
Megrongálták 
az adventi koszorút
December 2-ára, csütörtökre virradó
éjszaka megrongálták, meggyalázták
a marosvásárhelyi Bolyai téren felállí-
tott adventi koszorút, amelynek első
lángját advent első vasárnapján nagy-
számú marosvásárhelyi magyar
ember, a felekezetek elöljárói jelenlé-
tében gyújtották meg. A vandalizmus
az újbóli megalázás érzését váltotta ki
a város magyar közösségében, mi-
után öt nappal azelőtt örömmel nyug-
táztuk, hogy végre köztéren is
állíthatunk adventi koszorút, s közö-
sen ünnepelhetünk. 
____________4.
Kilencven éve
Kristyoron született
Furka Árpád
A Magyarországra való áttelepülés
sorsszerűnek tekinthető. A második
bécsi döntés értelmében ugyanis Kris-
tyor Dél-Erdélyhez tartozott, Románia
része maradt. Édesapját a hatóságok
folyamatos nyomás alatt tartották, míg
édesanyját nagyon aggasztotta gyer-
mekeinek a hátrányos helyzete. Így a
szülei második házasságából született
kisfiú hazát váltott édesanyja oldalán.
____________5.
A magyar nyelv
napja 
Verespatakon
A magyar nyelv napja a közfigyelmet
igyekszik ráirányítani a magyar nép
szellemi-kulturális öröksége és nem-
zeti identitása alapját jelentő magyar
nyelvre. 2011. szeptember 26-án az
Országgyűlés a magyar nyelv napjává
nyilvánította november 13-át, 1844-
ben ugyanis ezen a napon fogadták el
a magyart államnyelvvé tevő 1844. évi
II. törvényt. 
____________15.
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Továbbra sem a megelőzés 
a fontos 

A családorvosoktól utólagosan visszakéri az egészségbiztosítási
pénztár a leszámlázott kiegészítő tevékenységekért kapott pénzt. A pá-
ciensek helyzetét megkönnyítő előírás az augusztusig megkötött keret-
szerződés egyik újdonsága volt, amit az illetékesek az egészségügyi
alapellátást szabályozó, de sok vitát kiváltó keretszerződés pozitívumai
között emlegettek. 

Mivel az augusztus 1-ig aláírt új keretszerződésben csökkentették a
páciensek száma után járó pénzt (fejpénzt), azt ígérték az orvosoknak,
hogy az új szolgáltatásokkal pótolhatják az elveszített összeget. A le-
hetőség jó esélyt jelentett a betegek kivizsgálására, követésére, amikor
annyira háttérbe szorult a nem covidos páciensek ellátása. Az újonnan
bevezetett kiegészítő szolgáltatásokat a családorvosok egy része szí-
vesen vállalta. A rendelési időn kívül előzőleg engedélyezett ultrahang-
vizsgálat mellett lehetővé vált ugyanis, hogy a listájukon lévő
személyeknek korábban a szakorvosok által végzett vizsgálatokat át-
vállalják, mint a szívműködést jelző EKG és a 24 órás vérnyomásmé-
rés, azok kiértékelése, továbbá a karon és az alsó lábszáron mért
perifériás nyomás, és a tüdő légzéskapacitásának a mérése. 

Amint a megyei egészségbiztosítási pénztártól annak idején tájé-
koztattak, az újonnan bevezetett szolgáltatásokhoz nem kérnek sajátos

Bodolai Gyöngyi

(Folytatás a 3. oldalon)

A Brassói Regionális Útügyi Igazgatóság zöldutat adott a
marosvásárhelyi terelőút műszaki dokumentációjának aktu-
alizálására, a szerződés 38 hónapra szól. A több mint hét éve
elkezdett terelőutat Koronka övezetéből építenék, a 13-as
országutat a nagyernyei 15-ös országúttal kötné össze. 

Amint a Brassói Regionális Útügyi Igazgatóság tájékoztatott, a mű-
szaki terv felújítási szerződését 2021. október 22-én írták alá, a meg-
kezdésére november 8-án adtak zöldutat. A szerződést a Royal CDV G2
– Specialist Consulting Kft. Társulás 2,2 millió lej értékben nyerte el. A
teljes műszaki dokumentáció aktualizálására a Brassói Regionális 
Útügyi Igazgatóság ez év március 23-án hirdetett közbeszerzési 

(Folytatás a 4. oldalon)

Újraindítás: Koronka–Nagyernye terelőút 

Felújítják 
a műszaki dokumentációt

Szer Pálosy Piroska 



Adventi vásár és évértékelő 
Szovátán 
Az előző évben a járványhelyzet miatt elmaradt a hagyo-
mányos adventi vásár Szovátán, idén azonban december
4-én, szombaton új helyszínen, a karácsonyi pompát öltő,
impozáns új napipiacon lesz a kézműves termékek vá-
sára. Ez alkalomra egy háromméteres fenyőfát is felállít
Szováta önkormányzata a piactéren. A vásár reggel 9
órakor kezdődik, és kora estig várja az érdeklődőket. 12
órakor a szovátai Tücsökraj népi zenekar adja elő sóvi-
déki népies jellegű, félórás ünnepi műsorát. Ezt követően
a város polgármestere, Fülöp László Zsolt számol be a

2021-es év megvalósításairól, eredményeiről. Az évérté-
kelés keretében a polgármester tájékoztat Szováta város
új arculati tervéről is, amelynek hamarosan kezdődik az
ismertető kampánya.

Húszéves a Mezőmadarasi 
Képzőművészeti Alkotótábor
Az évfordulót kiállítással ünnepli a szervező Maros-me-
zőségi Művésztelep és csapata. A decemberben láto-
gatható kiállítás megnyitója 5-én 12 órakor lesz az
unitárius egyházközség  Dersi János kiállítótermében.
Az utóbbi években született alkotásokból válogatott kép-
zőművészeti anyagot Nagy Miklós Kund művészeti író,
Molnár D. Dénes képzőművész és Czirjék Lajos szer-
vező méltatja. A rendezvény támogatója a Bethlen Gábor
Alap. 

Két ezrelékre esett vissza 
a fertőzöttségi ráta

Maros megyében 2,03 ezrelékre esett vissza a fertőzött-
ségi ráta, derül ki a megyei közegészségügyi igazgatóság
december elsejei kimutatásából. Továbbra is 17 település
van vörös tartományban, Backamadarason, Kisiklandon,
Mezősámsondon és Vajdaszentiványon a legmagasabb, 5
ezrelék fölötti a pozitív esetek száma. Marosvásárhely,
Nyárádszereda, Erdőszentgyörgy, Radnót, Marosludas és
Dicsőszentmárton sárga tartományba került, ezeken a te-
lepüléseken 3 ezrelék alatti az esetszám. 

Új repülőjáratok Vidrátszegről 
A HiSky Europe légitársaság három új járatot indít decem-
berben a vidrátszegi repülőtérről. Az Airbus repülőgépek
hetente kétszer szállítják az utasokat Angliába, Franciaor-
szágba és Olaszországba. Az első londoni járat december
18-án indul, Párizsba először december 19-én, Milánóba
20-án lehet repülni. Bővebb tájékoztatás a HiSky Europe
hivatalos honlapján, illetve a Transilvania légikikötő inter-
netes oldalán található. A repülőtér igazgatója közölte,
hogy a HiSky légitársaság Románia nemzeti ünnepe al-
kalmából december 5-ig minden repülőjegyre 10 eurós
kedvezményt biztosít. Foglaláskor az 1DECEMBRIE meg-
jegyzést kell feltüntetni, s a jegyárat automatikusan csök-
kentik. 

Oltottaknak járó értékjegyek 
A marosvásárhelyi oltóközpontokban december 2-ától lehet
átvenni a koronavírus ellen beoltottaknak járó értékjegye-
ket. A kormány döntése értelmében azok kapnak 100 lej
összértékű étkezési utalványt, akik szeptember 3. és októ-
ber 10-e között kapták meg a Covid–19 elleni Johnson &
Johnson egydózisú vakcinát vagy a Pfizer-BioNTech-, Mo-
derna-, AstraZeneca-oltás második adagját. A jogosultak
azokban az oltóközpontokban vehetik át az értékjegyet,
ahol immunizálták őket. A kedvezményezetteket telefonon
értesítik az átvétel időpontjáról és feltételeiről – tájékoztat
honlapján a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal.

Tűz Székelysárdon
Tegnap délelőtt tűz ütött ki egy székelysárdi, főút melletti
lakóházban. A tűzben a tetőzet teljesen megsemmisült. A
helyszínre a nyárádszeredai tűzoltókat riasztották. 

Hírszerkesztő: Mezey Sarolta

Ma FERENC és OLÍVIA,
holnap BORBÁLA
és BARBARA napja.
BORBÁLA: a görög Barbara
név átvétele. A fejlődés a Bar-
bára – Borbára – Borbála ala-
kokkal ment végbe. Jelentése:
idegen, külföldi nő.

3., péntek
A Nap kel 

7 óra 47 perckor, 
lenyugszik 

16 óra 37 perckor. 
Az év 337. napja, 
hátravan 28 nap.

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2021. december 2

1 EUR 4,9490
1 USD 4,3688

100 HUF 1,3660
1 g ARANY 249,3428

IDŐJÁRÁS
Változó idő
Hőmérséklet:

max. 8 0C
min. -1 0C

Megyei hírek
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ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő 

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

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

Tel.  0742-828-647

RENDEZVÉNYEK

Fogyatékkal élőnek lenni sokak olvasatában még min-
dig azt a kiszolgáltatott élethelyzetet jelenti, amikor fo-
lyamatosan függünk a környezetünktől, amikor szinte
lehetetlen teljes életet élni, normális párkapcsolatot ki-
alakítani, karriert építeni, sikereket elérni. Az Erdélyi
Magyar Televízió Nőszemközt című műsorában Kurta

Kinga vendégei olyan hölgyek, akik a legjobb példái
annak, hogy testi állapotuk nem korlátozza őket vá-
gyaik, terveik megvalósításában, és azt bizonyítják,
hogy fogyatékkal is lehet teljes életet élni.

A műsor péntek este 9 órától az Erdély TV képernyő-
jén és YouTube-csatornáján követhető. 

Nehéz két évet tudhatunk magunk mögött. Sajnos a ki-
látások sem annyira kedvezőek, mint ahogy néhány hó-
napja még reménykedtünk. De bízunk abban, hogy
közösen nemcsak átvészeljük, hanem lehetőségeinket ki-
használva felkészülünk a váratlan kihívások miatt kiszá-
míthatatlan időszakokra is. Folyamatosan mérlegeltük az
Önök anyagi lehetőségeit, és az utolsó percig halogattuk
az elkerülhetetlent, tudva azt, hogy hűséges előfizetőink
nagy része nyugdíjas. Sajnos most már mi is arra kénysze-
rülünk, hogy a jövő év elejétől növeljük az előfizetési
díjat. Nemcsak az energia- és üzemanyagár váratlan meg-
ugrása, hanem a nyomdapapír több mint duplájára való
drágulása miatt is. Talán nem minden olvasónk tudja, hogy
a Népújság azért is az Önök lapja, mert néhány sikeres pá-
lyázatot leszámítva a működtetéshez szükséges bevételt
az előfizetés és (a járványidőszakban megcsappant) rek-
lámok biztosítják. Csak így tudjuk megőrizni a közössé-
günk érdekeit szem előtt tartó függetlenségünket.

Szolgálat a hivatásunk. Szeretnénk értékteremtő fórum
maradni. Azért kérjük az Önök bizalmát, mert nekünk
egyetlen gazdánk van: az előfizető. És a jó gazda nem
hagyja kárba veszni értékeit. Befektet, hogy valamit visz-
szakapjon. Ígérjük: nem fognak csalódni. 

Január elsejétől a Népújság havi előfizetési díja 35 lej,
plusz 4,17 lej, a posta kihordási díja. Átszámítva ez azt je-
lenti, hogy egy lapszám az előfizetőknek 1,57 lejbe kerül.
Közel feleannyiba, mint ha példányonként vásárolná. Elő
lehet fizetni a lapunk internetes oldalán elérhető címen on-
line módon is. De rendelkezésükre állnak a lapkihordók,
postahivatalok és a szerkesztőség hirdetési és marketing-
osztálya. Az előfizetői hűséget továbbra is megháláljuk:
havonta kétszer 30%-os kedvezménnyel adhatnak fel
apróhirdetést lapunkban. 

Az adventi várakozás idejében meglepetéssel is készül-
tünk: várják bizalommal a jövő keddi lapszámunkat! 

