
Beletaposnak a gázba  
Nem biztonságos a gyalogátjárók egy része Marosvásárhelyen. 

Elsősorban azok, amelyek nincsenek ellátva nyomógombos vagy au-
tomata jelzőlámpával, de a közlekedési jelzőtáblák fel kellene hívják 
a gépjárművezetők figyelmét, hogy lassítsanak vagy álljanak meg. 
Így például az Egyesülés negyedbeli egyirányú Tisza utcában lévő 
két gyalogátjáró, hasonlóképpen a Cuza Vodă utcai, amely a város 
legforgalmasabb utcájának a Szabadság és Enescu utcákkal való ta-
lálkozásában kiépített körforgalma után következik. 

Szerda kora este egy 13 éves lány akart áthaladni az utóbb említett 
átjárón. Amikor körülnézett, még szabad volt az út, de ahogy az út-
test közepére ért, a körfogalom irányából érkező terepjáró, amelynek 
vezetője a vállán tartott telefonon beszélve taposott bele a gázpe-
dálba, alig néhány centiméternyire fékezett le tőle. A halálfélelmet 
átélt lányka olyan sírógörcsöt kapott, hogy egy ideig járni sem volt 
képes.  

Nos, az említett átjárónál e sorok írója is többször megjárta. Míg a 
tűzoltóság irányából érkező járművek többsége azonnal megáll, ami-
kor látja, hogy valaki át akar kelni a zebrán, a középvonalon túlról 
érkezőkkel szemben nagyon óvatosnak kell lenni. Az utóbbi két napon 
két esetben is a kormánynál ülő fiatal lányok hajtottak el úgy előttem, 
hogy ha nem állok meg, félúton lesepernek a gyalogátjáróról.  

Ötödik alkalommal változik bálteremmé november 11-én, 
pénteken este a marosvásárhelyi Kultúrpalota nagyterme. A 
hajdani budapesti és bécsi bálok hangulatát megidéző ran-
gos esemény részleteit szerda délelőtt a palota kistermében 
ismertették a szervezők és partnereik. 

A Mercur Creativ Egyesület a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hiva-
tallal és a Maros Megyei Tanáccsal együttműködésben, a Marosvásárhe-
lyi Állami Filharmónia és a Dance Art sporttáncklub részvételével nyújt 
nem mindennapi élményt. A korábbi évekhez hasonlóan a rendezvénynek 
jótékonysági jellege is van. A szervezők részéről jelen levő Ovidiu Maior 
emlékeztetett az előző alkalmakkor egyes kulturális intézményeknek 

A fegyencélet 
fintorai 
Erdély-szerte megemlékeztek az ’56-
os forradalomról, Marosvásárhelyen a 
cserealjai református templomban az 
emléknapon mutatták be Varga 
László, a gyülekezet volt lelkipásztorá-
nak A fegyencélet fintorai című börtön-
naplója újabb, bővített kiadását.  

____________4. 
Creactivity 
gyermekfesztivál 
Immár ötödik alkalommal szervez 
gyermekfesztivált a hét végén, novem-
ber 5-6-án a marosvásárhelyi Creacti-
vity Egyesület, önkénteseik révén idén 
a zene világába kalauzolják el a gye-
rekeket. 

____________17. 
Gyarapodó 
református 
gyülekezetek 
Teljesen megújult Kibéd református 
temploma az elmúlt években. A sok si-
keres munkáért, Isten bőkezű áldásá-
ért múlt szombaton tartott hálaadó 
istentiszteletet a közösség . 

____________18.
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Bodolai Gyöngyi

Nagy Székely Ildikó

Zenekari próba a nagyteremben           Fotó: Nagy Tibor

(Folytatás a 4. oldalon)

(Folytatás a 3. oldalon)

Palotabál ötödszörre Marosvásárhelyen 

Festményritkasággal 
gazdagodik a Kultúrpalota 

Ne feledje 
idejében 

megújítani  
előfizetését! 
Ha előfizet,  

biztosan 
kézhez kapja, 

féláron! 



A két magyar válogatott játékossal felálló RB Lipcse 4-
0-ra legyőzte Varsóban a Sahtar Donyeck együttesét szer-
dán a labdarúgó Bajnokok Ligája csoportkörének záró 
játéknapján, ezzel bebiztosította nyolcaddöntőbe jutását. 

A lipcseieknél Willi Orbán és Szoboszlai Dominik is 
kezdőként kapott lehetőséget, utóbbi a 62. percben góllal 
járult hozzá a német csapat sikeréhez. 

A vezetést a 10. percben Szoboszlai határozott labda-
szerzése után Christopher Nkunku szerezte meg a Leip-
zignek, majd a szünetig a donyeckiek nem tudtak komoly 
veszélyt jelenteni riválisuk kapujára. Fordulás után hamar 
megduplázta az előnyét a német csapat André Silva szem-
füles góljával, kisvártatva pedig Szoboszlai kapott remek 
indítást Nkunkutól, és nem hibázta el a ziccert. Öt perccel 
később a magyar válogatott középpályást lecserélte Marco 
Rose vezetőedző, a Szoboszlai helyére beküldött Dani 
Olmo pedig gyakorlatilag az első labdaérintéséből hatal-
mas gólt rúgott, megadva ezzel a kegyelemdöfést a Sah-
tarnak. 

A marosvásárhelyi adóigazgatóság 
új ügyfélablakot nyitott 

November elsejétől Marosvásárhely lakossága új helyszí-
nen is intézheti az adóügyeket. A Marosvásárhelyi Helyi 
Adóigazgatóság két új ügyfélablakot nyitott a Kossuth utca 
26–28. szám alatt, a személyi nyilvántartó, valamint a gép-
járművezetői engedélyeket is kibocsátó épületben. A föld-
szinti 6-os számú fizetőablaknál a szállítóeszközök 
adásvételi irataival kapcsolatos ügyintézésre (adóbevallá-
sok benyújtása, szerződések láttamozása és/vagy adóügyi 
igazolások beszerzése stb.) nyílt lehetőség. Az 5-ös ab-
laknál a helyi költségvetési adókötelezettségeket lehet tör-
leszteni. 

Használt, jó állapotban lévő lábbelit 
gyűjtenek 

A Divers Egyesület a Zurli Alapítvánnyal használt, de jó ál-
lapotban levő lábbelit gyűjt, amit rászoruló gyerekeknek 
ajánl fel. Bármilyen méretű lábbelit átvesznek, leginkább 
a 28-as számútól felfelé, egészen 42-es méretűekig. Ezen-
kívül a téli lábbeli mellett meleg ruhaneműt, kabátot, dzse-
kit, nadrágot, pulóvert, zoknit, sapkát, kesztyűt, valamint 
egészségügyi, tisztálkodószereket is, mint fogkrém, fog-
kefe, szappan, sampon, tusfürdő is átvesznek az adomá-
nyozóktól. Az adományokat az egyesület marosvásárhelyi 
székhelyére, az Avram Iancu utca 29. szám alá várják na-
ponta délelőtt 10–12, délután 4–5 óra között, előzetes te-
lefonos egyeztetés után. Az adományozásról a 
0265/311-727-es telefonszámon vagy az 
office@divers.org.ro e-mail-címen lehet érdeklődni. 

Változott a városi uszoda nyitvatartása 
November elsejétől megváltozott a Mircea Birău városi 
uszoda hétvégi nyitvatartási rendje. Hétfőn zárva, keddtől 
péntekig 6–22 óra között látogatható, szombaton és va-
sárnap 8–20 óra között tart nyitva. Az uszodahasználat to-
vábbra is kétórás turnusokra van osztva. Ebből 90 percig 
lehet a medencében tartózkodni. Előzetes foglalásért a 
0734-560-937-es telefonszámot lehet hívni.  

Szelektív gyűjtőedényeket osztanak 
A Brantner Veres hulladékszállító vállalat Marosvásárhely 
körzetében ingyenes szelektív gyűjtőedényeket oszt ki ma-
gánházaknál – áll a vállalat tájékoztatójában. Minden ház-
tartás kap egy 120 literes barna kukát, amibe a szerves 
hulladékot kell gyűjteni, továbbá egy 240 literes sárga 
kukát, amibe a műanyag és fémhulladék kerül, valamint 
egy 120 literes kék nejlonzsákot a papír és karton gyűjté-
sére. Ahol a kiosztáskor senki nincs otthon, a cég képvi-
selői egy értesítőt hagynak, amiben arra kérik az 
érintetteket, hogy a vállalat Marosvásárhely, Alsógát/Ba-
rajului utca 8. szám alatti székhelyén vegyék át a gyűjtő-
edényeket.  

Hírszerkesztő: Szer Pálosy Piroska 

Ma KÁROLY,  
holnap IMRE napja. 
IMRE: germán eredetű, ere-
deti elemeinek jelentése 
(Amalrich): Amál királyi csa-
lád és hatalmas, híres. 

4., péntek 
A Nap kel  

7 óra 7 perckor,  
lenyugszik  

17 óra 4 perckor.  
Az év 308. napja,  
hátravan 57 nap.

VALUTAÁRFOLYAM 
BNR – 2022. november 3.

1 EUR 4,9010
1 USD 5,0344

100 HUF 1,1969
1 g ARANY 262,3884

IDŐJÁRÁS 
Felhőátvonulások, köd  
Hőmérséklet: 

max. 16 0C 
min.  4 0C

Megyei hírek 

A csütörtöki lottóhúzás nyerőszámai
28, 26, 42, 15, 36 + 15 NOROC PLUS:  9 7 2 1 3 6 

1, 10, 27, 17, 18, 33 SUPER NOROC:  4 0 8 7 8 8 

30, 12, 25, 10, 1, 37 NOROC: 5 0 5 0 2 5 8 

Repülőjárat Kolozsvár  
és Tel-Aviv között 

A Hisky légitársaság decembertől Tel-Avivba indít repü-
lőjáratokat a kolozsvári reptérről. Az első gép december 8-
án indul az izraeli Ben-Gurion nemzetközi repülőtérre. A 
légitársaság hetente kétszer – csütörtökön és vasárnap – 
indít gépet Izrael fővárosába, Kolozsvárról 7 órakor száll 
fel a gép, és 10 órára érkezik meg, Tel-Avivból 11 órakor 
indul, és 14 órakor landol. Egy repülőjegy ára az illetékek-
kel együtt 59 eurótól kezdődik. 

Új helyszínen a Gézengúz táncház 
A marosvásárhelyi családok körében jól ismert, 2000 óta 

működő Gézengúz gyermektáncház és játszóház idén no-
vembertől új keretek közt működik az Erdélyi Hagyomá-
nyok Háza Alapítvány szervezésében. November 2-ától, 
szerdától az alapítvány Sáros utca 1. szám alatti székhelyére 
várják hétről hétre a gyermekeket élő zenével kísért játékos 
néptánc- és népdaltanulásra. Az alkalmakon, a felnőtt kísé-
rőket is bevonva, az ünnepkörökhöz, jeles napokhoz kap-
csolódó tevékenységeken keresztül ismerkedhetnek meg a 
gyerekek a népi kultúrával, szokásokkal, például a farsang, 
a szüret, az advent, a húsvéti ünnepkör hagyományaival. 
Szerdánként 17 órától az óvodásokat, 18 órától a kisiskolá-
sokat várják a foglalkozásvezetők: Moldován Emese, Mol-
nár Rozália és Virginás Tar Emese. 

Újabb fizetőparkolók 
A Piacigazgatóság közli, hogy az október 27-i 378-as 

marosvásárhelyi helyi tanácsi határozat szerint a következő 
új parkolóhelyek a 2-es fizetési zónába kerültek: Kossuth 

utca, a Maros-híd alatt, az ócskapiac előtt, illetve a Kossuth 
utca folytatásában a Gyár utcáig. Továbbá a Bürger Albert 
köz – a turbinaárok és az Aranykakas között (a kerékpár-
sávra tilos parkolni). Ugyanakkor szabaddá váltak a Sza-
badság utcában a vasúti átjáró és a Nicolae Bălcescu utca 
közötti szakaszon a parkolóhelyek. 

De mi lett a nővel? –  
előadások az Ariel színházban 

A gyulai Várszínház A. P. Csehov–Kiss Csaba: De mi lett 
a nővel? című előadását november 19-én, szombaton, majd 
november 26-án, szintén szombaton – mindkét napon 19 
órától – az Ariel Ifjúsági és Gyermekszínházban láthatja a 
marosvásárhelyi közönség. (Szereplők: Győrffy András, 
Kárp György, Szélyes Ferenc. Rendező: Béres László). 
Jegyek a Kultúrpalota pénztáránál válthatók keddtől pénte-
kig 9 és 17 óra, szombaton és vasárnap 9-15 óra között. 
Jegyfoglalás a 0365/451-034-es telefonszámon. 

Három személyautó ütközött 
November 3-án, csütörtökön a délelőtti órákban három 

személygépkocsi ütközött Tekeújfaluban. A szászrégeni 
tűzoltók biztosították a mentést és tűzmegelőzést – tájékoz-
tatott a Maros Megyei Katasztrófavédelmi Felügyelőség. 
Az ütközés következtében négy személy megsérült – hár-
man enyhébben, akiket a helyszínen tartózkodó egészség-
ügyi személyzet látott el, ezt követően kórházba vitték őket. 
A súlyos sérültet a SMURD mentőhelikoptere szállította 
kórházba. A helyszínelés ideje alatt a forgalom mindkét 
irányban szünetelt. 

Szoboszlai góllal járult hozzá a Lipcse győzelméhez  
és továbbjutásához 

November 4., péntek: 
* 18.00 óra, DigiSport 1, Orange Sport 1, Prima Sport 1: 

Botosáni FC – FC Voluntari (Szuperliga, 17. forduló) 
* 21.00 óra, DigiSport 1, Orange Sport 1, Prima Sport 1: 

Konstancai FCV Farul – CS Mioveni (Szuperliga, 17. for-
duló) 

November 5., szombat: 
* 12.30 óra, DigiSport 1, Orange Sport 1, Prima Sport 3: 

Unirea 04 Slobozia – Galaci Suporter Club Oţelul (2. liga, 
13. forduló) 

* 15.00 óra, DigiSport 1, Orange Sport 1, Prima Sport 2: 
Campionii FC Argeş Piteşti – Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK 
(Szuperliga, 17. forduló) 

* 15.45 óra, M4 Sport: Mezőkövesd Zsóry FC – Kecs-
keméti TE (NB I, 14. forduló) 

* 18.00 óra, DigiSport 1, Orange Sport 1, Prima Sport 1: 
Petrolul 52 Ploieşti – Aradi UTA (Szuperliga, 17. forduló) 

* 18.00 óra, M4 Sport: Puskás Akadémia FC – Kisvárda 
Master Good (NB I, 14. forduló) 

* 20.30 óra, M4 Sport: Zalaegerszegi TE FC – Újpest FC 
(NB I, 14. forduló) 

* 21.00 óra, DigiSport 1, Orange Sport 1, Prima Sport 1: 
CSU Craiova – Kolozsvári FCU (Szuperliga, 17. forduló) 

November 6., vasárnap: 
* 11.00 óra, DigiSport 1, Orange Sport 1, Prima Sport 1: 

Bodzavásári Gloria – Zsilvásárhelyi Viitorul Pandurii (2. 
liga, 13. forduló) 

* 16.15 óra, DigiSport 1, Orange Sport 1, Prima Sport 2: 
Nagyszebeni Hermannstadt – Chindia Târgovişte (Szuper-
liga, 17. forduló) 

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

* 19.00 óra, M4 Sport+: Paksi FC – Budapest Honvéd 
(NB I, 14. forduló) 

* 21.00 óra, DigiSport 1, Orange Sport 1, Prima Sport 1: 
Bukaresti FCSB – Bukaresti Rapid 1923 (Szuperliga, 17. 
forduló) 

* 21.00 óra, M4 Sport: MOL Fehérvár FC – Ferencvárosi 
TC (NB I, 14. forduló) 

November 7., hétfő: 
* 18.00 óra, DigiSport 1, Orange Sport 1, Prima Sport 1: 

Bukaresti CSA Steaua – Dési Unirea (2. liga, 13. forduló) 
* 21.00 óra, DigiSport 1, Orange Sport 1, Prima Sport 1: 

Kolozsvári CFR 1907 – Universitatea 1948 Craiova (Szu-
perliga, 17. forduló) 

Hétvégi magyar és román futballközvetítések

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS! 
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő  

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

2. emelet, 72-es iroda, naponta 9–14 óra között,  
szombat – vasárnap zárva.  Tel. 0265/268-854.

