
Kiállítás Petrőczy
Kata Szidónia 
emlékére
A Pro Castellum Degenfeld és az An-
tePortum Egyesület szervezésében
nyílt meg a Vigasz a versben és imá-
ban című, Petrőczy Kata Szidónia köl-
tőnek szentelt kiállítás a kutyfalvi
Degenfeld-kastélyban. A kiállítással
Petrőczy Kata Szidónia, az első ma-
gyar költőnő megpróbáltatásokkal teli,
példaértékű életének állítanak emlé-
ket. A költőnő férjével, Pekry Lőrinccel
együtt életének több szakaszában is 
a kutyfalvi birtokon élt, a mai kastély
elődjeként számontartott udvar-
házban.
____________5.
Elismerések 
az agráriumban
dolgozóknak 
A Romániai Magyar Gazdák Egyesü-
letének Maros szervezete idén tized-
szerre szervezte meg a gazdanapot a
szovátai Maros Közbirtokosság szék-
helyén, ahol tíz olyan személyt tüntet-
tek ki Pro Agricultura Transilvaniae
díjjal, aki hozzájárult a megye 
– és nem csak – mezőgazdasági fejlő-
déséhez. 
____________6.
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A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatalban kedden kihir-
dették annak az ötletpályázatnak az eredményét, amelyet a
Bolyai, a George Enescu utca és a polgármesteri hivatal előtti
Győzelem tér gyalogosövezetté való átrendezési tervének
kidolgozására írtak ki. A kiírásra beérkezett hat pályázatból
ötöt bíráltak el, a zsűri hármat érdemesített díjra, két III.
díjat és egy II. díjat osztottak ki. Utóbbit a kolozsvári Maca-

lik Arnold építész által vezetett Mossfern építészeti iroda ké-
szítette. Első díjat nem osztottak ki, a városi főépítész sze-
rint azért, mert egyik terv sem felelt meg minden
szempontból a kiírás követelményeinek. 

A Bolyai utca íFotó: Karácsonyi Zsigmond  

„Felelős” politizálás
Tovább mélyül a kormányválság Romániában. A Cîţu-kabinet el-

leni pártokat szörnyen felháborítja, hogy az immár több mint két hete
bejelentett bizalmatlansági indítványuk máig sem került a parlament
elé. Ám Cîţu sem hagyja magát. Alkotmányossági kifogást emelt az
indítvánnyal szemben, amit a taláros testület, a Nemzeti Liberális
Párt (PNL) hét végi kongresszusa után, szeptember végén fog tár-
gyalni. Ezért a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) parlamenti
sztrájkba fogott, és a kormányból kilépett/menesztett USR PLUS az
alkotmánybíróságnál próbálja sürgetni az eljárást. 

Meghatározatlan ideig parlamenti sztrájkba lépnek tehát az AUR
törvényhozói, és a sztrájkot csak akkor szüntetik be, ha a bizalmat-
lansági indítványt a két ház együttes plénuma megvitatja, majd sza-
vaz róla. A párt döntéséről tájékoztatták a szenátus házbizottságát,
és bár úgy gondolják, tiltakozásuk nem éri el a célját, ez az egyetlen
módjuk felhívni a figyelmet a visszaélésre. Közben az USR PLUS
gyors döntést követel, az alkotmány 113. cikkére hivatkozva, amely
szerint a bizalmatlansági indítvány vitáját és a szavazást a doku-
mentum felolvasása után három nappal kell megtartani. 

Politikusaink tehát nagyon el vannak foglalva saját problémáik-
kal, nincs idejük az emberek valós gondjaival törődni.

Vannak közöttük olyanok is, akik, kormányválság ide, energiaárak
oda, saját mániájukon nem tudnak túllépni. Talán már rájött 

Mózes Edith

(Folytatás a 3. oldalon)

Mezey Sarolta

Kihirdették a sétálóutcák ötletpályázatának eredményét

Jövő ősztől iktatják ki 
a gépjárműforgalmat

(Folytatás a 4. oldalon)



Ünnepnek számító hétvé-
gén vannak túl Nyárádse-
lyében, ahol szüreti bált
tartottak az elmúlt napok-
ban. Ez nem kimondottan
azért számított ünnepnek,
mert tavaly elmaradt,
hanem inkább azért, mert
több mint két évtizede szü-
netelő hagyományt hoztak
vissza a fiatalok. Egyrészt
azt, hogy a csőszlegény el-
megy a párja házához, ott a
csőszlány ebéddel kínálja,
majd ennek elfogyasztása
után együtt mennek el a
csőszkirály házához, és
innen indul a felvonulás. A
második újdonság, hogy ez-
úttal már nem egyszerűen
csak szekeres, hanem lóhá-
tas felvonulás is volt. Mind-
ezek annak is betudhatók,
hogy egy olyan fiúnemze-
dék nőtt fel mára a faluban,
amely már megüli a lovat,
mint ezelőtt húsz évvel az ő
szüleik. Továbbá örvende-
tesnek tartják a helyiek,
hogy megjelenik a fiatalok
önszerveződése, azaz a le-
gények és szüleik szervez-
ték a bált, nem volt szükség
egyéb segítségre vagy szer-
vezőre, egyedül a szüreti
tánc begyakorlásában kérték a helyi Siklódi Tamás egykori
táncos segítségét.

A szokásos utcai felvonulás egyben hívogatás is volt az
esti bálba, és mindenki kíváncsian állt ki a kapu elé meg-
tekinteni a csőszpárok felvonulását, több helyen meg is kí-
nálták őket. A felvonulás utáni szokásás emlékfotók a falu
fölötti dombon készültek, ahol szalmabábukat „öltöztet-
tek” be erre az alkalomra. Tavaly a rendőrség az utolsó pil-
lanatban megtiltotta a szüreti mulatság megtartását a
járvány miatt, s talán ezért is nagyon sok fiatal vett részt
most a reggelig tartó bálban, ahol az LKL húzta a talpalá-
valót. A szervezők a szőlőkoszorút is magasra emelték, de
a gerezdek árát is, ha netán valakinek mégis sikerülne le-

lopni belőle: a szőlő első kikiáltási ára 150 lej volt, de eny-
nyiért nem kelt el, ezért fokozatosan engedtek belőle, hogy
a végére bárki hozzájuthasson.

Idén viszonylag kevés helyen szerveznek szüreti bált
a járvány újabb hullámának beköszöntével: az első bál
a Bekecsalján szeptember első hétvégéjén Nyárádreme-
tén volt, a következőt az előttünk álló hétvégén, szom-
baton szervezik Sóváradon. Ezúttal a Maros mentén is
gyülekezhetnek a mulatni vágyók, szombaton a III.
Csittszentiváni Őszi Fesztivál keretében ugyancsak lesz
szüreti bál, de a szervezők előre figyelmeztetnek: nem
ajánlatos a hölgyeknek tűsarkú cipőben érkezni. 
(gligor)

120 éves a Nagy Zsinagóga 
A marosvásárhelyi Nagy Zsinagóga megnyitásának
120. évfordulója alkalmából szervez megemlékezést a
helyi zsidó hitközség szeptember 23-án, csütörtökön.
A vendégeket délelőtt 9–10 óra között fogadják, 10–12
óra között ünnepi találkozó zajlik, déli 12 órától megte-
kintik a közösségi múzeumot, 15–17 óra között a gettó
emlékművéhez és a temetőbe látogatnak el a jelenle-
vők. A rendezvényt a 18 órakor kezdődő ünnepi kon-
cert zárja. 

Szép György-emlékkiállítás 
Az idén márciusban elhunyt marosvásárhelyi festőmű-
vész emlékére rendez kiállítást a Bernády Ház és a 77.
évében eltávozott művész családja. Szép György szü-
lővárosához ragaszkodó, főként a táj és a falu világából
ihletődő alkotó volt, akinek sajátos stílusú festészete
hamar népszerűvé vált. Öt és fél évtizeden át csopor-
tos kiállításokon és egyéni tárlatokon láthattuk abszt-
raktba hajló, expresszív képeit, amelyek hűen
tükrözték életszakaszainak lelki rezdüléseit. Az emlék-
kiállítás szeptember 23-án, csütörtökön 18 órakor nyílik
a Bernády Ház földszinti galériájában. A családi hagya-
tékból válogatott régebbi és újabb keletű alkotásokat,
a művész életművét Nagy Miklós Kund művészeti író
méltatja. A Dr. Bernády György Közművelődési Alapít-

vány egy kis katalógust is megjelentet erre az alka-
lomra. 