Karácsonyi Zsigmond főszerkesztő

December 3., péntek:
* 17.00 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1: Concordia

Chiajna – Nagyszebeni Hermannstadt (2. liga, 16. forduló)
* 21.00 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1: Academica

Clinceni – Bukaresti Dinamo 1948 (1. liga, 18. forduló)
* 21.00 óra, M4 Sport: Paksi FC – Budapest Honvéd

(NB I, 15. forduló)
December 4., szombat:
* 12.30 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1: Bukaresti

CSA Steaua – Bodzavásári FC (2. liga, 16. forduló)
* 14.00 óra, M4 Sport: Gyirmót FC Győr – Mezőkövesd

Zsóry FC (NB I, 15. forduló)
* 15.00 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1: Chindia Târ-

govişte – Kolozsvári CFR 1907 (1. liga, 18. forduló)
* 16.30 óra, M4 Sport: Ferencvárosi TC – Puskás Aka-

démia FC (NB I, 15. forduló)
* 18.30 óra, M4 Sport +: Zalaegerszegi TE FC – Debre-

ceni VSC (NB I, 15. forduló)
* 21.30 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1: Konstancai

Farul – Bukaresti Rapid 1923 (1. liga, 18. forduló)

December 5., vasárnap:
* 13.30 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1: CS Mioveni

– Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK (1. liga, 18. forduló)
* 14.30 óra, M4 Sport: Kisvárda Master Good – MOL

Fehérvár FC (NB I, 15. forduló)
* 16.00 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1: Universitatea

1948 Craiova – FC Voluntari (1. liga, 18. forduló)
* 17.00 óra, M4 Sport: MTK Budapest – Újpest FC (NB

I, 15. forduló)
* 19.30 óra, M4 Sport +: Budafoki MTE – Diósgyőri

VTK (NB II, 19. forduló)
* 21.30 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1: Bukaresti

FCSB – Aradi UTA (1. liga, 18. forduló)
December 6., hétfő:
* 15.30 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1: Temesvári

Ripensia – FK Csíkszereda (2. liga, 16. forduló)
* 17.30 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1: Campionii

FC Argeş Piteşti – Medgyesi Gaz Metan (1. liga, 18. for-
duló)

* 20.30 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1: Botosáni FC
– CSU Craiova (1. liga, 18. forduló)

Fogyatékkal élő nők 
– az Erdély TV műsorában

Előfizetőink figyelmébe!

Román és magyar futballbajnoki mérkőzések 
a televízióban



Az Európai Unió négy nagy bankra – a Barclays, az
RBS, az HSBC és a Credit Suisse bankokra – szabott
ki összesen 344 millió eurós bírságot az unió tröszt-
ellenes szabályainak megszegése miatt – közölte az
Európai Bizottság csütörtökön.

A bizottsági tájékoztatás szerint bizonyítást nyert, hogy a
felsorolt bankok devizakereskedési kartellben játszottak össze,
amely lehetővé tette számukra, hogy legyőzzék a devizaügyle-
tekben rejlő kockázatokat.

A legnagyobb, 174 millió eurós bírságot az HSBC kapta,
míg a másik három bank kisebb büntetést kapott. A Credit Su-
isse valamivel több mint 83,3 millió euró, a Barclays 54,3 mil-
lió euró, az RBS pedig közel 32,5 millió euró büntetést köteles
fizetni.

Margrethe Vestager, az Európai Bizottság digitális korra fel-
készült Európáért felelős ügyvezető alelnöke a bejelentést kö-
vetően közölte: a bankoknak az összejátszó magatartása
aláásta a pénzügyi szektor integritását, ami kárt okozott az eu-
rópai gazdaság és a fogyasztók számára. A pénzintézetek de-
vizapiaci információkat és kereskedési terveket cseréltek,
alkalmanként egyeztették kereskedési stratégiájukat a Sterling
Lads nevű online csevegőszobán keresztül – ismertette.

A tájékoztatás szerint egy ötödik bank, az UBS elkerülte a
rá kiszabható 94 millió eurós bírságot, mivel figyelmeztette
az Európai Bizottságot a kartell létezéséről. A Barclays, az
RBS és az HSBC esetében a brüsszeli testület tíz százalékkal
csökkentette a bírság összegét, mert együttműködőek voltak
az uniós vizsgálat során – tették hozzá. (MTI)

INSP: a múlt heti koronavírusos el-
hunytak 88,4 százaléka oltatlan volt

Az Országos Közegészségügyi Intézet (INSP) szer-
dai tájékoztatása szerint a november 22-e és 28-a
közötti héten Bukarestben, illetve Bihar, Maros, Pra-
hova és Brassó megyében jegyezték a koronavírus-
sal összefüggő halálesetek 30 százalékát. Az INSP
heti jelentése értelmében a halálos áldozatok 88,4
százaléka nem volt beoltva koronavírus ellen. A no-
vember 22-28. közötti héten a koronavírusos meg-
betegedések 33,5 százalékát Bukarestben, illetve
Kolozs, Temes, Arad és Bihar megyében jegyezték.
A fertőzöttek 70,5 százaléka nem volt beoltva. Az
INSP közölte azt is, hogy az elhunytak 93,2 száza-
lékának volt valamilyen társbetegsége. (Agerpres)

Visszaszolgáltatták a református
egyháznak a zilahi Wesselényi
Kollégium épületeit

A Kolozsvári Táblabíróság visszaszolgáltatta a Ki-
rályhágómelléki Református Egyházkerületnek
(KREK) a zilahi Wesselényi Kollégium épületeit – kö-
zölte csütörtökön a Maszol.ro portál. A múlt hét
végén kimondott ítéletről Seres Dénes, az RMDSZ
Szilágy megyei parlamenti képviselője nyilatkozott a
portálnak. A jogász képviselő az igazság győzelmé-
nek tekintette az ítéletet, hiszen – mint fogalmazott
– köztudott volt, hogy a zilahi Wesselényi Kollégium
az államosításig a református egyház tulajdonát ké-
pezte. Hozzátette: „a református egyház által előál-
lított bizonyítékok megcáfolhatatlanok, és
egyértelműen bizonyítják a tulajdonjogot, amit most
a táblabíróság szentesített”. A bíróságok portálján el-
érhető ítéletkivonat szerint a táblabíróság részben
hagyta jóvá az egyház kérését. (MTI)

Kitiltják az oltatlanokat a kis-
kereskedelemből Németországban

Kitiltják az oltatlanokat a kiskereskedelmi üzletekből
Németországban – jelentette be Angela Merkel
ügyvezető kancellár csütörtökön Berlinben. A szö-
vetségi kormány és a tartományi kormányok veze-
tőinek tanácskozásán hozott döntés szerint
valamennyi tartományban bevezetik, hogy az új tí-
pusú koronavírus (SARS-CoV-2) okozta betegség
(Covid-19) elleni védőoltással nem rendelkezők ki-
zárólag az alapellátást biztosító boltokba léphetnek
be. A vírus terjedésének lassításához egy sor to-
vábbi korlátozást is bevezetnek, mert a Covid-19
miatt kórházba kerülők nagy száma miatt veszélybe
került az egészségügyi ellátórendszer teljesítőké-
pessége. Ebben a helyzetben közös erőfeszítéssel,
a „nemzeti szolidaritás” eszközével minél gyorsab-
ban meg kell törni a járvány eddigi legerősebb, ne-
gyedik hullámát – emelte ki Angela Merkel. A
kötelezettséget februártól vezethetik be. (MTI)

Ország – világ
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Románia megkapta az uniós helyreállítási alapból
járó támogatás első részletét

Az Európai Bizottság csütörtökön átutalta az uniós
helyreállítási alapból a Romániát megillető vissza
nem térítendő támogatás 13 százalékának megfe-
lelő 1,8 milliárd eurót. Az összeget az országos hely-
reállítási tervbe (PNRR) foglalt beruházásokra és
reformokra fordítja a kormány.

Románia a terv révén összesen 29,2 milliárd eurót kap,
amelyből 14,2 milliárd euró vissza nem térítendő támogatás,
14,9 milliárd euró pedig hitel.

Az ország olyan befektetésekre és reformokra kap finanszí-
rozást az uniós helyreállítási alapból, amelyek várhatóan tel-
jesen átalakítják a gazdaságát és társadalmát. Bukarest többek
között a zöldre való átállásra, a digitális átállásra, a társadalom
és a gazdaság ellenállóképességének megszilárdítására vállalt
kötelezettséget.

Az országos helyreállítási tervben Románia 3,9 milliárd
eurót szán a vasúti infrastruktúrájának a zöld átállást szolgáló
korszerűsítésére, emellett 2,7 milliárd eurót fordít társasházak
és középületek energiahatékonyságának és a földrengésekkel
szembeni ellenállóképességének a növelésére.

Mintegy 855 millió eurót zöldenergia termelésére és a szén-,
illetve lignitalapú energiatermelés kivezetésére, megújuló ener-
giaforrások felhasználására költenek, a biodiverzitás megőr-
zésére és környezetvédelemre pedig összesen 1,1 milliárd
eurós beruházásokat terveznek.

Románia 1,5 milliárd eurót fektet be a közigazgatás digita-
lizálásába, 470 millió eurót az elektronikus egészségügyi szol-
gáltatási tér kialakításába és 881 millió eurót az oktatás
digitalizálásába.

Az egészségügyi infrastruktúra korszerűsítésére 2 milliárd
euró értékű beruházást ír elő az országos helyreállítási terv.
Románia területi és társadalmi kohéziójának növelésére a köz-
úti szállítás korszerűsítése és a közlekedésbiztonság javításra
révén 3,9 milliárd eurós befektetéseket terveznek.

Az országos helyreállítási terv a döntéshozatal javítását, egy
fenntartható költségvetés kialakítását, az adórendszer és a
nyugdíjrendszer reformját, illetve a takarékosabb költekezést
is célozza. Emellett javít az üzleti környezeten az igazságszol-
gáltatás függetlenségének és hatékonyságának növelésével, il-
letve a korrupcióellenes küzdelem erősítésével. (Agerpres)

kompetenciát, mivel azokat a családorvosi képzés során
oktatják. Ezért, abban az esetben, ha a családorvos ren-
delkezik a szükséges eszköztárral, a listáján szereplő kró-
nikus betegeknek a rendelési idő alatt óránként három
vizsgálatot elvégezhet, amiért fizetni fog a pénztár. A
havi vizsgálatok számát pedig nem szabályozzák – nyi-
latkozta korábban a megyei EBP szerződéskötési igaz-
gatója. 

Azoknál a családorvosoknál, akik már rendelkeztek
készülékekkel, vagy fellelkesülve nem kevés összeget arra
áldoztak, hogy beszerezzék ezeket, jól beindult a tevé-
kenység. A páciensek közül sokan igénybe vették, mert
közelebb volt a lakhelyükhöz, hozzáférhetőek voltak a
vizsgálatok, és kiderültek olyan elváltozások, betegségek,
amiről nem tudtak korábban, és pontosabban követhe-
tővé vált a krónikus betegek állapota. 

Csakhogy a keretszerződés előírásait három hónap
múlva szabályozták, és az új normákat visszamenőleg al-
kalmazva a kiegészítő szolgáltatásokért kapott pénzt
vissza kell fizetni. Az érintett orvosok szerint ez felhábo-
rító, mert a pénzért megdolgoztak, és úgy érzik, hogy be-
csapták őket. Ráadásul a nagy összegű befektetések sem
térültek meg az eltelt három hónap alatt. Az új előírások
szerint meg kellene hosszabbítani a napi munkaidőt
azért, hogy ezeket a vizsgálatokat elvégezhessék, ezt nem
éri meg vállalni, mert megszabják a havi vizsgálatok szá-
mát, ami nem tölti ki a napi egy, két vagy három órát –
vélekednek azok, aki az ultrahangvizsgálatokkal már ki-
próbálták ezt a lehetőséget (az orvosnak húsz órát kellett
a rendelőben töltenie azért, hogy elvégezzen tíz EKG-t).
Ha egy óra alatt annyi kiegészítő vizsgálatra nyílna le-
hetőség, ami naponta abba az órába belefér, az elfogad-
ható lenne, de az egészségbiztosításnál nem így
gondolkoznak. Valójában olyan módon kezdik csűrni-
csavarni, hogy a megelőzés szempontjából annyira fon-
tos lépés ne érje meg a családorvosoknak, és
lemondjanak róla. 

Érdeklődésünkre, hogy értesítették-e őket időben az új
előírásokról, a legtöbben nemmel válaszoltak. Így most
azokat érinti, akik rendelkeztek vagy vásároltak készülé-
ket, de távlatilag többen is megtették volna, ha látják,
hogy mennyire hálásak érte a betegek. Az egészségügy
számára pedig összehasonlíthatatlanul olcsóbb lett
volna továbbra is fenntartani ezt a megelőzést szolgáló
lehetőséget, mint amennyibe a szívinfarktust vagy agy-
vérzést szenvedett betegek kórházi ellátása kerül. 

