
Tegnaptól, október 15-től ideiglenesen szünetel az ügyfélfo-
gadás Marosszentgyörgyön a polgármesteri hivatalban. Az
önkormányzat hat alkalmazottjának lett a koronavírus-
tesztje pozitív, emiatt úgy döntöttek, a lakosság bizton-
sága érdekében átmenetileg felfüggesztik az
ügyfélfogadást. A hivatal tevékenysége azonban nem állt

le, a telefonos, valamint elektronikus úton történő ügyin-
tézés ez idő alatt is zajlik. 
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Menyhárt Borbála
(Folytatás a 4. oldalon)

Nő a „sárga és piros”
tanintézetek száma 

Tudományos kutatóként dolgozó interjúalanyunk hívta
fel a figyelmet arra, hogy mennyire súlyos következmé-
nyei lehetnek az iskola elkezdésének a tanulók személyes
részvételével. A jelenlétet sok helyen már kezdettől csak
az úgynevezett hibrid (fele az osztálynak az iskolában,
fele otthon) oktatással tudták megoldani a magas tanu-
lólétszám és a pedagógus-, valamint az osztályteremhi-
ány miatt. Ami már az iskolakezdés előtti időszaktól
kellett volna foglalkoztassa a kormányt, ne csupán októ-
ber közepén döntsék el, hogy 750-nel megtoldják a tan-
ügyi állások számát, arra az alkotmányos előírásra
hivatkozva, hogy minden romániai diáknak joga van az
oktatásban való részvételhez. Hangzatos számnak tűnik
a 750 pedagógus bedobása a mélyvízbe, de nem tudni,
honnan kerülnek ki, és kit fognak tanítani. 

Ha alaposan megnézzük a rendszeresen közölt statisz-
tikákat arról, hogy országszerte milyen forgatókönyv sze-
rint zajlik az oktatás, egy hónap után elkeserítő adatokra
bukkanunk. Bár hétpecsétes titok őrzi egyes megyékben
a Covid–19-ben megbetegedett diákok és pedagógusok

Bodolai Gyöngyi 

(Folytatás a 3. oldalon)

Kérdésessé vált 
a december 6-i
időpont
Kérdésessé vált, hogy megtartják-e
december 6-án a kormány által kiírt
parlamenti választásokat, mivel a je-
lenlegi parlamentben erőfölényben
lévő Szociáldemokrata Párt ismét a
voksolás elhalasztását szorgalmazza,
a rohamosan gyorsuló koronavírus-
járványra hivatkozva.
____________3.
Illegális fakitermelés
Maros megyében 
Augusztustól a minisztérium szakértői
és a brassói központú regionális erdé-
szeti felügyelőség tagjaiból álló bizott-
ság a Maros Megyei
Erdőgazdálkodási Igazgatóságon, il-
letve a hozzá tartozó 10 erdőkerület-
ben végzett alapos kivizsgálást. 
____________4.
Erdélyi magyarok
Európa értékrend-
térképén
Első alkalommal kerül sor arra, hogy
erdélyi kutatóintézet egy erdélyi ma-
gyarokra reprezentatív adatfelvétellel
kapcsolódjon be egy nagymintás nem-
zetközi összehasonlító vizsgálatba. A
kutatást a kolozsvári Nemzeti Kisebb-
ségkutató Intézet végezte, még a
COVID–19 járvány előtt, a European
Values Study keretén belül. 
____________15.

Hat fertőzött a Marosszentgyörgyi Polgármesteri Hivatalnál

Ideiglenesen felfüggesztik 
az ügyfélfogadást



Segítség karanténban lévőknek 
A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal a szociális igaz-
gatóságon keresztül, a 725/2020-as számú rendelet elő-
írásainak megfelelően élelmet biztosít a házi
elkülönítésben levő és a Maros Megyei Közegészségügyi
Igazgatóság nyilvántartásában szerepelő, kiszolgáltatott
személyek számára (a 18/2017-es sürgősségi kormány-
rendelet 7. cikkelyének 2. bekezdése szerint), a házi elkü-
lönítés/karantén 14 napos időtartamára, a SARS-COV
2-vírus terjedésének korlátozása érdekében. Bővebb tájé-
koztatás a szociális igazgatóságon, a 0365/430-859-es te-
lefonszám 103-as mellékállomásán kérhető. 

Bezár a szászrégeni 
ócska- és csütörtöki piac 

A Maros Megyei Közegészségügyi Igazgatóság rendelke-
zései értelmében október 15-től, tegnaptól Szászrégenben
bezárt a csütörtöki piac, valamint a hetente megtartott ócs-
kapiac. 

Online nemzetközi orvostudományi
konferencia 

A vírusjárványra való tekintettel a MOGYTTE diákligája on-
line szervezi meg a 24. Marisiensis nemzetközi orvostudo-
mányi és gyógyszerészeti konferenciát, amelynek
munkálataiba, műhelymunkáiba, előadásaira október 24.
és december 13-a között lehet bekapcsolódni regisztráció
alapján. Jelenleg a világ minden tájáról mintegy 1500-an
jelentkeztek különböző szaktémával (orvosi, fogorvosi és
gyógyszerészet). Az előadók között orvosok és diákok is
vannak. A legjobb szakdolgozatokat díjazzák. Az érdeklő-
dők a www.marisiensis.ro honlapon jelentkezhetnek a kon-
ferenciára. 

4 run 4 fun 
Ezzel a címmel szervez terepfutóversenyeket – a vírusjár-
vány alakulásának a függvényében – a hasonló nevű
egyesület az elkövetkezendő időszakban. Október 24-én
a Szász Albert-emlékversenyre kerül sor, november 7-én
éjszakai futamot rendeznek, november 21-én Klosz Péter-
emlékverseny lesz, december 5-én pedig megtartják a ha-
gyományos Mikulás-futást. Az említett versenyeken a
gyermekeknek rövidebb (maximum 2 km-ig), a felnőttek-
nek hosszabb távot (8–10 km) is kijelölnek. Korcsoporton-
kénti rajt a Somostetőn levő egykori transzformátorház
(jelenleg szabadidősport-egyesületek öltözője) előtt lesz.
Az útvonalakat a szervezők a Somostetőn és a környékbeli
erdőben (a Cinege-tetőig) jelölik ki. Iratkozni október 17-étől
lehet online, illetve majd a versenyek helyszínén, a rajtvonal
mellett felállított „titkárságokon”. A szervezők a későbbiek-
ben külön-külön közölnek részleteket a versenyekről. 

Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó 

Ma GÁL, 
holnap HEDVIG napja.
HEDVIG: germán eredetű,
mindkét tagjának jelentése: har-
cias. A szláv népeknél férfike-
resztnév. 

16., péntek
A Nap kel 

7 óra 42 perckor, 
lenyugszik 

18 óra 33 perckor. 
Az év 290. napja, 
hátravan 76 nap.

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2020. október 15.

1 EUR 4,8736
1 USD 4,1619

100 HUF 1,3365
1 g ARANY 253,4819

IDŐJÁRÁS
Többnyire borús idő
Hőmérséklet:

max. 19 0C
min. 9 0C

Megyei hírek

Október 16., péntek:
• 18.00 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1: Kolozsvári

U – Concordia Chiajna (2. liga, 8. forduló)
• 21.00 óra, M4 Sport: Kisvárda Master Good – Ferenc-

városi TC (NB I, 7. forduló)
• 21.00 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1: FC Argeş Pi-

teşti – Gyurgyevói Astra (1. liga, 7. forduló)
Október 17., szombat:
• 12.00 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1: Konstancai

Farul – Turris Oltul Turnu Măgurele (2. liga, 8. forduló)
• 14.00 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1: Chindia Tîr-

govişte – Medgyesi Gaz Metan (1. liga, 7. forduló)
• 15.45 óra, M4 Sport: Budafoki MTE – DVTK (NB I,

7. forduló)
• 16.30 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1: Jászvásári

CSM Politehnica – Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK (1. liga,
7. forduló)

• 18.00 óra, M4 Sport: Újpest FC – Mezőkövesd Zsóry
FC (NB I, 7. forduló)

• 20.30 óra, M4 Sport: Puskás Akadémia FC – MTK Bu-
dapest (NB I, 7. forduló)

• 21.30 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1: Kolozsvári
CFR – FC Botoşani (1. liga, 7. forduló)

Október 18., vasárnap:
• 14.30 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1: Lénárdfalvi

ACSF – Petrolul Ploieşti (2. liga, 8. forduló)
• 15.30 óra, M4 Sport: Paksi FC – ZTE FC (NB I, 7. for-

duló)
• 18.00 óra, M4 Sport: Budapest Honvéd – MOL Fehér-

vár FC (NB I, 7. forduló)
• 18.45 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1: Nagyszebeni

Hermannstadt – Aradi UTA (1. liga, 7. forduló)
• 21.30 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1: Bukaresti Di-

namo – CSU Craiova (1. liga, 7. forduló)
Október 19., hétfő:
• 18.00 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1: FC Voluntari

– Konstancai Viitorul (1. liga, 7. forduló)
• 21.00 óra, M4 Sport+: Debreceni VSC – Dorog FC

(NB II, 12. forduló)
• 21.00 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1: Academica

Clinceni – Bukaresti FCSB (1. liga, 7. forduló)

A Megyei Személyi Nyilvántartó Hivatal kérésére
pontosítjuk, hogy milyen hivatalos eljárások
szükségesek, ha egy személy nem a szülőhelyén,
hanem más városban hal meg Covid–19-beteg-
ségben vagy egyéb okok miatt.

Ha nem koronavírus-fertőzés okozta az illető halálát,
akkor a hozzátartozó vagy az ő nevében felhatalmazott
személy elmegy a kórházba, ahol kiállítják a halottvizsgá-
lati bizonyítványt (certificat constatator de deces). A bizo-
nyítvánnyal és az elhunyt irataival – születési anyakönyvi
kivonat, személyazonossági igazolvány, házassági anya-
könyvi kivonat – valamint a saját személyazonossági iga-
zolványával elmegy annak a helységnek a polgármesteri
hivatalába, ahol a haláleset történt. Ott bejegyzik a halottat,
kiadják a halotti anyakönyvi kivonatot (certificat de deces)
és a temetési engedélyt (certificat de inhumare), ezzel for-
dulhat egy temetkezési vállalkozáshoz.

A Covid–19-ben elhunyt személyek temetésével kap-
csolatos hivatalos előírások bemutatása félreértésre adhat
okot, ezért a Megyei Személyi Nyilvántartó Hivataltól
pontosították az eljárás menetét. 

A kórház az elhunyt személyről faxon vagy e-mailben
átküldi a halottvizsgálati bizonyítványt (certificat consta-
tator de deces) azon település polgármesteri hivatalába,
ahol a haláleset történt. Az anyakönyvi hivatalban bejegy-
zik a halottat, és kiállítják a temetési engedélyt (certificat
de inhumare), amit visszaküldenek a kórházba, és a hoz-
zátartozónak vagy a megbízott személynek ott adják ki.
Ezt kell eljuttatni a temetkezési vállalkozáshoz.

Miután a halottat eltemették, az ügyintézés megkönnyí-
tése érdekében a hozzátartozó vagy a felhatalmazott sze-
mély kérvényt ad be az elhunyt lakhelye szerinti
polgármesteri hivatalba, ahol kibocsátják a halotti bizo-
nyítványt (certificat de deces). 

Román és magyar bajnoki futballközvetítések

A magyar válogatott 0-0-s döntetlent játszott szerdán a
csoportot vezető oroszok vendégeként a labdarúgó Nem-
zetek Ligája másodosztályának megfelelő B divízió negye-
dik fordulójában. Marco Rossi szövetségi kapitány
együttese a pontosztozkodással maradt a négyes második
helyén, egy ponttal lemaradva a két éve vb-negyeddöntős
oroszoktól, illetve négy ponttal a törökök és öttel a szerbek
előtt.

Szerdán pályára lépett a román csapat is: Ploieşti-en
Ausztriát fogadta a Mirel Rădoi irányította együttes, és 
1-0-s vereséget szenvedett (gólszerző Schöpf a 75. perc-

ben). A különbség lehetett volna nagyobb is a tabellán, ha
a vendégek kétszer nem a keresztlécet találják el. De lehe-
tett volna döntetlen is a végeredmény, azonban Alibec 48.
percben szerzett gólját nem adta meg a játékvezető, mivel
a hozzá passzoló Maxim leshelyzetben kapta a labdát. A
román csapat zsinórban harmadik vereségét szenvedte el
hivatalos mérkőzésen, ezzel 24 éves negatív rekordot
egyenlített ki az alakulat. A csapat 4 pontos maradt, és har-
madik a csoportrangsorban, amelyet az egyaránt 9 pontos
Ausztria és Norvégia vezet. Észak-Írország az utolsó 1
ponttal.

