
Ünnepi 
„ablakvadászat”
Marosvásárhelyen
A játékos karácsonyvárás lényege,
hogy advent első vasárnapja után
minden nap egy marosvásárhelyi vagy
környékbeli épület nyílászárója ma-
gára ölti az ünnep fényeit. Szentestéig
összesen 24 helyszín jelzi, mennyi
van még hátra karácsonyig, aki pedig
felkeres néhányat ezekből az ablakok-
ból, illetve a hozzájuk kapcsolódó fel-
adatokat is megoldja, az élmény
mellett tárgyjutalomban is részesülhet
– tudtuk meg Vargancsik Iringótól, akit
a továbbiakban az ötlet megszületésé-
ről kérdeztünk. 
____________4.
Nyíllal osztott 
földek
Magyarózd ékessége az a kastély,
mely a dombtetőn magasodva első-
ként ötlik a faluba látogató szemébe.
A négy sarokbástyás, francia gótikus
stílusú kastélyt Pekry Lőrinc, II. Rá-
kóczi Ferenc brigadérosa építtette
1682-ben, 1732-ben újjáépítették. A
Radák–Pekry-kastélyt Pekry a forrói
régi templom romjainak felhasználá-
sával építtette.
____________15.
Idegenben 
hengerelt a Lipcse,
a Manchester City
fordított a PSG
ellen
A három magyar válogatott játékosát
nélkülöző RB Lipcse 5-0-ra nyert a
Club Brugge otthonában a labdarúgó
Bajnokok Ligája ötödik fordulójának
szerdai játéknapján.
____________17.
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Bele a sűrűjébe

Ismét van teljes jogkörű kormánya az országnak, ám a két hónapi
politikai válság utáni összeborulás után sok ideje nem marad a mé-
zeshetekre az új koalíciónak. A nagy gond, mint az érdekházasságok-
nál általában, a piszkos anyagiakkal van.

Felmerült a napokban, hogy sürgősen költségvetés-kiigazításra van
szükség ahhoz, hogy decemberben nyugdíjakat lehessen fizetni, és az
eddigi hírekből úgy is tűnik, a számfaragászat lesz az új kormány első
teendője. De a nagyobbik baj nem is a decemberi fizetnivalókkal van.
Az Európai Bizottság a napokban tette közzé az őszi gazdasági jelen-
tését, amiben kiemelt figyelmet szenteltek szép hazánknak, s nem a di-
cséretek között. Az eddig is tudvalevő volt, hogy az uniós szabályokban
foglaltnál nagyságrendekkel nagyobb költségvetési hiány miatt még a
tavaly túlzottdeficit-eljárás indult országunk ellen, de mivel gyakor-
latilag a kontinens minden országának államháztartása megszenvedte
a járvánnyal érkező gazdasági krízist, ezért átmenetileg lazítottak a
szabályokon. Úgy, hogy nem léptettek életbe azonnali büntetőintézke-
dést, csak figyelmeztettek. Egyelőre. Most a legutóbbi jelentésben me-
gint hangsúlyozzák, hogy értik ők, hogy itt politikai válságosdit
játszanak a nagylegények, de azért az új kormánytól már elvárják,
hogy nyújtsa be a következő évre vonatkozó költségvetési terveit és
egy középtávú stratégiát is. Az már korábban ki volt adva feladatnak,
hogy 2024-ig meg kell szüntetni a túlzott költségvetési hiányt, azt az

Benedek István

(Folytatás a 3. oldalon)

Az idei fűtésidény költségeinek jelentős növekedése miatt
jogos a sérülékeny fogyasztók aggodalma. Lesz-e amiből ki-
fizetni a fűtésszámlákat? – teszik fel a kérdést kis jövedelmű
családok és egyedül élő személyek, még akkor is, ha novem-
ber elsejétől jogosultak lesznek a fűtéspótlékra, amit öt hó-
napon át folyósítanak nekik. Október közepén a
Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal Szociális Igazgató-
sága arról tájékoztatott, hogy városi szinten több mint tíze-

zer fűtéspótlék-igénylésre számítanak, lévén, hogy idéntől
többen jogosultak pótlékra a megemelt a jövedelemküszöb
miatt. Ehhez képest sokkal kevesebben kértek fűtéspótlé-
kot, mint amire számítottak – tájékoztatott Andreia Moraru
igazgató.

(Folytatás a 4. oldalon)

A megyeszékhelyen kevesebb a fűtéspótlék-igénylés, mint amire számítottak

Továbbra is be lehet nyújtani 
a kérelmeket

Mezey Sarolta



Adventi barkácsest 
November 26-án, ma este 8 órától a Marosvásárhelyi Fő-
iskolások Ifjúsági Keresztyén Egyesülete, a MiFIKE ad-
venti barkácsestet szervez a Posta utca 2. szám alatti
székházban. A résztvevők adventi koszorút készítenek,
amelyhez az alapanyagokat a szervezők biztosítják, a
többi dekorációt és a gyertyákat a résztvevők viszik. A
részvétel zöldigazolványhoz kötött.

Gyűjtés
A Rocksuli nem feledkezik meg nehezebb sorsú ember-
társainkról, idén a marossárpataki árvaház javára szer-
vez gyűjtést. Tekintettel a járványügyi helyzetre, nincs

mód koncert rendezésére, így csak az összegyűjtött ado-
mányokat tudják eljuttatni a Pál atya által működtetett in-
tézményhez. Az adományokat (ruhanemű, játék, tartós
élelmiszer, iskolaszer stb.) megfelelő csomagolásban kell
eljuttatni a Rocksulihoz – Marosvásárhely, Posta utca 2.
szám –, ahonnan Sárpatakra szállítják. A gyűjtés decem-
ber 22-éig tart. 

Téli vásár a főtéren 
November 30. és december 5-e között téli vásár lesz a
marosvásárhelyi Rózsák terén. A vásáron kézművesek
és helyi termelők kínálják portékáikat, ékszereiket,
natúr kozmetikumaikat, élelmiszertermékeiket, édessé-
geiket, süteményeiket, mézet, szörpöket, italokat. Azok
a termelők, akik árulni szeretnék termékeiket a vásá-
ron, a 0748-912-460-as telefonszámon jelentkezhet-
nek. 

Maros megyében 2,99 ezrelékre
csökkent a fertőzöttségi arány

A megyei közegészségügyi igazgatóság november 24-i ki-
mutatása szerint Maros megyében 2,99 ezrelékre csökkent
a koronavírussal fertőzött személyek aránya. Marosbogá-
ton továbbra is 10, Mezőpagocsán és Vajdaszentiványon
7 ezrelék fölötti az esetszám. Marosvásárhelyen a 3,82 ez-
relék 563 fertőzött személyt jelent, ami az utóbbi 14 nap
mozgóátlaga. A megye többi városaiban, Dicsőszentmár-
tonban 3,65, Szovátán 3,46 és Marosludason 3,08 ezrelé-
ket regisztráltak. 

Ünnepel a kövesdombi unitárius
egyházközség

Advent első vasárnapján a marosvásárhelyi kövesdombi
unitárius templom alapkőletételének 22. és felszentelésé-
nek 15. évfordulójára emlékeznek az istentisztelet kereté-
ben. A szószéki szolgálat után Póra Zoltán és a Stone Hill
együttes előadását hallgathatják meg a résztvevők. Az ün-
nepi istentiszteletre a híveket és az érdeklődőket is várják.

Felavatják dr. Pongrácz Antal 
mellszobrát 

A Dr. Pongrácz Antal Egyesület szervezésében november
26-án, ma délután 4 órakor felavatják néhai dr. Pongrácz
Antal elismert fogorvos, egyetemi oktató, ifjúsági világbaj-
nok, többszörös párbajtőr-olimpikon mellszobrát a maros-
vásárhelyi orvosi és gyógyszerészeti egyetem róla
elnevezett sportcsarnokában. A szobor Gyarmathy János
és Makkai István szobrászművészek alkotása.

XVIII. Egyetemi Nyílt Napok
A Marosvásárhelyi Magyar Diákszövetség december 3-5.
között tizennyolcadik alkalommal szervezi meg a Marosvá-
sárhelyi Egyetemi Nyílt Napokat. A rendezvény keretében
lehetőség nyílik az erdélyi magyar középiskolások szá-
mára, hogy megismerjék az egyetemi központot. Megláto-
gatják az Orvosi, Gyógyszerészeti, Tudomány- és
Technológiai Egyetemet, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudo-
mányegyetemet, a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetemet,
a Babeş–Bolyai Tudományegyetem kihelyezett pedagógiai
tagozatát.

Szünetel a gázszolgáltatás
Hálózati munkálatok miatt november 26-án, ma 10-13 óra
között szünetel a gázszolgáltatás Marosfelfaluban, Lövéren
és Szászrégenben a Caraiman és a Hegedű (Viorilor) ut-
cákban. Ha a lakók valamilyen rendellenességet észlelnek,
hívják a 0800.800.928 vagy a 0265-200-928-as telefonszá-
mot. 

Hírszerkesztő: Mezey Sarolta

Ma VIRÁG, 
holnap VIRGIL napja.
VIRGIL: a latin Vergilius nem-
zetségnév rövidülése, jelentése
kapcsolatos a virgo, azaz szűz,
vagy a virga – a vékony zöld ág
– szóval. 

26., péntek
A Nap kel 

7 óra 39 perckor, 
lenyugszik 

16 óra 40 perckor. 
Az év 330. napja, 
hátravan 35 nap.

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2021. november 25

1 EUR 4,9490
1 USD 4,4097

100 HUF 1,3486
1 g ARANY 253,9563

IDŐJÁRÁS
Változó idő
Hőmérséklet:

max. 6 0C
min. -3 0C

Megyei hírek

A csütörtöki lottóhúzás nyerőszámai
17, 10, 19, 15, 8  + 7 NOROC PLUS: 4 8 1 4 9 6

34, 22, 6, 25, 7, 19 SUPER NOROC:  7  5  9  8  1  6

35, 9, 6, 27, 5, 33 NOROC: 8 3 2 5 1 8 1
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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

Kedves olvasóink!
Hirdetési irodánk nyitvatartása, a munkaszüneti napok miatt, a következőképpen módosul:
– november 26., péntek: 9-14 óra között.
– november 29., hétfő: 9-13 óra között 
– november 30., kedd: zárva 
– december 1., szerda: 9-13 óra között 
– december 2., csütörtök: 9-15 óra között.  
Következő lapszámunk november 27-én szombaton, jelenik meg, majd azután december 2-án, csütörtö-

kön.
Érdeklődni a 0742-828-647-es telefonszámon lehet. 

RENDEZVÉNYEK

Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala november 26-
án, illetve 27-én tartja a város két korcsolyapályájának
hivatalos megnyitóját: pénteken a várban, szombaton
pedig a Ligetben lesz az ünnepség, amelyen fellépnek
az országos műkorcsolyacsapat sportolói, továbbá be-

mutatót tart a Városi Sportklub és a Maros Hochey Klub
Jegesmedve jégkorongcsapata. Mindkét esemény 14
órakor kezdődik, a péntekit élőben közvetítik a Maros-
vásárhelyi Polgármesteri Hivatal Facebook-oldalán.
(közlemény)

Irodai és rendezvényszervezői munkájához
szükséges eszközökkel gazdagodott a Balavásá-
rért Egyesület. A szervezet a Bethlen Gábor Alap-
tól nyert pályázati úton 700 ezer forint
támogatást, amelyből egy-egy hordozható szá-
mítógépet, kivetítőt és vásznat, nyomtatót és
egy 30 négyzetméteres rendezvénysátrat vásá-
roltak 9.347 lej értékben (ebből a sátor 3.600
lejbe került) – értesültünk Székely Ellától, a szer-
vezet projektvezetőjétől.

Az egyesület nem rendelkezett irodai eszközökkel, csu-
pán egy számítógéppel, amelyet az anyaországi fóti test-
vérszervezettől kaptak, ezért mindig igénybe kellett venni
mások eszközeit: a kivetítőt az iskolából kölcsönözték,

nyomtatásért is mindig máshoz kellett fordulniuk, és sok-
szor megesett, hogy előadások alkalmával a szükséges
eszközök hiányában nem tudtak szemléltető anyagokat be-
mutatni. A szervezetnek annyi rendezvénye van, hogy
ezek az eszközök már nélkülözhetetlenek voltak, de ren-
dezvénysátor terén is rosszul álltak, csupán egy kisebbel
rendelkeztek, viszont úgy érzték, hogy a járványidőszak-
ban is jóval több eseményt szervezhetnének, ha egy kellő
nagyságú sátor birtokában szabadtéri foglalkozásokra
hívhatnák össze az embereket. Ezért nyújtottak be pályá-
zatot a BGA-hoz, és ezért örvendenek nagyon a megszer-
zett támogatásnak és az abból beszerzett eszözöknek –
fejtegette a vásárlás indokoltságát az egyesület munka-
társa. (grl)

Megnyitják a korcsolyapályákat

Eszközökkel gazdagodott az egyesület

Nagy segítségére lesznek a szervezetnek az újonnan vásárolt eszközök Fotó: Balavásárért Egyesület



Az Európai Bizottság – tekintettel a koronavírus-jár-
vány kiújulására –, csütörtökön javaslatokat tett az
unión belüli biztonságos és szabad mozgásra vonat-
kozó szabályok összehangolására, ennek jegyében
a többi között január 10-től kezdődően 9 hónapban
határozná meg a teljes védettséget igazoló tanúsít-
ványok érvényességét.

A javaslat értelmében a tagállamok nem utasíthatnak el
olyan oltási bizonyítványt, amelyet a vakcina utolsó adagjának
beadása óta kevesebb mint 9 hónap elteltével állítottak ki.

„Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Köz-
pont iránymutatását követve, kilenc hónapos érvényességi időt
javaslunk, és ezen időszakon túl, a harmadik emlékeztető oltás
hiányában, az igazolvány hatályosságát nem ismernénk el” –
jelentette ki Didier Reynders jogérvényesülésért felelős uniós
biztos a javaslatokat bemutató csütörtöki sajtótájékoztatón.
Hozzátette: az EU figyelembe veszi azt is, hogy a kormányok-
nak időre, legalább három hónapra van szükségük az oltási
kampányaik kiigazításához, és a harmadik dózis elérhetővé
tételéhez.

A bizottsági javaslat azt is szorgalmazza, hogy az érvényes
védettségi igazolvánnyal rendelkezőket utazásuk során ne le-
hessen az Európai Unióban sehol sem alávetni korlátozó in-
tézkedéseknek. Ugyanakkor igazolás hiányában az érintetteket
közvetlenül az érkezés előtt vagy után vizsgálatokra kötelez-
nék.