Eredményjelző 
Bajnokok Ligája, csoportkör, 6. (utolsó) forduló: 
* E csoport: Chelsea – Dinamo Zágráb 2-1, AC Milan – Salzburg 4-
0. A csoport végeredménye: 1. (nyolcaddöntős) Chelsea 13 pont, 2. 
(nyolcaddöntős) AC Milan 10, 3. (Európa-liga) Salzburg 6, 4. Dinamo 
Zágráb 4. 
* F csoport: Real Madrid – Celtic Glasgow 5-1, Sahtar Donyeck – RB 
Lipcse 0-4. A csoport végeredménye: 1. (nyolcaddöntős) Real 
Madrid 13 pont, 2. (nyolcaddöntős) RB Lipcse 12, 3. (Európa-liga) 
Sahtar Donyeck 6, 4. Celtic Glasgow 2. 
* G csoport: Manchester City – Sevilla 3-1, FC Koppenhága – Borus-
sia Dortmund 1-1. A csoport végeredménye: 1. (nyolcaddöntős) 
Manchester City 14 pont, 2. (nyolcaddöntős) Borussia Dortmund 9, 
3. (Európa-liga) Sevilla 5, 4. FC Koppenhága 3. 
* H csoport: Juventus – Paris Saint-Germain 1-2, Makkabi Haifa – 
Benfica 1-6. A csoport végeredménye: 1. (nyolcaddöntős) Benfica 
14 (16-7), 2. (nyolcaddöntős) Paris Saint-Germain 14 pont (16-7), 3. 
(Európa-liga) Juventus 3 (9-13), 4. Makkabi Haifa 3 (7-21). 
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Ma elkezdődik a női kézilabda-Európa-bajnokság, ame-
lyen Magyarország és Románia csapata is részt vesz. 

A magyarok ma 19 órától Svájc, vasárnap 19 órától Hor-
vátország, kedden 21.30-tól a címvédő Norvégia ellen ját-
szanak a ljubljanai csoportban. A románok a szkopjei 
kvartettben kaptak helyet, ahol szombaton 21.30 órától 
Hollandia, hétfőn ugyancsak 21.30-tól Franciaország, szer-
dán 19 órától pedig Észak-Macedónia lesz az ellenfelük.  

A kontinenstornán még Celjében és Podgoricában ren-
deznek mérkőzéseket. 

A középdöntőbe az első három helyezett jut, és viszi ma-
gával a szintén továbbjutott csapatok elleni eredményeit. A 
két középdöntő-csoportból az első két-két együttes az elő-
döntőbe kerül, a harmadik helyezettek pedig az ötödik  
helyért csapnak össze. Az Európa-bajnokságot a DigiSport 
televízió és az M4 Sport is közvetíti. 

Kezdődik a női kézilabda-Európa-bajnokság 



Nem kellett sokat érdeklődnöm, hogy kiderüljön, idős 
emberek, fiatal kisgyermekes anyák is találkoznak ezzel 
a jelenséggel.  

A körforgalom miatt a saroktól körülbelül 40 méternyi 
távolságra kialakított átjárót két háromszögű tábla jelzi, 
amelyek nincsenek megvilágítva. Az Enescu utca felőli 
sarkon, ahogy a kocsik kihajtanak a körforgalomból, egy 
piros keretes jelzőtábla figyelmeztet, hogy gyalogátjáró 
következik, ami arra kellene ösztönözze a gépkocsiveze-
tőket, hogy vezessenek óvatosan. Ezzel szemben a leg-
többen észre sem veszik, és ahogy kiérnek a 
körforgalomból, jól rátaposnak a gázpedálra, hogy az 
esetleges várakozással eltöltött időt bepótolják. Aki nem 
tartja be a szabályt, és így jár el, a felgyorsult járműnek 
a 40 méter körüli távolság az átjáróig nem teszi lehetővé, 
hogy időben lassítson, ezért megpróbál gyorsan áthaj-
tani a zebrán az éppen átkelő gyalogos orra előtt. A Tisza 
utcában még cifrább a helyzet, ugyanis az egyirányú ut-
cában a gyalogátjárónál szabályt betartó és lassító autó 
mögül kiugrik valamelyik következő jármű a zebrán köz-
lekedő gyalogos legnagyobb rémületére. 

Mivel korán sötétedik, egyre rosszabbak a látási vi-
szonyok. Ezért arra kérjük a polgármesteri hivatal köz-
lekedésrendészeti osztályát, hogy a közlekedési 
rendőrökkel együtt intézkedjenek. Ellenőrizzék a  
gyalogátjárókat, és a veszélyes helyeken szereljenek fel 
nyomógombos jelzőlámpát, vagy legalább a meglévő jel-
zőtáblákat világítsák meg villogó fénnyel. Ha a főúton 
lévő falvak meg tudják engedni, éppen Vásárhelynek ne 
volna lehetősége arra, hogy jobban vigyázzon polgára-
inak biztonságára?

Felavatták a NATO-harccsoport 
székhelyét 

Angel Tîlvăr védelmi miniszter és francia hivatali kol-
légája, Sébastien Lecornu felavatták csütörtökön 
Nagysinken a romániai NATO-harccsoport székhe-
lyét. A védelmi minisztérium közleménye szerint a 
román és a francia miniszter reggel a nagysinki ka-
tonai kiképzőközpontot látogatta meg. Franciaor-
szág kezdeményezésére a romániai harccsoport 
gerincét a NATO Romániába küldött nagyon magas 
készenlétű összhaderőnemi műveleti erejéhez 
(VJTF) tartozó francia zászlóalj képezi, amelyhez ro-
tációs alapon csatlakoznak belgiumi és holland csa-
patok. A harccsoportot májusban hozták létre 
azoknak a többnemzetiségű szövetséges csapatok-
nak az átminősítésével, amelyeket a Reagáló Erők 
részeként vezényeltek Romániába. (Agerpres) 

Mérsékelt erejű földrengés volt 
Vranceában 

Mérsékelt erejű földrengés rázta meg csütörtök reg-
gel Románia délkeleti részét, amely az Országos 
Földtani Intézet (INFP) szerint 5,3-as erősségű volt. 
A rengés Bukaresttől 126 kilométerre északra, Bras-
sótól 76 kilométerre keletre a Kárpátok kanyarulatá-
nak külső részén, a moldvai Buzău és Vrancea 
megye határtérségében, helyi idő szerint 6 óra 50 
perckor történt, 147 kilométeres mélységben – kö-
zölte a honlapján az INFP. A földmozgás Bukarest-
ben és az ország délkeleti részén mindenütt 
érezhető volt, az országos katasztrófavédelmi fel-
ügyelőség szerint azonban a 112-es segélyhívón 
nem érkezett áldozatokról vagy anyagi károkról 
szóló bejelentés. Az INFP igazgatója, Constantin Io-
nescu a Digi24 hírtelevíziónak nyilatkozva elmondta: 
ez volt az utóbbi két év legerősebb földmozgása Ro-
mániában, és normálisnak számít az úgynevezett 
Vrancea szeizmikus térségben. A történelmi feljegy-
zésekre alapozva a szeizmológusok azt valószínű-
sítik, hogy Bukarest térségét évszázadonként 
legalább kétszer rázza meg nagy erejű földmozgás. 
A legutóbbi, 1977-es 7,2-es erősségű földrengésben 
több mint 1400-an haltak meg, és több mint 11 ezer 
ember megsérült. (MTI) 

Bekérették a moszkvai brit  
nagykövetet 

Bekérették Deborah Bronnert moszkvai brit nagykö-
vetet csütörtökön az orosz külügyminisztériumba a 
Szevasztopoli-öbölben a hétvégén végrehajtott 
dróntámadás ügyében. Marija Zaharova orosz kül-
ügyi szóvivő szerdán azt ígérte, hogy Moszkva bizo-
nyítékokat tartalmazó információkat mutat be a 
misszióvezetőnek Nagy-Britannia részvételéről az 
orosz Fekete-tengeri Flotta szevasztopoli támasz-
pontja elleni támadásban és az Északi Áramlat gáz-
vezeték elleni szabotázsakcióban. A szóvivő szerint 
az alapvető bizonyítékokat a közvélemény is meg-
ismerheti majd. A nagykövet több mint fél órát töltött 
a külügyminisztériumban, majd távozóban nem kí-
vánt válaszolni az őt az épület előtt váró mintegy 
húszfős újságírócsoport kérdéseire. (MTI) 

Ország – világ 

Beletaposnak a gázba 
(Folytatás az 1. oldalról)

Romániában is megjelent az omikron Amerikában 
terjedő BQ.1-es alváltozata 

Romániában is megjelent a koronavírus omikron va-
riánsának új, Amerikában nagyon gyorsan terjedő 
BQ.1-es jelzésű alváltozata: a közegészségügyi in-
tézet (INSP) e heti összesítése szerint az országban 
eddig öt ilyen fertőzést azonosítottak – közölte 
szerdán a News.ro hírportál. 

Az INSP jelentése a koronavírus „aggodalomra okot adó” 
változatainak (VOC) gyakoriságával foglalkozik, és csak egy 
lábjegyzetben szerepel az, hogy az elmúlt héten beazonosított, 
„figyelmet igénylő változatok” (VOI) az új, BQ.1-es alvari-
ánshoz tartoznak. 

Erre Octavian Jurma temesvári orvos, a romániai korona-
vírus-járvány egyik legtöbbet idézett kutatója hívta fel a fi-
gyelmet, aki „állami szintű vírustagadásnak” minősítette azt, 
hogy az új kórokozó megjelenésével és közösségi terjedésével 
az egészségügyi minisztérium nem foglalkozik. Jurma a szak-
tárcát hibáztatja azért is, hogy a romániai laboratóriumok 
egyre kevesebb, a vírusváltozatok pontosabb beazonosítására 
alkalmas szekvenciális elemzést végeznek. 

Míg négy hete 174, három hete 94, két hete 32 szekvenciális 
elemzést értékeltek ki Romániában, addig múlt héten a szá-
muk 18-ra csökkent, közülük azonban négy már az új vírus-
alvariánst mutatta ki – mutatott rá a News.ro által idézett 
Facebook-bejegyzésében a szakértő. 

Jurma szerint egy új járványhullám kezdetét jelezheti, hogy 
múlt héten (a korábbi 90-ről ismét száz fölé) emelkedett az in-
tenzív terápiára szoruló koronavírusos betegek száma, úgy ér-
tékelte: ezért is fontos lenne beazonosítani, hogy milyen 
kórokozó terjed. Romániában egyébként továbbra is enyhén 
csökkenő tendenciát mutat a fertőzések száma, de a járvány-
görbe ellaposodott. 

A koronavírus szeptemberben megjelent BQ.1-es, illetve 
BQ.1.1-es omikron-alvariánsa október végén már a fertőzések 
29 százalékát okozta az Egyesült Államokban, az Európai Be-
tegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) hétfői 
közleménye szerint pedig megjelent már Nagy-Britanniában 
is, valamint több európai uniós tagállamban. Az ECDC arra 
számít, hogy november végéig, december elejéig ezek az al-
variánsok fogják okozni a Covid-fertőzések több mint felét 
Európában, a jövő év elején pedig részarányuk meg fogja ha-
ladni a 80 százalékot. 

Az ECDC szerint egyelőre semmi sem utal arra, hogy az új 
alvariánsok súlyosabb megbetegedést okoznának, mint a nyári 
járványhullámért felelős BA.4-es és BA.5-ös alváltozatok, vi-
szont terjedési sebességük azt jelzi, hogy nagyon fertőzőek. 
Egy tanulmány pedig azt valószínűsíti, hogy ezek a kórokozók 
is meg tudják kerülni – a korábbi változatokkal történt fertő-
zések vagy az oltás által kialakított – immunválaszt. (MTI) 

Élénk érdeklődés mellett zajlik az előzetes szavazás 
az USA-ban 

Az Egyesült Államokban magas részvétel mellett 
zajlik az előzetes szavazás azokban az államokban, 
ahol erre lehetősége van a polgároknak a november 
8-ai törvényhozási választási nap előtt – derül ki a 
Floridai Egyetem hagyományos választási projekt-
jének adataiból.  

Huszonhárom államból rendelkezésre álló számok szerint 
a szavazók 44 százaléka regisztrált demokrata támogató, 33 
százalékuk regisztrált republikánus választó, 22 százalék 
pedig független. A Floridai Egyetem választási kutatásából az 
is kiderül, hogy az előzetes szavazáson idén különösen aktívak 

Georgia és Florida választói. A közvélemény-kutatások szerint 
Floridában a republikánusok meggyőző előnnyel rendelkez-
nek, Georgia állam ugyanakkor, különösen a szenátusi válasz-
tást tekintve, billegő államnak számít, amelyen akár a 
felsőházi többség is múlhat. Az Egyesült Államokban az úgy-
nevezett félidős választás hivatalos időpontja november 8. A 
választók döntenek a törvényhozás alsóházának mind a 435 
tagjáról, valamint a száztagú felsőház, a szenátus 35 új tagjá-
ról. Harminchat államban kormányzóválasztást is tartanak, és 
számos helyen önkormányzati és egyéb helyi tisztségviselőket 
is választanak az Egyesült Államok polgárai kedden. (MTI) 
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A Diszkriminációellenes Tanács (CNCD) elfogadja: 
primitív, ázsiai horda vagyunk! címmel juttatott el 
szerkesztőségünkbe a Székely Nemzeti Tanács 
(SZNT) közleményt, amelyben Izsák Balázs elnök ki-
jelenti: a Diszkriminációellenes Tanács döntése 
ellen élni fognak a fellebbezés jogával.  

Az SZNT elnöke szerint a döntés után az egész Diszkrimi-
nációellenes Tanácsnak le kell mondania, beleértve annak ve-
zetőjét, Asztalos Csabát is.  

