
Maros megye területén jelenleg sem
sertéspestis-, sem más típusú állatbe-
tegséggóc nincs – jelentette ki 
dr. Kincses Sándor, a megyei Állategész-
ségügyi és Élelmiszer-biztonsági Igaz-
gatóság igazgatója. Ilyen nemigen
fordult elő az igazgatóság „történeté-
ben”. Körülbelül két hete számolták fel

az utolsó sertéspestisgócot a háziser-
tés-állományban. Azonban a vaddisz-
nóállományban 52 esetet – ebből 32
lőtt és 20 elhullt disznó –– jelentettek
a vadásztársaságok. A felszámolása
időbe telik. 

Az állat fülszámozott kell legyen
– Jelenleg semmilyen korlátozás nincs az ál-

latmozgásban. Az állatvásárok továbbra is be
vannak tiltva, de a gazdáktól lehet élő állatot vá-
sárolni. Amire oda kell figyelni, az, hogy ami-
kor az állatot kimozdítják egyik gazdaságból 

Karácsonyváró 
közösségi 
mozgalom
A Küküllődombói Unitárius Egyház-
község kezdeményezésére új keletű
adventi ünnepváró játék vette kezde-
tét, melynek egyik célja a közösségi,
megtartó kötelék erősítése. 
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Extraadót a kicsiknek?

Egyre élénkebben kerül szóba az utóbbi időben a szolidaritási és
vagyonadó bevezetése az új kormány részéről. Ezek papíron szép
szólamok, csak a gyakorlatban az ilyen ötletek ritkán működnek,
mert akinek van esze és tehetsége legálisan vagyont gyűjteni, az min-
dig megtalálja a létező kiskapukat az adórendszerben. És helyette a
kicsik fizetnek.

Újabban az üzleti forgalmuk egy százalékával adóztatnák meg a
százmillió eurónál nagyobb forgalmú cégeket. Ideiglenesen. Miköz-
ben, ha csak azt az adót képesek lennének behajtani, amit már a je-
lenlegi szabályok mellett is fizetni kell, az talán még többet is
jövedelmezne az államkassza számára. Állandóan. Csak meg kéne
dolgozni érte az illetékeseknek. Kezdve azzal, hogy nem pártkönyv,
hanem szakértelem alapján kellene kiválogatni a szakhatóságok ve-
zetőit meg személyi állományát, és számonkérni rajtuk az eredmé-
nyeket. Ugyanis csak a hozzáadottérték-adónak nagyságrendileg az
egyharmadát képtelen behajtani a hatóság, amely ezzel a mutatóval
betonbiztos sereghajtó az uniós szakmezőnyben. Ez és a többi adó-
tétel pontos behajtása is valószínűleg jóval többet hozna az állam-
kasszának, mint a nagy forgalmú cégekre kiróni tervezett
extraadóból remélt 5,6 milliárd lej. És még több pénzt lehetne kerí-
teni az idevágó nyilatkozatokban szereplő nemes célokra, 

Benedek István

(Folytatás a 3. oldalon)

Disznóvágások ideje 

Elsődleges a szabályok betartása
NÉPÚJSÁG falinaptár

Kapható az újságárusoknál!



Felavatják a Studium közösségi 
intézményét

December 12-én, vasárnap 12.30 órától kerül sor a Stu-
dium Hub avatóünnepségére a marosvásárhelyi Bolyai tér
15. szám alatt. A Studium Hub egy több funkciót ellátó kö-
zösségi intézmény, közel 3000 négyzetméter hasznos fe-
lületű épületében civil szervezetek és vállalkozások
számára inkubátorház és közösségi tér, fiatal orvosok és
művészek számára szolgálati lakások, kulturális központ
és podcast stúdió, valamint kávézó is helyet kapott.

CardioNET kongresszus
December 9-étől 11-éig tart a XXI. nemzetközi CardioNET
kardiológiai kongresszus, melynek megnyitójára csütörtö-
kön a sáromberki Teleki-kastély művelődési és rendez-
vényközpontban került sor. A kongresszust a
Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti, Tudomány-
és Technológiai Egyetem napjai keretében szervezik. Ez
alkalommal mutatják be az eCardio kutatási projektet,
melyre uniós finanszírozást nyert a marosvásárhelyi sür-
gősségi kórház kardiológiai klinikája és a Cardiomed Mul-
timodális Kardiológiai Imagisztikai Kutatóközpont – közölte
dr. Theodora Benedek professzor. 

Megjelent Szucher Ervin legújabb
szórványriportkötete

December 17-én, pénteken du. 5 órától a Bernády Házban
mutatják be Szucher Ervin marosvásárhelyi újságíró legú-
jabb szórványriportkötetét. A Fehér Hollók sorozatban, a
Világhírnév Kiadónál megjelent Végvárak omladozó falai
(III.) – Élő lelkek holt vidéke című könyvet Ötvös József
nyugalmazott lelkész, volt esperes méltatja, aki a szerzővel
beszélget. Az est házigazdája Bögözi Attila, a Magyar Új-
ságírók Romániai Egyesületének igazgatója. A kötetet a
Bernády Házban, a Kobak könyvesboltokban és a maros-
vásárhelyi főtéri újságosstandon lehet megvásárolni, illetve
a Facebookon lehet megrendelni. 

100 gyerekkerékpár ajándékba 
A marosvásárhelyi Neuzer Románia cég az idén 20 éves.
Ebből az alkalomból 100 db gyerekkerékpárt ajándékoz-
nak 20 marosvásárhelyi óvodának. Az átadási ünnepség
december 11-én 11 órakor lesz a várban. Az ajándékokat
a város polgármestere, az óvodák képviselői és 100 óvo-
dás veszi át. Képviselteti magát Magyarország főkonzulá-
tusa is.

Eltörlik a késedelmi kamatokat
A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal felhívja az adófi-
zetők (jogi- és magánszemélyek) figyelmét, hogy a városi
tanács ez év október 28-i 325-ös határozata értelmében
törlik a késedelmi kamatot azok számára, akik a járvány
okozta anyagi gondok miatt nem tudták időben törleszteni
a helyi adókat és illetékeket. Azok, akik igénybe veszik a
kedvezményt, legkésőbb 2022. január 31-ig nyújtsanak be
igénylést, kérjék a késedelmi bírságok érvénytelenítését,
és fizessék be az elmaradt összegeket. 

Hírszerkesztő: Mezey Sarolta 

Ma JUDIT, 
holnap ÁRPÁD napja.
ÁRPÁD: az Árpa személynév-
ből keletkezett, a régi magyar
nyelvben szereplő -d kicsinyítő
képzővel. 

10.,péntek
A Nap kel 

7 óra 55 perckor, 
lenyugszik

16 óra 35 perckor. 
Az év 344. napja, 
hátravan 21 nap.
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Megyei hírek

A csütörtöki lottóhúzás nyerőszámai
39, 12, 28, 35, 5 + 2 NOROC PLUS: 7 1 4 0 9 7

15, 35, 33, 4, 38, 24 SUPER NOROC: 4 2 6 5 3 0

25, 28, 2, 14, 4, 43 NOROC: 4 3 1 9 6 5 7
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Mezőpanit községben három, önkormányzati tulajdon-
ban lévő kultúrotthon újult meg. A Vidéki Beruházásokat
Finanszírozó Ügynökségen (AFIR) keresztül uniós támo-
gatásból és saját forrásból 2019–2021 között több mint fél-
millió eurót költöttek a csittszentiváni, a mezőbergenyei és
a harcói kultúrházak felújítására és felszerelésére. Új be-

rendezésekkel szerelték fel a kultúrotthonokat, többek kö-
zött hangosító berendezésekkel, videoprojektorokkal, ki-
vetítővásznakkal és új bútorzattal látták el. A
járványhelyzet miatt a hivatalos avatóünnepségekre egy
későbbi időpontban kerül sor – tette közzé Bodó Előd
Barna polgármester. 

Három kultúrotthont újítottak fel 
Mezőpanit községben 

Az Erdélyi Magyar Televízió
szombaton este vetíti a legen-
dás Omega zenekar 2005-ös
marosvásárhelyi koncertjét.

Az Omega zenekarnak, a magyar
rockzene egyik legmeghatározóbb
együttesének 2005-ös marosvásárhelyi
koncertje történelmi pillanat volt az er-

délyi és a határon túli magyarok szá-
mára: miután 1980-as koncertturnéjuk
után a román hatóságok kitiltották a
zenekart az országból, huszonöt év
után, az RMDSZ meghívására és szer-
vezésében, a legendás együttes több
mint ötvenezer ember előtt játszhatott
az erdélyi közönségnek. 

Az akkor készült turnéösszeállítás és
a teljes koncertfelvétel vetítésével bú-
csúzik az Erdélyi Magyar Televízió a
néhány nappal ezelőtt elhunyt Kóbor
Jánostól, az Omega zenekar énekesétől. 

A koncertfelvétel szombaton 20
órától követhető az Erdély TV képer-
nyőjén. 

Az Omega zenekar 2005-ös koncertje 
az Erdély TV kínálatában

Az Erdélyi Hagyományok Háza
kézműves-foglalkozást szervez de-
cember 14-én, kedden 17–20 óra kö-
zött Marosvásárhelyen, a Sáros (Târ-
gului) utca 1. szám alatti székházában.
A foglalkozásra azokat várják, akik
betekintést szeretnének nyerni a ha-
gyományos csuhéfonás rejtelmeibe, és
természetes alapanyagokból, saját ke-

zűleg ajándékot, karácsonyi csuhédí-
szeket szeretnének készíteni. Foglal-
kozásvezető Zöld Gizella
(Csittszentiván), a részvételi díj 30 lej
személyenként. A szervezők biztosít-
ják a foglalkozáshoz szükséges alap-
anyagokat, eszközöket, és családias
hangulatban egy csésze forró teát. A
helyek száma korlátozott, a részvétel

előzetes bejelentkezéshez kötött. Csak
zöldigazolvánnyal rendelkező jelent-
kezők vehetnek részt az esemé-
nyen. A jelentkezéseket az
erdodi.nora@ehh.ro e-mail-címre vár-
ják. Az eseménnyel kapcsolatos kér-
désekre szívesen válaszol Erdődi
Nóra (tel.: 0771-784-223) vagy Tekei
Erika (0755-086-741).

Kézműves-foglalkozás az Erdélyi Hagyományok
Háza szervezésében 

A Marosvásárhelyi Diákszövetség és a középiskolások
szervezetei a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatallal
együttműködve tájékoztató, népszerűsítő és felvilágosító
kampányt folytatnak a véradás fontosságáról, Légy te is
véradó, légy te is hős! címmel. A véradók és jelentőségük
ismert, folyamatosan szükség van donorokra, ezért a pro-
jekt célja, hogy növelje a megfelelően tájékoztatott véradók
számát, azokét, akik a rászorulók „hősévé” kívánnak válni.

A kampány keretében december 17-ig várják a Maros-
vásárhelyi Regionális Vérközpontba, hétfőtől péntekig 7.30
és 13.30 között azokat, akik hőssé szeretnének válni azáltal,
hogy donorként két ember életét megmentik. 

Szintén a kampány keretében a véradás során kapott ét-
kezési utalványokat fel lehet ajánlani azzal a céllal, hogy a

szervezők a rászoruló családok számára élelmiszert vásá-
roljanak. A felajánlók részt vehetnek a Regionális Vérköz-
pont tomboláján.

A véradási kampányt az Adakozz szívből, légy te is an-
gyal! című projekt egészíti ki, amely keretében ruhaneműt,
lábbelit, tanfelszerelést vagy könyveket lehet adományozni
mindennap 17 és 21 óra között a Marosvásárhelyi Diák-
szövetség székhelyén (Nicolae Grigorescu utca 15. szám,
2-es kollégium, földszint). A felajánlott tárgyakat a hátrá-
nyos helyzetű családok gyermekei között osztjuk szét, az
ő karácsonyukat tesszük ezzel boldogabbá.

Az esemény Facebook-oldala:
https://www.facebook.com/events/963276124275357
(közlemény)

Légy te is véradó, légy te is hős!

– 130 túrázó a 130 éves évfordulón – jubileum az EKE-várban
– A borvíz tárolása, szállítása, reklámja
– Az árokaljai Bethlen-kastély
– Kalandozás a Besztercei-havasokban
– Természetvédelmi felügyelet Istenszékén
– Könyvajánló: Medve
Turistaigényekről szól a 130 éves egyesület elnöke, dr. Kovács Lehel

István az Erdélyi Gyopár legfrissebb számában. Igen, 130 éves az Er-
délyi Kárpát-Egyesület, és ezt meg is ünnepelte az EKE-várban. Az ese-
ményhez túra is társult, melyen éppen 130-an vettek részt. Az Egyesületi
élet történései között erről is olvashatnak. 