Ursula von der Leyen, a testület elnöke, ugyancsak csütör-
töki sajtóközleményében kiemelte: a harmadik oltást hat hó-
nappal az első oltássorozat után kell beadatni, mivel ez tartja
fenn a beoltottak immunitását. Felhívta a figyelmet, hogy az
EU szakügynökségei minden felnőttnek ajánlják az emlékez-
tető oltást, mert azok magasabb szintű védelmet nyújtanak,
így sok halálesetet és kórházi kezelést előznek meg. Azt is be-
jelentette, hogy a hétvégére mintegy 1 milliárd dózis vakcina
lesz elérhető a 27 uniós tagállamban.

Az Európai Bizottság elnöke rámutatott arra is, hogy az EU
felnőtt lakosságának egynegyede még mindig nem rendelke-
zik teljes körű védőoltással. „Mindenkit meg kell győznünk,
hogy beoltassa magát” – hangsúlyozta Von der Leyen.
(MTI)

3 ezrelék alatt már másnaptól 
jelenléti oktatás

Ha egy településen a fertőzöttségi ráta 3 ezrelék alá
csökken, az iskolák már másnap áttérhetnek a jelen-
léti oktatásra, nem kell megvárniuk a hétfői napot –
jelentette ki csütörtökön Sorin Cîmpeanu. Az oktatási
miniszter a tanügyi és az egészségügyi tárca novem-
ber elején megjelent közös rendeletének előírásait
tisztázta a parlamentben tartott sajtótájékoztatóján.
Cîmpeanu elmondta: a 3 ezreléknél nagyobb fertő-
zöttségi rátájú településeken a pénteki átoltottsági
mutatók alapján születik döntés arról, hogy a követ-
kező héten milyen formában folytatódik az oktatás a
tanintézetekben. Szerdán az ország 730 településén
haladta meg a 3-at az elmúlt 14 napban jegyzett új
koronavírusos megbetegedések száma ezer lakosra
vetítve. A minisztérium naponta közli honlapján eze-
ket az adatokat, hogy azonnal meg lehessen hozni
a jelenléti oktatásra való áttérésről szóló döntést –
fűzte hozzá Cîmpeanu. (Agerpres)

Több mint 30 kilós kábítószerfogás
Több mint 30 kilogramm kábítószert foglaltak le és
154 embert vettek őrizetbe a Szervezett Bűnözés és
Terrorizmus Elleni Ügyészség (DIICOT) ügyészei a
szerdán országszerte végrehajtott több száz házku-
tatás után. Az ügyészség közleménye szerint a
nagyszabású akció keretében országszerte 457
helyszínen végeztek házkutatást, és 367 személyt
kísértek be kihallgatásra. A házkutatások nyomán
több mint 30 kilogramm veszélyes és különösen ve-
szélyes kábítószert (kannabisz és kokain), több mint
2 kilogramm pszichoaktív anyagot, két kannabisz-
kultúrát (51 növény), kannabiszkultúra-karbantartó
eszközöket, 40 mérleget foglaltak le. (Agerpres)

Jön a 20 lejes bankó
Új címletű, 20 lejes bankjegyek kerülnek forgalomba
december 1-jén, amelyen először lesz látható egy
nő arcmása – közölte csütörtökön a BNR. A központi
bank igazgatótanácsa már a nyáron döntött az új
címletű bankjegy bevezetéséről. Az igazgatótanács
akkor elfogadta, hogy Ecaterina Teodoroiu első vi-
lágháborús román hős képe lesz a bankjegyen.
Ezzel a gesztussal a BNR erősíteni akarja a többi
európai központi bankokhoz hasonlóan a nemek kö-
zötti egyenlőséget, illetve ezáltal elismeri, hogy a
román társadalomban milyen fontos szerepük van a
nőknek – olvasható az igazgatótanács érvelésében.
Ecaterina Teodoroiu 1894 és 1917 között élt, az első
világháborúban hősi érdemeket szerzett azzal, hogy
előbb nővérként látta el a sebesülteket a fronton,
majd ő maga is küzdött a háborúban. Végül 23 éve-
sen vesztette életét a mărăşeşti-i csatában. (MTI)

Bányaszerencsétlenség 
Oroszországban

Tűz keletkezett a szibériai Kemerovo megye Belov
városának közelében lévő Lisztvjazsaja szénbányá-
jában csütörtökön, a balesetben legkevesebb tizen-
egyen életüket vesztették. Negyvenöten meg-
sérültek, közülük ketten súlyosan. A rendkívüli hely-
zetek minisztériuma szerint a bányában a baleset
idején tartózkodó 285 ember közül 237 embert ki-
mentettek. A többiek evakuálását a sűrű füst akadá-
lyozta. A rendkívüli helyzetek minisztériuma szerint
a 250 méteres mélységben a szénpor gyulladt be. A
baleset ügyében vizsgálat indult. (MTI)

Ország – világ
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Bizalmat szavazott a parlament 
a nagykoalíciós kormánynak

Kétharmados többséggel bizalmat szavazott a par-
lament csütörtöki együttes ülésén a PNL, a PSD és
az RMDSZ részvételével megalakult, Nicolae Ciucă
(PNL) vezette nagykoalíciós kormánynak.

A Ciucă-kormányt a koalíciós pártok és a nemzeti kisebb-
ségi frakció 318 képviselője szavazta meg. A kabinet parla-
menti jóváhagyásához legalább 234 szavazatra volt szükség,
az alkotmány módosításához legalább 311 szavazat szükséges.
A titkos voksoláson 126 ellenszavazatot regisztráltak.

Nicolae Ciucă parlamenti beszédében rámutatott: kormánya
azt a stabilitást, kiszámíthatóságot és fejlődést hivatott szol-
gálni, amelyre az állampolgárok várnak. A koalíciót alkotó
pártok ennek érdekében félretették személyes sérelmeiket, po-
litikai ellentéteiket, és arra összpontosítottak, ami összeköti
őket.

A miniszterelnök-jelölt nagyszabású állami beruházásokat,
infrastruktúra-fejlesztést ígért, a kormánynak ugyanakkor a
rászorulók védelmére, a családok támogatására és az egész-
ségügyi rendszer megerősítésére is gondja lesz. A Ciucă-ka-
binet megtartja az egykulcsos adórendszert, és tartózkodik új
adónemek bevezetésétől – ígérte.

Marcel Ciolacu szociáldemokrata pártelnök azt hangoztatta,
hogy a PSD az ország legstabilabb és legfelelősebb pártja,
amely az életszínvonal drasztikus csökkenése, a „teljes össze-
omlás” láttán úgy döntött, hogy nem elég a partvonalról bírálni
az eredménytelen jobboldali kormányzást, hanem szerepet
kell vállalnia az ország stabilizálásában.

Az RMDSZ nevében felszólaló Turos Lóránd szenátusi
frakcióvezető rámutatott: a nagykoalíció nem ideológiai ala-
pon jött létre, hanem az egyedüli stabilitást ígérő megoldás-
ként. A kormánypártok az ország legsürgősebb gondjaira,
valamint hosszú távú fejlesztésére akarnak közös megoldást.
A frakcióvezető kifejezte reményét, hogy sikerül az ehhez
szükséges kölcsönös tisztelet és bizalom légkörét megterem-
teni a kormányzati partnerek között.

A korábbi jobbközép kormányból kilépett és immár ellen-
zékben politizáló USR nevében Dan Barna alelnök gratulált
Ciolacunak, amiért sikerült a kormány éléről elmozdítania a
PNL-t, és „betennie a PSD mellényzsebébe”. Úgy értékelte, a
PNL feladta elveit, választóinak tett ígéretét, a PNL és a PSD

összefogásával a Ion Iliescu volt államfő által alapított egykori
Nemzetmentő Front (FSN) született újjá, a választói felhatal-
mazás nélküli összefogásnak pedig Klaus Iohannis államfő a
„keresztapja”.

George Simion, az AUR társelnöke Florin Cîţu ügyvivő
kormányfő, PNL-elnök távollétén gúnyolódott, azt feltéte-
lezve, hogy szégyelli magát, és az államfőnél keresett mene-
déket. Az elnök felfüggesztését kezdeményező AUR soraiba
várja a „valódi” nemzeti liberálisokat, hogy együtt harcoljanak
az „elnöki diktatúra” ellen.

A miniszterelnökké „előléptetett” Nicolae Ciucă 54 éves
tartalékos tábornagy, az iraki és afganisztáni hadszíntereket
megjárt veterán, Románia volt vezérkari főnöke (2015–2019).
Először pártonkívüliként kapott védelmi miniszteri megbízást
a 2019 novemberében alakult, Ludovic Orban vezette kisebb-
ségi PNL-kormányban, majd a tavalyi választásokon a PNL
jelöltlistáján jutott be a szenátusba.

A Klaus Iohannis államfő bizalmát élvező Ciucă tavaly de-
cemberben, Orban lemondását követően két hétig ügyvivőként
vezette a kormányt, majd a PNL, az USR és az RMDSZ rész-
vételével alakult, Florin Cîţu liberális miniszterelnök vezette
koalíciós kormányban ismét védelmi miniszterként tevékeny-
kedett.

A csütörtöki szavazás csaknem három hónapig tartó politi-
kai válság végére tesz pontot. Romániában utoljára a 2012-es
parlamenti választások után volt kétharmados parlamenti tá-
mogatással rendelkező – alkotmánymódosításra is képes –
nagykoalíció, amely azonban alig több mint egy év után, a
2014-es választási évben a PNL kilépésével felbomlott.

A 2024-es év végi parlamenti választásokig érvényes koa-
líciós megállapodás szerint a PNL és a PSD felváltva tölti be
a kormányfői tisztséget, Ciucă tehát másfél év múlva, 2023
májusában átadja helyét a PSD miniszterelnök-jelöltjének.

A kabinetben Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke tárca nél-
küli, Sorin Grindeanu, a PSD elnökhelyettese pedig a köz-
lekedési tárca vezetésével is megbízott miniszterelnök-helyet-
tesi tisztséget tölt be. A legnagyobb parlamenti frakcióval ren-
delkező PSD-nek 9, a PNL-nek 8, az RMDSZ-nek pedig – a
kormányfőhelyettesen kívül – 3 minisztere lesz a Ciucă-kabi-
netben. (MTI)

előző kormány meg is ígérte. Ennek sem lesz más válasz-
tása, ha európai alapokat akar lehívni.

A gond a vállalások betartásával lesz, nemcsak hosz-
szabb, hanem rövid távon is, mert a helyzet sokkal rosz-
szabb annál, mint amit az eddigi kormányzati diskurzus
harsogott. A liberálisok idén megint csodálatos gazda-
sági fejlődést emlegető mesékkel altatták az adófizetőket,
szinte két számjegyű bővülésről szóló prognózisokkal. Ez
nagyon nem is volt nehéz, mert a tavaly volt egy alapos
visszaesés, ahhoz képest még itt a Balkánon is kihívás
lenne még rosszabbul teljesíteni. A harmadik negyedévi
adatokat viszonyítva például idén 8 százalékos növeke-
dést emlegettek, ám a járvány előtti utolsó békeévhez,
2019-hez képest az csak 1,84 százalék. Mert a tavalyi tel-
jesítmény -5,7 százalék volt. És az év végéhez közelítve
még a hivatalos prognózisok is egyre csökkentek, teljes
éves viszonylatban nézve még az is lehet, hogy idén nem
hozza be szép hazánk gazdasága azt, amit tavaly vesztett
2019-hez képest. Miközben a kiadásai még gyarapodtak
is azóta, tehát a mérleg folyamatosan romlik. Vannak
elemzők, akik az energiakrízisnek a gazdaságra kifejtett
hatása miatt már egy újabb átfogó gazdasági válságról
beszélnek, nem véletlenül. Nem látszik az új kormányban
az a rátermettség – az előzőekben sem volt meg –, hogy
a gazdaság teljesítményét támogató intézkedésekkel re-
agáljon a romló helyzetre, így nem az a kérdés, hogy
megszorításokkal kell-e befoltozni a szakadt költségve-
tést, hanem az, hogy mekkora foltokkal, és milyen gyor-
san. Ez hamar kiábrándíthatja az osztogatásra
szakosodott szocikat a koalíciós szerelemből.

Bele a sűrűjébe
(Folytatás az 1. oldalról)

Az EU 9 hónapban szabná meg 
a védettségi igazolványok érvényességét

Fotó: MTI



A világjárvány teljesen átírta
az utóbbi másfél év ünnepeit,
a nagy családi, baráti együtt-
létekről szóló napokat
ugyanis a távolságtartás, az
elszigetelődés intelme alatt
kellett tölteni. Az akkor meg-
tapasztalt magány érzése
talán sokakat a következő 12
hónapban is elkísért. 

Ennek leküzdését, a szentestére
való hangolódást segíti Világító
ablakok – adventi kalendárium
Marosvásárhelyen nevű kezdemé-
nyezésével a Kulcs Szociálpedagó-
gusok Egyesülete. A részletekről
Vargancsik Iringót, az egyesület el-
nökét kérdeztük.

A játékos karácsonyvárás lé-
nyege, hogy advent első vasár-
napja után minden nap egy
marosvásárhelyi vagy környékbeli
épület nyílászárója magára ölti az
ünnep fényeit. Szentestéig össze-
sen 24 helyszín jelzi, mennyi van
még hátra karácsonyig, aki pedig
felkeres néhányat ezekből az abla-
kokból, illetve a hozzájuk kapcso-
lódó feladatokat is megoldja, az
élmény mellett tárgyjutalomban is
részesülhet – tudtuk meg Vargan-
csik Iringótól, akit a továbbiakban
az ötlet megszületéséről kérdez-
tünk. 

– Nem mi találtuk ki ezt az egé-
szet, Kádár Annamária a Balaton
környékén találkozott adventi ab-

lakokkal, és más székelyföldi vá-
rosokban is volt már ilyen kezde-
ményezés. Marosvásárhelyen
viszont ez premiernek számít. Mi
a napi feladatokkal tettük egyedivé
az ünnepvárásnak ezt a formáját.

– Beszéljünk kicsit az előkészü-
letekről.

– Először is létrehoztunk egy
Facebook-eseményt, ahol meghir-
dettük, hogy ablakdíszítőket, olyan
családokat vagy egyedülálló sze-
mélyeket keresünk, akik vállalják,
hogy a lakásuk egyik földszinti, ut-
cára néző ablakát karácsonyi dí-
szekkel, fényekkel, valamint a
megfelelő szám kiírásával egy ad-
venti kalendárium világító abla-
kává varázsolják. Az ablaknak a
számnak megfelelő naptól kezdve
az adventi időszakban délután 4
órától este 8-ig kell világítania.
Nemcsak Marosvásárhelyről,
hanem néhány környező település-
ről is voltak jelentkezők, így Hagy-
másbodonban és Nyárádtőn is
világítani fog egy-egy ablak. Az
esemény Facebook-oldalán az „ab-
lakvadászokhoz” is szóltunk, akik
az elkövetkező hetekben bekap-
csolódnak a játékunkba, felkeresik
a nyílászárók egy részét – az új
helyszín pontos címét naponta
közzétesszük –, és megoldanak
legalább nyolcat a feladatok közül.
Nem várjuk el, hogy mindenki
mindent teljesítsen, és ezzel még
zsúfoltabbnak érezze ezt az amúgy
is teendőkkel teli időszakot, inkább
arra biztatjuk a játékosokat, hogy

válasszák ki a leginkább kedvükre
való kihívásokat, amelyek segítik
őket az elcsendesedésben, a társas
kapcsolatok megélésében, mindab-
ban, amiről az adventnek szólnia
kellene. 