Magyar döntetlen Moszkvában, 
román vereség Ploieşti-en

A nők többsége vágyik arra, hogy boldoggá tegyen má-
sokat, amiért néha kitalálnak apró füllentéseket, hogy ne
sértsék meg a másik felet. Ugyanakkor a nőkről azt is tart-
ják, hogy magas az igazságérzetük, és nem tűrik, ha ha-
zudnak nekik. Hol a határ? Belefér időnként, hogy a
jószándéktól vezérelve és mások boldogságát előtérbe he-
lyezve kegyes hazugságot alkalmazzanak, vagy mindig,

minden körülmények között igazat kell mondani? 
Ezt a témát boncolgatja Kurta Kinga ma este 8 órától az

Erdély TV Nőszemközt műsorában vendégeivel: Biluska
Annamária színművésszel, Benedek Ágnes színművésszel
és Frunda Csenge jogásszal.

Kövessék a műsort az Erdély TV képernyőjén és Face-
book-oldalán!

Az Erdély TV Nőszemközt műsorában
Kegyes hazugságok

A csütörtöki lottóhúzás nyerőszámai
25, 15, 31, 3, 2 + 18 NOROC PLUS: 4, 2, 9, 9, 0, 6

10, 36, 31, 13, 12, 40 SUPER NOROC: 3, 0, 1, 9, 6, 9

25, 1, 13, 23, 37, 7 NOROC: 6, 1, 8, 2, 7, 3, 1
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ELŐFIZETÉS 
A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!

Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő 
hónapra a Népújság szerkesztőségében: 

Marosvásárhely, Dózsa György utca 9. szám, 
2. emelet, 57-es iroda. Borbély Ernő, 

naponta 9-14 óra között, szombat – vasárnap zárva.
Tel.  0742-828-647

Pontosítás 
Temetés előtti ügyintézés 

Házi kedvencek a kávézóban 
A marosvásárhelyi George Enescu utca alatti 112 Coffee
& Co kávézóban október 17-én, szombaton délelőtt 11
órától újra megtartják az állattartók és házi kedvencek –
kutyák, macskák – találkozóját. A PetPortrait.ro Studio és
a helyszínt biztosító kávézó közös, Pup-up Café nevű
rendezvényére tizedik alkalommal kerül sor. 

Kézművesvásár 
a várban 
A hét végén, október 16-ától 18-áig, naponta 11 és 19 óra
között a vár előtti téren a marosvásárhelyi Mercur Egye-
sület szervezésében újra vásárt tartanak: kézműves,
gasztronómiai és természetes anyagokból készült kozme-
tikai szereket árusítanak. A rendezők felhívják a figyelmet
arra, hogy a téren kötelező a védőmaszk viselése és a tá-
volságtartás. 

RENDEZVÉNYEK



Az egészségügyi miniszter felszólította a bukaresti
kórházakat, hogy mindenütt alakítsanak ki a koro-
navírusos betegek fogadására elkülönített részlege-
ket, mivel a fővárosban alig van már szabad ágy a
Covid-kórházakban, és országos szinten is betelt a
fertőzöttek számára elkülönített helyek kéthar-
mada.

A stratégiai kommunikációs törzs csütörtöki jelentése sze-
rint már második napja meghaladta a négyezret az újonnan di-
agnosztizált fertőzöttek száma, ami több mint másfélszerese
az utóbbi két hét átlagának. Az utóbbi napon az átlagosnál 30
százalékkal több, 73 halálesetet jelentettek, és hétszáz fölé ug-
rott az intenzív terápián ápolt súlyos betegek száma.

A járvány a fővárosban terjed leggyorsabban, itt – meg-
döntve az előző napi rekordot – csütörtökön már 777 új fertő-
zést jelentettek.

Közben a romániai orvosi kollégium arra figyelmeztette Lu-
dovic Orban kormányfőt és Nelu Tătaru egészségügyi mi-
nisztert, hogy a hatóságok nem vonhatják be rendeleti úton
a családorvosokat a koronavírus-járvány elleni küzde-
lembe, ugyanis ők nem állami alkalmazottak, hanem az
egészségbiztosítóval kötött keretmegállapodások alapján
fejtik ki tevékenységüket. A szakmai testület szerint a csa-
ládorvosok telefonon keresztül elláthatják tanácsokkal ko-
ronavírusos pácienseiket, de nem lehet őket a fertőzési
gócokba küldeni.

A miniszterelnök hétfőn jelentette be: úgy akarják módosí-
tani a karanténtörvényt, hogy a pozitívnak bizonyult korona-
vírus-teszt után a fertőzöttnek ne kelljen mindenképpen a
túlterhelt járványkórházban jelentkeznie állapotának felmérése
érdekében, hanem bízhassák eleve a családorvosok gondjaira
a tünetmentes fertőzöttek kezelését. (MTI)

számát, az országos adatok egyre lehangolób-
bak.

Míg iskolakezdéskor 19.952 iskolában zajlott a zöld
forgatókönyv, azaz a diákok és tanárok személyes rész-
vételével az oktatás, ez a szám alig egy hónap alatt
11.769-re csökkent. Ezzel szemben a sárga forgatókönyv
szerint oktató (fél osztály az iskolában, a másik fele ott-
hon) 4.391 tanintézmény száma 5.233-ra nőtt. És végül
312-ről 654-re szaporodott azon iskolák száma, amelyek
teljesen kiürültek, és át kellett térni a távoktatásra,
ugyanis 246 iskolában gyermekek fertőződtek meg, 408
esetben pedig a településen élő fertőzöttek száma ha-
ladta meg az ezer lakosra számított több mint három sze-
mélyt az utolsó 14 nap során.

A két utolsó változat (legalábbis a szülők véleménye
szerint) megterhelő a diákok, elsősorban a kisebbek szá-
mára. Naponta öt-hat órát kell tölteni a képernyő előtt,
és bosszantó a sokszor meghibásodó vagy akadozó kap-
csolat, ami lehetetlenné teszi a tanári magyarázat köve-
tését, ez a változat sok esetben nem veszi figyelembe a
digitális oktatás elemi követelményeit. És megnehezíti a
véget nem érő házi feladatok leírását, amikor például
hat tantárgyból kellene ezeket megoldani. Ezzel szemben
a törvényben megfogalmazott óraszámcsökkentést, tan-
anyag-karcsúsítást újra elhalasztották, írnám azt, hogy
illetékesek, de még azt sem érdemlik meg. Arról pedig
még nem is szóltunk, hogy több gyermek a család egy
okostelefonján kellene osztozzon, mert a beígért tábla-
gépek elakadtak a bürokrácia útvesztőiben. 

Több mint 4000 megbetegedés 
A legutóbbi tájékoztatás óta 4013 új koronavírusos
megbetegedést igazoltak Romániában 29.646 teszt
elvégzése nyomán (17.575-öt az esetmeghatározás
és az orvosi protokoll alapján, 12.081-et pedig ké-
résre) – közölte csütörtökön a stratégiai kommuni-
kációs törzs (GCS). A járvány eleje óta összesen
168.490 személynél igazolták a koronavírus-fertő-
zést Romániában, és 125.009 személyt nyilvánítot-
tak gyógyultnak. (Agerpres)

Karanténkötelezettség nélkül
lehet Magyarországról beutazni

Csütörtöktől karanténkötelezettség nélkül lehet Ma-
gyarországról Romániába utazni, mivel a román
rendvédelmi szervek döntése alapján csütörtök haj-
naltól Magyarország nem szerepel az emelt kocká-
zatú országok között. A szomszédos állam polgárai
és az ott élő magyarok legfeljebb 24 órára az állam-
határtól számított 30 kilométeres sávon belül 
beutazhatnak Magyarország területére. Másrészt a
magyar határtól számított 30 kilométeres sávon belül
élő magyarok a szomszédos államokból visszatérés-
kor mentesülnek a járványügyi korlátozások alól
akkor, ha külföldi tartózkodásuk nem haladta meg a
24 órát, és a szomszédos államban a magyar határ-
tól számított 30 kilométeres sávon belül tartózkod-
tak. (MTI)

Elmarad az EP jövő heti 
strasbourgi plenáris ülése

A koronavírus-járvány erősödése miatt nem tartják
meg az Európai Parlament (EP) jövő hétre tervezett
négynapos plenáris ülését Strasbourgban, a tanács-
kozást videókonferencia keretében rendezik meg –
közölte az Európai Parlament elnöke csütörtökön a
Twitter közösségi oldalon. David Sassoli kiemelte, a
járványhelyzet Franciaországban és Belgiumban is
nagyon súlyos, az utazás nem ajánlott. Az EP min-
dent megtesz annak érdekében, hogy az uniós par-
lament mihamarabb visszatérhessen szokásos
munkarendjéhez, és ismét Strasbourgban tartsa
meg plenáris üléseit – tette hozzá.

Autópálya-ígéretek 
A következő négy évben Románia 700 kilométernyi
autópályával és 300 kilométernyi gyorsforgalmi úttal
gazdagodhat – jelentette ki Lucian Bode szállítás-
ügyi miniszter csütörtökön, a RoInvest című online
konferencián. A tárcavezető szerint 2024-ig elkészül
a Nagyszeben–Piteşti autópálya első és ötödik sza-
kasza, a Lugos–Déva sztráda, a teljes erdélyi autó-
pálya a Meszes-hegységet átfúró alagút szakaszát
leszámítva, a Ploieşti–Siret sztráda nagy része.
Ehhez adódik még az A0 szakasz, vagyis a Buka-
restet északon és délen megkerülő autópálya.
(Agerpres)

Ország – világ

Bukarestben az összes kórháznak fel kell készülnie
a Covid–19-ben szenvedők fogadására

A Maros Megyei Prefektúra tegnapi tájékoztatása szerint
Marosvásárhelyen az elmúlt 14 napban jegyzett új megbete-
gedések összesített száma ezer lakosra vetítve 2,83, azaz vé-
szesen közeledik a kritikus 3-as küszöbértékhez.
Megyeszinten jobb a helyzet, ott ez az érték 1,51 – derül ki a
közleményből. Mint ismeretes, a napokban dr. Raed Arafat,
az országos katasztrófavédelmi főigazgatóság vezetője beje-
lentette, hogy azokon a településeken, ahol az elmúlt 14 nap-
ban jegyzett új megbetegedések összesített száma ezer lakosra
vetítve meghaladja a 3-as küszöbértéket, szabadtéren is min-

denütt kötelezővé válik a védőmaszk használata. Marosvásár-
hely mellett a városszéli peremtelepüléseken ugrott meg a fer-
tőzöttek aránya, Koronkán 3,03, Maroskeresztúron 2,68,
Nyárádtőn 2,85, Marosszentgyörgyön 2,82, Marosszentkirá-
lyon 2,68, Marosszentannán pedig 3,23 az ezer lakosra vetített
új fertőzések száma. A megye többi városában egyelőre mér-
sékeltebb a járványhelyzet, Szászrégenben 0,88, Segesváron
1,14, Dicsőszentmártonban 0,43, Marosludason 1,67, Radnó-
ton 1,75, Nyárádszeredában 1,48, Erdőszentgyörgyön 0,74,
Szovátán pedig 0,39 ez az érték. (menyhárt)

Marosvásárhely vészesen közeledik 
a 3-as fertőzöttségi küszöbértékhez 

Nő a „sárga és piros”
tanintézetek száma

(Folytatás az 1. oldalról)
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Kérdésessé vált, hogy megtartják-e december 6-án
a kormány által kiírt parlamenti választásokat,
mivel a jelenlegi parlamentben erőfölényben lévő
Szociáldemokrata Párt ismét a voksolás elhalasztá-
sát szorgalmazza a rohamosan gyorsuló koronaví-
rus-járványra hivatkozva.

Marcel Ciolacu házelnök, a PSD elnöke szerint a járvány-
helyzet ellenőrzése kicsúszott a kormány kezéből, és a napi
négyezer új fertőzés közepette „kizárt” dolog választásokat
rendezni, hiszen nem lehet legitim parlamentet választani, ha
az emberek nem mennek szavazni.

Jogi szempontból a PSD arra alapozza halasztási szándékát,
hogy a román közlönyben csütörtökön jelent meg az az alkot-
mánybírósági döntés a 27 oldalas indoklással együtt, miszerint
nem sérti az alkotmányt az a törvénytervezet, amelynek értel-
mében nem a kormány, hanem a parlament határozná meg a
parlamenti választások időpontját.

Ezt a jogszabálytervezetet még júliusban fogadta el a par-
lament, hogy elvegye a kormánytól a parlamenti választások
kiírásának jogát, de az államfő alkotmányossági óvása és a
bírói testület többszöri halasztása miatt a törvény még mindig
nem lépett hatályba.

Mivel az alkotmánybíróság nem döntött idejében az óvás-
ról, a kormány a hatályos régi törvény alapján december 6-ra
kiírta a parlamenti választásokat. Megkezdődött tehát a vá-
lasztási folyamat, megalakult a központi választási bizottság,
lejárt a választási szövetségek bejegyzésének, valamint a je-
löltállítás határideje a függetlenek, illetve a külföldi választó-
kerületben indított pártlisták számára.

