
Mozgással 
emlékeznek
a fáradhatatlan 
atlétára
Szász Albert nevét sok marosvásárhe-
lyi (és nem csak) ismeri. Sok generá-
ciót tanított, amelyek emlékeznek rá.
Érdemeit, tudását elismerték, vicce-
sen barátságos stílusát kedvelték. A
nevét pedig egy marosvásárhelyi is-
kola és egy emlékverseny viseli, ame-
lyet idén 17. alkalommal szerveznek
meg.
____________4.
Az 1956-os 
forradalom 
és szabadságharc
A budapesti műegyetemisták 1956.
október 22-ei nagygyűlésükön 16
pontban foglalták össze követelései-
ket, másnapra pedig tüntetést szer-
veztek akaratuk nyomatékosítására és
a lengyel munkástüntetések iránti szo-
lidaritásuk kinyilvánítására. A követe-
lések között szerepelt a szovjet
csapatok kivonása Magyarországról,
új kormány létrehozása Nagy Imre ve-
zetésével, a magyar–szovjet kapcso-
latok felülvizsgálata, általános, titkos,
többpárti választások, teljes véle-
mény- és szólásszabadság, szabad
rádió.
____________15.
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Fotó: Nagy Tibor 

Az egyre súlyosbodó járványhelyzet miatt október 25-étől,
hétfőtől nemcsak az óvodások és az elemisták, hanem min-
den évfolyam számára vakációt rendeltek el a hatóságok, a
kényszerszünet két hétig tart. Az ország többi részéhez ha-
sonlóan az utóbbi időben Maros megyében is egyre nőtt a
koronavírusos esetek száma a diákok és pedagógusok köré-

ben, október elejétől mostanáig szinte megkétszereződött,
az október 20-i adatok szerint 344 diáknak volt pozitív a
tesztje.

(Folytatás a 4. oldalon)

Az egyre súlyosbodó járványhelyzet miatt

Két hét kényszervakáció 
a diákoknak

Menyhárt Borbála



Kacsó Lajos, Nyárádmagyarós polgármesterének tájé-
koztatása szerint elkészült a község mindhárom faluját át-
fogó csatornahálózati tanulmány, és ami még ennél is
fontosabb, megvannak az engedélyek. Ezek közül a leg-
huzamosabb ideig a környezetvédelmi engedély megszer-
zése tartott, de ezt is kézhez kapták. A munkálatok mintegy
4,5 millió euróba kerülnek, önerőből viszont nem tudják
megvalósítani. 

– Községünk valahogy kimaradt a támogatási lehetősé-
gekből. Az eddigi uniós kiírások szerint azokat a települé-
seket, amelyeknek a lakossága kevesebb mint 2000, nem
támogatták. Az ivóvízhálózat finanszírozandó kerete ivó-
víz esetében személyenként 2500, míg a csatornázás esetén
1250 euró volt. Mivel a község települései nem egy „fő-
vonal” mentén találhatóak, magasabbak voltak a költségek.
Az újabb kiírás azonban lehetőséget ad 3000 lakosnál ke-
vesebbel rendelkező településeknek is. Nyárádmagyarós-
nak 1306 lakosa van. Arra számítunk, hogy a járvány
okozta nehézségek leküzdésére szánt támogatási program-
ból megpályázhatjuk a kivitelezést. Tervünk van, ha jön a
vonat, akkor felszállunk – mondta képletesen, majd hoz-
záfűzte: egyeztetett a megyei tanács műszaki igazgatósá-
gával, hogy a csatornahálózat kiépítése után a megyei út

mentén járdákat, és ahol lehet, parkolóhelyeket alakítsanak
ki, hiszen ez kimaradt a Bekecs alatt áthaladó út projekt-
jéből. Ezzel szemben olyan nagy és mély lefolyóárkokat
alakítottak ki, hogy „ha valaki beleesik, alig lehet kihúzni
belőle.” 

A csatornázással tehát egy csapásra két dolgot szeretné-
nek megoldani. Hogy mikor, az jelenleg megválaszolatlan
kérdés. 

Brassóban 
a Maros Művészegyüttes 
Október 23-án, szombaton 19.30-tól, a brassói V. Magyar
Színházfesztivál keretében a Maros Művészegyüttes és a
Spectrum Színház bemutatja a Tündöklő Jeromos című
színdarabot a Sică Alexandrescu Színház (Drámai Szín-
ház) nagytermében. További információk a Maros Mű-
vészegyüttes közösségi oldalán. 

Ügyes kezű nők – hétfőnként 
A Női Akadémia Ügyes kezű nők klubfoglalkozását hétfőn
délutánonként tartja a Divers Egyesület marosvásárhelyi,
Avram Iancu (Rákóczi) utca 29. szám alatti székházában.
A tevékenységhez szükséges kellékeket a szervezők biz-
tosítják. A foglalkozáson csak az oltási igazolás felmuta-
tásával lehet részt venni, a helyek száma korlátozott, a
részvételi szándék bejelentését várják a 0265-311-727-es

telefonszámon, vagy a Facebook-oldalon, vagy az of-
fice@divers.org.ro e-mail-címen, ahol bővebb informá-
ciók is igényelhetők. Minden alkalommal más-más
témakörben rendeznek foglalkozást.

Interkulturális utazás
A Marosvásárhelyi Rádió Kotta műsora interkulturális uta-
zásra hívja a hallgatókat a Balkan Silk Road zenekarral.
A különleges hangzásvilág egyedien ötvözi a román, ma-
gyar, szerb, bolgár, macedón, török népdalokat, sajátos
zenei harmóniákkal, rock és dzsessz ihlette elemekkel,
tiszteletben tartva a néptáncok sajátos dinamikáját. A ze-
nekar tagjai: Ciprian Dancu – klarinét, szaxofon, népi fu-
rulya, tilinkó, Ambrus László – trombita, flugelhorn,
Apostolache Kiss Zénó zeneszerző, hangszerelés, har-
monika, Fazakas Attila – basszusgitár, nagybőgő, Gom-
bocz Avar – dob, ütőhangszerek. A koncertet élőben
közvetítik, illetve online a Marosvásárhelyi Rádió Face-
book-oldalán. A járványügyi szigorítások miatt a stúdió-
ban nem fogadnak közönséget. Hallgatható október
31-én 18 órától. 

Eddig 1084 koronavírus-fertőzött
hunyt el a Maros megyei kórházakban 

Maros megyében a koronavírussal fertőzöttek aránya ok-
tóber 20-án 5,79 ezrelék volt, a legsúlyosabb a helyzet to-
vábbra is Mezőmadarason, ahol 15,67 ezreléket mértek.
Mezőkirályfalván 13 fölötti, Jedden közel 12 ezrelék az
arány. Marosszentkirályon és Mezőgerebenesen 10 fölötti,
Marosvásárhelyen 9,28 ezrelék a pozitív esetek száma. A
megyeszékhelyen az utóbbi 14 napon 1369 személynél
mutatták ki a fertőzést. A megyében csupán két községet
került el a kór, Kozmatelkét és Mezőtóhátat. A Maros me-
gyei kórházakban eddig 1084-en hunytak el Covid–19 be-
tegségben – közölte a közegészségügyi igazgatóság. 

Parkolójegy-automaták Szászrégenben
Keddtől készpénzzel (fémpénzzel) és bankkártyával mű-
ködő hat parkolójegy-kiadó automatát helyeztek el Szász-
régen központjában. Emellett továbbra is lehet szöveges
üzenetben, illetve okostelefonon futó applikáció (UPPARK)
segítségével parkolójegyet váltani. Régenben az erre vo-
natkozó helyi tanácsi határozat alapján két parkolóövezetet
alakítottak ki. Az I-es zóna a főtér, vagyis a Petru Maior tér,
a II-es a város többi utcáiban kijelölt, összesen 800 parkolót
jelenti. Az új parkolóórák napelemmel működnek. Az I-es
zónában egyórai parkolás 3, egynapi 25 lejbe kerül, a II-es
övezetben mindez 2, illetve 10 lej. A központi parkolókra
nem lehet bérletet váltani, a többi parkolóhelyen 1 hónap
75, fél év 150, egy év 300 lejbe kerül, míg az ott lakóknak
150 lej. 

Konténereket helyeznek ki hulladéknak
A marosvásárhelyi általános nagytakarítás hatékonysága
érdekében konténereket helyeznek el azokban az öveze-
tekben, ahol az előre leszögezett ütemterv szerint szeme-
tesautók gyűjtik össze a hulladékot. Két konténert a nagy
méretű tárgyak, matracok, bútorok, szőnyegek, csillárok
stb. számára, továbbá egyet a veszélyes hulladék – gumi-
abroncs, azbeszt, ipari festék, használt olaj, akkumulátorok
– összegyűjtésére. Október 22-én a Kis utcában, a Kárpá-
tok sétány 37. számnál, szombaton a Bartók Béla utcai par-
kolóban lesznek a konténerek. 

Felhívás részképességzavarral
küzdő gyermekek fejlesztésére 

Szakemberek olyan 5–12 éves, beszédhibás és/vagy ta-
nulási nehézséggel küzdő gyerekek szüleinek jelentkezé-
sét várják, akik szeretnék/szükségét érzik annak, hogy
gyermekük fejlesztésben, terápiás foglalkozáson vegyen
részt, amit felmérés, konzultáció, tanácsadás előz meg.
Három nehezebb anyagi körülmények között élő, több te-
rületen elmaradó, súlyosabb részképesség-problémás gye-
rek terápiájának nyolc fejlesztési ülése ingyenes, a Bethlen
Gábor Alapkezelő Zrt. támogatja. A fejlesztések helyszíne
a Lurkó-kuckó Egyesület (Ştefan cel Mare u. 26. szám). Je-
lentkezni a 0745- 606-851-es telefonszámon lehet október
25-ig.

Hírszerkesztő: Mezey Sarolta

Ma ELŐD, 
holnap GYÖNGYI napja.
GYÖNGYI: a magyar eredetű
Gyöngy női név -i képzős
alakja, egyben a Gyöngyvér be-
cézett alakja.

22., péntek
A Nap kel 

7 óra 49 perckor, 
lenyugszik 

18 óra 24 perckor. 
Az év 295. napja, 
hátravan 70 nap.

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2021. október 21.

1 EUR 4,9470
1 USD 4,2484

100 HUF 1,3638
1 g ARANY 244,1620

IDŐJÁRÁS
Változó idő
Hőmérséklet:

max. 15 0C
min. 6 0C

Megyei hírek

A csütörtöki lottóhúzás nyerőszámai
2, 19, 18, 27, 39 + 20 NOROC PLUS: 6 2 0 7 1 7 

39, 20, 12, 34, 24, 36 SUPER NOROC:  7 5 5 7 4 3

25, 21, 24, 4, 8, 2 NOROC: 6 7 3 9 5 0 3
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ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő 

hónapra a Népújság szerkesztőségében: 
Marosvásárhely, Dózsa György utca 9. szám, 

2. emelet, 57-es iroda. Borbély Ernő, 
naponta 9-14 óra között, szombat – vasárnap zárva.

Tel.  0742-828-647

RENDEZVÉNYEK

Apróbb nézeteltérések, kisebb csetepaték, civakodások,
viták, kiborulások – nevezzük bárhogy –, nincs család,
ahol időnként ne ütnék fel a fejüket indulatosabb formában
is a konfliktusok. A kérdés inkább az, hogy ki mit kezd
velük? Ki hogyan oldja meg? Vajon még mindig úgy gon-
doljuk, hogy a nőnek mint jó családanyának, társnak, fe-

leségnek a feladata elsimítani a nézeteltéréseket, csitítani
a kedélyeket, folyamatosan egyensúlyozni és kompro-
misszumot kötni a családi béke érdekében?

Pénteken ezekre a kérdésekre keressük a választ a 
Nőszemközt műsorban este 9 órától az Erdély TV képer-
nyőjén és YouTube-csatornáján.

Nőszemközt – Családi béke

Október 22., péntek:
* 15.30 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1: Bodzavásári

FC – Unirea 04 Slobozia (2. liga, 11. forduló)
* 16.30 óra, M4 Sport: Zalaegerszegi TE FC – Gyirmót

FC Győr (NB I, 10. forduló)
* 17.30 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1: Universita-

tea 1948 Craiova – Medgyesi Gaz Metan (1. liga, 13. for-
duló)

* 18.45 óra, M4 Sport: Paksi FC – Kisvárda Master
Good (NB I, 10. forduló)

* 20.30 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1: Chindia Târ-
govişte – CSU Craiova (1. liga, 13. forduló)

* 21.00 óra, M4 Sport: Újpest FC – MOL Fehérvár FC
(NB I, 10. forduló)

Október 23., szombat:
* 12.30 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1: Nagyszebeni

Hermannstadt – Sellemberki CSC 1599 (2. liga, 11. forduló)
* 15.00 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1: FC Voluntari

– Campionii FC Argeş Piteşti (1. liga, 13. forduló)
* 17.30 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1: CS Mioveni

– Botosáni FC (1. liga, 13. forduló)

* 20.30 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1: Bukaresti
Dinamo 1948 – Bukaresti Rapid 1923 (1. liga, 13. forduló)

Október 24., vasárnap:
* 12.30 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1: Kolozsvári

Universitatea – Dési Unirea (2. liga, 11. forduló)
* 14.30 óra, M4 Sport: Debreceni VSC – Puskás Aka-

démia FC (NB I, 10. forduló)
* 16.45 óra, M4 Sport: Budapest Honvéd – Mezőkö-

vesd Zsóry FC (NB I, 10. forduló)
* 19.00 óra, M4 Sport: Ferencvárosi TC – MTK (NB I,

10. forduló)
* 20.30 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1: Konstancai

Farul – Bukaresti FCSB (1. liga, 13. forduló)
Október 25., hétfő:
* 15.30 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1: Concordia

Chiajna – Brassói FC (2. liga, 11. forduló)
* 17.30 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1: Academica

Clinceni – Aradi UTA (1. liga, 13. forduló)
* 20.30 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1: Kolozsvári

CFR 1907 – Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK (1. liga, 13.
forduló)

Román és magyar futballbajnoki mérkőzések 
a televízióban

Csatornázás 
„Ha jön a vonat, felülünk”

Vajda György

A járdákat is kiépítenék csatornázás után Fotó: Nagy Tibor



Lengyelországba szállítottak csütörtökön három
válságos állapotban levő koronavírusos beteget –
közölte az egészségügyi minisztérium.