Az ismert és közkedvelt rovatok ezúttal sem hiányoznak, a Borvize-
ink, gyógyvizeink sorozatban a borvíz tárolása, szállítása, reklámja van
soron, a Nemesek nyomában járva az árokaljai Bethlen-kastélyt ismer-
hetjük meg, a Hazajárás Erdélybe az Érmellékről a Királykőre vezet, a
Csillagászat téli csillagképeket mutat be. 

Izmosodik a környezetvédelem, a kiadványban végre betölti a fon-
tossága szerinti teret, így olvasnivalót találnak a Valbona-völgy Nemzeti
Parkról, az Ökolábnyomokban rejlik arra a kérdésre a válasz, hogy mitől
zárvatermők a zárvatermők, beszámoló található az istenszéki termé-
szetvédelmi felügyeletről, és a Tanúházak szemtanúi vagyunk sorozat
zárórészét is e lapszámban találják meg. 

Bel- és külföldi természetes látványosságokat hoznak közelebb vi-
lágjáróink, és e tájak vadvilága is bekopog ajtónkon az Erdélyi Gyopár
révén. Az év utolsó lapszáma egy rettegett vadat „szelídít meg”, az EKE
tiszteletbeli elnökének, Dezső Lászlónak a Medve című könyvét ajánlva
az olvasóknak, és kívánva egy szabadabb új esztendőt mindazoknak,
akik hegyeken-völgyeken gyűjtik az élményeket.

Megjelent az Erdélyi Gyopár idei utolsó lapszáma



ha az állami intézményrendszer többi részében is a szak-
mai tudás lenne az érvényesülés kulcsa, mert az uniós
pályázati alapoknak is – jóakarattal számolva – a felét
tudjuk felhasználni.

De nem csak ezért nagyon rossz ötlet az ilyen extra-
adó, hanem főleg amiatt, hogy azt a valóságban a kis
adófizetőkre vetnék ki a nagyvállalatok helyett. A terve-
zett adó szempontjából mérvadó cégek között nálunk
főleg energetikai, kiskereskedelmi és távközlési vállala-
tok vannak. Ezeknek a vállalatoknak csak egy laza ujj-
gyakorlat ennek az adónak a szolgáltatási díjaikba való
beépítése, viszont egy átlagos kliensnél legalább fél tucat
számlán jelentene növekvő díjat, így a hétköznapi átlag-
ember többszörösen is térítené a nagyvállalatok extra-
adóját. És ezeknek a nagylegényeknek a szintjén nem
gond a vállalatot papíron úgy feldarabolni, hogy legfel-
jebb egy évig legyen nekik teher ez az extraadó, ha eset-
leg a kormány mégsem csak ideiglenesre tervezné a
kivetését. A magasabb számlák viszont utána is marad-
nának a kicsik számára, mert egy csöpp plusznyereségtől
sosem köhögnek a nagymenők.

Más kérdés, hogy ha valóban a gazdag vállalatokat
akarnák extrán megadóztatni, akkor a nyereséget kéne
nézni a forgalom helyett. És így lekerülne például a lis-
táról a nyakig adósságban úszó állami vasút személy-
szállító részlege, amelynek az összes többi tartozását is
mi, a kicsik fizetjük az adói mellett. Meg egyébként is az
adófizetők zsebén tartott állami cégeknek nem volna sok
keresnivalója egy ilyen ügyben. Mármint, ha komolyan
gondolnák ezt az egész dolgot, mert az eddigieket elnézve
ez inkább egy politikai bizalomindexet növelni szándé-
kozó próbálkozás, mintsem egy komolyan vehető adóin-
tézkedés.

A megyei tanácselnök pártjából
fogják kinevezni a prefektusokat

A koalícióban megállapodás született arról, hogy a
prefektusokat ugyanabból a pártból fogják kinevezni,
amelyikhez a megyei tanácselnök is tartozik. A bu-
karesti prefektus szociáldemokrata párti lesz – kö-
zölte a koalíció vezetőinek szerda esti ülése után
Florin Cîţu. A PNL elnöke elmondta, a prefektusok
kinevezésekor „lehet egy-két kivétel, de ez lesz az
alapszabály”. Közlése szerint a koalícióban több
mint 140, politikai alapú kinevezéssel betöltött tiszt-
ségen osztozkodnak, és ha egy párt valamelyik me-
gyében elveszti a prefektusi széket, akkor más
poszttal fogják kompenzálni. (Agerpres)

Új vasúti menetrend
December 12-én új menetrend lép érvénybe a vas-
úti személyszállításban – közölte a CFR Călători. A
2022. december 10-ig országosan érvényes frissí-
tett menetrend szerint évszaktól függően átlagosan
1200 vonatjárat közlekedik majd naponta Románi-
ában. A közlemény szerint bővül a Budapestre tartó
szerelvények száma, ugyanis a CFR Călători meg-
állapodott a magyar állami vasúttársasággal (MÁV
Start) a személyszállítási kínálat javításáról a kür-
tösi határátkelőnél. A megállapodásnak köszönhe-
tően a közlemény szerint napközben kétóránként
fognak közlekedni a vonatok a határátkelő és Bu-
dapest között. A megállapodás részeként az eddi-
giekhez képest további nágy pár vonatot is
bevezettek.

Csempészett lőfegyverek 
ügyében nyomoznak

Magyarországról Romániába csempészett lőfegyve-
reket keres a rendőrség: csütörtökön több mint száz
helyszínen, Bukarestben és az ország 36 megyéjé-
ben tartottak házkutatást. Az országos rendőr-főfel-
ügyelőség (IGPR) közleménye szerint olyan rövid és
hosszú csövű lőfegyvereket akarnak kivonni a feke-
tekereskedelmi forgalomból, amelyek futárszolgála-
tok közreműködésével érkeztek az országba. A
rendőrség júliusban kezdett nyomozni egy Magyar-
országon bejegyzett, online kereskedelmet folytató
cég ügyében, amely futárszolgálat közreműködésé-
vel romániai magánszemélyeknek adott el speciális
engedélyeztetést igénylő lőfegyvereket és lőszert,
anélkül, hogy a vámhatóságoknak bejelentette volna
a csomag tartalmát, és eleget tett volna a vonatkozó
törvényi előírásoknak. Miután a küldemények átju-
tottak az országhatáron, Romániában több másik fu-
társzolgálat segítségével szállították ki a
címzettekhez a küldeményeket – tudatta az IGPR.
(MTI)

Ország – világ

Extraadót a kicsiknek?
(Folytatás az 1. oldalról)

Az EU további tíz évvel meghosszabbítja 
az uniós roamingdíjakra vonatkozó szabályokat

Az Európai Unió Tanácsa és az Eu-
rópai Parlament tárgyalói megál-
lapodtak arról, hogy a következő
tíz évben is többletköltségek nél-
kül legyen használható a mobilte-
lefon az Európai Unión belül tett
utazások során – tájékoztatott az
uniós tanács csütörtökön.

Az Európai Unió 2017 júniusában tö-
rölte el a roamingdíjakat, azóta az euró-
paiak az unión belüli utazásaik során
ugyanolyan feltételekkel használhatják
mobil-előfizetésüket hívásra, SMS-
ezésre és internetezésre, mint saját orszá-
gukban, többletköltségek nélkül, de csak
három egymást követő hónapon keresz-

tül. Ezen túl a szolgáltatók külföldi tari-
fatáblázatot alkalmazhatnak. A barango-
lásról szóló rendelet 2022 júniusáig van
hatályban.

A frissített szabályok biztosítják, hogy
a roamingdíjakra vonatkozó jelenlegi,
2022. június 30-án lejáró szabályozás le-
gyen érvényes 2032 júniusáig. A megál-
lapodás szerint a fogyasztók ugyanolyan
minőségű és sebességű mobilinternet-
kapcsolathoz juthatnak hozzá külföldön,
mint otthon, ha ennek a célország mobil-
hálózatában megvannak a technikai fel-
tételei. A frissített szabályok ezenfelül
hatékony hozzáférést biztosítanak a se-
gélyhívó szolgálatokhoz, és elősegítik,

hogy a fogyasztók tudatában legyenek a
barangolás során használt értéknövelt
szolgáltatásokkal kapcsolatos pluszkölt-
ségeknek.

A csütörtökön elért ideiglenes megál-
lapodást az Európai Unió Tanácsának és
az Európai Parlament plenárisának is
jóvá kell hagynia.

Az Európai Bizottság adatai szerint a
mobiltelefonnal rendelkező európaiak
legalább fele utazott külföldre az elmúlt
négy évben, a mobilbarangolás haszná-
lata mintegy tizenhétszeresére nőtt a 
roamingdíjak 2017-es megszüntetése
előtti nyár vonatkozó adataihoz képest. 
(MTI)

Az amerikai szenátus leszavazta Biden elnök 
kötelező oltási rendeletét

Az amerikai szenátus leszavazta Joe Biden amerikai
elnök korábbi rendeletét, amely kötelezővé tette
volna a 100 főnél nagyobb vállalatok alkalmazotta-
inak a koronavírus elleni védőoltás felvételét vagy
a folyamatos, heti tesztelést – jelentette a The 
Washington Times csütörtökön.

A jobboldali-konzervatív amerikai napilap online tudósítása
szerint a washingtoni idő szerint szerda esti szavazáson 52-48
arányban elfogadott törvényjavaslat most visszakerül a kép-
viselőházba, ahol a demokrata párti többséggel szemben már
jóval nehezebb dolga lesz a republikánus képviselőknek, hogy
kétpárti támogatással megsemmisítsék az elnöki rendeletet.

A százfős szenátusban az 50 republikánus mellett két de-
mokrata párti politikus, Joe Manchin nyugat-virginiai és Jon
Tester montanai szenátor is a javaslat mellett szavazott.

Mitch McConnell kentucky szenátor, a republikánusok fel-
sőházi vezetője beszédében kiemelte: „Túléltem a [poliovírus
okozta] gyermekbénulást, higgyék el nekem, nincs nálam na-
gyobb támogatója a védőoltásoknak. De az Amerikai Egyesült
Államok szabad ország.(...) A washingtoni elit nem dönthet az
embereket érintő legapróbb kérdésekben anélkül, hogy erre
törvényes vagy alkotmányos, legitim alapja lenne”.

A republikánus szenátorok amellett érveltek, hogy az elnöki
rendelet következtében rengeteg amerikai dolgozó elveszítheti
a munkahelyét, mivel a rendelkezés szerint a vállalatok 13 600
dolláros büntetéssel sújthatók, ha a munkavállalójuk nem
veszi fel a védőoltást.

A demokrata párti Manchin szenátor azzal érvelt a kötelező

oltakozást előíró elnöki rendelet megsemmisítése mellett,
hogy nem hajlandó megbüntetni a vállalatokat és a dolgozókat
csakis azért, mert a munkavállalók nincsenek beoltva. „Régóta
hangsúlyozom, hogy ösztönözni, és nem büntetni kellene azo-
kat a vállalati munkaadókat, akiknek jogi felelőssége megvé-
deni munkavállalóikat a koronavírustól” – fogalmazott a
politikus.

A szenátusi demokraták többsége azonban, élükön vezető-
jükkel, Chuck Schumer New York-i szenátorral, élesen bírálta
az elnöki rendeletet támadó törvényjavaslatot.

Ha a tervezetet a képviselőház is megszavazná, Jen Psaki,
a Fehér Ház szóvivőjének korábbi jelzése alapján Biden elnök
megvétózná, így ezután az visszakerülne a kongresszusba,
ahol mindkét házban kétharmados többségre lenne szükség az
elnöki vétó leszavazásához.

A hét elején egy Georgia állambeli szövetségi bíróság már
leállította a Biden-adminisztráció egyik korábbi döntésének
végrehajtását, amely még a szövetségi kormányzat munkatár-
sai és alkalmazottai számára tette volna kötelezővé a védőoltás
felvételét.

Más szövetségi bíróságok pedig ehhez hasonlóan leállítot-
ták az állami egészségügyi intézményekben dolgozók kötelező
oltakozását előíró rendelet végrehajtását.

Republikánus szenátorok szerint ezek a bírósági ítéletek nö-
velik annak az esélyét, hogy a bíróságok a vállalati munkavál-
lalók számára kötelezően előírt védőoltást kimondó rendeletet
is megsemmisítik, függetlenül a várható kongresszusi szava-
zások végeredményétől. (MTI)

Srebrenicai áldozatok tömegsírját fedezték fel 
Bosznia-Hercegovinában

A srebrenicai mészárlás áldozata-
inak újabb tömegsírját fedezték
fel a kelet-boszniai Dobro Poljé-
nál, Srebrenicától több mint 150
kilométerre – közölte a szarajevói
sajtó csütörtökön.