– Milyen típusú feladatokra szá-
míthatnak az „ablakvadászok?”

– Lesz főzős feladat, amelyben
egy régi családi receptet kell fel-
eleveníteni, családi vacsora elké-
szítése, úgy, hogy minden
családtag kivegye a részét a mun-
kából, és aki szeretne, papírból
madáreledeles karácsonyfadíszt
vagy kézműves képeslapot is ké-
szíthet, elolvashat egy verset vagy
sétálhat egyet az erdőben. Nagyon
változatos lesz a kínálat, így remél-
hetőleg mindenki megtalálja köz-
tük a feltöltődést segítő próbákat.
Aki az egyes ablakoknál készít
magáról egy-egy fotót, és azt a
megoldott feladattal együtt feltölti
az esemény Facebook-oldalára,
tombolasorsoláson vehet részt.
December 23-án egy közös várbeli
énekléssel zárjuk az ünnepvárást –
ez egy villámcsődület-szerű, rövid
együttlét lesz, így nem függ a jár-
ványhelyzet alakulásától –, ekkor
húzzuk majd ki a nyertesek nevét
is. Ha valaki nem tud eljönni, a
marosvásárhelyi Kulcslyuk köny-
vesboltban is átveheti az ajándékát,
a kisorsolt könyvet vagy kézműves
tárgyat. A Világító ablakok első,
november 29-i helyszíne egyéb-
ként a könyvesbolt lesz, a hét
végén feldíszítjük.
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Ismét adománygyűjtést hir-
detett a Nyárádszeredai Ön-
kéntes Tűzoltóegyesület,
hogy a kisváros és a hozzá
tartozó települések rászorulói
számára idén is örömet sze-
rezhessenek karácsony előtt. 

A tavalyihoz hasonlóan az akció
során ezúttal is kosarakat helyeznek
ki a napokban a város és a környező
települések üzleteiben, ezekbe tar-
tós élelmiszert, édességet lehet be-
letenni, de pénzadományt is
elfogadnak. A begyűlt adományo-
kat az egyesület tagjai karácsony
előtt rendszerezik, becsomagolják,
és felkeresik vele a leginkább rászo-
ruló személyeket, családokat. A ta-
valy decemberben 75 családhoz
juttattak el bőséges élelmiszercso-
magot, 100 gyermek részére édes-
séget és gyümölcsöt, de gyűlt 3150
lej pénzadomány is, amelynek egy
részét jótékonysági célra, beteg
gyermek kezelésére és tűzkárosul-
taknak adták át. A harmadik alka-
lommal szervezett akció során azt
szeretnék, ha idén legalább száz
családhoz juthatnának el ajándék-
kal, de árvaházi gyerekeknek is vin-
nének ajándékcsomagokat. 

„Egyesületünk számára ez az
ünnep jelenti a fényt, amely 
segít, hogy a mindennapi gondok
mellett észrevegyük más emberek
nehézségeit is” – mondta az egye-
sület vezetője, Kacsó István. Kará-
csonyra leginkább lélekben kell
készülni, ezért fontos, hogy az ad-
venti időszakban több időt szánjunk
a magunkba fordulásra és a má-
sokra való odafigyelésre. Tisztában
vannak azzal, hogy az emberi kap-
csolatokat, az együttérzést, a közös-
ségvállalást és szeretetet nem lehet
ajándékokkal pótolni, az ember az
önzetlen szolgálatot gyakorolhatja
adventben. Ezért szeretnék idén is
folytatni a kezdeményezést, amely
iránt páratlan összefogás mutatko-
zott meg az elmúlt években. Az
adományokat az üzletekben elhe-
lyezett kosarakban, dobozokban
lehet elhelyezni, egyéb felajánláso-
kat a szervezet közösségi oldalán
(facebook.com/svsumnirajului)
vagy a 0784-447-700-as telefonszá-
mon lehet megtenni.

Erdőszentgyörgyön Vlad Eleş
magánkezdeményezése működik
rendszeresen, így a karácsony előtti
gyűjtés is folyamatban van már
idén is. A járványhelyzetre való te-
kintettel a beérkező adományokat
nem karácsonykor vagy a közvet-

len megelőző napokban adja át,
hogy elkerüljék a zsúfoltságot,
hanem időközben már eljuttatja a
célszemélyeknek. Már érkeztek fel-
ajánlások, és továbbra is várják
ezeket a 0748-694-808-as telefon-
számon, az adományokat
idén többnyire Bözödön
osztja szét a kezdemé-
nyező, de Erdőszent-
györgyre is jut belőle. A
tavalyi adománygyűjtés is
jól sikerült, néhány szo-
vátai barátjának köszön-
hetően nemcsak élel-
miszer, ruhanemű, édes-
ség érkezett, hanem ház-
tartási gépek, sőt,
feltöltött fizetőkártya is
villanyszámla fedezésére.
Vlad Eleş a nyár végén is-
kolakezdő adománygyűj-
tést is indított, az is
sikeres volt, így a jelen-
legi gyűjtéstől is ezt re-
méli. Akadtak maros-
vásárhelyi adományozók
is, így ha most is lesz
ilyen felajánlás, azt he-
tente háztól is átveszik.

Örömet szerezni öröm!
címmel indítottak ado-
mánygyűjtést a Beszterce-
Naszód megyei Vicében

működő szórványmagyar otthonban
élő gyerekek számára is, ahová
ugyancsak tartós élelmiszert, édes-
séget vinnének karácsony előtt, és
elfogadnak használt, de jó állapot-
ban levő játékot, szőnyeget is. Fel-
ajánlásokat december 13-ig várnak
a 0744-525-926-os telefonszámon.

A kezdeményezéshez – úgy tűnik –
mások is csatlakoznának, az egyik
ilyen személy felhívásában ez ol-
vasható: „Töltsünk meg közösen
egy nagy dobozt csupa jósággal,
szeretettel, odafigyeléssel és öröm-
mel. Legyen szebb karácsonyuk,
szebb karácsonyunk!”

Újabb sikeres adománygyűjtést remélnek a szeredai önkéntes tűzoltók, hogy idén még több családhoz 
eljuthassanak Fotó: Nyárádszeredai Önkéntes Tűzoltóegyesület/ archív

Óriási adventi koszorú gazdagítja ebben az
évben a karácsonyváró időszakot Marosvá-
sárhelyen. A fenyőágakkal díszített, arany-
pirosba „öltöztetett”, mintegy 3 és fél méter
átmérőjű koszorút a Bolyai téren helyezi el a
Marosvásárhelyért Egyesület. 

A négy adventi gyertya meggyújtására a helyi ma-
gyar történelmi egyházakat kérte fel az egyesület, így
első vasárnap a római katolikus, második vasárnap az
unitárius, a harmadikon az evangélikus, a negyediken
pedig a református egyház képviselteti magát az ese-
ményen. Az első adventi gyertya a hit fényét hozza,

meggyújtására november 28-án 16.30-tól kerül sor.
Az eseményen felszólal Szente Katalin, a Marosvá-
sárhelyért Egyesület elnöke, majd egy rövid egyházi
áldás és ének teszi meghittebbé az élményt. A jár-
ványügyi korlátozások miatt idén nincs lehetőség szé-
les körű ünnepséget tartani, azonban a várakozás
idejét ezáltal is tartalmasabbá teszik.

Az egyesület hagyományteremtő szándékkal in-
dítja el ezt a kezdeményezést, célja, hogy ezután min-
den évben felállítson a városban egy óriási adventi
koszorút, és gazdagabbá tegye ezáltal a várakozás
időszakát.

Adventi koszorú és gyertyagyújtás 
a Bolyai téren

Adventi naptárrá változik a város
Ünnepi „ablakvadászat” Marosvásárhelyen

Gligor Róbert László

Továbbra is be lehet nyújtani 
a kérelmeket

– A Marosvásárhelyi Polgármes-
teri Hivatal Szociális Osztálya
eddig 1436 fűtéstámogatási kérel-
met hagyott jóvá, amelyből 1324-et
gázfűtésre igényeltek, fafűtésre 55-
öt, elektromos fűtésre pedig 57-et.
Tavaly mindössze 210 fűtéspótlékot
utaltunk át a kérelmezőknek. Idén
lehetőségünk volt ellenőrizni a tá-
mogatási kérelem mellé csatolt,
saját felelősségre tett nyilatkozatok
tartalmát, mert hozzáfértünk az
Adó- és Pénzügyi Hivatal (ANAF)
adatbázisához. A kéréseket és a
hozzájuk tartozó nyilatkozatokat
egyenként ellenőriztük, s akkor de-
rült ki, hogy a nyilatkozatok nem
felelnek meg a valóságnak, jóllehet
a kérelmező havi jövedelme szerint
jogosult lett volna a támogatásra, ez
kisebb volt a megszabott küszöbnél,
azonban az illető nevén több ingat-
lan szerepelt Maros vagy más me-
gyékben, vagy tízévesnél fiatalabb
gépkocsival rendelkezik, vagy más,
a törvényben megszabott feltétel-
nek nem felelt meg. Ezért 120 kér-
vényt kénytelenek voltunk
visszautasítani – fogalmazott az
igazgató. 
Lehet, sok emberhez nem jutott el
az információ

Hogy lényegesen kevesebben
igényeltek fűtéspótlékot, az azzal is
magyarázható, hogy sok emberhez
nem jutott el az információ a meg-
emelt jövedelemküszöbről, és azért
nem is érdeklődtek, illetve ezért
nem igényelték a fűtéspótlékot. Aki

egyedül élő kisnyugdíjast, szerény
körülmények között élő családokat
ismer, adja tovább az információt,
hogy a rászorulók részesülhessenek
a támogatásban. 

Tehát jó tudni, hogy az idei fűtés-
idényben, novembertől azok a csa-
ládok részesülnek fűtéstámo-
gatásban, akiknél az egy főre eső
havi jövedelem kevesebb mint 1386
lej, illetve azon egyedül élő szemé-
lyek, akik havi 2053 lejnél kisebb
jövedelemmel rendelkeznek. Az
ennél kisebb jövedelműek számára
jövedelemsávonként változik a pót-
lék értéke. Minél kisebb a jövede-
lem, annál nagyobb a fűtési pótlék
aránya. A legkisebb jövedelem-
sávba tartozók, azaz a 200 lej alatti
jövedelemmel rendelkezők számára
a fűtésszámlát teljesen egészében
állják, 90 százalékos támogatás jár
200,1–320 lej közötti, 80 százalék
320,1 és 440 lej közötti, 70 száza-
lékos támogatás 440,1–560 lej kö-
zötti, 60 százalékos 560,1–680 lej
közötti, 50 százalékos 680,1–920
lej közötti, 40 százalékos 920,1–
1040 lej közötti, 30 százalékos
1040,1–1160 lej közötti, 20 száza-
lékos támogatás 1160,1–1280 lej
közötti, 10 százalékos 1280,1–1386
lej közötti havi nettó jövedelem ese-
tén. Ugyancsak 10 százalékos tá-
mogatást élvez az az egyedül élő
személy, akinek a jövedelme
1280,1 és 2053 lej között van. 

Most sem késő, a kérvényt to-
vábbra is be lehet nyújtani, igaz, a
fűtéspótlékot csak a következő hó-
naptól folyósítják.  

(Folytatás az 1. oldalról)

Nagy Székely Ildikó

Adományokat gyűjtenek a rászorulóknak

Az Erdélyi Magyar Televízió
meghirdeti Karácsonyi csodaváró
című zenei vetélkedőjét. A vetélke-
dőre jelentkezhet minden erdélyi,
amatőr vagy hivatásos zenész, ze-
nekar, illetve kórus, amely meg sze-
retné mutatni tehetségét a
nagyközönségnek. A karácsonyi te-
matikájú, magyar nyelven előadott
produkció lehet saját szerzemény,
megzenésített vers vagy ismert ka-
rácsonyi dal. A dalok beküldésének
határideje  december 5., vasárnap
éjfél. A produkciókat a csoda-

varo@erdely.tv e-mail-címre várják
a szervezők, egy rövid bemutatko-
zás kíséretében. A verseny az Erdé-
lyi Magyar Televízió YouTube-
csatornáján zajlik december 6-a és
12-e között. A legtöbb megtekintést
elérő felvétel beküldőjét okostele-
vízióval jutalmazzák.

A vetélkedő részletes szabályzata
megtekinthető az Erdélyi Magyar
Televízió Facebook-oldalán létre-
hozott eseménynél. Kérik a jelent-
kezőket, olvassák el figyelmesen a
szabályzat minden pontját.