Mindhárom pácienst bukaresti kórházak sürgősségi osz-
tályán kezelték eddig, intubálták őket, de állapotuk stabil, és
intenzív terápiás ellátásra szorulnak.

Cseke Attila ügyvivő egészségügyi miniszter megköszönte
a segítséget a lengyel hatóságoknak, hangsúlyozva, folytatják
az erőfeszítéseket a kórházak gyógyszerekkel való ellátása és
a betegek megfelelő kezelésének érdekében, szükség esetén

úgy, hogy külföldi kórházakba szállítják őket. 
Klaus Iohannis államfő hétfőn távértekezleten vett részt az
Európai Tanács brüsszeli ülésének előkészítéseként. Az egyez-
tetésen az európai vezetők felajánlották támogatásukat Romá-
niának – közölte a minisztérium.

A találkozót követően Cseke Attila ügyvivő egészségügyi
miniszter is megbeszélést folytatott lengyel hivatali kollégá-
jával, Adam Niedzielskivel, aki arról biztosította, hogy meg-
vizsgálja, milyen formában nyújthat segítséget országa
Romániának. (Agerpres)

Csaknem 20 ezer fertőzött 
a kórházakban

A legutóbbi tájékoztatás óta 16.110 új koronavírusos
megbetegedést igazoltak Romániában, 66.880 teszt
eredményének feldolgozása nyomán. Az elmúlt 24
órában 448 fertőzött személy hunyt el. Jelenleg
csaknem 20 ezer koronavírusos beteget ápolnak a
romániai kórházakban – derül ki a stratégiai kommu-
nikációs törzs (GCS) csütörtök déli részletes tájékoz-
tatásából. Az új esetekkel 1.519.532-re nőtt a
járvány eleje óta diagnosztizált fertőzöttek száma,
1.288.761 személyt gyógyultnak nyilvánítottak,
43.487-re emelkedett a koronavírussal összefüg-
gésbe hozható halálesetek száma. A 448 halálos ál-
dozat közül 412-en nem voltak beoltva, ugyanakkor
412-nek volt valamilyen társbetegsége. A 36 beoltott
áldozat 23 és 80 év közötti volt, egy kivételével
mindannyian más betegségekben is szenvedtek.
(Agerpres)

Iohannis részt vesz az Európai
Tanács brüsszeli ülésén

Klaus Iohannis államfő részt vesz az Európai Tanács
október 21–22-i brüsszeli ülésén. Az Államelnöki Hi-
vatal közleménye szerint az uniós vezetők ülésének
témái között szerepel a járványhelyzet összehangolt
kezelése, a digitális transzformáció, a növekvő ener-
giaárak, a migráció kérdése, az uniós kereskedelem-
politika, valamint a külkapcsolatok, különös
tekintettel az Európa–Ázsia-csúcstalálkozóra
(ASEM), a keleti partnerség csúcstalálkozójára, va-
lamint az éghajlat-változási keretegyezmény feleinek
konferenciájára, illetve a biológiai sokféleség egyez-
mény részes feleinek konferenciájára. Az ülés elő-
készítéseként, hétfőn Klaus Iohannis távértekezleten
vett részt az Európai Tanács elnökével, Charles Mi-
chellel, a Litván Köztársaság elnökével, valamint
Lengyelország, Szlovákia és Szlovénia miniszterel-
nökével. (Agerpres)

Ausztria és Franciaország is segít
Ausztria és Franciaország is segítséget ajánlott fel
Romániának a koronavírusos betegek kezeléséhez
az uniós polgári védelmi mechanizmus keretében –
közölte csütörtökön az Európai Bizottság bukaresti
képviselete. Ausztria 1075 gyógyszercsomagot,
Franciaország 89.030 flakon orvosságot, 18 lélegez-
tetőgépet és más egészségügyi felszerelést küld.
Románia 200 oxigénkoncentrátort kapott korábban
a közös európai stratégiai készletből, 50 oxigénkon-
centrátort Lengyelországból, 5200 flakon monoklo-
nális antitestet Olaszországból, valamint a múlt
héten 15 lélegeztetőgépet és 8 oxigénkoncentrátort
Dániából. A hét elején a Moldovai Köztársaság egy
orvoscsapatot küldött Romániába segíteni a korona-
vírusos betegek kezelésében, és magyarországi
kórházak vettek át több súlyos állapotban lévő páci-
enst. (Agerpres)

A NATO célja egy nukleáris 
fegyverek nélküli világ megteremtése

A NATO célja egy nukleáris fegyverek nélküli világ
megteremtése, ugyanakkor nem hisz az egyoldalú
leszerelésben, ha ugyanis csak olyan országok, mint
Kína, Oroszország és Észak-Korea rendelkeznének
ilyen fegyverekkel, a világ nem lesz biztonságos –
jelentette ki a NATO főtitkára csütörtökön Brüsszel-
ben. Jens Stoltenberg a NATO-tagországok védelmi
minisztereinek csütörtökön kezdődő kétnapos ta-
nácskozása előtt arról beszélt, hogy a biztonság sza-
vatolása érdekében a szövetségnek
következetesnek kell maradnia, ami azt jelenti, hogy
fenntartja a védelemre, elrettentésre és a párbeszéd
fenntartására támaszkodó politikáját. (MTI)

Ország – világ
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Nicolae Ciucă védelmi minisztert bízta meg 
kormányalakítással az államfő

A két éve kormányzó PNL jelöltjének, Nicolae Ciucă
tartalékos tábornagynak, ügyvivő védelmi minisz-
ternek adott kormányalakítási megbízást csütörtö-
kön Klaus Iohannis államfő.

Az elnök arra hivatkozott, hogy Romániának sürgősen tel-
jes jogkörű kormányra van szüksége az országot a koronaví-
rus-járvány miatt sújtó egészségügyi válság közepette.
Iohannis szerint ideje a politikai válságnak véget vetni, és olyan
kormányt adni az országnak, amely a választókat foglalkoztató
gondok megoldására összpontosít. Az elnök „örömmel értesült”
a PNL álláspontjának megváltozásáról, arról, hogy egyhangúlag
megszavazták egy új miniszterelnök-jelölt támogatását Ciucă
személyében, akit meg is bízott a kormányalakítással.

A bejelentésre az elnök Ciucát is meghívta, aki azt mondta:
minden felelős parlamenti erővel tárgyalni fog az általa java-
solt kormány támogatásáról.

Ez már a második kormányalakítási kísérlet, amióta a par-
lament megbuktatta a PNL elnöke, Florin Cîţu által vezetett
jobbközép koalíciós kormányt. Ha ez is kudarcba fullad, az
államfő feloszlathatja a törvényhozást, és előre hozott válasz-
tásokat írhat ki, alig egy évvel a legutóbbi parlamenti válasz-
tások után.

Cîţu az államfővel folytatott csütörtöki kormányalakítási
egyeztetés után azt mondta: a PNL „politikai érettségről ta-
núskodó felelős döntést” hozott Ciucă jelölésével, hogy meg-
oldást kínáljon egy olyan válságra, amelyet nem ő okozott.

A PNL élére frissen megválasztott pártelnök szerint a libe-
rálisok az RMDSZ-szel alakítanának kisebbségi kormányt,
arra azonban nem tért ki, hogy a kormányát megbuktató volt
koalíciós partnere, az USR vagy a legnagyobb frakcióval ren-
delkező, két éve ellenzékben lévő PSD támogatására számít.

Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke a magyar közmédiának
nyilatkozva rámutatott: csak tisztelettel tud beszélni egy olyan

katonáról (Ciucăról), aki Irakban, Afganisztánban harci ala-
kulatokat vezetett, de elvi kifogása van az ellen, hogy a kor-
mányt egy nyugalmazott katona vezesse, ilyesmire az elmúlt
50-60 esztendőben a demokratikus államokban nem volt
példa, ez csak bizonyos időre jelenthet megoldást.

„Leülünk, meghallgatjuk, hogyan szeretné vezetni a kor-
mányt, mert egy kaszárnyát nem szeretnénk benépesíteni
RMDSZ-es miniszterekkel, a kormány, a politika nem kaszár-
nya, és ezután tudjuk megmondani azt, hogy merre van az
arra. Az biztos, hogy egy kisebbségi kormány nem fog hosszú,
nyugodt időszakot megélni” – mondta az RMDSZ elnöke, aki
arra számít, hogy Ciucă kormányát már az első, tavasszal vár-
ható bizalmatlansági indítvánnyal megbuktathatják a parla-
mentben.

Arra a kérdésre, hogy milyen elvárásai vannak az RMDSZ-
nek a PNL kormányfőjelöltjével szemben, Kelemen Hunor azt
mondta: a jobbközép koalíció tavaly decemberben kidolgozott
kormányprogramját nem szeretnék átírni, legfeljebb javítani.
Meg akarják tudni, hogy Ciucă miként akarja vezetni a kor-
mányt, és azt is tisztázni kell, hogyan működhet a koalíció
olyan körülmények között, amikor a PNL elnöke valószínűleg
nem lesz tagja a kabinetnek, a koalíciót ugyanis össze kell
fogni, a közös munka nemcsak a kormányról, hanem a parla-
menti szavazásokról is szól – magyarázta az RMDSZ elnöke.

Egy PNL–RMDSZ kisebbségi kormány parlamenti jóváha-
gyásánál Kelemen Hunor szerint az USR vagy a PSD támo-
gatása is szóba jöhet.

Az USR csütörtökön jelezte: nem fog bizalmat szavazni egy
olyan jobbközép kormánynak, amelyből kihagyják. A PSD el-
utasító álláspontja annyit változott, hogy már nem sürget előre
hozott választásokat, de a Ciucă által megalakítandó kormány
támogatásáról csak a miniszterelnök-jelölttel folytatandó tár-
gyalások után fog dönteni. (MTI)

A jövő évi népszámláláson 30-35 százalék arányú
online adatfelvételre számítanak a hatóságok

Koronavírusos betegeket szállítottak 
Lengyelországba

Az elszállt energiaárak miatt fő a döntéshozók és a fogyasztók feje Európa-szerte.
Ám nálunk nemcsak a magas árak miatt van gond, egyre több jel mutat arra, hogy a
tartalékok is kicsik, így, ha kemény tél lesz, az ipari fogyasztók nehéz hónapok elé néz-
nek.

A héten egy független szakértőket tömörítő egyesület arra hívta fel a figyelmet, hogy a
tározókban sokkal kevesebb a gáztartalék, mint például egy évvel ezelőtt, ráadásul az im-
port kérdése sincs még megoldva. Ha a szakértők adatai pontosak, egy zord tél esetén jövő
februárra akkora gázimportra szorulhat az ország, amire jelenleg egyszerűen nincs szál-
lítási kapacitás. Hasonló a helyzet a villanyáram esetében is. Az energiaárak kérdéskörét
jelenleg egy parlamenti különbizottság vizsgálja, amely december elejére kellene elkészül-
jön a jelentésével. De az elektromos energiát illetően az már kiderült a napokban, hogy az

itthoni termelőkapacitás alaposan visszaesett, és az importenergia szállítási lehetőségei
sem végtelenek, ezért nem állunk messze attól, hogy a fogyasztás korlátozására legyen
szükség a télen. Szerencsére a fiatalabb generációk számára ismeretlen „aranykorszaktól”
eltérően, amikor gyakoriak voltak az áramszünetek, a mai időkben másak a szabályok. Ha
korlátozni kell majd a fogyasztást, akkor elsősorban ipari fogyasztókat kapcsolnak le, a
lakosság energiaellátása elsőbbséget élvez.

Érdekes lesz látni, mire jut majd a parlamenti különbizottság az energiaárak vizsgála-
tával, és még inkább az, hogy milyen megoldásokat javasolnak. Mert például, ami a gázt
illeti, évtizedes fogyasztásra elegendő tartalék ott a tengerben, de már évek óta nem tudnak
a politikusok és a beruházók zöldágra vergődni egymással, hogy milyen feltételekkel in-
dítsák el a kitermelést, és ki zsebelje be a nagyobb hasznot. Az áramot illetően is lenne mit
magyarázni bőven, mert az utóbbi években a környezetvédelem jegyében leállítottak számos
szénerőművet, de ezek teljesítményét ellensúlyozó tisztább termelőkapacitások kiépítése
már nem sikerült, elég itt példaként a szomszéd radnóti gázerőmű befuccsolt beruházását
említeni. És akkor az még szóba sem került, hogy az egész villamosenergia-piacot sikerült
úgy átalakítani az elmúlt három évtized során, hogy a termelés szinte kizárólag állami kéz-
ben van, a tisztábbak aránylag olcsón állítják elő az áramot, a szolgáltatást viszont főleg
nyugati, magánkézben levő multik végzik. A haszonkulcsukat különösen kíváncsian olvas-
nánk a különbizottsági jelentésben.