Továbbra sem 
a megelőzés a fontos 

(Folytatás az 1. oldalról)

Négy bankot bírságoltak meg az EU trösztellenes 
szabályainak megsértése miatt

Nicolae Ciucă miniszterelnök egyházi elöljárókkal
találkozott csütörtökön a bukaresti Coral-templom-
ban, az ország legnagyobb zsinagógájában, hogy
segítségüket kérje a koronavírus elleni oltási kam-
pány felgyorsításához.

A megbeszélés után a kormányfő elmondta: azt kérték az
ország lakosságának 99 százalékát képviselő 18 felekezet kép-
viselőitől, hogy csatlakozzanak az emberek egészségének és
életének megmentését célzó kormányzati erőfeszítésekhez. Az
egyházaknak meghatározó a szerepük abban, hogy a bizalmat
és a reményt táplálják az emberekben – mutatott rá Ciucă.

A miniszterelnök azt ígérte: folytatják a megkezdett párbe-
szédet a civil társadalom más képviselőivel is, hogy a járvány
elleni küzdelem intézkedéseit minél szélesebb társadalmi
egyetértésre, partnerségre építhessék. Az egyházak egybe-
hangzó kérése az volt, hogy a kormány ne kösse zöldigazol-
vány felmutatásához a hívek részvételét a templomi
szertartásokon. Ciucă erről azt mondta, hogy reményei szerint
a koalíciós pártok év végéig elfogadják a digitális Covid-iga-
zolvány használatára vonatkozó törvényt, amely kiegyensú-
lyozott, közegészségügyileg megalapozott, a fertőzési
adatokra alapozott mechanizmust tartalmaz majd a védettségi
igazolvány használatáról.

A lakosság 85 százalékát hívei között tudó ortodox egyház
mindeddig ellentmondásosan viszonyult az oltáshoz, a médi-

ában gyakran idézték az egyház több vírustagadó, oltásellenes
képviselőjének álláspontját. A legismertebb közöttük Teodosie
érsek, a dobrudzsai megyéket magában foglaló tomisi érsek-
ség vezetője, aki rendszeresen szembeszegül a járványügyi
korlátozásokkal, maszkviselési kötelezettséggel, a zöldigazol-
vány bevezetésével. De egy Botoşani megyei templomban
arra is volt példa, hogy két ortodox pap egyszerűen letépte a
maszkot a szertartás közben a hívekről, és felszólította a be-
oltottakat, hogy hagyják el a templomot.

Az ortodox egyház hivatalos álláspontja egyébként az, hogy
az ortodox hívők fogadják meg orvosaik tanácsát, illetve tart-
sák be az egészségügyi előírásokat. Dániel pátriárka, a romá-
niai ortodox egyház feje azonban sosem buzdította arra
egyházának tagjait, hogy oltassák be magukat, ő maga is csak
november végén szánta rá magát a vakcina felvételére.

Romániában eddig 7 millió 755 ezer ember, a beoltható –
12 év feletti – lakosság 45,8 százaléka kapott legalább egy
adag oltást. Az oltási hajlandóság látványosan megugrott, ami-
kor a kormány bevezette a zöldigazolvány használatát az
ügyfelek és látogatók számára – az élelmiszerboltok és gyógy-
szertárak kivételével – minden nyilvános zárt térben, majd
ismét visszaesett, amikor a szenátusban elbukott az a törvény-
tervezet, amely előírta volna, hogy a veszélyhelyzet idején az
alkalmazottak is csakis védettségi igazolvánnyal járhassanak
be munkahelyükre. (MTI)

A kormányfő az egyházak támogatását kérte 
az oltáskampány felgyorsításához

Valószínűleg az omikron variánssal fertőződött meg
két Dél-Afrikából hazatért utas

„Nagy valószínűséggel” az omikron variánssal fer-
tőződött meg két, Dél-Afrikából érkezett román ál-
lampolgár azok közül, akiknek pozitív lett a
bukaresti katonai repülőtéren kedden elvégzett ko-
ronavírustesztje – közölte csütörtökön Alexandru
Rafila egészségügyi miniszter.

A kormány vasárnap döntött arról, hogy különjáratot indít
Johannesburgba, amely visszahozza azokat a román állampol-
gárokat, akik a dél-afrikai térségben rekedtek, miután a leg-
több európai ország felfüggesztette a térségből érkező
járatokat a koronavírus ragályosabbnak tartott, omikronnak
nevezett változatának megjelenése miatt.

A bukaresti katonai repülőtérre kedden megérkezett gép
hetven – azonnal letesztelt és karanténba küldött – utasa közül
három koronavírustesztje lett pozitív: ezeket a vírusvariáns
beazonosítására alkalmas szekvenciális elemzésnek vetették
alá a bukaresti Cantacuzino Immunológiai és Közegészség-
ügyi Kutatóintézetben, de ennek eredményére általában több
napot kell várni. Az egészségügyi miniszter csütörtökön újság-
írók érdeklődésére válaszolva vélekedett úgy, hogy az omik-
ron variánsról lehet szó két Dél-Afrikából hazatért utas
esetében, ugyanis az ő mintájukon már a szekvenciális eljárás

elején több mutációt fedeztek fel. Rafila hozzátette: egy Vas-
lui, illetve egy Brassó megyei utasról van szó, mindketten tü-
netmentesek és be vannak oltva, akiket otthoni karanténban
tartanak orvosi megfigyelés alatt. A harmadik pozitív tesztet
a nagybányai rögbicsapat egyik tagjánál mutatták ki.

A tárcavezetőt a zöldigazolvány munkahelyi bevezetésének
a parlamentben elakadt törvénytervezetéről is kérdezték. Ra-
fila kifejtette: olyan politikai megállapodást javasol a koalíció
erről tartandó jövő heti egyeztetésén, amely a mérhető fertő-
zési mutatók alakulása függvényében, átlátható módon vezeti
be, illetve függeszti fel az igazolvány használatát. Rafila azt
kérte, hogy a „zöldigazolvány” kifejezést hagyják meg az Eu-
rópai Unió által utazási célokra bevezetett iratnak, a belföldi
használatú védettségi tanúsítványt pedig nevezzék „Covid-”
vagy „Stop-Covid-” igazolványnak.

A kormány csütörtökön Marokkóba is különjáratot indított,
hogy hazahozza azt a 127 román állampolgárt, akik ott kértek
konzuli segítséget. A külügyminisztérium közleménye szerint
a csütörtök este Bukarestbe visszatérő különjáraton 15 len-
gyel, 13 horvát, tíz magyar, négy bolgár, három német, három
görög, két szlovén, két litván és egy osztrák állampolgárnak
is helyet biztosítottak. (MTI)
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December 2-ára, csütörtökre
virradó éjszaka megrongál-
ták, meggyalázták a maros-
vásárhelyi Bolyai téren
felállított adventi koszorút,
amelynek első lángját advent
első vasárnapján nagyszámú
marosvásárhelyi magyar
ember, a felekezetek elöljárói
jelenlétében gyújtották meg.
A vandalizmus az újbóli meg-
alázás érzését váltotta ki a
város magyar közösségében,
miután öt nappal azelőtt
örömmel nyugtáztuk, hogy
végre köztéren is állíthatunk
adventi koszorút, s közösen
ünnepelhetünk. 

Ez a tett nem tántoríthat el 
bennünket!

A gyertyákat szimbolizáló lám-
pákból kettőt kitéptek, megrongálva
ezáltal az üzemeltetéshez szükséges
villamos berendezést is. Kik tették?
Kinek állt szándékában meggya-
lázni azt a köztéri adventi szimbó-
lumot, amely arra hivatott, hogy
körülötte vasárnaponként a Meg-
váltó születésének ünnepére lélek-
ben, imádsággal hangolódjanak a
magyar történelmi felekezetek
hívei? 

Szente Katalin, a koszorút állító
Marosvásárhelyért Egyesület el-
nöke lapunk megkeresésére tegnap

délben elmondta, csütörtök reggel
szereztek tudomást a rongálásról,
feljelentést tettek a rendőrségen, s
egyelőre várják a rendőrség hely-
színelését követő jelentést. Ebből
derülhet ki, hogy mi is történt való-
jában. 

– Sajnálattal vettük tudomásul,
ami történt. Ennek ellenére szá-

munkra fontos, hogy megőrizzük a
küldetést, hogy a következő hetek
folyamán meghitten hangolódha-
tunk az ünnepekre. Úgy gondolom,
hogy ez a tett nem minősíti a vásár-
helyieket, ez egy-két huligán, egy-
két ember provokatív, rossz
szándékú tette. Ezek a dolgok meg-
történhetnek, de fontos számunkra,

hogy ne tántorítson el bennünket
abban, hogy folytassuk, amit el-
kezdtünk. Olyan dolgot tudtunk
megvalósítani, ami még nem volt
eddig Marosvásárhelyen, ami min-
denkinek nagyon jólesett. Ez az
első lépés, s ez pozitív. Bízunk
benne, hogy a következő hetekben
ugyanúgy meg tudjuk gyújtani a
gyertyát, mint advent első vasár-
napján – fogalmazott Szente Kata-
lin, aki azt is elmondta, hogy az
egyesület tagjai gyakran kijártak,
ellenőrizték a koszorút, de éjszakai

őrzésre nem is gondoltak. Ehhez
ugyanis őrt kellett volna fogadni. –
Nem is gondoltunk arra, hogy erre
szükség lenne, ugyanis a koszorú
központi helyen van, jól látható. 
A helyi rendőrségnek nem feladata
egy adott objektumot figyelni,
őrizni, a rossz szándékú emberek-
nek amúgy sem lehet útját állni.
Megtörténhet akárhol – mondta az
egyesület elnöke.
Egy fiatal nőt tetten értek, 
a rendőrség folytatja a kivizsgálást 

Az ügy kapcsán a rendőrség saj-
tóhoz eljuttatott közleményében az
áll, hogy marosvásárhelyi forgalmi
rendőrök december 2-ára virradó
éjszaka tetten értek egy fiatal nőt,
miközben világítótesteket tulajdo-
nított el egy marosvásárhelyi „fény-
díszítményről”. A feltételezett
elkövetőt kivizsgálás érdekében a
rendőrségre vezették. December 2-
án reggel a rendőrség egy rongálás-
ról szóló bejelentés nyomán kiszállt
a Bolyai térre, ahol megállapították
ennek tényét. A kivizsgálás folyta-
tódik az elkövető vagy elkövetők
azonosításáért és a szükséges intéz-
kedések meghozataláért. 
A koszorút helyreállították, 
és vasárnap meggyújtják rajta 
a második gyertyát

– A koszorút tegnap helyreállítot-
ták, ami nem volt egyszerű, hiszen
az égőket újra be kellett kötni a vil-
lamos hálózatba. 

Advent második vasárnapján dél-
után fél 5 órakor ismét várják a he-
lyieket a koszorú köré, a második
gyertyagyújtásra, amikor unitárius
szertartású istentiszteletet tartanak. 

A marosvásárhelyi városi tanács
döntése nyomán Marosvásárhely
Polgármesteri Hivatala a helyi kö-
zösséget képviselő karitatív és nem-
kormányzati szervezetekkel de-
cember 3. és 24. között tartja a ka-
rácsonyi vásárt, amely két helyszí-
nen zajlik: a várban és a Színház
téren. A hivatal partnere a szerve-
zésben a Parapács Egyesület és a
Mercur Egyesület.

E név alatt zajlik valamennyi esemény,
amelyet a téli ünnepekhez kapcsolódóan
szervezett az önkormányzat és partnerei:
gyermekváros, karácsonyi vásár, a város
feldíszítése és sok más meglepetés.

A rendezvénysorozat keretében tartandó
események változatosak és multikulturáli-
sak. A Színház téren és a Vár sétányon
vásár lesz, ahol a kézművesek különleges,
egyedi termékeket kínálnak, ugyanott lesz a
gyermekváros. A korcsolyapályák ünnepi
hangulatban várják a sportág kedvelőit, és a
rendezvény mindkét helyszínén (vár és Szín-
ház tér) karácsonyi dalok szólnak. Videomap-
ping technológia segítségével fantasztikus
fényjátékot láthatunk a vár külső falain.

Két vonalon óránként indul Mikulás-
vonat december 5-én. Az egyik a Színház
teret köti össze a Vár sétánnyal: a Színház
tér – Bernády tér – Nicolae Iorga utca – Vár
sétány – Vár útvonalon. A másik a várból a
Színház térre tart: Vár – gyermekváros –
Avram Iancu utca – Színház tér.

December 3-ától két karácsonyi vásár is
nyílik: egyik a Színház téren, ahol helyi ter-
melők és kézművesek állítják ki portékái-
kat, a másik pedig a gyermekvárosban, a
Vár sétányon, ahol további meglepetések-
kel várják a kicsiket.