A közlemény feleleveníti, hogy a Székely Nemzeti Tanács 
2022. január 14-én panasszal fordult a Diszkriminációellenes 
Tanácshoz, „tiltakozva Radu Mihai Cristescu román parla-
menti képviselő kijelentései ellen, aki a magyar/székely kö-
zösséget nyilvánosan megsértette és a román többséget ellene 
uszította”.  

„Az ügy előzményéhez tartozik a Székely Nemzeti Tanács 
állandó bizottságának 2021. december 3-án a székelyföldi sze-
mélyi kártyára vonatkozó határozata – olvasható a továbbiak-
ban, majd így folytatódik: – Nem tekintettük a panaszunk 
szempontjából lényeges kérdésnek, hogy a képviselő úr össze-
tévesztett bennünket a Romániai Magyar Demokrata Szövet-
séggel. Az ő képzeletében a székelyföldi személyi kártyát az 
RMDSZ akarja létrehozni, ami nem felel meg a valóságnak. 

Jelzi azonban a román politikai elit felületességét, amelyet saj-
nos még a sajtó nagy része sem igazít ki”.  

2022. október 13-án megszületett a Diszkriminációellenes 
Tanács döntése is, amely felmenti a képviselő urat, azzal in-
dokolva a döntést, hogy a sértő, uszító, rágalmazó szavak csak 
az RMDSZ-re vonatkoznak, nem pedig a magyarság egészére, 
márpedig egy demokratikus társadalomban megengedett bár-
milyen kritikája vagy minősítése egy pártnak, és ez belefér a 
szólásszabadságba. 

Ezt a megközelítést az SZNT elfogadhatatlannak tartja, 
mert „minden népre, népcsoportra – a román népre is – létez-
nek és közismertek a szélsőségesek által használt uszító, sértő 
hasonlatok, jelzők, metaforák, jelzős szerkezetek, amelyek ki-
merítik a közösség elleni uszítás fogalmát, akkor is, ha álca-
ként egy politikai párt nevét is felhasználják (…) A 
diszkriminációellenes küzdelem, a soviniszta, uszító propa-
ganda leküzdése föltételez minimális jogi ismeretet, föltéte-
lezi, hogy a döntési helyzetben lévő igazságügyi tisztviselők 
tisztában vannak az emberi méltóság fogalmával, és képesek 
megvédeni azt.” 

Izsák Balázs végül kijelenti: „Meggyőződésünk szerint a 
döntés után az egész Diszkriminációellenes Tanácsnak le kell 
mondania, beleértve annak vezetőjét, Asztalos Csabát is. A 
Diszkriminációellenes Tanács döntése ellen élni fogunk a fel-
lebbezés jogával”. 

Az SZNT megfellebbezi a CNCD döntését 
Lemondásra szólítja fel 

a Diszkriminációellenes Tanácsot 

A Nemzeti Liberális Párt (PNL) Maros megyei igaz-
gatótanácsa 2022. november 1-jei ülésén kizárta 
Ionuţ Cenghert a pártból. 

A megyei vezetés szerint ugyanis Ionuţ Cengher megsér-
tette a párt alapszabályát azzal, hogy a szászrégeni önkor-
mányzat „más pártjaival – jelen esetben az RMDSZ-szel és a 
PSD-vel – folytatott titkos tárgyalásokat”, hogy saját pártja tá-
mogatása nélkül helyet kapjon a szászrégeni közüzemek igaz-
gatótanácsában.  

„Ismételten hangsúlyozzuk, hogy a PNL Maros megyei 

szervezete nem támogat olyan embereket, akik szakmailag 
nincsenek felkészülve állami tisztségek betöltésére. Ionuţ 
Cengher támogatása 2020-ban a Maros Vízügyi Igazgatóság 
igazgatói posztjára nagy hiba volt, amely miatt a PNL elve-
szítette a választásokat.”  

A PNL Maros megyei szervezete újból hangsúlyozza, hogy 
szervezete tevékenységének politikai alapja a hozzáértés. 

Ezen okok miatt ettől a pillanattól kezdve Ionuţ Cengher 
nem képviseli a Nemzeti Liberális Pártot – áll a PNL Maros 
megyei szervezetének közleményében. (mózes) 

Kizárták Ionuţ Cenghert a PNL-ből 

Mózes Edith



Erdély-szerte megemlékeztek 
az ’56-os forradalomról, Ma-
rosvásárhelyen a cserealjai 
református templomban az 
emléknapon mutatták be 
Varga László, a gyülekezet 
volt lelkipásztorának A  
fegyencélet fintorai című bör-
tönnaplója újabb, bővített ki-
adását. A kötetet a szerző 
lánya, Demeter Irén ismertette, 
Berekméri Melinda lelkipásztor 
részleteket olvasott fel belőle. 
Körtesi Sándor mutatta be 
Varga László életét. 

Varga László a Bolyai Tudo-
mányegyetemen volt joghallgató, 
ahonnan politikai nézetei miatt el-
távolították, majd a Protestáns Teo-
lógián folytatta tanulmányait. Az 
1956-os forradalom idején Buda-
pesten tartózkodott, részt vett az 
eseményekben, majd hazajövetele 
után 1957-ben a Dobai-per vádlott-
jaként hazaárulás vádjával életfogy-
tiglani kényszermunkára ítélték. 

Többek között a szamosújvári, a pi-
teşti-i és a dési kommunista börtö-
nökben raboskodott, majd hét év 
után, 1964-ben kegyelmet kapott. 
Lelkipásztorként a magyarsüllyei, 
magyarpalatkai, somkeréki, maros-
felfalui gyülekezetek lelkésze volt, 
majd 1988-ban megalapította a ma-
rosvásárhelyi cserealjai gyülekeze-
tet, ahol templomot építtetett. Nem 
véletlen tehát, hogy a néhai lelki-
pásztor legújabb, bővített kiadású 
kötetét abban a gyülekezetben mu-
tatták be, amely az ő nevéhez fűző-
dik.  

Sokan érdeklődtek, hol lehet hoz-
zájutni a kötethez, hiszen olyan tör-
téneteket, vallomásokat tartalmazó 
olvasmány, amelyet depresszió ke-
zelésére házi olvasmányként „ír fel” 
a pszichológus.  

Bármilyen hihetetlen, nem szo-
rongást kelt bennünk ez az írás. 
Nem a román kommunista börtö-
nök szörnyűségeivel szembesít egy 
életfogytiglanra ítélt politikai fo-
goly, hanem arról vall, hogyan lehe-
tett nemcsak túlélni, hanem élni is 
ezek között a körülmények között: 

„Azt próbálom megírni, hogyan 
válhatott a román kommunista bör-
tönöknek a politikai foglyok szá-
mára különös gonddal és ördögi 
szakértelemmel fűtött pokla… élet-
formává” – vallja a szerző.  

De mi segített neki, és adhat fo-
gódzót számunkra is, hogyan tanít 
minket élete példájával? Mi az a 
könyvében, ami miatt bátran ajánl-
juk mindenkori túlélési kézikönyv-
ként?  

„Éltem, most már tudom, s bát-
ran mondhatom. Három dolog kel-
lett ahhoz, hogy éljünk: hit, 
humorérzék és a vállalás öntudata. 
…Nagy ajándék, hogy nekem 
mindhárom megvolt, s így tudtam 
élni az alatt a hét év, négy hónap és 
hét nap alatt… A hit ott nem volt el-
mélet, filozófia. A hit azt jelentette: 
életem Isten kezében van, aki sze-
ret. Valami célja most is van velem. 
Hogy mi, azt Ő tudja. Ha akarja, 
amikor jónak látja, kiszabadít. Ha 
nem, innen emel magához. Szeret-
teim is az Ő kezében, jó kézben 
vannak. Tehát: élni kell. Aki ezt így, 
a legegyszerűbben tudomásul vette, 
nyugodt volt és nyugalmat árasztott 
maga körül. Tudott segíteni, máso-
kat erősíteni. Tanult, tanított, me-
sélt, másokat hallgatott. Mindig 
talált valami elfoglaltságot. Élt.” 
Lehetne-e tanítás aktuálisabb, mint 
ez?  

Kegyelemként élte meg, hogy hi-
vatását a börtönben is gyakorol-
hatta, minden felekezetű magyar és 
román ember lelkipásztora – 
Domnu’ Pastora lett. Igét hirdetett, 
úrvacsorát osztott, vigasztalt, segí-
tett. Mindeközben a Jóisten őt is 
formálta, nyelveket és a legkülön-
bözőbb tudományokat tanult, meg-
tanult úgy prédikálni, hogy 
egyértelmű, lényegretörő, más val-
lásúak, szektások, ateisták által ki-
kezdhetetlen legyen. 

Másik fegyvere a humorérzék 
volt: „Helyzetünk annyira elképzel-
hetetlenül groteszk volt, hogy aki-
nek a természetében volt egy adag 
irónia, nem volt képes meg nem 
látni a dolgok humoros oldalát. 
Madách is a börtönben tanulhatta 

ezt, vélte: „Tragédiának nézed? 
Nézd komédiának, s mulattatni 
fog.”  

A kötetből megismerhetjük a 
börtönöket, beleláthatunk a börtön-
cellába, hisz hat börtön kb. 70 cel-
lájában töltött legalább egy 
éjszakát, ahol „az étkezés nem élve-
zet, hanem terhes kötelesség, s ahol 
jobb az evést egyedül, legfeljebb 
másodmagaddal végigkínlódni”. 
Szamosújváron pl. egy hónap alatt 
55-ször kaptak árpakását, délben, 
este, öt eset kivételével ugyanazt.  

Megérthetjük, hogyan strukturá-
lódott ott is a társadalom, ahol „az 
élet külső sallangjai mind lehámlot-
tak”, hogyan tagolódott be ebbe az 
érzékeny rendbe mindenki „kasztja 
és tekintélye” alapján.  

Elképzelhetjük, milyen lehetett 
hallgatni Károly király egykori pá-
rizsi nagykövetének és egy magas 
rangú román nemesnek a beszélge-
tését a Louvre festményeiről, Ghica 
hercegtől angolul, az Ada Kaleh-
szigeti hodzsától törökül tanulni.  

Megtanulhatjuk, hogy „a jó em-
berektől, de a gyógyíthatatlan udva-
riaskodóktól is menekülni kell”.  

Könyvéből megérthetjük, hogy 
miért volt ő olyan kivételes ember, 
aki világított környezetében, és 
mindenhol nemcsak elismerést, 
tiszteletet, hanem szeretetet váltott 
ki.  

Balog Zoltán püspök előszava 
szerint „Írása egy érzékeny, széles 
látókörű, mély hittel rendelkező 
ember munkája, aki komoly szép-
írói képességekkel is megáldott in-
tellektus. A humánum, a szeretet és 
a tisztelet kultúráját minden körül-
mények között magas fokon képvi-
selő Pásztor, a legkiválóbbak közül 
való.”  

– Apám utolsó éveiben mindig 
azt mondta, hogy őt minden évben 
legalább egyszer, október 23-án 
előhúzzák a fiókból, hogy meséljen 
az ’56-os magyar forradalomról. 
Ezt ő mindig várta, és örült neki. 
Most már a börtönnaplója mesél he-
lyette. Mindenki előhúzhatja a fiók-
jából legalább egy évben egyszer, 
október 23-án, rá is emlékezve – fo-
galmazott lánya, Demeter Irén.  

A kötet a marosvásárhelyi csere-
aljai református egyházközségnél 
vásárolható meg. 

nyújtott támogatásról: a filharmó-
niát híres zeneszerzők Németor-
szágban nyomtatott partitúráival, a 
Maros Megyei Könyvtárat öt régi 
könyvvel ajándékozták meg, a Mű-
vészeti Szaklíceumnak négy hege-
dűt adományoztak.  

Idén a Kultúrpalota a kedvezmé-
nyezett, a szecesszió gyöngyszemé-
nek számító műemlék épület 
falképeit és homlokzati mozaikját is 
készítő Körösfői-Kriesch Aladár el-
veszettnek hitt alkotásával, egy házi 
zongorakoncertet ábrázoló olajfest-
ménnyel lesz gazdagabb a műkincs-
gyűjteménye. A kép – amelyről a 
Vasárnapi Újság egyik 1914-es lap-
számában található reprodukcióból 
tudtak – egy osztrák gyűjtő tulajdo-
nában volt, és egy bécsi aukciós cég 
árverésén tűnt fel. Aurel Ciupe fest-
ménye után ez a második műalko-
tás, amelyet a palotabál szervezői a 
Kultúrpalotának adományoznak. A 
3000 euró értékű remekművet a Tü-
körteremben állítják ki – mondta el 
Cristina Manoilă főszervező. 

A városvezetés nevében Soós 
Zoltán polgármester, a megye ré-
széről Kovács Levente, a Maros 
Megyei Tanács alelnöke gratulált az 
ötödik bál megálmodóinak. Maros-
vásárhely polgármestere kiemelte, 
hogy az ilyen rendezvények erősítik 
a város multikulturális főváros stá-
tuszát, majd azt is hozzátette, hogy 
a polgármesteri hivatal 41 ezer lej-

jel támogatta a bálszervezők pályá-
zatát. 
Románia, Románia –  
ősbemutató jiddisül  

A zenei élményt a Marosvásárhe-
lyi Állami Filharmónia biztosítja 
Pablo Boggiano argentin karmester 
vezényletével. A program ezen ré-
széről György Levente, a filharmó-
nia igazgatója tájékoztatott. 

– Bécsi keringők, polkák, mazur-
kák és indulók csendülnek majd fel. 
A szervezők két szólistát hívtak 
meg, Cristina Damian nemzetközi-
leg elismert énekesnőt, a kolozsvári 
opera mezzoszopránját, aki tíz évig 
Hamburgban volt szerződtetve, és 
jómagamat mint baritont. Mi ketten 
nyitjuk meg az énekrészt Jules Mas-
senet Don Quichotte című operájá-
nak nagyduettjével, majd a szünet 
után virtuóz áriák következnek:  
George Bizet Carmenjéből hangzik 
el egy betét, aztán egy ötvenes 
évekbeli filmsláger, a Parlami 
d’amore Mariù (Valljál szerelmet 
nekem, Mária), Cristina Damian 
egy argentin operettből is előad egy 
részletet, én pedig egy ősbemutató-
val készülök: Aaron Lebedev zsidó 
énekes, színész híres Románia, Ro-
mánia című darabját – Vaughn Ro-
bert új-zélandi származású 
zeneszerző feldolgozását – adom 
elő jiddisül.  

Ez a szerzemény tulajdonképpen 
egy óda Romániához, és arról szól, 
hogy milyen jó volt itt a háború 
előtt, milyen ízletes ételeket lehetett 

például fogyasztani. Ezzel a darab-
bal a couleur local megteremtésére, 
vagyis arra törekszem, hogy helyi 
színt vigyünk a rendezvénybe. 
Végül a Volare című slágerrel bú-
csúzunk a nagyérdeműtől, amelyet 
szeretnénk aktívan bevonni az él-
ménybe. A tavaly szerepeltem elő-
ször ezen a bálon – a filharmónia új 
igazgatójaként –, és akkor észrevet-
tem, hogy nincs kapcsolódási pont 
az énekesek és a közönség között. 
Ezen szeretnék változtatni, hogy 
igazán közel vigyük a zenét, a mű-
vészetet a jelenlevőkhöz, mindenki 
jól érezze magát, és felszabadultan 
térjen majd haza, szinte mint egy la-
kodalomból.  