Nemcsak drága, kevés is
Benedek István

A jövő évi romániai népszámláláson a lakosság
30-35 százaléka várhatóan él majd azzal a le-
hetőséggel, hogy elektronikusan maga tölti ki
az adatfelvételi űrlapot – mondta szerdán Tu-
dorel Andrei, az Országos Statisztikai Intézet
elnöke.

Az intézményvezető emlékeztetett, hogy a koronavírus-jár-
vány miatt az idei évről a jövő évre halasztott cenzust először
fogják úgy megszervezni, hogy a lakosságnak lesz lehetősége
online is kitölteni a formanyomtatványokat, a hatóságok pedig
szintén először fogják elektronikusan rögzíteni és feldolgozni
az adatokat. Kiemelte, hogy bizonyos országokban , amelyek
nem halasztották el a népszámlálást, nagyon magas arányú
volt az online adatfelvétel, így Portugáliában 87 százalékot,
Szlovéniában 86 százalékot tett ki a kérdőíveket online kitöl-
tők aránya. Az intézet elnöke szerint már a járvány előtt ki-
dolgozták az adatfelvételre irányuló stratégiát, és eleve úgy

tervezték meg a folyamatot, hogy minél kevésbé kelljen érint-
kezniük a számlálóbiztosoknak az állampolgárokkal. Fel-
idézte, hogy eddig Bulgáriában volt a legalacsonyabb (32
százalék) azoknak az aránya, akik éltek ezzel a lehetőséggel,
ezért reményét fejezte ki, hogy Románia is eléri legalább a
30-35 százalékos arányt.

A statisztikai intézet által kidolgozott online felület lehetővé
teszi, hogy a nemzeti kisebbségek a saját anyanyelvükön tölt-
sék ki a kérdőíveket. A jövő évi népszámlálás március és július
között zajlik, a hatóságok becslése szerint az első eredménye-
ket várhatóan 2022 decemberében teszik közzé.

Az RMDSZ korábban közölte: a lakosságnak három módja
lesz arra, hogy rögzítse adatait: interneten kitöltheti a saját kér-
dőívét, bemehet a településen az összeíró pontokra, vagy ha-
gyományos módon otthonában fogadhatja a számlálóbiztost.
A magyar nyelvű összeírás történhet mind a kérdőív online
kitöltése, mind a személyes lekérdezés esetében. (MTI) 



A járvány gyors terjedése miatt újabb szi-
gorításokat vezetnek be a napokban a ható-
ságok – jelentette be Klaus Iohannis államfő
szerdán, miután a szigorító intézkedésekről
tárgyalt a koronavírus-járvány kezelésében
illetékes kormányzati tisztségviselőkkel. A
tanácskozás utáni sajtónyilatkozatában az ál-
lamfő kifejtette, az oktatási intézményeket
erőteljesen érinti a járvány, egyre több a fer-
tőzött diák és tanügyi dolgozó. Emiatt úgy
döntöttek, hogy az október 25-én kezdődő
vakációt – amely eredetileg csak az óvodá-
soknak és kisiskolásoknak szólna – kiter-
jesztik a közoktatás minden szintjére, és nem
egy, hanem két hétig maradnak otthon a di-
ákok.
Október eleje óta megkétszereződött a fertő-
zött iskolások száma

Az utóbbi hetekben Maros megyében is
sokat romlott a járványhelyzet az iskolák-
ban, egyre több osztály kényszerült online
tanrendre. A megyei tanfelügyelőség honlap-
ján naponta közzétett jegyzék alapján októ-
ber 20-án megyeszerte 91 tanintézet volt
érintett, vannak iskolák, ahol egyszerre
nyolc-tíz osztály kényszerült digitális okta-
tásra.

Október elejéhez viszonyítva szinte meg-
kétszereződött a koronavírusos diákok
száma, míg október elsején 139 osztály és
mintegy 3200 diák vett részt online oktatás-
ban a megyében, addig október 20-án, szer-
dán 327 osztály, több mint hétezer diák
tanult így.

Október elsején megyeszerte 143 tanuló-
nak volt pozitív a koronavírustesztje, e
héten, szerdán már 344 fertőzöttről tudtak a
hatóságok. A fertőzött iskolai személyzet –
a pedagógusok és a kisegítő személyzet –
száma is nőtt, október elsején 92-nek, e hét

közepén pedig 123 pedagógusnak és a kise-
gítő személyzet közül 28-nak volt pozitív a
koronavírustesztje – közölte lapunkkal 
Irimie-Matei Camelia, a tanfelügyelőség saj-
tószóvivője.
A pedagógusok alig több mint fele 
van beoltva

A Maros megyei tanfelügyelőség honlap-
ján elérhető, október közepén frissített jegy-
zék szerint a megyében a pedagógusok több
mint 56 százaléka van beoltva, a 6915-ből
3924-en mindkét dózissal vagy pedig az
egyadagos vakcinával. A kisegítő személyzet
körében ez az arány kisebb, a 2399 dolgozó-
ból 1136-an éltek a védőoltás lehetőségével.
A megye 63 települése 
vörös besorolású

A megyében általában romlik a járvány-
helyzet, miközben az elmúlt héten 320–370
között volt a fertőzöttek száma, e hét szerdán
451-re, csütörtökön 459-re ugrott a napi
esetszám. A Maros Megyei Közegészség-
ügyi Igazgatóság október 21-i, csütörtöki
adatai szerint a megyében az utóbbi 14
napon 3426 személy esetében igazolódott
be a fertőzés. Csütörtökön a megye 63 te-
lepülése volt vörös besorolású, azaz a ko-
ronavírusos esetek száma meghaladta a
háromezrelékes fertőzöttségi határértéket.
Megyei viszonylatban a lista élén Mező-
madaras van, ahol csütörtökön 15,6 ezre-
lékes volt a fertőzöttségi arány, a
községben az utóbbi 14 napon 25 esetet
jegyeztek. Ezt követi Mezőkirályfalva,
Jedd, Marosszentkirály és Mezőgerebenes,
ahol meghaladja a tízet az ezer lakosra jutó
fertőzések száma. Marosvásárhelyen csü-
törtökön 9,28 volt a fertőzöttségi arány, a
megyeközpontban az utóbbi 14 napon 1369
személyről igazolódott be, hogy koronaví-
rusosak.
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Szász Albert nevét sok maros-
vásárhelyi (és nem csak) is-
meri. Sok generációt tanított,
amelyek emlékeznek rá. Érde-
meit, tudását elismerték, vic-
cesen barátságos stílusát
kedvelték. A nevét pedig egy
marosvásárhelyi iskola és egy
emlékverseny viseli, amelyet
idén 17. alkalommal szervez-
nek meg.

A névadóról és a versenyről
Szász Attilát, Szász Albert fiát és a
verseny szervezőjét kérdeztük.

– Megkérlek, hogy elsősorban
édesapádról mesélj…

– Édesapám atléta volt, már gyer-
mekkorában elkezdett sportolni, kö-
zéptávfutóként országos csúcstartó
is volt. Ezután testnevelési főiskolát
végzett, és atlétikaedzőként dolgo-
zott haláláig. Sok olyan sportolót
nevelt ki, akiből később országos,
sőt európai bajnok lett. 1990 után a
marosvásárhelyi sportiskolának volt
az igazgatója; halála után az akkori
tanári kar egyöntetű döntése értel-
mében az iskola felvette a nevét.
2005-től pedig, szintén a kollégák
kezdeményezésére, elkezdtük szer-
vezni az emlékversenyt, amelynek
szombaton lesz a 17. kiadása. A ver-
seny ötlete már 2004-ben, édes-
apám halálát követően
megszületett.

– Hogyan fejlődött a verseny az
elmúlt 16 évben?

– Barátságos verseny, amelynek
a célja nem kifejezetten a ver-
senysport, inkább a tömegsport
népszerűsítése. Az eseményre
mindazonáltal jönnek hivatásos
sportolók is a környékbeli klubok-
tól. Rendszeresen el szoktak jönni

Marosludasról, Medgyesről és más
városokból is. Az emlékverseny fő
célja, hogy a helyi sportoló-, futó-
közösséget megmozgassa. Ezelőtt
pár évvel Klosz Péter barátunkkal
úgy döntöttünk, hogy egy négyré-
szes futóverseny-sorozatot hozunk
létre, amelynek egyik futama lesz a
Szász Albert-emlékverseny. Sajnos
azóta az egyik futam felvette a Péter
nevét is. Ez a négy futam kéthetes
időközönként zajlik, szombaton
lesz az első, november 6-án a má-
sodik, november 20-án a harmadik
és december 5-én az utolsó. A ver-
senyeken a résztvevők pontokat
gyűjtenek, a negyedik futam után
lesz a díjazás. Kiemelném, hogy a
versenyeken minden járványügyi
előírást betartunk, amennyire lehet,
a távolságot is, a maszkot pedig
csak versenyzés közben vesszük le.
Hogy elkerüljük a tömörülést, a dí-
jazást egyelőre elhalasztottuk, tehát
nem a verseny után lesz közvetle-
nül, csak december 5-én, ha az in-
tézkedések megengedik.

– Hány résztvevő volt az elmúlt
években, és hányra számítotok az
idén?

– Általában 200 versenyző szo-
kott lenni a felnőttkategóriában, a
gyermekek száma minden évben
változott. Véleményem szerint az
utóbbi kategóriát befolyásolta, hogy
az iskolák mennyire mozgósították
a gyermekeket. Idén nem tudjuk,
hogy hány gyerek érkezik, mert
számos osztály és iskola kénysze-
rült online oktatásra, azok a diákok
pedig, akik otthonról tanulnak, fu-
tóversenyre sem fognak jönni. Elő-
fordulhat, hogy idén kevesebb
gyermek résztvevő lesz. A felnőt-
teknél nem hinném, hogy komo-
lyabb létszámcsökkenésre kell

gondolnunk. Szerintem a 200 tart-
ható. Megjegyezném, hogy az ese-
ményt a médiában is hirdetjük, a fő
médiatámogató a Marosvásárhelyi
Rádió.

– Hogyan fog zajlani a verseny
szombaton?

– A beiratkozást illetően javasol-
juk, hogy akinek van lehetősége,
tegye online, hogy ne legyen egy-
szerre sok ember egy helyen. A
4run4fun vagy a MasterSki&Bike
Facebook-oldaláról a regisztrációs,
illetve a nevezési díjat is ki lehet fi-

zetni. 18 év fölött 30 lej a beiratko-
zási díj egy futamra és 100 mind a
négyre, amennyiben egyszerre fize-
tik ki. A diákok mentesülnek a ne-
vezési díj alól. A versenyen
mindenki kap egy kis csomagot, a
résztvevők biztonságáról a Salva-
mont hegyimentők gondoskodnak.
A versenyidőt csippel mérjük, ame-
lyet mindenki bokájára felkötünk.
Ezt a verseny végén le kell adni. A
rendszer lehetőséget ad arra is,
hogy a résztvevők otthonról nézzék
meg, ki mennyi idő alatt teljesítette
a távot, és mindenki pontosan fogja
tudni, ki hányadik helyen végzett.
Ahogy áthalad valaki a célvonalon,
a csip automatikusan beírja az idejét
egy táblázatba. Ezt fogjuk megosz-
tani a már említett oldalakon is.

– Milyen távokat kell leszaladni?
– A legkisebbeknek – negyedik

osztályig – 1 kilométer, ez egy kör
a somostetői park körül a futópá-
lyán. Hatodik osztályig 2 kilométer.
Ezenfelül lehet választani az 5 kilo-
méteres táv, az erdőben – ez az ál-
latkert kétszeri megkerülését jelenti
–, illetve a leghosszabb, a 12 kilo-
méteres táv között, ami a Somoste-
tőtől a Cinege-tetőig tart, és vissza.
Az erdőben lesznek olyan pontok –
úgynevezett itatópontok –, ahol
vizet lehet inni, de zárt üvegeket
kapnak a versenyzők, hogy minél
biztonságosabb legyen.

– A versenyen részt vehetnek
olyanok is, akik nincsenek beoltva,
illetve nem rendelkeznek negatív
teszttel?

– Mi azt javasoljuk, hogy olyan
személyek jöjjenek, akik be vannak
oltva, vagy tudják igazolni, hogy át-
estek a betegségen, vagy teszteltet-
tek az utóbbi időben, és az negatív
lett. 

17. Szász Albert-emlékverseny
Mozgással emlékeznek a fáradhatatlan atlétára

Két hét kényszervakáció a diákoknak
(Folytatás az 1. oldalról)

Nagy-Bodó Szilárd

Az Országos Diáktanács (CNE) azt
kéri, hogy kiszámítható jogszabá-
lyok szerint működjenek az iskolák
az október 25-én kezdődő kéthetes
kényszervakáció után.

Csütörtöki közleménye szerint a szerve-
zet azt szeretné, hogy legalább hetente két-
szer noninvazív tesztekkel szűrjék a
hatóságok a tanulókat és a tanügyi személy-
zetet. Ugyanakkor nem értenek egyet azzal
a lehetőséggel, hogy a kéthetes szünidő le-
járta után egységesen online oktatásra tér-
jenek át az iskolák, mert ez olyan
tananyagkieséssel járna, amit képtelenség
lesz bepótolni a tanév végéig.