December 5-én, vasárnap 17 órakor ün-
nepi fénybe öltözik a város, az utcákon és
a feldíszített fenyőfákon (Színház tér, pre-
fektusi hivatal, vár) felkapcsolják a díszki-
világítást, az ünnepi esemény a Színház
téren lesz. 

A rendezvény Facebook-oldala már mű-
ködik, az érdeklődők valamennyi esemény-
ről itt tájékozódhatnak: 

https://www.facebook.com/targuldecra-
ciunmures?feed_demo_ad=238491260851
90388 

(közlemény)

Téli ünnepek Marosvásárhelyen
Összetartozás. Közösség. 

Civil társadalom. Fenntarthatóság

Mezey Sarolta 

Felújítják a műszaki dokumentációt
versenytárgyalást, amelyre három árajánlat
érkezett. A nyertes pályázót június 18-án hir-
dették ki, amit azonban a második helyezett
ajánlattevő két egymást követő óvással meg-
támadott. Az Óvásokat Elbíráló Országos Bi-
zottság (CNSC) október 8-án azonban az
útügyi igazgatóság eredeti döntését hagyta
jóvá. A második helyezett ajánlattevő bíróság
útján is próbál jogorvoslatot szerezni, de az új
törvény lehetővé teszi a szerződés aláírását az
Óvásokat Elbíráló Országos Bizottság dön-
tése nyomán épp azért, hogy a bírósági döntés
elhúzódása ne akadályozza újból a projekt ki-
vitelezését. A Marosvásárhelyt elkerülő tere-
lőút hossza – mely a Segesvár–
Marosvásárhely–Szászrégen útvonalon ke-
rülné el a municípiumot – 11,643 km hosszú-
ságú, és öt hidat, három felüljárót, két
körforgalmat, parkolót alakítanak ki. A tere-
lőút Koronka övezetéből, a 13-as országúttól
a nagyernyei 15-ös országútig tart. 

A felújítási szerződés 38 hónapra szól, és
magába foglalja a műszaki tervet és kivitele-
zést, valamint a különböző engedélyek, köz-
tük az építési engedély megszerzését is,
mindezt nyolc hónap alatt kell kivitelezni. Ezt
követi majd a nyertes építőcégnek négy hó-
napig nyújtott szakasszisztencia az engedé-
lyek beszerzésének folyamatában. Két
hónapot számoltak az építési engedély meg-
szerzésére. A terelőút építése alatt nyújtott
műszaki asszisztencia is a szerződés része, azt
két évben határozták meg.

– Nem túl magas a műszaki terv aktualizá-
lására szánt összeg? – érdeklődtünk a Brassói
Regionális Útügyi Igazgatóság sajtóosztályán.
Elekes Róbert sajtóképviselő felvilágosított:
az összberuházás 5–10%-a képezheti a terve-
zést, újratervezést, az engedélyek beszerzését
és az építés követésének felügyeletét. Ez eset-
ben a műszaki dokumentáció aktualizálása
geológiai kutatásokat is feltételez az alap szi-
lárdságtana végett. 2017-ben épp azért lépett
vissza az építő, mert a tervezés azon elemei
voltak hiányosak, amelyek nem vették figye-
lembe a talajvíz-elvezetéséhez szükséges ki-
adásokat, amelyek a beruházás eredeti
összegét megkétszerezték volna.

– A tényleges munkálatok megkezdésének
elrendeléséig nem hosszú az idő? 

– A tervezés és az engedélyek beszer-
zése hozzávetőleg egy évet vehet majd
igénybe, a kivitelezéshez nyújtott felügye-
let két év. 

– Miért maradt félbe a megkezdett útépítés,
a szerződésből egyáltalán mennyit teljesített
az akkori építő?

– A Copisa Constructora Pirenaica cégnek
a munkálatok 35%-át sikerült kivitelezni, a
szerződést közös megegyezéssel 2017-ben
bontották fel, a megépített struktúrák az új
terv elemei maradnak. Az eltelt időszakban a
félbemaradt munkálat telephelyén a javak őr-
zését biztosították. A közbeszerzési hatóság
elektronikai rendszerében a Közúthálózat-ke-
zelő Országos Társaság (CNAIR) kiírása sze-
rint a marosvásárhelyi terelőút befejezési
munkálataira a kivitelezési szerződés értéke
hozzávetőleg 47 millió euró lett volna
héa/TVA nélkül. Az ajánlatokat 2019. szep-
tember 20-ig kellett volna benyújtani, de a
közútkezelő felfüggesztette a kiírást, mivel az
egyik jelentkező építőcég eljárásbeli hiányos-
ságokra hivatkozva megfellebbezte a kiírást.
Az egykori szerződés 24 hónapra szólt volna,
amiből 6 hónap a tervezés, 18 hónap a kivite-
lezés, majd 60 hónap a munkálatokra vállalt
jótállás. A marosvásárhelyi terelőút csökken-
tené a Marosvásárhelyen dél–észak irányban
áthaladó forgalmat. Amennyiben sikerül be-
fejezni, a terelőútra a Brassó–Segesvár–Ma-
rosvásárhely DN13 országútról (155 km),
valamint a Szászrégen–Marosvásárhely–
Torda DN15 országútról (84 km) lehetne
majd felhajtani – hangsúlyozta Elekes Róbert. 

A beruházás ötlete 2004-ben merült fel, de
a tervek elkészítése késett, végül 2014-ben je-
lölték ki a Koronka–Jedd–Nagyernye útvona-
lon a várost északkelet-délkelet irányban
elkerülő út építését szolgáló munkatelepet. Az
E60-as és a 15-ös számú országutak közötti
összeköttetést biztosító út építése viszont csak
2016 végén kezdődött el. Egy évvel később
szerződést bontottak a kivitelező céggel,
amely a munkálatok 35 százalékát végezte el,
és az is kiderült, hogy a 134 millió lejes költ-
ségű munkánál a kivitelező szerint még az ár
57 százalékát jelentő többletmunka elvégzése
lett volna szükséges. Az egyre növekvő jár-
műforgalom miatt nagy szükség lenne az át-
haladó gépjárművek számára az elkerülő útra,
ezt próbálja most újra elindítani a közútkezelő
hatóság. Az uniós és kormánypénzekből meg-
valósuló terv igencsak botladozva indult.
Egyesek szerint a tervezéstől a telkek kisajá-
tításáig, a nyomvonal kijelölésétől az építés
előkészítéséig állítólag sok minden felülete-
sen történt, ezért az építőcégek is kockázatos-
nak vélték a munkálat felvállalását.

(Folytatás az 1. oldalról)

Vandalizmussal szembesült Marosvásárhely 
Megrongálták az adventi koszorút

Fotó: Nagy Tibor

Az Erdélyi Magyar Televízió meghir-
deti a Karácsonyi csodaváró zenei vetél-
kedőjét, amelyre jelentkezhet minden
erdélyi amatőr vagy hivatásos zenész, ze-
nekar, illetve kórus, amely meg szeretné
mutatni tehetségét a nagyközönségnek. A
karácsonyi tematikájú, magyar nyelven
előadott produkció lehet saját szerze-
mény, megzenésített vers vagy ismert ka-
rácsonyi dal. A dalok beküldésének
határideje december 5., vasárnap éjfél. A
produkciókat a csodavaro@erdely.tv 

e-mail-címre várják egy rövid bemutatko-
zás kíséretében. A verseny az Erdélyi Ma-
gyar Televízió YouTube-csatornáján
zajlik december 6-a és 12-e között.

A legtöbb megtekintést elérő felvétel
beküldőjét okostelevízióval jutalmaz-
zák.

Emellett a szakmai zsűri által kiválasz-
tott három produkció bekerülhet az Er-
dély TV karácsonyi műsorába, ahol az
előadóknak lehetőségük lesz élőben is
előadni produkciójukat.

Karácsonyi csodaváró



(Folytatás november 26-i 
lapszámunkból)

November 19-én a miniszterel-
nök két órán át tartó kihallgatáson
fogadta Erősdyt.(222) A főispán 
ügyében indított vizsgálatot befe-
jezték. Erősdyt rehabilitálták.
Erősdy november 28-án megkö-
szönte a miniszterelnök jóindulatát,
melyről a Budapesti Tudósító a kö-
vetkezőképpen tájékoztatta olva-
sóit:

„(…) mivel az ő főispáni állásá-
ban való megmaradása a kormány
helyzetét nagyon alterálhatná, mert
az ellenzék emiatt még az indemni-
tási vitát is megnyújtaná, kéri a mi-
niszterelnököt, fogadja el az ő
lemondását.” (223) 

A miniszterelnök elfogadta a le-
mondást, és azonnal kijelentette,
hogy Erősdyt valamely más megfe-
lelő állásra alkalmazza. A Nemzeti
Munkapárt egyik fővárosi lapjának
Erősdy a következőképpen nyilat-
kozott:

„Én megkaptam, amit vártam.
Rehabilitáltak. És ha tudok szolgá-
latot tenni a kormánynak, kész
örömmel cselekszem.” (224)

A Székely Napló, a vármegye
Nemzeti Munkapártjának lapja, a
következőképpen búcsúzott Erősdy
Sándortól: 

„Fájdalommal s gyászos borúval
vettük tudomásul azt, hogy Erősdy
Sándor ragyogó alakja elhagyja a
főispáni széket, s ennek révén elkal-
lódik körünkből egy nagy, szívünk
szeretetének mélyén őrzött, kivéte-
lesen és példaadóan nemes egyéni-
ség.” (225) 

A kormány hivatalos lapja, a Ma-
gyar Nemzet Erősdy lemondásával
kapcsolatban a következőket írta: 

„A kormány elment az engedé-
kenység és méltányosság legszél-
sőbb határáig, csak hogy végre
nyugalom, béke és a törvényes rend
tisztelete váltsa föl Maros-Torda
vármegyében és székhelyén, Ma-
rosvásárhelyen a sokéves háborúsá-
got és anarchiát. Elhívta a
vármegye és a város éléről Erősdy

Sándor főispánt, akiben pedig min-
den kvalitás megvolt arra, hogy
rendbe szedje a törvényhatóságok
ügyeit. A vármegyei és városi ellen-
zék azonban Erősdy távozását
mondta a békés munkálkodás sine
qua non-jának. Khuen Héderváry
Károly gróf engedett a vármegye és
a város érdekében. Sajnálatos
módon Erősdy főispán fölmentése
nem állította helyre a békét. Az el-
lenzék folytatja az üldözést azok
ellen is, akiket, mint Erősdy híveit,
indexre vett.” (226)

December 22-én megjelent a ki-
rály és a miniszterelnök hivatalos
bejelentése:

„A belügyminisztérium vezetésé-
vel megbízott magyar miniszterel-
nököm előterjesztésére Erősdy
Sándort, Maros-Torda vármegye és
Marosvásárhely szabad királyi
város főispánját ezen állásától, saját
kérelmére, felmentem, s egyúttal
megengedem, hogy másnemű alkal-
maztatásáig a főispáni állásával
egybekötött illetmények élvezeté-
ben való meghagyása mellett, szol-

gálattételre a miniszterelnökséghez
beosztassék.

Kelt Bécsben, 1910. évi decem-
ber 17-én.

Ferencz József s.k.
Gróf Khuen-Héderváry Károly 

s. k.” (227)

Ugyanez a hivatalos lap arról ér-
tesíti a vármegyét, hogy gróf haller-
kői Haller Jánost, Udvarhely
vármegye főispánját, ezen állásban
való meghagyása mellett, kinevez-
ték Maros-Torda vármegye és Ma-
rosvásárhely főispánjává. (228)

December 29-én a Nemzeti Munka-
párt helyi lapja hírül adta, hogy
Erősdy Sándor hivatalos formák kö-
zött átadta hivatalát utódjának. (229)

Erősdy Sándor, amint ő is állí-
totta, a Deák Ferenc által létreho-
zott kiegyezés híveként
gondolkodott, és a vármegyében
létrehozott autonómiapárt vezér-
alakjaként, majd a Nemzeti Mun-
kapárt megbízottjaként,
főispánként került szembe Kossuth
Ferenc Függetlenségi és Negyven-
nyolcas Pártjának helyi vezéralak-

jaival és támogatóival, akikkel
nemcsak politikai, hanem szerin-
tem egy erőteljesen érzékelhető te-
kintélyháborúban is állott, mivel
páratlan munkabírásával, törvény-
ismeretével, jó tollával, szónoki ké-
pességével, eszességével,
igazságszeretetével, bátorságával
tekintélyes politikusokat és nagy-
számú támogatót gyűjtött maga
köré. Emelt fővel hagyhatta el „le-
győzöttként” is a kuruckodó város
és vármegye főispáni székét.