Idősek napi ünnepség 
Október 1., az idősek nemzetközi napja alkalmából
szeptember 30-án ünnepséget szervez a Romániai
Nyugdíjasok Szövetségének Maros megyei fiókja. Akik
részt szeretnének venni az ünnepi ebéden, naponta
10-13 óra között iratkozhatnak fel a szövetség Bolyai
utca 36. szám alatti székhelyén. 

Filmtettfeszt Marosvásárhelyen is
Október 6-án indul a Filmtettfeszt Erdélyi Magyar
Filmszemle 21. kiadása. A fesztivált szokás szerint Ko-
lozsvár központtal, összesen 15 városban szervezik
meg, új helyszín idén Marosvásárhely. A program ge-
rincét a legváltozatosabb műfajú új magyar filmek al-
kotják – több hazai premier is van közöttük (pl. Enyedi
Ildikó új filmje, A feleségem története) –, ezek nagy
része fesztiválon kívül nem lenne megtekinthető a ro-
mániai mozikban. A fesztivált továbbra is igyekeznek
megtartani ingyenesnek és biztonságosnak: a szerve-
zők szigorúan ragaszkodnak a maszkviseléshez és a
fertőtlenítéshez, ahol pedig a járványadatok megköve-
telik, csak védettségi igazolással engedik be a nézőket
a vetítőtermekbe. Filmek, program és további informá-
ciók megtalálhatók a Filmtettfeszt honlapján, a filmtett-
feszt.ro-n vagy az esemény Facebook-oldalán.

IDŐJÁRÁS
Borús, esős idő
Hőmérséklet:

max. 11 0C
min. 5 0C

Ma MÓRIC, 
holnap TEKLA napja.
TEKLA: a görög Theokleia rö-
vidüléséből keletkezett. Jelen-
tése: Isten dicsősége. 

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2021. szeptember 21.
1 EUR 4,9485
1 USD 4,2171

100 HUF 1,4022
1 g ARANY 239,5060

Futballkedvelő gyermekeket 
toboroznak 

A Marosvásárhelyi ASA futballklub 2012-ben, 2013-ban és
2014-ben született gyermekeket toboroz, akik futballozni
szeretnének. Az edzésekre keddi és pénteki napokon 17
órától kerül sor a Hartman műfüves pályán, az Imperial Inn
szálloda szomszédságában. Érdeklődni Ştian Dorin edzőnél
lehet a 0745-754-750-es telefonszámon.

Szimfonikus hangverseny 
Szeptember 23-án, csütörtökön 19 órától szimfonikus hang-
versenyre kerül sor a marosvásárhelyi Kultúrpalota nagy-
termében. A Marosvásárhelyi Állami Filharmónia
szimfonikus zenekarát Walter Hilgers németországi karmes-
ter vezényli, vadászkürtön szólót játszik Gabriel Cupsinar,
Ausztriából érkező művész. Műsoron: Mozart-, Richard
Strauss-, Mendelssohn-Barthody-művek. 

Kóruskoncert a Vártemplomban
A Musica Humana női kamarakórus szeretettel várja közön-
ségét a Vártemplomba. Szeptember 25-én, szombaton dél-
után a 18 órakor kezdődő istentiszteletet követően
körülbelül 18.30 órától hosszabb hallgatás után újra jelent-
kezik a kórus. Műsoron: Birtalan József, Kodály Zoltán,
Csíky Boldizsár, Ligeti György és Karai József művei. Szólót
énekel Keresztesi Tekla, zongorán kísér Antal Andrea, ve-
zényel Sikó Szidónia. A belépés díjtalan. Perselyadományo-
kat köszönettel fogadnak a templom javára.

Felvételi a Kamaszoknál
A Kamaszok Ifjúsági Színtársulat bővítené csapatát, ezért
szeptember 28-án, kedden délután 5 órától színészi adott-
sággal rendelkező, 12 és 17 év közötti lányok és fiúk jelent-
kezését várják a társulat székhelyén, a marosvásárhelyi vár
Kapubástyájában tartandó felvételire. Oktatás: mozgástech-
nika, beszédtechnika, önismeret, személyiségfejlesztés, im-
provizáció, drámai gyakorlat. Cél: kamaszszínházi
előadások készítése és bemutatása. A felvételihez szüksé-
ges egy rövid, bármilyen stílusú vers és egy dal. Érdeklődni
lehet a 0726-221-504-es telefonszámon. 

Négynapos terápiás program 
A Bonus Pastor Alapítvány szeptember 30-a és október 3-
a között négynapos terápiás programot szervez szenve-
délybetegeknek és hozzátartozóiknak Szentkatolnán. A
program célja az absztinencia elérése, információszerzés a
függőséggel kapcsolatban, terápiás terv készítése, önisme-
ret. A felvétel előzetes interjú alapján történik. Jelentkezni
szeptember 24-ig lehet a következő telefonszámokon: Ma-
rosvásárhely: Bartha Éva – 0740-056-691, McAlister Mag-
dolna – 0742-653-331.

Hírszerkesztő: Kaáli Nagy Botond

22., szerda
A Nap kel 

7 óra 8 perckor, 
lenyugszik 

19 óra 21 perckor. 
Az év 265. napja, 

hátravan 100 nap.

Megyei hírek
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Kevés idén a szüreti bál
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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

Selyében új nemzedék hozta vissza a régi hagyományt Fotó: Magyari Imre Győző



Romániában október elsejétől év végéig úgyneve-
zett „oltáslottóval” – a beoltottak számára rende-
zett nyereményjátékkal – próbálják a koronavírus
elleni vakcina felvételére ösztönözni a nagyrészt
még mindig beoltatlan lakosságot.

A sorshúzások megszervezését részletező, a gazdasági tár-
cával közösen kiadott miniszeri rendeletet hétfőn írta alá
Cseke Attila megbízott egészségügyi miniszter.

A szabályzat értelmében három hónapon keresztül hetente,
havonta, illetve további két rendkívüli alkalommal rendeznek
sorshúzásokat, amelyeken azok a beoltottak vesznek részt,
akik letöltötték maguknak az uniós digitális Covid-igazol-
ványt a kormány által üzemeltett certificat-covid.gov.ro hon-
lapról.

A heti húzásokon 80 darab, egyenként 10 ezer lejes és egy-
egy 300 ezer lejes, a havi húzásokon egy-egy 100 ezer lejes
nyereményt, a karácsonyi-szilveszteri időszakban pedig egy
500 ezer és egy 1 millió lejes főnyereményt sorsolnak ki. Az
oltáslottó 15 millió lejes nyereményalapjának fedezetét a gaz-
dasági minisztérium utalja át a román lottótársaságnak.

Az oltáslottóban tehát azok is részt vehetnek, akik már ko-
rábban megkapták a Pfizer, Moderna vagy AstraZeneca vak-
cina mindkét adagját, vagy az egydózisú Johnson&Johnson

vakcinát. A kormány ezenkívül étkezési utalványokkal is ol-
takozásra próbálja serkenteni a lakosságot. Ezek kiosztása vár-
hatóan szintén októbertől kezdődik. Az öt darab, egyenként
20 lej értékű étkezési utalványra azok jogosultak, akik augusz-
tus 31-e (az étkezési utalványokat és oltáslottót bevezető sür-
gősségi kormányrendelet hatályba lépése) után kapták meg a
vakcina második – vagy az egydózisú Johnson&Johnson oltás
egyetlen – adagját.

Romániában eddig 5 millió 385 ezer ember, a beoltható 12
év feletti lakosság 31,8 százaléka kapott legalább egy adag ko-
ronavírus elleni oltást. Az oltakozás üteme május végétől szep-
tember elejéig több hullámban napi 5700-ig csökkent. Az oltási
hajlandóság az utóbbi héten kezdett enyhén (napi 8000 fölé)
emelkedni, miután a kormány bejelentette, hogy belföldön is
bevezeti az uniós védettségi igazolvány – a „zöldútlevél” –
használatát, és enélkül már nem lehet vendéglőbe, színházba,
moziba menni azokon a településeken, ahol a lakosság több
mint 3 ezreléke fertőzött. Közben a járványgörbe minden ko-
rábbinál meredekebben emelkedik: míg augusztusban a heti fer-
tőzésszám többnyire az előző heti másfélszerese volt, az utolsó
héten már csaknem kétszer annyi (27.900) új fertőzést diag-
nosztizáltak, mint egy héttel korábban, a napi halálesetek moz-
góátlaga pedig meghaladta az ötvenet.

a kedves olvasó, hogy a notórius feljelentő, időközben
parlamenti képviselővé avanzsált, köztudottan szélső-
ségesen magyarellenes Dan Tanasăról van szó. Az ille-
tőt legutóbb az háborította fel, és egyenesen
nemzetárulásnak nevezte, hogy a nép ügyvédjének he-
lyettese, Molnár Zsolt – állítólag – jelen volt az RMDSZ
kongresszusán. Később kiderült, hogy vagy a szeme
káprázott, vagy szándékosan ferdített és próbált besá-
rozni egy magyar embert, de ez nem okozott lelkiisme-
reti problémát neki. Azonnal a lemondását követelte, a
törvényre hivatkozva, amely tiltja a nép ügyvédjének és
helyetteseinek a politikai pártokban való szerepválla-
lást. 