A diákszervezet szerint a hatóságoknak
mielőbb tisztázniuk kellene, miként mó-

dosítja a tanév rendjét a kényszervakáció,
ezért találkozót sürgetnek erről a kérdés-
ről az oktatási minisztérium képviselői-
vel. Közölték azt is: ragaszkodnak ahhoz,
hogy a tanév rendjének módosításától
függetlenül az országos vizsgákat a már
ismert menetrend szerint szervezzék
meg.

A diákszervezet ugyanakkor felhívta a fi-
gyelmet arra, hogy ha a második félév a
kényszervakáció miatt két héttel lerövidül,
az oktatási minisztériumnak módosítania
kell a tantárgyankénti minimális osztályzat-
számot rögzítő rendelkezésén, tekintettel
arra, hogy a tanulóknak nem lesz idejük át-
venni a tantervben szereplő teljes tananya-
got. (Agerpres)

Kiszámítható jogszabályok szerint
működő oktatást kérnek a tanulók

Több korlátozó intézkedés is ha-
tályba lép jövő héttől, többek között
„mindenütt” kötelező lesz a maszk-
viselet, éjszakai kijárási tilalmat ve-
zetnek be az oltatlanoknak,
napközben pedig uniós digitális
Covid-igazolványhoz kötik a részvé-
telt bizonyos tevékenységekben –
közölte szerda este az államfő.

A koronavírus-járvány kezelésében ille-
tékes kormányzati tisztségviselőkkel tartott
tanácskozása utáni sajtónyilatkozatában
Klaus Iohannis elmondta, a korlátozó intéz-
kedésekre azért van szükség, mert csak így
lehet megvédeni a lakosság alacsony átol-
tottsága miatt veszélyeztetett csoportokat.

Az államfő közölte, hétfőtől kül- és bel-
téren egyaránt kötelező lesz a maszk vise-

lése. „Kötelező lesz a vásárokon, a mozik-
ban, de akkor is, amikor az utcán sétálnak”
– jelentette ki.

Iohannis tájékoztatása szerint a kormány
pénteken hoz határozatot az intézkedések-
ről, miután az országos járványügyi opera-
tív testület és a szakemberek kidolgozzák és
jogi formába öntik a részleteket.

Az államfő néhány példát is mondott a
hétfőtől hatályba lépő korlátozásokra.
Ezek szerint éjszakánként a beoltottakon
és a munkájukat végző személyeken kívül
mindenki számára kijárási tilalom lesz ér-
vényben, napközben pedig Covid-igazol-
ványhoz kötik a részvételt bizonyos
tevékenységben. Az oltatlanok további kor-
látozásokra számíthatnak – tette hozzá.
(Agerpres)

Újabb korlátozások hétfőtől



(Folytatás október 15-i 
lapszámunkból)

A Pesti Hírlap augusztus 25-én a
belügyminiszter határozatát közli,
mely szerint dr. Molnár Gábor,
Nagy Elemér, Rozsnyai István fő-
szolgabírókat, Csontos Olivér tiszti
főügyészt, Orbán Balázs aljegyzőt
és Sényi László szolgabírót vissza-
helyezte állásukba, viszont Erősdy
Sándor főjegyzőt ismét fölfüggesz-
tette, és elrendelte az ellene folyó
vizsgálat folytatását. Ugyanezt a
hírt olvashatjuk az Ellenzék és a
Székely Ellenzék napilapokban is
aug. 26-án és 27-én. A Szeged és
Vidéke napilap aug. 29-én az előb-
bieknél bővebben, pártolva nyilat-
kozott: „Őt már régebben
fölfüggesztette Andrássy Gyula
gróf belügyminiszter, de ezt a hatá-
rozatot csak most hajtják végre.
Erősdy a bosszúért lihegő koalíciós
intrikáknak az áldozata. Erőskezű,
becsületes hivatalnok volt. Ezért
aztán nem kellett nekik.” Augusztus
31-én Erősdy egy alapos indoklású
véghatározatot közölt Jeney Kál-
mán és dr. Balla Aladár vármegyei
aljegyzők felfüggesztéséről, ami a
politikai csatának egy újabb gyuta-
csa volt.(102) Szeptember első napja-
iban az ellenzéki és a fővárosi lapok
még arról írnak, hogy Erősdy föl-
függesztését nem lehetett végrehaj-
tani, mert nincs aki helyettesítse.(103)

Szeptember 5-én a magát független-
nek is nevező vármegyei autonómi-
apárt gróf Teleki Sámuel díszelnök
meghívására értekezletet tartott a
vármegyeház gyűléstermében, ahol
Teleki kijelentette, hogy a párt tö-
rekvéseivel és céljaival a legmele-
gebb rokonszenvvel egyetért.
Többek között az ok nélkül zakla-
tott és üldözött főjegyzőt, Erősdy
Sándort biztosította igaz szereteté-
ről, önzetlen ragaszkodásáról és
osztatlan bizalmáról. Valósággal
ünnepelte a kiváló tehetségű, fárad-
hatatlan munkásságú, derék főjegy-
zőt. A gyűlésen ott voltak gróf
Teleki József, Bálintit György és
József bárók, Huszár Károly báró,
Matskássy pártelnök és még több
előkelősége a vármegyének.(104) A
Székely Lapok durva támadást in-
dított a főispán ellen. „Aki érdem-
telenné tette magát bizalmunkra,
nem lehet többé a mi emberünk.

Nekünk nem kell többé napraforgó
vezér. (…) Mi már választottunk, s
akit választottunk, azt nem Ugron
Gábornak hívják, hanem Erősdy
Sándornak. Erősdy kell nekünk, aki
már tizenöt éve a mienk, és dolgo-
zik miérettünk meg a közjaváért,
egyenes becsülettel és acél szorga-
lommal.”(105) A szeptember 10-én
tartott vármegyei közgyűlést még
Erősdy nyitotta meg. Amikor a fő-
ispán szót kért, bejelentette, hogy a
felfüggesztett tisztviselők fegyelmi
ügye végérvényesen befejezést
nyert a belügyminiszteri jóváha-
gyással, csupán Erősdy főjegyző fe-
gyelmi ügyét kell folytatni, és
emiatt felszólította Erősdyt, hogy
azonnal adja át hivatalát a szászré-
geni szolgabírónak, Reicher Aladár-
nak, akit – főispáni jogánál fogva –
kinevezett főjegyzőnek. A közgyű-
lésen jelen lévők többsége nem fo-
gadta el a főispántól a kinevezést,
mert Erősdyt tartotta a vármegye
törvényes főjegyzőjének. A főispán
kézbesíteni akarta a közgyűlés előtt
Erősdynek a belügyminiszter fel-
függesztő rendeletét, de Erősdy
nem vette át, mert törvénytelennek
tartotta. A kétszer is elnapolt köz-
gyűlésen a helyettesítő főjegyző,
Reicher Aladár letette az esküt a fő-
ispán előtt, ám Dósa Elek bizottsági
tag indítványára úgy határozott a
többség, hogy a törvénytipró főis-
pánnak ne engedelmeskedjen
Erősdy főjegyző, és megparancsol-
ták neki, hogy állását a kinevezési
joggal rendelkező közgyűlés to-
vábbi intézkedéséig senkinek oda
ne adja. A közgyűlés eseményeiről
hosszas beszámolókat közöltek a
helyi és a fővárosi lapok.(106) A
három napon át tartott közgyűlésen
megjelent a betegségéből lábadozó
dr. Nagy József alispán, aki Erősdy
egyik pártfogója volt. Mivel szem-
behelyezkedett a főjegyző felfüg-
gesztését elrendelő miniszteri
határozattal, szeptember 12-én a fő-
városból küldött miniszteri távirat
őt is felfüggesztette.(107) A főispán
fölszólította Erősdyt, hogy adja át a
hivatal kulcsát, pecsétjét és az ügy-
iratokat Reichel Aladár kinevezett
főjegyzőnek, de Erősdy nem haj-
totta végre a főispán parancsát.
Végül karhatalmi erőszakot alkal-
maztak. Ekkor Erősdy ünnepélye-
sen kijelentette: „A törvény
nevében itt semmisem történik, de

az erőszak előtt meghajlok – s úgy
vonult ki, hogy még az ellenségei is
úgy néztek rá, mint egy félis-
tenre.”(108) A közgyűlés harmadik
napján szóváltásra került sor Beth-
len István gróf, országgyűlési kép-
viselő és Erősdy között, mert
Bethlen szerinte valótlanságot állí-
tott. Mivel Erősdy nem adta át a hi-
vatal kulcsait és pecsétjét, az iroda
ajtaját és szekrényeit feltörték.(109)

Erősdy szept. 15-én Budapestre ér-
kezett, és a hivatal kulcsait szemé-
lyesen adta át a belügy-
miniszternek. A belügyminiszternél
tett látogatása alkalmával a követ-
kezőképpen nyilatkozott:

„Ugyanis az 1886. XXI. t.c. 68 §
szerint a vármegyében a végrehajtó
hatalom gyakorlására az alispán jo-
gosult csupán, a kormány rendeletét
vagy végrehajtja, vagy azt felirattal
támadja meg.”(110) A főispán is Bu-
dapestre utazott. A két kihallgatás-
ról a levéltári iratok mondhatnának
többet. Erősdynek valamennyire si-
keres lehetett egyheti budapesti tar-
tózkodása. A Székely Lapok
szeptember 22-én a „győzelem re-
ményéről” beszél. Viszont a köz-
ponti hatalom támogatását élvező
főispán erősebbnek bizonyult,
pedig a vármegye vezetésében
Erősdy pártja 210 bizottsági tagból
állt, míg a másik fél csak 50-60 sza-
vazattal rendelkezhetett.(111) Az
egyik fővárosi lap, A Hét szeptem-
ber 15-én sokkal józanabbul ítélke-
zett a többieknél.

„Nagyon könnyű politikai pártál-
lás szerint az egyik fél mellé állni és
a másikat piszkolni. De mint min-
den ilyen kihegyezett ellentétnél, az
igazság mind a két félnél van. Tény,
hogy a felfüggesztett megyei tiszt-
viselőkkel igazságtalanság történt
(…) A megye főjegyzője, a harcnak
nem annyira vezére, mint köz-
pontja, sohasem volt úgynevezett
darabont, szolgálatát abban a szo-
morú időben törvényhatósági hatá-
rozat alapján tartotta meg és látta el.
Hogy miért kellett őt mégis haza-
árulóvá avatni, nem tudom.” Végül
is kiderült, hogy a főispán törvény-
telenséget követett el, amikor
Erősdyt szept. 12-én felfüggesz-
tette, ugyanis a belügyminiszter
csak szeptember 19-i dátummal he-
lyezte vissza Erősdyt felfüggesztési
állapotába az alispánnak küldött le-
iratában. Szeptember 29-én az au-

tonómiapárt lapja, a Székely Lapok
leleplezi a főispánt, közölve azt a
kéziratot, mely szerint az 1901. évi
XX. törvénycikk 8. szakasza alap-
ján visszahelyezi őket állásaikba
haladéktalanul.(112) Ugron főispán
szavát adta, hogy a fegyelmi vá-
lasztmány véghatározatát nem fogja
megfellebbezni, ami egyszersmind
azt jelentette, hogy ez a fegyelmi
ítélet végérvényes.(113) Ez a jellem-
telen szószegés lett az alapja a ké-
sőbbi politikai csatározásnak. A
Székely Lapok 1907. okt. 1-jén újra
leközölte a szószegőnek bizonyított
ifj. Ugron főispánnal kötött meg-
egyezést, melyben megígérte, hogy
nem fogja megfellebbezni a fe-
gyelmi választmány ítéletét. De a
főispán mellé állt, immár határozot-
tabban, Désy Zoltán államtitkár is,
pedig Maros-Torda vármegye egy-
kori alispánja, Désy „mellett volt
Erősdy Sándor, a megye jobb keze,
a törvénytudó és Orbán Balázs, a
kiváló referens és a nagy kutató, aki
a megyei ellenállás biztosítása érde-
kében még az Ulászló törvényköny-
vét is kihalászta a feledés
homályából.”(114) Egy későbbi,
szept. 28-án keltezett belügyminisz-
teri rendelet, melyet okt. 4-én kö-
zöltek a napilapok, kiemelte, hogy
a felfüggesztett főjegyző fegyelmi
eljárását megelőző vizsgálatot ismét
elrendelte. (115) Dósa Elek, a nagy te-
kintélyű bizottsági tag, Erősdy fel-
függesztése ellen tiltakozott a
belügyminiszterhez küldött levelé-
ben, melyben a többi között a kö-
vetkezőket írta: „Maros-Torda
vármegye közigazgatási bizottsága
fegyelmi választmányának folyó
évi június hó 12-én tartott ülésén,
Erősdy Sándor vármegyei főjegyző
és társai fegyelmi ügyében 1062. k.
b. szám alatt hozott véghatározat a
fegyelmi alá vont tisztviselőket dor-
gálásra ítélte, s állásaikba való
azonnali visszahelyezésüket elren-
delte.” (116) A törvénysértőnek tartott
eljárás miatt Dósa Elek azért is til-
takozott, mert a belügyminiszter a
főjegyzőt nem hivatalvesztésre
ítélte, csak felfüggesztette, és mégis
helyébe főjegyzőt nevezett ki a fő-
ispán. Ennek a levélnek egyik kö-
vetkezménye az lett, hogy Dósa
Elek kiküldött vizsgálóbiztost fel-
mentették megbízatásától. Erősdy
ellen a vizsgálat folytatását Gál
Sándor országgyűlési képviselőre,
dr. Nagy József alispán ügyét dr.
Sárkány Miklósra bízták, olya-
nokra, akik személyi ellentétben áll-
tak a felfüggesztett személyekkel.
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A fákról apró bíboros levélkék
Sírják tele a sárguló harasztot…
Minden tűnik, mit a nyár itt marasztott,
A rózsák illatuk rég ellehelték.