Száznál több művész 
részvételével 

Somodi Katalin, a Dance Art ver-
senytánciskola egyik edzője és ve-
zetője a táncos produkciókat 
körvonalazta.  

– A program első részében nyolc, 
különböző korcsoporthoz tartozó 
versenytáncos pár – a legfiatalab-
baktól a legidősebb korcsoportig – 
egy nagyon szép Johann Strauss-ke-
ringőt mutat be a filharmónia zené-
jére. A második részben Fodor-Kiss 
Norbert Csanád és Vaszi Réka profi 
táncosok egyéni produkciója követ-
kezik, végül, mielőtt a nagyérdemű 
is kipróbálná a parkettet, a Dance 

Art felnőtt és senior csoportja tán-
col. Ők nem versenyszinten táncol-
nak, de nagy szeretettel készülnek 
két tánccal is. 

A palotabál vendégeit november 
11-én, pénteken este fél 7-től fogad-
ják, az előadás 7 órától kezdődik. A 
több mint száz művész, köztük a 
kolozsvári Octavian Stroia Líceum 
balettnövendékei és a marosvásár-
helyi Művészeti Szaklíceum diákjai 
részvételével megvalósuló esemé-
nyen idén ingyenes a részvétel, de 
előzetesen helyjegyet kellett igé-
nyelni, a jegyek pedig már elfogy-
tak. A bál élőben követhető lesz az 
interneten – ígérték a szervezők.  

Festményritkasággal gazdagodik a Kultúrpalota 

Mezey Sarolta

A fegyencélet fintorai 
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Varga László

Demeter Irén

Fotó: Nagy Tibor

(Folytatás az 1. oldalról)



Windsor a mai királyság egyik legfonto-
sabb jelképe. Évtizedeken át II. Erzsébet ked-
velt otthona, elsősorban hétvégi és nyári 
tartózkodási helye volt. Nevét viselik az ural-
kodók 1910 óta, amikor V. György személyé-
ben a Windsor-ház első királya lépett trónra. 
A kastélyban állította fel Albert herceg az 
első karácsonyfát, és a királynő mindig itt 
mondta el az újévi üzenetét a Nemzetközös-
ség népeinek. Szóval Windsor szent hely, 
ahova sok turista elzarándokol megtekinteni 
a várkastélyt, a városkát és környékét. 

A Windsor várkastély csupán huszonegy 
mérföldre nyugatra fekszik Londontól, hatal-
mas parkját átszeli a Temze folyó. Hódító 
Vilmos alapította 1070-ben, jelenleg a világ 
legnagyobb lakott kastélya. Szinte mindegyik 
uralkodó hozzájárult az építéséhez, szépíté-
séhez. III. Edward korában, aki 1348-ban 
megalapította a Térdszalagrendet és a Szent 
György papi kollégiumot, jelentősen megna-
gyobbították a kastélyt, és megépítették a ha-
talmas, kör alakú öregtornyot. Az egész 
vidéket uraló torony tetején vagy a brit zászló 
lobog (Union Jack), vagy a nagyobb méretű, 
sárga-kék színű királyi zászló (Royal Stan-
dard), amennyiben az uralkodó a kastélyban 
vagy környékén tartózkodik. 

Kitűnő állapotban megmaradt régi tornyok 
és kapuk, középkori kolostorépületek, az 
1475-ben késő gótikus (perpendikuláris) stí-
lusban megépített Szent György-kápolna 
(egyike Anglia legdíszesebb templombelsői-
nek), jó néhány királysír (VI. György, VIII. 
Henrik, valamint a szertartás nélkül elteme-
tett I. Károly síremléke), a gazdag belsejű 
viktoriánus Albert-emlékkápolna és a műkin-
cseket felvonultató állami apartmanok termei 
nyújtják a legfontosabb látnivalókat a látoga-
tónak. Külön megtekinthető a Queen Mary’s 
Dolls’ House, amely egytizenkettedes kicsi-
nyítésben mutat be a legapróbb részletekig 
egy jellegzetes angol vidéki nemesi kúriát, 
valamint egy királyi tulajdonban levő értékes 
képgyűjtemény. 

A mindennapi látnivalók közé tartozik az 
őrségváltás, amikor az őrség díszruhába öltö-
zött tagjai le-fel menetelnek a kastély udva-
rán a bámészkodó tömeg sorfalai között. A 
legnagyobb látványosságot a hagyományos 
kora júniusi ceremónia jelenti, amikor hála-
adó istentiszteletre kerül sor a a Térdszalag-

rend Szent György-kápolnájában (amúgy na-
ponta tartanak szolgálatot a templomban). 
Ilyenkor a Térdszalagrend sötétkék lovagi 
egyenruhájába öltözött urakodó (mellén a rend 
vörös keresztes jelvényével) ünnepélyesen be-
vonul a templomba lovagi kíséretével együtt.  

A windsori vár épületegyüttesének egy ré-
szét a királyi család magánlakosztályai teszik 
ki, amelyek természetesen nem látogathatók. 
A turista azonban tisztes távolságból szemlé-
lődhet az udvaron. „Kérjük, álljon a fehér 
vonal mögé!” – szól a felirat, másutt pedig 
olyan táblákkal lehet találkozni, amelyek arra 
utalnak, hogy innen tovább a turista már 
nemkívánatos személy. De ez egészen termé-
szetes, amiképpen az is, hogy Windsor köz-
kincs. Ennek bizonyítéka, hogy a kastélyhoz 
tartozó hatalmas park jelentős része bárki 
számára hozzáférhető.  

Windsor csendes, pihentető hely. Az ural-
kodó, családtagjai, barátai, meghívottjai több-
nyire kikapcsolódni járnak ide. Lovaglás, 
fogathajtás, lovaspólózás, vadászat szerepel 
a programjaik között. Nem akármilyen szin-
ten művelik a fenti sportokat, hiszen annak 
idején Fülöp herceg éveken át képviselte or-
szágát a fogathajtó világversenyeken, még az 
olimpiai játékokra is kijutott. Minden év jú-
niusában sor kerül a Royal Ascot nevű lóver-
senyre, valamint a Royal Windsor Horse 
Show lovasbemutatóra, amely során a királyi 
család tagjai is bemutatják szakértelmüket a 
nagyszámú közönség előtt.  

Az utóbbi évtizedekben a királyi család a 
karácsonyi vakáció egy részét rendszeresen 
Windsorban töltötte, és ilyenkor kivétel nél-
kül fogadást adtak a kastély személyzetének. 
Máskor miniszterek vagy külföldi politikusok 
fordultak meg, a királynő vendéglátását él-
vezve. Szóval Windsor aranykorát éri, és 
örökkévalónak tűnik. Igaz, 1992. november 
20-án reggel tragikus szerencsétlenség tör-
tént: tüzet kapott az egyik függöny, és öt cso-
dálatos terem esett a tűz martalékává, a kár 
több millió fontot ért el. Szerencsére a mentés 
sikerült, a restaurálás megtörtént. Így az ez-
redfordulóra a Windsor-kastély, a királyság 
egyik legfontosabb jelképe újból megszokott 
épségében pompázhatott. 

A várkastélyt hatalmas, majdnem kétezer 
hektáros park (Windsor Great Park) övezi 
déli irányban, a Temze túloldalán. Valamikor 
Hódító Vilmos vadászparadicsoma volt ez a 
terület, és most is szokott vadászni benne a 

királyi család és kísérőik. A park egyik csen-
des szegletében található egy másik királyi 
rezidencia, a Frogmore House. Közvetlenül 
mellette pedig az a mauzóleum, amelyet Vik-
tória királynő, a „windsori özvegy” építtetett, 
hogy itt helyezzék örök nyugalomra férjét, a 
fiatalon elhunyt Albert herceget. Negyven 
évvel halála után a 64 éven át uralkodó Vik-
tória is követte férjét, később pedig ide temet-
ték VIII. Edwardot és feleségét. A 
legkevesebbet uralkodó angol király inkább 
lemondott a trónról, hogy feleségül vehesse 
amerikai szerelmét, Wallis Simpsont. 

A windsori zöldövezet nyújt otthont Anglia 
legnagyobb szafariparkjának, amely rendkí-
vül látogatott. Autóból tekinthetők meg a sza-
badon élő állatok: oroszlánok, tigrisek, 
elefántok, zebrák, tevék, medvék, farkasok és 
társaik. 

A váron és a parkon kívül külön látnivaló 
maga Windsor városka. A városban sok szép 
favázas ház maradt meg a XVII–XVIII. szá-
zadból, amelyek Shakespeare darabját (A 
windsori víg nők) juttatják eszünkbe. A Wren 
által építtetett városháza, valamint a híres épí-
tész lakóháza, a pisai toronyra emlékeztető 
Market Cross House, a Garter Inn kocsma, 
valamint számos díszes istállóépület valódi 
esztétikai élményt nyújt. Mindezt tetőzi a vá-
roska sajátságos hangulata: előkelő üzletek, 
ahol emléktárgyakat lehet vásárolni, rengeteg 
virág, vidámság, turistaláz. 

Évente közel hárommillió turista látogat el 
Windsorba. Tömegközlekedési eszközzel 
legjobb a menetrendszerű vonatjárattal vagy 
a Temzén hajóval megközelíteni. Bárhogyan 
érkezne meg az utazó, mindenképpen ajánla-
tos elsétálnia az 1849-ben épített viktoriánus 
központi pályaudvarra, amely önmaga külön 
kiállításnak tekinthető. Ráadásul fizetni sem 
kell érte. Az üzletek, a tárgyak, a hangszóró-
ból áradó zene mind-mind 1897. június 19-e 
hangulatát idézik fel, amikor különvonattal 
érkezett Windsorba az immár hatvan éve 
uralkodó Viktória királynő és kísérete a gyé-
mántjubileumot megünnepelni. Változatlan 
formájában megtekinthető az állomásépület, 
az uralkodó nevét viselő mozdony, és be lehet 
nézni abba a zöld-fehér kárpitos vasúti ko-
csiba, amely a királynőt szállította. Akkor a 
Paddington–Windsor távot 35 perc alatt tette 
meg a vonat, ma a különleges Turbo Express 
járat 23 percet megy. És közben eltelt száz 
esztendő. 

Az állomáson a tárgyak maguk beszélnek. 
Az egyik sarokban korabeli postakocsi és ere-
deti tricikli hívja fel a figyelmet. Arrább 
krumplit sütnek egy százéves masinával, az 
édességboltban törökméz kapható, az üzlet-
ben gramofon és régi típusú golfütők, falió-
rák, korabeli képeslapok és csecsebecsék, a 
teázóban indiai gyarmati teát kínálnak, a be-

járatánál pedig aprópénzért ki lehet pucoltatni 
a beporosodó cipőket. Érdemes meglátogatni 
a toalettet is: a faülőkés csempevécék és a 
tükrös csempekályha egy letűnt kor emlékei. 
A windsori pályaudvar hangulata megismé-
telhetetlen. 

Windsort elhagyva, a Temze túlsó partján 
mindjárt az Eton nevű helység következik, 
ahova kellemes sétaút vezet. Ez a nyugodt, 
csendes forgalmú kisváros kollégiuma által 
vált messze földön híressé. Az 1440-ben ala-
pított Eton College hosszú idő óta Anglia leg-
híresebb középiskolája, amelynek padjait 
húsz brit miniszterelnök koptatta. Jelenleg ti-
zenhárom éves kortól lehet beiratkozni, és a 
képzés érettségiig tart. A fekete egyenruha vi-
selete kötelező, a kollégiumi élet szigorú és 
sajátos; mégis megéri, hiszen az Etonban 
szerzett érettségi diploma mindenütt nagy-
szerű névjegykártya. Ezért az előkelő angol 
családok eleve státusszimbólumnak tekintik, 
hogy gyermekeiket itt taníttassák. 

A windsori kastélytól órányi járóföldre, az 
A 308-as számú országutat követve juthatunk 
el a brit korona újabb jelképéhez. A Temze 
mentén elterülő Runnymede réten találkozott 
1215. június 15-én reggel az angol főnemes-
ség és a windsori kastélyból kilovagoló 
János király, akit arra kényszerítettek, hogy 
tegye kézjegyét a Magna Chartának nevezett 
okmányra. Ez az irat a király jogait korlá-
tozta, és demokratikus jogokat biztosított 
nemcsak a nemeseknek, hanem bizonyos 
mértékben az egyszerű polgároknak is. Je-
lenleg egyszerű klasszicista emlékmű áll a 
helyszínen, amelyet egy amerikai szervezet 
emeltetett 1957-ben, mintegy jelképesen iga-
zolva azt a tényt, hogy a Magna Charta az 
amerikai szabadságnak is alapokmánya. Az 
emlékmű közvetlen közelében található az 
indiai miniszterelnök által 1994-ben jelképe-
sen ültetett Quercus robur fa, majd arrább a 
meggyilkolt John F. Kennedy emlékműve. A 
mezőt övező domb tetején a II. világháború-
ban elesett 20.456 szövetséges pilóta emlék-
oszlopa uralja a tájat. 

Mi, magyarok méltán lehetünk büszkék 
arra, hogy csupán hét évre a híres Magna 
Charta megszületése után, 1222-ben II. Endre 
királyunk megalkotta az Aranybullát (idén a 
nyolcszázadik évfordulót ünnepelhetjük), 
amely a Magna Chartához hasonló demokra-
tikus okmány. Akkortájt (és még később is) 
lépést tartottunk a messze földön elismert 
angol demokráciával. Ráadásul a Magyar Ki-
rályság fénykorában ugyanannyian éltek Má-
tyás király országában, mint ahányan 
Angolországban: négymillióan. Félezer év 
múltán viszont sokkal kirívóbbak a különb-
ségek. Vajon miért? A válasz egyszerű: min-
ket Pannóniához köt a sorsunk, az angolokat 
pedig Britanniához.
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November! 
Mintha az esztendő minden jaja 
ködös kavernáidba sűrűsülne, 
te, évszakoknak sepulcretuma! 
Halottigéző, rom-tájaidon 
borzongva járok föl-le, föl-le. 
  
 Évszakok sírhelye – november. Elsőre kü-

lönös címe van ennek az 1947-ben írt Jékely 
Zoltán-versnek: November dicsérete. 

  
A lombzúgásra, mondd, emlékszel-e? 
Ó, hol van a türkiz-visszfényű sátor, 
színes gyümölcsök kandi ékszere 
– most, hogy a kert hörgésektől zajos 
s apró nyöszörgések karától. 
  