Egy ideig úgy tűnt, a parlamenti többség is elfogadta a de-
cember 6-i dátumot, és rekordidő alatt megszavazott egy
másik, azóta hatályba lépett törvényt a járványhelyzet miatt

szükségessé vált szervezési módosításokról. Most azonban,
hogy az alkotmánybíróság a parlamentnek adott igazat a kor-
mánnyal folytatott jogvitában, a PSD ismét a választások el-
halasztását szorgalmazza.

Az alkotmány szerint a parlament megbízatása négy évre
szól, amelynek lejártától számított legkésőbb három hónapon
belül ki kell írni a választásokat, hacsak nem áll elő a parla-
ment mandátumát hivatalból meghosszabbító helyzet, például
újabb rendkívüli állapot.

Mivel a jelenlegi törvényhozók 2016. december 21-én
tették le a hivatali esküt, 2021. március 14. az utolsó
olyan vasárnap, amikor meg lehet választani az új képvi-
selőket és szenátorokat az alkotmányos előírás megsértése
nélkül.

Az alkotmánybíróság csütörtökön hatályba lépett határozata
szerint a parlament sem hosszabbíthatja meg saját megbíza-
tását jövő év márciusán túl, de jogában áll – a járványhelyzet
miatt – úgy dönteni, hogy a választásokat nem a négyéves
mandátumon belül (december 6-án), hanem a határidő után
rendezik meg az alkotmány által megengedett plusz három
hónapon belül. A választások legfeljebb három hónapos elha-
lasztásáról csak a parlament dönthet.

Most az államfőnek tíz napja van arra, hogy kihirdesse az
alkotmányossági szűrőn több hónapos késéssel túljutott, a már
megkezdett választási menetrendet felborító törvényterveze-
tet, de az is jogában áll, hogy egy alkalommal visszaküldje
megfontolásra a parlamentnek.

A parlamenti többség azonban kikényszerítheti még a vá-
lasztások elhalasztását: ha a megfontolásra visszaküldött tör-
vényt egy-két nap alatt újból megerősíti, azt az államfőnek
újabb tíz napon belül – tehát november 5-6-ig – ki kell hirdet-
nie. (MTI)

Parlamenti választások 
Kérdésessé vált a december 6-i időpont

Eddig összesen 160 helyszínen végeztek örökségvé-
delmi beavatkozásokat a külhoni magyar vonatko-
zású épített kulturális örökség megmentését
szolgáló Rómer Flóris Terv során – hangzott el a
program eredményeit bemutató, online is követhető
csütörtöki budapesti konferencián.

A magyar kormány 2015-ben indította el a Rómer Flóris
Tervet – emlékeztetett köszöntőjében Földváry Gábor örök-
ségvédelmi ügyekért felelős miniszteri biztos, hozzátéve: a
projekt segítségével „beérett a gyümölcse” annak a munkának,
amellyel Kárpát-medence-szerte sok közösség őrizte épített
örökségét.

Ez a program azonban nemcsak a konkrét beruházásokról,
hanem az összetartozásról is szól: a helyi kis közösségek és
az összmagyarság összetartozásáról egyaránt – hangsúlyozta
Földváry Gábor, aki köszönetet mondott a Rómer Flóris Ter-
ven dolgozó szakembereknek is.

Diószegi László, a Rómer Flóris Tervet lebonyolító Teleki
László Alapítvány igazgatója elmondta: a program keretében
a magyar kormány 2016 és 2019 között összesen 1,2 milliárd
forintot fordított határon túli műemlékek feltárására, doku-
mentálására és felújítására. Mint azonban hangsúlyozta, erre
a célra a kormány más csatornákon keresztül további forráso-
kat is biztosít.

A Rómer Flóris Terv eddig 160 helyszínt érintett, ebből 27
esetben teljes körű felújítást végeztek, 2021-ig pedig további
21 épület újul meg teljes körűen – számolt be az eredmények-
ről az alapítvány vezetője.

Diószegi László elmondása szerint a Rómer Flóris Tervtől
részben külön áll az Árpád-ház program, melynek célja rejtett
Árpád-kori értékek feltárása és helyreállítása a Kárpát-meden-
cében. A 2019 és 2023 közötti időszakra tervezett projektet 33
millió forinttal támogatja a magyar állam. (MTI)

Rómer Flóris Terv 
Kárpát-medencei értékmentés
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Amint korábban írtunk róla, augusztus 17-én
Costel Alexe környezetvédelmi, erdő- és víz-
gazdálkodási miniszter Lucian Mihai Manoiu,
a minisztérium ellenőrző testületének igazga-
tója és Gelu Puiu államtitkár társaságában
Maros megyei látogatásakor személyesen je-
lentette be a prefektúrán tartott sajtótájékoz-
tatón, hogy a minisztériumhoz egyre több
panasz érkezett az illegális fakivágásokról,
ezért országszerte, így megyénkben is nagy-
szabású ellenőrző akciót kezdeményeztek.
Október 14-én a minisztérium honlapján köz-
zétették a megyénket érintő kivizsgálások
eredményét. Erről számolunk be az alábbiak-
ban. 

Augusztustól a minisztérium szakértői és a brassói
központú regionális erdészeti felügyelőség tagjaiból
álló bizottság a Maros Megyei Erdőgazdálkodási Igaz-
gatóságon, illetve a hozzá tartozó 10 erdőkerületben
végzett alapos kivizsgá-
lást. Megállapították,
hogy megyénkben több
mint 2 millió lej érték-
ben 6000 köbméter fát
vágtak ki illegálisan.
Összesen 48 bírságot
róttak ki 301.000 lej ér-
tékben, és 48 alkalom-
mal bűntényt
állapítottak meg.
Ugyanakkor a helyszí-
neken beazonosítottak
4.706 fatönköt, ame-
lyek esetében a fákat
indokolatlanul vágták
ki. Az így „eltűnt” fa ér-
téke 1,5 millió lej. To-
vábbá, mintegy
600.000 lej értékben
2800 köbméter fát fog-
laltak le azoktól, akik a
fa származását nem
tudták igazolni. 

A miniszter szerint az ellenőrzés során kiderült,
hogy a megyei igazgatóságot, valamint a görgényi, fan-
csali és szovátai erdőkerületeket „hibásan menedzsel-
ték”. Hozzátette: mentalitásváltásra van szükség a
minisztérium hatáskörébe tartozó intézményeknél, és
aki nem jár el törvényesen, az majd felel tetteiért. To-
vábbra is kötelezi a szaktárcát, hogy minden eszközzel
feltárja az illegális fakivágásokat és engedély nélküli
faanyag-szállítást. 

Az ellenőrzés eredményeit összesítő jelentést átkül-
dik a Legfelsőbb Bíróság és Semmítőszék mellett mű-
ködő ügyészségnek, ahol többek között tovább
vizsgálódnak a felmerült okirat-hamisítás, a hamis
adatszolgáltatás és csalás vádja alapján. Az erdészeti
őrség folytatja a kivizsgálást a megyei erdészeti igaz-
gatóság által gondozott erdőkerületekben. A miniszté-
rium keretén belül működő – erdőkitermelést
engedélyeztető hatóság – visszavonja 10 gazdasági
egység kitermelési engedélyét, mivel megállapították,
hogy a megyei igazgatóság által gondozott erdőparcel-
lákból törvénytelenül vágtak ki fákat – áll többek kö-
zött a minisztérium közleményében.

Összegzett a környezetvédelmi minisztérium ellenőrző testülete 
Illegális fakitermelés Maros megyében 

A Fenntartható Fejlődés Fő-
osztály koordinátora, Bor-
bély László államtanácsos
által vezetett küldöttség ok-
tóber 12–13-án részt vett az
Európai Fenntartható Fejlő-
dés Hálózata (ESDN) által
szervezett Európai zöld-
megállapodás 2020: a jövő meg-
állapodása című online konfe-
rencián.

Románia ez év eleje óta tagja az
Európai Fenntartható Fejlődési
Hálózat (ESDN) tanácsadó testü-
letének, ez az egyik legfontosabb
szervezet, amely részt vesz a 17
fenntartható fejlődési cél (SDG)
nemzetközi szintű megvalósításá-
ban. A konferenciát az ESDN szer-
vezte a német szövetségi
környezetvédelmi, természetvé-
delmi és nukleáris biztonsági mi-
nisztériummal együttműködve, az
EU Tanácsa német elnökségének
egyik eseményén belül. A 3. ülés-
szakon – Transformation towards
a Sustainable Future – részt vett
Angela Merkel német kancellár is.

„Az Európai Bizottság a 2030-
as menetrend megvalósításának
koncepcióján dolgozik, az európai
zöldmegállapodás határozott út-
mutatást ad a szén-dioxid-mente-
sítés elérésére, Angela Merkel
német kancellár pedig az ESDN
videókonferenciáján a fenntartható
fejlődési célok figyelembevételé-
vel határozott üzenetet küldött az
újjáépítés támogatására. Mindez
igazolja, hogy a fenntartható jövő
felé vezető út most kezdődik. Itt az
ideje, hogy alapvetően változtas-

sunk életmódunkon. Átfogó straté-
giára van szükségünk, és ez nem
valósítható meg erős intézményi
háttér nélkül” – nyilatkozta Bor-
bély László államtanácsos.

A konferencián a fenntartható
fejlődés szempontjából fontos eu-
rópai politikai döntéshozók és
szakértők vettek részt. A két nap
alatt több interaktív plenáris ülésre
került sor. Az első ülésszakon – A
jövő megállapodása – inspiráció
és szándék – Borbély László hoz-
zászólásában hangsúlyozta a part-
nerségek kialakításának szüksé-
gességét a fenntartható fejlődés te-
rületén érintett nemzetközi testüle-
tekkel, mivel az intézményközi
együttműködés döntő fontosságú,
különösen a jelenlegi helyzetben.

Ezen az ülésen a fiataloknak le-
hetőségük volt bemutatni innova-
tív elképzeléseiket a klímaváltozás
hatásáról. Romániát Mihai Marica
ifjúsági küldött és Dana Patricia
Novăcescu, az UNICEF Románia
Gyermekbizottságának tagja kép-
viselte, előadásukat nemzetközi
szinten is nagyra értékelték. Fel-
hívták a figyelmet arra, hogy a
döntéshozatali folyamatban elen-
gedhetetlen annak a lehetőségnek
a megteremtése, hogy innovatív
ötletekkel és megközelítésekkel,
elszántságukkal és elképesztő po-
tenciáljukkal a fiatalok is részt vál-
laljanak. Olyan gazdasági modellt
javasoltak, amely figyelembe veszi
mind az ország-, mind a társadalmi
határokat, és amely biztosítja az
emberek és a környezet jólétét és
egészségét.

Fenntartható fejlődés
Európai zöldmegállapodás

Ideiglenesen felfüggesztik 
az ügyfélfogadást

Sófalvi Szabolcs, Marosszent-
györgy újraválasztott polgármes-
tere ezúttal is a tőle megszokott
nyitottsággal tájékoztatta közösségi
oldalán a község lakóit a járvány-
helyzetről, arról, hogy ugyan az
utóbbi időben – akárcsak a város
melletti többi peremtelepülésen –
Marosszentgyörgyön is megugrott,
mintegy húsz körül van a fertőzöt-
tek száma. A községvezető lapunk-
nak elmondta: folyamatosan
érdeklődnek a fertőzött személyek
állapota felől, és annak ellenére,
hogy emelkedett az esetszám, sze-
rencsére az érintettek nagy része jól
van, és otthon gyógyulnak, a hiva-
tal azon hat munkatársa is, akiknek
pozitív lett a koronavírustesztjük.
Hozzátette, az érintett alkalmazot-
tak, akik többek között a szociális,
könyvelési, valamint adóügyi osz-
tályon dolgoznak, a fertőzés beiga-
zolódását megelőző napokban már
nem mentek be dolgozni – egyesek
azért, mert enyhe tüneteik voltak,
akadt olyan személy is, akinek
egészségügyben dolgozó család-
tagjáról derült ki, hogy tesztered-
ménye pozitív –, így a
közegészségügyi igazgatóság sze-
rint azok, akik az utóbbi két-három
napban nem kerültek kapcsolatba a
fertőzött személyekkel, nem számí-
tanak kontaktszemélyeknek, és
nem kellett karanténba vonuljanak.
Sófalvi Szabolcs hangsúlyozta, hi-
vatalosan nem lettek volna kötele-
sek felfüggeszteni az
ügyfélfogadást a hivatalban, ellen-
ben úgy döntöttek, a község lakói-

nak a biztonsága érdekében mégis
megteszik. Általában sok idős sze-
mély keresi fel a hivatalt, ezért mi-
nimálisra szerették volna
csökkenteni az esetleges fertőzés-
veszélyt. A községháza tevékeny-
sége azonban nem áll le,
csökkentett létszámmal, de igye-
keznek mindenben segíteni a lakos-
ságnak, annyi különbséggel, hogy
az ügyintézés telefonon vagy elekt-
ronikus formában történik. Az idő-
seknek például akár telefonon is
segítenek megfogalmazni a kérvé-
nyeket, vagy akinek nincsen 
internet-hozzáférési lehetősége,
azoknak igyekeznek egy ismerősön
keresztül eljuttatni a szükséges ira-
tokat. Mint mondta, a hivatal több
osztályán működik az elektronikus
aláírási lehetőség, az viszont kér-
dés, hogy az egyes intézmények el-
fogadják-e azokat az iratokat,
amelyeken ez szerepel. A kérvé-
nyek, iratok igénylését a singmu-
res@cjmures.ro e-mail-címre, a
0265-318-025 faxszámra vagy pos-
tán a Marosszentgyörgyi Polgár-
mesteri Hivatalba (Petki Dávid utca
130. szám) küldhetik. Telefonon a
0265-318-026 vagy 0720-110-852
számokon állnak a lakosság ren-
delkezésére a hivatal alkalmazot-
tai. Sófalvi Szabolcs megjegyezte,
hálás a község lakóinak, hogy
megértették, az ügyfélfogadás ide-
iglenes felfüggesztése biztonsági
célokat szolgál, és remélhetőleg a
kollégák mielőbb meggyógyulnak,
és két hét múlva a dolgok vissza-
térhetnek a normális kerékvá-
gásba.