Köd mindenütt… a napsugár se fénylik,
Itt-ott döcög echós-szekerek sorja…
Cserjék lombját a szél messzi sodorta…
Pár kémény gubbaszt… füstje száll az égig.

De fönn a lankás, nagy szőlőhegyen
Vígság dalol, bármily idő legyen:
Csordul a szőlő gránátszínű vére…

És telnek hordók, öblös, mély kupák…
Az arcokon csendes öröm fut át:
Köszöntenek egymás egészségére…

Ősz. Laurisin Lajos versével indulok e
havi utolsó sétámra. Ha kedved tartja, lépj
nyomomba, kedves Olvasóm!

Végére járt a szüret a Kárpát-medencében,
akárha évszázadok óta. Ambrus Lajos Csé-
rer Lajos 1915-ben írt erdélyi mezőgazdaság
földrajzi vázlatából idéz:

„…Erdély (…) minden vidékén megfelelő
fajtával sikeresen termelhető a gyümölcs.
Igazolják ezt Besztercze, Teke, Szászrégen,
Marosvásárhely, Medgyes, Segesvár glédába
ültetett modern kertligetei. Földmívelési
utunk talán legméltóbban Erdély szőlősvidé-
kein fejezhetnénk be… Nem is tudom az erdé-
lyi »Hegyalján« kezdjük-e az utat a
gyulafehérvári »Rózsamáli« kertekben, vagy
a krakkói kárbernet termőhelyéről? Közbe
esik a tokajival vetekedő celnai szőlősültet-
vény, de megállás nélkül alig lehet elhalad-
nunk Nagyenyed, Marosújvár (som, leányka)
s Csombord rizling virányai mellett; …el nem
mulasztva a felvinci szép szőlőhegyet, az
egerbegyi somszőlőtermést, a hadrévi mus-
kotályt, de még Marosludason, Nagysármá-
son át be kell kukkantanunk a Besztercze
vidéki modern szőlőskertekbe, innen Tekén,
Szászrégenen áthaladva, megismerkedve a
jól pinczézett »szász borral«, a Küküllővöl-
gyig és végig Dicsőszentmártonon, Szőkefal-
ván, Bolkácson át már ruhlandi som,
sauvignon, burgundi fehér, vörösfarku, fekete
járdovány nevezetekkel fogunk megismer-

kedni. Ha győzzük magyar becsülettel, de az
utat méltóképpen fejezhetjük be Medgyes,
Ekemező, Erzsébetváros »Traminit« rejtő bo-
zótai alatt, azontúl már csak meleg nyarú esz-
tendők után merjük folytatni utunkat
Székelykeresztúr, Kőhalom, Nagyszeben és
Bánffyhunyad véghatárokra, mert hűvös esz-
tendő szőlőtermesztésében már csak rabval-
lató az erő! Ámbátor borszéki, előpataki,
málnási, kászonyi, borkúti stb. borvízzel ke-
verten sok minden lecsúszik a magyar turista
torkán.”

Maga Ambrus Lajos így folytatja:
„…ízlelgetjük a régi, gyönyörű helyneve-

ket: Hadrév, Teke, Hosszúaszó, Ekemező, Ró-
zsamál…, szinte kedvünk támad felkeresni
mindet. S ha szisztematikusan végigjárod
őket, a régi képből alig látszik valami. Mert
száz évvel később (…) lerobbant a kép… Már
csak nyomokban látni szász szőlőket, különö-
sen a Tokajjal vetekedő Celnát; és fogyó sző-
lők mellett szász szólóművesek sincsenek már.
És megfogyatkoztak Csombord »rizling-virá-
nyai« is. Csávossy Gyurka bátyánk sincs
már…”

Megbocsáss, kedves Olvasóm, hogy ily
hosszan idéztem Ambrus Lajost (is) e helyen.
Mentségemre, minden szava igaz, s minden
szavával egyet is értek.

Október utolsó hete. 23-án lép be a Nap a
Skorpió jegyébe, s tartózkodik ott november
22-ig. Ősz közepe. Hajdanán azt mondták,
hogy a „Nap sírjába száll”. A Skorpió az ál-
latövi éjszaka kezdete. Sötét s félelmetes, de
tele van erővel, akár a mag a föld sötétjében.
A mag önmagát fogja átörökíteni, s erjedés-
ből, rothadásból, nedvességből fogja meríteni
a csírázáshoz, a fényre töréshez szükséges
energiát. A Skorpió jegyébe lépve, oda indul
Orión, a híres égi vadász vándor. Nevelőapját
Oinopiónnak hívták – ami magyarul bort je-
lent. Oinopión a bor és szőlő istenének, Dio-
nüszosznak és Mínosz lányának, Ariadnénak
a fia. Sánta ember volt ez a borkóstoló mes-
ter. Lányát, Méropét tiltotta Orióntól, végül
mégis neki ígérte feleségül azzal a feltétellel,
hogy Orión kiirtja a Földről a veszélyes vad-
állatokat. Így lett pontosan célzó és ügyes va-
dász Oriónból, aki a bort sem vetette meg.
Egy napon úgy lerészegedett, hogy megzabo-
lázhatatlan ösztönállatként megerőszakolta
Méropét. A sánta Oinopión szörnyű módon
állt bosszút rajta: miután leitatta, megvakí-
totta a részeg merénylőt. A megvakított Orión

kétségbeesett ugyan, de nem nyugodott bele
vakságába. Megjósolták neki, hogy újra lát-
hat, ha üres szemgödreit megérinti a felkelő
nap sugara: Héliosz megváltó fénye s ér-
telme. Elindult kelet felé az állatövön vándo-
rolva. Mikor már a nap közelében járt, eléje
toppant Éosz, a hajnal, a korán született, és
azonnal beleszeretett Oriónba, aki boldogan
tűrte a légies lány gyöngéd ölelését. S mikor
szekerén felvágtatott az égre Héliosz, szemét
megérintette a sugár, és újra látott. De csak-
hamar hatalmába kerítette a bosszúvágy Oi-
nopión iránt, és az érzéki vágyak más nők
iránt is. Hiába kereste Oinopiónt, mert az
éppen leszüretelt szőlő képében egy barlang-
ban rejtőzött, erjedt csöndesen. Ekkor talál-
kozott Orión Artemisszel, a vadászistennővel.
Megint a lehetetlent akarta megkísérteni,
diszkoszversenyre hívta ki a szűz istennőt, de
egészen más volt a szándéka: verseny közben
megtámadta Artemiszt, és letépte róla fáty-
lait. Az istennő haragra lobbant, s megkopog-
tatva a szomszédos sziklás hegyoldalt,
előparancsolta a skorpiót. Ekkor kezdődött
Orión végső, halálos futása, hiába menekült
a skorpió elől, az utolérte, és egyetlen halálos
döféssel végzett vele. Artemisz, aki szintén
beleszeretett a titokzatos nőcsábászba, Orión
élettelen testét gyengéden felhajította az égre.
Azóta ott vándorol az égen, s látni, miképp
bukik le ősszel az égről. Újra s újra végigjárja
körútját, hogy aztán visszahulljon a sötét
mélységekbe. Lelke az alvilágban a sárga tűz-
liliomos aszphodéloszi mezőkön vándorol
végeérhetetlenül.

Október végén nem aszphodéloszok virá-

goznak, hanem a furcsa illatú késői ősziró-
zsák és krizantémok. Hideg, párás félhomály
keríti hatalmába a kora estét. Az ázott avaron
lehullott gyümölcs rothad, porladni kezd, hu-
musszá érik. A természet saját gazdagságát
pusztítja; feléli.

„Őszi rózsa, fehér őszi rózsa”…
Ma öt éve furcsa virág lettél,
Ábrándozó lelkek
Szelíd kiskertjéből
Vadul kitépettél.
Forradalmas utcára vitettél.
Őszi rózsa, fehér őszirózsa:
Ország-halál szimbóluma lettél.

Őszi rózsa, fehér őszirózsa:
Nőttél, magasodtál!
Égig érő roppant ravatalra
Friss havat hullattál,
Ábrándozó lelkek
Szelíd kiskertjében
Mért is nem maradtál?

Őszi rózsa, fehér őszirózsa:
Reád sírva nézek.
Szirmod hulló havát reánk szórni
Tetszett egy nagy Kéznek…
Tragikus jelképe
Repedező földnek, rendülő világnak:
Mért is nem maradtál
Egyszerű, szomorú
Szép, őszi virágnak?

A nyolcvan évvel ezelőtt, 1941. október
24-én az örök természet templomába megtért
Reményik Sándor Őszi rózsája 1923. októ-
ber 30-án íródott, ama „őszirózsás forrada-
lom” után öt évvel. Trianon mély
emlékárnyékában.

23-a. Az ’56-os forradalom emléke is itt
van velünk.

Október vége. Ilyenkor emlékezünk halot-
tainkra is.

Emlék. Titokzatos magként rejtőzik, őrzi
magát támadhatatlanul az új tavasznak, a fel-
támadásnak. Akár a nemes bor, ahogy Köl-
csey Ferenc írta volt:

Igyunk derűre,
Igyunk borúra,
Ugy is hol kedvre,
Ugy is hol búra
Fordúl az élet.
Kedved a jó bor
Jobban éleszti,
Búdat a jó bor
Messze széleszti,
S elmúlat véled.

Ma rékási feketeleánykát bontok, pohár-
nyit töltök. Rád köszöntve, kedves Olvasóm,
maradok kiváló tisztelettel. 

Kelt 2021-ben, 139 évvel Arany János és
35 évvel Szent-Györgyi Albert halála után,
amikor a Nap a Skorpió jegyébe lépett.

Őszirózsa – ábrándozó lelkek szelíd kiskertjéből
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Kiss Székely Zoltán

A természet kalendáriuma (CDLXXXV.)

Csordul a szőlő gránátszínű vére



1956 októberében Magyarországon
békés tüntetéssel kezdődő, fegyveres
felkeléssel folytatódó forradalom
bontakozott ki a Rákosi Mátyás nevé-
vel összefonódó kommunista dikta-
túra és a szovjet megszállás ellen.
1990 májusa óta a forradalom októ-
ber 23-ai kezdőnapja Magyarország
nemzeti ünnepe. Az MTVA Sajtóarchí-
vumának összeállítása:

A budapesti műegyetemisták 1956. októ-
ber 22-ei nagygyűlésükön 16 pontban foglal-
ták össze követeléseiket, másnapra pedig
tüntetést szerveztek akaratuk nyomatékosítá-
sára és a lengyel munkástüntetések iránti szo-
lidaritásuk kinyilvánítására. A követelések
között szerepelt a szovjet csapatok kivonása
Magyarországról, új kormány létrehozása
Nagy Imre vezetésével, a magyar–szovjet
kapcsolatok felülvizsgálata, általános, titkos,
többpárti választások, teljes vélemény- és
szólásszabadság, szabad rádió.

A budapesti Petőfi-szobornál tartott októ-
ber 23-ai tüntetésen Rákosi- és Gerő-ellenes
jelszavak hangzottak el, a résztvevők köve-
telték a szovjet csapatok kivonását. A zász-
lókból kivágták a szovjet mintájú címert, így
lett a lyukas zászló a forradalom jelképe.
Aznap este Gerő Ernő, a Magyar Dolgozók
Pártjának (MDP) első titkára – akit júliusban
állítottak Rákosi helyére – rádióbeszédében
a megmozdulást ellenségesnek, sovinisztá-
nak, nacionalistának minősítette, és minden
engedményt elutasított. A beszéd elhangzása

után a békés tüntetés szinte órák alatt népfel-
keléssé, majd – a Magyarországon tartózkodó
szovjet csapatok beavatkozása után – fegyve-
res szabadságharccá változott. Az esti és éj-
szakai órákban a fegyveres csoportok
elfoglalták a Magyar Rádió és a pártlap, a
Szabad Nép székházát, a telefonközpontot, a
lakihegyi rádióadót, emellett több fegyver-
raktár, laktanya, rendőrőrs és üzem is a fel-
kelők kezére került. A Dózsa György úton, a
mai Ötvenhatosok terén ledöntötték az elnyo-
más gyűlölt jelképét, a Sztálin-szobrot.

A budapesti és vidéki tömegmegmozdulá-
sokat véres atrocitások kísérték. Október 25-
én a Parlament előtti Kossuth téren a
környező épületekből szovjet harckocsik nyi-
tottak tüzet a tüntető tömegre, az áldozatok
pontos száma nem ismert, de száznál többre
tehető. 26-án Miskolcon, Mosonmagyaróvá-
ron, Kecskeméten, Nagykanizsán dördültek
el emberéleteket kioltó karhatalmi sortüzek.
Október 30-án Budapesten lincselésbe tor-
kollott a Köztársaság téri pártszékház ost-
roma. A szovjet csapatok november 4-ei
beavatkozása után a budapesti utcai harcok,
továbbá a salgótarjáni és az egri sortűz köve-
telt sok halálos áldozatot.