 Mikor 1940 őszén a második bécsi döntés 

Észak-Erdélyt Magyarországhoz csatolta, Jé-
kely visszatért, 1941 májusában a kolozsvári 
Egyetemi Könyvtár munkatársa lett. Az 
1872-ben alapított könyvtár visszakerült az 
újjászerveződő kolozsvári magyar egyetem-
hez. Még abban az évben megismerkedett a 
gyönyörű marosvásárhelyi előadóművésszel, 
Jancsó Adrienne-nel. 1942-ben házasodtak 
össze. Jékely Zoltán úgy érezte, végre meg-
találta a helyét. Az Erdélyi Helikonba írt ver-
set, tanulmányt, színjátékot. Szerkesztője volt 
az évente négyszer megjelenő almanachnak, 
a Termésnek. Aztán 1944 októberében a 
szovjet csapatok bevonultak Kolozsvárra, és 
Észak-Erdély ismét Romániához került. De 
ők még Kolozsváron éltek; a Balogh Edgár 
szerkesztette Világosság irodalmi mellékletét 
1944-től ő gondozta. 1946 novemberének 
kényszerűsége: költözés a csonka országba, 
négy év boldogság után. 

  
Egy véghetetlen, csuklyás gyászmenet 
megy harminc éjt-napot vigasztalatlan, 
nyomában iszonyú gyász-zene zeng – 
így vivék Bocskay úr tetemét 
Kassától Kolozsvárig bús csapatban. 
 
November! 
Már átitattad minden idegem, 
s mintha az őskori növényi létre 
emlékezném, úgy vacog a szívem, 
ha öldöklő szeled cibálni kezd 
s testvérként nézek minden falevélre. 
  

 Ez lett az 1937-es év November csodájá-
ból? 

  
Csodát kínálsz, hitetlen vén november: 
lám, nyílik még a sarkantyú virága! 
Megszagolom, édes-keserű szender 
fog el s mint anyját fellelő kis árva, 
beledőlök egy régesrégi nyárba. 
  
 Réges-régi emlékek? Mintha valamiféle 

összefonódásról lenne szó: térben és időben 
távoli események összeköttetéseiről. Mintha 
valamiféle teleportációról... 

 Ma az idei fizikai Nobel-díj körül bóklá-
szok. Ha időd engedi, tarts velem, kedves Ol-
vasóm! 

 2022-ben az összefonódó fotonokkal vég-
zett kísérletekért és a kvantuminformatika te-
rületén elért eredményekért a francia Alain 
Aspect, az amerikai John Clauser és az oszt-
rák Anton Zeilinger kapta a Nobel-díjat. 

 A XX. század elején rengeteg olyan jelen-
ségre derült fény, amelyek az akkori fizika 
nyelvén nem voltak érthetőek. Ahhoz, hogy 
ezek a jelenségek megmagyarázhatóvá válja-
nak, valami újat, valami pluszt kellett beve-
zetni, és ez volt a kvantumvilág – magyarázza 
Csanád Máté atomfizikus, az ELTE egye-
temi tanára. 

 Az összefonódott kvantumállapotokban 
két részecske egy egységként viselkedik 
akkor is, ha egymástól távol vannak. John S. 
Bell ír fizikus felvetését az összefonódottság-
ról az 1970-es években elvégzett kísérletek 
bizonyították, hogy annak a fénynél gyorsab-
ban terjedő hatással kell bírnia. 

 Ezt szintén nem szeretik a tudósok: a fény-
sebességnél gyorsabban terjedő hatással a 
múltba tudnánk üzenni, és ez nem túl való-
színű, hogy lehetséges – írja Csanád Máté. – 
Jelenleg azt gondolják, hogy az összefonó-
dottság nem hozhat létre a fénynél gyorsabb 
információközlést. 

 Zeilinger kutatócsoportja egy, a Földtől 
7,8 milliárd fényévnyi távolságra lévő kvazár 
fotonjait vizsgálva arra a következtetésre ju-
tott, hogy az összefonódottság minimális idő-
tartamát 7,8 milliárd évre lehetett kitolni. 

 Ez azt jelentené, hogy amennyiben meg 
van előre határozva egy foton becsapódásá-
nak helye, akkor annak a meghatározottság-
nak legalább ennyi időre vissza kellene 
nyúlnia. Ez ténylegesen szinte az ősrobbanás 
óta fennálló korrelációkat jelentene, mintegy 

eleve meghatározva egy tetszőleges mérés 
eredményét” – írja az ELTE kutatója. 

 Mind e dilemmáktól függetlenül a kvan-
tumfizika működik.  

 Egyre világosabb, hogy egy új fajta kvan-
tumtechnológia van kialakulóban – vélekedik 
Anders Irbäck, a fizikai Nobel-bizottság el-
nöke. A kvantummechanika nehezen érthető 
elméleti eredményei kezdenek beszivárogni 
a mindennapokba. Olyan berendezéseket tu-
dunk tervezni és üzemeltetni az összefonó-
dottsági elv lapján, mint a félvezetőkön 
alapuló számítógépek és adattárolók, vagy 
éppen az orvosi képalkotó eszközök. Formá-
lódnak már a kvantumszámítógépek, a kvan-
tumhálózatok, és a kvantumtitkosított 
kommunikáció is lassan része az életünknek. 

 A kvantummechanika a nanoszkopikus 
méreteknél történő jelenségeket vizsgálja: az 
elemi részecskék viselkedését. A név abból a 
megfigyelésből származik, hogy bizonyos fi-
zikai tulajdonságok egységi mennyiségen-
ként (latin: kvantum), nem pedig folyamatos 
(analóg) módon változnak. 

A kezdetektől erős filozófiai vitát keltettek 
a kvantummechanika ösztönökkel ellenkező 
eredményei. Még a ma már alapszabálynak 
tartott elvek – a Niels Bohr-féle alapszabá-
lyok – is évtizedekig vártak arra, hogy elfo-
gadják őket. A kvantummechanikai jóslatok 
valószínűségi természete nem a mi korláto-
zott tudásunkat jeleníti meg. A kvantumme-
chanika azért nyújt valószínűségi jóslatokat, 
mert a világegyetem természete maga való-
színűségi és nem determinisztikus. Míg a 
multiverzum determinisztikus, mi csak az 
univerzumot tudjuk megfigyelni, azaz csak az 
általunk lakott világot. 

 Mert a kvantum-összefonódás fennállhat 
egymástól térben és időben távol eső objek-
tumok között is, a kvantuminformatikai algo-
ritmusok (például a kvantumteleportáció) 
nagyobb hatékonysággal működhetnek, mint 
ha összefonódás nem állna rendelkezésre. 

 Mindemellett a kvantummechanika nem 
teljes fizikai elmélet, nem képes a világ leírá-
sára, tehát nem egyeztethető össze a klasszi-
kus és a relativisztikus fizikával. 

 Továbbra is igaz Wigner Jenő megállapí-
tása, miszerint, ha egy öntudattal, intelligen-
ciával rendelkező megfigyelő van a 
rendszerben, az nem lehet szuperpozíció ál-
lapotában, azaz képtelen létezni a multiver-

zumban. Mérni csak az intelligens létező tud, 
ebből adódik a paradoxon: a méréssel (meg-
figyeléssel) beavatkozunk a rendszerbe, és 
ezzel befolyásoljuk azt. Az általunk feltétele-
zett multiverzumot degradáljuk univer-
zummá, azaz számunkra érthetővé. 

 A párhuzamos világok/univerzumok 
mindezen megállapítások ellenére számtalan 
tudományos-fantasztikus műben jelentek 
meg, köszönhetően ezen jelenségek/parado-
xonok téves magyarázatának, interpretáció-
jának. 

 A teleportáció során a tárgy a kiindulási 
helyen megszűnik létezni, de az átsugárzott 
információ alapján egy (viszonylag) tökéletes 
másolat képződik. Stanisław Lem Summa 
Technologiae című művében felveti, hogy a 
céltárgy ember azonos marad-e? A testtel 
együtt vajon a lélek is teleportálódik? Lehet-
e másolni a lelket?  

 Így november elején magam is eljátszom 
e képtelen gondolattal. 

  
Ül a bogáncson a sárga csicsörke, 
félszeme lopva az égre tekinget, 
másik a földre pillog ijedten. 
Ám, hogy a zord ég hirtelen enged, 
s fellege nyíltán ömlik a napfény, 
éneke buggyan: csókot ígérő, 
angyali tiszta, mennyei nektár! 
S a Temetőkert és a November 
hallja s nem érti: honnan e bízás, 
e hihetetlen lelkierő, a tél küszöbén is, 
e cseppnyi madárban? 
  
 A tél küszöbén az 1961 novemberében írt 

Jékely-vers bűvöletében vágok neki jóma-
gam emlékek után bóklászni kissé fáradtan, 
kissé bizalmat merítve az apró énekes lelkie-
rejéből. 

 „Bízzál!” – így üzen évtizedek távolából 
távoli rokonom, konfirmáló mesterem, Mes-
ter István egykori vártemplomi lelkipásztor 
sírkövének egyetlen igei szavával. 

 Nagy, nehéznek ígérkező – természeti s 
lelki – tél előtt fogadjuk meg biztatását! 

 Maradok kiváló tisztelettel. 
   
 Kelt 2022-ben, száz évvel azután, hogy 

1922. november 4-én Howard Carter egyip-
tológus megtalálta Tutanhamon sírkamráját 
Egyiptomban 

Kiss Székely Zoltán 

A természet kalendáriuma (DXXXVII.) 

Vámosgálfavi vén hárs – testvérként nézek minden falevélre 

 Novemberi dilemma – lehet-e másolni a lelket?



Szamosújvár Közép-Európa talán 
egyetlen barokk szerkezetű és építé-
szeti szellemiségű városa: párhuza-
mos utcái, átlós mellékutcái 
szimmetrikusan vannak elrendezve a 
központi piac két oldalán. Ezeken az 
utcákon mindenhol megtaláljuk a jel-
legzetes, dúsan faragott ablakszemöl-
dökű, magas tetejű barokk házakat és 
a visszafogottabb díszítésű hangula-
tos, klasszikus épületeket.  

A 13. századi várhely 
A mezőségi út védelmére épült 13. századi 

várhelyet először Szatmári Laczk Jakab erdé-
lyi vajda erősítette meg. Nagyobbrészt az 
1540-1541-es években épült Martinuzzi Frá-

ter György idejében, Domenico Da Bologna 
tervei alapján. 

1619-1652 között tovább erősítették, Gio-
vanni Landi és Agostino Serena irányításával. 
Többnyire reneszánsz és barokk stílusjegye-
ket visel magán. 1787 után fogháznak hasz-
nálják. 1856-1859 között háromemeletes 
épületet toldanak hozzá. 
Szentháromság napján villám sújtja  
a tornyot 

Az első plébániatemplom szűkösnek bizo-
nyult az egyre gyarapodó örménység szá-
mára. A tanács elhatározta, hogy: „… a 
főpiacon egy akkora nagy és díszes szentegy-
házat építenek, hogy az ritkítsa párját Erdély-
ben”. 

1748. szeptember 18-án saját erőből és 
csekély udvari támogatással elkezdték az 
egyhajós katedrális építését egy tiszafapark 
közepén. Szentélyében ugyancsak szeptem-
ber 18-án, 1759-ben mondták az első szent-
misét. 1800-ban Szentháromság napján 
villám sújtotta a tornyot. 

A munkálatok elvégzését ellenőrző taná-
csot a Gondviselés mentette meg a biztos ha-
láltól: hétfő lévén, Simay főbíró elaludt, és a 
megbeszélt kilenc óra helyett csak tíz órára 
érkezett. A torony tíz óra előtt néhány perccel 
dőlt össze. Egy évvel később azonban újra 
állt. 

A templom büszkesége a bal oldali 
kápolnában található 

Erdély párját ritkító, legnagyobb barokk 
templomát 1804. június 17-én szentelte fel 
Mártonffy József erdélyi püspök a Szenthá-
romság tiszteletére. 

Világosító Szent Gergely oltárát a Keres-
kedő Társaság adományozta, a Mária menny-
bevételének oltárát a Tímár Társulat építtette.  

1960-ban egy tűzvészben leégett a tornya 
és a padlása, de helyreállították. A bazilika 
legutóbbi javítására 1998-ban került sor ft. 
Sáska Jenő (1947–1998) örmény szertartású 
plébános idejében. 

A templom büszkesége a bal oldali kápol-
nában található, Rubensnek tulajdonított fest-
mény, amely Jézus testének levételét ábrázolja 
a keresztről.  A kép I. Ferenc király adománya 

1806-ból. A szóbeszéd szerint, a 
háborúk anyagi támogatásáért, 
hálaképpen a király könnyelmű 
ígéretet tett az örményeknek: „… 
menjetek, járjátok körül székváro-
somat, nézzetek meg mindent, … 
és mondjátok meg: mivel jutal-
mazzalak meg titeket...” 

Az örmények mindent meg-
néztek, és ezt válaszolták: „Fel-
séged határtalan kegyétől a 
Rubens-képet, mit a Belvederé-
ben láttunk, kérjük hódoló tiszte-
lettel...”. 

A király sajnálta az értékes 
festményt, ezért egy másolatot 
készíttetett róla. Az örmények, 
számítva erre, a Belvedere palo-
tában megjelölték a kép hátát, és 
leleplezték az uralkodó szándé-
kát. A Rubens-kép a kommuniz-
mus idején a kolozsvári 
Szépművészeti Múzeumba ke-
rült. 1999 karácsonyára vissza-
szállították a katedrálisba, de a 
múzeum tulajdonában maradt. 

A szoba,  
mely az örmények emlékét őrzi 

A bazilika oldalán található kovácsoltvas 
kapu vezet a templom alatti kriptába, ahol 
olyan egyéniségek pihennek, mint Szongott 
Kristóf (1843–1907) armenológus. 

1863-tól negyven évig algimnáziumi tanár 
volt, 1887-ben megalapította, majd húsz éven 
át kiadta és szerkesztette az Armenia magyar 
örmény havi szemlét. Megírta Szamosújvár 
monográfiáját, amelyben gazdag néprajzi 
anyagot közölt, és összeállította a magyar-
honi örmény családok genealógiáját. 

Kutatásokat végzett a magyarok eredetéről 
és őshazájáról. 1905-ben létrehívta az ör-
mény múzeumot, aminek hivatalos megnyi-
tását 1907. június 16-án már nem érhette 
meg. A múzeum könyvtárát 1911-ben 1639 
kötet alkotta, történelmi gyűjteményében 
1057 emléktárgy volt látható. 

Anyaga a kommunista időben a Román 
Állami Levéltár kolozsvári székhelyébe ke-
rült, ahol 140,5 méter hosszúságban tölti be 
a polcokat. 

Jelenleg a szamosújvári városi múzeum-
ban csak egy kis örmény szoba őrzi az örmé-
nyek emlékét. 
Az 1788-ban született határozat 

Az 1761-ben épített plébánia levéltára több 
eredeti oklevelet, csodálatos kötésű és díszí-

tésű anyakönyveket, ügyviteli iratokat őriz. 
A város Erdély egyik legfontosabb kulturális 
és gazdasági központja lett. Volt örmény 
nyelvű fiúiskolája, de létezett egy elemi 
leányiskola is. 

1788-ban határozat született egy algimná-
zium felállításáról, amit a triviális iskolák – 
világi jellegű iskola, ahol a hét szabad művé-
szetet tanították alsó fokon – mintájára 1792-
ben nyitottak meg, és tannyelve 1850-ig az 
örmény, majd a magyar volt. 