(Folytatás az 1. oldalról)

Fotó: Vajda György (archív) 

Vajda György



(Folytatás múlt heti lapszámunkból)
Az idegenvezetőnk, Ana fiatal asszonyka,

igyekszik, hogy valami érdekeset mondjon,
emlékezzünk valamire a portugál fővárosról.
Igaz, tudja, hogy az összes, Lisszabonnal kap-
csolatos információ benne van az útikalauz-
ban, amit átadtak, de azt is tudja, hogy az élő
szó inkább megmarad, mint a nyomtatott szö-
veg. Említette, hogy egy nappal előttünk egy
New York-i orvos házaspárt vezetett, de nem
tetszettek neki, mert semmi, ami Portugáliával
kapcsolatos, nem érdekelte őket. Inkább egy
McDonald’s-ot kerestek, mint hogy kipróbál-
ják a portugál ételeket. Jó négy órát sétálgat-
tunk a város Bairro Alto (azaz Magas
Negyed) részén, kellemesen telt. Mint a többi
dombra, ide is fel lehet jönni felvonóval, de
mi az apostolok lovát választottuk, így több a
látnivaló. Régi impozáns épületek, mindegyik
ismert valamiről. Nekem a Carmo templom
egy 1755. évi földrengésben összedőlt romjai
maradtak emlékezetesek. Állítólag a földrengés
egy mise alatt történt, és így sok áldozata volt.
Ezek emlékére állnak ma is a romok. A négy
óra hamar eltelt, aztán leültünk egy állítólag ere-
deti olasz fagyizóba. Innen vissza a szállóba,
mert este 8.30-kor egy „fado”-val egybekötött
vacsora volt betervezve az Alfama negyedbe. A
fado egy tipikus portugál énekfajta, nehéz lenne
körülírnom. Állítólag ez tudja legjobban kife-
jezni a portugál érzelmek egész skáláját. Jó
előadásban meg lehet szokni.

Este, amikor a szállodából a felvonóhoz
mentünk, benne már volt egy idős házaspár, s
kiderült, ők is oda igyekeztek, ahova mi. Leg-

alább megspóroltuk egy taxi árát. A beszélge-
tés közben kiderült, ők azok, akikről Ana me-
sélt. Kicsi a világ. Ez az est volt az egész
kirándulás mélypontja, s nem csak nekünk,
hanem a párnak is, akikkel megismerkedtünk.
Az egyedüli étel, melyet felszolgáltak, ízetlen
volt, a fado ének pedig inkább kiabálásnak
tűnt, mint éneknek. Nem vártam egy Amelia
Rodrigues-kaliberű teljesítményt, de ennél
egy kicsit azért jobbat. Túléltük, nagyobb baj
ne legyen, csak éjfél körül értünk haza.
Május 4. (Lisszabon, Sintra, Cascais, 
Cabo da Roca, Lisszabon)

Ma van az utolsó teljes napunk Lisszabon-
ban, illetve környékén. Egy teljes napi túra,
mintegy 100 km-es körút autóval, idegenve-
zetővel. Az útvonal: Lisszabon, Sintra, Cas-
cais, Cabo da Roca, Lisszabon. Reggel 9-kor
Tanya, aznapi vezetőnk már vár a szálló előtt
egy nagy BMW-vel, tehát indulunk. Mielőtt
indulnánk, átad egy kis csomagot és egy bo-
rítékot. A levelet a taxisofőr írta, aki első nap
felvett a röptérről. Elnézésünket kérte a téve-
désért, mellékelt 5 eurót, ami többszöröse
volt, mint amennyit fizettünk a taxiért. A cso-
magban pedig egy doboz finom csoki, hogy
kiengeszteljen. Hát igen, tévedni emberi
dolog, de hogy be is lássuk, és bocsánatot is
kérjünk, nem mindannyian tesszük meg, főleg
ilyen bőkezűen. Tanya végig szabadkozik,
hogy nagyobb autóhoz van szokva, ezzel nem
megy jól a vezetés. Pedig jól vezet. 

Északra, illetve északnyugatra haladunk,
első megállónk Sintra. Az út kellemes, a for-
galom nem nagy, a táj szép. Dombos, rende-
zett vidék, piros cserepes, fehér falú házak az
út mentén. Sintra valahol a dombok, illetve az
óceán között fekszik, mikroklímája kellemes.

Szellős és nedvesebb, mint a környék. Persze
erre az uralkodóház is felfigyelt, tagjai gyakran
látogattak ide, és palotákat építettek. Talán a
legérdekesebb a Palacio Nacional de Pena.
Mondanom sem kell, hogy egy domb tetején
áll. Piros bástyái messziről látszanak, s ha az
ember egyszerű látogatóként megy, bizony fel
kell kapaszkodnia a meredek dombon. Tanya
letesz az egyik bejáratnál, és megmondja, hol
találkozzunk 2 óra múlva. A palotába nem lehet
autóval bemenni, sőt a közelébe sem lehet ke-
rülni. Megvesszük a belépőjegyet és lassan ne-
kirugaszkodunk a dombnak. Kezdetben alig
voltunk egypáran, de amikor a várhoz értünk,
megváltozott a helyzet. Ahogy közeledünk, a
vár kezdetben egy színes játéknak tűnik, ahol a
különböző építészeti stílusok szabadon válto-
gatják egymást. A mór hatástól a gótikus stílusig
sok irányzat megtalálható. A várban sétálgatva
azonban hamar megszokjuk a különböző stílu-
sokat, sőt úgy tűnik mintha össze is illenének.
Haladni csak lassan tudunk, mert sokan va-
gyunk, és előzni nem lehet a helyszűke miatt.
Szerencsére az idő is csodás, a kilátás pedig pár-

ját ritkítja, s a két óra hamar lejárt. Hiába,
egyes uralkodóknak jó ízlésük volt. Ha lené-
zünk, egyik irányban látszik a Castelo do Mo-
uros, azaz a Mór Kastélyvár, melynek eredete
visszanyúlik a VIII. századba. Időnk azonban
véges, visszamegyünk a központba körül-
nézni. Talán a Nemzeti Palota (Palacio Natio-
nal de Sintra) a legkiemelkedőbb látvány, két
fehér kéménye szinte a város minden pontjáról
látható. A XIV. sz.-ban épült, a mórok uralma
alatt is állt, és a portugál uralkodóház lakhelye
volt 1880-ig. A jellegzetes mór stílus elemei
mellett sok más behatás is megtalálható rajta.

Lévén május eleje, még csak a tuistaszezon
kezdete, de így is többen vagyunk, mint sze-

retném, de hát nem csoda, az idő szép, sok a
látnivaló. Megebédelünk az első vendéglő-
ben, ahol helyet találunk, és indulás tovább a
következő állomásunk, Cascais felé.

Aránylag közel van, az óceán partján, és
könnyű megérteni, miért Lisszabon tehető-
sebb polgárainak kedvenc helye. Közel hozzá,
a Cabo da Roca sziklás partja is csalogatja a
látogatókat.
Május 5. (Porto)

Autót bérelünk, utána indulás északra Porto
felé. Gondoltuk, útközben megállunk Coimb-
rában, mely különleges helyet foglal el a por-
tugál történelemben, kultúrában. Hat portugál
király szülővárosa, Portugália legrégebbi
egyetemének székhelye. Volt római és több-
ször mór uralom alatt, 1139–1256 között
pedig Portugália fővárosa. A Mondego folyó
két partján terül el, és mint a portugál városok
nagy része, dombon van és sok látnivalót ígér.
Jó lett volna megnézni, de egy dolgot nem
tudtunk. Május 5. a ballagás napja, és ilyenkor
egy jólértesült turista nem látogatja meg,
ugyanis nemhogy autóval, de még gyalog sem
lehet haladni. Mi azonban nem voltunk erre
felkészülve, és csupán az egyetemig jutottunk

el valahogy. Innen aztán se előre, se hátra.
Minden kar végzős diákjai más színű egyen-
ruhában, mindenki vidám, kacarászik, egyesek
virágcsokorral, mások egy trombitával, ismét
mások csak úgy magukra, de senki sem akar
mozdulni. Még az autónk ajtaját sem tudom
kinyitni, hogy legalább egypár képet készítsek.
Egy jó órai araszolás után valahogy sikerült
egy főútra jutni, onnan pedig irány Porto.

Időben megérkezünk, a szállodát is megta-
lálom, szép helyen van a Douro folyó partján,
s ablakunkból lehet látni az Arrabida hidat. A
szálloda tetején egy kellemes kávézóról be-
látni a környező tájat.

(Folytatjuk)
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A Pena nemzeti kastély

Fodor Lajos

Sintrai utcarészlet

A Cabo da Roca part

A Douro és az Arrabida hídA sintrai Nemzeti Palota

Portugáliai kirándulás salamancai kitérővel 



Külvárosi kapuban kisgyerek
száraz kenyeret majszol, ám – igézet –
az édes, ikrás napfény rápereg
s ő nyalni kezdi ezt az égi mézet.

A négysoros címe Mézes kenyér. Ritka al-
kalom, hogy október közepén ily idillt venne
tollvégre a költő. Mégis Kosztolányi Dezső-
Negyven pillanatképének egyike méltó e
naphoz. Tizenkilenc éve, 2001. október kö-
zepén a Pékek Világszövetsége október 16-át
a kenyér világnapjává nyilvánította.

1992 decemberében az ENSZ közgyűlése
a szegénység elleni küzdelem világnapjává
nyilvánította október 17-ét.

Olyan most a mező reggelenkint, mintha
gyémántos fátyolrongyokkal volna behul-
latva. A kis mezei pókok hálói azok. A kis
mezei pókok is érzik már a kegyetlen hónapok
közeledését: nincs hajlék, nincs kályha, nincs
éléstár! – Gárdonyi Géza Októberének so-
rait veszem kölcsön. – A természetnek nyo-
morult kis mostohagyermekei érzik a közelgő
telet: fölmásznak a legmagasabb fűszálak he-
gyére, föl a napbanézőfű kék virágaira, a bo-
gáncs borzas fejére, a telegráf-oszlopok
hideg porcelángombjaira, és ott dermedez-
nek, töprenkednek, hogyan lehetne mene-
külni?

Zordul az ősz, öregedik. A kenyérre csor-
duló fényt, mint aranyló mézet, majszolja a
szegény kisgyerek, s az elszállni kívánó ökör-
nyál hercege – a szegény kis pók – szintén a
nyárra, a tavaszra gondol.

Be jó lenne még azt mondani mindig:
Szívem fürösztik tavaszi kegyek,
a napsugár is éget,
virágosak a rétek,
és holnap kirándulásra megyek.

Be jó lenne egy szép kézlegyintéssel
elintézni az egész őszi dolgot:
– Eh, nem fél, aki bátor,
csak rövid nyári zápor,
és boldog marad mindig, aki boldog.

De hiába, már nincs levél a fákon,
halk tűz robogja be a tűzhelyet,
felhők – mint soha régen –
bóbiskolnak az égen,
s már nem lehet, már nem lehet... 

Dsida Jenő Öreg októbere még Szatmá-
ron született, 1925. október 19-én. Október
közepe. A szakadozó felhőfátyol alig pislog-
tatja a napot.

A levegő hideg, kék és merev,
S sziszegve metszi éles cirpelés,
Mint bánya mélyén a kék érceret
A zengőfúró. Már a fény kevés.
A sötét ég tisztára van seperve,
A láthatár fakó vonal, üres, –
Vízszintes közönyét ezüst s veres
Tornyok nem gyujtják fel már.