Karácsonyi csodaváró



(Folytatás múlt heti lapszámunkból)
A Pesti Napló egyik újságírója in-

terjút készített Erősdyvel, aki a kö-
vetkezőképpen válaszolt: 

„Gyűlölnek, mert én szerveztem
az autonómiapártot, mely kivette ke-
zükből a hatalmat. (…) Mindenféle
eszközzel megpróbáltak dolgozni el-
lenem. Egész rémregény, amit mű-
veltek. De mindez hiábavaló kísérlet
volt, a megyében megvan a többsé-
gem. Mellettem van az erős közép-
osztály és olyan egyéniségek, mint
gróf Teleki Sámuel, báró Kemény
Kálmán, a főrendház alelnöke, báró
Huszár Károly, báró Bálintitt József,
György és Károly, gróf Teleki Jó-
zsef, Matskássy István, Illés Lajos,
Dósa Elek, vezérei pártomnak. Egy-
szerűen: életre hoztuk a régi hatvan-
hetes pártot, és a negyvennyolcasok
ezt nem bírják megbocsájtani.”
Ugyanannak a napilapnak az újságí-
rója interjút készített Gál Sándor or-
szággyűlési képviselővel, Désy
Zoltánnal, az ellenzék maros-tordai
vezetőjével és Köllő Ignác felfüg-
gesztett alispánnal is. Hármuk véle-
ményét Köllő Ignác összegezte: „Itt
addig békesség nem lesz, míg
Erősdyt el nem távolította”(201) a bel-
ügyminiszter. Désy Zoltán a Buda-
pest napilap újságírójának a
következőt mondta: „Ha tíz nap alatt
Erősdy Sándort a kormány el nem
ejti, fölmegyek Budapestre, én va-
gyok a függetlenségi párt ügyvezető
alelnöke, s magam szedem össze a
húsz aláírást a képviselőház összehí-
vására.”(202) A felfüggesztett alispán
által augusztus 11-re meghirdetett
maros-tordai közgyűlést a főispán
nem ellenezte, de nem vett részt
rajta, és elfogadta Urmánczy Nándor
képviselőnek azt az indítványát,
mely szerint a közigazgatási bíróság
döntsön arról, hogy jogos volt-e a
belügyminiszternek és a főispánnak
a közgyűlést elnapoló intézkedése. A
közgyűlés az új alispán, dr. Boda
Jenő elnöklete alatt zajlott le, melyen
az ellenzék egyhangúlag elhatározta,
hogy a közigazgatási bizottsághoz
fordul a vármegyei közgyűlés bi-
zonytalan időre való elhalasztása
miatt. Ezt a határozatot az Erősdy
által kinevezett új alispán is elfo-
gadta.(203) Közben megszületett az el-
lenzéki sértegetések miatt fölkért
becsületbíróság döntése, mely
Erősdy Sándor főispánt a lovagias
elégtételadásra vagy vevésre képte-
lennek tartotta. A becsületbíróság
döntéseit Erősdy segédei nem fogad-
ták el, és egy tiltakozó levelet írtak
gróf Károlyi Gyulának, a becsületbí-
róság elnökének. A döntés szerint a
közvélemény a főispánt bukott em-
berként könyvelte el. Az újságcikkek
címe megalázóak voltak: „Erősdyt
diszkvalifikálták.” A Székely Napló
aug. 17-én arról értesíti a vármegye
polgárait, hogy a fővárosi sajtóorgá-
numok Erősdy mellett foglaltak ál-
lást. Különös, biztató, magasztaló
sorokat írt Erősdyről a Dél-Magyar-
ország napilap. (204) Az Újság augusz-

tus 17-én, Erősdyt védelmezve,
három oldalon egydolgozatnyi cik-
ket írt a becsületbíróság döntéséről.
A Pesti Napló ugyanezen a napon ezt
az eljárást a demokrácia arculcsapá-
sának nevezte. Erősdyt védelmezve
vélekedett a Népszava, Az Est, a
Polgár, a Pesti Hírlap és a Független
Magyarország is az említett napon.
Augusztus 18-án a fővárosi és az er-
délyi lapok Erősdy diszkvalifikálá-
sáról írtak. E döntés miatt Erősdy
Budapestre utazott, beadta lemondá-
sát, de a belügyminiszter nem fo-
gadta el, mert egy becsületbírósági
döntés nem érvénytelenítheti a főis-
páni kinevezést. (205) Erősdy a Buda-
pesti Tudósító munkatársának a
becsületbírósági döntés után a követ-
kezőképpen nyilatkozott: 

„Közjogi állásomnál fogva na-
gyon könnyen elkerülhettem volna,
hogy becsületbírósági eljárásnak
vessem alá magam. Könnyen tehet-
tem volna ezt, nyugodt lelkiismeret-
tel, mert nincs múltamban egyetlen
egy olyan dolog, amely miatt emelt
homlokkal nem jelenhetnék meg az
emberek előtt, és mert joggal tételez-
hettem fel, hogy egy gavallér urak-
ból álló becsületbíróság
egyhangúlag mondja ki igazamat.”
(206) De az ellenzék és az ellenzéki
sajtó nem így vélekedett, megtá-
madta a miniszterelnököt, mert sem-
misnek vette a becsületbíróság
döntését. Erősdy kérvénnyel kérte a
miniszterelnököt, hogy a becsületbí-
róságon fölsorolt nyolc vádpontot
vizsgáltassa meg, kiemelte, hogy „a
vizsgálat elrendelését szükségesnek
ítélem.” (207) A miniszterelnök a vá-
dakat annyira kicsinyeseknek és
rosszhiszeműeknek tartotta, hogy
szerinte azokról nem is lett volna
szabad tárgyalni. Marosvásárhelyen
aug. 21-én, vasárnap, Erősdy haza-
érkezésekor hívei nagy tüntetést
szerveztek, melyről az olyan vidéki
lap, mint a Szeged és Vidéke is be-
számolt. A Székely Napló egy nagy-
méretű és váratlanul impozáns
népgyűlésről írt, de az ellenzéki sajtó
azt híresztelte, hogy ebből a fogad-
tatásból, ünneplésből semmi sem

igaz. Viszont a Pesti Napló
saját tudósítója „impozáns
tömeg” jelenlétéről, ünneplé-
séről beszélt. (208) Az ellenzék
napilapjai, köztük a Politikai
Ellenőr a „kiebrudált főis-
pánt” és még mindig a dara-
bontügyet emlegette. A
Határszéli Újság aug. 22-én
rövid újságcikkét a követ-
kező mondattal fejezte be:
„Erősdy Sándor helyzete tel-
jesen tarthatatlan a megyé-
ben.” A politikában jelentős
szerepet játszó Nemzeti Ka-
szinó egyes tagjai, az ellen-
zéki politikusok elítélték az
Erősdyt támogató miniszter-
elnököt, és egyesek már a
kormány bukását emlegették.
Gál Sándor, a képviselőház
volt elnöke ezt nyilatkozta:
„Mi végig folytatjuk a harcot
Erősdy ellen. Vagy mi bu-
kunk el, vagy Erősdy. (…)

Az bizonyos, hogy az Erősdy-ügy
ma már nem az Erősdy Sándor sze-
mélyes ügye, hanem országos kér-
déssé változott.” (209) A humoros
Baros Gyula képviselő megjegyezte,
hogy Erősdy nyugodtan lehetett
volna képviselő, nem bántanák érte,
mert a képviselősködéshez nem kell
semmi, még becsület sem, de a főis-
páni becsület kényes. Erősdy főis-
páni székét a közigazgatásban
végrehajtott újabb vármegyei kine-
vezések és helyettesítések még job-
ban megingatták. (210) Augusztus
utolsó napjaiban Sárkány Miklós
tiszti főügyész és Szentiványi Sán-
dor árvaszéki elnök felfüggesztésé-
ről írnak az ellenzéki napilapok, ami
nem felelt meg a valóságnak. Az el-
lenzék igyekszik Erősdy fiatalkori
életében kotorászni, és ezekről az el-
lenzéki sajtó szívesen beszámolt. Az,
hogy mennyire volt indokolt szak-
mailag egyes vármegyei tisztviselők
helyettesítése vagy felfüggesztése,
vagy mennyire voltak a politikai csa-
tározások áldozatai, nem derül ki
kellőképpen a korabeli sajtó híradá-
saiból. Valószínű, hogy ez is, az is
indoka lehetett eltávolításuknak. A
becsületbíróságon fölsorolt vádpon-
tok mellett az is nagy bűnnek számí-
tott, hogy a fölfüggesztett alispán,
Köllő Ignác táviratait, az ellenzéki
sajtó szerint, a postával ellenőriz-
tette. (211) Az ellenzék már a minisz-
terelnököt is épp úgy támadta, mint
Erősdyt. A miniszterelnök Erősdy
kérésére fölhatalmazott három ál-
lamtitkárt, hogy a becsületbíróságon
felsorolt vádpontokat vizsgálják át.
Az egyik fővárosi lap megjegyzi,
hogy nem tartja helyesnek azt, hogy
a becsületbíróság ítélete miatt kell
Erősdynek buknia. (212) A helyi sajtó
értesítése szerint Marosvásárhely
polgármestere, ha nem is szállt nyílt
harcba Erősdyvel, aki egyébként
tisztelte őt, az ellenzék táborához hú-
zott, ugyanis szeptember közepén a
városi közigazgatási bizottság ülésén
sem ő, sem az alpolgármester nem
vett részt. Az aznap megtartott vár-
megyei közigazgatási közgyűlésen

az ellenzék egyik durva sértegetője
Gál Sándor országgyűlési képviselő
volt. (213)

Az ellentét tovább fokozódott.
Hofbauer Aurél polgármester-he-
lyettes, a polgármester utasítására
(?), megtagadta dr. Fekete Andor
ügyvédtől, a Székely Napló szer-
kesztőjétől az eskübe vételt, akit a
főispán városi főügyésznek nevezett
ki, mert ez Bernádyt panamista gaz-
embernek nevezte.(214) Pedig a „Fő-
ispán úr őméltósága újólag és újólag
meghagyta azután is, hogy Bernády
Györgyről ne írjunk a lapban, de
mivel Bernády György sajtója, (a
Székely Ellenzék) nap-nap után a leg-
kíméletlenebb támadásokat intézi
Erősdy Sándor személye ellen, az új-
ságírói véna nem hagyhatja mindig
szó nélkül a támadásokat.” (215) A víg-
játékba illő maros-tordai vármegyei
politikai csatározásokat a Vígszín-
házban Guthi Soma A vármegye
című vígjátékával örökítette meg.
(216) Az országos visszhangú maros-
tordai politikai eseményeket a fővá-
ros ellenzéki lapja, a Magyarország
szinte naponta figyelemmel kísérte,
akárcsak a többi budapesti ellenzéki
napilap. A miniszterelnök által föl-
hatalmazott három államtitkár befe-
jezte szeptember utolsó hetében az
Erősdy ellen fölhozott vádak vizsgá-
latát, és arra a következtetésre jutot-
tak, hogy a főispán ellen felhozott és
előterjesztett vádaskodások alaptalan
rágalmak, és a miniszterelnök a par-
lamentben fogja megcáfolni az
Erősdy főispán ellen felhozott váda-
kat. (217) Szeptember utolsó hetében
Erősdyt a miniszterelnök kihallgatá-
son fogadta, és teljes, rendíthetetlen
bizalmáról és barátságáról biztosí-
totta – olvasható a Székely Napló
október elsején megjelent számában.
Erősdy a Nemzeti Munkapárt egyik
legtekintélyesebb vezetője volt a
vármegyében, annak a Munkapárt-
nak, mely 1918 októberéig vezette
az országot, politikai jövője egyelőre
biztosítva volt, de nem Maros-Torda
vármegyében. Október 4-én, mihelyt
hazatért a fővárosból, az ellenzék
újabb támadást indított ellene. Öt-
venkilenc aláírással rendkívüli köz-
gyűlés összehívását sürgették, újra
napirendre akarták tűzni a volt vár-
megyei főjegyző, Erősdy ellen indí-
tott fegyelmi vizsgálatot, melyet a
belügyminiszter annak idején be-
szüntetett. (218). Bernády október 12-
én hivatalos ügyben Budapesten járt,
ezért aznap a város közigazgatási bi-
zottságának ülésén, melyet a főispán
elnöklete alatt tartottak meg, az al-
polgármester Bernády távollétét iga-
zolta. Másnap a vármegye
közigazgatási bizottságának ülésén
Erősdy unokaöccse, dr. Boda Jenő
aljegyző ellen indított támadást gróf
Bethlen István képviselő, és a több-
ségben lévő ellenzék szavazatával
Bodát felfüggesztették állásából. (219)

Az ellenzék által kérelmezett köz-
gyűlést október 14-én végül is össze-
hívták, de a számbelileg alulmaradt
ellenzék az indítványát visszavonta.
(220) Október harmadik hetében

Erősdy ismét a fővárosba utazott,
ahol a miniszterelnököt a vármegyei
helyzetről tájékoztatta. A vármegye
ellenzéke tovább folytatta küzdelmét
Erősdy megbuktatásáért. Dr. Betegh
Miklóst, Torda-Aranyos vármegye
főispánját, belügyminiszteri vizsgáló
biztost, egyrészt Erősdy kérésére,
másrészt az ellenzék követelésére
azzal a megbízással küldték Maros-
vásárhelyre, hogy alapos vizsgálatot
végezzen mindkét fél tanúinak val-
lomása alapján. Az egyik helyi lap
ötvenhat tanú nevét sorolta föl. A
közel 100 ívre terjedő iratcsomót dr.
Betegh Miklós elvitte a minisztéri-
umba. (221) A politikai csata nem
szűnt meg. A kuruckodó ellenzék a
vármegyei közigazgatási bizottság-
ban az Erősdy pártján álló tisztvise-
lőket szavazati többségével
felfüggesztette. 

(Folytatjuk)
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Komán János

Gál Sándor (1855–1937),
a képviselőház elnöke (1909–1910)

Dr. Erősdy Sándor, Maros-Torda vármegye főispánja



A hídláb porhavas jegén
egy habfehér sirályraj kikötött.
Magános varjú áll köztük középen,
figyelő fejjel, némán, feketén.
Nem így álltál az emberek között:
idegen arccal, furcsán és sötéten?

Így bizony. Az advent felé bóklászó időben
Áprily Lajos kérdezi ezt leghűségesebb
barátjától,  Reményik Sándortól: Varjú a
hóban.

Mert hiszen Reményik megírta volt
kegyetlenül szép elbocsátó versében, az
Eredj, ha tudsz!-ban, hogy ő a varjú:

Eredj, ha tudsz…
Eredj, ha gondolod,
Hogy valahol, bárhol a nagy világon
Könnyebb lesz majd a sorsot hordanod,
Eredj…
Szállj, mint a fecske, délnek,
Vagy északnak, mint a viharmadár,
Magasából a mérhetetlen égnek
Kémleld a pontot,
Hol fészekrakó vágyaid kibontod.
Eredj, ha tudsz.

(…) Eredj, ha azt hiszed,
Hogy odakünn a világban nem ácsol
A lelkedből, ez érző, élő fából
Az emlékezés új kereszteket.

A lelked csillapuló viharának
Észrevétlen ezer új hangja támad,
Süvít, sikolt,
S az emlékezés keresztfáira
Téged feszít a honvágy és a bánat.
Eredj, ha nem hiszed.

Hajdanában Mikes se hitte ezt,
Ki rab hazában élni nem tudott
De vállán égett az örök kereszt
S egy csillag Zágon felé mutatott.
Ha esténként a csillagok
Fürödni a Márvány-tengerbe jártak,
Meglátogatták az itthoni árnyak,
Szelíd emlékek: eszeveszett hordák,
A szívét kitépték.
S hegyeken, tengereken túlra hordták…
Eredj, ha tudsz.

(…) Menj őserdőkön, tengereken túlra
Ajánlani fel két munkás kezed.
Menj hát, ha teheted.

Itthon maradok én!
Károgva és sötéten,
Mint téli varjú száraz jegenyén (…)

Leszek őrlő szú az idegen fában,
Leszek az alj a felhajtott kupában,
Az idegen vérben leszek a méreg,
Miazma, láz, lappangó rút féreg,
De itthon maradok!

Akarok lenni a halálharang,
Mely temet bár: halló fülekbe eseng
És lázít: visszavenni a mienk!
Akarok lenni a gyújtózsinór,
A kanóc része, lángralobbant vér,
Mely titkon kúszik tíz-száz évekig
Hamuban, éjben.

Míg a keservek lőporához ér
És akkor…!!