Szamosújvár örmény származású lakói 
közül ma senki sem beszéli az ősök nyelvét. 
Az 1862-ben újraalapított iskola igazgatója a 
mindenkori örmény katolikus főesperes volt. 

A leghíresebb Lukácsi Kristóf (1804–
1876) volt, aki megírta latinul az erdélyi ör-
mények történetét. 

Az örmény nyelvű oktatás feladása megte-
remte keserű gyümölcsét: az örmény nyelv a 
katedrálisban él tovább, az egyházi kórus 
egyházi énekeiben. 
Az örmény kereskedők  
csak novembertől februárig  
tartózkodtak otthon 

Fontos volt a város számára a szegényei-
nek és az árváinak sorsa is. Az elöregedett 
szegényeknek házat és ispotályt 1800-ban 
Karácsonyi Emmánuel alapított.  

A Világosító Szent Gergely fiúárvaházat 
Lukács Kristóf esperes-plébános alapította 
1860-ban, de csak 1877-ben nyílt meg. A 
leányárvaházat Kovrig Tivadar alapította. 

Az örmény feleségek vezették kereskedő 
férjük távollétében a háztartást, hiszen a ke-
reskedők csak novembertől februárig tartóz-
kodtak otthon. 

A szerető férjek féltékenységéről tanús-
kodnak a házak ma is látható rácsos ablakai. 
Rossznyelvek szerint az anyós is ügyelt fiatal 
menyére a ház küszöbén – az első szobában. 
Az örmény Szamosújvár Erdély  
egyik legszebb városa 

A társadalmi élet egyik központja az 1842-
ben már működő Társalkodó Egylet – a ka-
szinó – volt, amely egyike Erdély egyik 
legrégebbi ilyen intézményének.  

Todorán Endre könyvnyomdát is működ-
tetett, ahol helyi sajtótermékeket és más ör-
mény településről származó kéziratokat is 
nyomtattak. 

Késő reneszánsz és barokk házai a szóbe-
széd szerint „csak azért ilyen kis méretűek”, 
mert a honfiúsítás elhúzódása miatt nem mer-
tek igazi palotákat építeni. De az örmény 
Szamosújvár így is Erdély egyik legszebb vá-
rosa. 
A sajátos örmény díszítésű motívumok 

Szamosújvár házai két típusra oszthatók: 
az első típus házai hosszoldalukkal fordulnak 
az utca felé, a másodiké a rövidebb felükkel. 
Mindkettőn megtalálhatók a sajátos örmény 
díszítésű motívumok: a kis fülke az oromzat 
felső síkjában, amelyben kis barokkos szob-
rokat helyeztek el, a díszes barokk és rene-
szánsz portálok, a füzérek, a címerek, a 
medalionok és a voluták megannyi formájá-
val díszítve. 

Egy első típusú ház a Karácsonyi-palota. 
A második típusú ház egyik szerény példája 
a Martaian-ház. 

A szamosújvári reneszánsz és barokk 
egyik legszebb példája a Lászlóffy-ház. Késő 
reneszánsz díszítésű a főtéri Dániel-ház az 
1747-ben készült címeres emléktáblával. 
A mai Szamosújvár   
már csak árnyéka a múltnak 

A város még mindig nem ébredt fel álmá-
ból, amibe a világháborúk és a kommuniz-
mus elringatták. 

Az örménység nagy része kihalt vagy „idő-
ben” elköltözött. 

Az egyházi statisztikák 1882-ben még 
1565 örmény katolikust, 1913-ban 1200-at, 
1954-ben 402-t, 2000-ben 189-et tartottak 
számon. Lehet, hogy egyre kevesebben van-
nak, de a várost illetően igazak kell hogy ma-
radjanak Gábrus Zachar költő szavai: „…én 
egy ember vagyok, nevem könnyen mehet fe-
ledésbe, de Szamosújvár városáé örökre fenn 
fog maradni…”. 

Nagy-Bodó Tibor 

* A rendelkezésünkre bocsátott dokumentációkért külön köszönet dr. Puskás Attila tanár-vallástörténésznek, az Erdélyi Magyarörmények Szövetsége elnökének; Keresztes Géza műépí-
tésznek, műemlékvédelmi szakmérnöknek; továbbá a régi és a mai képekért Demján László műemlékvédő építésznek. 
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Épített örökségünk 
Közép-Európa barokk szerkezetű városának emlékei 

Kolozs megye, Szamosújvár, 1940, örmény katolikus templom

Szamosújvár, örménykatolikus templom

 Szamosújvár, örmény feliratos zászló

A szamosújvári örmény katolikus templom belseje
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A megjelölt sorokban, oszlopokban szerepl  helyes megfejtéseket november 17-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. 

Az OKTÓBERI ÉVFORDULÓK (3.) 
cím  pályázat nyertesei: 

Mezei Sándor,  
Marosvásárhely, Béke u. 

Incze Imre,  
Marosvásárhely, Caragiale u. 

A pályázati rejtvény megfejtése: 
DAMKÓ; GLATZ; FABINY; SCHÖPFLIN; HORY; HAYES; 

COLERIDGE; ORLAI; CSÁKY 
Kérjük a nyerteseket, jelentkezzenek  

a 0265/268-854-es telefonszámon.

Megfejtések  
az október 28-i  

számból: 
 

Ikrek:  
Iszony 
 
Skandi:  
A csökönyös emberrel hiába-
való minden vita.
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Szerkeszti: Kiss Éva 1022.

Á
VÍZSZINTES: 1. Olasz operaszerz , 225 éve született (Gaetano). 10. Akta. 11. Bá-

torság. 12. Francia író, drámaíró, 275 éve született (Alain René). 17. Szélesít. 19. Alá. 
20. Albán kiköt város. 21. Tolakodva özönlik. 22. Bátorkodik. 23. Szavazóláda. 24. Lu-
dolf száma. 25. Lekvár. 26. Vívó-, vágóeszköz. 27. Vuk apja. 28. Zeneírás papíron. 30. 
Mi több! 31. Indíték. 32. Kicsinyító képz . 33. Csecsem sírás. 34. A nagy varázsló. 35. 
Hamu (angol). 37. Fájdalmat kifejez  kutya. 40. Függ zár. 43. Latin kett s bet . 44. Für 
… (színészn ). 46. … léc (számításra használták). 48. Énekel (latin). 50. Laterális rész. 
52. Fiú párja. 54. Író, m fordító, f kormányszéki hivatalnok, 250 éve hunyt el (János, 
gróf).  55. A Nemzeti Színház színésze, 150 éve született (László). 56. Jogász, 
m fordító, az MTA tagja, 200 éve született (Emil). 

FÜGG LEGES: 1. Német nével . 2. Francia arany. 3. Katonai tömb. 4. Olaszország. 
5. Férfinév (máj. 28.). 6. A Pireneusokból ered  francia folyó. 7. Üres tér! 8. Korong alakú 
sütemény. 9. Erdélyi származású színész, 48-as tiszt, 150 éve halt meg (Kálmán). 13. 
A helyére tev .  14. Ének (angol). 15. Menyasszony. 16. A gallium vegyjele. 18. Gézen… 
(rakoncátlan gyerek). 20. Reformkori igazságügyminiszter, 150 éve hunyt el (Seb ). 
21. Jugoszláv elnök (Joszip Broz). 22. … Hari (kémn ). 24. Torino folyója. 26. Szik-
ladarab. 28. Becézett Katalin. 29. Vájdling. 30. Az orr érzi. 32. Gyötör. 34. Hibáztató. 36. 
Francia Rt. 38. Mi az hogy! 39. 476-ig tartott. 41. Forma. 42. TALÉ. 45. Kolbászdarabka! 
47. Magyar szerb. 49. … Pacino (színész). 51. Orosz igen. 52. A nitrogén és a kén vegy-
jele. 

L. N. J.
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KOBAK KÖNYVESBOLT 
 
 

Marosvásárhely, 
Gy zelem tér  

18. szám,  

www.bookyard.ro
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A két rejtvény azonos számú meghatározásait keverve közöljük. A megjelölt  
négyzetekbe kerül  bet ket folyamatosan összeolvasva Gárdonyi Géza egyik 
m vének a címét kapjuk. Könnyítésül egy bet t el re beírtunk.
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VENDÉGL BEN 

Két székely atyafi bemegy a ven-
dégl be. Egyikük a következ kép-
pen rendel: 
– Kérek egy rágós, égett, hideg, kis, 
kövéres flekkent. 
– Meghibbantál? – kérdi döbben-
ten a másik. 
– Dehogyis, ismerem én ezt a … 

(a befejez  rész a rejtvényben)
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Immár ötödik alkalommal szervez 
gyermekfesztivált a hét végén, no-
vember 5-6-án a marosvásárhelyi 
Creactivity Egyesület, önkénteseik 
révén idén a zene világába kalauzol-
ják el a gyerekeket. A marosvásárhe-
lyi Sapientia koronkai campusában 
sorra kerülő rendezvény idén is tartal-
mas kikapcsolódást kínál a 6-13 éves 
korosztály számára, interaktív játé-
kokra, táncbemutatókra, kézműves-
műhelyekre, táncoktatásra és 
rengeteg kihívásra számíthatnak a 
gyerekek. 

Miután tavaly a járvány miatt az online 
térbe kényszerült a rendezvény, idén végre 
ismét szemtől szemben találkozhatnak a gye-
rekek a hétvégén a Sapientia egyetem koron-
kai campusában, ahol kétnapos kalandra 
várják őket a zene világába. A Creactivity 
nemzetközi gyerekfesztivál tematikája évente 
változik, volt már kaland az elvarázsolt kas-
télyben, a mesék világában, a csillagok biro-
dalmában, és minden alkalommal több száz 
gyerek kapcsolódott be a fejlesztő és egyben 
szórakoztató foglalkozásokba, a 2019-es 
fesztiválon például 931 gyerek fordult meg a 
két nap alatt. 

Gál Csilla, a Creactivity Egyesület elnöke 
elmondta: a fesztivál célja tartalmas kikap-

csolódási lehetőséget kínálni a gyere-
kek számára, interaktivitásra kész-
tetni, illetve kihívások elé állítani 
őket. 

Idén mintegy hatvan önkéntes kö-
zépiskolás és egyetemista foglalkozik 
majd a gyerekekkel. A két nap alatt 
lesznek állandó programok és nagyjá-
tékok, bátorságpróbák és kézműves-
műhelyek, így a gyerekeknek 
folyamatosan lehetőségük lesz ezek 
közül választani, annak függvényé-
ben, hogy éppen mit szeretnének csi-
nálni. Idén zenei témát választottak, 
ezért meg szeretnék ismertetni a gyerekekkel 
a különféle zenelejátszási technikákat, a gra-
mofontól kezdve a bakelitlemezen, magnó-
szalagon át a modern eszközökig. Emellett 
lehetőséget kínálnak számukra, hogy megis-
merkedjenek az egyes zenei stílusokkal és 
hangszerekkel, illetve néhány híres zeneszer-
zővel is találkozhatnak a hétvégén. A progra-
mok sorában igen érdekesnek ígérkezik az 
interaktív leckehangverseny a Tiberius kvar-
tett közreműködésével, a zenészek bemutat-
ják a gyerekeknek a hangszereiket, és 
elbeszélgetnek velük a munkájukról. Egy 
másik játék részeként a fesztiválozók külön-
böző kritériumok szerint választanak maguk-
nak partnert, és zenés feladatokat, ügyességi 
játékokat kell megoldaniuk. De számos izgal-
mas kihívás vár rájuk a Mentsük meg a lá 
hangot! című játék során is, amikor hangje-
gyeket kell majd gyűjteniük, hogy a gonosz 
varázslótól visszaszerezzék a lá hangot. Va-
sárnap világhírű zeneszerzők „vonulnak fel” 
a gyereksereg előtt, Beethoventől Kodályig 
és Bartókig „életre kelnek” a zene nagyjai, 
bemutatják a munkásságukat, és zenés játé-
kok által gazdagítják a gyerekek ismereteit. 
Mindemellett lesz táncoktatás, amely során 
többféle táncstílussal ismerkedhetnek meg a 
fesztiválozók, illetve zenés kézművesműhe-

lyek; a két nap alatt közel ötvenféle tevékeny-
ségbe kapcsolódhatnak be – részletezte a fő-
szervező. 

Mintegy kétszáz fellépőre számítanak, kul-
turális egyesületek, néptánccsoportok mutat-
ják be, hogy milyen lehetőségek vannak a 
tánc és a mozgás iránt érdeklődő gyerekek 
számára a térségben. Látványos műsorral ké-
szül a Navarra Dance, a Dance Art, a Boróka 
néptáncegyüttes, a Csillagfény néptánccso-
port, a Borsika csapata, valamint a Blessed 
Dance Studio. 

Gál Csilla hozzátette, a tavaly a járvány-
helyzet miatt az online térbe kényszerült gye-
rekfesztivál iránti érdeklődés is felülmúlta a 
várakozásaikat, akkor a két nap alatt 2700-an 
jelentkeztek be, és mivel a fesztivál lejárta 
után is elérhetőek maradtak online a tevé-
kenységek, több mint 4500-an próbálták ki a 
feladatokat, tehát év közben is ügyeskedtek a 
gyerekek.  

– Természetesen személyes részvétellel 
teljesen más élményt nyújt a fesztivál, hiszen 
meg lehet élni a közösségi élményt, a ferge-
teges hangulatot, interaktív feladatokba lehet 
bekapcsolódni, és barátkozni is lehet – fűzte 
hozzá az egyesület vezetője. A rendezvényre 
máig, péntekig lehet jegyet váltani a Kultúr-
palota jegypénztárában. 

A DAW Benţa november 1-jén, kedden felavatta a Meldorfer 
dísztéglagyár marosszentkirályi platformját. 

 A cég legújabb beruházása új szakaszt jelent a DAW Benţa 
fejlesztésében, egy olyan szakaszt, amely a vállalat termelési 
kapacitásának megszilárdítását és változatosságát jelenti. 

A kedden hivatalosan megnyílt gyártóegység kb. 7 millió eurós beruházást jelent, 
amely a részvényesek tőkehozzájárulásával, 1,3 millió eurós állami beruházási tá-
mogatással és a cég pénzügyi partnere által biztosított hitel segítségével valósult 
meg. 

A gyár 2,5 hektár területen, 3500 négyzetméter felületre épített csarnokokkal és 
modern technológiai berendezésekkel évi 450.000 négyzetméter Meldorfer tégla 
előállítását teszi lehetővé, és 110 munkahelyet teremt. 

Az építkezés 2021 júniusában kezdődött és idén szeptemberben fejeződött be. 
Az elmúlt három évben ez a harmadik gyár, amelyet a DAW Benţa Marosszent-

királyon felavat, stratégiai befektetésnek számít, tekintve, hogy az itt gyártott ter-
mékeket Romániában és az európai országok nagy részében is értékesíteni 
fogják. 

A Meldorfer dísztéglának védő- és díszfunkciója van, klasszikus vagy modern 
struktúrájú, amelynek csak a terv vagy a megrendelő fantáziája szab határt. 