Hivatkozások
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20., 2. o.
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Komán János
Dr. Erősdy Sándor, Maros-Torda vármegye főispánja

Kilencven éve, 1931. december 3-án a
Hunyad megyei Kristyoron, a mócföldi
aranybányák vidékén született dr. Furka
Árpád Széchenyi-díjas vegyész, buda-
pesti egyetemi tanár, a kombinatorikus
kémia kutatója, a nemrég elhunyt Nobel-
díjas Oláh György után az egyik legna-
gyobb élő magyar kémikus. Közel négy
évvel ezelőtt a Népújság hasábjain 
Kristyori mementó című írásomban be-
mutattam egy szórványtemplom végnap-
jait, a 18. században épült kristyori
református istenháza történetét, amelynek
harangját 2001-ben Dévára szállították,
mivel a templom fokozatos pusztulásra
ítéltetett. A hívők nélkül maradt gyüleke-
zet temploma mára bárki számára átjár-
hatóvá vált, még a toronygombját is
eltüntették. Pedig Furka Árpád születése-
kor még álltak a templomfalak, épségben
volt az isten házának hajója, és nem járta
át a szél a tornyot. Istentiszteletet, keresz-
telőt tartottak benne.

Az ünnepelt tudós így vallott egy inter-
júban erdélyi gyökereiről: 

„Magyar szülők gyermekeként Romá-
niában születtem, mivel édesapám, aki
géplakatosként, illetve sofőrként dolgo-
zott egy helyi bányatársaságnál, ide
hozta magával az Alföldről édesanyámat.

(Szüleimnek hat gyermekük volt.) Általá-
nos iskolai tanulmányaimat így román
nyelven kezdtem meg, de már Magyaror-
szágon fejeztem be, mivel édesanyám
velem és idősebb testvéreimmel 1942-ben
visszatelepült szülőfalujába, Kunágotára.
(Már házas nővérem és édesapám Romá-
niában maradtak.)”

A Magyarországra való áttelepülés
sorsszerűnek tekinthető. A második bécsi
döntés értelmében ugyanis Kristyor Dél-
Erdélyhez tartozott, Románia része ma-
radt. Édesapját a hatóságok folyamatos
nyomás alatt tartották, míg édesanyját na-
gyon aggasztotta gyermekeinek a hátrá-
nyos helyzete. Így a szülei második
házasságából született kisfiú hazát váltott
édesanyja oldalán.

De a kristyori születés sem véletlen-
szerű. A Dévától mintegy húsz kilomé-
terre fekvő Haró községben
reformátusként született édesapa
ugyanis a Kristyor községhez tartozó,
Brád közelségében levő Gura Barza
aranybánya dolgozója lett. Hunyad
megye legnagyobb aranybányája több
mint két évszázadon át teljes kapacitás-
sal működött, évente egy tonnánál is
több aranyat termelt ki, ami – egy leírás
adatai alapján – a világ aranytermelésé-
nek az egy százalékát tette ki. Ma több-
tucatnyi más bányával együtt
romhalmaz, a múlt feledésbe merül. A

kristyori református templommal és híve-
ivel együtt. Vagy mégsem?
Furka Árpád a Szegedi Tudományegye-

tem kémia-fizika tanári szakán szerzett
diplomát 1955-ben, majd ugyanezen az
egyetemen doktorált 1959-ben. 1963-ban
a kandidátusi, 1971-ben pedig a nagydok-
tori tudományos fokozatot nyerte el.
1961-től nyugdíjazásáig az Eötvös Lo-
ránd Tudományegyetemen dolgozott,
ahol 1972-ben kapta meg professzori ki-
nevezését. 1996-ban elnyerte a Leonardo
da Vinci Kiválósági Díjat, 1999-ben Aka-
démiai Díjat kapott, 2002-ben pedig Szé-
chenyi-díjat. Jelentős tudományos
eredményt ért el a kombinatorikus kémia
koncepciójának és módszerének a leírá-
sában, a peptid- és fehérjekutatás terüle-
tén. A kombinatorikus kémia
úttörőjeként, atyjaként emlegetik.

A legjelentősebbet alkotó magyar tu-
dósok, beleértve a Nobel-díjat elnyerők,
életpályáját tanulmányokban, könyvek-
ben megörökítő Hargittai Istvánnal ké-
szült egyik interjúból idézek:
„Hangsúlyozom, hogy arról nem beszél-
hetek, hogy kit jelölök, amikor rendszere-
sen felkérnek [Nobel-díj] jelölésre, mert
ebben szigorú titoktartás kötelez. Szerin-
tem Furka Árpádnak (…) kellene kap-
nia.”

Legyünk büszkék a kilencven éve Er-
délyben született tudósra!

Kilencven éve Kristyoron született Furka Árpád
Dr. Ábrám Zoltán

Forrás: innoteka.hu



Úgy szeretem a tél első lehét! a tarka
tarlót, mely nem törik, ha setteng a vadász:
szénától illatos réten leszáll a szarka,
s tüzet éleszt ölén a régi úriház.

Városi évszak ez… még emlékszem ta-
valyra

mikor megjöttem és láttam megint a száz
tornyú dómot, a Louvre-t, Párizst, füsttől

takarva,
(és hallom még, amint a postakürt traráz).

Szeretek jómagam is tiszta decemberi ég
alatt érkezni a Városba, ahogy azt Alfred du
Musset is megírta az Úgy szeretem e versé-
ben; Sárközi György fordítása hűen adja
vissza a megérkezés tétova hangulatát. A kü-
lönbség? Annyi csupán, hogy míg neki Párizs
a világ közepe, nekem Vásárhely.

Kezdjük hát első decemberi sétánkat az
Ebháton! Annál az épületnél, amelyben egy-
koron az Erdélyi Magyar Nyelvmívelő Tár-
saság székhelye volt. Ma, december 3-án 228
éve alakult meg az első tartósan működő ma-
gyar tudóstársaság.

Tudományszervezési törekvések hazánk-
ban először a XVIII. században voltak Bél
Mátyásnak (1718) és Bod Péternek (1756)
köszönhetően. De érdemleges, tartósan mű-
ködő magyar nyelvű intézmény csak egy szü-
letett: Marosvásárhelyen. Kezdeményezője,
Aranka György 1791-ben adta ki Kolozsvá-
rott a Rajzolatját, az abban javasoltakat a ko-
lozsvári országgyűlés még abban az évben
elfogadta, de a királyi leirat nem hagyta jóvá
a társaság alapítását. Végül gróf Bánffy
György, Erdély kormányzójának védnök-
sége alatt alakult meg 1793-ban. A társaság
tizenhárom esztendős működés után, 1806-
ban szűnt meg: a Habsburg-hatalom nem
tűrte el működését.

December köde? Az ármánykodás köde
ülte meg a Várost.

S jut eszembe a dal: …Hull a hó a kéklő
hegyeken…

Óh, köd a lelkem, ködben áll
a rózsaszál, a rózsaszál.
Papagáj-hajnal szállt fölötte,
szárnyával hátba is ütötte
és ő mosolygott, a balog
s amikor csendes este volt,
levelén megpihent a hold
és tüskéin a csillagok.

Árva rózsaszál, megkímélte még a fagy, de
dérütötte levelén elábrándozó hold sejti már,
holnapra szirma sem marad. Derengő rózsa.
József Attila versével induljunk tovább a tél
elébe:

Derengő rózsa, szomorú,
derekán szalmakoszorú.
Derű, de bú a foglalatja.
Tavaszom, hajnalom lakatja.
Szerelmem atyja! el ne dülj!
Bár reszketésre született,
böködik nagycsontú szelek,
hópelyhek zümmögik körül.

– írta e sorokat 1928-ban, hogy aztán ki-
lenc év múlva, 1938. december 3-án meg-
szűnjön körötte a hópelyhek zümmögése is.

December eleje. Az újbor már kiforrt,
nyoma sincs már augusztus szőlőérlelő me-
legének. A tőkék is csupaszon rezzennek
össze a fel-feltámadó szélben – valahol a Kü-
küllő mentén, a vámosgálfalvi öreg szőlős-
ben, netán a csombordi Nagy-hegy
meredekjén, vagy éppen a Trébely déli suva-
dásában. A gazdák télire eltett szőlőgerezdjei
is már fogyóban. Néha a piacon lehet találni
pincegádorba felakasztott, kissé aszúsodott
szőlőgerezdet. A minap például néhány ge-
rezd szőlőskertek királynőjére leltem, szinte
csoda, hogy eddig bírta rothadás nélkül.

A legendás szőlőnemesítő, Mathiász
János leghíresebb nemesítését még 1916-ban
állította elő az Erzsébet királyné emléke és a
Csabagyöngye fajták keresztezésével. Ismert
és kedvelt csemegeszőlő-fajta ma is a Kárpát-
medencén kívül Olaszország, Horvátország,
Izrael, Ausztria, Moldávia, Csehország, Uk-
rajna, Görögország, Bulgária, Franciaország,
az USA és Ausztrália szőlő- és bortermelő vi-
dékein is. Mathiász szőlészi munkásságát
már az 1873. évi bécsi világkiállításon siker
koronázta. Az orosz cár krími szőlőbirtoká-
nak vezetői feladatait bízta volna rá, de ő in-
kább Andrássy Gyula gróf szőlészetének
vezetője lett 1881-ben. A rá következő éveket
már a filoxéra elleni védekezés, a homoki
szőlők telepítései kísérték végig. A filoxéra-
vész után ő telepítette újra a szőlőskerteket
ellenálló fajtákkal: Tokaj környékén kezdte.
Végül az USA, Izrael, a Krím félsziget,
Korea, Japán, Kína, Új-Zéland, Olaszország,
Franciaország, Argentína, Dél-Afrika szőlé-
szetei is ebből a fajtagazdagságból (is)
épül(het)tek újra. 12 szőlőfajtáját termesztik
ma is világszerte. Boraival, csemegeszőlői-
vel több mint kétszáz világversenyt nyert
meg, olyanokat, ahol a jelenlegi gyakorlattól
eltérően csak egy aranyérmet osztottak ki.
Elsősorban csemegeszőlő-fajtákat nemesí-
tett. Korai érés, látványos, szép fürt, kelle-
mes íz és zamat, muskotályos illat – ezek
elérésére törekedett. Fajtanevei sokszor tör-
ténelmi ihletésűek: Ezeréves Magyarország,
Erzsébet királyné emléke, Vörösmarty Mi-
hály, Zrínyi Ilona, Tompa Mihály, Bem tábor-
nok.

Mathiász János olyan a szőlészetben, bo-
rászatban, mint Petőfi a költészetben – nem
akárki, Arany János vélekedett így róla.

Éppen száz éve, 1921. december 3-án
Kecskeméten költözött ki örök szőlőskert-
jébe.

December 4. Borbála napja. A legenda sze-
rint a szentet apja ölte meg, akit viszont az is-
tennyila sújtott agyon. Kultusza ezért kötődik
a robbanáshoz s a tűzzel kapcsolatos mester-
ségekhez. Borbála a bányászok, kohászok,
tüzérek, tűzszerészek, ágyú- és harangöntők
védőszentje. A középkori városok lőportor-
nyát gyakran nevezték el róla.

Borbála napján eleink cseresznye- vagy or-
gonaágat vágtak, vízbe tették, s karácsony
napjáig minden roráté után megöntözték. Ha
a faág kivirágzott karácsonyig, az eladósor-
ban lévő lány közeli férjhezmenetelre számít-
hatott.

A Borbála-ág kihajtott rügyeinek számából
a jövő évi termés gazdagságára vagy sze-
génységére is következtettek. A zöld ág az
élet jelképe, ősi szimbólum; a szüzesség, a
kegyelmi állapot jelképe.

E nap asszonyi dologtiltó nap volt. Tüzet
Borbálakor csakis férfiak rakhattak. Söpörni

sem volt szabad, mert elsöpörnék a szeren-
csét. Nem volt szabad varrni, akárcsak Luca-
kor, mert bevarrnák a tyúkok fenekét. E nap
a sok dologtilalom miatt az asszonyok csak
szétszedő, bontó jellegű munkát végeztek
(tollfosztás, babfejtés), egyes falvakban bort
fejtettek. Borbálakor vagy Lucakor csíráztat-
tak búzát is, mely karácsonyra kizöldülve a
következő év termését volt hivatott előre je-
lezni.