Még nem tudom:
Jut-e nekem egy nyugalmas sarok,
De addig, varjú a száraz jegenyén:
Én itthon maradok.

Advent előtti időben gyűjtögettem egybe
egyet-mást az erdélyi természettudomány
történetéből. Erre a gyalogútra hívlak ma,
kedves Olvasóm.

110 évvel ezelőtt, 1911. december 27-én
született Teleki Géza geográfus-geológus,
Teleki Pál miniszterelnök fia. A bécsi egye-
temen doktorált 1930-ban. 1938-ban egy
ideig ifj. Lóczy Lajossal Trákiában kuta-
tott kőolajat. A magyar tektonikai iskola
nagy ígérete 1940-től 1944-ig a Kolozs-
várra visszatelepült Magyar Királyi Fe-
renc József Tudományegyetem tanszék-
vezető tanára volt. 1944-ben Moszkvában,
1945-ben Párizsban tárgyalt a békeszerződés-
ről, erdélyi képviselőkkel javaslatot dolgozott
ki Közép-Európa területi problémáinak meg-
oldására. 1944–45-ben vallás- és közoktatás-
ügyi miniszter, 1948-ig a műegyetem földtani
tanszékén tanár. 1948-ban a koncepciós perek
elől kivándorolt az USA-ba. 1950-től a Vir-
giniai Egyetemen, 1955-től a washingtoni
George Washington Egyetemen a geológia
tanára, 1956–1959 között az Észak-amerikai
Sarkkutató Intézet tudományos kutatója.
Számos tanulmány szerzője.

Kolozsváron ifj. Xántus János az ő tan-
székén doktorált ama négy év alatt. Harminc-
kilenc éve, 1982. december 27-én lépett örök
Természet kalendáriumának kies mezejére
az erdélyi magyar tudományos élet kima-
gasló egyénisége. Az I. Ferdinánd Király
Tudományegyetem természetrajzi karának
hallgatója volt; Emil Racoviță és Alexandru
Borza  előadásait hallgatta. Szakdolgoza-
tát az erdélyi Mezőség tavairól írta, de a
doktorátust, ugyane témából, már csak a
négy év alatt szerezhette meg. Az Országos
Természetvédelmi Bizottság tudományos tit-
kára volt, majd a kolozsvári egyetemen lett
tanársegéd. A második világháború után csu-
pán középiskolai tanárként folytatta pályafu-
tását. Ezernél több szakcikk, kilenc
tudományos ismeretterjesztő kötet őrzi a
nevét, a Kolozsvári Rádióban közel másfél
ezernyi előadása hangzott el. Az 1950-es
évek elején ő készítette a Retyezát-hegység-
ről az első román  természetfilmet, ami 1953-
ban a római dokumentumfilm-fesztivál
ezüstérmese lett. Alakja kolozsvári írók mű-
veiben is tovább él. Dáné Tibor A Tau Ceti
hívójele regényének csillagász tanáraként,
Méhes György a Tatárok a tengeren és Mi-
csoda társaság című regényeiben természet-
tudós kutatóként örökítette meg alakját. S ez
általam írt sorozat – mind a 490 darabja – is
főhajtás egyben a Tanár Úr emléke előtt.

Mindkettejüknek tanártársa volt az 1901.
november 28-án született meteorológus, kli-
matológus Simor Ferenc. 1923-tól Pécsett
tanított az egyetem Földrajzi Intézetének
külső munkatársaként. Magyarország búza-,
rozs-, kukorica- és burgonyatermesztése és az
időjárás közötti összefüggéseket kutatta.
1940-ben a pécsi egyetem földrajzmagánta-
nára volt, majd rövid ideig Kolozsvárott ta-

nított az egyetemen. Itt látott napvilágot Er-
dély éghajlatát és mezőgazdaságát tárgyaló
két tanulmánya. 1951-ben visszakényszerült
a Mecsek alá…

A Nagyenyeden 1906-ban született Novák
István gyógyszerész már a Szegedre átköl-
töztetett egyetemen végezte tanulmányait
1926-tól, 1930-ban már gyógyszerészdoktor.
A szegedi egyetem gyógyszerészeti intézeté-
ben dolgozott. 1944-ben a Kolozsvárra  visz-
szaköltözött Kolozsvári Magyar Királyi
Ferenc József Tudományegyetem gyógy-
szerészeti intézetében és gyógyszertárában
dolgozott, a vesztes háború miatt azonban ha-
marosan visszatért Budapestre, majd 1945-
ben Szegedre. A Gyógyszerésztudományi
Kar dékánjaként vonult nyugdíjba 1967-ben.
Szegeden temették 1978. november 28-án.

November 28. idén advent első vasár-
napja. Az egyházi év az adventi idővel kez-
dődik, a karácsony előtti 4. vasárnappal.
Advent első vasárnapján terítjük meg az
úrasztalát. Az egész adventi idő Krisztus jö-
vetelére figyelmeztet (advenio = jövök, eljö-
vök; adventus = megérkezés, Krisztus
érkezése).

Az adventi koszorú négy gyertyája int
minket. Az első arra, hogy Krisztus az, aki-
nek eljöveteléről jövendöltek az ószövetségi
próféták. A második arra, hogy Krisztus va-
lóban eljött, megérkezett karácsonykor. A
harmadik azt mondja, hogy ő az, akit a min-
denkori jelenben naponta várni kell. A negye-
dik arról szól, hogy Krisztus az, aki a maga
idejében eljön ítélni eleveneket és holtakat.

Próbáljuk mi is e hitben átlépni december
kapuját.

A latin őskalendáriumban a 10. hónap volt,
a neve is azt jelenti: „tizedik”. Ez a hónap a
pihenés, megbékélés és a jó hangulat je-
gyében teljen el. Az emberek a családi
tűzhely köré húzódva élvezték a jól végzett
munka megérdemelt gyümölcseit.
Reményem, hogy kívánságom teljesül.

December első ünnepét a hónap első nap-
jaiban tartották meg a rómaiak köszönetnyil-
vánításképpen Bona Dea (a „jó istennő”)
tiszteletére. Bona Dea, másik nevén Fauna, a
földistennő egyik megnyilvánulása. A befo-
gadó, visszafogadó anyaföldé.

Fehér szüzek hada sorfalat áll
ezüstös hímű rónán végesvégig,
még nem láthatják a királyt, de már
elpirul mind a füle tövéig.

Egy pillanat és a tűzkoronás fej
előbukik az égbolt peremén,
a fák hajában kigyúlnak a varjak,
a varjak: a sok fekete diadém.

Vak dörrenés riad most valahol,
búgva söpör a dúlt róna felett:
imbolygó lángú fáklyák már a fák,
füstjük a kavargó varjusereg.

A telet átvészelő varjak a hűség diadémjai.
Képes Géza A téli fasor királyvárása című
versének képével búcsúzom ma tőled, kedves
Olvasóm.

Maradok kiváló tisztelettel.
Kelt 2021-ben, advent kezdete előtt három

nappal

Az első adventi gyertya 2021
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Kiss Székely Zoltán

A természet kalendáriuma (CDXC.)

A fák hajában kigyúlnak a varjak



Magyarózd ékessége az a kastély,
mely a dombtetőn magasodva első-
ként ötlik a faluba látogató szemébe.
A négy sarokbástyás, francia gótikus
stílusú kastélyt Pekry Lőrinc, II. Rá-
kóczi Ferenc brigadérosa építtette
1682-ben, 1732-ben újjáépítették. A
Radák–Pekry-kastélyt Pekry a forrói
régi templom romjainak felhasználá-
sával építtette.

Magyarózd 1332-ben már egyházas hely
volt. Várkastélyát Pekry Lőrinc építtette 1682
előtt, késő gótikus stílusban. A település a
nevét a néphagyomány szerint a honfoglalás-
kor a falut alapító Ózd nevű vitéztől kapta, de
származtatják a régi magyar Osti vagy az Uz
névből is.
Írott dokumentumokból:

„…Ózd népe, tekintve elzártságát, a Ba-
ládfiak előtt talán még a 13. században is fa-
luközösségben élt. A nyíllal osztott földek,
erdőrészek, a kisnyilak nevű földek, közerdő
nevű határhelynevek, valószínűleg a későbbi
osztozások mellett is őrzik a hajdani falukö-
zösség emlékeit…”

A térség földrajzi elnevezései közül néhány
– például az ózdi Garsa-hegy, a Vernyica és a
Peterkáj nevű határrész – bolgár-szláv múltra
enged következtetni. Ezt támasztja alá Má-
tyusz Elemér neves történészprofesszor, aki
Ózdot tatárjárás előtti faluként említi.
A tulajdonviszonyok

A rendelkezésünkre bocsátott iratokból:
„ …egy ezen évben Várhegyen, gr. Ke-

resztes Márton curiájában kelt egyezmény
alapján, melynek értelmében Pekri Kata (b.
Pölnitz Jánosné), Pekri Poli (Dániel Ist-
vánné), Pekri Klára (Mossburg Zsigmondné)
az 1697-iki egyezmény alapján, Radák István
által Pekri L.-nek 1260 frtért elzálogosított
Ózdot oly feltétellel adják ki, hogy nevezett
Pekri-leányoknak oszt.lyr.szükbe jutott 
Ózdért Radák Ádám fizessen kiházasítási díj
címén 1000 frtot, másik 1000 frt. beszámít-
tatik Radákné Pekri Terézia kiházasítási dí-
jába, kit a váltságdíj 5-de is illet. Az
átbocsátás oly kikötéssel történt meg, hogy a
Radák-család kihalása esetében Ózd a Pekri-
ekre szálljon…”

Dr. Fekete Albert Az erdélyi kertművészet
– Maros menti kastélykertek című munkájá-
ban említi, hogy Radák István feltehetően a
küküllővári Haller-kastély mintájára építtette
fel a szabályos négyszög alaprajzú, sarkain
kör alaprajzú bástyákkal megerősített várkas-
télyt.

Más források szerint I. Apafi Mihály feje-
delemsége alatt építtette a híres kuruc vezér,
Pekry Lőrinc.

Valószínűbb azonban, hogy a várkastélyt
Radák István emelte, és később Pekry is itt
lakott (amint azt már korábban említettük, az
ő felesége volt Petrőczy Kata Szidónia, az
első magyar költőnő).
A felgyújtott és lerombolt kastély

A fent említett szerző kutatásából derül ki
az is, hogy a kastély egyetlen ostroma 1709-
ben, Pekry Lőrinc idején, a Rákóczi-szabad-
ságharc alatt történt. A császári csapatok
ostrom alá vették, majd az elmenekült Pekry
Lőrinc után üresen maradt várkastélyt elfog-

lalták, felgyújtották és lerombolták. 1732-ben
a birtok visszakerült a Radákokhoz, Radák
Ádám Pekry Polixéniával kötött házassága
révén. Az épületet is Radák Ádám állíttatta
helyre.

A kastélyt a későbbi korokban is bővítet-
ték, de jellegében a mai napig megmaradt re-
neszánsznak.

Ettől kezdve a 19. század utolsó negye-
déig, a Radák család kihalásáig, az ő birto-
kukban marad az ózdi határ túlnyomó része.
A kultúra nyomai és értékes régészeti leletek

A kastély utolsó tulajdonosa Teleki Ilona
volt, aki édesapjától kapta azt jegyajándék-
ként 1925-ben. Az 1930-as évek elején köl-
töztek férjével, Johann Konradscheim
báróval az addig intéző által igazgatott ura-
dalomba.

Fekete közlése szerint az osztrák báró lel-
kesedett a régészetért, ő figyelt fel először az
ekék kiforgatta régiségekre, és gyakran meg
is vásárolta azokat a parasztoktól.

Fontos tudni, hogy később, Horváth István
unszolására, több régész is felkereste a tele-
pülést, és igen értékes régészeti leletekre buk-
kantak. Több kultúra nyomait is megtalálták.

A háborúval a báró 1944 őszén családostul
nyugatra sodródott, üres kézzel menekültek.
A lelkekben is elhelyezett kastély

A kastély tehát a falu elején – a délnyugati
szélén –, kissé félreesve a településtől, erdő
koszorúzta domboldalon épült, az országúttól
mintegy tizenkét méterrel magasabban lévő
kiugró földnyelven. Már messziről uralja a
tájat. Innen az egész falu látható, a kastély is
szemügyre vehető a falu bármely pontjáról.

„…V. Radák Ádámnak fenyves erdők közé
foglalt ódon kastélya… karcsú, magas tor-
nyaival nemcsak szépíti e tájat, hanem törté-
neti becsűvé is lesz…” – helyezi el mind a
tájban, mind a lelkekben Orbán Balázs a ma-
gyarózdi kastélyt.

Leírásában egy rajzot is közöl az épületről,
melyhez kanyargós, fasorral szegélyezett út
vezet. A kastélyt fenyők ölelik körül, a hát-
térben megművelt szőlődombok látszanak.
Ahova az urak csónakkal jártak kávézni

A tájképi kerteket „…ritkán határolta sza-
bályos kerítés. Nem is volt rá senkinek szük-

sége. Gyakoribb volt a gyepű. Egy 5-10 m
széles bokorsor, amelynek mintegy gerincét
a vonalából kiálló szálfák képezték…” Így
volt ez a magyarózdi angolkert esetében is. A
kertről kevés adat maradt fent. A leírások ér-
telmében az országút mentén csordogáló
patak a domb aljában patkó alakú tavat táp-
lált, mely az egykori kastélykert tartozéka
volt.

„…A kastély belterületéhez tartozott még
a múlt században egy halastó, közepén egy
kis szigettel, ahol egy óriási hársfa ágai közé
filagóriát építettek. Ide jártak át az urak csó-
nakkal kávézni… – írja Horváth István az
1960-as évek végén, majd így folytatja: …a
kastély mellett, a falu felől egy száz éveket
látott veszendő szilfaféleség áll, nyugati ol-
dalán két halódó, hatalmas feketefenyő…”

A két fenyő közül ma már csak egy áll, a
másikból csak egy kiszáradt csonk maradt. A
park árnyat adó fáit, valamint a kastély körüli
fenyvest a második világháború idején kivág-
ták.

Hogy mi mindenre használták a kastélyt
1944 után, ahogy gazdátlan maradt, az ózdiak
is, de főként a gambuci románok mindent,
amit mozdítani tudtak, elhordtak belőle.

1947-ben államosították, utána óvodának,
iskolának, kultúrotthonnak, termelőszövetke-
zeti irodának használták mindaddig, amíg kü-
lönösebb ráfordítás nélkül azt az épület
állapota megengedte. A kastélyt körülvevő
gazdasági épületekbe pedig beköltözött a kol-
lektív, sőt építettek még három istállót is a te-
rületen.