„A meglehetősen zavaros, kihívásokkal teli gazdasági környezetben szerencsések 
vagyunk, hogy a tevékenységi területünk az elmúlt években folyamatos növekedést 
mutatott, és a kereslet továbbra is bizakodóvá tesz bennünket. A befektetés meg-
valósítása nem volt egyszerű, de profitáltunk a cég belső és külső munkatársainak 
szakszerű és hatékony támogatásából, partnerem, Ralf Murjahn, a DAW SE cég tu-
lajdonosának bizalmából és jövőképéből” – jelentette ki Remus Aurel Benţa. 

A DAW Benţa, amely 2001 óta van jelen a romániai piacon, vegyes vállalat, amely 
Remus Aurel Benţa vállalkozó és a német DAW SE konszern, Európa egyik legna-
gyobb építőipari festék- és buroklóanyag-gyártójának társulása nyomán jött létre.  

A cég Caparol és Alpina márkanéven professzionális építőipari burkolóanyagok 
széles választékát forgalmazza. A központ és a termelési egységek Marosszent-
királyon találhatók, a DAW Benţa országos forgalmazói hálózattal és testreszabott 
üzletekkel is rendelkezik, amelyek a Caparol anyagok felhasználóinak különböző 
kategóriáit szolgálják ki. 

A cég a Moldovai Köztársaságban és Bulgáriában is jelen van helyi kereske-
delmi képviselőkön keresztül.  

2019-ben a DAW Benţa két új gyártóegységet nyitott a Dalmatina polisztirén, 
valamint ragasztó- és szerelőanyagok gyártására.    (x) 

Menyhárt Borbála 

Creactivity gyermekfesztivál 
Kétnapos kaland a zene világában 
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 Teljesen megújult Kibéd re-
formátus temploma az elmúlt 
években. A sok sikeres mun-
káért, Isten bőkezű áldásáért 
múlt szombaton tartott hála-
adó istentiszteletet a közös-
ség – számolt be az Erdélyi 
Református Egyházkerület in-
ternetes oldala. 

200 éves a templom, 175 éves a 
Bodor Péter által készített orgona, 
170 éve áll a lelkészi lakás, illetve 
100 éve járt a gyülekezetben Mária 
királyné – sorolta az idei évforduló-
kat Sipos-Vizaknai Balázs helyi lel-
kipásztor. 2017-ben döntött az 

egyházközség a templom külső fel-
újításáról, hiszen meggyengült a va-
kolat, a tető és a nyílászárók. 
„Figyelem, fent dolgoznak” – hir-
dette a munkálatok ideje alatt egy 
felirat, amelyet úgy is értelmezhet-
tek a hívek, hogy Isten is akarja a 
felújítást. 

Az egyházközség 65 ezer eurós 
uniós pályázatot nyert, ez fedezte a 
tető és az ablakok cseréjét, a temp-
lomhajó és a torony vakolatának ja-
vítását, a festést, valamint a 
toronysüveg lefestését. A gyüleke-
zet adományaiból ajtót, a megyei 
tanács támogatásával pedig villany-
hálózatot cseréltek. A templom bel-
sejét idén újították fel, szintén a 
megyei tanács támogatásával, míg 
a helyi önkormányzat hozzájárulá-
sával az udvart térkövezték. A gyü-
lekezet azonban már 2011-ben új 
harangot öntetett, 2012–13-ban az 
orgonát restaurálták, majd rendbe 
tették a tanácstermet, a kántori la-
kást és a magyar kormánynak az 
Erdélyi Református Egyházkerüle-

ten át nyújtott támogatásával átala-
kították a parókiát is. 47 ablakot és 
34 ajtót cseréltek ki – derült ki a be-
számolókból. 
Isten a szükségeinket nézi 

A múlt heti ünnepségen ft. Kató 
Béla püspök arra biztatta a gyüleke-
zetet, hogy először is a múltba te-
kintve lássa meg, hogy Isten mindig 
csodálatos módon segítette a közös-
séget, pedig nemegyszer úgy tűnt, 
hogy nem éli túl a történelem viha-
rait. „Isten sosem az érdemeinket 
keresi, hanem a szükségeinkre néz” 
– ebben bízva nem keseredhet el a 
gyülekezet. 

Nt. Biró István, a Küküllői Re-
formátus Egyházmegye esperese 
arról számolt be, hogy az egyház-
megyében 45 templom újult meg, a 
valódi elszámolás azonban csak ez-
után következik Kibéden is: meg 
tudja-e tölteni az évszázados hagyo-
mányokkal rendelkező gyülekezet a 
hajlékot? Ft. Kolumbán Vilmos Jó-
zsef püspökhelyettes szerint a refor-
máció ünnepe mindig jó alkalom 
arra, hogy visszatekintsünk a 
múltba, és megvizsgáljuk, mi a mai 
üzenete. „Önmagában a hit semmit 
sem ér, ha csak a templomban 
marad, és nincsenek látható jelei, 
nem termi meg a gyümölcsét” – 
mutatott rá az egyházkerületi fő-
jegyző, hozzátéve, hogy az elmúlt 
évszázadokban épült templomok és 
intézmények a hit gyümölcseinek 
tekinthetők. 

Veress Zsombor egyházmegyei 
főgondnok megújulást és hitben 
való megerősödést kívánt a kibédi-
eknek, majd Szilveszter László helyi 
főgondnok szólt az ünneplőkhöz. 
Péter Ferenc, a Maros Megyei Ta-
nács elnöke beszédében hangsú-
lyozta: „ha megmaradunk hitben, 
maradandót alkothatunk életünk 
szinte bármely területén”. Dósa 
Sándor polgármester a helyiek szor-
galmáról beszélt: az elmúlt évtized-
ben ravatalozóházat építettek, 
orgonát, parókiát, tanácstermet, 
kántori lakot, valamint több épüle-
tet is felújítottak, oktatási központot 
létesítettek, most pedig a templom 
is elkészült. Berei Brigitta, a Kis-
Küküllő Balavásár–Sóvárad Leader 
Egyesület elnöke az egyházközség 
2017-beli pályázatáról beszélt: ko-
rábban még nem volt példa a térség-
ben arra, hogy egyházi intézmény 
részesüljön uniós vidékfejlesztési 
támogatásban. 
Ősz Sándor Előd, az egyházkerü-

let főlevéltárosa ismertette a temp-
lom történetét. 1332-ben még 
Sóvárad az anyaegyházközség, 
1628-ból való az első adat, amely 
Kibédet anyaegyházközségként 
jelzi. Egy 1739-ben készült beszá-
molóban az akkori lelkipásztor egy 

1552-es feliratot említ, valamint a 
torony 1640-beli építéséről és a 
templom bővítéséről szól. 1796-ban 
kuruc-labanc harcok áldozata lett a 
templom, de egy év alatt újjáépítet-
ték, majd kétszer is megnagyobbí-
tották, 1810 körül azonban tűzvész 
pusztított, így a gyülekezet na-
gyobb, új templom építésébe kez-
dett, s 1821-ben már új, nagy 
kőtemplomról számol be a vizitá-
ció. A torony azonban ledőlt, alap-
jairól kellett újraépíteni,1825-ben 
helyezik el a harangot, 1842-ben to-
ronyórával, 1846-ban orgonával 
ékesítik a templomot. A befekteté-
seket azért sikerült véghezvinnie a 
gyülekezetnek, mivel Marosszék 
legerősebb református gyülekezetei 
közé tartozott. 

A hálaadó istentiszteleten Má-
tyus Ilona nyugalmazott tanítónő és 
Suba Mária szavalatokkal, a helyi 
fiatalok pedig hangszerekkel és 
énekkel gazdagították a programot, 
fellépett a gyülekezet kórusa Nagy 
Prázsmári Krisztina kántor vezeté-
sével. A helyi művelődési házban 
Czirjék Lajos festőművész Kibéd-
ről készült képeit is megtekinthették 
az érdeklődők. 
Hármas ünnepség  
Székelyvajában 

Templomot újított, orgonát resta-
urált és harangot öntött Székelyvaja 
református gyülekezete is az elmúlt 
években. A hármas hálaadásra ok-
tóber 23-án került sor. 

Székelyvajában 2019-ben a 
templom, 2020-ban pedig a parókia 
tetőzetét is rendbe tették, idén elvé-
gezték a külső festést a templomon, 
restaurálták az 1793-ban Segesvá-
ron épült orgonát, és Székelyudvar-
helyen új nagyharangot is öntöttek. 
Az előző harangot az első világhá-
ború után öntötték Bukarestben, mi-
után a régi a háború áldozata lett. A 
megrepedt harangot próbálták meg-
javítani, de nem jártak sikerrel, 
ezért új harangot öntettek. A mun-
kálatok összértéke 75.500 euró, ezt 
főleg a magyar kormánynak az egy-
házkerületen át nyújtott támogatása 
fedezte, a harang öntésére szüksé-
ges 9 ezer euró a helyi hívek, elszár-
mazottak, valamint az anyaországi 
vásárosfalui és vajai testvérgyüle-
kezetek tagjainak adományaiból 
gyűlt össze – számolt be a részle-
tekről Pápai László Miklós lelki-
pásztor. 

Az ünnepségen ft. Kolumbán Vil-
mos József püspökhelyettes figyel-
meztette a híveket: nem várhatjuk 
el senkitől az Istennek tetsző életet, 
ha mi nem élünk úgy. Nem várhat-
juk el az engedelmességet és az alá-
zatot, ha mi nem gyakoroljuk. Elöl 
kell járni a példamutatásban, a szol-
gálatban, és hátul kell maradni, 

amikor a dicsőségről van szó, hi-
szen ez csak Istent illeti meg. 

Nt. Czirmay Csaba Levente, a 
Marosi Református Egyházmegye 
esperese arra hívta fel a figyelmet, 
hogy nem lehet Istent dicsőíteni, ha 
nincs bennünk alázat. Arra biztatta 
a gyülekezeti tagokat, legyen lát-
ható életükön, hogy Isten gyerme-
kei. Bencze Tamás, a magyarországi 
Vaja lelkipásztora azon észrevételé-
nek adott hangot, hogy a székelyva-
jai gyülekezet élni akar, mert az 
Urat keresi. 

Zöld György, a gyülekezet egy-
kori lelkipásztora régi emlékeket 
idézett fel, Andrási Zoltán lelki-

pásztor, a falu szülötte szerint a fel-
újított templom, orgona és az új ha-
rang mind azt üzenik, hogy Isten 
találkozni akar a gyülekezettel, 
ezért meg kell ragadni a felénk 
nyújtott kezét. Az ünneplőket kö-
szöntötte Vásárosfalu küldöttsége, 
majd Menyhárt József székelyvajai 
főgondnok mondott köszönetet a tá-
mogatásokért és a rengeteg munká-
ért. Rámutatott: a gyülekezet Isten 
munkatársává vált, hiszen élő esz-
közökként rendelte ki a segítőket az 
Úr. A hálaadó istentiszteleten a 
helyi gyerekek, fiatalok és asszo-
nyok szolgáltak énekekkel, szava-
latokkal. 

REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, ROLETTÁK, GA-
RÁZSKAPUK, ÁTLÁTSZÓPONYVA-BEÉPÍTÉS és egyéb ár-
nyékolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy választékban. 
Tel. 0745-379-638. (66289-I) 
TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német 
REHAU profilokból. Tel. 0745-379-638. (66289-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. 
(66256-I) 
TERMELŐCÉG alkalmaz VEGYÉSZMÉRNÖKÖT, VEGYÉSZ-
OPERÁTORT, SZAKKÉPZETLEN MUNKÁST galvanizálómű-
helybe. Erdeklődni a 0744-708-799-es telefonszámon, 9-15 óra 
között. (23290) 
MAGÁNCÉG MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐT alkalmaz. Érdek-
lődni a következő telefonszámon: 0723-244-200. (sz.-I) 
A THEREZIA KFT. B kategóriájú jogosítvánnyal rendelkező GÉP-
KOCSIVEZETŐT alkalmaz. Önéletrajzát, kérjük, juttassa el a  
therezia@therezia.ro e-mail-címre. Érdeklődni a 0265/322-441, 0749-
228-434-es telefonszámokon lehet. (sz.-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

 Az egyházkerület püspöke biztat: Isten cso-
dálatos módon segít      Fotó: Borbély Zoltán 

A 200 éves templom teljes pompáját ünnepelte a kibédi gyülekezet     Fotó: Borbély Zoltán 

Székelyvaja reformátusai templomot újítottak, orgonát restauráltak és harangot öntöttek 
Fotó: Kiss Gábor 

Gligor Róbert László 
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A Dicsőszentmártoni Adó-  
és Pénzügyi Osztály közleménye 

2022. november 16-án 12 órai kezdettel az intézmény Köztársaság 
utca 30. szám alatti székhelyén  

nyilvános árverést szervez  
az alábbi ingóság értékesítésére:  
2004-es Mercedes A180 személygépkocsi,  kikiáltási ár 6674 lej; az ár 
nem tartalmazza a héát.  
A pénzügyi eljárási törvénykönyvre vonatkozó 2015. évi 207-es törvény 
250. cikkelye 4. bekezdésének i) pontjánál szereplő előírások értelmé-
ben felkérjük mindazokat, akik valamilyen címen jogot formálnak a fenti 
járműre, hogy értesítsék erről a végrehajtót az árverés időpontja előtt.  
A fent említett jogszabály 250. cikkelye 4. bekezdésének j) pontja, va-
lamint  7. bekezdése értelmében a liciten való részvételhez az ajánlat-
tevők legalább egy nappal az árverést megelőzően nyújtsák be a 
következő iratokat: a vásárlási ajánlatukat, a kikiáltási ár 10%-át kitevő 
részvételi díj kifizetését igazoló iratot – a pénzt a Dicsőszentmártoni 
Kincstárba az IBAN RO02TREZ479506701XXXXXXX számlára kell át-
utalni, címzett a  Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal, Dicsőszentmár-
toni Adó- és Pénzügyi Osztály, adószám 4322696 –, vagy banki  
garancialevelet a kikiáltási ár 10%-át kitevő összegről, az ajánlattevőt 
képviselő személy nevére meghatalmazást, romániai jogi személyek 
a Cégbíróság által kibocsátott bejegyzési okirat másolatát, külföldi jogi 
személyek a bejegyzési okirat román nyelvű fordítását, romániai ma-
gánszemélyek a személyazonossági igazolvány  másolatát, ahhoz, 
hogy a megszabott helyen és időben részt vehessenek az árverésen.   
Az árverésről szóló közlemény  kifüggesztésének időpontja: november 
4. A közleményt kifüggesztik a Dicsőszentmártoni Adó- és Pénzügyi 
Osztály, a Küküllőszéplaki Polgármesteri Hivatal, az adós cég székhe-
lyén, és megjelenik a Közpénzügyi Minisztérium weboldalán is.    
Bővebb felvilágosítás a székhelyen, az adóbegyűjtő és végrehajtói iro-
dában (Şandor Ioan ellenőr) vagy a 0265/443-312-es telefonszámon.  