Azokat a román politikusokat, akik elfogadták a
kongresszusi meghívást, az RMDSZ szolgáinak nevezte.
Ezzel olyan gyűlölethullámot szabadított fel – akit ér-
dekel, beleolvashat a kommentekbe –, hogy még a szo-
morú emlékű kondukátor is megirigyelné.

2021. szeptember 22., szerda _____________________________________ HÍREK – TUDÓSÍTÁSOK ______________________________________________ NÉPÚJSÁG 3

(Folytatás az 1. oldalról)
„Felelős” politizálás

Ismét járhat gyermekfelügyeleti
szabadság a szülőknek

A szülők ismét élhetnek a gyermekfelügyeleti szabad-
ság lehetőségével, ha a koronavírus-járvány terje-
dése miatt bezárnak az iskolák – jelentette ki kedden
a kormányfő. Florin Cîţu rámutatott, a hatóságok to-
vábbra is mindent megtesznek azért, hogy a 2021-
2022-es tanévben jelenléti oktatás legyen az
iskolákban, ha azonban a járvány terjedése osztályok
vagy egész tanintézetek bezárását indokolja, a szü-
lők szabadságot vehetnek ki gyermekeik felügyele-
tére. Erre az időszakra – akárcsak tavaly –
megkapják bérük 75 százalékát, az összeg azonban
nem haladhatja meg a bruttó átlagbér 75 százalékát
– magyarázta a kormányfő. „Az intézkedések jogi
háttere megvan, tavaly már alkalmaztuk ezeket, és
idén is élhetünk velük” – fogalmazott. A miniszterel-
nök szerint van költségvetési fedezet ezekre a támo-
gatásokra. (Agerpres)

Nő a gyermeknevelési pótlék
A gyermeknevelési pótlék megemeléséről döntött
hétfőn első házként a szenátus. A felsőház elfogadta
az 1993/61-es törvényt módosító javaslatot, amely
szerint 2022 januárjától a következő összegekben
szabják meg a gyermekpénzt: a) a gyermek 2 éves
koráig, a fogyatékkal élő gyermek 3 éves koráig 486
lej; b) a 2 és 18 év közötti gyerekek és a 18. életévü-
ket betöltött, iskolába járó fiatalok esetében 243 lej;
c) a fogyatékkal élő 3 és 18 év közötti gyerekek és a
18. életévüket betöltött, speciális oktatásban részt
vevő fiatalok esetében 486 lej. A szenátus egyhan-
gúlag megszavazta azt az USR által beterjesztett tör-
vénymódosító javaslatot is, amelynek értelmében a
18. életévüket betöltött, sajátos oktatásban részesülő
fiatalok is jogosultak a gyerekpénzre tanulmányaik
befejezéséig. A törvénymódosítások a képviselőház
elé kerülnek, amely a döntő ház ebben a kérdésben.
(Agerpres)

Kevés a szabad kórházi ágy 
Országos szinten 1131 Covid–19-betegeknek fenn-
tartott kórházi ágy van az intenzív osztályokon, és
ezekből 990 foglalt – tájékoztatott kedden az egész-
ségügyi minisztérium. Országszerte 16 szabad kór-
házi ágy van még az intenzív terápiás osztályokon a
koronavírus-fertőzötteknek, azokon kívül, amelyeket
az alapbetegségük mellett koronavírussal megfertő-
ződött pácienseknek tartanak fenn a különböző kór-
házakban. Három ilyen ágy van Konstanca, kettő
Brassó, egy-egy Bihar, Buzău, Dolj, Hunyad és Sze-
ben megyében, illetve 6 Bukarestben – közölte a
tárca. A minisztérium szerint dolgoznak az intenzív
terápiás ágyak számának növelésén, de nagyobb
hangsúlyt fektetnek olyan helyek biztosítására, ahol
a koronavírus-fertőzött krónikus betegeket kezelhetik,
mivel esetükben a társbetegség magas kockázati té-
nyezőt jelent, egészségi állapotuk nagyobb valószí-
nűséggel válságosra fordulhat. (Agerpres)

Pfizer-BioNTech-oltóanyag 
érkezik 

Újabb, 436.410 dózist tartalmazó szállítmány érkezik
szerdán Romániába a Pfizer-BioNTech koronavírus
elleni oltóanyagából – tájékoztat keddi közleményé-
ben a Covid–19 elleni oltáskampányt koordináló or-
szágos bizottság (CNCAV). A vakcinák az otopeni-i,
a kolozsvári és a temesvári repülőtérre érkeznek,
ahonnan speciális konténerekben szállítják a tároló-
központokba. Eddig 11.595.149 adag Pfizer-BioN-
Tech-oltás érkezett Romániába, ebből 7.674.004
dózist használtak fel a lakosság immunizálására –
közölte a CNCAV. (Agerpres)

Ország – világ

A szolgáltatók nem szüntethetik meg a háztartási 
fogyasztók számára a gázt és villamos áramot

Továbbra sem vághatják le a háztartási fogyasztók-
tól a villamos energiát és gázt a szolgáltatók, ha el-
maradt a számláik kifizetése – erről szavazott
kedden a szenátus plénuma. Az intézkedést az ener-
giaügyi bizottság is egyöntetűen elfogadta. „A ve-
szélyhelyzet alatt senki sem maradhat elektromos
áram és gáz nélkül, ha önhibáján kívül került nehéz
anyagi helyzetbe” – mondta Turos Lóránd, az
RMDSZ szenátusi frakcióvezetője, Szatmár megyei
szenátor.

Egy korábbi sürgősségi kormányrendelet szerint a veszély-
helyzet idején nem lehet levágni a gázt és a villamos áramot
azokban az otthonokban, ahol a számlák kifizetése meghaladta
a határidőt. Az RMDSZ javaslatára az energiaügyi bizottság
azt szabályozta, hogy ez a rendelkezés továbbra is érvényes
legyen, és ne töröljék el addig, amíg tart a veszélyhelyzet. A

továbbiakban sem szakíthatják meg a szolgáltatásokat a ki-
szolgáltatott fogyasztók számára. Ugyanakkor azoknak az
ügyfeleknek sem, akiknek a havi fogyasztása villamos energia
esetében nem haladja meg a havi 100, földgáz esetében a havi
1000 kWh-t, és nincs több mint 6 hónapos elmaradásuk.

– Fontos, hogy az állampolgárok érdekeit mindig szem előtt
tartsuk, kiemelten most, amikor az energiaárak elszabadultak
a piacon – nyilatkozta Antal Lóránt, Hargita megyei szenátor,
az Energiaügyi, Energetikai, Infrastruktúra és Ásványi Erő-
források Bizottságának elnöke. Elmondta: „az RMDSZ prio-
ritása olyan intézkedéseket bevezetni, amelyek azokat a
családokat segítik, akik számára megterhelő az amúgy is
magas összegű számlák határidőre való kifizetése”.

A törvénytervezetről a képviselőház döntő házként szavaz,
a tervezet az államelnöki kihirdetést követően léphet 
hatályba.

Karikó Katalin és a BioNTech vezetői kapják 
az egyik legfontosabb német tudományos díjat

Karikó Katalin és a világhírű magyar tudóst alkal-
mazó német biotechnológiai cég, a BioNTech alapító
igazgatói kapják 2022-ben az egyik legrangosabb
német tudományos elismerést, a Paul Ehrlich- és
Ludwig Darmstaedter-díjat – közölte kedden a díj-
ról döntő Paul Ehrlich Alapítvány kuratóriuma.

Karikó Katalin, Özlem Türeci és Ugur Sahin a hírvivő RNS
(mRNS) megelőző és terápiás célú kutatásáért és fejlesztéséért
kapja a 120 ezer euróval járó díjat.

