392-529. (13543-I)
ELADÓ 3 szobás tömbházlakás a
November 7-ben. Tel. 0770-383-463,
0770-224-943. (13662)
KIADÓ kétszobás, bútorozott tömbházlakás a főtéren két személy részére. Tel. 0742-132-058. (13666-I)

TÁRSKERESÉS
INTELLIGENS, jó anyagi háttérrel
rendelkező, megözvegyült hölgy, aki
nem bírja a magányt és a fájdalmát,
tanult, intelligens, jólelkű, nem részeges, 65-70 év közötti férfi társaságát
keresi komoly szándékkal. Előnyben
az elárvultak az öregek házából.
Fényképes leveleket várok címmel,
névvel és telefonszámmal a Népújság szerkesztőségébe, az „Isten szívéből szeretet” jeligére. (13571-I)

MINDENFÉLE
ÁLLANDÓ VAGY ALKALMI SÍRGONDOZÁS. Sírgondozást vállalok
Marosvásárhelyen és környékén. A
sírok idényvirágokkal való beültetését, azok gondozását, a sír tisztán tartását,
évfordulók
alkalmával
virágcsokrok vagy koszorúk kihelyezését, mindenszentek és halottak
napi világítást is szívesen vállalok.
Részletekért érdeklődni a 0745-318396-os telefonszámon. Szigeti Botond kertészmérnök. (-I)
VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFŰTÉS-szerelést vállalok. Tel. 0746-638-960.
(13362-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. (65949-I)
ENGEDÉLLYEL rendelkező szerelő
víz-, gáz-, központi fűtési, padlófűtési,
kanalizálási sürgősségi eseteket vállal. Tel. 0770-905-315. (13332-I)
VÁLLALUNK gépi vakolást, külső,
belső építkezési munkálatokat. Tel.
0770-408-122. (13461-I)
VÁLLALJUK: tetőszerkezet elkészítését,
tetőjavítást,
tetőfödém
lecserélését,
kátrányos
szigetelést,
ácsmunkát,
kerítés-,
teraszkészítést,
falazást,
vakolást,
szigetelést,
anyagok
beszerzését,
belső
munkálatokat:
glettolást, festést, parketta lerakását. Amit
kínálunk: kedvezményes árak; többéves
szakmai
tapasztalat;
minőség/megbízhatóság; gyors, precíz
munkavégzés.
Tel.
0756-706-269.
(13533)
VÁLLALUNK tetőkészítést lemezből,
cserépből; ácsmunkát, teraszkészítést, garázsfelújítást, csatornajavítást,
bármilyen kisebb javítást és mindenféle más munkát, kerítéskészítést is.
Tel. 0721-443-518. (13508-I)
ALKALMAZUNK lakatost és hegesztőt. Tel. 0744-572-889. (22815-I)
VÁLLALUNK tetőkészítést lemezből,
cserépből; ácsmunkát, teraszkészítést, garázsfelújítást, külső-belső szigetelést, meszelést, bármilyen kisebb
javítást és mindenféle más munkát.
Tel. 0747-508-707, Misi. (13452-I)
VÁLLALUNK bármilyen típusú tetőfedést, kisebb tetőjavítást, külső,
belső munkát 10% kedvezménnyel.
Tel. 0720-313-818. (13530-I)
VÁLLALJUK házak felújítását, fa-, ács-,
bádogosmunkát,
cserépforgatást,
tetőkészítést. Tel. 0741-662-191. (13434)
KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag redőnyöket, szalagfüggönyöket,
harmonikaajtókat.
Tel.
0744-121-714, 0265/218-321, 0766214-586. (13415)
TÉVÉT és háztartási gépeket javítok
háznál. Tel. 0740-527-205. (13623-I)
BEGYŰJTÜNK rossz kábeleket, ócskavasat, kalorifert. Kitakarítunk udvart,
garázst,
pincét.
Tel.
0747-816-052. (13597)