Komor este.

Október. Pompa és szín nincs to-
vább.

Ó, mikor még arany fény lihegett,
S tömör bíbor és roskadó brokát
Fedte a kéjes, ájult ligetet...
Már meztelen az erdő. Végesvégig
A züllött úton roncs, bú és szemét.
Korhadó tönkök. Egy nyirkos, setét
Kórón vén varjú hamvas hasa kéklik.

Ősz, fáradt isten! – csendes és unott,
Kinek halavány ujjaid közül
Arany hullt, s már aranyaid unod,
Szeretsz-e? – lelkem hozzád mene-

kül.
Szemed sárga, hűvös nézését küldd

le
A szívemig a hervadt végtelenből,
Ím hozzád búsan és keserűn leng föl
Eltűnődésem lassú tömjénfüstje…

Tóth Árpád Októbere ez, rideg szürkeség.
De éjszakánként a köd néha engedi felcsil-

lanni a kihűlő ég csillagait.

Bandukoltam, kezem szakadt zsebembe
vágva,

bizony kabátom is eszményire kopott.
Mentem az ég alatt, ó, Muzsa, lovagod,
hahó, szivemben mily fényes szerelmek

álma!

Jókora luk virult nadrágom fenekén.
Ittas Hüvelyk Matyi, morzsolgattam bo-

lyongván,
rímeim. Tulnan a Nagymedve volt a kocs-

mám,
és fönn csillagaim suhogtak könnyedén.

– írja az 1854. október 20-án született 
Arthur Rimbaud a Bohémiámban. (Rónay
György magyarította zseniálisan.) 

S hallgattam őket én az út partján pihenve
szép őszi esteken, mig rászitált fejemre
a harmat, mint a gyöngy, mit újból színe

vet;

vagy a fantasztikus árnyak közt zengve
rímet,

pengettem, mint a húrt, sebesült lábbelim-
nek

zsinórját, szivemen nyugtatva térdemet.

E hónapban, 1832. október 21-én született
Alfred Nobel is. Minden évben a születés-
napja előtti héten hozza nyilvánosságra a
Svéd Királyi Tudományos Akadémia a díja-
zottak névsorát.

Az idei orvosi Nobel-díjon három kutató
osztozott a hepatitis C-vírussal kapcsolatos
kutatásokért. A krónikus, súlyos károsodást
okozó, vér útján terjedő hepatitis egyik kóro-
kozóját, a hepatitis B-vírust a ’60-as években
fedezték fel, s 1976-ban jutalmazták a felfe-
dezőt Nobel-díjjal. A felfedezés után a vért
már szűrték e vírusra, azonban még így is túl
sok fertőzés maradt, ezért feltételezhető volt,
hogy van még egy ismeretlen kórokozó, fel-
kutatására nagy erőket összpontosítottak már
a ’70-es években. Végül Harvey J. Alter mu-
tatta ki az addig ismeretlen vírust, Michael
Houghton különítette el az új vírus örökítő-
anyagát, Charles M. Rice pedig bebizonyí-
totta, hogy ezeket a fertőzéseket egyetlen
vírus okozza. A felfedezésnek köszönhetően
ma már e vírusra is lehet szűrni véradáskor.
Mi több, kifejlesztették a vírus elleni haté-
kony gyógyszert is.

Az idén a fizikai
Nobel-díjat is hárman
kapják. A brit Roger
Penrose az általános re-
lativitáselmélet és 
a fekete lyukak kapcso-
latában tett felfedezései-
ért, a német Reinhard
Genzelt és az amerikai
Andrea Ghezt pedig
mint az első olyan kuta-
tókat ismerték el, akik
szupermasszív objektu-
mot azonosítottak a Tej-
útrendszer közepén,
vélhetően egy fekete
lyukat, amely maga felé
húzza a csillagokat, óri-
ási sebességű keringésre
késztetve őket. A felfe-
dezés Einstein óta a leg-
nagyobb hozzájárulás az
általános relativitásel-
mélethez. Roger Penrose
1960-as évek óta tett
kozmológiai felfedezé-
sei bizonyították, hogy a
fekete lyukak léte egye-
nes következménye
Einstein elméletének.

(Einstein különben nem hitt a fekete lyukak
létezésében.) 

A kémiai Nobel-díjat a modern génszer-
kesztési eljárások, azon belül is a
CRISPR/Cas9 kifejlesztéséért, ketten kapták.
Emmanuelle Charpentier fontos szerepet
játszott a bakteriális CRISPR/Cas9 immun-
rendszer molekuláris mechanizmusainak fel-
ismerésében. Jennifer A. Doudna úttörő
kutatója a katalitikus ribonukleinsav röntgen-
vizsgálatának, az RNS-interferenciák felis-
merésének, valamint a CRISPR (Clustered
Regularly Interspaced Short Palindromic Re-
peats, azaz a rendszeresen felfűzött térközön
belüli, rövid, visszafelé is olvasható ismétlő-
désű) DNS-szekvenciáknak. Még sosem for-
dult elő, hogy a megosztott kémiai
Nobel-díjat két nő kapta volna. A
CRISPR/Cas9 egy, a génszerkesztésben hasz-
nált genetikai olló. Közös munkájuk során si-
került újraalkotniuk a baktériumok genetikai
ollóját in vitro. Bebizonyították, hogy az olló
segítségével bármelyik DNS-molekula levág-
ható előre meghatározott helyen. Ezáltal a
kutatók sosem látott pontossággal változtat-
hatják meg az állatok, növények és mikroor-
ganizmusok DNS-ét. A 2012-ben bemutatott
CRISPR/Cas9 génszerkesztési eljárás hatal-
mas felfordulást okozott a tudományos világ-
ban, hiszen új korszakot nyitott az
élettudományban, ami beláthatatlan hasznot
hozhat az emberiségnek. A genetikus mérnö-
kök olyan növényeket fejleszthettek ki, ame-
lyek ellenállnak a penésznek, a kártevőknek
és az aszálynak is. Az orvostudományban új
rákterápiás kísérletek indultak, és hamarosan
az örökölt betegségek is gyógyíthatóvá vál-
hatnak.

Az őszről az 1855. október 21-én végleg
őszbe költözött Vörösmarty Mihály ezt írta
még 1816-ban Székesfehérváron:

Eltűnt a Nyárnak hévséges színe előlünk,
Jól tévőjelei kár, hogy enyészni tudók.
Őszre kerűlünk már, mely csak változni

szokott bár,
Mégis hasznos üdő, mert hoza jókat elő.
A szőllőtőkék meg lévén rakva fejekkel,
A vagyonost hozzák nem kis örömbe kivált.
Végre a szőllőlév hordókba töltetik, és itt
Tisztán megforrván, bor nevezetre kerűl

(…)

Mint a bor, kiforrja magát e világ is ebből
a pandémia sújtotta októberből.

Ennek reményében maradok kiváló tiszte-
lettel. 

Kelt 2020-ban, a kenyér világnapján
Még arany fény lihegett, s fedte a kéjes, ájult ligetet

A sötét ég tisztára van seperve, a láthatár fakó vonal
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A természet kalendáriuma (CDXXXII.)



Első alkalommal kerül sor arra, hogy
erdélyi kutatóintézet egy erdélyi ma-
gyarokra reprezentatív adatfelvétellel
kapcsolódjon be egy nagymintás
nemzetközi összehasonlító vizsgá-
latba. A kutatást a kolozsvári Nemzeti
Kisebbségkutató Intézet végezte,
még a COVID–19 járvány előtt, a Eu-
ropean Values Study keretén belül. 

A European Values Study1 egy nagymin-
tás, longitudinális kérdőíves vizsgálat, ami
azt térképezi fel, hogy az európaiak milyen
értékek, preferenciák és attitűdök mentén vi-
szonyulnak az élethez, családhoz, munkához,
valláshoz, a társadalmi környezetükhöz és a
politikához. 2017-ben már az adatfelvétel
ötödik hulláma kezdődött meg. Az egyes or-
szágokban az ezt követő három évben került
sor adatfelvételre. Az 1981-ben indult vizs-
gálatban részt vevő országok köre időközben
jelentősen bővült. A rendszerváltást követő
második hullámtól szerepelnek kelet-európai
országok, és az ötödik hullámban fordult elő
először, hogy kisebbségi népességek, mégpedig
a finnországi svédek és az erdélyi magyarok
külön reprezentatív mintával szerepelhettek a
42 részt vevő ország mellett. (...)
Amiben nem különbözünk a többségtől: 
család, nemi szerepek, vallásosság

Az elemzés során a kutatók az erdélyi ma-
gyarok értékrendjét európai összehasonlítás-
ban vizsgálták. Ugyanakkor az egyik
legfontosabb kérdésük az volt, hogy milyen
dimenziókban van a kisebbségi és többségi
népesség között hasonlóság, hol vannak elté-
rések, illetve melyek azok a területek, ahol az
erdélyi magyarok esetleg inkább a magyaror-
szágiakra hasonlítanak. Az elsőként bemuta-
tott három témában, a családra és a nemi
szerepekre vonatkozó értékekben, illetve a
vallásgyakorlásban nincs jelentős román–ma-
gyar eltérés. Ezeken a területeken (európai
kontextusban sajátos) romániai trendek jel-
lemzőek az erdélyi magyarok esetében is. 

A különböző európai társadalmak között
nincs különbség a tekintetben, hogy a család-

hoz való ragaszkodásnak kiemelt szerepe
van. A válaszadók 99 százaléka számára fon-
tos, mintegy 89 százalék számára pedig na-
gyon fontos a család. Abban azonban már
jóval kisebb az egyetértés, hogy milyen érté-
kek kapcsolódnak a családhoz, és egyáltalán
mit tekinthetünk családnak. Ezeket az aspek-
tusokat számos kérdés vizsgálta, amelyek
azonban végeredményben négy dimenzió
mentén mérték fel a kérdezettek értékrendjét.
Ezek a magánéleti liberalizmus, a családi kö-
telességtudat, a családon belüli, illetve a köz-
szférában megmutatkozó nemiszerep-
elvárások. 

Az EVS magánéleti liberalizmust négy
kérdésen keresztül vizsgálta, amelyek közül
kettő a homoszexualitás, egy-egy pedig az
abortusz és a válás elfogadottságára vonatko-
zott. Mind a négy kérdés tekintetében egy
éles törésvonal mutatkozik meg Európa nyu-
gati fele és az egykori szocialista országok
között: az előbbieket elfogadóbb álláspont
jellemzi. Az erdélyi magyarokra (és Románi-
ára) a kelet-európai régión belül is kevésbé
jellemző a magánéleti liberalizmus. Így, egy
1 és 10 közötti skálán 2,4-es értéket kapott a
homoszexualitás, 3,5-öt az abortusz és 4,7-et
a válás elfogadottsága. Minden ötödik erdélyi
magyar (21%) vélekedik úgy, hogy „a homo-
szexuális párok ugyanolyan jó szülők, mint
más párok”, ami európai összehasonlításban
alacsony, de a romániai érték (12 százalék)
közel duplája. Összességében az erdélyi ma-
gyarok 9 százalékát jellemzi határozott ma-
gánéleti liberalizmus, míg a konzervatív
értékrendet vallók aránya 60 százalékos. 

A családi kötelességtudatot két kérdés
mérte. Ezek egyrészt arra kérdeztek rá, hogy
a gyermekvállalás a társadalommal szembeni
kötelesség-e, másrészt pedig arra, hogy a
gyermekeknek kötelességük-e a szüleikről
gondoskodni. Az első kérdés esetében az
egyetértők aránya 56, a második esetében 59
százalék. Összességében az erdélyi magyarok
36 százalékát jellemzi erős családi köteles-
ségtudat, míg 30 százalékára ez egyáltalán

nem jellemző. Vagyis az erdélyi magyarok
esetében az erőteljes magánéleti konzervati-
vizmus mérsékelt családi kötelességtudattal
társul. Ebben a tekintetben nincs számottevő
különbség a romániai átlaghoz képest. 

A nemi szerepekkel kapcsolatban az erdé-
lyi magyarok – a romániai társadalom egé-
széhez hasonlóan – megosztottak,
ugyanakkor a privát szférában erősebb a ha-
gyományos nemi szerepekhez való ragaszko-
dás. Így 68 százalék szerint „lehet munkát
vállalni, de amit egy nő igazán akar, az az
otthon és a gyermekek”, és 52 százalék sze-
rint „a férfi dolga pénzt keresni, a nő dolga a
háztartásról és a családról gondoskodni”. A
munkaerőpiacon és a közszférában ezzel
szemben az egyenlőségpárti álláspont van
enyhe többségben. Így „csupán” 44 százalék
ért egyet azzal, hogy a férfiak jobb politikai
vezetők, 42 százalék pedig úgy gondolja,
hogy jobb gazdasági vezetők, mint a nők. A
nők munkaerőpiaci diszkriminációját a kér-
dezettek fele tartotta elfogadhatatlannak, és
egyharmada értett vele egyet. Ez utóbbi arány
alacsonyabb a romániai átlagnál (43 száza-
lék). A nemi szerepek ilyetén felfogását, va-
gyis, hogy a közszférában elfogadottabb az
egyenlőségpárti álláspont, mint a magánszfé-
rában, az ezzel foglalkozó kutatók gyakran
írják az államszocializmus számlájára, amely,
miközben ösztönözte a nők munkaerőpiacra
lépését, a magánszférában a hagyományos
nemi munkamegosztást támogatta.