Kaisser Adriana osztályvezető

Van miért hálát adni Istennek 
Gyarapodó református gyülekezetek 



ADÁSVÉTEL 

VENNÉK bontásból gerendát, desz-
kát, szarufát. Tel. 0731-309-733. 
(17647-I) 

VESZEK régi képeket, képkereteket, 
antik bútorokat, porcelántárgyakat 
stb. Tel. 0731-309-733. (17234-I) 

ELADÓ idéni csöves törökbúza nagy 
tételben. Tel. 0265/314-488.  
(17492-I) 

ELADÓ régi 4/4-es hegedű. Tel. 
0746-486-018. (17659-I) 

ELADÓ 9 vedres pálinkafőző üst. Tel. 
0751-708-379. (17692-I) 

ELADÓ jó minőségű szilvapálinka, 40 
lej litere, gyümölcspálinka, 35 lej li-
tere, és dió, 4 lej litere. Tel. 0740-334-
468. (17716-I) 

JÓ ÁLLAPOTBAN levő ifjúsági szo-
babútor előnyös áron eladó. Tel. 
0740-041-117, 0752-166-766. 
(17702-I) 

ELADÓ 200 kg körüli kövér disznó és 
pálinkafőző üst. KIADÓ 2 szobás 
lakás. Tel. 0740-124-154. (17733-I) 

ELADÓ biotermesztésű sütőtök kis 
és nagy tételben. Eladó eperfa hordó-
ban tárolt szilva-, alma-, borpárlat és 
törkölypálinka. Tel. 0740-808-298. 
(17729-I) 

ELADÓK telkek – 764 m2, 905 m2, 
982 m2 – a Somostetőn. Érdeklődni a 
0365/496-269-es és a 0770-274-001-
es telefonszámon, 10-16 óra között. 
(17754-I) 

LAKÁS 

KIADÓ a Grand hotel mellett egy gar-
zon. Tel. 0742-679-659. (17720-I) 

KIADÓ a központban egy 4 szobás, 
magasföldszinti lakrész. Tel. 0745-
428-994. (17720-I) 

KIADÓ másfél szobás, bútorozatlan 
garzonlakás hosszú távra a Kárpátok 
sétányon. Tel. 0749-425-152. (17663) 

VÁSÁROLOK 2-3 SZOBÁS tömb-
házlakást Marosvásárhelyen, akár 
életjáradékkal is, csak magánsze-
mélytől. Tel. 0747-422-196. (p.-I) 

ELADÓ 2 szobás lakás a Pandúrok 
sétányon. Tel. 0746-520-903, délután. 
(17659-I) 

GARZONLAKÁS kiadó. Tel. 0744-
694-380. (17512-I) 

ELADÓ családi ház Sáromberkén, a 
Fő úton: 4 szoba, garázs, 800 m2 te-
rület. Tel. 0745-567-107. (17600-I) 

ELADÓ ház Kelementelkén, a 92. 
szám alatt. Tel. 0757-226-464. 
(17604-I) 

KIKÖLTÖZÉS miatt sürgősen eladó 
ház Marosvásárhelyen, a Pârâului 
utca 3. szám alatt, egyedül az udva-
ron: 3 szoba, konyha, fürdőszoba és 
két szolgálati fürdő. Tel. 0745-348-
129. (17707-I) 

ELADÓ családi ház Körtvélyfáján, a 47. 
szám alatt. Tel. 0727-327-110. (17715) 

TÁRSKERESÉS 

EGYEDÜLÁLLÓ, kellemes megjele-
nésű, 64 éves, nem dohányzó, alko-
holt nem fogyasztó, lakással 
rendelkező férfi hozzá illő, kötelezett-
ség nélküli élettársat keres. Leveleket 
várok a szerkesztőségbe „Toto” jeli-
gére. (17607-I) 

MINDENFÉLE 

FUVART, bútorhordást vállalunk sze-
mélyzettel, külföldre is, törmelékszál-
lítást, valamint csomagszállítást 
Budapestre. Tel. 0749-543-104. 
(12995-I) 

VÁLLALUNK tetőjavítást, tetőkészí-
tést, belső építkezési munkát. Tel. 
0749-543-104. (12995-I) 

VÁLLALJUK ház kiürítését, lomtala-
nítást, padlás, kert, pince kitakarítá-
sát. Tel. 0757-477-120. (17612-I) 

VÁLLALUNK tetőfelújítást, bármilyen 
javítást, festést, szigetelést, csatorna-
javítást, teraszkészítést. Hívjanak bi-
zalommal! Tel. 0759-467-356. 
(17641-I) 

TETŐFEDŐ KFT. vállal tetőkészítést, 
tetőjavítást, ácsmunkát, bádogos-
munkát, szigetelést, meszelést, bár-
milyen kis javítást. Tel. 0746-972-003, 
Krisztián. (17621-I) 

KÖZÉPKORÚ HÁZASPÁR gon-
dozna idős vagy beteg embert laká-
sért vagy házért cserébe 
Marosvásárhelyen és környékén. Ér-
deklődni a 0755-731-786-os telefon-
számon. (17539-I) 

CÉGALAPÍTÁS, digitális aláírás. Tel. 
0744-422-717. (17018-I) 

HEGESZTŐGÉPEK javítása. Tel. 
0740-708-157. (15723-I) 

VILLANYSZERELÉS: épületi, gépé-
szeti, monofázisú, háromfázisú. Tel. 
0740-708-157. (15723-I) 

TERMOPÁN ajtók, ablakok javítása, 
szúnyoghálók szerelése. Tel. 0771-
383-725. (17257-I) 

A NORALEX Monumente Funerare 
előnyös áron, 5.400 lejért készít 
sírkeretet. Az ár mindent tartalmaz. Tel. 
0752-643-455. (17545) 

ÁCSMESTER házak felújítását vállalja, 
tetőkészítést bármilyen lemezből, 
cserépből, ácsmunkát, cserépforgatást. 
Tel. 0746-739-502. (17743) 

MAROSVÁSÁRHELYRE 86 éves 
édesanyánk mellé megbízható kise-
gítő személyt keresünk ottlakási lehe-
tőséggel magánházban, külön 
bejáratú szoba-konyha lakrészben. 
Jelenleg nincs szüksége ápolásra. 
Érdeklődni a 0769-041-145-ös tele-
fonszámon. (17756-I) 

MEGEMLÉKEZÉS  

„Ha majd egyszer nem leszek, 
Nem búcsúzom tőletek. 
Nem hagyom, hogy kihaljon a 
szeretet, 
Életre keltem akkor is, ha a 
világ kinevet.” 
(Jolie Taylor) 
Emlékezünk ERDÉLYI HUNOR 
LEVENTÉRE, aki egy éve 
távozott el.  
A gyászoló család. (17744-I) 

Szomorú szívvel emlékezünk 
november 4-ére, amikor 
három éve, hogy eltávozott a 
szeretett édesapa, testvér, 
gyermek, rokon és jó barát, 
ZÁG SÁNDOR, akit soha nem 
feledünk. Akik ismerték és 
szerették, gondoljanak rá 
kegyelettel. Pihenése legyen 
áldott, nyugalma csendes!  
Szerettei. (17699) 

Kegyelettel és megnyug-
vással emlékezünk dr. SEPSI 
LAJOS marosludasi sebész 
főorvosra halálának 30. 
évfordulóján, november 4-én, 
amikor a kegyetlen halál rövid, 
de súlyos betegség után, 61 
éves korában elragadta. 
Adjon a Jóisten neki örök 
nyugodalmat! 
Emlékét szeretettel őrzi 
családja, rokonai és 
ismerősei. (17738-I) 

„Köszönjük neked, Uram, 
hogy ő a miénk volt, és az is 
marad, mert aki szerettei 
szívében él, az nem hal meg, 
csak távol van.”  
(Szent Ágoston)  
Egy éve annak, hogy 
ÁGOSTON OLGA ERZSÉBET 
ny. tanítónő 2021. november 
4-én örökre itthagyott ben-
nünket.  
Emlékét soha el nem múló 
szeretettel, örök hálával őriz-
zük szívünkben: gyermekei, 
veje, menye, unokái, 
dédunokái, unokahúgai. (p.-I) 

Szomorú szívvel emlékezünk 
november 6-án a drága 
édesanyára, nagymamára, 
anyósra, anyatársra, nagy-
nénire, BUKSA IBOLYÁRA 
szül. Papp halálának első 
évfordulóján. 
Csak az idő múlik, feledni nem 
lehet, szívünkben örökké 
őrizzük emlékét. 
Emléke legyen áldott, 
nyugalma csendes! (17749) 

„Nem az elmúlásban van a 
feledés, hanem a feledésben 
van az elmúlás.” 
(Goethe) 
Szeretettel emlékezünk és 
emlékeztetünk a székely-
szentléleki születésű volt 
nyárádmagyarósi id. SZENTE 
SÁNDOR tanárra, aki 
november 6-án harminc éve 
pihen a nyárádmagyarósi 
temetőben. Béke poraira! 
Szerettei. (17753-I) 

ELHALÁLOZÁS 
 
 
Mély fájdalommal és megtört 
szívvel tudatjuk, hogy a szerető 
feleség, drága édesanya, nagy-
mama, dédnagymama, anyós és 
anyatárs, 

ENYEDI ÉVA-KLÁRA  
szül. Simon 

életének 77. évében, súlyos 
szenvedés után, november 3-án 
csendesen megpihent. 
Drága halottunk temetése no-
vember 7-én 14 órakor lesz a ma-
rosvásárhelyi református 
temetőben. 
Emléke legyen áldott, nyugalma 
csendes! 

A gyászoló család. (-I) 
 
 
 
Megtört szívvel, de Isten akaratá-
ban megnyugodva tudatjuk, 
hogy a szeretett édesapa, nagy-
tata, dédtata, sógor, após és jó 
szomszéd,  

id. MALAVI MIKLÓS  
életének 77. évében, 2022. no-
vember 2-án elhunyt. 
Temetése 2022. november 6-án, 
vasárnap 15 órai kezdettel lesz a 
Nyár utcai temetőben, Marosvá-
sárhelyen, református szertartás 
szerint.  
Emlékét megőrizzük mindannyian, 
akik ismertük és szerettük őt.  

A gyászoló család. (-I) 
 

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS 

Őszinte részvétünket fejezzük 
ki volt osztálytársunknak,  
Iszlai Zoltánnak, együttérzünk 
vele szeretett ÉDESANYJA el-
vesztése miatt érzett fájdal-
mában. 
Az 1978-ban végzett bolyais 
osztálytársak a XII. C-ből.  
(sz.-I) 

Tudjuk, hogy nem jöhet, mégis 
egyre várjuk,  
Enyhíti hiányát, ha álmainkban 
látjuk. 
Az élet múlik, de akit szeretünk,  
arra életünk végéig könnyes 
szemmel emlékezünk. 
Fájó szívvel emlékezünk  

BIRÓ JÓZSEFRE 
(Tomi) 

november 5-én, halálának 
második évfordulóján.  
Emlékét őrzi felesége, két fia, 
menye és két unokája.  
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! (17648) 

„A neved a szél simítja egy 
táblán, 
az örök kék ég alatt az örök 
magány. 
De mégis bennünk élsz tovább, 
mert az emlék erősebb, mint a 
halál.” 
Soha el nem múló fájdalommal 
emlékezünk 

PĂCURAR RUDOLFRA 
(Rudi) 

halálának 26. évfordulóján. 
Áldott, szép emlékét örökre 
szívünkbe zárjuk.  

Szülei. (17735) 

„Megpihent a kéz, mely értünk dolgozott,  
megpihent a szív, mely értünk dobogott. 

Könnyes az út, mely hozzád vezet,  
örökké őrizzük emlékedet.” 

A gyászoló család fájdalommal teli szívvel tudatja, hogy a 
szeretett édesanya, nagymama, anyós és testvér, 

NAGY ANNA 
2022. november 2-án, életének 80. évében visszaadta lelkét a 
Teremtőnek. 
Szerettünktől 2022. november 5-én, szombaton 14 órakor a római 
katolikus egyház szertartása szerint veszünk búcsút, és 
helyezzük örök nyugalomra a nagyernyei temetőben. 

A gyászoló család. (17751-I) 

Szomorú szívvel tudatom barátainkkal, volt kollégákkal és 
tanítványokkal, hogy 2022. november 3-án Édesanyám, 

LÁZÁR ERZSÉBET 
született Balogh 
történelemtanár  

szíve megszűnt dobogni édesapám halála után négy nappal. 
Virrasztása november 4-én, pénteken 18-20 óra között lesz a Vili 
temetkezési vállalat marosszentgyörgyi székhelyén (Tölgyfa 
utca 1. szám). 
Temetése november 5-én, szombaton 12 órakor lesz  a kolozsvári 
Házsongárdi temetőben.  
Emléke legyen áldott, nyugalma békés! 

Búcsúzik tőle leánya, Erzsébet, unokái, Orsolya és Mátyás. (-I) 

 
 
 
Fájdalommal tudatjuk, hogy a szerető édesanya, nagymama, 
testvér, rokon és jó barát, 

BÍRÓ ÁGNES 
ny. tanítónő 

életének 85. évében, 2022. november 2-án csendesen elhunyt. 
Drága halottunkat november 5-én 12 órakor helyezzük örök 
nyugalomra a magyarrégeni temető kápolnájából. 
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

A gyászoló család. (-I) 
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A hirdetési rovatban megjelent 
közlemények, reklámok  

tartalmáért a hirdetésfeladó  
vállalja a felelősséget!
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Az Erdély TV helye is módosult a Digi kínálatában 
Frissítette csatornalistáját a legnagyobb hazai előfizetéses televízió és szélessávúinternet-szolgáltató, így 

a Digi (RCS&RDS) kínálatában új helye van az Erdély TV-nek is.  
A tévénézőnek ajánlott frissíteni saját készülékén is a csatornalistát. Keresse a 227-es pozíciót, hogy to-

vábbra is követhesse az Erdély TV műsorait! Amennyiben e művelet során sem jelenik meg az ETV, vegye 
fel a kapcsolatot a kábelszolgáltatójával! 

A Brantner Veres Rt. marosvásárhelyi munkapontra alkalmaz  
szakképzetlen munkásokat (rakodókat)  
és hivatásos gépjárművezetőket 
Elvárások a gépjárművezetői állásra: 
• C, C+E jogosítvány 
• szakmai bizonyítvány 
• tapasztalat 
Biztosítunk: 
• vonzó fizetési csomagot 
• étkezési utalványokat 
• új kukás teherautókat  
Az önéletrajzok leadhatók a cég munkapontján:  
Marosvásárhelyen, az Alsógát utca 8. szám alatt.

A Marosvásárhelyi Közszállítási Rt. 
válogatást szervez 

AUTÓBUSZSOFŐRÖK alkalmazására  
közúti személyszállításra. 

Követelmények: 
– D kategóriás hajtási jogosítvány, 
– érvényes szakmai tanúsítvány (atestat). 
Az állás megpályázásához a kérvényt, az önéletrajzot, a haj-

tási jogosítvány és az érvényes szakmai tanúsítvány fénymáso-
latát a cég székhelyén kell benyújtani: Marosvásárhely, Béga 
utca 2. szám, hétfőtől péntekig 9-15 óra között, vagy a resurse-
umane @transportlocal.ro e-mail címre elküldeni. 

További információ a 0265/269-077-es telefonszámon.