1990-ben a kastély ismét üresen maradt,
ekkor indult rohamos pusztulásnak.
Dr. Kálmán Attila tanár, történész 
kiegészítése:

A kastély a szokásos multifunkcionális
kastélyhasznosítás áldozata lett a kommuniz-
mus idején. Volt benne óvoda, kultúrotthon,
téeszszékház, szolgálati lakások. A kastély
komolyabb pusztulása, mint általában az er-
délyi kastélyok esetében, a rendszerváltás
után kezdődött. Az épület ebben az időben,

ameddig megtörtént a visszaszolgáltatás, a
megsemmisülés szélére került. Nagyon sok
érték ment tönkre. 

A kastély sorsa jobbra fordult, ugyanis
visszaszolgáltatták. Az utolsó tulajdonosnak,
báró Konradsheim Jánosné gróf Teleki Ilona
leányának, Jude Máriának sikerült visszaigé-
nyelnie.

A kastélyt és a hozzá tartozó melléképüle-
teket, területet a tulajdonos a Bonus Pastor
alapítványnak – szenvedélybetegek rehabili-
tációját segítő szervezet – ajándékozta. 1998–
2001 között újrafedték, ezzel megállítva a
további romlást. Sikerült konzerválni a meg-
maradt freskókat, kőfaragványokat. 2005-re
pedig felújították a magtárat, amelyben terá-
piás otthon működik.

A kastély jelenleg védve van, látogatása
kérésre lehetséges. Az alapítvány továbbra is
tervezi a teljes felújítását. 
A középkori templom 1687-es javítása is
Pekry Lőrinc nevéhez fűződik

A település temploma a kastéllyal szemben
áll. János Zsigmond idején a falu katolikus
hívei az unitárius vallásra tértek át, és a temp-
lomot is ők birtokolták, egészen a 17. század
elejéig, amikor a reformátusok használatába
került.

Keresztes Gyula a Maros megye középkori
templomai című munkájában leírja, hogy a
templom támpilléres hajójához diadalívvel
csatlakozik a szentély, amelynek szélessége
közel azonos a hajóéval, és a nyolcszög öt ol-
dalával záródik.

Támpillérei háromlépcsősek, ablakai fél-
köríves záródásúak. A déli bejárat elé porti-
kuszt építettek.

A templom 1687-es javítása és átépítése is
Pekry Lőrinc nevéhez fűződik. Ezt a bejárati
ajtó fölötti párkány kiváltókövére vésett fel-
irat is tudatja.

A középkori eredetére ma már csak az
alaprajzi elrendezés szolgál bizonyságul.

A rendelkezésünkre bocsátott dokumentá-
ciókért köszönet dr. Fekete Albertnek, Ke-
resztes Pálnak és Keresztes Géza műépítész,
műemlékvédő szakmérnöknek. A régi és a
mai képeket Demján László műemlékvédő
építész küldte be a szerkesztőségünke. Temp-
lomfotók: Bagy Levente.
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Nyíllal osztott földek

Nagy-Bodó Tibor
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PÁLYÁZATI REJTVÉNY
1 2 3 4 5 6 7 8

9 11 10 11

12 13 14 15 16 16 17 18 18 19

20 21 22

23 24 25 26

27 28 29 30

31 32 33 34 35 36

37 38 39 40 41 42

43 44 45 46 47 48

49 50 51 52 53 54

55 56

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

A NOVEMBERI ÉVFORDULÓK (2.) 
cím  pályázat nyertesei: 

Borbáth Judit,  
Marosvásárhely, Cutezan ei u. 

Szabó András,  
Marosvásárhely, Caragiale u. 

A pályázati rejtvény megfejtése: 
SENEFELDER; SÁNDOR; NÓGRÁDY; BALTAZÁR; 

RÓNA; SZABÓ; SZEMLÉR; RHÉ 
Kérjük a nyerteseket,  

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

Megfejtések  
a november 19-i számból: 

 
 

Ikrek:  
Hallgrimur 
 
Skandi:  
Aki minél kevesebbet alszik, 
annál többet él.

U

M

SV

R

G

C

F

Szerkeszti: Kiss Éva 973.

VÍZSZINTES: 1. Gazdasági akadémiai tanár, szakíró, 100 éve halt meg (Viktor). 
9. London lakója. 10. Az órában 60 van. 12. Anatómus, patológus, 250 éve született 
(Marie Francois Xavier). 17. Becézett nagyapa. 19. Költ i sóhaj. 20. Lehet ségjelz . 
21. Stájerlak román neve. 22. Lótuszszirmok! 23. Bolgár hely. 24. Téli sport (rég.). 25. 
Szónok. 27. Magyar szlovák. 28. Hím madár. 30. USA-szabvány. 31. Autonóm terület 
(röv.). 32. Magyar író (Sándor). 33. Latin kett s bet . 35. Építész, 150 éve született (Amb- 
rus). 37. Magyar költ  (László). 39. Aktivitásra biztató szó. 42. … muri, Móricz Zsigmond 
regénye. 43. Tejadó mell. 45. Lombardiai folyó. 46. Beszív! 48. Háziállat lakása. 49. 
Ábrahám felesége. 51. Becézett Mária. 53. Tengeri virágállat. 55. Heged m vész, kar-
nagy, tanár, 100 éve hunyt el (Vilmos). 56. Geológus, m egyetemi tanár, MTA-tag, 
74 éve hunyt el (István). 

FÜGG LEGES: 1. Hajófar. 2. A hidrogén és a nitrogén vegyjele. 3. Haldoklás. 4. 
Francia író (Pierre). 5. Dél-amerikai füves puszta. 6. Az egyik szül . 7. Jemeni és spanyol 
gépkocsijel. 8. A szerelmi költészet múzsája. 11. Amerikai író, 150 éve született (Wins- 
 ton). 12. Zenetörténész, népdalgy jt , MTA levelez  tag, 200 éve született (István). 
13. Gyengeelméj . 14. Amerikai revolver. 15. Megzavarodott had! 16. Alfa és ómega. 18. 
Scarlett O’Hara birtoka. 21. Abban az id pontban. 22. Japán város. 24. Novi … (Újvidék). 
26. Kerti szerszám. 28. … May (német író). 29. A Tiszába ömlik. 32. Moldovai város. 34. 
Latin és. 36. Villamos busz. 38. Teher (nép.). 40. A vízszint csökken. 41. Nitrogén (rég). 
44. Északi váltópénz. 47. Írta vala. 50. Cipészszerszám. 52. Olasz nével . 53. A szabadba. 
54. … Pacino (színész). 

L. N. J.
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KOBAK KÖNYVESBOLT 
 
 

Marosvásárhely, 
Gy zelem tér  

18. szám,  

www.bookyard.ro

1

H

I

J
Kölcsey Ferenct l 
idézünk a rejtvény 

f soraiban.

A két rejtvény azonos számú meghatározásait keverve közöljük. A megjelölt  
négyzetekbe kerül  bet ket folyamatosan összeolvasva Georges Braque francia 
fest  egyik m vének a címét kapjuk. Könnyítésül egy bet t el re beírtunk.

VÍZSZINTES: 1. Tapintószerv, csáp – Hóra. 7. Kutya – Libahang. 8. Azonosító jegy, 
ismertet jel – Öreg kéz jelz je. 9. ÁLU – Villa része! 11. Kézi döngöl , bunkósbot – 
Becézett n i név. 12. Lant – Kétélt ek családjába tartozó nem. 14. Kissé hebeg! – Emelni 
kezd! 15. Kenyérdarabka – Pokróc. 18. Befejezett – Budapesti egyetem. 19. Sovány – 
Tragikus sorsú hercegn . 22. Ellenérték – Spanyol és belga gépkocsijelzés. 23. Bázis – 
Megszégyenít. 25. Titulus – Girlanddarab! 27. Hazai terepjárómárka volt – A világ … (A. 
Dumas). 28. Kázus – Billeg, imbolyog. 30. Arrafele! – Zabszemek! 31. Futó – Idomtalan, 
esetlen.     

FÜGG LEGES: 1. Szükséges – Vadászkutya. 2. Személyemnél – Ruhát átmos. 3. 
Kiejtett bet  – Magad. 4. Kukac – Végtelen ária! 5. Jegyzetfüzet – Erdélyi szél. 6. Alakját 
változtató egysejt  – Bog. 10. Nagyszül  kedvence – Népi hosszmérték. 13. Küzd tér – 
Ászokhordó nyílása. 16. Magyar költ n  volt (Kisfaludy) – Ablaktábla. 17. Feldúlt, zak-
latott – Üdvrivalgás. 20. Egyiptomi szent madár – Tapint, illet. 21. Szaporítósejt – 
Ruhakészít . 24. Sémi nép – Kiönt a folyó. 26. Angol popénekes (Chris) – Spanyolországi 
arab. 29. Keleti játék – Üres tál!    

Koncz Erzsébet               

1 2 3 4 5 6

7 8

9 10 11

12 13 14

15 O 16

17 18

19 20 21

22 23 24

25 26 27

28 29 30

31
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Eredményjelző
Labdarúgó Bajnokok Ligája, csoportkör, 5. forduló:
* A csoport: Club Brugge (belga) – RB Lipcse (német) 0-5, Man-

chester City (angol) – Paris Saint-Germain (francia) 2-1.
Az állás: 1. (és továbbjutott) Manchester City 12 pont, 2. (és to-

vábbjutott) Paris Saint-Germain 8, 3. RB Lipcse 4 (13-13), 4. Club
Brugge 4 (5-16).

* B csoport: Atlético Madrid (spanyol) – AC Milan (olasz) 0-1,
Liverpool FC (angol) – FC Porto (portugál) 2-0.

Az állás: 1. (és továbbjutott) Liverpool 15 pont, 2. FC Porto 5, 
3. AC Milan 4 (5-7), 4. Atlético Madrid 4 (4-7).

* C csoport: Sporting CP (portugál) – Borussia Dortmund
(német) 3-1, Besiktas (török)-AFC Ajax (holland) 1-2.

Az állás: 1. (és továbbjutott) Ajax 15 pont, 2. (és továbbjutott)
Sporting CP 9, 3. Borussia Dortmund 6, 4. Besiktas 0.

* D csoport: Sheriff Tiraspol (moldovai) – Real Madrid (spanyol)
0-3, Internazionale (olasz) – Sahtar Donyeck (ukrán) 2-0.

Az állás: 1. (és továbbjutott) Real Madrid 12 pont, 2. (és tovább-
jutott) Internazionale 10, 3. Sheriff Tiraspol 6, 4. Sahtar Donyeck 1.

November 26., péntek:
* 17.30 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1, Look

Sport +: Nagyszebeni Hermannstadt – Petrolul 52
Ploieşti (2. liga, 15. forduló)

* 20.30 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1, Look
Sport +: Bukaresti Dinamo 1948 – Universitatea
1948 Craiova (1. liga, 17. forduló)

November 27., szombat:
* 15.00 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1, Look

Sport: Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK – Chindia Târ-
govişte (1. liga, 17. forduló)

* 15.45 óra, M4 Sport: Kisvárda Master Good –
MTK Budapest (NB I, 14. forduló)

* 17.30 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1, Look
Sport: Aradi UTA – Campionii FC Argeş Piteşti (1.
liga, 17. forduló)

* 18.00 óra, M4 Sport: MOL Fehérvár FC – Gyir-
mót FC Győr (NB I, 14. forduló)

* 20.30 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1, Look
Sport: Bukaresti Rapid 1923 – CS Mioveni (1. liga,
17. forduló)

* 20.30 óra, M4 Sport: Budapest Honvéd FC – Új-
pest FC (NB I, 14. forduló)

November 28., vasárnap:
* 12.00 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1, Look

Sport +: Temesvári ASU Politehnica – Bukaresti CSA
Steaua (2. liga, 15. forduló)

* 14.30 óra, M4 Sport: Debreceni VSC – Paksi FC
(NB I, 14. forduló)

* 16.45 óra, M4 Sport: Puskás Akadémia FC – Za-
laegerszegi TE FC (NB I, 14. forduló)

* 17.30 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1, Look Sport:
Botosáni FC – FC Voluntari (1. liga, 17. forduló)

* 19.00 óra, M4 Sport: Mezőkövesd Zsóry FC –
Ferencvárosi TC (NB I, 14. forduló)

* 20.30 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1, Look Sport
+: CSU Craiova – Bukaresti FCSB (1. liga, 17. forduló)

November 29., hétfő:
* 17.30 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1, Look

Sport: Medgyesi Gaz Metan – Konstancai Farul (1.
liga, 17. forduló)

* 20.30 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1, Look
Sport +: Kolozsvári CFR 1907 – Academica Clinceni
(1. liga, 17. forduló)

* 21.00 óra, M4 Sport: Kecskeméti TE Hufbau –
Szombathelyi Haladás (NB II, 18. forduló)

Román és magyar futballbajnoki 
mérkőzések a televízióban

November 10-én, 67 éves korában elhunyt
az egykori AS Armata labdarúgója, Onuţan
Károly. 

Neve jól ismert a marosvásárhelyi labdarúgóber-
kekben, hiszen az ASA aranycsapatának volt a hát-
védje, de megfordult a Petrozsényi Jiul, a
Nagybányai FC és az FC Olt Scorniceşti egykori A
osztályos csapatainál is. Pályafutása során lehetősége
lett volna nem kis pénzért a görög Panathinaikoszhoz
szerződni, de nemet mondott az ajánlatra. A rendszer-
váltás után családjával Magyarországon telepedett le.
Idővel Onuţan elvált, majd újranősült, aztán belső-
építészként Hollandiában, majd Németországban dol-
gozott. Miután második házassága is zátonyra futott,
visszaköltözött Marosvásárhelyre. 

Onuţan Károly Marosvásárhelyen, a Comerţulnál
kezdett el focizni 13 évesen, aztán az ASA ificsapa-
tához került, ahol együtt játszott többek közt Surányi
Bélával, Ruszi Józseffel, Unchiaş Dumitruval, Pop
Mirceával és Soós Zsigmonddal. 

Jó játékának köszönhetően az U18-as és az U21-
es válogatottba is bekerült, ahol csapattársai többek
közt M. Răducanu, Aelenei, Purima és T. Anghelini
voltak. 

Idővel a Petrozsényi Jiul (kölcsön-) játékosa lett,
és tagja volt az ASA úgynevezett aranycsapatának is,
ebben többek közt Nagy Miki, Bölöni, Hajnal, Ispir,
Unchiaş, Szöllősi, Gáll, Varodi, Both II., Márton L.,
Fazakas és Mureşan társaságában rúgta a bőrt. 

Nagybányai kitérő után a kommunista rezsim csa-
patának tekintett, élvonalbeli FC Olt Scorniceşti lab-
darúgójává vált. Utóbbi együttesnél többek közt
Piţurcával, Bumbescuval, Al. Nicolaéval, Eftimievel
és Iamandival szerepelt együtt. 

Egy újabb, másfél éves marosvásárhelyi kitérő
után Gyulafehérváron és Kudzsiron is focizott még,
utóbbi alakulatnál 36 évesen akasztotta szögre a csu-
kát. 