Lényeges eredmény, hogy a családdal kap-
csolatos értékekben nincs különbség a több-
ség és kisebbség között. Ebben a tekintetben
az erdélyi magyarok a romániaiakhoz – és
nem a némiképp liberálisabb és inkább
egyenlőségpárti magyarországiakhoz – ha-
sonlítanak. Az erdélyi magyarok ezzel elüt-
nek az olyan kisebbségi közösségektől, mint
az észtországi oroszok, bulgáriai törökök,
vagy macedóniai albánok, ahol a többséghez
viszonyítva eltérő (alapvetően konzervatí-
vabb) családi-magánéleti mentalitás jel-
lemző.

Vallásosság 
A vallásosság tekintetében Románia sajá-

tos helyzetét kell kiemelnünk, amely gyakor-
latilag minden mutató szerint Európa
legvallásosabb országa. Itt a legmagasabb a
felekezeti kötődéssel rendelkezők (97 száza-
lék), a rendszeresen templomba járók (31
százalék), a rendszeresen imádkozók (81
százalék), a magukat vallásosnak tekintők
(85 százalék), az istenhívők (97 százalék) és
a feltámadáshívők (69 százalék) aránya. Az
Európa nyugati felét jellemző szekularizá-
ciós trenddel szemben ráadásul Romániában
inkább egyfajta vallási revitalizációról be-
szélhetünk, ami az előbb említett mutatók-
ban is megmutatkozik. Az ezzel foglalkozó
kutatók több tényezőt említenek az intenzív
vallásosság okaként. Egyrészt a Román Or-
todox Egyház ugyan alárendelődött az állam-
nak a múlt rendszerben, de más országokhoz
képest erős intézményrendszerrel vészelte át
ezt a periódust. Másrészt az ortodox egyház-
nak a rendszerváltást követően privilegizált
viszonya volt az államhatalommal, ami je-
lentős állami beruházással járt együtt az egy-
házi infrastruktúrába. Az elmúlt 30 évben a
templomok száma majdhogynem megduplá-
zódott, és egy sor állami finanszírozású rend-
szerben (oktatás, egészségügy, büntetés-
végrehajtás stb.) jelent meg az egyház. Ez
egyszerűen megnövelte az egyházi szolgálta-
tások súlyát és jelenlétét a hétköznapokban. 

Eredményeink szerint az erdélyi magyaro-
kat is a romániaihoz hasonló (európai össze-
hasonlításban kiugróan magas) vallásosság
jellemzi, annak ellenére, hogy a magyarok
túlnyomó többsége nem a domináns ortodox
felekezethez tartozik. Így az erdélyi magya-
rok 99 százalékának van felekezeti kötődése,
34 százalékuk templomlátogató, 83 százalé-
kuk imádkozik rendszeresen, 89 százalékuk
tekinti magát vallásosnak. A fokozott vallási
aktivitás egyébként más, a többségtől eltérő
felekezethez tartozó kisebbség esetében is
jellemzőnek bizonyult. 

Lásd:
https://europeanvaluesstudy.eu/about-evs/

(Nemzeti Kisebbségkutató Intézet)
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Erdélyi magyarok Európa értékrendtérképén



AZONBAN �
AFRIKAI 

KÉRŐDZŐ

ROMÁN
REPÜLŐ-
FELIRAT

ÓRIÁS-
KÍGYÓ

�
ELŐTAG:

EZREDRÉSZ

��

�
�� 

� � � �

SZT. ISTVÁN
ANYJA

SPORTING

� �

�� … MARS!
(EREDJ)

HATÁROZÓ-
RAG

�

VAN BÁTOR-
SÁGA

KÖZÉP-
ÉRTÉK

� � SZINTÉN
AFRIKAI
ÁLLAM

�
ÉTEL-

ÍZESÍTŐ
ISTEN

HÍRNÖKE

�
ÉKSZER- 
KELLÉK

�� �
ITÁLIAI
VÁROS

��

� � �

RÉGI 
FA-

MÉRTÉK
�

MŰSZAKI AT-
MOSZFÉRA

CÉGFORMA

� � ELŐTAG: 
DAGANAT

NITROGÉN-
MONOXID

�

FÖLDTÖRT.
ÓKOR
NEDV

� � �
DÖLYF

NUMERO

�

�� MAGAS 
ÉPÍTMÉNY

CIN

� � X ... Z

ÉPÜLETMA-
RADVÁNY

�

PACI
TIMUR … 

(TAMERLÁN)

� � MUTATÓSZÓ
NÉMET ÍRÓ

(MAY)

� ... AVIS (RIT-
KA MADÁR)

TÁROL
(INFO.)

� �

�� �
TILTÓSZÓ

AMENNYIBEN

� �
KACAT �

IDŐ JELE

FÖLD
(LATIN)

�

HANGLÁDA

� � � KASSÁK L.
LAPJA
SKÁLA-
HANG

�

�� � HARAP

… BAMBA
(SLÁGER)

� � KÓRHÁZ
JELE

KIHALT
MADÁR

�

NYAKMELE-
GÍTŐ

TAKAR

� ÁGYNEMŰ
RÉSZE

BIZTATÓSZÓ

�� �

�� DE MENY-
NYIRE

KORSÓ-
TÖREDÉK!

�� PÁRATLAN
ORSÓ!

RANGJELZŐ

�

ROBERT
DE …

(SZÍNÉSZ)
�

� … MARK
(VÉDJEGY)

ZORRO 
JELE

� �

KILYÉN 
LEVENTE

��

�

��

1 2 3 4 5 6 7 8 �

10 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22

23 24 25 26 27

28 29 30 31 32 33

34 35 36 37 38

39 40 41 42

43 44 45 46 47 48

49 50 51 52 53

��
54 55

A megjelölt sorokban, oszlopokban szereplő helyes megfejtéseket október 29-ig a
Népújság címére (Dózsa György u. 9. szám) beküldők – két személy – egy-egy
könyvet nyerhetnek. A pályázati szelvényt – a pályázat címével együtt – kérjük
kivágni és a borítékra ráragasztani. (Egy borítékban csak egy pályázati szelvény
szerepelhet.) 

A két rejtvény azonos számú meghatározásait keverve közöljük. A megjelölt 
négyzetekbe kerülő betűket folyamatosan összeolvasva Majtényi Erik egyik
művének a címét kapjuk. Könnyítésül egy betűt előre beírtunk.

VÍZSZINTES: 1. Antik számolóeszköz – Gengszter, haramia. 7. Szikladarab –
Ibolyaszirmok! 8. Kolostorvezető szerzetes – Porhanyós. 9. Tesz – Norvég, gaboni és
kambodzsai autójel. 11. Kocsma része – Hüvelyes növény. 12. Eszes – Gabonát levág.
14. Azonos betűk – Öreg ember, népiesen. 15. Békaporonty – Bútorféleség. 18. Táplál –
Zúdul, zajlik. 19. Magakadályoz – Cimbora, koma. 22. Páratlan relé! – Aggódni kezd!
23. Líra – Zenés, táncos műsor. 25. Szoba belseje! – Óra betűi. 27. Bevonat, glazúr – A
deutérium, az ittrium és az oxigén vegyjele. 28. … TASZSZ, orosz hírügynökség – Fukar
nép. 30. Rangjelző szó – Szép darab! 31. Zápor – Randevú.

FÜGGŐLEGES: 1. Kaverna, tárna – Játékvezető. 2. Csésze – Manilakender. 3. Kilo-
liter – Igen, oroszul. 4. Tipikus darab! – Ugandai, osztrák és belga autójel. 5. Független –
Perspektíva. 6. Korallzátony – Habzsol. 10. Hibátlan, kifogástalan – Felöltő. 13. Osztrák
tartomány – Filmcsillag. 16. Előrejut – Holttest. 17. Asztalterítő – Szabályoz, ponto-
sít. 20. Kedvelt női név – Formával kapcsolatos. 21. Girland – Hosszú női sál. 24. Virág-
tartó – Testrész. 26. Végtelen rovat! – Egyik oldal. 29. Kettőzve, egyik nagyszülő – Tete-
jére.

Koncz Erzsébet

Az OKTÓBERI ÉVFORDULÓK (1.) 
című pályázat nyertesei:

György József, Magyarkirályfalva, Iskola u. 
Pithó Irma, Marosvásárhely, Predeál u. 

A pályázati rejtvény megfejtése:
Markovics; Endrei; Lakos; Kazinczy; Frivaldszky; 

Engel; Benacerraf
Kérjük a nyerteseket, 

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

Megfejtés 
az október 9-i számból:

Ikrek: Délvirágok

Skandi: A jó tulajdonságokat
szeretjük, a rossz tulajdonsá-
gokba szerelmesek vagyunk
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Szerkeszti: Kiss Éva 917.

Z

VÍZSZINTES: 1. Francia festő, író, 200 éve született (Eugène). 10. Másolópapír.
11. Ő mint férfi (francia). 12. Író, publicista, 150 éve született (Pál). 16. Balzsam. 17.
Rendszeres testedzés. 19. Védő, kímélő. 20. Lét (német). 22. Téli jármű. 23. Életút. 25.
Párt! 26. Portugál hajós (Bartholomeu). 27. Félelem! 28. Arrább. 30. Fűféle (szürkés). 32.
Előtag: millió. 34. … King Cole (rockénekes). 35. Monte Cristo börtöne. 37. Dátumrag.
38. Zsinórmérték. 39. Erkölcsileg elfajul. 42. Nobel-díjas orosz író (Ivan Alekszejevics)
(150 éve született). 43. Igevégződés. 45. Órómai köszönés (Élj boldogul). 46. Nagyon
(angol). 47. Félszáz! 49. Minőségellenőrző osztály (röv.). 51. Kurtábbá tesz. 53. Olasz-
ország NOB-jele. 54. Kertész, kerttervező, 200 éve született (Ármin). 55. Ügyvéd,
bíró, jogi doktor, 150 éve született (Ferenc).

FÜGGŐLEGES: 1. Áruért pénzt ad. 2. A radon vegyjele. 3. Germán főisten. 4. Béke
(orosz). 5. Félszeg! 6. Biztatószó. 7. Mikszáth felesége. 8. Csak (német). 9. Mezőgazdász,
intézetalapító, 250 éve született (Antal). 12. Zeneszerző, 150 éve hunyt el (Mihály).
13. Ötévesek iskolája. 14. Hajnali mise (adventben). 15. Csak félig! 18. Bíboros, egyházi
író, 450 éve született (Péter). 21. Menjetek (latin). 22. Zokog. 24. Az antimon vegyjele.
26. Német szabvány. 27. Önző. 29. Szokatlan, furcsa. 31. Táncos mulatság. 33. Félig
enyves! 36. Költő, 100 éve halt meg (Áron). 38. Rövid. 40. Római 55. 41. A hegy …
(bor). 42. A noteszbe jegyez. 44. Káposztaféle. 46. Vaduz páratlan! 48. Főispán, diplo-
mata, 450 éve halt meg (Ferenc, báró). 49. Zenetörténész, esztéta, szakíró, szeptember-
ben 150 éve született (Géza). 50. Cin. 52. Bent pici! 53. A jód és a fluor vegyjele. 

L.N.J.
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KOBAK KÖNYVESBOLT

Marosvásárhely,
Győzelem tér 

18. szám, 

www.bookyard.ro
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Hector Berlioz aforizmája 
a politikáról:

„A politikában nincs sem
tökéletesen jó, …”

(a gondolat befejező része 
a rejtvényben alakul ki)

PÁLYÁZATI REJTVÉNY
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TÁJÉKOZTATÓ
Tisztelt páciensek!
Az MCA Health Care orvosi laboratórium folyamatosan a be-

tegek rendelkezésére áll, és a fokozott biztonsági előírásokat be-
tartva, a COVID–19-járvány idején is elvégzi az egészségügyi
biztosítópénztár által megtérített laboratóriumi vizsgálatokat.

Laboratóriumi mintavételre hétfőtől péntekig 7–11 óra között
várjuk önöket.  
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A könyvtáralapító kancellár gróf Te-
leki Sámuelről (1739–1822) és déd-
unokájáról, az Afrika-utazó gróf
Teleki Samuról (1845–1916) olyan
jeles kutatók írtak könyveket, mint
Erdélyi Lajos, dr. Deé Nagy Anikó, dr.
Szabó Miklós vagy dr. Tonk Sándor
professzor. Mindkét Teleki Erdély
történelmének kimagasló személyi-
sége volt, akik egy adott korban igen
fontos szerepet játszottak az erdélyi
és az összmagyarság életében. Mind-
kettejük neve szorosan fűződik Sá-
romberkéhez, és mindketten
világhírnévre tettek szert. 