Az Eltűnt Személyek Nemzetközi Bi-
zottságának (ICMP) tájékoztatása szerint
ez a mészárlás helyszínétől található leg-
távolabbi tömegsír.

A feltárt tömegsírban található marad-
ványokat összehasonlították az eddig el-
tűntként számon tartott srebrenicai
áldozatok családtagjainak DNS-ével, és
tíz esetben egyezést találtak. A maradvá-
nyokat a boszniai azonosítási központ-
nak továbbították – olvasható a Szabad
Európa Rádió balkáni irodájának beszá-
molójában.

A tömegsír feltárása júniusban zajlott,
a maradványok azonban nehezen elér-
hető helyen, egymással összekeverve
hevertek, így sokáig tartott a kihantolás,
a rendszerezés és az azonosítás.

Az ICMP tájékoztatása szerint a most
feltárt tömegsír annak a falunak, Go-
dinjska Barának a közelében található,
ahol 1995 júliusának közepén a Skorpió
elnevezésű félkatonai szervezet tagjai
hat srebrenicai férfit lőttek agyon. Az ott

készült videofelvételeket a nemzetközi
tárgyalásokon bizonyítékként használták
fel.

A kelet-boszniai Srebrenica a boszniai
háború idején az ENSZ védelme alatt
állt. A boszniai szerb csapatok 1995. jú-
lius 11-én elfoglalták a várost, és a hol-
land ENSZ-békefenntartók tétlensége
mellett mintegy nyolcezer muzulmán
férfit és fiút elhurcoltak, akiket a követ-
kező napokban brutálisan lemészároltak.
A vérengzést a hágai Nemzetközi Tör-
vényszék több vádlott elleni ítéletben 
népirtásnak minősítette, a történteket a
második világháború óta Európában el-
követett legszörnyűbb mészárlásnak tart-
ják. A hivatalos szerb álláspont szerint
szörnyű bűncselekményeket követtek el
Srebrenicában, de nem lehet népirtásnak
minősíteni.

Kutatócsoportok még mindig dolgoz-
nak az áldozatok holttestének felkutatá-
sán, munkájukat azonban nehezíti, hogy
az elkövetők a háborút követően sok
esetben kihantolták és más helyre szállí-
tották a tetemeket, hogy elrejtsék a bizo-
nyítékokat. A maradványokat a legtöbb
esetben csakis DNS-vizsgálattal lehetett
azonosítani.

A kutatómunka eredményeként min-

den évben újabb azonosított áldozatokat
helyeznek örök nyugalomra. Eddig több
mint kilencven tömegsírt tártak fel, és a
több mint nyolcezerből 6955 áldozatot
azonosítottak.

Szerbia 2008-ban, illetve 2011-ben
fogta el és adta ki a hágai Nemzetközi
Törvényszéknek a srebrenicai mészárlás
fő felelősének tekintett, háborús bűnök-
kel vádolt Radovan Karadzic volt bosz-
niai szerb elnököt és a „Balkán
mészárosának” is nevezett Ratko Mladi-
cot. Mindkettejüket életfogytig tartó sza-
badságvesztésre ítélte a bírói testület.

A Nemzetközi Törvényszék, valamint
a nemzeti bíróságok eddig 47 embert
ítéltek összesen több mint 700 év börtön-
büntetésre, valamint négy embert élet-
fogytig tartó szabadságvesztésre
népirtásért, emberiesség elleni bűncse-
lekményekért, illetve a srebrenicai bos-
nyákok elleni más bűncselekményekért.

A Srebrenicában történtekért a legtöbb
ítéletet a boszniai bíróságok mondták ki,
25 embert ítéltek el, míg Hágában 14
egykori szerb katonai vezetőt és politi-
kust találtak bűnösnek. Szerbiában öt,
Horvátországban pedig két ítélet szüle-
tett a srebrenicai mészárlás ügyében.
(MTI)
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a másikba, az eladásra kerülő állat
fülszámozott legyen, és az egyede-
ket állategészségügyi papírok kell
kísérjék. Az igazgatóság ellenőrzé-
seket végez a csendőrséggel és
rendőrséggel együtt. Ellenőrzik a
szállítókat, sőt, még a magánautó-
kat is – mondta dr. Kincses Sándor,
az állategészségügyi igazgatóság
igazgatója. 
Kötelező a hús 
bevizsgálása

– Disznóvágások alkalmával
sokan állítják, hogy nem kell bevizs-
gáltatni a húsmintát, hiszen tiszta
helyen tartották az állatot, tiszta ta-
karmányt kapott, nem volt esélye a
megfertőződésre. Miért fontos a hús
bevizsgálása? 

– A másik nagyon fontos dolog
disznóvágáskor a hús bevizsgálása,
hiszen a trichinella nagyon fertőző
élősködő, ami az emberre nézve ve-
szélyes. Akinek a szervezetébe be-
kerül a fertőzött hús
elfogyasztásával, olyan károsodáso-
kat okoz, ami egy életen keresztül
elkíséri. Voltak halálos trichinelló-
zisos esetek is, de ezek elég ritkák.
Miután a disznót levágták, húsmin-
tát kell venni, s elvinni egy állator-
voshoz. Falun a körzeti
állatorvoshoz, Marosvásárhelyen
valamelyik magánrendelőbe, ahol
bevizsgálják a húst. Az orvoskol-
légáknak idén is felkészítőt tartot-
tunk a laborban. Minden állatorvos
meg tudja állapítani, hogy a hús fer-
tőzött-e vagy sem. Ha gyanú merül

fel, a húsmintát továbbküldik az
igazgatóság laborjába. Mi egy pon-
tosabb eljárással százszázalékban
megállapíthatjuk, hogy a minta po-
zitív vagy negatív. Olyan esetünk
még nem volt, hogy a kollégák
eredménye ne lett volna pontos. Az
idei novemberi és decemberi disz-
nóvágások során bevizsgált minták-
ban nem találtak trichinellával
fertőzött húst – tájékoztatott az
igazgató. 
Kerüljék az alkalmi 
húsárusokat!

– Felhívjuk a lakosság figyelmét,
hogy alkalmi árusoktól vagy „feke-
tén” ne vásároljanak húst és húster-
méket, csak mészárszékből. Ott a
hús ellenőrzött. A piacon vagy az
interneten kínált házi termékekről
nem tudni, be vannak-e vizsgálva.
Nagy a csábítás, hogy magánterme-
lőtől házias termékeket vásároljunk,
de ezek nem biztos, hogy ellenőr-
zött termékek. Az lett a szokás,
hogy az interneten reklámozott hús-
termékeket vásárolnak helyi terme-
lőktől, de ezek többnyire feketén,
ellenőrizetlenül dolgoznak. Nem
lehet tudni, hogy hol vágták le az ál-
latot, hogy vásárolták-e a húst. Ha
a vásárlók látnák, hogy milyen kö-
rülmények között állítják elő a ter-
méket, sokuknak elmenne a kedve
a vásárlástól. Sok van olyan közöt-
tük, mint a maroscsapói dinnyeter-
melők és -árusok, akik januárban is
árulják a dinnyét. Van egy ilyen
trend, hogy az a jó, ami házilag ké-
szült, de meg kell nézni, hogy ho-

gyan! Nem beszélve arról, hogy
ezek a termékek nagyon drágák.
Meg lehet nézni az OLX-en, meny-
nyiért kínálják a termékeket –
mondta Kincses.

A beszélgetés során elhangzott,
hogy az igazgatóság a sertéspestis
felszámolásáért óriási küzdelmet
folytatott, jelenleg nincs aktív afri-
kaisertéspestis-góc a megyében
sem farmoknál, sem magángazdák-
nál. A járvány idején több mint 50
góc volt a megyében, rengeteg
egyedet kellett leölni, több ezer

mintát vettek és vizsgáltak be. A
gond az, hogy a lakosság nem tar-
totta be az óvintézkedéseket és az
állategészségügyi szabályokat. –
Ne csodálkozzunk, hogy a sertés-
hús 80 százalékát importáljuk! Ha
így haladunk, a 90 százalékát fog-
juk. Bírságokat róttunk ki, ezeket a
bíróságon megtámadták, s a tör-
vénybírók, semmibe véve az állat-
egészségügyi szabályzatot, a sertés
tulajdonosát védik. Az, hogy nincs
aktív sertéspestisgócunk, átmeneti
állapot, napok, hete kérdése, újab-

bak és újabbak fognak megjelenni,
mert minden háromból egy gazda
tartja be a szabályokat. Ahol le kel-
lett ölni az egyedeket, nem min-
denki kapott kártérítést, mert
annyira „rendben voltak” a dolgok.
Volt olyan település, ahol a jár-
ványtól tartva elkezdték vágni az
állatokat, s azokat a részeket, ame-
lyeket nem használtak fel, nem-
hogy elásták volna, eldobták a
mezőn. S akkor csodálkoztak, hogy
kilenc pestisgóc volt a faluban –
magyarázta az igazgató.

Elsődleges a szabályok betartása
(Folytatás az 1. oldalról)

A Küküllődombói Unitárius
Egyházközség kezdeménye-
zésére új keletű adventi ün-
nepváró játék vette kezdetét,
melynek egyik célja a közös-
ségi, megtartó kötelék erősí-
tése. December 1-jétől
adventi világító kalendárium
felépítését kezdték el a tele-
pülésen. Ennek lényege, hogy
minden este egy utcára néző
ablakot ünnepi díszbe öltöz-
tetnek, a kivilágított ablakon
szerepel az aznapi dátum is.
Az ünnepváró kezdeménye-
zésbe bekapcsolódott abla-
kokban az adventi időszak
végéig minden este felgyúl-
nak a fények. 

A magyarországi Solymáron
2016-ban első ízben megszervezett
ünnepváró ablakdíszítés a csokis
adventi kalendárium mintájára
mára hagyománnyá vált, és a szom-
szédos országok közül is több régi-

óból csatlakoztak, a részt vevő tele-
pülések pedig sorra felkerülnek egy
világtérképre. A küküllődombói élő
kalendárium ötletéhez való csatla-
kozásról Márkos-Mátyás E. Zitát, a
helyi kezdeményezés szorgalmazó-
ját és irányítóját kérdeztük. Mint
megkeresésünkre elmondta, az ad-
venti világító kalendárium nevet vi-
selő mozgalomnak kettős célja van.
– Mindenekelőtt emlékeztetni a la-
kosokat arra, hogy a járványügyi
megszorítások miatt, bár nem lehet
annyira felszabadultan és közösen,
fizikai jelenléttel ünnepelni, akár-
csak a járványidőszak előtt, ha
mindannyian várakozunk az ün-
nepre, megtalálhatjuk azt a hidat,
ami átívelheti az emberek között
keletkezett űrt. Idén nagyobb szük-
ség van a közösségi megtartó köte-
lékre, mint eddig bármikor. Ezért
csatlakoztunk mi is a világító ad-
venti kalendárium mozgalomhoz,
mely ezekben a sötét, bizonytalan
hetekben egy kis fényességet hoz-
hat mindannyiunk életébe. A lé-
nyege, hogy az adventi napokon,

december 1-től 24-ig, a faluban
egy-egy ablakot feldíszítsünk, és
esténként fénypompás ablakokat
„nyissunk” Jézus születése felé, ka-
rácsonyra hangolódva. A decemberi
napokon szentestéig minden este
más-más család díszíti pompába és
fénybe otthona egyik ablakát. A
dátum magánüzenetben igényelhető
a Facebook közösségi oldalon. A
feldíszített ablakokról készített saját
fotókat is ide várjuk, és naponta
fogjuk feltölteni az egyházközség
közösségi oldalára – hangsúlyozta.

– Nem versenyjelleggel indítot-
tuk útjára, illetve kapcsolódtunk az
anyaországi kezdeményezéshez, in-
kább összefogásnak szántuk a falu,
a világ, a lelkünk fényesebbé téte-
lére az adventi ünnepvárás
idején.