Az egykori ASA-val mind a hat UEFA-kupatalál-
kozón (Dynamo Drezda, Dinamo Zágráb és AEK
Athén) szerepelt, és 540 percet töltött a pályán.

Hamvasztása napján, múlt pénteken egykori játé-
kostársai, barátai a Víkendtelepen emlékeztek meg
róla. 

Búcsú Onuţan Károlytól

Csupán hét nap van hátra 
a pénztárgépeknek az ANAF számítógépes

rendszeréhez történő csatlakoztatásának határidejéig
Az Adó- és Pénzügyi Hivatal (ANAF) tájékoztatja az elektronikus pénztárgép
(AMEF) használatára kötelezett gazdasági egységeket, kis- és közepes
válalatokat, hogy a 28/1999-es sürgősségi kormányrendelet 1. cikkelyének 1.
bekezdése értelmében 2021. november 30. a pénztárgépek csatlakoztatásának
határideje az ANAF fiskális adatainak felügyeletére és nyomon követésére
szolgáló nemzeti számítógépes rendszerhez. Ezt a határidőt nem hosszabbítjuk
meg.
Mint közöltük, a következő időszakban ellenőrzésekre számíthatnak az adózási
adatok továbbítása érdekében történő távkapcsolat biztosítására vonatkozó,
28/1999-es sürgősségi kormányrendelet 3 ^ 1. cikkelye, (4) bekezdése
előírásainak megfelelően azon gazdasági egységeknél, amelyek számára lejárt
az AMEF csatlakozási határideje. 
Kivételt az adóhatóság elnökének 435/ 2021. 03. 25. sz. rendelete 3(2)
bekezdése értelmében, az elektronikus hálózattal nem rendelkező területen
elhelyezett elektronikus pénztárgépet használó gazdasági egységek képeznek,
amelyek saját felelősségre kötelesek nyilatkozatot kitölteni és benyújtani (F4110
nyomtatvány), a 2. mellékletben található, fentebb említett rendeletnek
megfelelően.
Az AMEF távcsatlakoztatásának biztosítására vonatkozó kötelezettség, a fiskális
adatok továbbításának elmulasztása szabálysértésnek minősül, és a gazdasági
egységek elektronikus pénztárgép-használati kötelezettségéről szóló 28/1999.
számú, módosított, kiegészített és újra kiadott sürgősségi kormányrendelet 11.
cikkelye 1. bekezdésének j pontja értelmében, a 10. cikkely ff pontja előírásaival
megerősítve 8000 és 10.000 lej közötti pénzbírsággal sújtható.

A kommunikációs, közönségszolgálati és sajtóosztály

Idegenben hengerelt a Lipcse,
a Manchester City fordított 

a PSG ellen
A három magyar válogatott já-

tékosát nélkülöző RB Lipcse 5-0-
ra nyert a Club Brugge otthonában
a labdarúgó Bajnokok Ligája ötö-
dik fordulójának szerdai játéknap-
ján

A német csapat magyar futballis-
tái közül Gulácsi Péter koronavíru-
sos megbetegedés, Szoboszlai
Dominik kisebb sérülés, Willi
Orbán pedig megfázásos tünetek
miatt hiányzott a keretből. A lipcse-
iek már a szünet előtt eldöntötték a
meccset, megszerezték első győzel-
müket a mostani BL-idényben, így
megőrizték esélyüket az A csoport
harmadik helyére. Amennyiben az
utolsó körben legalább annyi pontot
szereznek, mint a belgák, az Eu-

rópa-ligában folytathatják szereplé-
süket.

A csoport rangadóján a Manches-
ter City házigazdaként – hátrányból
fordítva – 2-1-re nyert a Paris Saint-
Germain ellen.

A B csoportban továbbra is száz-
százalékos a Liverpool, amely ezút-
tal az FC Portót győzte le 2-0-ra. Az
AC Milan az Atlético Madrid ottho-
nában szerezte meg első győzelmét,
és ezzel megőrizte esélyét a nyol-
caddöntőbe jutásra.

A D csoportban a Real Madrid 3-
0-s sikerrel vágott vissza a moldo-
vai Sheriff Tiraspolnak, amely
szeptember végén nagy meglepe-
tésre 2-1-ra nyerni tudott a spanyol
fővárosban.

Onuţan Károly (k) egy alkalmi futballmérkőzésen, 2019-ben. 
Fotó: Czimbalmos Ferenc Attila

Czimbalmos Ferenc Attila



ADÁSVÉTEL

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

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)

ELADÓK 25-30 kg-os fehér báznai
süldők a Felső-Nyárádmentén. Tel.
0744-363-940. (13935-I)

ELADÓ minőségi vörösbor, alma-,
törköly- és szilvapálinka. A pálinka
eperfa hordóban van tárolva, és hiva-
talos főzdében készült 2018-ban.
Eladó biotermesztésű sütőtök. Tel.
0740-808-298. (13961-I)

ELADÓK süldők és hízott disznó. Tel.
0740-463-935, 0265/320-382. (13938)

ELADÓ sírhely a katolikus temetőben,
közel a felső kapuhoz. Ára. 6000 lej. A
temető gondnokságának feltétele,
hogy a vevő a katolikus egyházközség
tagságfizető tagja legyen. A szükséges
kérdőív kitöltése és beadása után 1-2
hónap a várakozási idő a katolikus
egyháztanács jóváhagyására. Csak
komoly érdeklődők jelentkezzenek. Tel.
0745-233-532. (14009-I)

ELADÓ 150-160 kg-os disznó, 11
lej/kg. Tel. 0742-491-626. (14012-I)

ELADÓ egy 140-150 kg-os disznó.
Tel. 0365/410-075, 0754-895-544.
(14011-I)

ELADÓ fával fűthető csempekályha,
jó állapotban levő vízpumpa, egy ba-
kancs új állapotban. Tel. 0740-554-
685. (14013-I)

LAKÁS

ÉLETJÁRADÉKKAL lakást vásáro-
lok. Tel. 0745-897-690. (13799-I)

ELADÓ Székelytompán családi ház,
két család részére megfelelő, egy-
szoba-összkomfort és egyszoba-
konyha, kamra, két külön bejárat, 14
ár telekkel. Irányár: 38.000 euró. Tel.
0742-663-454. (13868-I)

ELADÓ 3 szobás, I. osztályú, IV.
emeleti, két fürdőszobás tömbházla-
kás a Kovászna sétány 8. szám alatt
és 22.000 m2 földterület Marosszent-
györgyön, a Semtest könyékén. Tel.
0754-772-238. (13875-I)

KIADÓ kétszobás lakrész bebúto-
rozva, azonnal beköltözhető. 250
euró + garancia (alkudható). Tel.
0771-677-830. (13960-I)

KIADÓ lakást keresek hosszú távra.
Tel. 0748-799-202. (13990-I)

KIADÓ hosszú távra 3 szobás, búto-
rozott tömbházlakás a Kövesdombon.
Tel. 0741-123-181. (14020-I)

MINDENFÉLE 

KERESEM az Erdélyi Figyelő 1994-
es évfolyamának 1-es számát. Az Új
Élet folyóirat utódját Marosvásárhe-
lyen adták ki, de a lapnak ez a száma
egyik könyvtárban sincs meg. Ha va-
lakinek van példánya ebből a lap-
számból, kérem, hívjon fel a
következő számon:  0740-761-843.
Előre is köszönöm! Kuszálik Péter
sajtóbibliográfus, kutató. (sz.-I) 

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

AUTOMATA MOSÓGÉPEK, MOSO-
GATÓGÉPEK, ruhaszárítók, hűtő-
szekrények, sütők, porszívók, gáz- és
villanykályhák javítását vállaljuk az
ügyfél lakásán, bárhol Maros megyé-
ben. Kelemen szerviz. Tel. 0265/243-
294, 0745-560-092. (13811-I)

ENGEDÉLLYEL rendelkező szerelő
víz-, gáz-, központi fűtéssel, padlófű-
téssel, kanalizálással kapcsolatos
sürgősségi eseteket vállal. Tel. 0770-
905-315. (13755)

56 ÉVES NŐ, munkát vállalok: takarítást,
beteggondozást, házvezetői állást. Tel.
0770-663-571. (13949)

VÁLLALUNK tetőkészítést, tetőjaví-
tást, bármilyen szigetelést, csatorna-
készítést, csatornajavítást, festést,
bármilyen lemezmunkát, kerítéské-
szítést, kerítésjavítást. Tel. 0767-837-
782. (13611)

VÁLLALOK szobafestést, mázolást,
lépcsőházfestést, csempe-, padló-
csempe-, lamináltparkett-lerakást garan-
ciával. Tel. 0746-552-473. (13930)

CÉG vállal háztetőkészítést, tetőfe-
dést, tetőjavítást, bel- és kültéri mun-
kát, bontást, festést. Tel.
0774-574-527. (13932-I)

KERTTAKARÍTÁS, favágás, bontás
stb. Tel. 0770-621-920. (13932-I)

TERMOPÁN ajtók, ablakok javítása,
szúnyoghálók szerelése. Tel. 0771-383-
725. (13976)

VÁSÁROLOK régi autót, hibás
krosszmotort, ATV-t és fémtárgyakat
ócskavasba. Tel. 0770-621-920.
(13932-I)

TETŐFEDŐ bádogos vállalja: új tető
készítését, régi tető javítását, eresz-
csatorna javítását és új szerelését,
cserépforgatást, meszelést, kapuk
festését és készítését. Tel. 0757-293-
000. (13897-I)

VÁLLALOK mindenféle építkezési
munkát, fametszést előnyös áron. Tel.
0741-352-972. (13995)

KIADÓ garázs az oroszpiac környé-
kén. Tel. 0770-545-503. (13997-I)

MOSÓGÉP- és hűtőszekrény-javítást
vállalok. Tel. 0755-825-502. (14005-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Itthagytál mindent, amiért küzdöt-
tél,
Elváltál azoktól, akiket szerettél.
Szívünkben itt él emléked örökre,
Mosolygós arcod itt marad szí-
vünkben.
Fájó szívvel emlékezünk novem-
ber 26-án KÁDÁR GYÖRGYRE,
Marosszentkirály volt polgármes-
terére halálának 10. évfordulóján.
Szerető felesége, fia, lánya, veje
és unokái. (13842-I)

Szomorú szívvel, testvéri szere-
tettel emlékezünk november 30-
án SIMON ALBERTRE halálának
első évfordulóján. Emlékét min-
dig megőrzi bátyja, Árpád, húga,
Edit. (13952)

Haláluk 20. évfordulóján fájda-
lommal emlékezünk drága halot-
tainkra. November 28-án a
tragikus körülmények között el-
hunyt ifj. JAKAB ELEMÉRRE
(JAXI), valamint november 30-án
id. JAKAB ELEMÉRRE, aki meg-
döbbentő hirtelenséggel követte
fiát az örökkévalóságba. Drága
emléküket kegyelettel őrzik sze-
retteik. (13957-I)

Kegyelettel és szomorú szívvel
gondolok november 26-án NAGY
ZOLTÁNRA eltávozásának első
évfordulóján. Áldott emléke meg-
marad szívemben. Nyugodjon bé-
kességben! Unokanővére, Magdi.
(13975)

Kegyelettel és szomorú szívünk
mély fájdalmával emlékezünk no-
vember 26-án NAGY ZOLTÁN
OSZKÁR volt ny. tanárra halálá-
nak első évfordulóján. Szerető és
gondoskodó emlékét örökre őrzi
lánya, Évike és a rokonok. 
Jóindulatú, segítőkész lelke min-
dig velünk maradt. Emléke le-
gyen áldott, nyugalma csendes!
(13982-I)
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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)
TEHERSZÁLLÍTÁST vállalok maximum 1,5 tonnáig. Tel. 0748-
580-389. (p.-I)
DR. INCZE SÁNDOR belgyógyász főorvos betegeket fogad Ma-
rosvásárhelyen, a Tudor Vladimirescu utca 21/A szám alatt. Tel.
0265/265-112. (13891-I)
A TIMKO PÉKSÉG alkalmaz 3-as fokozatú BETEGNYUGDÍJA-
SOKAT. Érdeklődni a Bodoni utca 85. szám alatt vagy a 0756-128-
310-es telefonszámon. (66062-I)
NŐIFODRÁSZ-SZOLGÁLTATÁS a kliens otthonában. Tel. 0740-
451-092. (13989)
A marosszentgyörgyi GASTROMETAL MAGÁNCÉG LEMEZ-
HAJLÍTÓGÉP-KEZELŐT alkalmaz. Érdeklődni a következő tele-
fonszámon lehet: 0728-328-881, az önéletrajzokat a
jobs@gastrometal.ro e-mail-címre várják. (66067)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

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)

Szülőföldön okosan
Kertészeti tanfolyam 

Érdekel a zöldség- vagy a gyümölcstermesztés?
Pályáznál vagy agrárcéget alapítanál, de nincs elismert diplomád? 
Az RMGE Maros szervezet kertészeti tanfolyamot indít.
Van még hely, jelentkezz! 
A 180 órás elméleti, illetve gyakorlati képzés befejezése és a zá-

róvizsga sikeres letétele után a résztvevők a Munkaügyi és az Ok-
tatási Minisztérium által elismert oklevelet kapnak. 

Érdeklődni a következő elérhetőségeken lehet: Kiss Miklós falu-
gazdász, tel. 0787-828-403, Sikó László falugazdász, tel. 0787-723-
733 vagy személyesen hétköznap 9–15 óra között Maros-
vásárhelyen, a szervezet Laposnya utca 23. szám alatti székhelyén. 

*
Állattenyésztési tanfolyam

Érdekel az állattenyésztés? 
Pályáznál vagy gazdálkodással foglalkozó céget alapítanál, de

nincs elismert diplomád? 
Az RMGE Maros szervezet állattenyésztési tanfolyamot indít

(Fermier în producţia animală).
Van még hely, jelentkezz!
A 180 órás elméleti, illetve gyakorlati képzés befejezése és a zá-

róvizsga sikeres letétele után a résztvevők a Munkaügyi és az Ok-
tatási Minisztérium által elismert oklevelet kapnak.

Érdeklődni a következő elérhetőségen lehet: Kiss Miklós falugaz-
dász, tel. 0787-828-403 vagy személyesen hétköznap 9 és 15 óra kö-
zött Marosvásárhelyen, a szervezet Laposnya utca 23. szám alatti
székhelyén. 

*
Állattenyésztő és növénytermesztő tanfolyam

Az RMGE Maros szervezet akkreditált állattenyésztő és növény-
termesztő tanfolyamot (Agricultor în culturi vegetale şi crescător
de animale) indít. 

A 180 órás állattenyésztési és növénytermesztési tanfolyamra
már lehet jelentkezni Kiss Miklós (0787-828-403) és Sikó László
(0787-723-733) falugazdászoknál vagy személyesen hétköznap 9 és
15 óra között Marosvásárhelyen, a szervezet Laposnya utca 23.
szám alatti székhelyén. 