Az általuk létrehozott „technológiai platform paradigma-
váltást indíthat el” az orvostudomány több területén. Munká-
juk kiemelkedő sikere az új típusú koronavírus
(SARS-CoV-2) okozta betegség (Covid–19) ellen rendkívüli
hatékonysággal védő vakcina, amelynek döntő szerepe van a
koronavírus-világjárvány megfékezésében – áll a frankfurti
Goethe Egyetem honlapján olvasható közleményben.

A Paul Ehrlich- és Ludwig Darmstaedter-díj az egyik leg-
jelentősebb elismerés az orvostudományi alapkutatások terü-
letén. A díjat eddig elnyerő 128 tudós közül 25 a Nobel-díjat
is megkapta.

A „kemoterápia megalapítójának” is nevezett Paul Ehrlich

(1854–1915) neves német orvosról, szerológusról, immuno-
lógusról és Ludwig Darmstaedter (1846–1927) német tudo-
mánytörténészről, vegyészről elnevezett díj az egyik
legjelentősebb nemzetközi tudományos kitüntetés Németor-
szágban. 1952 óta ítélik oda minden évben olyan kutatóknak,
akik különleges érdemeket szereztek az immunológia, a rák-
kutatás, a hematológia, a mikrobiológia és a kemoterápia te-
rületén. 

Karikó Katalin az első magyar kutató a német orvostudo-
mányi kitüntetést elnyerők között. A Szegedi Tudományegye-
temen (SZTE) biológusként diplomázó és biokémikusként
doktoráló Karikó Katalin 8 éve dolgozik együtt alelnökként a
biotechnológiai céget alapító és tulajdonló, németországi
egyetemeken orvosként végzett, majd vállalkozóvá lett török–
német házaspárral, Özlem Türecivel és Ugur Sahinnal.
Együttműködésük eredményeként válik az mRNS-alapú tech-
nológia az emberi betegségek elleni küzdelemben terápiás
„csodafegyverré” – áll a szegedi egyetemnek a kitüntetésről
szóló közleményében.

Az 1952 óta kiosztott díjat hagyományosan március 14-én,
a Nobel-díjas Paul Ehrlich születésének napján adják át. (MTI)

Szlovéniában az otthonról dolgozóknak is védettségi
igazolással kell rendelkezniük

Azoknak is védettségi igazolással kell rendelkezniük
Szlovéniában, akik otthonról végzik a munkájukat
– közölte a Munka- és Családügyi, Szociális és
Esélyegyenlőségi Minisztérium kedden, a kormány
korábbi rendeletét értelmezve.

A tárca kiemelte: a kabinet által elfogadott rendelet szerint
minden olyan személynek rendelkeznie kell oltási vagy gyó-
gyultsági igazolással, illetve negatív teszttel, aki közvetlen
kapcsolatba lép másokkal, olyan intézményben dolgozik vagy
olyan tevékenységet folytat, ahol fennáll a vírus terjedésének
veszélye. A kivételek között pedig nem szerepel az otthoni
munkavégzés – tették hozzá. Ezért azoknak is, akik otthonról
dolgoznak, hetente kell koronavírustesztet végezniük, az ered-
ményről pedig értesíteniük kell a munkáltatójukat. 

A ljubljanai kormány döntése értelmében múlt szerdától az
állami és a magánszektorban egyaránt mindenkinek rendel-
keznie kell QR-kóddal ellátott Covid-igazolvánnyal. Ez vo-
natkozik az ügyfelekre is. Bárki bármilyen szolgáltatást vesz
igénybe, ahhoz védettségi igazolást kell felmutatnia. Kivételt
képeznek az alapvető élelmiszereket forgalmazó üzletek, il-
letve gyógyszertárak, de csakis abban az esetben, ha nem be-

vásárlóközpontokban működnek. Novembertől az állami hi-
vatalokban pedig már nem lesz elég a negatív teszt. Csakis ol-
tási vagy gyógyulást tanúsító igazolással végezhetik
munkájukat a dolgozók. 

A szigorítások hatására az elmúlt héten nőtt a beoltottak
száma Szlovéniában. A valamivel több mint kétmillió lakosú
országban eddig 1.093.723-an kaptak védőoltást, közülük
971.401-en már a második adagot is. Ez az oltásra jogosult
lakosság 52, illetve 46 százaléka. Keddre 1308 új koronaví-
rus-fertőzöttet szűrtek ki az országban. A vírus okozta Covid–
19 betegség szövődményeiben az elmúlt napon három beteg
halt meg. A koronavírusos betegek közül 377-en vannak kór-
házban, százan intenzív osztályon.

Horvátországban az elmúlt 24 órában 1037 új esetet azo-
nosítottak. A vírus okozta betegségben az elmúlt napon 12-en
haltak meg. Kórházban 689 beteget ápolnak, 88-an vannak lé-
legeztetőgépen.

A valamivel több mint négymillió lelket számláló Horvát-
országban eddig 1.785.666-an kaptak védőoltást – a jogosul-
tak 44, a felnőtt lakosság 52,8 százaléka –, közülük 
1.674.528-an már a második adagot is megkapták. (MTI)

Októbertől indul az oltáslottó



Soós Zoltán, Marosvásárhely
polgármestere elmondta, hogy több
hónapos munka után pozitív ered-
ményekről számolhatnak be. A Bo-
lyai, a George Enescu utca és a
polgármesteri hivatal előtti tér ren-
dezésére azért írtak ki pályázatot,
hogy kiválasszák a legjobb javasla-
tokat a szóban forgó városrészek-
nek a jelenlegi közösségi
igényeknek megfelelő átalakítására,
olyan szempontok alapján, mint a
közösségi terek minőségének javí-
tása, a térség műemlékeinek és épí-
tészeti-urbanisztikai sajátos-
ságainak kiemelése, a térség turisz-
tikai vonzerejének növelése, a szó-
ban forgó utcák, városrészek
multifunkcionális jellege okán ke-
letkező ellentétek megoldása, a for-
galom átszervezése a gépjármű-
forgalom és a környezetszennyezés
csökkentése, valamint az alternatív
és tömegközlekedési utak számá-
nak növelése érdekében stb.

– Meggyőződésem, hogy Maros-
vásárhely akkor válik élhetővé, ha
a városvezetés és a lakók együtt
tudnak működni. Közös erőfeszítés-
sel tudjuk fejleszteni és szebbé
tenni településünket. Ezzel a pályá-
zattal az volt a cél, hogy kiválasz-
szuk a legjobb javaslatokat a

központi rész általakítására úgy,
hogy kiemeljük a város építészeti
szépségét, multikulturalizmusát,
ami meghatároz minket, s amely
egyediséget kölcsönöz nekünk.
Másrészt, megoldásokat szereténk
találni a gyalogos-, biciklibarát vá-
rosra, ahol a környezetvédelem el-
sődleges. Nem szeretném, ha a
zöldváros csak szlogen szintjén ma-
radna, csapatban kell dolgoznunk
építészekkel, szakemberekkel, a vá-
roslakók véleményének figyelembe-
vételével – mondta a polgármester. 
Első díjat nem osztottak ki

Miheţ Florina Daniela, a város
főépítésze elmondta, hogy a pályá-
zatokat június 30. és szeptember el-
seje között lehetett benyújtani. Hat
pályamunkából öt volt teljes, ezeket
kellett a szakemberekből – műépí-
tészek, tájépítészek, történészek,
díszlettervezők, mérnökök, dizájne-
rek – álló zsűrinek elbírálnia. Ennek
nyomán úgy döntöttek, hogy első
díjat nem osztanak ki, mert egyik
terv sem volt elég komplex és rész-
letes ahhoz, hogy a kiírásban meg-
fogalmazott követelményeknek
eleget tegyen. Ennek ellenére a
zsűri nagyra értékelte az ötletes
megoldásokat, hiszen mind figye-
lemre méltó javaslatok.

Két pályamunka III. díjat, egy
pedig II. díjat kapott. A II. díjat,
azaz a legjobb pályamunkának
járót, a kolozsvári Macalik Arnold
Ernő építész Mossfern építészeti
irodája nyerte. Jutalmuk 5000 euró.
A legjobbnak ítélt pályázatot dr. Vá-
nyolós Endre, a Sapientia Erdélyi
Tudományegyetem Tájépítészeti
Karának tanára értékelte. III. díjas
lett a Kovács Lóránt tájépítészből,
Klósz Endre építészből és Komes
Dániel tájépítészből álló csapat. 