A karácsony közeledtével a falu
valóságos adventi naptárhoz fog ha-
sonlítani, amelyben mindennap fé-
nyes ablak nyílik majd a világra,
reményt, örömöt, erőt sugallva a la-
kóknak. Abban reménykedünk,
hogy mindenkinek mást fog üzenni,
ha a falun végigsétál és megpillant
egy-egy ilyen pompás ablakot. A
kezdeményezésről már tavaly ol-
vastunk, idénre érett meg bennünk
a megvalósíthatósága. Kellemesen
érintett, amikor egy hét leforgása
alatt az összes dátumot elkapkodták
a híveink. Azóta már duplázunk is
a napokból, hiszen egy-egy dátumra
több jelentkező is van, és senkit
nem szerettünk volna kizárni. Az
eredeti elképzelésünk az volt, hogy
a küküllődombói híveink jelentkez-
zenek, viszont annyira megtetszett
másoknak is az ötlet, hogy a faluból
elszármazott családtagok is részt
szerettek volna venni. Így a mi ab-
lakaink Svédországtól Vámosgál-
falváig fognak világítani. Egy
világtérképen jegyzik mindazokat a
településeket, ahonnan jelezték,
hogy csatlakoznak a mozgalomhoz,
erre felkerült a mi kis falunk, Kü-

küllődombó is, aminek külön örü-
lünk. Magyarországon ennek már
hagyománya van, Romániában vi-
szont új keletű. Amikor mi jeleztük
a világtérkép szerkesztőjének a
részvételi szándékunkat, Romániá-
ból még csak Csík-
szereda szerepelt
rajta. Így itt, a Kis-
Küküllő mentén a
mi kezdeményezé-
sünk egyelőre egye-
dülállónak számít.
Büszkék is vagyunk
rá, híveinkre úgy-
szintén, hogy ebben
az új, ismeretlen 
kihívásban meg-
valósíthatóságot, 
pajkosságot, üzene-
tet láttak. Nyilván a
jó ötlet sokakat ins-
pirál, ezért azóta
megszaporodtak a
kezdeményező tele-
pülések. De hát ez is
a lényege az adventi
várakozásnak: to-
vábbadni a fényt,
megteremteni egy
békés világot,
amelyben méltán
várhatjuk a Messi-

ást. Szerény, csendes, őszinte ad-
venti várakozást kívánunk minden-
kinek! – zárta gondolatait
Márkos-Mátyás Zita, a küküllő-
dombói élő karácsonyváró kalendá-
rium mozgalom kezdeményezője.

Világító adventi kalendárium Küküllődombón
Karácsonyváró közösségi mozgalom

Fotó: Nagy Tibor

Miklós Noémi, János és Jázmin ablaka

Dudás Katalin és Pityu ablaka Miklós Hajnalka alkotása

Szer Pálosy Piroska



A verespataki unitárius egyház-
község püspöklátogatási könyvé-
nek 1-3. lapja szerint 1568-tól
unitárius egyházat szerveznek,
abban a korban ez csak régebbi ka-
tolikus hívekből jöhetett létre. A ve-
respataki eklézsia az abrudbányai
eklézsiának volt filiája, 1715. ápri-
lis 24-ig a verespataki hívekhez Ab-
rudbányáról jártak ki a belső
emberek. Ekkor az abrudbányai ta-
nító, laborfalvi Berde Pál mint lé-
vita Verespatakra került. A zsinat
1737-ben elhatározta, hogy Veres-
pataknak is lehet felszentelt papja,
de függjön Abdrudbányától. Veres-
patakon csak fából készült imaház
volt. Első papja 1748-ban Szanko-
vich Izsák volt, második papja
Bakó István (1764–1774). Az egy-
háznak puskapor-árusítási joga is
volt. A jelenleg is meglévő szép kő-
templom építéséhez 1790. július 1-
jén fogtak hozzá, és 1796-ban
szentelték fel. Horea és Avram
Iancu rombolását és az unitárius
hívek lemészárlását az itteniek sem
kerülték el. A rombolás és felégetés
után, 1851-ben újraépítette a temp-
lomot Székely Jakab verespataki
bányatulajdonos. Az úrasztala
1877-ből datálható, 1862-ből szár-
mazik Takácsy Ignác marosvásár-

helyi orgonakészítő mester unitá-
rius orgonája. Takácsy összesen 79
templomi orgonát készített, többek
közt Dicsőszentmártonnak is. 1985-
ben a torockói származású Eck-
hardt János, aki Verespatak
borbélya volt, Imre fiával együtt fa-
ragta a templom díszeit. A templom
mellett volt a lakásuk, most a temp-
lom melletti temetőben nyugsza-
nak. A templom értékes belső
bútorzattal rendelkezik. A templom
egykori két harangja közül csak az
egyik szól, az, amelyik súlya miatt
megúszta Avram Iancu pusztítását.
A kisebbiket, amelyik súlya 480 kg
volt, kidobták a toronyból, és a bu-
csonyi görögkatolikus templomig
meg sem álltak vele a rablók. Ott
szolgált az (a Budapesten két okle-
velet is szerzett) Ion Agârbiceanu
volt görögkatolikus pap, akinek
jámbor írásaival etettek minket az
iskolában. 

A nagyobb harang 1500 kg, és
azt a kolozsvári Andrásofszky fivé-
rek öntötték 1863-ban, mely önté-
séhez 3 kg aranyat is felhasználtak.
A bejárat fölött emléktáblán olvas-
hatjuk az első világháborúban meg-
halt unitárius hősök nevét: Székely
Ferenc, Székely Samu, Székely Jó-
zsef, Székely Sándor, Székely Fe-
renc, Székely László, Szekeres
György, Drumus Edvárd, Botár
Samu, Botár Emánuel, és azt, hogy
Avram Iancu hada 182 unitáriust
mészárolt le. 1938-ban 263 unitá-

rius lélek volt nyilvántartva, ma
csak 12. Az unitárius temető a
templom körül van, itt nyugszanak
Székely Jakab (1849) bányamér-
nök, Székely Béla és János, Maros-
vásárhelyre származott orvosok,
Székely Árpád, a Ravai család, a
Drumus család.

1976-ban Ceauşescu, a Nemzet-
közi Valutaalaptól kölcsönkapott 11
milliárd USD értékéért a Verespa-
tak nemesfémjei mellett a hadiipar-
nak oly szükséges gallium,
germánium, molibdén, titán, vaná-
dium, wolfram és uránium készle-
tekkel kezeskedett. Ami igazi
ritkaság Verespatakon, az a mono-
atomikus arany. A monoatomikus
elemek olyan elemek, amelyek
egyetlen atomként stabilak. A dik-
tátor a lakosság életminőségének a
rombolásával 1985-ben kifizette az
államadóságot, ami meglepte a köl-
csönzőket, hisz ők a kezeskedés fe-
jében szerették volna az itteni
kincseket kitermelni. A diktátor
gyorsan felfejlesztette a bányásza-
tot, és több mint 40 tonna aranyat
exportált Svájcba és Angliába.
Folytatva ezt a tempót, ez 1988-ra
18 milliárd nyereséget hozott az or-
szágnak, ami a rendszerváltás után
pillanatok alatt eltűnt.

A Kanadában alapított Gabriel
Resources (GR) Ltd. 1997-ben kö-
tött koncessziós szerződést a román
állammal, Verespatakon és környé-
kén a Gold Corporation Európa leg-
nagyobb külszíni aranybányáját
akarta megnyitni, ahol vitatott cián-
technológiával bányásztak volna ki
300 tonna aranyat és 1600 tonna
ezüstöt. A cég a nagybányai Franc
Timiş üzérkedő kapcsolataival ér-
kezett ide. Ha a befektető megvaló-
sítja a kitűzött célját, e gyönyörű
tájak eltűnnek. Egy évtized múlva
egy hatalmas gödör lesz, tele ma-
radványokkal, amelyek az egész
Nyugati-Kárpátok területét szeny-
nyezni fogják. Ettől a naptól Veres-
pataknak átok lett az arany. Jézus a
hegyi beszédében ezt mondta a ta-
nítványainak: „Ne gyűjtsetek ma-
gatoknak kincset a földön, ahol a
moly és a rozsda megemészti, a tol-
vajok meg kiássák és ellopják.
Gyűjtsetek inkább kincset a menny-
ben, ahol sem a moly, sem a rozsda
meg nem emészti, sem a tolvajok ki
nem ássák és el nem lopják. Mert
ahol a kincsed van, ott van a szíved
is”. 2013-ban nagyszabású tünteté-
sek robbantak ki a beruházás ellen
Romániában, ezért a parlament
2014-ben elutasította a törvényter-
vezetet. Verespatakon ötven ingat-
lan falára került fel az Országos
Örökségvédelmi Hivatal műemlék
épületet jelző táblája, ezzel Veres-
patak lett a legtöbb romániai mű-
emlék épülettel rendelkező falu.
Sok közülük romos állapotban van,
de egy részüket a Roşia Montana
Gold Corporation felújította. A ka-
nadai cég 17 millió eurót költött a

településen, de a beruházás elma-
radt. Alkalmazottjait elbocsátotta,
az általa megvásárolt lakások egy
része hosszú évek óta üresen áll,
másik része már romhalmaz. 2006-
ban bezárták az állami bányát, ahol
addig négy műszakban dolgoztak.
Nem volt sztrájk, megkapták a vég-
kielégítést. A bányaprojekt ellen
felemelték szavukat és állást is fog-
laltak a történelmi egyházak, a
Román Tudományos Akadémia, és
több mint ezer kutató a világ min-
den részéről. A Mentsétek meg Ve-
respatakot! kampánynak szüksége
volt egy közvetítő fórumra, és így
Stefania Roth létrehozta 2004-ben
a Szénafesztivált (FânFest), amit
minden év augusztusában több ezer
ember részvételével tartanak meg,
és az élet és folytonosság ünnepé-
nek tartják. Az elsőt Pálfi Árpád se-
gítségével az unitárius templom
körüli területen tartották. A Széna-
fesztivál idejére az egész Verespa-
tak egy óriási színpaddá változik,
az udvarok előadások és aktivista-
megmozdulások helyszínévé, a
házak kiállítótermekké, a tisztások
koncerttérré alakulnak. Stefania
Roth angol–német származású, a
Világbank egyik közgazdásza, a
Kolumbiában kapott nemzetközi
díjának értékét ennek a szervezet-
nek ajánlotta fel. 

2014. október 5-én avatták fel a
Kolozs-tordai Unitárius Egyházkör
gyülekezeteinek képviselői az ösz-
szefogás kopjafáját Verespatakon.
A lakosság nagy része elfogadta a
busás kielégítést, eladták házukat,
és más vidékre költöztek. A kiköl-
tözöttek egy része holtait is magá-
val vitte Gyulafehérvárra,
Kolozsvárra, Besztercéig, de Jász-
vásárba is. Székely József azon uni-
táriusok közé tartozott, akit a
lelkész egyszer, 1992. december 4-
én eltemetett, majd 2004-ben ki-
hantolt. Az unitáriusoknál nincs
kihantolási szertartás, Szabó Árpád
akkori unitárius püspök Pálfi Árpád

lelkészre hagyta, hogy találjon rá
megoldást. Azóta hat kihantolást
végzett. Volt, aki örült a pénznek,
az új háznak, de a szülőföldről tá-
vozók egy része képtelen volt alkal-
mazkodni, önkezűleg vettek véget
életüknek. Az ortodox egyház eze-
ket nem temeti el, így az öngyilkos-
ságba menekülőket,
nemzetiségüktől és vallásuktól füg-
getlenül, mind Pálfi Árpád unitárius
lelkész temeti el. Azt mondják Ve-
respatakon, hogy ma a temetőben
minden halottnak ára van. 2021-ben
Verespatak az UNESCO-listára ke-
rült, az ügyért a legtöbbet Vasile
Apostol bukaresti építész tett. Elő-
ször 1996-ban szervezett nyári tá-
bort műépítész diákok számára,
azóta folyamatos a jelenlétük.
2012-ben indították el a „Fogadj
örökbe egy verespataki házat” nevű
programot, melynek célja önkénte-
sekkel és adományokkal felújítani
a falu épített örökségének egy ré-
szét. A tiszteletes elmondása szerint
a faluban az önkéntesek mellett már
dolgoztak Károly brit trónörökös és
Placido Domingo emberei is. Az
unitárius templom restaurálását díj-
mentesen felvállalta a bányaválla-
lat, a lelkésznek házat ajánlott
Kolozsváron, terepjárót, és Kolozs-
vár körül állást is, de a lelkész hi-
vatalosan tájékoztatta a
kanadaiakat, hogy ameddig egyet-
len híve is van, a templomot nem
adja fel. Nagy László marosvásár-
helyi unitárius lelkész Pálfi Árpád
lelkészt Verespatak utolsó mohi-
kánjának tartja. 

Mária Terézia rendeletére 1745-
ben a Verespatak fölötti hegyekben
tíz mesterséges tó épült. Ezek közül
a leghíresebb a Fenyves-tó, mely az
egyik völgyben fekszik, 850 m ten-
gerszint feletti magasságban. Terü-
lete 0,8 ha, a gátat agyagból,
földből és kőből építették, mély-
sége 4 m. Innen a láthatárt a falu
Kernik-hegye zárja.

(Folytatjuk)
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A verespataki unitárius templom 

Verespatak, az egykori magyar iskola épülete (2011-ben készült felvételek)



Jöttem e dombon lefelé.
Nagy pelyhű, sűrű hó esett.
Fénylő, vakító örvénylése
megszállt, akár a szédület.

Oly különös, fehér tüzű
örökmécsnek tűnt az ég,
mely hol lehúzza, hol felszítja,
de ki nem oltja a tüzét.