Sáromberke és a Telekiek
A Teleki családról méltán elmondhatjuk,

hogy nagyon fontos szerepet töltött be a
közszolgálat, a tudományművelés, a közmű-
velődés terén. Sáromberke történetének
utolsó három évszázada szorosan összefo-
nódott a Teleki család, a Telekiek sárom-
berki uradalmának történetével. A
rendszerváltás előtt a sáromberki lakosok
nagy része keveset tudott a könyvtáralapító
és Afrika-kutató Telekiekről, később ezt a
hiányosságot igyekeztek pótolni. A reformá-
tus egyház Teleki Sámuel-szobrot állított a
templomkertben, így tisztelegve a könyvtár-
alapító kancellár emléke előtt. 2016-ban Be-
rekméri D. István sáromberki pedagógus,
helytörténész a két Telekiről verses monog-
ráfiát írt, amelyben kultúr- és helytörténeti
ismereteket osztott meg egy kissé szokatlan,
verses formában. 

Október 11-én, vasárnap Porkoláb Levente reformá-
tus lelkipásztor és a református egyházközség szerve-
zésében A Teleki-gyökerektől a ma gyümölcséig
címmel Teleki-ünnepséget tartottak Sáromberkén. Az
ötlet a lelkes és igencsak tevékeny Porkoláb tiszteletes
úré, aki a Communitas Alapítványhoz pályázatot nyúj-
tott be a rendezvény anyagi hátterének biztosítása ér-
dekében. 

– Azt hiszem, a mai ünnepségünkkel sikerült bebi-
zonyítani, hogy kis összegből is lehet színvonalas ren-
dezvényt szervezni. Köszönet mindazoknak, akik
anyagiakkal, szellemi vagy fizikai munkával segítették
az ünnepség megszervezését – nyilatkozta a rendez-
vényt követően a lelkipásztor. De ne vágjunk a dolgok
elébe. Lássuk röviden, hogy milyen mozzanatai is vol-
tak a hétvégi Teleki-ünnepségnek.
Mihály, Sándor és Sámuel

Az esemény ünnepi istentisztelettel kezdődött. Az
igehirdetést követően két sáromberki helytörténeti ku-
tató előadására kellett volna sor kerüljön. Sajnos Nagy
Domokos tanár családi okok miatt nem tudott szemé-
lyesen megjelenni, ezért Sáromberke a Teleki-kor első
felében (1685–1785) című vetített képes bemutatóját
Porkoláb Ildikó tiszteletes asszony olvasta fel. 

Először gróf Teleki Mihály életéről és karrierjéről
tudhattunk meg részleteket. Elszegényedett középne-
mesként kezdte, később tordai főispán és fejedelmi ta-
nácsos volt, majd 1672-től a bujdosók főgenerálisa.
Utódja, gróf Teleki Sándor Torda vármegye főispánja,
főkormányszéki tanácsos volt, örökségére gondot vi-
selt. Apja halála után megosztoztak a hatalmas Teleki-
vagyonon, neki jutott Gernyeszeg, Sáromberke,
Sárpatak, Erdőcsinád és néhány más birtokrész. A to-
vábbiakban bemutatásra kerültek a sáromberki refor-
mátus eklézsia kegyszerei, majd gróf Teleki Sámuel
érdemeinek méltatása hangzott el. A könyvtáralapító
számos érdeme mellett szó esett a sáromberki patró-
nusi tevékenységéről is: gyarapította a református egy-
ház vagyonát, megalapozva annak viszonylagos anyagi
önállóságát, újabb kegyszerekkel növelte az egyházi
klenódiumok számát, papi lakot és templomot építte-
tett.
Az erdélyi szellemiség fáklyavivői voltak

Berekméri D. István tanár előadása a Telekiek okta-
táspolitikájáról szólt. Elmondta, hogy a könyvtárala-
pító Teleki Sámuelnek az oktatásra is „rálátása” volt,
fontosnak látta ennek megújítását. A műveletlenség fel-
számolása érdekében pedig tudta, hogy csak az európai
egyetemek adhatnak segítséget. Felismerte, hogy az el-
avult tanítási rendszert ideje átszervezni, és elvállalta
a nagyenyedi kollégium főgondnoki tisztségét. Sárom-
berkén az egyházat és az iskolát több alkalommal tá-
mogatta pénzzel, amit az egyházi anyakönyv
bejegyzései bizonyítanak. „Fatornyú templomot le-
szedte, mint romot,/ S építtet helyébe egy új kőtemp-
lomot! Hétszáznyolcvannégyben ássák meg a helyét,/
Azaz lerakják a templom alapkövét. Kilenc év telt bele,
míg elkészült végre,/ Büszként tekint tornya azóta az

égre” – írja Berekméri D. István a verses monográfi-
ában. Felfigyelve a sáromberki gyerekek növekvő
hadára, meghagyta fiának, Teleki Ferencnek egy is-
kola megépítését. 1824-ben a tanoda el is készül fia
jóvoltából, aki egy tanítói lakás létrehozását is
támogatja. 

„Ha egy mondatban kellene összefoglalnom a Teleki
család jelentőségét, nemcsak Sáromberkén, hanem
egész Erdély, egész magyarságunk életében, akkor azt
mondanám, hogy a Telekiek az erdélyi szellemiség
fáklyavivői voltak” – hangzott el végszóként a megál-
lapítás.
Új ruhába öltözött a Teleki-kastély

A tartalmas előadásokat Cătana Krisztina szavalata
és Berekméri Réka éneke zárta, majd a sáromberki Te-
leki-kastély új tulajdonosa, dr. Benedek Imre kardio-
lógus professzor ismertette a helyiekkel az épület
felújítását, korszerűsítését célzó munkálatok jelenlegi
helyzetét, illetve beszélt jövőbeni terveiről. A jelenlé-
vők megtudhatták, hogy a főépületet nagyjából sikerült
rendbe tenni a vendégek fogadására, a bejárati termet
felújították, a bálterem és a terasz is megújult, a bal ol-
dalon Benedek doktorék egy lakrészt rendeztek be csa-
ládjuk részére, a jobb oldalon előadótermeket
alakítottak ki. 

– Célunk az, hogy a kastély egy részét erdélyi ma-
gyar művelődési központtá tegyük. A kastély bal szár-
nyát is felújítottuk, de itt még a helyiségek teljesen
üresek. Ide a Teleki és Benedek család múltjához kap-
csolódó tárgyakat szeretnénk elhelyezni. Az anyag-
gyűjtéshez kérem a sáromberkiek segítségét, szívesen
megvásárolnék a Telekiekkel kapcsolatos tárgyakat,
fényképeket, dokumentumokat. A kastély jobb szár-
nyába, az anyagiak függvényében, orvosi központot
tervezünk – osztotta meg terveit a sáromberkiekkel dr.
Benedek Imre.
KözösÉgben – keresztény zenei fesztivál

A záróéneket követően a hívek a parókia udvarára
vonultak át, ahol a község alpolgármestere, Siklódi
Csongor és a helyi gyülekezet gondnoka, id. Berekméri
Miklós megkoszorúzták Teleki Sámuel szobrát, majd
Veress Gyula-Róbert esperes áldását adta a szoborra és
a jelenlévőkre, majd felcsendült a Himnusz. 

A népes gyülekezet ezután a parókia kertjébe vonult,
ahol egy hangulatos helyszínen a Shalom ifjúsági ke-
resztény együttes előadását tekinthették, hallgathatták
meg az ünnepség résztvevői. A kilenctagú együttes si-
keres koncertje után szeretetvendégséget tartottak.
Három helyen készült ízletes bográcsétel. Berekméri
Levente, Berekméri Csaba és Bordi Zima Szilárd
finom babgulyással rukkolt elő, a Bartha házaspár
(László és Tünde) ízletes krumpligulyást főzött, Nagy
Miklós és felesége, Annamária gusztusos disznópör-
költet kínált fogyasztásra.

Az ebéd alatt Sándor Botond és Péter Botond helyi
zenészek szórakoztatták a vendégeket, nótákat énekelt
ifj. Kádár Ferenc.

A két rendezvényt a Communitas Alapítvány támo-
gatta. 

JÓKÍVÁNSÁG

ADÁSVÉTEL

VESZEK régi festményeket, képke-
reteket, paraszttárgyakat, antik búto-
rokat stb. Tel. 0731-309-733.
(9187-I)

ELADÓK: porszívó, festmények,
keretek, rádió, tévé, varrógép, ajtók,
többféle bútordarab, lemezek, órák,
csergeterítő, üvegkorsók, többféle nagy
és kicsi edény, 15 db báránybőr, sok
baba, kerékpár, szőnyegek, fából kiságy,
sok tűzifa, szép sarokkanapé, régiségek,
ezenkívül sok egyéb, minden olcsón.
Csere is érdekel.  Tel. 0265/242-342.
(9126)

ELADÓ héjatlan tökmag, kukoricafejtő
gép (600 kg/h kap.). Tel. 0747-480-255.
(9074)

ELADÓK 4 hónapos malacok. Tel. 0729-
925-074. (9027)

ELADÓ régi asztalosgyalupad, bon-
tott csempekályha, egy- és kétsze-
mélyes kanapé, esztergált állófogas,
nagy, kihúzható asztal, Saier csi-
szoló dobmotorral. Érdeklődni
a 0741-143-404-es telefonszámon.
(9215-I)

ELADÓ bornak való jó minőségű
piros szőlő (cabernet) Koronkában.
Lehetőleg leszedéssel. Érdeklődni
a 0741-143-404-es telefonszámon.
(9215-I)

ELADÓK 50 literes üvegkorsók,
autogájzer-alkatrészek, Dacia-gumi,
PVC-hordók. Tel. 0365/448-371. (9197)

ELADÓK: boroskorsó, 2 és fél, 5 és 6
vedres korsók. Tel. 0753-638-487,
0265/224-391. (9224)

ELADÓK: kukoricafejtő gép
villanymotorral, Gritzner varrógép, új
rongyszőnyeg, új gyapjúpaplan, férfi-
székelyruha, menyasszonyi ruha, női
bőrcsizma, 2 darab kis fotel, 4 darab szék,
használt cserép, többféle szőttes,
kézimunkák és függönyök. Tel.
0365/435-230. (9241)

REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, GARÁZSKAPUK és
egyéb árnyékolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy vá-
lasztékban. Tel. 0745-379-638. (sz.-I)
TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német
REHAU profilokból. Tel. 0745-379-638. (sz.-I)
A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes körű
ellátást biztosít a segélyből (koporsó, szállítás, balzsamozás, temet-
kezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534.
(20875-I)
DR. KISS RÉKA PSZICHIÁTER FOGADJA BETEGEIT Maros-
vásárhelyen, a Grădinarilor utca 16. sz. alatt. Időpont-egyeztetés a
0365/430-759 és a 0752-610-493-as telefonszámon. (p.-I)
A folyamatosan bővülő KOVÁCS PÉKSÉG új munkatársakat alkal-
maz a következő munkakörök betöltésére: PÉK és PÉKSÜTEMÉNY-
KÉSZÍTŐ, RAKTÁROS, RAKODÓMUNKÁS, SZELETELŐ,
SOFŐR. Érdeklődni az alábbi telefonszámon: 0744-403-114. 
(65041-I)
A VETA KFT. CSIZMAGYÁR MŰSZERÉSZT alkalmaz varrógé-
pek javítására és karbantartására. Érdeklődni a 0788-481-753-as te-
lefonszámon. (22319-I)
FÉMCSARNOKOT GYÁRTÓ ÉS SZERELŐ CÉG MUNKÁ-
SOKAT alkalmaz. Tel. 0744-511-215. (22329-I)
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Teleki-emlékünnepség és keresztény 
zenefesztivál Sáromberkén

Berekméri Edmond

A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények,

reklámok tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!

A székelyvajai születésű
MENYHÁRT KLÁRA
marosvásárhelyi lakosnak
92. születésnapja alkal-
mából sok egészséget és
még hosszú életet kíván
fia, Márton és lánya, Jolán,
valamint azok családja.
Isten éltessen! (9232)

A marosvásárhelyi APICOLA KFT. 
méhészszakképzést indít

A tanfolyamot elvégzők a Munka-, Családügyi és Esélyegyenlő-
ségi Minisztérium, valamint a Tanügy-, Kutatási és Ifjúságügyi Mi-
nisztérium által akkreditált képesítési bizonyítványt kapnak. 

Feliratkozni az Apicola Kft. székhelyén lehet, Marosvásárhelyen,
az 1918. December 1. út 35. szám alatt, október 30-ig. 