A másik III. díjat az M35 Arhitects
Kft. kapta. A projekten Cosmin Mi-
halte építész, Andreea Paşcu dizájner,
az Absis Landscape Studio Kft.,
Szabó Beáta tájépítész-mérnök, Sik-
lódi Zsuzsanna, Tăslăvan Róbert dol-
goztak. Társszerzők: Gál Sándor a
Marosszéki Közösségi Alapítvány-
tól, Csiki Szilveszter a Sil Visual Stu-
diótól. Szakmai társszerzők: Géczi
Áron, Lőrincz Hanna, Hegedűs Er-
zsébet, Borbély Katalin, Zajzon Nor-
bert, Ciumas Adrian, Lőrincz Tünde
tájépítész-hallgatók, továbbá Roxana
Sala és Grama Ioan Vasile szobrász.

A III. díjasok 3000 euró jutalmat
kaptak. 

Az öt projektet a polgármesteri
hivatal 45-ös termében függesztet-
ték ki, ahonnan rövidesen közszem-
lére a polgármesteri hivatal
folyosóira kerülnek.

Soós Zoltán polgármester az öt
projekttel kapcsolatban elmondta,
hogy ezeket azért mutatják be Ma-
rosvásárhely lakóinak, hogy véle-
ményt nyilváníthassanak és
szavazhassanak a számukra legked-
vezőbb és legjobb megoldásra. A
szavazatok alapján népszerűségi
díjat ítélnek oda mindhárom hely-
szín esetében. 

Az ötletpályázat nyerteseinek
tervei kiegészítik majd a My City
verseny eredményét, ezeket beépí-
tik a város központi részének ren-
dezésével kapcsolatos műszaki
dokumentációkba.

A Népújság kérdésére válaszolva
a polgármester elmondta, hogy a
két utca és a polgármesteri hivatal
előtti tér jövőre válik gyalogosöve-
zetté.
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Hajtanak, mint az őrültek!
Hányszor hallottuk a felháborodott
kifakadást! A múlt hét végén sok új-
ságíró-kollégával találkoztam
Gyergyószárhegyen. Többségük az
ország számos távolabbi városá-
ból és külföldről érkezett gépko-
csival, és senki sem hagyta szó
nélkül a nagy és fejetlen forgal-
mat, ami a romániai közutakon
uralkodik. Nem csak a rengeteg
autó és a sűrűn kialakuló gépko-
csioszlopok nehezítik meg a közle-
kedést ott, ahol nincsenek
autópályák, az életveszélyt a fele-
lőtlenül száguldó, gyilkos módon
előző sebességmániások jelentik.
A halálos balesetek nagy hányadát
ők okozzák. Ha az autópályák hi-
ánya vagy megléte rajtunk, közle-
kedőkön kevéssé múlik, a
civilizált, biztonságos autózás

nagymértékben a gépkocsivezetők
felelőssége. Persze, mit várjunk el
tőlük, ha olyan a társadalom, ami-
lyen? A forgalomban is visszatük-
röződik, milyen nálunk a közélet,
az emberek egymáshoz való viszo-
nya, milyenek vagyunk úgy általá-
ban. Ezen is kéne változtatni. Nem
lesz könnyű. Egyhamar aligha
javul a közúti morál, a gépkocsik
száma viszont folyton nő. És van,
aki a szomszédba is autóval megy.
Ha nem éppen a közeli italozóba!
De nem folytatom, ismerős a je-
lenség. Azért is jutott ez ma
eszembe, mert szeptember 22. au-
tómentes nap Európában. Tette le
valaki emiatt erre a napra a kocsi-
ját? Nem hinném. Mindenki mások-
tól várná a jóakaratot. Ma is
kialakulnak a megszokott dugók,
csúcsra hágnak az indulatok a vá-

rosi közlekedésben. Hiába, na, túl
sok még a rinocérosz, ahogy Io-
nesco mondaná. Ha nem jelképe-
sen gondolnánk rájuk, hanem a
kihalófélben védelemre szoruló,
valós orrszarvúak sorsáról tűnőd-
nénk, akkor sem érhetne az idősze-
rűtlenség vádja. Nekik is ma van a
világnapjuk. 

Hazánkban csak az előbbiekkel
szembesülünk. A politikában, közé-
letben kiirthatatlanok, gátlástala-
nul szaporodnak. Be-betörtetnek a
társadalom porcelánboltjaiba.
Mindenbe belemártják az orrukat,
szarvukat, mindent széttaposnak.
A járványügyet sem kímélik. Ezért
sem érhetjük meg egyhamar, hogy
végre Covid-mentes napról is be-
szélhessünk. Pedig ez is egy olyan
jelenség, ami emberfüggő. Ha
mindenki beoltatná magát, ha

mindenki figyelmesebb, óvatosabb
lenne, ha mindenki betartaná az
előírásokat, ha …, talán hama-
rabb megszabadulnánk ettől a
nyomorúságtól. Nyilván itt is túl
sok a melléfogás, a pandémiás
helyzet megoldására hivatott or-
szágos, megyei, helyi vezetők kö-
vetkezetlensége, kapkodása,
tanácstalansága is nagyban hoz-
zájárult ahhoz, hogy ott tartunk,
ahol. És még mi lehet itt, amikor
cunaminagyságúra nő a negyedik
hullám! Különben nagyon remé-
lem, hamar kiderül, hogy ezt a
túlzó rémképet a rejtett bulváros
énem rajzoltatta ki velem. De tény,
hogy amilyen jól beindult a koro-
navírus elleni védőoltások folya-
mata, annyira lelombozódott
minden aránylag rövid idő alatt, és
európai viszonylatban kullogóvá
váltunk. Akkor mit vannak úgy oda,
hogy a hírcsatornák kiszúrták, bi-

zonyos Kárpátokon túli oltásköz-
pontokban az unatkozó assziszten-
sek elkezdtek labdázgatni,
táncikálni meg hasonló szórakoz-
tató foglalatosságokkal múlatni az
időt? Ennél sokkal nagyobb bajo-
kat is fel lehetne fedezni. Mi van az
emlékeztető oltásokkal? Több or-
szágban már javában adják a har-
madikat! És a gyermekek
védőoltásával? Nem részletezem.
Inkább verset idézek. Az 1910.
szeptember 22-én született szóki-
mondó költő, Faludy György újra
igen időszerű Német zsoldosdalá-
nak egy részletét. Mind többen ha-
sonulnak itt is a Faludy leírta
szereplőkhöz: „Mink volnánk hát a
foltozott/ irhájú hírhedt zsoldosok,/
kiknek egészen egyremegy,/ hogy
völgybe, avagy hegyre megy,/ pa-
rasztra, úrra, papra megy,/ bitóra
vagy csak babra megy.” Bizony!
(N.M.K.)

Erről jut eszembe

Jövő ősztől iktatják ki a gépjárműforgalmat

Enescu utcai káosz Fotó: Karácsonyi Zsigmond  

Fotó: Mariș Cristian Daniel

(Folytatás az 1. oldalról)



A Pro Castellum Degenfeld és
az AntePortum Egyesület
szervezésében nyílt meg a 
Vigasz a versben és imában című,
Petrőczy Kata Szidónia költő-
nek szentelt kiállítás a kuty-
falvi Degenfeld-kastélyban. A
kiállítással Petrőczy Kata Szi-
dónia, az első magyar költőnő
megpróbáltatásokkal teli, pél-
daértékű életének állítanak
emléket. A költőnő férjével,
Pekry Lőrinccel együtt élet-
ének több szakaszában is a
kutyfalvi birtokon élt, a mai
kastély elődjeként számon-
tartott udvarházban.

A költészet és ima erőforrás 
a bajban 

– A kiállítás az első magyar köl-
tőnőnek és műfordítónak, egy 300
évvel előttünk élt, szenvedélyes
lelkű és erős egyéniségű asszony-
nak, báró Petrőczy Kata Szidóniá-
nak állít emléket. A pietista
irodalom fordítójaként és kiadatója-
ként már életében elismerték. Más-
fél évszázaddal a halála után,
amikor első erdélyi otthonának – a
magyarózdi kastélynak – ódon lim-
lomai közt felfedezték kéziratos
verseskönyvét 45 versével, helyet
kapott legjobb barokk költőink so-
rában. Hogy miért pont Kutyfalván
ünneplik őt? Mert életének két
rövid időszakát – 1700–1703 és
1706–1707 között – itt töltötte, s
férjével, gróf Pekry Lőrinc kuruc
generálissal ők építették az első
kastélyt Kutyfalván. Jelentős ese-
mények fűződnek itt töltött éveihez:
itt adta férjhez legnagyobb lányát,
és itt lelte halálát vadászbalesetben
egyetlen, kiskamasszá serdült és
legkedvesebb fia, Lőrincke. Ez az
esemény késztette végrendeletének
megírására Kutyfalván 1700 júliu-
sában.