Az, ami kettőnkben közös,
most bennem is felszabadult:
egyetlen zizzenésként szállva
sodor a jövő és a múlt.

Időtlen kristályrendszerek
pelyhe a homlokomra hull:
Thoasz évezredes cserjéi 
zizegnek szakadatlanul.

TóthIstvánHó című verse talán éppen egy somostetői
sétája során fogalmazódott meg, ahogy a Trébely alatt haza-
tért Nyár utcai lakásába. Herbáriuma (Füvészenciklopédia
versekben), de még Besztiáriuma is (Állattani enciklopédia
versekben) a városunk feletti erdőkben tett hosszú sétáiról
árulkodik. Latin nyelvű humanista (Alkinoosz kertje; Mú-
zsák fellegvára) és kortárs francia (Jó reggelt, Párizs!; Írás-
jelek a földön; Eugène Guillevic legszebb versei) költőket
fordított. A görög mitológiához való vonzódását pedig Tho-
asz király emlegetésével árulja el.

Thoasz a tauroszok királya volt, aki a földjére menekült
Iphigeneiát megtette Artemisz papnőjének. Amikor Oresz-
tészt és Püladészt elfogták, akik az Artemisz-szobrot akarták
ellopni, Thoasz elrendelte, hogy helyi szokás szerint az ide-
geneket a papnő áldozza fel az istennőnek. Iphigeneia, felis-
merve a jövevények egyikében fivérét, ügyes csellel
megtévesztette a királyt, és mindhárman elmenekültek a szo-
borral együtt. Az üldözésükre indult Thoasz Szminthosz szi-
getére követte őket, s itt lelte halálát.

Nem érzek semmi mást, csak ezt
a szédült szállást mindenütt:
meotiszi porka havak mind
hullnak s egy leszek velük.

Szminthosz szigete a Meotisz-tengerben van (volt). A Me-

otisz pedig ma a partján levő város nevét viseli:
Azovi-tenger. A 340 km hosszú és 135 km széles,
37.555 km2 területű vízfelület a világ legseké-
lyebb tengere. December–januárban a tenger nagy
része befagy. 

Krónikáink szerint a magyarok a meotiszi in-
goványban alakították ki hatalmi központjukat. A
Fekete-tenger keleti partvidéke korántsem mocsa-
ras terület volt, hanem az volt az antik világ egyik
központja. A magyarok egyik korai főhadiszállá-
sát ugyanott találjuk, ahol a hunokét. Igen, erről
is szól ez a vers.

Kékesfehér hullám sodor,
mint azt, aki tengerbe fullt;
mintha zökkenés nélkül szállna
a földdel az egész tejút.

Ég és föld szakadékain
átvisz röptük, e légihíd.
Ki ezer év múlva hóhullást
ér itt meg, szálljon éppenígy.

Éppen a Meotisz-tenger melléki krími háborúk
adták meg az esélyt, hogy december 10-én kiosz-
szák évente mai világunk legnevesebb díjait – a
Nobel-díjakat. Ugyanis Alfred Nobel apja, Imma-
nuel Nobel – maga is feltaláló – aknáit a krími há-
ború idején, 1854-ben sikerrel használták, s a part
menti hadműveletekben az általa teherhajókból
hadi gőzösökké átalakított hajói jelentékeny szerepet kaptak.
1859-ben a Nobel család visszatért Svédországba. De az
akkor már legényember Alfred – aki még Szentpéterváron
kapcsolódott be a nitroglicerin gyártásába – európai és ame-
rikai tanulmányútra indult, s csak az 1860-as években tért
vissza Stockholmba, ahol tovább kísérletezett a nitroglicerin-
nel. Öccse tragikus halála – nitroglicerin gyártása közben
lelte halálát – még inkább arra sarkallta, hogy megszelídítse
a veszélyes robbanószert. Fekete lőporral, faszénnel, tégla-
porral itatta fel, hogy ezek az anyagok meggátolják a berob-
banást – sikertelenül. A véletlen segített végül. 1866-ban
történt, hogy a nitroglicerint az egyik üzemből nyitott bádog-
kannákban szállították el, s kovafölddel hintették be a kocsi
alját, hogy a kiloccsanó folyadékot felitassák. A fosszilis ko-
vamoszatvázak felszívták a robbanószert. Nobel megvizs-
gálta a nitroglicerinnel átitatott kovaföldet, amit csak
gyutaccsal tudott felrobbantani. Az új robbanószert a görög
dynamisz = erő szó nyomán nevezte el dinamitnak.

Nobel a dinamitot előadásokon ismertette szerte az egész
világban: a dinamitpatron kormozó lánggal ég, s nem robban.

A gyutacs viszont azonnali robbanást oko-
zott. A durranóhiganyos gyutacsot úgyne-
vezett angol gyújtózsinórral – juhfonállal
körülvett fekete lőporral – gyújtották meg.
Ez a zsinór másodpercenként mindössze
egy centiméternyit ég, így a személyzetnek
volt elég ideje, hogy védett helyre húzód-
jon. Érthető hát, hogy a bányákban, vasút-
építéseknél vagy éppen a skandináv fjordok
beszájazásánál, a végmorénák felrobbantá-
sakor egyre többször használták a dinami-
tot. Európa majd minden országában
létesült Nobel-üzem: a feltaláló megköve-
telte azt is, hogy a dinamitgyárak elnevezé-
sében szerepeljen a neve. Magyarországon
csak a vasúti építkezéseknél ezertonnás té-
telekben használták a dinamitot, amit az
1873-ban Pozsonyban létesült Nobel-üzem
állított elő. Magát a nitroglicerint egy olasz
orvos, Ascanio Sobero találta fel még
1847-ben, aki már akkor úgy gondolta,
hogy a nitroglicerin hatásos gyógyszer le-
hetne. Később ugyan elsőbbségi igényt je-
lentett be találmányára, de csak erkölcsi
alapon támadhatta meg az akkor már dús-
gazdag Nobelt, aki szabadalmait alaposan
körülbástyázta. Végül abban egyeztek meg,
hogy Nobel felajánlott a gyógyszerésznek
a Torino környéki gyárában egy tudomá-
nyos szakértői állást. Groteszk fintor, hogy
Nobel megérte saját halálhírét: összetévesz-
tették Ludwig öccsével, s a nekrológok kí-
méletlenül lerántották etikátlan üzleteiről a
leplet. A „halálgyáros” szemére vetették,
hogy francia és olasz hadseregeknek egy-
formán szállított robbanóanyagokat és adott
el szabadalmakat a háborúban szembenálló
feleknek. Azt is megérte, hogy szívpanasza-
ira a párizsi orvosprofesszorok nitroglice-
rin-készítményt írtak fel neki. 1896.
december 10-én halt meg.

Végrendelete tette végül is világhírűvé.

„Egyéb hátramaradó, hasznosítható vagyonom a követke-
zőképpen használandó fel:

Hagyatékom gondnokai által biztos értékpapírokban elhe-
lyezett tőkém alapot képvisel majd, amelynek évi kamatai
azok számára osztassanak fel, akik az elmúlt esztendőben az
emberiségnek a legnagyobb hasznot hajtották. E kamatok öt
egyenlő részre oszlassanak, amelyből egy rész azé, aki a fi-
zika terén a legfontosabb felfedezést vagy találmányt érte el;
egy rész azé, aki a legfontosabb kémiai felfedezést vagy tö-
kéletesítést érte el; egy rész azé, aki a fiziológia vagy az or-
vostudomány terén a legfontosabb felfedezést tette; egy rész
azé, aki az irodalomban eszmei értelemben a legjobbat al-
kotta; egy rész azé, aki a legtöbbet vagy a legjobban műkö-
dött közre a népek testvériségéért, az állandó hadseregek
megszüntetéséért vagy csökkentéséért, valamint a békekong-
resszusok megrendezéséért és követeléséért. A díjakat a fizi-
kában és a kémiában a Svéd Tudományos Akadémia, a
fiziológiában vagy az orvostudományban a stockholmi Ka-
rolinska Intézet, az irodalomban a stockholmi Akadémia, a
béke ügyében pedig egy öttagú bizottság adja ki, amelyet a
norvég Storting (parlament) választ.

Kifejezett akaratom, hogy a díjak odaítélésében a nemze-
tiség kérdése fel ne merüljön, így tehát a díjat a legméltóbb
nyerje el, akár skandináv az, akár nem.”

A vagyon a végrendelet meghagyásakor mintegy 50 millió
svéd korona volt. A rokonok megtámadták a végrendeletet.
Végül 1900-ban Oszkár svéd király szentesítette a svéd par-
lament határozatát a végrendelet végrehajtásáról.

A Nobel-díjakat minden évben halála napján osztják ki,
először erre 1901-ben került sor. A halálgyáros vezeklésének
gyümölcse ez a díj… Nem árt, ha a történet egészét – árny-
oldalaival együtt – néhanapján felemlegetjük.

Vajon a Luca-széken állva észreveszi-e valaki világunk fo-
nákságait?

Béküljünk kissé SzabóT.Annával Lucázáskor. 

Luca napján nincsen munka,
dolgoztatok eleget!
Ne mossatok, ne fonjatok,
ne süssetek kenyeret!

Luca napján kilenc fából
Luca-széket kezdjetek,
bikaszarvú boszorkányok,
mostantól reszkessenek!

Az év legsötétebb napján
egy kis tavasz kell nekünk:
Karácsonyra kizöldülő
Luca-búzát keltetünk!

Hidegen és sötétségen
győz a gyertya, győz a fény –
nincsen ördög, sem boszorkány
az angyalok ünnepén.

Előkészítette Luca unokám is a Luca-búzát, napján majd
keltetni kezdjük karácsonyig.

Maradok békességgel s kiváló tisztelettel minden tisztes-
séges szándék iránt. 

Kelt 2021-ben, a Nobel-díjak átadásának napján

Jöttem e dombon lefelé, nagy pelyhű, sűrű hó esett

Karácsonyra kizöldülő Luca-búzát keltetünk

Kiss Székely Zoltán

A természet kalendáriuma 
(CDXCII.)
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A Maros megyei Bún Alsó-
(vagy Kisbún) és Felsőbún
(vagy Nagybún) egyesítésé-
ből jött létre. 1301-ben Bwn
alakban említik először. Re-
neszánsz kastélyát a 17. szá-
zad elején Bethlen Farkas
építtette, 1640–1641-ben fia,
Bethlen János újjáépíttette,
bővítette, és magas várfallal,
bástyákkal vetette körül. Itt
írta meg gróf Bethlen János a
Rerum Transilvanica című
történeti művét. Bún és Alsó-
bún közt félúton kastélyszerű
romos udvarház árválkodik
egy jóval későbbi – ma már
használaton kívüli – méretes
gát szomszédságában. Ez a
kisbúni Bethlen-kastély…

Az erdélyi reneszánsz
A 16–17. század fordulóján és

utána Erdély-szerte fokozott erővel
indult meg a kastélyok és udvarhá-
zak építése a késő reneszánsz helyi
változatában.

Az „erdélyi reneszánsz”-ként ne-
vezett építkezés fénykora, kifejlő-
dése, virágzása egybeesik az
Erdélyi Fejedelemség fénykorával
és Bethlen Gábor uralkodásával.

Keresztes Gyula a Maros megyei
kastélyok és udvarházak című
könyvében rávilágít arra, hogy a
század első felében a késő rene-
szánsz formavilága a kedvelt, majd
a folytonos változások során, a re-
neszánsz szigorúbb formáitól el-
térve, divatossá vált a derűs
virágdísz, olyannyira, hogy lassan-
ként új stílusváltozat, az erdélyi vi-
rágos reneszánsz bontakozott ki.

Példaként akár a szárhegyi
Lázár-kastélyt is megemlíthetjük,
azonban ismert az a változat is, ahol
a homlokzat reneszánsz elemeit
klasszicista részletek cserélték fel,
mint történt ez a kisbúni kastélynál
is.
A tömör, négyszögletes 
alaprajzú elrendezés

A kisbúni birtokot a Losonczi
Bánffy család megállapodás alapján
a 16. században a bethleni Bethlen
Miklósnak adta át az ott álló várral
(?) együtt.

Sajnos a krónika a vár nagyságá-
ról és állapotáról nem tudósít, de ha
volt ott vár is, az a Bethlen család-
nak az induláshoz kedvező előnyt
jelentett.

1617-ben Bethlen Farkas erdélyi
főgenerális kastélya építésénél a
tömör négyszögletes alaprajzú el-
rendezést választotta. A sarkokra
különböző formájú, sokszög alap-
rajzú külső bástyákat építtetett.