A Rákosi-diktatúra elhúzódó válsága által
kirobbantott forradalom politikai irányítása
az MDP reformkommunista szárnyának ke-
zében összpontosult, amelynek központi
alakja Nagy Imre volt, aki október 24-én kor-
mányfői megbízást kapott, és akivel novem-
ber elejéig együtt haladt Kádár János, az

MDP – Gerő Ernő helyére 25-én megválasz-
tott – első titkára. A forradalom napjait poli-
tikai pezsgés jellemezte: újjáalakultak a
korábban megszűnt vagy megszüntetett poli-
tikai pártok és szervezetek. Nagy Imre koalí-
cióssá változtatta kormányát, bevonva a
Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP)
néven megújult MDP-vel együttműködésre
hajlandó pártokat, a Független Kisgazdapár-
tot, a Parasztpártot és a Szociáldemokrata
Pártot.

A politikai paletta sokszínűvé válásához
hasonlóan az utcán harcoló fegyveres felke-
lők és a tüntetők sem voltak egységesek, de
a nemzeti függetlenség visszaállítása, a dik-
tatúra lerombolása mindegyikük elsődleges
céljai között szerepelt.

A forradalom sorsát a szovjet katonai in-
vázió pecsételte meg november 4-én, néhány
nappal azután, hogy Nagy Imre november 
1-jén meghirdette Magyarország semlegessé-
gét és kilépését a Varsói Szerződésből. A ha-
talmat november 4-én Kádár János szovjetek
által támogatott Magyar Forradalmi Munkás-
Paraszt Kormánya vette át, a fegyveres fel-
kelők utolsó csoportjainak ellenállását
november 10-11. táján törte meg a szovjet
túlerő.

Az 1956-os események sok áldozatot kö-
veteltek. A Központi Statisztikai Hivatal
1957. januári jelentése szerint az október 23.
és január 16. közötti emberveszteség orszá-
gosan 2652 halott (Budapesten 2045) volt, 
19 226-an (Budapesten 16 700-an) sebesültek

meg, az országot mintegy 200 ezren hagyták
el. Egy 1991-ben készült hivatalos statisztika
szerint a szovjet hadsereg 669 katonája halt
meg, 51 pedig eltűnt.

A forradalom leverését kegyetlen megtor-
lás követte: a kivégzettek száma (az eltérő
adatokat közlő források szerint) 220-340 volt.
Koncepciós per után végezték ki a forrada-
lom vezetőit: Nagy Imre miniszterelnököt,
Maléter Pál honvédelmi minisztert és Gimes
Miklós újságírót 1958. június 16-án. Szilágyi
Józsefet, Nagy Imre személyi titkárát 1958
áprilisában végezték ki, Losonczy Géza ál-
lamminiszter még a per tárgyalása előtt hunyt
el a börtönben. A megtorlás részeként ezreket
ítéltek börtönbüntetésre, internálásra.

Az 1956. októberi eseményeket évtizede-
kig csak ellenforradalomként lehetett emle-
getni. A fordulópont 1989 januárjában
következett be, amikor Pozsgay Imre – az
MSZMP vezetőségének tekintélyes tagjaként
– népfelkelésnek minősítette a történteket.
Még ugyanabban az évben, 1989. október 23-
án Szűrös Mátyás, az Országgyűlés köztársa-
sági elnöki teendőket ellátó elnöke Budapesten
kikiáltotta a Magyar Köztársaságot.

A rendszerváltozás után összeülő első sza-
bad Országgyűlés első ülésnapján, 1990.
május 2-án, első törvényében az 1956. évi
forradalom és szabadságharc emlékét örökí-
tette meg, október 23-át pedig nemzeti ün-
neppé nyilvánította. 1992 novemberében
Borisz Jelcin orosz államfő magyarországi lá-
togatása során az Országgyűlésben mondott
beszédében megkövette a magyar nemzetet
az 1956-os szovjet beavatkozásért.
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Az 1956-os forradalom és szabadságharc

Az 1956-os forradalom és szabadság-
harc üzenete a 21. században is meg-
határozó és fontos – jelentette ki a
Veritas Történetkutató Intézet és Le-
véltár főigazgatója szerdán az Or-
szágházban.

Szakály Sándor az 1956-ról hatvanöt esz-
tendő után című konferencián szólalt fel. A
rendezvényt a Veritas Történetkutató Intézet
és Levéltár, a Nemzeti Emlékezet Bizottsága
(NEB), az Országgyűlés Hivatalának Köz-
gyűjteményi és Közművelődési Igazgató-
sága, valamint a Szabadságharcosokért
Közalapítvány szervezte. A főigazgató azt
mondta, hogy a forradalom a 20. századi ma-
gyar történelem egyik leglényegesebb esemé-
nye volt.
Ekkor egy nép nemzetté vált – fogalmazott

Az emberek rájöttek, hogy nem elfogad-
ható az a rendszer, amelyet egy idegen hata-
lom kényszerített rájuk. Tisztességes, önálló,
független Magyarországot akartak – tette
hozzá Szakály Sándor. Megjegyezte: a
„Ruszkik, haza!” felkiáltással társadalmi ál-
lástól függetlenül szinte mindenki egyetértett.

A főigazgató szerint kell lennie nemzeti
minimumnak, és ilyen lehet 1956 eszméinek
megtartása és továbbadása a fiatalabb gene-
rációknak. Az ország jövője az iskolában dől
el – mondta.

Az önálló, független Magyarország léte a
21. században is meghatározó, bár nem biz-
tos, hogy fegyverrel kell harcolni érte – han-
goztatta Szakály Sándor.

A rendezvény fővédnöke Kövér László
volt, mivel azonban az Országgyűlés elnöke
szerdán hivatalos külföldi úton volt, beszédét
Bellavics István, az Országgyűlés Hivatalá-
nak közgyűjteményi és közművelődési igaz-
gatója olvasta fel.

A házelnök szerint 1956 magyarjai azt üze-
nik a 21. századnak, hogy a nemzeti önazo-
nosság, önrendelkezés és önbecsülés soha
nem veszélyforrás, hanem erőforrás, az Eu-
rópai Unió számára is.

Az ellenséges túlerő „mindhárom nagy
szabadságküzdelmünket vérbe fojtotta”, de a
magyar szabadságvágy mindhárom esetben
legyőzetve is győztesnek bizonyult, mert a
legnehezebb korszakokban is erősítette a ma-
gyarok hitét, míg az idő megérett a nemzeti
célok megvalósítására – írta.

Az 1956-os forradalom nem az elitek,
hanem a nép forradalma volt: azon egyszerű,
hétköznapi magyar embereké, akikben tuda-
tos vagy ösztönös módon úgy forrt össze a
nemzeti szabadság és a társadalmi igazság
iránti vágy, mint még soha a 20. századi ma-
gyar történelemben – vélekedett Kövér
László.

Az Országgyűlés elnöke szerint 1956 hősei
egy olyan rendszerrel szálltak szembe, amely

a nemzeti önazonosság megtaposásán, az ál-
lami önrendelkezés felszámolásán és az ön-
becsülést romboló megalázáson alapult. Ez
volt a szovjet kommunizmus, amelynek Ma-
gyarország nem önszántából vált a részévé.

Az 1956-os forradalom megkerülhetetlen
tanulsággal szolgált a korabeli Európának: a
kontinens felismerhette a kommunizmus
igazi arcát, és már senki sehol nem hivatkoz-
hatott többé az „emberarcú szocializmus” ál-
lítólagosan a nép felemelkedését szolgáló
céljaira. A szabadságharc napjainkban arra fi-
gyelmeztet, hogy saját önazonosságának, ön-
rendelkezésének, önbecsülésének fenn-
tartása, védelme nélkül az EU tragikus vesz-
tese lehet az Európán kívüli nagyhatalmi erők
és az államok feletti, demokratikus felhatal-
mazás és ellenőrzés nélkül működő háttérha-
talmak gátlástalan érdekér- vényesítésének –
közölte a házelnök.

Földváryné Kiss Réka, a NEB elnöke a
forradalom vidéki vonatkozásairól beszélt.

Kitért arra, hogy a falvakban 1956 nyarán-
őszén káosz uralkodott.

A társadalmi ellenállás utolsó parazsai vi-
déken hunytak ki, de a vidék nem homogén
tömböt alkotott: önálló történetük volt az
ipari gócpontoknak és az egyetemi városok-
nak – közölte Földváryné Kiss Réka.
Kétnapos megemlékezéssorozat

Idén ismét már előző nap elkezdődnek az
1956-os forradalom és szabadságharc ünnepi
megemlékezései, október 23-án Orbán Viktor
miniszterelnök rendhagyó helyszínen mondja
el beszédét – közölte a nemzetközi kommu-
nikációért és kapcsolatokért felelős államtit-
kár kedden Budapesten.

Kovács Zoltán sajtótájékoztatóján el-
mondta: az ünnep biztonságos lebonyolításá-

ért felelős operatív törzs kedden elfogadta a
központi rendezvények biztosítási tervét.
„Emlékezzenek minél többen!” – kérte az ál-
lamtitkár, kiemelve: idén nemcsak a forrada-
lom 65. évfordulójára, hanem az 50.
évfordulón történt atrocitásokra is emlékez-
nek.

Az államtitkár a programokat ismertetve
elmondta: idén ismét kétnapos megemléke-
zéssorozattal készülnek az 1956-os forrada-
lom és szabadságharc évfordulójára. A
központi rendezvények október 22-én, ma 14
órakor kezdődnek a műegyetemi emlékmű-
nél, ahol a Rákóczi Szövetség képviselői is
csatlakoznak a megemlékezéshez, majd
együtt vonulnak át a műegyetemi ünnep-
ségre. Onnan 16 órakor indul el a hagyomá-
nyos fáklyás menet a Bem térre, ahol 17
órakor kezdődik a megemlékezés.

Szombaton, október 23-án a hagyomá-
nyoknak megfelelően reggel a Parlament
előtti Kossuth Lajos téren kezdődnek a prog-
ramok a zászlófelvonással. Az Országházban
10 és 16 óra között meg lehet tekinteni a
Szent Koronát.

Délután fél 4-kor rendhagyó helyszínen, az
Andrássy út és a Bajcsy-Zsilinszky út sarkán
felállítandó színpadnál folytatódik a megem-
lékezés, amelyen Orbán Viktor miniszterel-
nök mond ünnepi beszédet.

Kovács Zoltán kiemelte, nem véletlen a
helyszínválasztás, hiszen ott 15 évvel ezelőtt,
az 50. évfordulón „a békés emlékezőket és
ünneplőket brutális rendőrrohammal verték
szét”. Erre is reflektál az állami rendezvény
– hangsúlyozta az államtitkár, aki 2006. ok-
tóber 23-át a „modern kori magyar történe-
lem legszégyenteljesebb” napjának nevezte.

Kitért arra is, hogy ehhez az ünnepséghez
csatlakozik a 14 órakor a Műegyetemtől in-
duló békemenet is, de az – emelte ki – nem
az állami rendezvények része. Ezzel együtt
biztosítják az ünnepi rendezvények, így a bé-
kemenet békés, biztonságos, zavartalan lebo-
nyolítását is – tette hozzá.

A Terror Háza Múzeumnál, az Új közte-
mető gyászparkjában, a 300-as parcellánál és
a Kossuth téren is lesznek elemei a központi
rendezvényeknek. Fényfestés is lesz október
22-én és 23-án este több helyszínen, köztük
a Külgazdasági és Külügyminisztérium, a
Terror Háza Múzeum falain, valamint a Nagy
Imre-szobornál – ismertette a részleteket az
államtitkár.

Kovács Zoltán kérdésre válaszolva el-
mondta: az általa vezetett operatív törzs in-
formációi szerint mintegy 400-450 állami,
önkormányzati, valamint a gyülekezési tör-
vény hatálya alá eső egyéb rendezvény lesz.
Azzal kapcsolatban, hogy az ellenzéki pártok
is hirdettek meg rendezvényt október 23-ára,

az operatív törzs vezetője azt mondta: nincs
olyan információjuk, amely szerint bármilyen
párhuzamosan tartott rendezvény megza-
varná a központi programokat.

Az ünnep biztonságos lebonyolításáért fe-
lelős operatív törzs és a benne részt vevő
szervezetek továbbra is azért dolgoznak,
hogy mindenki méltóságteljesen, a lehető
legnagyobb biztonságban ünnepelhessen.
„Ami 2006. október 23-án előfordult, az még
egyszer nem fordulhat elő” – szögezte le az
államtitkár.
Sepsiszentgyörgyön mutatják be az MTI 56
kép 56-ról című dokumentumfotó-válogatását

Erdélyben először Sepsiszentgyörgyön
mutatják be a Magyar Távirati Iroda (MTI)
56 kép 56-ról című dokumentumfotó-váloga-
tását az 1956-os magyar forradalom és sza-
badságharc emblematikus képanyagából –
közölte kedden a Liszt Intézet sepsiszent-
györgyi központja.