Petrőczy Kata Szidónia élete
rendkívül izgalmas és zaklatott volt.
Várkastélyban született, de pici
gyermekként árvaságra jutott, csa-
ládjától és felvidéki otthonától
távol, Lengyelországban nevelke-
dett 18 éves koráig, amikor gróf
Pekry Lőrinccel kötött házasságot.
A legmagasabb főúri méltóság és
menekülések, bujdosás, a felvidéki
főúri költők irodalmi estélyei és a

szebeni várfogság váltakozásában
telt élete. Izzó szerelemből a fékez-
hetetlen féltékenység poklába, teo-
lógiai elmélkedések és imádságos
hit magasából az őt körülvevő világ
álságosságának, hitszegéseknek,
csalárdságoknak mocsarába emelte-
taszította őt asszonysorsa. A Habs-
burg-ellenes harcokban jeleskedő
hithű protestáns család lányának el
kellett szenvednie protestáns férje
érdekkatolizálását és a császárhoz
való átpártolását. És meg kellett ta-
pasztalnia házastársi hűtlenségét is.

Tizenegy gyermeknek adott
életet, és mind a hat fiát el kellett te-
metnie gyermekkorukban. Öt lánya
maradt, akiket jól férjhez kellett
adni, kistafírozni, ezért birtokokat
szerezni, pénzt kamatoztatni, oko-
san gazdálkodni.

És közben látta népe szenvedé-
seit a török uralom alól épp csak
felszabadult, de függetlenségét vég-
képp elveszített Erdélyben, a Habs-
burgok által elnyomott,
égbekiáltóan magas adóktól terhelt
honfitársait, a vezető réteg I. Lipót
által elrendelt jogfosztását, a csá-
szári végrehajtók műveit: a vagyon-
elkobzásokat, az erőszakos
katolizálást, a protestánsok üldözé-
sét, papjaiknak gályarabságba hur-
colását. A kuruc–labanc háborúk
ideje volt ez, egymást követték a
csaták, felkelések, győzelmek és
gyászos vereségek, s maradtak utá-
nuk feldúlt várak, leégett városok,
férfiaktól megfosztott, elszegénye-
dett családok. Lánykorának megha-
tározó élménye volt protestáns
édesapja bujdosása, asszonyélete a

fivéreinek elestén érzett gyászban
indult.

Egy ilyen életút ismeretében föl-
merül a kérdés: hogy lehetett mind-
ezt kibírni? Honnan volt az a
hatalmas lelkierő, ami segítette őt a
legnehezebb helyzetekben is? A fe-
lelet: erőforrása a versekben és
imákban testet öltő költészet volt.
Lelkének kavargásait piros-fekete
borítójú verseskönyvének lapjaira
rótta, gáttalan panaszáradatban, s
így megtisztulván szenvedéseitől,
megnyugvást talált költői szépségű
magánimáiban. Ez nyűgözött le
minket, ezt akartuk az ide betévedő
látogatók elé tárni – fogalmazott a
kurátorok nevében Hallerné Ko-
vács Zsuzsa a kiállítás megnyitóján. 

A kiállítás kilenc pannóból és hat
tárlóból áll. A verssorral kezdődő
táblákról megismerhetők Petrőczy
Kata Szidónia életének eseményei,
a történelmi háttér, költészetének te-
matikája és művészi eszközei. Fel-
vonultatják a magyar művelődés
fontos személyiségeit is, mint pél-
dául Pápai Páriz Ferenc orvostu-
dóst, a költőnő háziorvosát,
szüléseinek levezetőjét, ugyanakkor
szellemi vitapartnerét. A pannókhoz
kapcsolódó tárlókban Kata Szidónia
versei, imái, levelei kaptak helyet,
köztük egy különösen szép ma-
gánima, továbbá egy kehely fény-
képe, amit a költőnő adományozott
az evangélikus egyháznak. 
Példakép a mai generációknak

A kiállításmegnyitót megtisztelte
jelenlétével Brendus Réka, a Mi-
niszterelnökség Nemzetpolitikai
Államtitkársága erdélyi főosztá-

lyának vezetője, aki beszédében
arról szólt, hogy a költőnő lelkiereje
példa lehet minden történelmi kor
asszonyai számára. Zákonyi Bo-
tond, Magyarország romániai nagy-
követe a visszaszolgáltatások
összefüggésében a kastély állag-
megőrzésére fordított gondot, és a
kiállítást mint kulturális kezdemé-
nyezést értékelte. 

Kovács Mihály Levente, a Maros
Megyei Tanács alelnöke a megyei
önkormányzat támogatását emelte
ki azok számára, akik felkarolják a
kultúrát és az épített örökség meg-
mentését. A helyi önkormányzat ré-
széről Bükkös József Sándor,
Kutyfalva alpolgármestere a kas-
télynak a falu életében betöltött sze-
repéről beszélt, s elismeréssel
említette a kastély örökösét, Degen-
feld Istvánt, aki a közelmúltban
hunyt el, s akivel jó kapcsolatot
ápoltak az egyesület és az önkor-
mányzat együttműködése érdeké-
ben. 

Horváth Csaba kiskapusi evan-
gélikus lelkész a költőnő erős hitét,
az evangélikus egyházhoz való ra-
gaszkodását emelte ki. A lelkész tár-
gyi bizonyítékul magával vitte azt a
frissen restaurált kelyhet és paténát,
amelyet Petrőczy Kata Szidónia
adományozott a kiskapusi evangé-
likus egyháznak, ezen a költőnő
neve és családi címere látható. 

A kiállítást Lukács Lőrincz Csilla
kutyfalvi református lelkész áldotta
meg.
Sokak munkája az ötlettől 
a kivitelezésig

A kiállításmegnyitón elhangzott
még, hogy a Petrőczy Kata Szidó-

nia-emlékkiállítás ötletgazdája
Ugron Gyöngyi volt, aki Szitai Ist-
vánné Bérczi Margit evangélikus
lelkész életrajzi regényének hatá-
sára kezdeményezte az emlékhely
kialakítását. A 95 éves Bérczi Mar-
git mellett megemlítették a 93 éves
Kintzler Irén evangélikus lelkészt
is, akik Petrőczy Kata Szidónia
életművének tiszteletre méltó ku-
tatói. A kiállítás kivitelezése ko-
rántsem volt egyszerű,
Szekeres-Ugron Villő a szép lát-
vány megteremtésén dolgozott,
Ugron Győző támogatókat kere-
sett, pályázott, a nyomdával tár-
gyalt, üveget vágatott a tárlókba,
meszelt, mindenes volt, mai szó-
használattal: menedzselt.

Az angol nyelvű összefoglalót
Haller Tamás állította össze, Finna
Áron a nyomdai ügyintézést vál-
lalta, melynek eredményeként az
Oracler Advertisingtól nagyon
szép pannók kerültek a kiállítóte-
rem falaira. A segítők sorát Bánffy
Domokos és Ugron Isti zárja.

A kiállítás létrehozását dr. Kál-
mán Attila történész, a Degenfeld-
kastély Egyesület elnöke és
Kálnoky Mátyás, az AntePortum
Egyesület elnöke karolta fel. Támo-
gatta a Bethlen Gábor Alap és a
Communitas Alapítvány.

A megnyitón Borsos Edith ének-
művész és dr. Ávéd Éva zongora-
művész lépett fel, Szekeres-Ugron
Villő a költő verseit adta elő. 

A kiállítás hétvégente megte-
kinthető vezetett épületlátogatás-
sal, a Degenfeld család történeti
kiállításával és az erdélyi kastélyo-
kat bemutató fotókiállítással
együtt.
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Ketten álltak rajtam kívül a tömb-
házlakók közköltségének kifizeté-
sére szolgáló konténer előtt. Két

ősz hajú asszony: egy szigorú arcú, madár-
csontú és egy szelídebb, gömbölydedebb.
Csak látásból ismertem őket, de közöttük ér-
zékelhetően bizalmasabb volt a viszony.
Csendben vártunk a pénztáros érkezésére,
aztán az alacsonyabb, mosolygós megszó-
lalt. 

– Azt mondják a hírekben, hogy meg kell
szokjuk a szegénységet. Mintha eddig is nem
beosztással éltünk volna. Nekem egy kenyér
egy hétig is eltart, tejet is csak hetente egy-
szer-kétszer ha veszek.