A kéttraktusos épületmag szim-
metrikus elrendezéssel, zömök sa-
rokbástyákkal, eredetileg kevés
ablaknyílással, koronázópárkányá-
nak frízében, a padlástérben lőrés-
nyílásokkal és a párkány felett
feltételezhetően pártázattal épült.

Az épületmag fölé emelt magas
sátortetőzet hangsúlyozza ki a kas-
tély tömegét, és csupán az abba

metsződő sokszögű négy toronysi-
sak oldja fel annak komorságát, tö-
megét.

A kastély a végső formáját a 19.
század első harmadában nyerte el,
amikor megépült a bethlenszent-
miklósi kastélyra emlékeztető árká-
dos főhomlokzata.
A települések birtokosai

Kisbúnt tehát hiába keressük a
térképen, csak Búnt és Alsóbúnt ta-
lálunk: Fehéregyházától néhány ki-
lométerre, északra, illetve
északkeletre.

Szász András közlése szerint is
egykor mindkét település előbb a
Bethlen, majd a Haller család birto-
kához tartozott, akárcsak a szom-
szédos, mára Segesvárral teljesen
egybeolvadt Fehéregyháza.

A négyszög alaprajzú, sarkain
sokszögű tornyokkal megerősített
késő reneszánsz stílusú épületet
Haller Gábor tanácsára és tervei
alapján 1640-ben kőfallal vették
körül, melyet sarkain úgynevezett
olasz bástyák erősítettek.
A díszes faragott ajtók 
tanúsága

1640–1641-ben Bethlen Farkas
fia, Bethlen János történetíró rene-
szánsz kastélyát újjáépíttette, bőví-
tette, külső bástyákkal és magas
várfalakkal vette körül.

A kastély oldalán, a hosszabbik
homlokzat elé minden bizonnyal ez
időben építtették a két sarokbástya
közé az árkádíves, tornácos bejára-
tot, és fölé az emeleten az ugyan-
csak árkádíves loggiát.

Sajnos az emeleti részt később
ablakokkal zárt helyiséggé változ-
tatták. Az ellenkező oldalon az
alaprajzi bővítés a kastély mellék-
helyiségeit foglalja magába. A föld-
szinti helyiségek boltozati része
igen változatos, az emeleti termek
síkmennyezettel fedettek, és azok
pompájáról a díszes faragott ajtók
tanúskodnak.

Az épület tengelyében, vagyis a
súlypontjában elhelyezett közpon-
tos hall és lépcső díszes kivitelezés-
sel készült.
Bethlen Gábor emléktáblája

A külső erődövezet egyik bástyá-
ját Haller Gábor tervezte. Balogh
Jolán Erdélyi reneszánsz című mun-
kájában feltételezi, hogy mindegyik
bástyát Haller Gábor tervezte.

Bethlen Gábor 1675-ben a kas-
tély homlokzatára emléktáblát he-
lyezett, és abba a gróf Bethlen
család címerét és nevét is bevésték,
ami azt sejteti, hogy az építkezést a
fejedelem ösztönzésére szorgal-
mazta a család.

Hogy a bástyák pártázatát mikor
és ki távolította el, arról a krónika
nem tesz említést, de a kastély
klasszicizáló timpanonos homlok-
zati kialakítását a bővítési munkák
alkalmával nyerte el.
Bethlen János adománya

A felvezetőnkben már említettük,
hogy gróf Bethlen János Kisbúnon
írta a Rerum Transilvanicarum
Libri IV. című munkáját, melyben

Bethlen Gábor uralkodásától
kezdve az 1663-ig terjedő korszakot
írta le.

Nem hagyható említés nélkül az
sem, hogy Bethlen János a maros-
vásárhelyi református kollégium
fenntartására 2 ezer forintot adomá-
nyozott.

A kastélyt övező várfalak és a
négy sarokbástya mérete jelentékte-
len volt a kastély méreteihez viszo-
nyítva, és az védelmi szempontból
sokat nem jelentett.  A gazdasági
épületek a várfalakon kívül álltak.
A kopárrá vált, 
egykor pompázó park

Az épület, amely viszonylag
épen vészelte át a történelem viha-
rait, a második világháború után év-
tizedekig a fehéregyházi állami
gazdaság irodáinak adott otthont.

Ugyanakkor tudni kell, hogy az
államosítás után a mezőgazdasági
egység a műemléket mindaddig
használta, míg a gondozatlan épüle-
tek használható állapotban voltak.

Ekkor vált kopárrá az évszázados
fákkal és parkkal pompázó „nagy-
berek és kaszáló”, melyen a kastély
is állt, és amelyet a Nagy-Küküllő
vize határolt medrének, árterületé-
nek rendezése előtt…
A kastély a végső pusztulását
várja

Az épület sorsát a Nagy-Küküllő
1970-es nagy árvize pecsételte meg.
A tengernyi víz hatalmas pusztítást
okozott a közeli Segesvár alsóváro-
sában.

Szász András közlése szerint
ekkor határozták el az illetékesek,
hogy a hasonló esetek elkerülése
céljából gátat emelnek a Bethlen-

kastély szomszédságában. Mire a
védmű elkészült, az állami gazda-
ság kiköltözött a műemlék épület-
ből. 

A gazdátlanná vált kastély azon-
ban még 1980-ban is viszonylag
épen állt.

Pusztulása a kilencvenes évek-
ben kezdődött el. Tetőgerendázatát,
nyílászáróit elhordták, védőbástyáit
megbontották.

Kiemelten fontos megjegyezni
azt is, hogy 1975-ben Keresztes
Gyula készített egy tanulmánytervet
a kastély eredeti nagyságában való
elköltöztetésére és újbóli felépíté-
sére, és javaslatot is tett a felhasz-
nálására.

A javasolt helyként az Ispánkút
szomszédságában lévő, enyhén lej-
tős oldal kínálkozott.

Az árvízvédelmi munkálatokkal
előrehaladott állapotba jutottak, a
kastély pedig elhagyatva romoso-
dik, végső pusztulásra várván.

Az egykor impozáns épületből
napjainkra hasznavehetetlen rom
maradt, melyet legfeljebb egy azon-
nali és hatékony beavatkozás ment-
het meg.

Dr. Kálmán Attila történészt,
Demján László műemlékvédő szak-
mérnököt és Szabó Előd teológust,
unitárius lelkészt is megkértük,
hogy összeállításunkat kiegészítsék.

Dr. Kálmán Attila: Negyvenévi
vonaglás után az épület megadja
magát…

A kastély 20. századi története
mozgalmasnak mondható. A Szent-
kereszty családtól a magyar, majd a
román állam tulajdonába kerülő
kastélyt nem kellett államosítani.
Később az állami gazdaság hasz-
nálta. Az 1970-es évek árvizei meg-
rongáltak a kastélyt.  1978-ban már
arról írtak a lapok, hogy lebontják
azért, hogy víztároló medencét épít-
senek. A lebontásra nem került sor,
de az épületet sorsára hagyták. Ez-
után a kastély üresen várta sorsa be-
teljesülését. A rendszerváltás után

gazda nélkül maradt. Kőbányának
használták. Majdnem negyven évig
tartott ez a vonaglás, végül az épület
megadta magát, ma egy kőhalom
van, ahol valamikor vár állott.

A kisbúni kastély sorsára jutott a
nagyteremi kastély is. A 19. század
végén a Bethlenek tulajdonából ki-
került a birtok, ezután a Solymossy,
majd Vay családok tulajdona. 1932-
ben már a kastély építőanyagát
áruba bocsátják, sorsa azonban csak
az 1940-es évek elején teljesült be.
Mégis maradt mutatóul egy épület-
rész, amely mára romos állapotban
van. Sic transit gloria mundi. Ma
már csak régi fényképek, metszetek
emlékeztetnek a kastély és parkjá-
nak egyediségére.

Demján László műemlékvédő
építész: Az idő szalad, a papír
marad…

A romániai műemlékek jegyzé-
kében az MS-II-m-A-15610 sorszá-
mon szerepel egy nem létező
kastély. Papírforma, leltári szám, és
a teljes adminisztráció becsukhatja
a porosodó nagykönyvét. Mehet
vissza a polcra. A kastély papíron
marad, az idő meg csúnyán elsza-
lad, a múlt pedig talán már nem is
érdekel… egyeseket. Azt jobb in-
kább nem bolygatni.

Valamikor a nyolcvanas évek
elején, jó tíz évvel a nagy árvizek
után jártunk gyalogosan a Nagy-
Küküllő mentén a művészettörté-
nész kollégámmal, Judókával.
Nekünk kellett dokumentálni az ak-
kori állapotokat. Nagy mérnöki
pontossággal megépített védőgát tö-
vében találtuk az akkor már teljesen
elhagyatott, de még formavilágában
tündöklő reneszánsz csodát. Szinte
láttuk-hallottuk a hajdani koslatást,
hintók-kocsik zaját, kutyafalkák
csaholását és a lovak horkantásait,
szép magyar szófoszlányokat és az
állandóan füstölő hátsó kémények-
ből kiáramló friss kenyérillatot. Az
erődített várfalak sarokbástyáin tá-
volba mélázó őrök delet kiáltó har-
sonája ébresztett és zökkentett
vissza mai világunkba.

Judókával kívül-belül körbejár-
tuk a néptelen és árva udvarházat,
megmaradt kastélyt. Láttuk a főbe-
járattal szembeni jobb oldali ikerké-
mény belső oldalán még ott
díszelgő, cirkalmas betűkkel felírt
BI vagy talán BJ monogramot, a
szépen faragott ajtók megmaradt
zábéit, a kikoptatott széles deszká-
zatú padlókat és a már omladozásra
ítélt mennyezeti nádszálak kikíván-
csiskodó végeit. Aztán egy érték-
mentő gondolattal leszereltük a
bejárati kapuszárny belső oldalán
még díszelgő zárcímkét, és tovább-
indultunk a következő állomá-
sunkra. Az idő szalad, már Judóka
is itthagyott, a kastély, mint egy ho-
mokóra, átcsurrant az időkapun
szépérzéki formájából egy kupac
romhalmazzá. 

Hát csak ilyen a történelem.
Szabó Előd teológus, unitárius

lelkész: Amiről az alig négyméteres
falrészlet beszél…

A kisbúni Bethlen-kastélyt az
1980-as években még lakóházként
használta az állam. A rendszerváltás
után sorsára hagyták az épületet. A
község magyar érdekképviselete
eredménytelenül küzdött a kastély
megmentése érdekében, nem volt
helyi és más szinteken sem akarat
ennek az örökségnek a konzerválá-
sára. Tizenöt-húsz év alatt a termé-
szetes romlás és az emberkéz által
okozott károk a visszafordíthatatlan
pusztulás felé sodorták ezt a műem-
léket. Ma már csak maradványok
állnak az egykoron pompás épület-
ből: három, kb. négyméteres fal-
részlet beszél már csak arról, hogy
valamikor nem is akármilyen élet
töltötte be ezt a helyet. 

Imecs Lajos nagybúni lelkésztől
tudtuk meg, hogy a nagybúni refor-
mátusok egy Bethlen-kúriát hasz-
nálnak istentiszteleti helyként,
templomként vasárnapról vasár-
napra. A család kettős címere, mo-
nogramja látható a bejárat fölött, de
a kígyót ábrázoló Bethlen-címer a
szószékkoronán is fellelhető. Az
épület belső részét alakították át,
hogy a templomi céloknak megfe-
leljen, és tornyot építettek hozzá. 

A rendelkezésünkre bocsátott do-
kumentációért köszönet Keresztes
Pálnak és Keresztes Géza műépí-
tész, műemlékvédő szakmérnöknek.
A régi és a mai képeket Demján
László műemlékvédő építész küldte
be a szerkesztőségünkbe. Mai fotók:
Imecs Lajos nagybúni lelkész.

Nagy-Bodó Tibor
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A megjelölt sorokban, oszlopokban szereplő helyes megfejtéseket december 23-ig a
Népújság címére (Dózsa György u. 9. szám) beküldők közül két személy egy-egy
könyvet nyer. A pályázati szelvényt – a pályázat címével együtt – kérjük kivágni és a
borítékra ráragasztani. (Egy borítékban csak egy pályázati szelvény szerepelhet.) 

A NOVEMBERI ÉVFORDULÓK (3.)
című pályázat nyertesei:

Molnár Gizella, 
Marosvásárhely, Ion Buteanu u.

Ozsváth Éva, 
Marosvásárhely, Predeál u.

A pályázati rejtvény megfejtése:
THALLMAYER; BICHAT; ORTH; GRÜNFELD; VITÁLIS;

CHURCHILL; BARTALUS
Kérjük a nyerteseket, 

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

Megfejtések 
a december 3-i számból:

Ikrek:
Ecce homo

Skandi:
Életünk értelme határozza meg
életünk értékét.
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Szerkeszti: Kiss Éva 975.