Az iratkozáshoz szükséges iratok:  
• a személyazonossági másolata
• a végzettséget igazoló diploma vagy a legalább VIII. osztály el-

végzését igazoló irat
• orvosi igazolás
Részvételi díj 450 lej, diákoknak és egyetemistáknak 400 lej.

Az utazóközönség 
figyelmébe!

2020. október 15-étől a 26-os, 27-es és 44-es járatok a Sapientia
Erdélyi Magyar Tudományegyetem felé vezető útvonalon megállnak
a Shopping Citynél újonnan létrehozott autóbusz-megállónál. 

Kérjük azokat az utasokat, akik a Shopping Citytől a város felé
szeretnének utazni, hogy a Sapientia végállomáson türelemmel vár-
janak 5–10 percet az autóbuszokon, amíg a sofőrök a menetrend
szerinti szünetet betartják. Köszönjük a megértésüket!

A Marosvásárhelyi Közszállítási Vállalat vezetősége



ELADÓ krizantém termelői áron, a
házhoz szállítás megoldható Maros-
vásárhely területén. Tel. 0753-438-
929. (9252-I)

LAKÁS

ELADÓ egyszintes, 2 szobást házat
keresek az oroszpiac környékén
külön udvarral. Tel. 0741-077-012,
0741-143-404. (9215-I)

EGYETEMISTA LÁNY lakótársat ke-
resünk kétszobás tömbházlakásba az
orvosi egyetem közelében. Tel. 0742-
523-072. (9223-I)

ELADÓ 2 szobás tömbházlakás pin-
cével és garázzsal a Szabadság ut-
cában. Tel. 0754-323-475. (9185-I)

KIADÓ háromszoba-összkomfortos
tömbházlakás a November 7. negyedben,
a napipiaccal szemben, csendes helyen.
Tel. 0743-864-939. (9244)

MINDENFÉLE

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT válla-
lok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (22144-I)

FUVART, bútorhordást vállalunk sze-
mélyzettel, külföldre is, valamint tör-
melékszállítást. Tel. 0749-543-104.
(8318-I)

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-
anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-
ket, harmonikaajtókat. Tel.
0265/218-321, 0744-121-714, 0766-
214-586. (8974)

VÁLLALOK mindenféle építkezési
munkát. Tel. 0741-352-972. (8125-I)

VÁLLALUNK őszi nagytakarítást, udvar-
és pincetakarítást. Elszállítjuk a szemetet.
Tel. 0743-512-168. (9207)

VÁLLALUNK tetőjavítást, építkezési
munkát, bármilyen kisebb javítást,
cserépforgatást, meszelést, vakolást,
bádogosmunkát, fából készítünk tetőt.
Saját anyaggal is dolgozunk.
Nyugdíjasoknak 18% kedvezmény. Tel.
0727-548-721. (9144)

MINDENHEZ értő mester kicserél régi
cserepeket, vállal sürgős javítást. Tel.
0747-816-052. (9208)

BÁRMILYEN típusú tetőfedést válla-
lunk, valamint kisebb javításokat. Tel.
0758-737-660, Misi. (9173)

TÖBBFÉLE tető készítése, bármilyen
kültéri, beltéri munkák. Tel. 0735-288-
473. (9172)

20% KEDVEZMÉNNYEL bármilyen
munkát vállalok, ajtó- és ablakfestést,
bádogosmunkát, ácsmunkát, kerítés-
készítést. Tel. 0756-796-531. (9236)

VÁLLALOK csatornatakarítást és -
javítást, régi tető felújítását,  tetőkészítést
(Lindab lemez), festést, bádogosmunkát.
Tel. 0742-421-164. (9235)

TERMOPÁN ajtók és ablakok javítása.
Tel. 0771-383-725. (9234)

IDŐSGONDOZÁST vállalok lakás el-
lenében. Tel. 0754-034-906. (9240-I)

ALKALMI vagy rendszeres síremlék-
gondozást vállalok. Tel. 0745-318-
396. (9252-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Fájó szívvel emlékezem a legdrá-
gább férjre, a gyergyóremetei
születésű BURJÁN LAJOSRA 
október 17-én, halálának 6. évfor-
dulóján. Búcsú nélkül
mentél el, csendesen, szerényen,
drága lelked nyugodjon békében.
Kérem a Jóistent, óvja és ölelje át
helyettem, mert csak ő tudja,
mennyire hiányzik nekem. Emlé-
két egy életen át őrzi bánatos öz-
vegye és a népes rokonság.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! (9188-I)

Fájó szívvel emlékezünk október
18-án FERENCZI FERENCRE ha-
lálának ötödik évfordulóján. Em-
léke legyen áldott, nyugalma
csendes! Isten nyugtassa béké-
ben! Felesége, leánya és két uno-
kája. (9203-I)

Szívünkben mély fájdalom, lel-
künkben nagy szeretet egy jó férj,
gondos és szerető édesapa,
nagytata elvesztése miatt. 
Immár két éve elmentél, de emlé-
ked mindig velünk marad, drága
nagytatánk, VARRÓ GYULA. Nyu-
godj békében, szeretetünk min-
dig kísér, a viszontlátás
reményében! (9953-I)

Fájó szívvel emlékezünk a szere-
tett édesanyára, GÁLFI MÁRIÁRA
halálának 17. évfordulóján. Emlé-
két szeretettel őrzi fia, menye,
unokái és azok családja. Emléke
legyen áldott, nyugalma csen-
des! (9248)

Hozzád már csak a temetőbe me-
hetünk, virágot csak a néma sí-
rodra tehetünk, jóságos szíved
pihen a föld alatt, minden érted
hullott könnycsepp nyugtassa ál-
modat. Elmentél tőlünk, mint a le-
nyugvó nap, de szívünkben élsz
és örökre megmaradsz.
Fájó szívvel emlékezünk a szent-
háromsági FARKAS JOLÁNRA
halálának 2. évfordulóján. Emlé-
két őrzi leánya, Irénke és annak
gyermekei. (9247-I)

ELHALÁLOZÁS

Lelkünkben fájdalommal tudat-
juk, hogy a gyergyóremetei szü-
letésű édesapa, nagyapa,
dédapa, após, apatárs, unoka-
testvér, rokon, ismerős, szom-
széd, 

VARGA VILMOS 
életének 87. évében tragikus hir-
telenséggel, távol otthonától el-
hagyta földi életét. Temetése
október 16-án, pénteken 14 óra-
kor lesz a marosvásárhelyi római
katolikus sírkert felső kápolnájá-
tól. 
Nyugodjál békében!

A gyászoló család. (-I)

„Küzdöttél, de már nem lehet,
a csend ölel át és a szeretet.”
Fájdalomtól megtört szívvel bú-
csúzunk édesapánktól, 

VARGA VILMOSTÓL.
Emléked örökre szívünkbe zár-
juk. 
Gyermekeid: Hajni, Gyuszi, Zsu-
zsa és családjuk. (-I) 

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 
DR. PÉTERFFY LÁSZLÓ
gyémánt diplomás orvos

egykori marosvásárhelyi sport-
orvos, főiskolai tanár, a Bolyai Lí-
ceum orvosa, 2020. október 6-án
életének 84. évében Budapesten
csendesen megpihent.
Temetéséről a későbbiekben
gondoskodunk.

A gyászoló család. (sz.-I)

„Lám, ennyi az élet, gondoltad-e?
Egy pillanat, és mindennek vége.
Szólni sem tudtál, 
hogy indulsz a messzeségbe.
Maradt a nagy bánat,
egy csendes sírhalom,
szerető szívekben
örök gyász és fájdalom.”
Szívünk mély fájdalmával tudat-
juk, hogy 

BATTA ILDIKÓ 
született Kacsó 

68 éves korában elhunyt. Teme-
tése Magyarországon lesz. 
Búcsúzik tőle édesanyja, Anikó,
fia, Gábor, testvére, Nóra, só-
gora, Misi, unokahúga, Orsi, uno-
kaöccse, Misike. Áldott, szép
emlékét őrizzük egy életen át.
Nyugodjon békében! (9237-I)

„Amikor az Isten látta, hogy az út
túl hosszú, a domb túl meredek,
a légzés túl nehéz lett, átölelt és
mondta: gyere haza.”
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett feleség, édesanya,
nagymama, testvér és rokon, 

TÓTH KATALIN ILONA 
szül. Faluvégi 

2020. október 14-én, életének 77.
évében, házasságának 57. évé-
ben megpihent. Felejthetetlen
szerettünktől 2020. október 16-án
15 órakor veszünk végső búcsút
a gyulakuti temetőben. 
Búcsúzik férje, négy fia és azok
családja. Nyugodjon békében!
(9245-I)

Búcsúzunk drága szomszé-
dunktól, 

BÁLINT JÓZSEFTŐL 
aki 87. évében elhunyt. Életét
végig az igazság és a szeretet jel-
lemezte, vidám, jókedvű, humo-
ros és szerető ember volt.
Temetési szertartása október 16-
án 14 órakor lesz a Vili temetke-
zési vállalatnál, református
szertartás szerint. 
Búcsúznak a tömbház lakói.
(9246-I)

Fájdalommal tudatjuk, hogy a
szeretett feleség, édesanya,
nagymama, rokon, barát és kol-
léga, 

RACSMÁNY MIHÁLYNÉ 
SZASZKÓ (BÁBA) KATALIN

kémia-fizika tanár 
életének 76. évében október 
14-én elhunyt Magyarországon.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! 

Schnedarek Adrienne. (p.-I)

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy 
KELEMEN ETELKA

nyugalmazott gyógyszerésznő,
volt marosvásárhelyi lakos, éle-
tének 78. évében átadta lelkét a
Teremtőjének. Temetése október
17-én, szombaton 13 órakor lesz
a meggyesfalvi temetőben. 
Gyászoló hozzátartozói és 
ismerősei. (-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Őszinte részvétünk Mezey 
Virágnak és családjának,
együttérzünk velük a  szere-
tett édesapa, MEZEY TIBOR
elvesztése okozta mély fájdal-
mukban. Emléke legyen ál-
dott, nyugalma csendes! 
A Borbély család. (9243-I)

Megrendült szívvel őszinte
részvétünket fejezzük ki test-
vérünknek, Kacsó Anikónak,
és osztozunk lánya, BATTA 
ILDIKÓ elvesztése miatt érzett
fájdalmában.
Az Úr vigasztalását és meg-
erősítő erejét kívánjuk a gyá-
szoló családnak is.
Olga, Aranka, Ici és családjuk.
(9237-I)

Fájdalommal tudatjuk, hogy
Magyarországon elhunyt 
KELEMEN GÁBOR, az Uni-
rea–Egyesülés Líceum 1960-
ban érettségizett tanulója.
Emléke legyen áldott! Hozzá-
tartozóinak vigasztalódást kí-
vánnak osztálytársai (XI.A),
valamint iskolatársai (XI.B, C, D).
(9255-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetet mondunk mindazok-
nak, akik elkísérték utolsó útjára
FARKAS JÓZSEFET, a drága
férjet, édesapát. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes! 
A gyászoló család. (9204-I)
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MISSISSIPPI SZŐNYEGMOSÓ 

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

Kanapé-, ülőgarnitúra-tisztítás. 
Rendelésért és egyéb információkért hívja bizalommal a 0799-998-899-es

telefonszámot. (sz.-I)

Nem feledjük sosem, kik szívünkben
élnek,
Hiába szállnak, repülnek az évek.
Soha el nem múló fájdalommal emlé-
kezünk a drága gyermekre és jó 
testvérre, CSIZMADI ERZSÉBETRE 
halálának 8. évfordulóján.
Akik ismerték és szerették, gondolja-
nak rá kegyelettel.  
Szerettei. (9222-I)

Hiába múlnak az évek, nem halnak meg
azok, akik szívünkben élnek.
Fájó szívvel és lehajtott fejjel emlékezem
október 14-én az elhunyt élettársamra, 
id. SIKLODI KÁROLYRA halálának 5. év-
fordulóján. Bennem él, és élni fog életem
végéig az őszinte, megbízható szív-lélek
egyénisége. 
Áldott emlékét őrzöm szívemben. 
Nyugodj békében! 
Márti. (8900-I)

Fájó szívvel emlékezünk a dolgos kezű
GÁLFI MÁRIÁRA halálának 17. évfor-
dulóján.
Emlékét őrzi lánya, veje, unokái és azok
családja. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
(9196)
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VíZZEL ÉS SZAPPANNAL RENDSZERESEN
KEZET MOSUNK

MINDIG HORDJUK AZ ARCMASZKOT, 
MINT A SZUPERHŐSöK

BETARTJUK A TÁVOLSÁGOT
AZ ISKOLÁBAN ÉS JÁTÉK KöZBEN IS

KöVETJüK A TANÁROK 
UTASíTÁSAIT

EGY CSAPAT VAGYUNK, BIZTONSÁGBAN MEGŐRIZZÜK A JÖVŐNKET
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