– Úgy, ahogy mondod – bólogatott a
magas, sovány. – Mi már rég megtanultuk,
meddig ér a takaró. Annak idején, amikor a
hetvenes években dolgozni kezdtem mint
bolti eladó, volt olyan kolléganőm, aki szinte
naponta eltört „véletlenül” pár tojást, aztán
gyorsan lábosba tette, és a nap végén haza-
vitte. Hamar rájöttünk a „stikára”, de elnéz-
tük neki, mert tudtuk, hogy elvált asszony, és
két kisgyermek várja otthon. Akkoriban sem
volt könnyű az élet, és az ő helyében talán én
is ezt tettem volna. De nekem szerencsém
volt az urammal, Isten nyugtassa, vele min-
dig meg lehetett beszélni, mit mire költünk,
és soha nem kellett még csak kölcsön sem
kérjünk senkitől.

– Én sem szorultam másra, pedig tudod,
hogy nekem nem volt segítségem, csak a Jó-
isten – vette át a szót a beszélgetőtárs. –

Annak idején édesanyámék úgy tanítottak,
hogy inkább egy hónapig zsíros kenyér és
főtt krumpli legyen az ebéd, mint egy hétig
királyi lakoma, utána meg koplalás. Igaz, a
férjem sok pénzt elvitt a háztól, mert a ciga-
retta és az ital sohasem volt olcsó mulatság,
de szerencsére még idő-
ben megjött az eszem, és
választás elé tudtam ál-
lítani: én vagy a sörös-
üveg. Gondolkozás
nélkül az utóbbit válasz-
totta. Sokat okosodtam én akkor, és azóta is
a saját kezemben tartom az életem. Persze,
ha valaki megkér rá, kisegítem, ahogy
tudom, de aki egyszer eljátssza előttem a be-
csületét, másodszor hiába fordul hozzám. Jó
pár évvel ezelőtt egy szomszédasszony meg-
kért, hogy kezeskedjem neki egy bankköl-
csönnél. Tudtam, hogy bajban van,
megsajnáltam, és belementem. Két hónap
sem telt el, és a „kedves” szomszéd elhurcol-
kodott külföldre dolgozni, persze, az eszébe
sem jutott, hogy a részletet a messzi távolból
is utalni kell a banknak. Szépen rám maradt
a hitel, majdnem egy évig törleszthettem.
Azóta óvatosabb vagyok, és ilyen jellegű se-
gítséget még véletlenül sem adok senkinek. 

– Nem is szabad – helyeselt a szigorú
arcú. – Annyi rémhírt hallani egyedül élő
emberekről. Mintha a csalók pontosan tud-
nák, kihez kell bekopogni különféle átlátszó

dumával. Itt, a negyedben is lakik egy idős
asszony, akitől kedvesen mosolyogva vitte el
a megtakarított pénzét a magát hőközpontel-
lenőrnek kiadó gazember. Hozzám nem szok-
tak vendégek jönni, legfeljebb csak
karácsonykor, úgyhogy hiába csenget be

bárki a kaputelefonon,
még a lépcsőházba sem
engedem be. Mindig
azt mondja a bebocsá-
tást kérő, hogy rek-
lámújságot hozott, de

honnan tudjam, hogy így is van? Meg aztán
kinek kell reklámújság ebben a nagy nincs-
telenségben? 

– Az már igaz, lelkem – hagyta rá a mo-
solygós. – Hiába írják, hogy mától holnapig
vagy holnaputánig pár lejjel olcsóbb az ás-
ványvíz, én úgyis világéletemben csapvizet
ittam. Ha meg néhanapján valamiért elvették
a vizet, „kirándultam” egyet a közeli csor-
góhoz, és szépen kiszolgáltam magam
onnan. Csak azt a vizet fel kell forralni, kicsit
macerás. Igaz, ha hazajön a lányom meg az
unokám, veszek mindent, amit szeretnek, húst
is, édességet is. Ritkán jönnek, évente egy-
szer-kétszer, Amszterdamból ugyanis körül-
ményes az utazás, nincs direkt repülőjárat,
csak Kolozsvárra, onnan meg buszozni kell.
De a lényeg, hogy jól vannak, megvan min-
denük, én meg itt kibogozom valahogy a
mindennapokat.

– Már csak a villanyszámla miatt aggó-
dom, azt mondják, az is hamarosan jól meg-
drágul – terelte el a szót a családi életről a
másik asszony. – Pedig szeretek tévézni, a
délutáni sorozatok kapcsolnak ki igazán, és
amíg lehet, nem is mondok le egyről sem.
De a fürdőszobában például egy ideje este
sem kapcsolom fel a villanyt. Szereltem a
falra, a kád fölé egy elemmel működő zseb-
lámpát, azt használom sötétedés után. Kí-
váncsi vagyok, mennyi pénzt sikerül így
megtakarítani. Tiszta túlélőjáték ez az
egész.

A következő pillanatban sietős léptekkel
megérkezett a közköltséget szedő hölgy. Saj-
nálkozó pillantással kért elnézést tőlünk,
amiért megvárakoztatott – bár én ezt kicsit
sem bántam –, aztán be is vonult a szűk he-
lyiségbe. Elsőként a magas, sovány asszony
lépett a konténer ablakához, hogy törlessze
az aznap kifüggesztett, legújabb összeget.
Alacsony barátnője egyszerre három számlát
fizetett, a magáén kívül még bizonyára két
szomszédét. Mögötte már csak én álltam, így
nem zavartatta magát, hosszú percekig elbe-
szélgetett a pénztárossal. Rendszerint irritál-
nak az ilyen helyzetek, de ezúttal nem volt
bennem harag. Csak hallgattam a finom, vé-
kony hangon egymásba horgolt szavakat, és
tenyérnyi asztalterítők jutottak róluk
eszembe. Olyanok, mint amilyenek régen tö-
rékeny vázák alatt fehérlettek, a béke és a
biztonság valós vagy illuzórikus érzetét
keltve.

Túlélők 

Mezey Sarolta

Kiállítás Petrőczy Kata Szidónia emlékére

Fotó: Velicsek László



A Romániai Magyar Gazdák
Egyesületének Maros szerve-
zete idén tizedszerre szer-
vezte meg a gazdanapot a
szovátai Maros Közbirtokos-
ság székhelyén, ahol tíz olyan
személyt tüntettek ki Pro Ag-
ricultura Transilvaniae díjjal,
aki hozzájárult a megye – és
nem csak – mezőgazdasági
fejlődéséhez. 

A tizedik, jubileumi rendezvé-
nyen az előzőektől eltérően a szer-
vezők gazdagabb program-
kínálattal várták a látogatókat. A
megnyitón elsőként Fazakas 
Miklós, az RMGE-Maros szervezet
elnöke köszöntötte a megjelente-
ket. „Nem egyszerű körülmények
között kellett helytállnunk az el-
múlt időszakban. Nemcsak a koro-
navírus, hanem a gazdálkodás más
kihívásaival, az időjárás viszontag-
ságaival és jelentős mértékű vadká-
rokkal kellett szembenéznünk.
Helytálltunk, megteremtettük az

alapot ahhoz, hogy a mindennapi
kenyér és más mezőgazdasági ter-
mény kerüljön az asztalra” – fogal-
mazott az elnök. Kiemelte, a több
évtizedes partnerkapcsolataiknak
köszönhetően tudnak hátteret biz-
tosítani a gazdáknak. „Megfelelő
szakmaisággal, politikai támoga-
tottsággal és finanszírozással el
tudjuk végezni a munkánkat” –
hangsúlyozta Fazakas Mikós.

Őt követte a felszólalok sorában
Péter Ferenc, a Maros Megyei Ta-
nács elnöke, aki többek között el-
mondta, van jövő a mező-
gazdaságban, és arra biztatta a gaz-
dákat, hogy használjanak ki minden
pályázati lehetőséget, mert most
még van, és az elkövetkező idő-
szakban is lesz még. A pályázásban
segítséget nyújt a Romániai Magyar
Gazdák Egyesületének Maros szer-
vezete is, de az RMDSZ mezőgaz-
dasági államtitkára, a különböző
hivatalokban dolgozó szakértők,
képviselők is várják az érdeklődő-
ket, hogy segítsenek rajtuk.

Dr. Torda Márta, a magyaror-
szági Agrárminisztérium Kárpát-

medencei Kapcsolatok Főosztá-
lyának vezetője kifejtette: „Munká-
tokkal egy olyan útra léptetek,
mely a közösséget szolgálja, az itt-
hon maradáshoz nyújt segítséget.
Hajdani és mostani világunkban is
a legfontosabb volt és lesz a közös-
ség építése, a környezetünkben
élőkre való figyelés, hiszen em-
berek vagyunk, és emberségünk
megőrzése minden körülmény kö-
zött a legfontosabb. Mindig a tenni
akaró egyéneken múlik a közösség
jövője, kiemelkedése és sikere.
Semmi sem lehetetlen, ha van rá
akarat, egyéni és közösségi erő.”