VÍZSZINTES: 1. Német író, 150 éve hunyt el (Alexis; igazi neve: Wilhelm Häring).
10. … Alda (színész). 11. … de l’Esten (Ady). 12. Német csillagász, 450 éve született
(Johannes). 17. A bruttóból marad vissza. 19. Oda-vissza női név. 20. Nyers olajsav. 21.
Oda-vissza férfinév. 22. A ruténium vegyjele. 23. Téved, de néma! 24. Női név (júl. 9.).
25. Szultáni parancs. 27. Francia főrend. 28. Tolték romváros a Yucatán-félszigeten. 29.
Idegen Irén. 30. Katonai testőrség. 31. Ég és föld közt tartózkodik. 33. Filmcsillag (angol).
35. Az arzén vegyjele. 36. Téli csapadék. 38. Balkezes. 40. Latin szerelem. 42. Tömegesen
pusztít. 44. Félig dőre! 45. Angol olaj. 47. Becézett Sára. 49. Ütközet. 51. Dizolválás. 53.
Tesz, helyez. 54. Egyházi író, MTA t. tag, 150 éve hunyt el (Ferenc). 55. Református
pap, történetíró, 100 éve halt meg (László).

FÜGGŐLEGES: 1. Háború (angol). 2. Olasz névelő. 3. Az 54-es rendszámú elem. 4.
Lenke páratlan! 5.  1241 kánja. 6. Long …: rég (angol). 7. Szolmizációs hang. 8. Indiai
ősi népcsalád. 9. Ideggyógyász, egyetemi tanár, MTA-tag, 100 éve hunyt el (Ernő).
12. Jogtörténész, 200 éve halt meg (Márton György). 13. Benedek … (mesés). 14.
Jogvitát folytat. 15. Déry Tibor novellája. 16. Bent bent! 18. Három (olasz). 21.
Kezdőpont. 23. Kopasz. 25. Fonalat erősítő. 26. Német névelő. 27. Kettővel osztható. 29.
Nigéria fővárosa. 30. A fogamzás része! 32. Kutya. 34. Aki keres, az … 37. Fonodai 
eszköz. 39. Úri labdajáték. 41. … hajrá (biztatás). 43. Tantál és vanádium. 46. A tér párja.
48. Ritka (német). 50. Morzejel. 51. A hoki hangjai! 52. Szed a szélein!

L. N. J.
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KOBAK KÖNYVESBOLT

Marosvásárhely,
Győzelem tér 

18. szám, 

www.bookyard.ro

1

Z

J
Egy perzsa 
közmondást 

idézünk a rejtvény 
fősoraiban.

A két rejtvény azonos számú meghatározásait keverve közöljük. A megjelölt 
négyzetekbe kerülő betűket folyamatosan összeolvasva Paál Lászlónak a debreceni
Déri Múzeumban található, 1871-ben készült festménye címét kapjuk. 
Könnyítésül egy betűt előre beírtunk.

VÍZSZINTES: 1. Elkezd, beleveti magát – Agancsos állat. 7. Földet forgat – Kissé
hazug! 8. Ölt – Fogadalom, adott szó. 9. Ízlelni kezd! – Kasza része! 11. Járom – Erdei
házikó. 12. Rövid férfikabát – Isztriai város. 14. Puhafém – Skálahang. 15. Fürdőzőhely,
vízpart – Fontos akta. 18. Halpete – Vizet ad neki. 19. Oszlopsor – Kedvét leli benne,
örül. 22. Magunk – Helyhatározó rag. 23. Lett főváros – Ady egyik múzsája. 25. Hím állat
– Májváladék. 27. Vízparti növény – Rulett része! 28. Dal – Nagyon régi, elavult. 30. E
nap – A szabadba. 31. Móricz Zsigmond egyik regénye – Hangár, terem.       

FÜGGŐLEGES: 1. Lakodalom, frigy – Észak-amerikai indián törzs. 2. Okos – Moha.
3. Érem közepe! – Papírmérték. 4. Francia, osztrák és olasz gépkocsijelzés – Csendben
vasal! 5. Szándék – Templomi hangszer. 6. Nagyothalló – … Canyon, amerikai szur-
dokvölgy. 10. Adott helyen tartózkodik, honol – Tevékeny. 13. Magyar zeneszerző volt
(Ferenc) – Pengetős hangszer. 16. Egérkő – Törlőgumi. 17. Szelíd, békés – Csatlós, mar-
talóc. 20. Sima, egyenes – Alarm. 21. Egyik csillagjegy – Csónak. 24. Virághagyma –
Biliárdütő. 26. Baszk terrorszervezet – Holland úszónő (Ada). 29. Arrafele! – A nitrogén
és az oxigén vegyjele. 

Koncz Erzsébet 
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Magyar vereség Dániától a középdöntő nyitányán

A magyar női kézilabda-válogatott 30-19-re kikapott Dániától
a spanyolországi világbajnokság középdöntőjének első fordulójá-
ban, szerdán Granollersben, így már csak matematikai esélye van
a célként és elvárásként megfogalmazott negyeddöntőbe jutásra.

Remek védekezéssel kezdtek a magyarok, az első nyolc perc-
ben csak egy gólt kaptak és hármat lőttek. Támadásban voltak ki-
sebb-nagyobb hibák, ráadásul Klujbert néhány perc után le kellett
cserélni, és a folytatásban már nem térhetett vissza, emiatt ismét
beszűkültek a lehetőségek támadásban. A dánok egy négyes gól-
sorozattal fordítottak, sőt a 22. percben már 12-9-re vezettek, és
Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány időkérése sem törte meg
a lendületüket. A hajrában védekezésben nem sikerült megfékezni
az ellenfél játékosait, ráadásul a helyzetek kialakításával és ki-
használásával is problémák voltak, így Dánia 15-11-re vezetett a
szünetben.

A második félidő első felében sem változott a játék képe, a
meccs kétharmadánál Dánia öt találattal jobban állt, és mivel Re-
becca Reinhardt kapus kiválóan védett, a különbség tovább nőtt.
Az északiak egyre jobban védekeztek, erre alapozva az 52. perc-
ben már tízzel vezettek. Az időkérések, a cserék és a nyitott véde-
kezés hatására sem javult a magyarok helyzete, így a sorsdöntő
jelentőségűként beharangozott meccs meglepően és váratlanul
sima vereséggel zárult.

Ma 19 órától Kongó, vasárnap 19 órától pedig a Koreai Köz-
társaság lesz a magyarok ellenfele, és ha mindkét meccsüket meg-
nyerik, a németek viszont kikapnak Dél-Koreától és Dániától is,
akkor a Németország, Dél-Korea és Magyarország közötti hármas
holtverseny akár utóbbi csapatnak is kedvezhet. A negyeddöntőbe
az első két helyezett kerül.

Román és magyar 
futballbajnoki mérkőzések 

a televízióban
December10.,péntek:
* 17.30 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1, Look Sport: Uni-

versitatea 1948 Craiova – Academica Clinceni (1. liga, 19. for-
duló)

* 20.30 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1, Look Sport +: Bu-
karesti Rapid 1923 – Campionii FC Argeş Piteşti (1. liga, 19. for-
duló)
December11.,szombat:
* 15.00 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1, Look Sport: Aradi

UTA – Botosáni FC (1. liga, 19. forduló)
* 16.45 óra, M4 Sport +: Puskás Akadémia FC – Gyirmót FC

Győr (NB I., 16. forduló)
* 17.30 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1, Look Sport: FC Vo-

luntari – CSU Craiova (1. liga, 19. forduló)
* 18.15 óra, M4 Sport: Budapest Honvéd FC – Zalaegerszegi

TE FC (NB I., 16. forduló)
* 20.30 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1, Look Sport +: Med-

gyesi Gaz Metan – Bukaresti FCSB (1. liga, 19. forduló)
* 20.30 óra, M4 Sport: MTK Budapest – MOL Fehérvár FC

(NB I., 16. forduló)
December12.,vasárnap:
* 17.00 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1, Look Sport: Sepsi-

szentgyörgyi Sepsi OSK – Konstancai Farul (1. liga, 19. forduló)
* 17.30 óra, M4 Sport: Debreceni VSC – Ferencvárosi TC (NB

I., 16. forduló)
* 19.30 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1, Look Sport +: Ko-

lozsvári CFR 1907 – CS Mioveni (1. liga, 19. forduló)
December13.,hétfő:
* 20.30 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1, Look Sport: Buka-

resti Dinamo 1948 – Chindia Târgovişte (1. liga, 19. forduló)

Eredményjelző
Női kézilabda-vb, középdöntő:
* III. csoport, 1. forduló: Dánia – Magyarország 30-19, Német-
ország – Kongó 29-18, Koreai Köztársaság – Csehország 32-
26. Az állás: 1. Dánia 6 pont (98-60), 2. Németország 6
(85-63), 3. Koreai Köztársaság 4, 4. Magyarország 2, 5. Cseh-
ország 0 (76-95), 6. Kongó 0 (59-99).
* IV. csoport, 1. forduló: Spanyolország – Japán 28-26, Brazília
– Ausztria 38-31, Horvátország – Argentína 28-22. Az állás:
1. Spanyolország 6 pont (88-58), 2. Brazília 6 (97-81), 3. Hor-
vátország 2 (79-80), 4. Japán 2 (79-83), 5. Argentína 2 (66-86),
6. Ausztria 0.
Alsóházi rájátszás az Elnök Kupáért:
* 1. forduló: Paraguay – Kína 30-24, Szlovákia – Tunézia 31-27.

Jegyzőkönyv
Női kézilabda-vb, középdöntő, III. csoport, 1. forduló: Dánia –
Magyarország 30-19 (15-11)
Granollers, vezették: D. Loncar, Z. Loncar (horvátok).
Lövések/gólok: 47/30, illetve 46/19.
Gólok hétméteresből: 4/4, illetve 7/4.
Kiállítások: 6, illetve 6 perc.
Magyarország: Bíró – Márton 1 gól, Vámos 3, Planéta, Bordás
2, Szöllősi-Zácsik 2, Lukács 1, cserék: Klujber, Háfra 2, Kácsor
4, Tóth E. 2, Szabó L., Kovács A. 2, Fodor, Szikora, Albek.
Dánia: Reinhardt – Jensen 1 gól, Tranborg, Hojlund 2, Hein-
dahl 2, Anne M. Hansen 5, Pedersen 4, cserék: Sandra Toft
(kapus), Haugsted 2, Burgaard 2, Iversen 3, Jörgensen 6, Pe-
tersen, Möller 1, Friis 2, Böhme.

Háfra Noémi, Kovács Anett, Lukács Viktória és Tóth Eszter, a magyar csapat tagjai, miután 30-19-re kikaptak a spanyolországi női kézilabda-világbaj-
nokság középdöntőjének első fordulójában Dánia ellen játszott mérkőzésen a granollersi sportcsarnokban 2021. december 8-án. MTI/Illyés Tibor
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Édes ünnepi ajánlat
AzAPICOLAKft.üzleteiben
•Marosvásárhely,1918.December1.út35.szám
•Szászrégen,Stadionutca14.szám
előnyösáronvásárolhatakác-ésvegyesmézet,pol-

lent,méhpempőt,propoliszt.Kozmetikumokbővá-
lasztékát,táplálékkiegészítőket,valamintgyógyteákat
találnálunk.Nehabozzon,termékeinktermészetesek,
aminőséggarantált!

CristinaCojocarumérnök,
APICOLA-igazgató,

élelmiszeripariszakértő

MAROS MEGYEI TANÁCS
ELNÖK

2021. december 9-én kelt
405-ös számú rendelet

a Maros Megyei Tanács nyilvános, soros ülésének összehívásáról
A Maros Megyei Tanács elnöke,
figyelembe véve a 2021. december 9-én kelt 404-es rendeletét a megbízatásának az átruházásáról,
tekintettel arra, hogy közeledik a pénzügyi-költségvetési év lezárása, és figyelembe véve, hogy meg kell oldani a közügyeket,
az utólag módosított és kiegészített, a közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. sürgősségi kormányrendelet 178. cikkelyének (1) bekezdése,
a 179. cikkely, alátámasztva a 134. cikkely (1) bekezdésének a) pontjával, (4) bekezdésével, az (5) bekezdés a), a^1) és a^2) pontjával, a 135. cikkely,
a 188. cikkely (2) bekezdése és a 196. cikkely (1) bekezdése b) pontjának előírásai alapján

elrendeli:

1. cikkely: (1) Összehívja 2021. december 15-én 13:00 órára a Maros Megyei Tanács plénumát nyilvános, soros ülésre, a Közigazgatási Palota nagy
gyűléstermébe.
(2) A soros ülés napirendjének tervezete a jelen rendelet szerves részét képező mellékletben található.
2. cikkely: A megyei tanács ülésének nyilvános jellegét a gyűlés élő közvetítésével biztosítják az intézmény Facebook-oldalán.
3. cikkely: Jelen rendeletet közzéteszik a helyi sajtóban és a hatóság internetes oldalán, valamint elküldik a megye főjegyzőjének, a megyei tanácso-
soknak, a Maros Megyei Tanács szakapparátusának, független igazgatóságainak, szolgálatainak és osztályainak.