A fotók a Bajcsy-Zsilinszky úttól a Corvin
közön át, a Parlament és a Kilián György lak-
tanya érintésével az Úri utcai érseki palota
után egészen a parlamentig, a Bem-szobortól
a Sztálin-szobor maradványáig kalauzolják a
tisztelgő utókort a budapesti forradalmi ese-
mények alakulása közepette. A tárlaton meg-
tekinthető képek Tóth László, Samai Antónia,
Erich Lessing, Mező Sándor, Fényes Tamás,
Munk Tamás, Bojár Sándor, Horling Róbert,
Jármai Béla, Müller Lajos, Hollós Tibor, Pet-
rovits László, Bartal Ferenc, Fehérvári Fe-
renc, Elek Emil, Farkas Tamás és ismeretlen
fotósok munkái. A válogatást a többezres ar-
chívumból Szebeni-Szabó Róbert fotográfus,
az MTI hajdani munkatársa állította össze. A
kiállítás szombaton nyílik meg a sepsiszent-
györgyi evangélikus-lutheránus templomban.
18 ezer diák honismereti kirándulásokon 
emlékezik a hősökre

Októberben 348 Kárpát-medencei közép-
iskola 18 ezernél több diákja emlékezik az
1956-os forradalom és szabadságharc hőseire
rendhagyó történelemórák keretében tartott
honismereti kirándulásokon – közölte a Rá-
kóczi Szövetség.

Közleményükben azt írták, az október 
23-i nemzeti ünnephez kapcsolódóan szep-
tember 15-én hirdettek diákutaztatási pályá-
zatot magyarországi és külhoni középiskolai
osztályközösségeknek. A jelentkezés feltétele
az volt, hogy az osztályok rendhagyó történe-
lemóra alkalmával olyan emlékhelyet keres-
senek fel, amely szorosan kapcsolódik a 20.
századi magyar történelemhez, kiemelten az
1956-os forradalomhoz és szabadságharchoz.

Az iskolák a szervezet honlapján szeptem-
ber 30-ig nyújthatták be pályázatukat a 300
ezer forint keretösszegű utazási támogatásért.

A pályázaton 271 magyarországi és 77 kül-
honi középiskola nyert utazási támogatást –
olvasható a Rákóczi Szövetség közleményé-
ben. (MTI)

’56 üzenete a 21. században is meghatározó

Szakály Sándor Fotó: MTI
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A megjelölt sorokban, oszlopokban szereplő helyes megfejtéseket november 4-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.) 

Az OKTÓBERI ÉVFORDULÓK (2.)
című pályázat nyertesei:

Hompot Csilla, 
Marosvásárhely
Jakab László, 

Marosvásárhely, Kárpátok sétány
A pályázati rejtvény megfejtése:

LATTYÁK; BABBAGE; UJLAKI; HEREPEI; ILLÉSY; 
CZEKELIUS; VALÉRY
Kérjük a nyerteseket, 

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

Megfejtések 
az október 15-i számból:

Ikrek:
Matera

Skandi:
Az emlékezet az a hely, ahol a
halak a legjobban nőnek.
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Szerkeszti: Kiss Éva 968.

VÍZSZINTES: 1. Az idézet első része (a szerző más neve: Konfuciusz). 9. Földrajzi
felfedező. 10. Látta az esetet. 11. Műkedvelő. 16. Szekérnyi teher. 18. Védelmez, kímél.
19. Ártalmas. 20. József Attila nővére. 21. … Kok, holland úszónő. 22. Ku-Klux-…,
amerikai terrorszervezet. 23. Kicsinyítő képző. 24. Feszítőeszköz. 25. Kis mértékben. 26.
Azon a helyen. 27. Ukrán népi tánc. 29. Római 1501. 30. A rádium vegyjele. 31. Szárnyas
állat. 32. Deviza. 35. Szócsata. 37. Erdélyi költő, színműíró (Ádám). 39. Martin …, Jack
London regénye. 40. Benedek …, mesés. 42. Motor forgórésze. 44. Kínai hosszmérték-
egység. 45. Lyuk a várfalban. 47. Rátapos valamire. 48. Bálna. 49. Kovászna megyei
helység.

FÜGGŐLEGES: 1. A hegedűn 4 van. 2. Attól kezdve! 3. Harapó. 4. Egysejtű állatka.
5. … a szőlőben, Feuchtwanger regénye. 6. Kotta tartalma! 7. Kassák Lajos lapja. 8.
Olimpiai bajnok tornásznő (Henrietta). 11. Az idézet befejezése. 12. … lovagrend (jo-
hannita). 13. Gabonát betakarít. 14. Finom tengeri halfajta. 15. Rég élt előd. 17. Osztrák
és norvég gépkocsijel. 20. Távol-keleti állam és nép. 21. Sors bona, nihil … (Zrínyi Mik-
lós). 23. Amerikai fotómárka. 25. Magyar gyógypedagógus (Simon). 27. A gallium 
vegyjele. 28. Noé kikötője. 29. Most is ez van. 31. Magyar légitársaság (röv.) 32. Bátor,
hős katona. 33. Januárban üdül. 34. … Ekberg (színésznő). 36. Teher (nép.). 38. Röplabda.
41. Befejezetlen eset! 43. Részben kopasz! 46. Erőmű része! 47. Cégféle (röv.). 48. A
kobalt vegyjele.

L.N.J.
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KOBAK KÖNYVESBOLT

Marosvásárhely,
Győzelem tér 

18. szám, 

www.bookyard.ro

1

S
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E
Egy magyar 
közmondást 

idézünk 
a fősorokban.

A két rejtvény azonos számú meghatározásait keverve közöljük. A megjelölt 
négyzetekbe kerülő betűket folyamatosan összeolvasva egy híres prágai látnivaló,
a csillagászati óra nevét kapjuk. Könnyítésül egy betűt előre beírtunk.

VÍZSZINTES: 1. A sevillai … (G. Rossini) – Durva, faragatlan. 7. Kutrica – YL. 8.
Észak-amerikai indián törzs – Cipel, visz. 9. Ősanya – Diploma része! 11. … Stewart, brit
popénekes – Svéd, gaboni és kambodzsai gépkocsijelzés. 12. Színházi idény – …avis,
ritka madár. 14. A szabadba – Angol tagadószó. 15. Festékipari alapanyag – Róna, puszta.
18. Mókus – Savanyú folyadék. 19. Többkarú állat – Mohamedán isten. 22. Megfelelő –
Arrafele! 23. Hegycsúcs – Kugli. 25. Táncot jár – Csendes német! 27. Szemmel érzékel
– Hamvas, fiatalos. 28. Lopakodik, surran – Kívánság. 30. …-móg, dohog – Azonos betűk.
31. Vészkürt – Levest eszik. 

FÜGGŐLEGES: 1. Szórványos, ritka – Faházikó, kunyhó. 2. Olajbogyó – Regényt
lapoz, betűz. 3. Sóhaj – A bór és a kén vegyjele. 4. Spanyolországi arab – Zavart ész! 5.
Barnaszén – Díszes selyemszövet. 6. Alaszkai folyó – Meghatározott ideig, odáig. 10.
Épületelem – Mosópormárka. 13. Ténykedés, cselekvés – Módi. 16. Kürtös vezér –
Hosszú nyelű takarítóeszköz. 17. Mesterember – Győztes sportoló. 20. Szláv nép – Tunya,
nehézkes. 21. Görög betű – Nyes, csonkol. 24. Régi, elavult – Pépes étel. 26. Tétel, 
doktrína – A foszfor, az oxigén és a jód vegyjele. 29. Numero, rövidítve – Igen, németül. 
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ADÁSVÉTEL

VESZEK régi festményeket, képkere-
teket, paraszttárgyakat, antik bútoro-
kat stb. Tel. 0731-309-733. (13128-I)

ELADÓ jó minőségű, bornak való piros
cabernet szőlő a Dacia környékén és
boroskorsók. Tel. 0744-122-676, 0745-
359-654, 0265/224-391. (13426)

ELADÓK: festmények, keretek, rádió,
aragázkályha, porszívó, varrógép, ajtók,
többféle bútordarab, lemezek, órák,
csergeterítő, üvegkorsók, többféle nagy
és kicsi edény, 15 db báránybőr, sok
baba, kerékpár, szőnyegek, fából kiságy,
sok tűzifa, régiségek, ezenkívül sok
egyéb, minden olcsón. Csere is érdekel.
Tel. 0265/242-342. (13479)

JÓ MINŐSÉGŰ gyümölcspálinka
eladó, 30 lej/liter. Tel. 0740-334-468.
(13489-I)

ELADÓ egy új, balos mosogató-
kagyló, ára 100 lej, 2 darab barna, vi-
lágos szőnyeg (80 cm széles és 2 m
hosszú), ára 50 lej/darab. Tel.
0365/804-681. (13491-I)

ELADÓ beltelek a Hargita-hegység-
ben, a szentimrei büdösfürdőn, 688
m2, a központhoz közel, a villany- és
vízhálózat közel van. 15x5 m ház-
alap, forrásvíz, 11 darab fenyőfa, le-
pecsételt, amiből kijön a háznak a
kerete. Érdeklődni a 0750-767-542-
es telefonszámon. (13529-I)

ELADÓ sírhely a katolikus temető-
ben. Ára: 6.000 lej. Tel. 0744-292-
411, 0745-233-532. (13535-I)
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A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények,

reklámok tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!
REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, ROLETTÁK, GA-
RÁZSKAPUK, ÁTLÁTSZÓPONYVA-BEÉPÍTÉS és egyéb ár-
nyékolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy választékban.
Tel. 0745-379-638. (sz.-I)

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

A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes körű
ellátást biztosít a segélyből (koporsó, szállítás, balzsamozás, temet-
kezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534.
(65326-I)

A MEZŐFELEI EDEN GARDEN IDŐSOTTHONBA szeretettel
várjuk az érdeklődőket luxuskörnyezetben, felkészült személyzettel.
Tel. 0740-363-678. (22807-I)

A TORDAI CÉG alkalmaz TÖLTŐNŐT HENTESÁRUHOZ, SO-
FŐRT, KARBANTARTÓT. Tel. 0744-644-026. (22810-I)

A MUREŞ MEX RT. a nyárádtői ipari parkba alkalmaz CSOMAG-
KEZELŐKET és MUNKÁSOKAT FAIPARBA. Nettó bér: 2250 lej-
től. Munkaidő: hétfőtől péntekig 7-15.30 óra között. Ingyenes szállítás
Marosvásárhelyről és támogatás más helységekből. Az önéletrajzokat
a mihai.molnar@mobexpert.ro e-mail-címre várjuk. Érdeklődni a
0727-333-194-es telefonszámon. (22813-I)

A BELTRAND AUTÓMOSÓ KOLLÉGÁT alkalmaz a termelési
csarnokba. Érdeklődni lehet a 0722-605-593-as telefonszámon. 
(sz.-I)

ACÉLSZERKEZET gyártásához és szereléséhez LAKATOST, HE-
GESZTŐT alkalmazunk. Tel. 0744-511-215. (22805-I)

A TIMKO PÉKSÉG alkalmaz SOFŐRT és üzleteibe ELADÓT. Tel.
0756-128-300, 0756-128-310. (66002-I)

A BIROTECH PRES KFT. régeni munkapontjára alkalmaz egy sze-
mélyt a PÉNZTÁRGÉPEK SZERVIZELÉSÉRE. A munkahely kö-
vetelményei: technikai adottság; számítógép-kezelési (PC) ismeretek;
közép- vagy felsőfokú végzettség; B kategóriás hajtási jogosítvány;
jó kommunikációs készség. Amit ajánlunk: méltányos fizetés és bó-
nuszok, a munkahelyi ismeretek betanítása. A CV-t a
birotech@mures.rdsmail.ro e-mail-címre várjuk. Tel. 0744-556-585.
(sz.-I) 

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

Eladási közlemény 
A B&B INSOLVENCY SOLUTIONS IPURL – székhelye:

Csíkszereda, Márton Áron utca 18., Hargita megye –, a csődbe
jutott EmiVAs COns Kft. cégfelszámolója, nyilvános árverést
hirdet a cég alábbi ingó és ingatlan javainak egyenkénti értékesí-
tésére: 

1. Ingatlan: 14-es számú farm bejárata  –  gyümölcsraktárak
és betonrámpa, összesen 623,07 négyzetméter beépített  felület, a
hozzá tartozó 2.454 négyzetméteres területtel, a 14-es számú farm
bejáratánál, Dedrád falu szélső belterületén, 50 méterre a DJ154
jelzésű megyei úttól, amely összeköti Szászrégent  Bátossal. Kiki-
áltási ár összesen 120.607,2 lej. 

2. Ingatlan: 14-es számú farm –  gyümölcsraktárak, istállók,
üzemanyagraktárak, karám, fészer, szálláshelyek, összesen
2.814,02 négyzetméteres beépített felülettel, 3.279,02 négyzetmé-
teres teljes felülettel, a hozzá tartozó 20.446 négyzetméter terület-
tel és a teljes állóeszközkészlettel,  kb. 800 méterre a DJ 154 jelzésű
megyei úttól, ami összeköti Szászrégent Bátossal.  Kikiáltási ár:
egy tömbben: 549.315,90 lej.  

Az árak nem tartalmazzák a héát. 
Az árverésen részt vehet bármely jogi és/vagy magánszemély,

aki/amely igazolja, hogy 24 órával az árverés előtt garanciaként
befizette a kikiáltási ár 10%-át, a részvételi díjat, és megvásárolja
a feladatfüzetet. Az árverés a cégfelszámoló székhelyén lesz 2021.
október 29-én 13 órától, és a javak értékesítéséig minden pénteken
ugyanabban az időpontban megismételik. Bővebb felvilágosítás a
0366/100-551-es és a 0748-836-713-as telefonszámon. 