December 4-én (1919-ben) halt meg id.
Entz Géza zoológus. Bár az elsők között is-
mertette Magyarországon Charles Darwin A
fajok eredete című munkáját, később antidar-
winista nézeteket képviselt. 1867-ben szer-
zett orvosi diplomát. Édesanyjának jó barátja
volt Frivaldszky Imre, akinek gyűjteményét
tanulmányozhatta, és ő is nagy lelkesedéssel
gyűjtött be rovarokat és növényeket. 1868–
69-ben a kolozs-monostori gazdasági tanin-
tézet természetrajztanára volt. 1873–1914
között a kolozsvári, majd a budapesti egye-
temen tanított, 1875–1876-ban a kolozsvári
egyetem rektora volt. Legjelentősebb mun-
kája az 1907-ben, Mágócsy-Dietz Sándorral
együtt szerkesztett Az élők világa: növény-
és állatország nagymonográfiája volt.

1889. december 5-én született Woycie-
chowsky Jelitai József tudománytörténész.
Számos értekezése mellett érdemeket szerzett
a két Bolyai hagyatékának feldolgozásában
is. Kézirati hagyatékát a debreceni Kossuth
Lajos Tudományegyetem könyvtára őrzi.

Hatodika Szent Miklós napja. Kultuszá-
nak Konstantinápoly a forrása, a keleti egy-

háznak máig ő a legtiszteltebb szentje. Nyu-
gat-Európában a IX. századtól vált népsze-
rűvé. Kultusza hazánkban a középkorban, de
még a XVI. században is igen elterjedt volt.
Számos helynév, templom, oltár, képzőmű-
vészeti alkotás jelzi ezt. Miklós a házasság és
anyaság oltalmazója, a gyermekek barátja, a
vándorló diákok patrónusa. A gyerekek Mik-
lós-napi megajándékozásának szokásáról el-
sőre Bod Pétertől értesülünk. Az 1757-ben
megjelent Szent Heortokrates című munká-
jában így írt:

Némely tartományokban a Szülők a gyer-
mekeknek Sz. Miklós éjtszakáján ajándékots-
kákat tésznek el, s azt mondják, hogy Sz.
Miklós hozta.

Ez a nap azonban ősi gonoszjáró nap is
volt. Ebből századunkra csak a krampusz és
a gonoszűző virgács maradt meg. Pedig a jó
Miklós püspök – nem is tudom, miért kell ne-
künk, magyaroknak a tótos „Mikulás” néven
emlegetnünk – annyit mindenesetre megér-
demelne, hogy ne tévesszék össze a kíséreté-
ben járó, de eredetileg vele semmi
kapcsolatban sem álló krampusszal. Emezt
csak a középkori szellemű pedagógia adta a
gyermekek barátja és oltalmazója mellé,
hogy a jóságos szent oldalán, aki a jó gyer-
mekeket megjutalmazza, legyen mindjárt egy
rideg porkoláb is a gonoszok megbüntetésére.

1888. december 6-án, 133 évvel ezelőtt
halt meg Hunfalvy János, a földrajz első
egyetemi tanára hazánkban, a Magyar Föld-
rajzi Társaság egyik alapítója. Sokoldalú mun-
kásságából most egyetlen művet emelek ki:
1860-ban jelentette meg Darmstadtban a Ma-
gyarország és Erdély eredeti képekben című
háromkötetes művét. Ő adta ki Magyar Lász-
lónak Afrikából, illetve Xántus János Észak-
Amerikából hazaküldött úti jegyzeteit is.

E szürke napokat szerettem és a Szajnát,
ezer lámpás alatt fekvő királyi szajhát!
A télhez jöttem én. És hozzád, életem!

Hogy megfürösztve bús lelkem tekinteted-
ben

köszöntsem falaid. Mert szinte hihetetlen,
hogy szíve, asszonyom, kihűlt ily hirtelen.

– térek vissza én is Musset soraival a
Maros mentére. S e sorok elején már idézett
dal még néhány sorával:

…a várra ezüst dér szitál majd.
Léptünk nyomát rég belepte már a hó,
vissza hozzád hogyan találjak?

Maradok kiváló tisztelettel. 
Kelt 2021-ben, 228 évvel az első magyar

tudóstársaság megalakulása után

Nyári emlék – szőlőskertek királynője
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A magyar nyelv napja a közfigyelmet
igyekszik ráirányítani a magyar nép
szellemi-kulturális öröksége és nem-
zeti identitása alapját jelentő magyar
nyelvre. 2011. szeptember 26-án az
Országgyűlés a magyar nyelv napjává
nyilvánította november 13-át, 1844-
ben ugyanis ezen a napon fogadták el
a magyart államnyelvvé tevő 1844.
évi II. törvényt. Anyanyelvem napjá-
nak megtartásával érdekes tapasz-
talataim voltak Bukarestben. 2013–
2018 között, amikor a bukaresti Ady
Endre igazgatója voltam, évente meg-
ünnepeltük anyanyelvünk napját, a
szaktanárok szép műsort szerveztek,
a diákok szavaltak, minden felemelő
volt. Csak akkor döbbentem le, ami-
kor előadás után iskolám diákjai egy-
mást közt románul beszéltek, akár a
szüneteken is. Bármennyire értékes
művészi műsorokat, előadásokat
szerveztem, az anyanyelvet a szüne-
tekben sem tudtam meghonosítani,
az elődeim erre nem is törekedtek,
így minden folyt az örökölt kerékvá-
gásban. A magyar nyelv utolsó állo-
mása Bukarest, már csak a
temetőben a fejfákon fog még ma-
gyar név szerepelni. Ezt történt egy
világvárosban.

Az idén a világ egyik legeldugottabb fal-
vában akartuk megünnepelni a magyar nyelv
napját, ezért a brassói Korona Rádió szer-
kesztője, Kökösi Attila, technikusa, Csiki Ed-
mond és jómagam 2021. november 14-én
Verespatakra (Roşia Montană, Goldbach, Al-
burnus Maior) utaztunk. Kökösi Attila már
kétszer volt Verespatakon, ott ismerte meg
Pálfi Árpád unitárius lelkészt, és ő ajánlotta,
hogy ott, az unitárius templomban tartott is-
tentisztelet legyen anyanyelvünk ünnepe.
Pálfi Árpád Topánfalván lakik, onnan ingázik
minden vasárnap Verespatakra, hogy meg-
tartsa az istentiszteletet. Így Topánfalváról
vettük fel a lelkészt, aki útközben élő lexi-
konként mesélte Verespatak történetét.

Európa legértékesebb és legnagyobb
mennyiségű aranya itt található. A csodálatos
szkíta arany ékszerek egy része is ebből az
aranyból készült, jó lenne tudni azt, hogy ők
hogyan nevezték ezt a helységet. Hérodotosz,
a nagy görög történetíró megjegyzi, hogy Kr.
e. 550–450 körül ezeknek a területeknek a
szkíta-agathürszoszok és geto-dahák az első
lakói, akik aranyat és ezüstöt mostak a Maros
és Aranyos folyókból. Traianus alatt a Római
Birodalom is jónak látta meghódítani ezt a vi-
déket, Alburnus Maior névre keresztelni, és
kiteljesíteni immár az itteni aranybányásza-
tot. A római időkből fennmaradt labirintusz-
szerű bányafolyosó rendszere ma is
látogatható, a bányamúzeumba 150 lépcső
vezet le. A felszínen az aranyfeldolgozás esz-
közein lehet elgondolkozni, különösek az
aranytartalmú érc aprítására szolgáló arany-
zúzó malmok. A település és a bánya véd-
műve volt az Alburnus Maior római vár, ami
a Várdombon található, ugyancsak itt találha-
tók a római kori bányák maradványai. 1854-
ben folytatott régészeti feltárások során 25
viasztáblát találtak, a XVIII-as számún a 131.
január 6-i dátum szerepel, és az Alburnus
Maior megnevezés. Ezek a 131–167 között
írt daciai emlékek számítottak a római kur-
ziva legrégibb változatainak. Írásukat Hans
Ferdinand Massmann (1797–1874) müncheni

germanista professzor fejtette meg Libellus
aurarius sive tabulae ceratae et antiquissi-
mae et unicae Romanae in fodina auraria
apud Abrudbanyam oppidum Transylvaniae
nuper repertae (Lipsiae 1841) című munká-
jában. A régebbi bányászházak falaiban sok
római kő van befalazva, de a mostani elha-
gyott egykori bányászházak falaiban is lát-
tunk római köveket. Az egymáshoz kapcsolt
hárs fatáblák  római kori adásvételi szerződé-
sek, az egyiken Verespatakot a pirusták falu-
jának nevezik. A pirusták Dalmáciából
kerültek ide, híres bányászokként. A római
bányaigazgatás székhelye Ampelum (Za-
latna) volt, és ennek köszönhette, hogy Sep-
timus Severustól megkapta a városi jogot. A
bányákat egy nemesi származású bányaigaz-
gató, procurator Augusti aurariarum vezette.
A Verespatakról származó leletekből Téglás
Gábor (1848–1916) dévai tanár rekonstruálta
a római bányászat technikáját. A rómaiak a
170 éves ittlétük alatt 500 tonna aranyat, két-
szer ennyi ezüstöt bányásztak. Kr. u. 271-ben
kivonulnak Dáciából, a római bányászat nyo-
mai halványultak, de újabb jelentős bányá-
szat emlékei az Erdélyi-érchegységből, sem
máshonnan Erdélyből nem kerültek elő a ma-
gyarok Kárpát-medencei visszatelepülése
előtt. Az Árpád-kori Magyarország gazdasá-
gának egyik alapja az arany volt, de a hézagos
oklevelek nem szólnak ebből az időből az Er-
délyi-érchegység aranyáról, egyedül Óradnát
említik. Egy 1525-ből származó irat még csak
a Vörös-patak vizéről szól, de már említi,
hogy ott érczúzó malmok működnek. Veres-
patak fellendülésében óriási ugrás következett
be, amikor 1746-ban a kincstár megnyitotta a
Várhegy aljában a Szentháromság-, majd
1769-ben a Mária Mennybemenetele nevű
tárót, ezzel indult el a mélyművelésű bányá-
szat. 1710-ben e bányavidék 63,2 kg aranyat
termelt, 1842-ben 1007,4 kg-ot, ami egyenlő
volt Európa összes többi aranytermelésével,
1847-ben pedig 1060 kg, 1909-ben majdnem
az előző évek duplája volt a termelés. A meg-
élénkült ipari bányászatnak szakemberekre
volt szüksége, így indult be Verespatakon a
bányászati szakképzés, aminek Trianon véget
vetett. A birodalomváltás eltávolította a ma-
gyar szakembereket, és igyekezett a magyar
kisvállalkozókat csődbe juttatni. 1948 nyarán
a proletár állam tulajdonába vette az összes
bányát, elkezdődött a tervgazdálkodás. 

Verespatak viszonylatában Kremnitzky
Jakab (1828–1904), Gesell Sándor (1839–
1919), Pálfy Mór (1871–1930) világhírű mun-
káikban foglalkoztak Verespatak földtanával,
ércteleptanával. Verespatakon 1970-ig csak
föld alatti kitermelés folyt, 1984-től 2006-ig,
a bánya bezárásáig a bányászat kizárólag fel-
színi fejtéssel történt.

1784. november 7-én a Horea és az orto-
dox pópák által feltüzelt mócok feldúlták Ve-
respatakot, és gyilkolták a nem román
lakosságot. Verespatakon és Abrudbányán
egyeseknek úgy kegyelmeztek meg, ha azok
átkeresztelkednek az ortodox vallásra, ezt a
túlélésért vállalta 65 római katolikus, 468 re-
formátus, 41 lutheránus és 548 unitárius.
Avram Iancu fellázított mócai is gyilkolták az
itteni nem román lakosságot. 1910-ben 2907
lakosából 1481 magyar és 1412 román volt.
A trianoni békediktátumig Alsó-Fehér várme-
gye Verespataki járásának székhelye volt.
1992-ben társközségeivel együtt 4146 lakosá-
ból 3808 román, 228 cigány, 104 magyar és 6
német volt. 2011-ben Verespatak 618 lakosá-
ból 5 volt magyar. Egykor mindenkinek volt
egy bányarészlege, a tiszta aranyat 1948-ig
Abrudbányára vitték, ott vásárolta fel a bank.

Utána a Detonata híres vendéglőben megittak
egy fél decit az egészségükre, néha többet is.