Az elnök nevében Ellenjegyzi
Kovács Mihály Levente Paul Cosma 
alelnök FŐJEGYZŐ

A Maros Megyei Tanács elnöke 2021. december 9-i 405-ös sz. rendeletének melléklete

A Maros Megyei Tanács 2021. december 15-i soros ülésének 
NAPIRENDTERVEZETE

1. Határozattervezet a Maros megye 2021. évi konszolidált költségvetése előzetes végrehajtására vonatkozó jelentés jóváhagyásáról;
Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke

2. Határozattervezet az előző évek halmozott többletéből származó összegnek a fejlesztési szakasz finanszírozására és a működési szakasznak az ide-
iglenes kassza hiányai fedezésére való 2022. évi felhasználásáról;

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
3. Határozattervezet Maros megye saját és a Maros Megyei Tanácsnak alárendelt intézmények költségvetését megillető, 2022-es évre érvényes egyes
helyi illetékek és díjszabások jóváhagyásáról;

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
4. Határozattervezet a mezőgazdasági termékek árának megállapításáról a 2022-es évre, a törvény előírásainak megfelelően, a természetben megálla-
pított haszonbér lejben történő felbecsülése érdekében;

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
5. Határozattervezet az Aquaserv Rt. által végzett ivóvíz- és szennyvízelvezetési szolgáltatás árának és díjainak jóváhagyásáról;

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
6. Határozattervezet a Maros Megyei Sürgősségi Kórház ügykezelésébe kerülő földterületek kiterjedésének megállapításáról;

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
7. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács 120/2020. sz. határozatának módosításáról, amely a Maros megye köztulajdonához tartozó, a Marosvásárhelyi
Transilvania Repülőtér ÖÜV. területén található egyes földterületek bérbeadására vonatkozik;

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
8. Határozattervezet a Nyárádremete községhez tartozó Mikháza település egyes földterületeinek átadására vonatkozóan, a mikházi régészeti park fej-
lesztése érdekében;

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
9. Határozattervezet a 134-es jelzésű megyei út Gyulakuta – Székelyvécke – 13-as országút kereszteződése (régi 137-es jelzésű megyei út) egyes szaka-
szainak kataszteri és ingatlan-nyilvántartó rendszerbe történő bejegyzésére vonatkozó intézkedések jóváhagyásáról;

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
10. Határozattervezet a Maros megyei, menetrend szerinti személyszállítási közszolgáltatás folyamatosságának biztosításáról 2021. december 31-e után;

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
11. Határozattervezet a marosvásárhelyi északnyugati terelőút (Nyárádtő – Nagyernye) beruházás megvalósításának érdekében egyes lépések megtéte-
léről;

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
12. Határozattervezet egyes intézkedések jóváhagyásáról a „Freskó restaurálása a Teleki–Bolyai Könyvtárban – A falfestmények konzerválása a Teleki-
Bolyai Könyvtár dísztermében” beruházás megvalósítása érdekében;

Indítványozó: Ovidiu Georgescu, a Maros Megyei Tanács alelnöke
13. Kérdések, interpellációk, válaszok, vélemények.

Az elnök nevében
Kovács Mihály Levente 
alelnök 



ADÁSVÉTEL

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

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

ELADÓ héjatlan tökmag. Tel. 0747-
480-255. (14090-I)

ELADÓ egy 120-130 kg-os disznó,
10 lej/kg. Tel. 0365/410-075, 0754-
895-544. (14094-I)

TELKET vásárolnék (40 árnál na-
gyobbat) Marosvásárhely 15 km-es
körzetében. Tel. 0723-524-737.
(14107-I)

ELADÓ tiszta szilvapálinka, 40 lej/liter, és
gyümölcspálinka, 30 lej/liter. Tel. 0740-
348-335. (14132)

ELADÓ egy fejőstehén. Tel. 0755-
319-466. (14135-I)

ELADÓK húsdisznók. Tel. 0746-205-
009. (14138-I)

ELADÓ garázs a Bodor Péter sori 
8-as tömbház körül. Tel. 0746-205-
009. (14138-I)

ELADÓ vágni való disznó. Tel. 0744-
199-151. (14151-I)

LAKÁS

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

EGYSZOBÁS tömbházlakást vásá-
rolnék Marosszentgyörgyön. Tel.
0728-167-282. (14097-I)

HÁZAT vagy telket vásárolnék Ma-
rosszentgyörgyön. Tel. 0728-167-
282. (14097-I)

TÁRSKERESÉS

67 ÉVES, özvegy hölgy (155/60), keresek
egy korban hozzám illő, művelt, kulturált,
természetet szerető férfit, tartós kapcsolat
céljából. Választ várok a
szerkesztőségbe, „Remény” jeligére.
(14124)

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)

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

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

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)

TÉVÉT és háztartási gépeket javítok
háznál. Tel. 0740-527-205. (14073-I)

CÉG vállal háztetőkészítést, tetőfedést,
tetőjavítást, bel- és kültéri munkát,
bontást, festést. Tel. 0774-574-527.
(13932)

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

FESTÉST, csempézést, gipszkarton- és
ajtószerelést vállalok. Tel. 0771-393-848.
(14125)

MOSÓGÉP- és hűtőszekrény-javítást
vállalok. Tel. 0755-825-502. (14153-I)

MEGEMLÉKEZÉS

„Életed úgy múlt el, mint egy pil-
lanat, de emléked örökre megma-
rad.”
Fájó szívvel emlékezünk 
id. SZALAI LÁSZLÓRA halálának
első évfordulóján. Szerettei.
(14095-I)

Hozzád már csak a temetőbe me-
hetünk, 
virágot csak a néma sírodra tehe-
tünk. 
Eljöttünk ma újra tisztelni téged, 
szívünkben hordjuk örök emlé-
ked. 
Tudjuk, hogy csodára várunk,
nyugodjál békében, szívünkből
kívánjuk.
Szomorú szívvel emlékezünk a
szeretett férjre, édesapára, nagy-
apára, dédapára, apósra, 
id. HALMÁGYI LAJOSRA halálá-
nak első évfordulóján. Emléke le-
gyen áldott, nyugalma csendes!
Szerettei. (14099)

Drága emlékét szívünkben
őrizve, kegyelettel emlékezünk
december 11-én a szeretett férjre,
édesapára, nagyapára, apósra,
AMBRUS FERENCRE halálának
első évfordulóján. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes! Sze-
rettei. (14121-I)

Bús temető csendes susogása,
odamegyek hozzád, ez maradt
csak hátra. Ott pihensz, ahol már
nem fáj semmi, nyugalmad nem
zavarja senki.
Fájó szívvel emlékezem decem-
ber 11-én drága fiamra, SINKA
LÁSZLÓRA halálának 10. évfor-
dulóján. Emléked legyen áldott,
nyugalmad csendes! Emlékét
őrzi szerető édesanyja. (14128)

Az életünk csendesen megy to-
vább, de emléked elkísér egy
életen át. Az emlékezéshez szere-
tet kell, és akit szeretünk, azt nem
feledjük el. Csak az idő múlik, fe-
ledni nem lehet, szívünkben
örökké őrizzük emlékedet.
Fájó szívvel emlékezünk decem-
ber 11-én drága testvéremre,
SINKA LÁSZLÓRA halálának 10.
évfordulóján. Emléke legyen ál-
dott, nyugalma csendes! Emlékét
őrzi szerető nővére és családja.
(14128)

Emlékezzünk együtt kegyelettel
az egy éve eltávozott BIRÓ 
KARCSIRA. Tested és lelked pi-
henjen tovább az örök csendes-
ségben. Hiányzol. Kis családod.
(14134-I)

ELHALÁLOZÁS

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a sze-
retett testvér, nagymama, nagy-
néni, unokatestvér, sógornő, jó
barát és szomszéd, 

ADORJÁNI ÉVA-MÁRIA 
életének 89. évében megpihent.
Temetése december 10-én, pén-
teken 15 órakor lesz a római ka-
tolikus temetőben. 
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! 

A gyászoló család. (14142-I)

Mély fájdalommal és megtört
szívvel tudatjuk, hogy a szeretett
édesapa, nagyapa, após, testvér,
rokon, a nagykárolyi születésű

SCHEFLER JÓZSEF
a Mobex volt dolgozója 

életének 85. évében december 7-
én csendesen megpihent. Drága
halottunkat december 13-án, hét-
főn 13 órakor helyezzük örök
nyugalomra a marosszentgyör-
gyi új temetőben. 
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! 

A gyászoló család. (14145-I)

Mély fájdalommal tudatjuk mind-
azokkal, akik ismerték és szeret-
ték, hogy a szeretett feleség,
édesanya, nagymama, testvér,
anyós, rokon, barát és jó szom-
széd, 

ALBERT ROZÁLIA 
szül. Kovács

életének 69. évében 2021. decem-
ber 7-én megtért Teremtőjéhez.
Szeretett halottunk földi marad-
ványait 2021. december 10-én,
pénteken 13 órakor helyezzük
örök nyugalomra a májai refor-
mátus temetőbe.

A gyászoló család. (14144-I)

Közöljük, hogy 2021. november
24-én elhunyt édesanyánk, 

SCHÜLLE (RUSU) MÁRTA 
temetése 2021. december 14-én,
kedden 13 órakor lesz a maros-
vásárhelyi római katolikus teme-
tőben. 

A gyászoló család. (14154-I)

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a
szeretett élettárs, édesapa, nagy-
tata, nagybácsi,

JAKAB ISTVÁN GYULA
a Prodcomplex  

tervezőtechnikusa
81 éves korában rövid szenvedés
után csendesen megpihent.
Temetése december 11-én, szom-
baton 11 órakor lesz a katolikus
temetőben. 
Nyugodjon békében!

A gyászoló hozzátartozók. (-I)

Megrendített kiváló barátunk, 
DÓSA VILI 

halálhíre. Emléked megőrizzük.
Nyugodj békében! 

A Kincses család. (-I)

Fájó szívünk fel-felzokog érted, 
soha nem halványul szívünk-
ben emléked.
Soha nem szűnik meg lelkünk
gyásza érted.
Fájó szívvel és soha el nem
múló szeretettel emlékezünk
életünk legszomorúbb napjára,
december 10-ére, 

ifj. BARTHA JÁNOSRA
a drága jó férjre, édesapára,
gyermekre, vőre, sógorra, ro-
konra, keresztapára és jó ba-
rátra halálának 10. évfordulóján. 
Gyászoló felesége, Erzsébet, lánya, Adél, édesapja, anyósa,
sógorai, sógornői, azok családja, és akik ismerték. 
Drága emléke legyen áldott, nyugalma csendes, drága Apuci!
(14067-I)

A hirdetési rovatban megjelent
közlemények, reklámok tartalmáért

a hirdetésfeladó vállalja 
a felelősséget!
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REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, ROLETTÁK, GA-
RÁZSKAPUK, ÁTLÁTSZÓPONYVA-BEÉPÍTÉS és egyéb árnyé-
kolástechnikai 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)
AMAROSVÁSÁRHELYIREFORMÁTUSTEMETŐ teljes körű el-
látást biztosít a segélyből (koporsó, szállítás, balzsamozás, temetke-
zés). 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.INCZESÁNDOR belgyógyász főorvos betegeket fogad Maros-
vásárhelyen, 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)
ATIMKOPÉKSÉG alkalmaz 3-as fokozatú BETEGNYUGDÍJA-
SOKAT, SOFŐRT és ELADÓKAT üzleteibe. Érdeklődni a Bodoni
utca 85. szám alatt vagy a 0756-128-310-es telefonszámon. (66105-I)
ÁLLATGONDOZÓT alkalmazunk teljes ellátással. Tel. 0744-624-
809. (22904-I)
ALKALMAZUNK AUTÓKAROSSZÉRIA-LAKATOST. Tel.
0745-832-391. (22909-I)
AmarosvásárhelyiMOBEXRÉSZVÉNYTÁRSASÁGalkalmaz
SZAKKÉPZETLEN MUNKÁSOKAT és ASZTALOSOKAT. Érdek-
lődni a 0746-059-541-es telefonszámon. (22910-I)

Szolgáltatás–Üzletiajánlat

TELKETVÁSÁROLNÉK
Nyárádra,Marosranyílóeladótelketkeresek,
1hektárnálnagyobbat,Marosvásárhely

30km-eskörzetében.
Tel.0737-717-780.(sz.-I)
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