A Plasmaterm Rt.  
kerámiaforma-készítő műhelyébe három váltásban
dolgozó munkást alkalmaz, valamint hőkezelő mű-
helybe mérnököt keresünk.
A helyszínen a betanítást vállaljuk.
Amit kínálunk: 

• teljesítmény szerinti dinamikus bérezés
• szállítási pénz
• étkezési jegy
• egészségügyi magánbiztosítás
• barátságos, segítőkész munkaközösség.

Érdeklődni a  0730-708-011 telefonszámon, illetve az önéletrajzo-
kat elküldhetik a secretariat@plasmaterm.ro e-mail-címre, vagy
benyújthatják személyesen Marosvásárhelyen, a Bodoni utca 66/A
szám alatt.



ELADÓ héjatlan tökmag és nagy ka-
pacitású fejtőgép. Tel. 0747-480-255.
(13547-I)

ELADÓ must, bor, korsók, hordók,
bútorok, ajtók, Matiz-alkatrészek. Tel.
0743-774-327. (13561)

VESZEK 5 méter kemény tűzifát házhoz
szállítva, a felvágott előnyben. Tel. 0770-
379-832. (13579)

ELADÓ 10 ha területről jó minőségű
szemes kukorica, közvetlenül a me-
zőről. Tel. 0745-816-738. (13582-I)

ELADÓ szőlő. Tel. 0756-779-912.
(13596-I)

LAKÁS

ELADÓ VIII. emeleti garzonlakás a
Kárpátok sétányon. Ára: 43.500 euró,
alkudható. Tel. 0742-432-707. (p.-I)

KIADÓ kétszobás lakás. Tel. 0744-389-
289. (13431)

KIADÓ 3 szobás lakás a Tudorban.
Tel. 0741-392-529. (13543-I)

KIADÓ 2 szobás tömbházlakás a
Kövesdombon. Tel. 0743-774-327.
(13561)

ELADÓ első osztályú, kétszobás
tömbházlakás második emeleten,
külön bejáratú szobákkal, a régi Tu-
dorban, a Busuiocului utcában. Ára:
72.000 euró. Tel. 0754-437-761.
(13591-I)

TÁRSKERESÉS

INTELLIGENS, tanult, jólelkű, nem
részeges, jó anyagi háttérrel
rendelkező, megözvegyült hölgy, aki
nem bírja a magányt és a fájdalmat, 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

GONDOZÓNŐT keresünk idős hölgy
mellé, egyhetes váltással, külön
szoba, ellátás biztosításával. Érdek-
lődni lehet a 0747-320-864-es tele-
fonszámon. (66003-I)

ÁLLANDÓ VAGY ALKALMI SÍR-
GONDOZÁS. Sírgondozást vállalok
Marosvásárhelyen és környékén. A
sírok idényvirágokkal való beülteté-
sét, azok gondozását, a sír tisztán tar-
tását, évfordulók alkalmával
virágcsokrok vagy koszorúk kihelye-
zését, mindenszentek és halottak
napi világítást is szívesen vállalok.
Részletekért érdeklődni a 0745-318-
396-os telefonszámon. Szigeti Bo-
tond kertészmérnök. (-I)

FUVART, bútorhordást vállalunk sze-
mélyzettel, külföldre is, valamint tör-
melékszállítást. Tel. 0749-543-104.
(12995-I)

ENGEDÉLLYEL rendelkező szerelő

víz-, gáz-, központi fűtési, padlófűtési,

kanalizálási sürgősségi eseteket vál-

lal. Tel. 0770-905-315. (13332-I)

VÁLLALUNK gépi vakolást, külső,

belső építkezési munkálatokat. Tel.

0770-408-122. (13461-I)

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-

anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-

ket, harmonikaajtókat. Tel.

0744-121-714, 0265/218-321, 0766-

214-586. (13415)

VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFŰTÉS-sze-

relést vállalok. Tel. 0746-638-960.

(13362-I)

VÁLLALJUK házak felújítását, fa-, ács-,

bádogosmunkát, cserépforgatást,

tetőkészítést. Tel. 0741-662-191. (13434)

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 bármilyen típusú tető-

fedést, kisebb tetőjavítást, külső,

belső munkát 10% kedvezménnyel.

Tel. 0720-313-818. (13530-I)

VÁLLALUNK tetőkészítést lemezből,

cserépből; ácsmunkát, teraszkészí-

tést, garázsfelújítást, külső-belső szi-

getelést, meszelést, bármilyen kisebb

javítást és mindenféle más munkát.

Tel. 0747-508-707, Misi. (13452-I)

VÁLLALUNK tetőkészítést lemezből,

cserépből; ácsmunkát, teraszkészí-

tést, garázsfelújítást, csatornajavítást,

bármilyen kisebb javítást és minden-

féle más munkát, kerítéskészítést is.

Tel. 0721-443-518. (13508-I)

MEGBÍZHATÓ 45 éves nő takarítást

vállal. Tel. 0743-923-995. (13516-I)

ÓRÁK, VARRÓGÉPEK javítását

vállalom. Tel. 0743-774-327. (13561)

ALKALMAZUNK lakatost és hegesz-

tőt. Tel. 0744-572-889. (22815-I)

GARÁZST bérelnék Marosvásárhe-

lyen, elérhető áron. Tel. 0769-677-

350. (sz.-I)

BEGYŰJTÜNK rossz kábeleket, ócs-

kavasat, kalorifert. Kitakarítunk ud-

vart, garázst, pincét. Tel.

0747-816-052. (13597)

MEGEMLÉKEZÉS

Egy pillanat, és mindennek vége,
olyan gyorsan távoztál a végte-
lenségbe.
Maradt a bánat és egy csendes
sírhalom, szerető szívemben az
örök fájdalom.
Fájó szívvel és soha el nem múló
szeretettel emlékezünk a székely-
káli 
id. VARGA JÓZSEFRE halálának
16. évfordulóján. Emlékét őrzi fe-
lesége, gyermekei és azok csa-
ládja. (13560-I)

Fájdalommal emlékezünk a 12
éve elhunyt testvérünkre, 
GYALLAY PAP ENIKŐRE (GERÉB
tanárnő). Akik ismerték és tisztel-
ték, gondoljanak rá kegyelettel.
Nyugalma legyen csendes! Test-
vérei: Judit és Imola. (13565-I)

Tudom, hogy figyelsz ránk onnan
fentről, s meghallgatod bánatunk,
de az lenne a legszebb mégis, ha
tudnánk, hogy mindennap látha-
tunk.
Fájó szívvel emlékeztünk október
21-én drága jó édesanyánkra,
KLÓZER ILONA-MARGIT tanár-
nőre (szül. Huszár) halálának első
évfordulóján. Emléke legyen ál-
dott, nyugalma csendes! Örökké
emlékeinkben és szívünkben
élsz.  Bánatos gyermekei. 
(13566-I)

Elmentél csendesen és szeré-
nyen, úgy, ahogy éltél. Lelked
nyugodjon békében.
Soha el nem múló fájdalommal
emlékezünk MEDGYESI
GYÖRGYRE halálának 8. évfor-
dulóján. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! Szerettei: fe-
lesége, lánya, veje, unokája, uno-
kahúga és családja. (13409)

Szívünk mély fájdalmával, köny-
nyes szemmel emlékezünk októ-
ber 22-én a marosvásárhelyi
születésű CSIBI FERENC 
LÁSZLÓRA halálának 17. évfor-
dulóján. Nyugodj békében, drága
Ferikénk! Bánatos szüleid és sze-
retteid. (13563)

Hirtelen halállal távoztál el tőlünk,
örökké fájni fog, amíg csak élünk,
csak egy fénylő csillag maradtál
számunkra. Elhagytad a házat,
amit úgy szerettél, minket és min-
dent.
Fájó szívvel emlékezünk október
25-én  KERESTÉLY SÁNDORRA
halálának első évfordulóján. Em-
léke legyen áldott, nyugalma
csendes!  Bánatos felesége, lá-
nyai és azok családja. (13523)

Fájó szívvel emlékezünk 

BARABÁSI ROZÁLIÁRA szül. 

Albertfi, hogy ma, október 22-én

van halálának 10. évfordulója.

Emléke legyen áldott!  Szerettei.

(13573)

Sosem szűnik meg a hiányérzet,

csak megtanulunk élni a tátongó

űrrel, amit maguk után hagynak,

akik elmennek.

Kegyelettel és fájó szívvel emlé-

kezünk a drága jó férjre, édes-

apára, apósra és nagytatára, a

mikházi LOKODI FERENCRE ha-

lálának első évfordulóján. Úgy

mentél el csendesen, szerényen,

drága lelked nyugodjon békében!

Gyászoló szerettei. (13580-I)

Mély fájdalommal és a hiányérzés

örök küzdelmével emlékezünk

október 24-én CORMOŞU 

AUGUSTINRA (Guszti) halálának

első évfordulóján. Emléked min-

dig áldott marad. Őrködjön felet-

ted szeretetünk. Szerettei.

(13576)

ELHALÁLOZÁS

Szomorú szívvel tudatjuk az is-

merősökkel, rokonokkal, hogy el-

hunyt Magyarországon 

VARGA ZSIGMOND 

a sofőriskola oktatója. 

Hamvasztása és temetése egy

későbbi időpontban lesz. VARGA

ZSIGMOND élt 74 évet.

Búcsúzik fájdalommal, de bele-

nyugodva leánya, Csata Éva és

családja, fia, Dézsmási József és

családja, valamint legkisebb fia,

Varga Zsiga, továbbá élettársa,

Ágnes, négy imádott unokája,

Dani, Dávid, Anna, Balázs és a

gyermekei anyja, Éva. 

Isten nyugtasson, drága lélek!

(13549-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

a szeretett férj, édesapa, após,

nagyapa, rokon, szomszéd és is-

merős, a mezőmadarasi szüle-

tésű 

NAGY ISTVÁN 

marosvásárhelyi lakos életének

79. és házasságának 53. évében

rövid szenvedés után hirtelen el-

hunyt. 

Temetése október 22-én, pénte-

ken 14 órakor lesz a marosvásár-

helyi református temetőben. 

Emlékét őrzi a gyászoló család.

(13586-I)

Megrendült szívvel és mély fájda-
lommal tudatjuk, hogy a szeretett
férj, édesapa, nagytata, testvér,
rokon és ismerős, 

KAKASI BÉLA 
életének 78. évében hirtelen el-
hunyt. 
Temetése október 27-én, szerdán
délután 2 órakor lesz a gödöllői
temető ravatalozójából. Emléke
legyen áldott, nyugalma csen-
des! 

Gyászoló szerettei. (13509-I)

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a sze-
retett édesanya, nagymama, test-
vér és rokon, 

SZŐCS ZSUZSANNA 
szül. Bakó 

91. évében Budapesten elhunyt. 
Temetése október 22-én lesz a
Kerepesi temetőben. 
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! 

A gyászoló család. (sz.-I) 

Mély fájdalommal tudatjuk mind-
azokkal, akik szerették és ismer-
ték, hogy a nyárádszentimrei
születésű 

LÉNÁRT JÁNOS 
életének 72. évében csendesen
megpihent. 
Drága halottunk temetése 2021.
október 23-án, szombaton 13
órakor lesz a meggyesfalvi refor-
mátus temetőben. 
„Boldogok a halottak, akik az
Úrban halnak meg.”

(Jel. 14,13)
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! 

A gyászoló család. (13595-I)

Megrendült, fájó szívvel tudatjuk,
hogy a drága, szeretett édesapa,
nagyapa, dédnagyapa, rokon,
hűséges barát, jó szomszéd, a
nyárádmagyarósi születésű 

FAZAKAS ISTVÁN 
életének 99. évében elhunyt. Te-
metése 2021. október 23-án,
szombaton 12 órakor lesz a ma-
rosvásárhelyi református teme-
tőben. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! 

A gyászoló család. (13598)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Őszinte részvétünket fejezzük
ki Toth Leventének szeretett
ÉDESAPJA elvesztése miatt.
Vitos Kálmán és családja.
(13588-I)

Megrendülten értesültünk
TOTH MÁRTON nyugalmazott
mozdonyvezető barátunk és
kománk elhunytáról. Bennünk
él és élni fog megbízható,
szív-lélek egyénisége, áldott
emlékét őrizzük szívünkben.
Kislányunk életének megmen-
tője, nyugodj békében! Nagy
András és családja. (13590)
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MISSISSIPPI SZŐNYEGMOSÓ 

Szőnyegmosás, -szárítás professzionális módon.
Rögzített padlószőnyeg mosása helyszíni kiszállással. 

Kanapé-, ülőgarnitúra-tisztítás. 
Rendelésért és egyéb információkért hívja bizalommal 

a 0799-998-899-es telefonszámot. (65949-I)
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A MUREŞ INSOLVENCY SPRL – Marosvásárhely, Ghe. Av-
ramescu u. 4. szám –, az újraszerveződés alatt álló adós fOrAj
sOndE rt. csődbiztosa nyilvános árverést szervez 5 darab kon-
téner – 8.600 lej/db + héa – értékesítésére. 

A nyilvános árverésre október 29-én 13 órától kerül sor a csőd-
biztos székházában, és hetente péntekenként megismétlik ugyan-
abban az időpontban, az értékesítésig. Az árverésen részt
vehetnek azok a magán- és jogi személyek, akik/amelyek kifizetik
a kikiáltási ár 10%-át képező garanciát, a részvételi díjat és meg-
vásárolják a feladatfüzetet 24 órával az árverés kezdete előtt. Bő-
vebb felvilágosítás a csődbiztos 0265/269-700, 0745-146-096
telefonszámán.