Hitélet a szkíta, majd római korban is volt
Verespatakon, remélhetőleg előkerülnek
majd egykori szentélyek, templomok marad-
ványai is. A korai kereszténység az 1. század-
ban gyorsan terjedt, a 4. század végére a
Római Birodalom államvallásává vált. Kö-
zépkori templomról nincs adat, de katolikus
hitélet és fatemplom már akkor is létezhetett.
A 18. századtól főleg sváb bányászokat tele-
pítettek Verespatakra, akik részére 1757-ben
szerveztek katolikus egyházközséget. A gaz-
dag és hívek számában is gyarapodó katoli-
kusok 1763-ban elszakadtak Abrudbányától,
és Mária Terézia elrendelte, hogy önálló plé-
bánost kapjanak, és plébániává szervezzék. A
kincstár anyagi segítségével és közadakozás-
ból 1783-ban elkezdték a templom építését.
A Horea-féle magyarellenes felkelés alatt,
1784-ben nagyon megrongálódott, leégették,
így csak 1847-től tudtak új templomot épí-
teni, de Avram Iancu magyarellenessége to-
vább rombolta, végül 1867-re tudták csak
befejezni. 1998-ig a plébániának helyben
lakó plébánosa volt, azóta Gyulafehérváron
tevékenykedő papok kapnak hétvégi megbí-
zást. Az új templom sokáig nem tudott ellen-
állni az idők viszontagságainak, be kellett
zárni és hamarosan lebontani. A jelenlegi
templomot, mint az elsőt is, a temetőben épí-
tették fel. Fogarassy Mihály püspök szentelte
fel Szent László magyar király tiszteletére
1867. szeptember 10-én. A templom tornyá-
ban két hatalmas, magyar feliratokat viselő
harang lakik. Ma kevés katolikus él, de már
nem beszélnek magyarul. Minden év július
26-án tartják az örökös szentségimádási
napot. A templom körül rengeteg sír, minden-
hol magyar nevek. Kőbe vésett bizonyítékok
arra, hogy valaha ez a település magyar volt.
Friss virág van Moldován Lajos (1844–1889)
gyógyszerész síremlékén. Az első világhá-
ború éveiből rengeteg öntöttvas és kovácsolt-
vas síremlék van, mai szemmel nézve is igazi
mestermunkák, gazdag, művészi életre tekint
vissza. Grüber családok (Vilmos, Gyula), bá-
nyatulajdonosok sírjai is itt találhatók, őket a
szovjetek 1945-ben Dombaszba deportálták,
szerencsére túlélték, és hazajöhettek. Több
Székely család sírhelye is itt van – a telep
híres emberei voltak –, Bereczki családok sír-
jai, de itt található Dregán János bányatulaj-
donos sírja is. Jánki, egykori kolozsvári
egyetemi tanár sírja is itt van, Pálfi Árpád lel-
kész temette. A három templom közül a leg-
jobb állapotban a katolikus templom
található, az épületet a Gold Corporation

pénzéből újították fel. Vasárnaponként Gyu-
lafehérvárról jár ide kétnyelvű misét tartani
dr. Lukács Róbert Imre egyetemi teológiai
tanár a még 20 lelket számláló elrománoso-
dott katolikus híveknek. 

A református egyházközség keletkezésé-
nek ideje Verespatakon az 1650-es évekre te-
hető, 1763-ban számos református bányász
került Verespatakra, de számuk csak a 19.
század közepére érte el azt az arányt, amely
szükséges volt a templomépítéshez, addig
Abrudbánya mint anyaegyház látta el az
1840-ben létesült Verespatak leányegyház
gondozását. 1846-ben Benkő András lelkész-
sége alatt, Szabó István abrudbányai gondnok
kezdeményezésére 1847-ben megépült Ve-
respatakon a református templom, és létrejött
az önálló anyaegyház. Az építéshez a legtöbb
adományt az Ebergényi családok adták. Szé-
kely Borbála Sámuel két harangot hozatott a
saját költségén. Avram Iancu gyilkolásai
1849-ben itt is több száz áldozatot követeltek,
emberei házakat, templomokat gyújtottak fel.
A túlélők csak 1888-ban tudták felszentelni a
templomukat. 1870-es évekig az abrudbányai
Basa István járt ki Verespatakra, az akkor alig
32 lelket számláló gyülekezetbe. A templom
kőből és téglából épült, hossza 16 m, széles-
sége 8 m, a torony magassága 25 m. Sajnos
2013. március 30-án bezárták a református
templomot. Ladányi Sándor abrudbányai re-
formátus lelkész magyar állami pénzen pró-
bálja feljavítani a verespataki református
templomot, és a múlt században épült, mára
romossá vált paplakot is. Az 1970-es években
13 lelket számlált a gyülekezet, az 1992-es
vizitáció során csak négy református fogadta
Csiha Kálmán püspököt. Református lélek
csak egy maradt mára a faluban: Farc Mati-
sek Aranka, akinek a férje román rendőr volt,
és aki Abrudbányán lakik. Évről évre egyre
több magyar turista érkezik, akiket vagy a lel-
kész, vagy Kopenetz Loránd főgondnok
vezet végig a településen. A paplak vendég-
házzá alakulna, erre elnyerték a Román
Örökségvédelmi Hivatal anyagi támogatását.
A görögkatolikus parókiát is felújítják. Csak
a minőségi turizmusban látja a református
egyház a jövőjét itt. A reformátusoknak nincs
saját temetőjük, a telep köztemetőibe temet-
keztek. Ide vannak temetve az Ebergényi csa-
ládok felmenői. Az egykori ősök nemes
származásúak, szétszóródtak az egész világ-
ban. Mexikóvárosban létezik egy Ebergényi
nevű utca. Az 1968-as olimpiai játékokon
Mexikóban Ebergényi lány gyújtotta meg a
lángot. 
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(Folytatjuk)Verespatak, a katolikus templom

Verespatak, aranyőrlő malom

A magyar nyelv napja Verespatakon

Dr. Bencze Mihály
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A megjelölt sorokban, oszlopokban szerepl  helyes megfejtéseket december 16-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 100 éve született cím  pályázat nyertesei: 
Török Adalbert-Béla,  

Marosvásárhely, 1918. December 1. út 
Török Tünde,  

Marosvásárhely, Liviu Rebreanu utca 
 

A pályázati rejtvény megfejtése: 
CZIFFRA GYÖRGY; SENLIS; ÁGYÚK ÉS VIRÁGOK; 

ALAPÍTVÁNY; PÁRIZS 
Kérjük a nyerteseket,  

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

Megfejtések  
a november 26-i  

számból: 
 

Ikrek:  
N  gitárral 
 
Skandi:  
Háláért jót tenni még az uzso-
rástól is kitelik
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Szerkeszti: Kiss Éva 974.

VÍZSZINTES: 1. A legnagyobbnak tartott olasz költ  családneve, szeptemberben 
múlt 700 éve, hogy elhunyt. 10. Ady múzsája. 11. Nagyapa. 12. Fiatalkori m ve. 17. A 
szerelmi költészet múzsája. 19. Hamis. 20. Sátortelep. 21. Egyb l kett ! 22. Orosz igen. 
23. … mars! (Eredj innen!). 24. Öreg kéz jelz je. 25. Rachmaninov operája. 27. Akkor 
mondjuk, ha mind a kett  kell. 28. Ógörög törzs. 29. Paradicsomi. 30. Köt szó. 31. Csak 
félig! 32. Akkor indul! 33. A Garam szláv neve. 34. Kézimunkázás. 37. Az USA rhivatala. 
39. … es Salaam, tanzániai város. 41. Patológia. 43. Gyorsan párolgó. 45. A Berettyó mel-
lékfolyója. 47. A mélybe. 48. Kett s bet . 49. Egyszer  gép. 51. Sziget (olasz). 53. 
Princípium. 54. A költ  legismertebb m ve. 

FÜGG LEGES: 1. Mély n i énekhang. 2. Folyadék. 3. Ismeretlen  személy. 4. Fel-
hajtás. 5. Görög bet . 6. Gy ri sportklub. 7. A rádium vegyjele. 8. Olaszország más neve. 
9. Lírai költemények gy jteménye (Il canzoniere). 12. Újpesti sportklub. 13. Járás ta- 
nulására használja a kisgyerek. 14. Kitartóan figyel. 15. … Angeles (USA-beli nagyváros). 
16. Errefele! 18. Állami illeték. 21. Olasz exkirályné. 23. Órómai rézpénz. 25. 
Lehet ségjelz . 26. Mely személyek? 27. Francia folyó. 28. A költ  keresztneve (a Du-
ranta rövidítése). 29. Csermely. 30. Például az olíva. 33. Német város. 35. Maguk. 36. 
Az este lényege! 38. Gyorsan lépked. 40. Az egészben van. 42. Fasoros sétány. 44. Lett 
vala. 46. Király (francia). 50. Maros-partok! 51. Szintén. 52. A természetes logaritmus 
jele. 53. Latin és. 

L. N. J.
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KOBAK KÖNYVESBOLT 
 
 

Marosvásárhely, 
Gy zelem tér  

18. szám,  

www.bookyard.ro

1

É

M

É

É

A rejtvény  
f soraiban idézett 

vélemény  
szerz jének neve: 

Compton

A két rejtvény azonos számú meghatározásait keverve közöljük. A megjelölt négy- 
zetekbe kerül  bet ket folyamatosan összeolvasva Munkácsy Mihály 1896-ban be-
fejezett, Krisztus trilógiáját képez  egyik festményének címét kapjuk. Könnyítésül 
egy bet t el re beírtunk. 

VÍZSZINTES: 1. Távbeszél  készülék – Becsvágy. 7. Gyilkol – Véna része! 8. Nem 
dolgozó méh – Hangulat. 9. Rom bet i – Ordítani kezd! 11. Római számok, összegük  
ezerötvenöt – Azonos bet k. 12. Egyik nemesgáz – Nyelvbotlás. 14. Módi egynem  
hangzói – Ománi és spanyol gépkocsijelzés. 15. Serdül , tini – Megmutatkozó kedvesség. 
18. Könnyen hasadó k zet – El kel . 19. Kezd pont – Fejfed . 22. Alá – Méltóság. 23. 
Munka, argóban – Kívánság. 25. Európai gyógyszerügynökség – Kissé lohad! 27. Szem-
mel érzékel – Nála lejjebb. 28. Fegyelem, szigorúság – Hiteget, félrevezet. 30. Skálahang 
– Természetes logaritmus rövidítése. 31. Diploma – Katafalk.      

FÜGG LEGES: 1. Kozmetikummárka – Egybeépített épületcsoport. 2. Helyretesz – 
Káros anyag, toxin. 3. Bosszús szócska – Igevégz dés. 4. A magasba – Cég legf bb 
vezet je. 5. A jöv  … (Ph. K. Dick) – Állatot szelídít. 6. Dedó – Filc. 10. Afrikai 
növényev  állat – Román férfinév. 13. Személyemnél – Képmás. 16. Hawaii köszönés – 
Nehezen hordoz. 17. Ravel egyik m ve – Szemlencse. 20. Tökéletes, kiváló – Zamat. 21. 
Kiegészít – Javasol, tanácsol. 24. Nagy méret  rekesz – Fasor. 26. Magához szólít –  
Osztrák és holland autójelzés. 29. Ám – Kett zve: egyik nagyszül .        
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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 női és férfiszőrmesapkák.
Szűcsmunkát vállalok. Tel. 0365/409-
634, 0743-870-554, 0740-892-267.
(13856-I)

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

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

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

ELADÓK 150 és 180 kilós húsdisz-
nók Mezőbergenye 65. szám alatt. 10
lej/kg. Tel. 0735-721-245. (p.-I)

ELADÓ egy 140-150 kg-os disznó,
10 lej/kg. Tel. 0365/410-075, 0754-
895-544. (14062-I)

LAKÁS

ÉLETJÁRADÉKKAL lakást vásáro-
lok. Tel. 0745-897-690. (13799-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 szobát keresek 2 hétre de-
cemberben. Tel. 0748-799202.
(14074)

MINDENFÉLE 

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)

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

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

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

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)

ENGEDÉLLYEL rendelkező szerelő víz-,
gáz-, központi fűtéssel, padlófűtéssel,
kanalizálással kapcsolatos sürgősségi
eseteket vállal. Tel. 0770-905-315.
(14044)

MOSÓGÉP- és hűtőszekrény-javítást
vállalok. Tel. 0755-825-502. (13795-I)
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A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények,

reklámok tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!