*
Méhésztanfolyam

Érdekel a méhészet? 
Pályáznál vagy gazdálkodással foglalkozó céget alapítanál, de

nincs elismert diplomád? 
Az RMGE Maros szervezet december elején méhésztanfolyamot

indít.
Van még hely, jelentkezz!
A 360 órás elméleti-gyakorlati képzés befejezése és a záróvizsga

sikeres letétele után a résztvevők a Munkaügyi és az Oktatási Mi-
nisztérium által elismert oklevelet kapnak.

Érdeklődni Kiss Miklós falugazdásznál a 0787-828-403-as tele-
fonszámon vagy személyesen hétköznap 9–15 óra között Marosvá-
sárhelyen, a szervezet Laposnya utca 23. szám alatti székhelyén. 

A tanfolyamokat az RMGE Maros Laposnya utca 23. szám alatti
székházában tartják. 

A Marosvásárhelyi Transilvania Repülőtér 
versenyvizsgát hirdet egy rendszergazda állás betöltésére 

– COR-kód 252301.  
A versenyvizsga időpontja: december 20., 10 óra.

Bővebb tájékoztatás a www.transylvaniaairport.ro honlapon
vagy a 0265-328-888-as telefonszámon. 

MAROS MEGYEI TANÁCS

Iskolaprogram 

A romániai iskolaprogram megvalósításával fog-
lalkozó megyei bizottság nevében tájékoztatjuk
Önöket, hogy 2021 októberében a Maros Megyei
Közegészségügyi Igazgatóság a megye két okta-
tási intézményében ellenőrizte a tevékenység le-
bonyolítását. Az ellenőrzés során nem találtak
szabálytalanságot.

Emellett 25 oktatási egységben, több mint 832
diák és 42 tanár részvételével került sor a gyü-
mölcs-, zöldség-, tej- és tejtermékfogyasztással
kapcsolatos tematikus tevékenységekre.

A Maros Megyei Tanács sajtóirodája



Fájdalmas szívvel emlékezünk
november 27-én a drága jó édes-
anyára, nagymamára, MÁTHÉ
IBOLYÁRA halálának 5. évfordu-
lóján, valamint édesapánkra, id.
MÁTHÉ FERENCRE halálának 7.
évfordulóján. Emlékük legyen ál-
dott, nyugalmuk csendes! 
Emléküket őrzi leányuk, Tünde és
családja, valamint fiuk, Ferike és
családja. (13991-I)

Egy pillanat volt, és mindennek
vége, gyorsan távoztál a végte-
lenbe. Szerető szíveddel nem
örülsz már nekünk. Szemünkben
könnycsepp, szívünkben egy
végtelen szeretet, amit tőlünk
soha senki el nem vehet. Telhet-
nek a hónapok, múlhatnak az
évek, bennünk él egy arc, szívből
szeretünk, s nem feledünk Téged.
A búcsú nélküli elválás szívszo-
rító emlékével emlékezünk 2020.
november 28-ára, amikor egy éve
távozott az élők sorából a drága
jó férj, édesapa, nagytata, testvér,
rokon és jó barát, LOKODI 
ZOLTÁN életének 76. évében.
Drága emléke örökre szívünkben
marad. Szerettei. (13996)

Szomorú szívvel emlékezünk
SIKÓ ÁRPÁDRA (az ASA volt já-
tékosára) halálának első évfordu-
lóján. Szép emlékét szívünkben
megőrizzük. Emléke legyen ál-
dott, nyugalma csendes! A gyá-
szoló család. (14001)

Fájó szívvel emlékezünk novem-
ber 26-án PAKUTS DEZSŐRE ha-
lálának 3. évfordulóján. Emléke
legyen áldott, nyugalma csendes!
Emlékét szívében őrzi lánya, fele-
sége és édesapja. (p.-I)

„Ábrándok ők, kiket valóra bűvöl
az áhítat, az ima és a csók.
Idézetek egy régi-régi műből.”
A feledhetetlen Édesanyára,
Nagymamára, Hitvestársra,
NAGY ÁGNES tanárnőre emlé-
keznek és emlékeztetnek szeret-
tei Égi Hazába távozásának
kilencedik évfordulóján. Igaz és
halhatatlan lelke örök ihletforrás
a jóra, a szelíd és szeretetben
gazdag, imádságos életre. (-I)

„A szeretetben nincs felejtés.
Ezért megrendítő, ha elveszíted
azt, akit szerettél: a halál olyasmit
kér tőled, ami lehetetlen, hogy fe-
lejtsd el, akivel egy vagy. Soha
senki sem tudta ezt megtenni.”
(Müller Péter)
Soha nem múló fájdalommal em-
lékezünk drága édesanyánkra és
nagymamára, a mezőcsávási 
VITÁLIS szül. IMREH ERZSÉBET
óvónőre halálának 7. évforduló-
ján. Önfeláldozó szereteted, jósá-
god nem felejtjük el. Emléked
legyen áldott, pihenésed csen-
des! Mindig szerető gyermekeid
és unokáid. (14019-I)

Fájó szívvel emlékezünk novem-
ber 30-án, halálának 19. évfordu-
lóján SZABÓ ZOLTÁNRA, az
önfeláldozó, drága jó apára,
nagyapára. Emléked örökké szí-
vünkben őrizzük. Nyugodj béké-
ben! Torontóból szerető fiad,
Lóránt, felesége, Gabriella, uno-
káid: Boglárka és Bence. (sz.-I)

ELHALÁLOZÁS

Szomorú szívvel, de Isten akara-
tát elfogadva tudatjuk, hogy a
szeretett férj, drága édesapa,
nagytata, dédtata, rokon és isme-
rős, a gernyeszegi születésű 

id. KOLCSÁR JÓZSEF 
84 éves korában hosszú szenve-
dés után hazatért Teremtő Urá-
hoz. 
Temetése 2021. november 26-án
14 órakor kerül sor a helyi teme-
tőben, református szertartás sze-
rint. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! 

A gyászoló család. (p.-I)

Fájó szívvel veszünk búcsút a
szeretett édesanyától, anyóstól
és nagymamától,
SCHÜLLE (RUSU) MÁRTÁTÓL.

Nagyon fogsz hiányozni, de min-
dig a szívünkben, lelkünkben
maradsz.
Temetése decemberben lesz a
marosvásárhelyi római katolikus
temetőben, az időpontot később
közöljük.
Gyermekei: Virgil és Marius, me-
nyei: Luciana és Márta, unokái:
Lucian, Andreea és Csilla.
(14016-I)

Mély fájdalommal tudatjuk a kö-
zeli és távoli rokonokkal, ismerő-
sökkel, hogy  a drága jó
édesanya, anyós, nagymama,
dédmama,

özv. TROMBITÁS ILONA
szerető szíve november 24-én,
életének 88. évében megszűnt
dobogni. Örök nyugalomra no-
vember 27-én, szombaton 13 óra-
kor helyezzük a marosugrai
temetőbe, református szertartás
szerint. Nyugodjon békében!
Soha nem feledünk, drága édes-
anyám! 

A gyászoló család. (14021-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
egy nemes lélek, a szeretett fele-
ség, édesanya, testvér és jó
barát, olyan útra lépett, ahonnan
visszatérés nincs. A gyógyulás
reményében, türelmesen viselte
hosszas betegségét.

GERGELY ENDRÉNÉ
szül. Adorjáni Mária-Gyöngyi

életének 74., házasságának 42.
évében visszaadta lelkét Terem-
tőjének.
Drága halottunkat 2021. novem-
ber 27-én, szombaton, a 12 óra-
kor kezdődő unitárius temetési
szertartás után kísérjük utolsó
földi útjára a dicsőszentmár-
toni ravatalozóból a helyi teme-
tőbe.
Emlékedet szívünkben őrizzük!

A gyászoló család (-)
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„Szeretet, barátság, mint minden, mulandó, 
de emlékezete, öröme állandó.”

(Berzsenyi Dániel)
„A legszebb emlék a szeretet, melyet mások szívében hagyunk
magunk után.”

(Cicero)
Szomorúan, tisztelettel, kegyelettel gondolunk a drága jó szü-
lőkre, nagyszülőkre, testvérekre, rokonokra, kollégákra, szom-
szédokra, ismerősökre, 

APA ILONA EMMÁRA 
(született Bodó) 

távozta 12. évében, november 25-én, valamint 
APA SÁNDORRA 

elhunyta 9. évében, augusztus 13-án. Nyugalmuk legyen
békés, emlékük áldott!

Szeretteik: Ica, Terike és hozzátartozóik. (13970)

Te már ott vagy, ahol nincs fájdalom,
sírodra szálljon áldás és nyugalom.
Álmaid a földben legyenek csende-
sek, Isten őrködjön pihenésed felett.

Összetört szívvel emlékezünk a ká-
posztásszentmiklósi 

id. FEKETICS LÁSZLÓRA 
halálának ötödik évfordulóján.
Sebzett szívünk fájdalmát leírni nem
lehet, csak törölni a hulló könnyeket. Drága jó Atyánk, Te adj
erőt, és vigasztalj meg az örök élet hitével, a feltámadás bol-
dog reményével. 
Emlékét őrzi családja és szerettei. Emléke legyen áldott, nyu-
galma csendes! Nyugodjon békében! (13954)

Bennem él egy arc, egy meleg te-
kintet, egy simogató kéz, egy sóhaj,
egy lehelet, amit tőlem soha senki
el nem vehet. 
Egy a reményem, mely éltet és
vezet, hogy egyszer még találko-
zom veled. Másképp lenne minden,
hogyha velem lennél, ha hozzám
szólnál. Mert egy anyának nincs
annál nagyobb fájdalom, mint ami-
től könnyes lesz a szeme, mert gyermekét fedi a sírhalom. Azt
a napot feledni nem tudom, mikor reggel érted szóltak a ha-
rangok. Mint egy gyors folyó, úgy múlnak az évek, hiányod fáj-
dalom, elviselni nehéz, szívemben örökké tart az emlékezés.
Elmentél egy hosszú útra, azóta tiéd a csend és a végtelen
nyugalom. 
A búcsú nélküli elválás fájdalmával emlékezem november 25-én 

BODÓ JÓZSEFRE 
halálának 10. évfordulóján.  
Szerető édesanyád. Nyugodjál békében, drága gyermekem,
sokszor gondolok rád! (13918)

Te már ott vagy, ahol nincs fájdalom,
sírodra szálljon áldás és nyugalom.
Álmod a földben legyen csendes,
Isten őrködjön pihenésed felett.
Fájdalommal emlékezünk november
30-án, halálának első évfordulóján
a nyárádszentlászlói születésű 

SIMON ADALBERT 
(BERCI) 

marosvásárhelyi lakosra, akit hirte-
len elragadott a halál.
Emlékét őrzi felesége, Marika, két lánya: Zsófia és Enikő, veje,
Lacika és a két unoka: Dani és Rebeka.
Nem feledjük soha. Nyugodj békében!
Akik ismerték és szerették, gondoljanak rá kegyelettel! (13993)

Gyertyákat gyújtunk és mécseseket,
ezek a fények világítsanak neked.
Örök világosságban, békességben
nyugodj. Soha el nem felejtünk téged.
Szomorú szívvel emlékezünk novem-
ber 26-án a felejthetetlen férjre, édes-
apára, nagyapára, 

id. SZÉKELY GYÖRGYRE 
halálának 28. évfordulóján. 
Emléked szívünkben él. Nyugodj bé-
kében! 
Feleséged, gyermekeid és azok családja, unokáid: Boti, Emese
és Beti. (14015-I)

„Arany volt a szíved,
Szeretet az életed,
Téged feledni nem lehet.”
Kegyelettel emlékezem november 27-
én, drága édesanyám,

özv. SZŐCS JÓZSEFNÉ 
szül. FÁBIÁN MAGDOLNA 

halálának 6. évfordulóján. Szép emlé-
két tisztelettel őrzöm. Emléke legyen
áldott, pihenése csendes!
Szerető leánya, Székely Katalin és
családja. (14018)
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A PC House csapata 
új munkatársat keres 

az alábbi munkakörökbe: 

* targoncavezető (stivuitorist)
* raktári dolgozó
* tesztelő

Elvárások: 
• Targoncavezetői bizonyítvány (a targoncásnak jelentkezők ese-
tében)
• A román és a magyar nyelv ismerete 
• Jó kommunikációs készség 
• Rugalmasság, türelem, precizitás 

Amit kínálunk: 
• Versenyképes bérezés 
• Dinamikus csapat 
• Modern munkakörnyezet 

Az önéletrajzot (CV) e-mailben a jobs@multiplan.ro címre kell
elküldeni vagy személyesen be lehet nyújtani 

a Maros/Mureşului utca 17. szám alatti székhelyen legkésőbb 
november 26-ig, a munkakör megjelölésével.

Közlemény
határozattervezet kidolgozására a 2017. június 29-i 118. számú, a
szászrégeni ANL-s lakások értékesítésére vonatkozó, módosított és
kiegészített  tanácsi határozat 1. cikkelyének módosításáról

A közigazgatásban a döntéshozatal átláthatóságáról szóló
52/2003. sz., utólagosan módosított és kiegészített törvény előírásai
szerint Szászrégen municípium polgármestere értesíti az érdekel-
teket a 118/2017-es, a szászrégeni ANL-s lakások eladásáról szóló,
utólag módosított és kiegészített helyi tanácsi határozat 1. cikke-
lyének módosítására vonatkozó határozattervezet kibocsátásáról. 

A nyilvános vita tárgyát képező határozattervezettel kapcsolatos
észrevételeket, javaslatokat vagy ajánlás értékű véleményeket a
szászrégeni városházán, a közönségszolgálati irodában lehet be-
nyújtani, el lehet küldeni  az office@primariareghin.ro e-mail-
címre, vagy faxon a következő számra:  0265/512-542, december
20-ig.

Az elküldött hozzászóláson a következő megjegyzés kell szere-
peljen: Ajánlás a szászrégeni helyi tanácsnak a szászrégeni ANL-s
lakások értékesítéséről szóló 118/2017. 06. 29 számú, utólag módosí-
tott és kiegészített helyi tanácsi határozat 1. cikkelyének módosításá-
hoz.

Azon érdekelt személyek vagy szervezetek, akik/amelyek a fenti
nyilvános vita tárgyát képező határozattervezettel kapcsolatban
írásbeli megjegyzést,  javaslatot vagy véleményt nyújtanak be, a
feladás dátumának és a feladó elérhetőségeinek megjelölésével,
meg kell jelöljék a hozzászólásuk tárgyát képező cikkelyeket is. 

A tájékoztató anyagok megtekinthetők a szászrégeni  városháza
hirdetőtábláján és a www.primariareghin.ro honlapon, a „Döntési
átláthatóság” rovatban.