VÁLLALUNK tetőkészítést, tetőjavítást, bármilyen szigetelést, csatornakészítést, csatornajavítást, festést,
bármilyen lemezmunkát, kerítéskészítést, kerítésjavítást. Tel. 0767-837782. (13611)

BETEGÁPOLÁST vállalok Vásárhelyen.
Tel. 0742-291-609. (13624)

FUVART, bútorhordást vállalunk személyzettel, külföldre is, valamint törmelékszállítást. Tel. 0749-543-104.
(12995-I)

VÁLLALUNK
építkezési
munkát,
kerítéskészítést,
tetőkészítést,
ereszcsatorna-készítést stb. Tel. 0755672-446. (13637)

KIADÓ helyiség berendezve – maszszázs, pedikűr, manikűr, kozmetika.
Tel. 0744-796-387. (13616-I)

GYÜMÖLCSFAMETSZÉST, nagy
fák, diófák visszavágását, metszését,
kivágását vállalom belterületen,
házak közt, bármilyen nehéz helyen,
valamint méterfa összevágását. Tel.
0756-868-569. (sz.-I)
BEJÁRÓNŐT keresünk idős hölgy
mellé. Tel. 0265/269-480. (13687-I)

MEGEMLÉKEZÉS
A múltba visszanézve valami fáj,
valakit keresünk, aki nincs már.
Sebzett szívvel, könnyes szemmel emlékezünk október 31-én
TAKÁCS ILONA szül. Gáll volt
nagyteremi lakosra halálának 20.
évfordulóján. Emlékét őrzi három
lánya, fia és azok családja. Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! (13657)

Értesítjük mindazokat, akik ismerték és szerették KATI mamát
(SZENTANNAY KATALIN), hogy
november 1-jén van halálának 25.
évfordulója. Gondoljanak rá kegyelettel! Béke poraira! Fia,
Domi, menye, Ica. (13667)

Szomorúan emlékezünk október

29-ére, amikor immár egy éve,
hogy

TÖRÖK

MÁRIA

MAGDOLNA itthagyott bennün-

ket.

Sajnos abban a nehéz időben

nem lehettünk melletted, hogy

szóljunk hozzád, és fogjuk a

kezed. Nem búcsúzhattunk el

tőled, csak utolsó utadra tudtunk

elkísérni.

Amíg élünk, mindnyájan szeretet-

tel gondolunk rád.

Édesanyád, fiad, húgaid és csa-

ládjuk, a rokonok, a barátok, élettársad és a szomszédok.

Nyugodj

békében

édesapád,

TÖRÖK BÉLA, a TMUCB volt dol-

gozója mellett, aki hat hete sú-

lyos betegség után itthagyott

minket, a drága szeretteit.

Nyugodjatok békében! (13683-I)

„Ott pihensz, ahol már nem fáj

semmi,

nyugalmadat nem zavarja senki.”

Szomorú szívvel emlékezünk no-

vember 1-jén a legdrágább fele-

ségre, édesanyára, nagymamára

és anyósra, KUSZTOS BERTÁRA

halálának 8. évfordulóján.

Gyászolják: férje, Laci, gyerme-

kei: Sándor, Rozália és László,

valamint azok családja.

Isten nyugtassa! (13682-I)

ELHALÁLOZÁS
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Megrendült szívvel és mély fájdalommal tudatjuk, hogy a gondoskodó, szeretett férj, édesapa,
nagyapa, testvér, unokatestvér,
sógor, rokon és ismerős,
TÖVISSI GÉZA
a Metalotehnica volt dolgozója,
életének 75. évében, október 26án hirtelen elhunyt.
Temetése október 29-én, pénteken 14 órakor lesz a székelykakasdi ravatalozóból.
Búcsúzik gyászoló felesége, fia,
lánya, veje, két szeretett unokája
és a rokonság.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!
Gyászoló szerettei. (13671)