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

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

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

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 DSU MURES KFT. alkalmaz GÉPKEZELŐT AUTOMATA
PRÉSGÉPEKHEZ, FÉMMEGMUNKÁLÓT, SZERSZÁMLAKA-
TOST. Az önéletrajzot a dsu.mures@nituri.ro e-mail-címre küldhetik.
Tel. 0265/319-971, hétfőtől péntekig 8-16 óra között. (p.-I)

A TIMKO PÉKSÉG alkalmaz 3-as fokozatú BETEGNYUGDÍJA-
SOKAT, SOFŐRT és ELADÓKAT üzleteibe. Érdeklődni a Bodoni
utca 85. szám alatt vagy a 0756-128-310-es telefonszámon. (sz.-I)

ÁLLATGONDOZÓT alkalmazunk teljes ellátással. Tel.: 0744-624-
809. (sz-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

    
     

    
      
    

    

A Koronkai Polgármesteri Hivatal 
értesíti az érdekelteket, hogy benyújtották a „Telek-újrafelosztás
és bekötőút-szabályozás” –  Koronka, Felső (De Sus)  utca, szám
nélkül – övezeti területrendezési tervet (PUZ) a lakossági konzul-
táció céljából. 
A terv környezetre gyakorolt hatására vonatkozó adatok megte-
kinthetők a polgármesteri hivatal székhelyén, a településrendezési
irodában, naponta 10–12 óra között 2021. december 6-ig. Javasla-
taikat és megjegyzéseiket a Koronkai Polgármesteri Hivatalba írás-
ban nyújthatják be. 
A dokumentáció előzetes, nyilvános vitája 2021. december 7-én 12
órakor lesz a polgármesteri hivatalban. (14059-I)

Eladási közlemény
A Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal a székhelyén
(Marosvásárhely, Dózsa György utca 1–3. szám)

december 15-én 11 órai kezdettel nyilvános árverésen értékesíti az alábbi cég
ingóságát költségvetési tartozása behajtása céljából:
LDK TYRE KFT., Nyárádtő 380. szám, Maros megye, adószáma 30874940
– fekete, dízel, 1K ABBLSX0 típusú Volkswagen Golf személygépkocsi,
azonosítószáma WVWZZZ1K27W149623, 2007-es gyártmány, 1896
köbcentis, 77 kW-os, rendszáma MS-14-LDK, 274.500 km-ben, kikiáltási ára
13.300 lej + 19% héa.
Felkérünk mindenkit, aki valamilyen címen jogot formál a fenti ingóságra,
hogy értesítse erről a végrehajtót az árverés időpontja előtt. 
A vásárlásban érdekelteket felkérjük, hogy az árverés előtti napig mutassák
be a következő iratokat: vételi ajánlat, az indulási ár 10%-át kitevő részvételi
díj kifizetését igazoló dokumentum (az összeget a marosvásárhelyi Állami
Kincstárhoz kell befizetni, számlaszám: IBAN RO62TREZ4765067XXX014298,
adószám 4322637), esetenként az ajánlattevőt képviselő személy
meghatalmazását, román jogi személyek a Cégbíróság által kibocsátott
cégbejegyzési okirat másolatát, külföldi jogi személyek a cégbejegyzési
okirat román nyelvű fordítását, román magánszemélyek a
személyazonossági igazolvány másolatát.
A jelen közleményben megfogalmazott eljárás ellen a közzétételtől vagy a
tudomásulvételtől számított 15 napon belül az érdekeltek óvást nyújthatnak
be az illetékes bíróságon az adózási eljárásra vonatkozó, kiegészített és
újraközölt 2015. évi 207-es törvény 260. és 261. cikkelyei előírásainak
megfelelően. E törvény 9. cikkelye 2. bekezdésének d pontja előírja, hogy
végrehajtás esetén az adóalany meghallgatása nem kötelező. 
Bővebb tájékoztatás a hivatal székhelyén, a 0265/250-982-es telefonszámon,
166, 369-es mellék. 
A közlemény kifüggesztésének időpontja: december 3. 

Sîntean Olivia hivatalvezető-helyettes
Ghira Dumitru Adrian osztályvezető

Új szabályozás a nagyadózók
adminisztratív tevékenységének

megszervezéséről
2022. január 1-jétől hatályba lépnek az Adó- és Pénzügyi Hivatal elnökének
1721/2021. számú, a nagyadózók adminisztratív tevékenysége
megszervezéséről szóló rendeletének azon rendelkezései, amellyel a hivatal
felülvizsgálja azok kiválasztási szempontjait. 

A szabályozás eredményeként újradefiniálták azon adózók portfólióját,
amelyeket a Nagyadózók Adminisztrációs Főigazgatósága kezel. Az elnök
1782/2021. számú rendelete előírja: a 2022. január 1-jétől hatályos új adózói
listákat a www.anaf.ro portál Infopublice rovatában, valamint a főigazgatóság
honlapján teszik közzé.
Link:
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/Anexa2_OpANAF_1782_041120
21.pdf
Az újrafelosztásról az érintett adózók a Nagyadózók Adminisztratív
Főigazgatóságán vagy az ügynökség területi szervezeti egységeitől kapnak
tájékoztatást.



VÁLLALUNK: garázsjavítást, ács-

munkát és bármilyen javítást. Tel.

0767-837-782. (14050)

VÁLLALUNK: tetőjavítást, csatorna-

javítást, festést, bármilyen javítást.

Tel. 0759-467-356. (14050)

VÁLLALUNK: benti munkát, csator-

najavítást, tetőjavítást, bármilyen ja-

vítást. Tel. 0755-654-115. (14050)

MUNKÁLATOKAT vállalunk: háztető-

ket készítünk cserépből, Lindab le-

mezből, kisebb javításokat,

szigetelést, festést stb. Tel. 0741-480-

558. (14038-I)

TÉVÉT és háztartási gépeket javítok

háznál. Tel. 0740-527-205. (14065-I)

TAKARÍTÁST vállalok. Tel. 0754-

034-906. (14065-I)

33 ÉVES FÉRFI vállalja idős betegek

gondozását. Érdeklődni a 00-36-706-

530-818 vagy a 0365-440-007-es te-

lefonszámon. (sz-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Egy gyertya most érted égjen,
ki fent laksz a magas égben, ki
vigyázol ránk onnan fentről, s
lelkünkhöz szólsz a végtelen-
ből. 
Bánatos, összetört szívvel em-
lékezünk életünk legszomorúbb
napjára, december 4-ére, ami-
kor egy éve búcsú nélkül távo-
zott a legdrágább feleség,
imádott édesanya, szeretett
meny, NOVÁK CSILLA szül.
Hideg. Hiányod pótolhatatlan,
de szívünkben örökké élni
fogsz. 
Örökké bánatos férjed, Lacika,
fiaid: Krisztián és Zsolti, anyó-
sod, Joli. Nyugodj békében,
drága angyalunk! (14058)

Szomorú szívvel emlékeztetünk,
hogy december 1-jén volt 
BARABÁS FERENCZ halálának
13. évfordulója. Emléke legyen ál-
dott, nyugalma csendes! Szeret-
tei. (sz.-I)

Kegyelettel emlékezünk a vajda-
szentiványi születésű BARABÁS
BÁLINT (Balázs) volt marosvá-
sárhelyi lakosra halálának 21. év-
fordulóján. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! Szerettei.
(sz.-I)

Fájó szívvel emlékezünk 
december 4-én CÂMPIAN 
ALEXANDRURA halálának 14. év-
fordulóján. Nyugodjon békében!
Szerettei. (14075-I) 

ELHALÁLOZÁS

Soha el nem múló szeretettel bú-
csúzunk 

FARKAS GÉZA ZSOLT 
villamosmérnöktől, 

aki 73 éves korában itthagyott
bennünket, pótolhatatlan űrt
hagyva szívünkben. 

A gyászoló család. (-I)

Szomorú szívvel, de Isten akara-
tát elfogadva tudatjuk, hogy a
szeretett férj, drága édesapa,
nagyapa, após, rokon és isme-
rős, a kutyfalvi születésű 

id. DOMOKOS JÓZSEF 
a volt TCM lakatosműhelyének

mestere 
2021. december 1-jén, 72 éves
korában, hosszas szenvedés
után hazatért Teremtő Urához. 
Drága szerettünk virrasztása
2021. december 3-án, pénteken
17 órakor lesz a kutyfalvi ravata-
lozóteremben. Utolsó útjára  de-
cember 4-én, szombaton 13
órakor kísérjük a helyi temetőbe,
református szertartás szerint.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! 

A gyászoló család. (14060-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 
LOKODI IMRE 

2021. november 26-án, 66. élet-
évében Vármezőn tragikus hirte-
lenséggel elhunyt. 

A gyászoló család. (p.-I)

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a
szeretett édesanya, nagymama,
sógornő, rokon és sokaknak
egykori tanító nénije,

INCZE IRMA 
életének 90. évében, hosszú, de
türelemmel viselt szenvedés
után csendesen visszaadta lelkét
Teremtőjének.  Temetése szom-
baton, december 4-én 14 órakor
lesz a dicsőszentmártoni refor-
mátus temetőben. 

A gyászoló család. (14068-I)

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a
drága édesapa, nagyapa, 
dédapa, após, sógor, nagybácsi
és jó szomszéd, 

id. BORDOS JÓZSEF 
életének 96. évében csendesen
megpihent. Drága halottunkat
örök nyugalomra december 4-én,
szombaton 13 órakor helyezzük
a remeteszegi temetőben. 

Gyászoló szerettei. (14064)

Szomorú szívvel búcsúzunk só-
gorunktól,
id. BORDOS JÓZSEFTŐL. 

Rózsika és Irénke. (sz.-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Szomorúan értesültünk volt
munkatársunk, Máthé Éva
szeretett férje, FARKAS GÉZA
elhunytáról. Isten nyugtassa
békében! Őszinte részvétünk
a gyászoló családnak. 
A Népújság munkatársai. 
(sz-I)
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Maroknyi fény, tengernyi bánat, mély-
séges csend maradt utánad.
Múlik az idő, de a fájdalom nem csitul,
szemünkből a könny mindig kicsordul.
Örök mosolyod még most is látjuk,
hogy belépj az ajtón, még most is vár-
juk. Idézzük szavaid, tetteid, emléked,
örökké szeretünk és soha nem fele-
dünk téged.
Fájó szívvel emlékezünk 2011. decem-
ber 1-jére

TEMESVÁRI ISTVÁN
halálának 10. évfordulóján. 
Pihenése legyen csendes, emléke áldott! 
Szerető családod: feleséged, fiad, testvéred családjukkal együtt.
(14036-I)

Megpihent a dolgos, jó apai szív,
áldás és hála övezi a sírt. Szerető
férj voltál, drága jó édesapa, nagy-
tata, após és dédtata, bánatos csa-
ládodnak most az őrangyala.
Szomorú szívvel emlékezünk 2011.
december 3-ára, a 73 évesen elhunyt 

NAGY MIHÁLYRA. 
Boldog 49 évi házasságra és szo-
morú 10 év elvesztésére.
Emlékét őrizzük egy életen át. 
Felesége, Rózsika, lánya, Jutka és családja, fia, Misi és családja,
Orsika, férje, Feri és a dédunokái: Amélia és Zola, Hunorka, Csil-
luka, anyatársa, Rózsika, testvére és családja. 
Emléke legyen áldott és nyugalma csendes a feltámadás remé-
nyében! (14051-I)

Elbúcsúztatták Király Károlyt
November 26-án délelőtt a buda-
pesti Fiumei úti Nemzeti Sírkert ra-
vatalozójánál elbúcsúztatták a
2021. november 11-én Magyaror-
szágon, életének 92. évében el-
hunyt KIRÁLY KÁROLYT. A néhai
politikust családjának kérésére
Kusztos Tibor, a Király Károlyt a
Székely Faluért Alapítvány tevé-
kenységében is segítő, egykor Ko-
vászna megyében szolgáló
református lelkész búcsúztatta. 
A családtagok mellett a szertartá-
son jelen volt még Király Károly
Magyarországon élő néhány barátja és tisztelője is.  
Az elhunyt hamvait, a világjárványra való tekintettel, csak jövő év tavaszán helyezik örök nyuga-
lomra a marosvásárhelyi református temetőben. A temetés időpontját Király Károly családja idő-
ben közli az érdekeltekkel. 

„Kit szívünkben őrzünk, nem hal meg soha, kit lelkünkben látunk,
nem hagy el soha.”
Fájó szívvel emlékezünk 

id. MAGYAROSI ENDRÉRE 
halálának 5. évfordulóján, valamint 

ifj. MAGYAROSI ENDRÉRE 
(BANDI) 

halálának 20. évfordulóján.
Emléketek elkísér, amíg élünk. Isten nyugtasson benneteket! 
Bánatos szeretteik. (14039)

Ezen a napon minden más, újra mé-
lyen érint meg a gyász. 
Nincs már velünk együtt, kit ismer-
tünk vagy szerettünk, de ma lélekben
újra együtt lehetünk. Eszembe jutnak
az együtt töltött napok, fülemben újra
megcsendül a hangod, szinte látom
minden mozdulatod, nem is tudha-
tod, mennyire fáj hiányod. Legyen
csendes az álmod, találj odafönt
örök boldogságot. Kísérje utadat
Isten és az ég, a felhőkön túl találkozunk még. Az élet csendesen
megy tovább, de a fájdalom elkísér egy életen át.
Kegyelettel emlékezem december 5-én 

SZAKÁCS LÁSZLÓRA 
halálának 3. évfordulóján. Szerető felesége, Baba. (14066)



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. 
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