Szomorú szívvel, de Isten akaratában megnyugodva búcsúzik a
Székelykakasdi Református Egyházközség presbitériuma
TÖVISSI GÉZA
presbitertárstól, a gyülekezet főgondnokától.
„Mert én tudom, hogy az én megváltóm él.”
(Jób 19,25) (13672)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet
mondunk
mindazoknak, akik drága halottunkat,
NAGY CSABÁT utolsó útjára
elkísérték,
sírjára
virágot
helyeztek és emlékét szívükbe
zárták. A gyászoló család.
(13648-I)

Szívünk mély fájdalmával és a hiányérzés örök küzdelmével emlékezünk
október
30-án
id.
KELEMEN LÁSZLÓRA halálának
első évfordulóján.
Családja iránti hűségét, szeretetét, gondoskodását és jóságát
szívünkben őrizzük.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!
Gyászoló szerettei. (sz.-I)

Szolgáltatás–Üzletiajánlat

REDŐNYÖK,SZALAGFÜGGÖNYÖK, ROLETTÁK, GARÁZSKAPUK, ÁTLÁTSZÓPONYVA-BEÉPÍTÉS és egyéb árnyékolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy választékban. Tel. 0745-379638. (sz.-I)
TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német REHAU profilokból. Tel. 0745-379-638.
(sz.-I)

AMAROSVÁSÁRHELYIREFORMÁTUSTEMETŐteljes körű ellátást biztosít a segélyből (koporsó,
szállítás, balzsamozás, temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534. (65326-I)
AMEZŐFELEIEDENGARDENIDŐSOTTHONBAszeretettel várjuk az érdeklődőket luxuskörnyezetben, felkészült személyzettel. Tel. 0740-363-678. (22807-I)

ATIMKOalkalmaz pékségbe SZEMÉLYZETET és üzleteibe ELADÓT. Tel. 0756-128-300, 0756-128310. (66002-I)

AMUREŞMEXRT. a nyárádtői ipari parkba alkalmaz CSOMAGKEZELŐKET és MUNKÁSOKAT FAIPARBA. Nettó bér: 2250 lejtől. Munkaidő: hétfőtől péntekig 7-15.30 óra között. Ingyenes szállítás Marosvásárhelyről és támogatás a más helységbelieknek. Az önéletrajzokat a mihai.molnar@mobexpert.ro
e-mail-címre várjuk. Érdeklődni a 0727-333-194-es telefonszámon. (22813-I)

AmarosszentgyörgyiGASTROMETALMAGÁNCÉGLEMEZHAJLÍTÓGÉP-KEZELŐT alkalmaz.
Érdeklődni a következő telefonszámon lehet: 0728-328-881, az önéletrajzokat a jobs@gastrometal.ro email-címre várják. (66012)

AGYULAFEHÉRVÁRICARITAS SZOCIÁLIS GONDOZÁSI ÁGAZATA KÖNYVELŐT alkalmaz
Marosvásárhelyre. Részletek a www.caritas-ab.ro/hu/allashirdetesek honlapon, érdeklődni a 0741-131-025ös telefonszámon lehet. (sz.)
ELÁRUSÍTÓNŐKET alkalmazunk ÉLELMISZERÜZLETBE Marosvásárhelyen. Tel. 0722-404-679.
(22821-I)
VÁLLALJUK IDŐS és BETEG személyek ápolását a saját otthonukban. Tel. 0756-680-226. (13645)
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A Plasmaterm Rt.

kerámiaforma-készítőműhelyébeháromváltásbandolgozómunkást alkalmaz,valaminthőkezelő
műhelybemérnököt keresünk.

Ahelyszínenabetanítástvállaljuk.
Amit kínálunk:
•teljesítményszerintidinamikusbérezés
•szállításipénz
•étkezésijegy
•egészségügyimagánbiztosítás
•barátságos,segítőkészmunkaközösség.
Érdeklődni a  0730-708-011 telefonszámon,
illetve
az
önéletrajzokat
elküldhetik
a
secretariat@plasmaterm.ro e-mail-címre, vagy
benyújthatják személyesen Marosvásárhelyen,
aBodoniutca66/Aszámalatt.