A következőkben a megnyitón
Vass Levente egészségügyi állam-
titkár, a romániai magyar kisgazdák
és kisvállalkozók platformjának el-
nöke, Kolcsár Károly parlamenti
képviselő, dr. Nicu Vasile, a
LAPAR elnöke, dr. Sándor Tibor
László, Magyarország bukaresti
nagykövetségének mezőgazdasági
és környezetvédelmi attaséja,
Csóka Pál, a Hajdú-Bihar Megyei
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
alelnöke, valamint Barna Károly,

Szatymaz polgármestere osztotta
meg gondolataikat a jelenlévőkkel.

Az esemény kiemelkedő mozza-
nata az RMGE-Maros szervezet
által adott Pro Agricultura Transil-
vaniae díj átadása volt. Ezzel az el-
ismeréssel tüntetik ki azokat, akik
az elmúlt évtizedekben a legtöbbet
tettek az egyesületért. Az idén har-
madik alkalommal adták át az elis-
meréseket, ezúttal a következőknek:
dr. Solti Gábornak, a KÖSZ elnöké-
nek, dr. Gyovai Pálnak, a Pest Me-
gyei Mezőgazdaági Termelők
Szövetége elnökének, Bancsi And-
rásnak, a Héderfájai Gazdakör elnö-
kének, Ambrus Pálnak, a
Fehéregyházi Petőfi Sándor Gazda-
kör alapítójának, dr. Thiesz Rezső
gyümölcstermesztési mérnök, ku-
tató és oktatónak, Szász Zoltánnak,
az RMGE-Maros alapító tagjának,
oktatással foglalkozó szakember-
nek, Kozma Ferenc szőlősgazda,
borász és oktatónak, valamint Bir-
tok György havasgazdának. Posz-
tumusz kitüntetést kaptak:
Berekméri András, a Sáromberki
Gazdakör volt elnöke, valamint dr.

Csávossy György, az RMGE alapí-
tója és volt elnöke. Az eseményen
kézbesítették a Magyarok Kenyere
15 millió búzaszem programot tá-
mogatóknak az oklevelet, és díjaz-
ták a Legszebb konyhakertek
verseny nyerteseit. 

A szakmai kerekasztal-beszélge-
tésen elsősorban a mezőgazdasági
termékek piacra juttatása és a mar-
ketingmenedzsment volt a téma. 

A látogatókat helyi kézműves-
és mezőgazdaságitermék-vásár
várta. Voltak gyerekprogramok is.
Ezzel egy időben pedig tizenkét me-
gyei gazdakör csapatai és két ma-
gyarországi vendégcsapat vett részt
a gulyásfőző versenyen. Szombaton
tűzoltónap volt Szovátán, a tűzoltók
a gazdanapon is felvonultak. A kul-
turális programban a megnyitóün-
nepséget követően fellépett a
Kalangya, a Gyöngyvirág, a Bok-
réta néptánccsoport, Szász Csanád,
a Fölszállott a Páva tehetségkutató
verseny különdíjasa, a Sirülők nép-
tánccsoport, a Holtmarosi Dalárda
és a Héderfájai Dalkör is. 

Többségben az erő – tartja az
ismert mondás. Ez pedig a
vállalkozások esetében is
megállja a helyét, hiszen
amennyiben sokan összefog-
nak, virágzóbb vállalkozáso-
kat és élhetőbb, gazdaságilag
fejlettebb környezetet tudnak
teremteni. Erről szól a men-
torprogram is, amelyben az
adott területen már jártas
vállalatvezetők osztják meg a
tapasztalataikat a nem any-
nyira tapasztaltakkal. Egymás
segítése érdekében tartották
meg pénteken és szombaton
Marosvásárhelyen az első
gazdasági fórumot.

A részletekről Kozma Mónika fő-
szervezőt, a Pro Economica Alapít-
vány igazgatóját kérdeztük.

– Hogyan lehetne meghatározni
a gazdasági fórumot?

– A fórum megszervezésének öt-
lete onnan indult, hogy idén 
tavasszal a Pro Economica Alapít-
vány a Nemzetpolitikai Államtit-
kárság támogatásával, valamint a
Design Terminal szakembereivel
megszervezte az első erdélyi men-
torprogramot. A mentorok nagyobb
vállalkozások vezetői voltak, és a
mentoráltak olyan vállalkozók, akik
kezdők voltak az adott területen és
például profilváltás miatt szerettek
volna tanácsot kapni a jártasabb
szakemberektől. A mentorprogram-
ban részt vevő majdnem 100 vállal-
kozó részéről felmerült ez a
javaslat, hogy próbáljunk meg több
találkozót szervezni az ilyenfajta in-
formáció- és tapasztalatcserékre.
Ennek eredményeképpen valósult

meg az a rendezvény, amelyet pén-
teken és szombaton tartottunk meg
Marosvásárhelyen Erdélyi Gazda-
sági Fórum néven. Itt már kimon-
dottan a Pro Economica Alapítvány
által lefedett célterületről, Románia
16 megyéjéből hívtunk magyar vál-
lalkozókat, akik el is jöttek. Beval-
lom, jó érzés volt szombaton
kimondani a Kultúrpalotában, hogy
16 megyéből vannak jelen az ese-
ményen. Továbbá meghívtuk a vál-
lalkozói ernyőszervezeteket is,
vagyis olyan egyesületeket és társa-
ságokat, amelyek valamilyen kate-
góriában képviselik a vállalkozókat,
legyen szó akár területi képviselői
szervezetről vagy olyan nagyobb
társaságról, mint a Romániai Ma-
gyar Közgazdász Társaság vagy az
Üzletemberek Egyesülete. A fóru-
mon volt egy több órán át tartó ke-
rekasztal-beszélgetés is, ahol
konkrét ötleteket kaptunk a jelen
lévő vállalkozóktól arra vonatko-
zóan, hogy a döntéshozóknak mi-
lyen javaslatokat tudunk
továbbítani, hogy politikai válaszok
szülessenek rájuk. 

– Mit takart a mentorprogram?
– Tavasszal szerveztük meg on-

line formában. Ennek keretében a
Design Terminal szakemberei –
akik immáron több európai ország-
ban jelen levő fiatal és innovatív ta-
nácsadó csapat – segítségével a
mentorok és mentoráltak nagyon
hasznos képzéseken vehettek részt.
Olyan előadásokat hallgathattak
meg az online térben, amelyekből
nagyon sok hasznos információt
tudtak szerezni. Voltak csoportos
projektek is. Ezt úgy kell elkép-
zelni, hogy az adott csoportba tar-
tozó mentorok és mentoráltak akár
napi szintű problémákat is meg tud-

tak vitatni egymással, és közösen
keresték a megoldást. Véleményem
szerint ez a mentoráltaknak nagy
segítség volt, hiszen egy induló vál-
lalkozó mindig tele van kérdésekkel
és kételyekkel, ilyenkor különösen
jól fog a segítő kéz. Ennek a pro-
jektnek a záróeseménye már szeren-
csére offline volt, tehát júniusban
személyesen tudtunk találkozni, és
ott egyértelműen az volt a részt
vevő vállalkozók visszajelzése,
hogy hasznos volt, vagyis kézzel-
fogható eredményeket tudtak fel-
mutatni, amelyekért érdemes volt
részt venni a mentorprogramban.
Ez arra bátorít minket, hogy próbál-

juk meg ezt a programot is hason-
lóan folytatni a következőkben.

– „Újra előny magyarnak lenni a
Kárpát-medencében.” Gazdasági
szempontokat figyelembe véve mit
jelent ez a mondat?

– Azt gondolom, hogy mostanra
már sokakban tudatosult – vállalko-
zókban és nem csak –, hogy a Ro-
mániában élő magyar közösség két
konkrét segítségforrásból táplálkoz-
hat, hiszen Bukarest mellett ott van
Budapest is. Ezáltal a Romániában
(nem csak Erdélyben) élő magyar
vállalkozóknak egy pluszelőnyt tu-
dunk teremteni, hiszen nemcsak a
Bukarestből induló és Romániában
zajló különböző támogatási rend-
szerekben tudnak pályázni, hanem
a Kárpát-medencei térben, és a ma-
gyar állam támogatásának köszön-
hetően kifejezetten a magyar

kormány által kiírt budapesti pályá-
zatokban is sok esetben részt tudnak
venni. Ilyen például a Pro Econo-
mica Alapítvány által lebonyolított
erdélyi gazdaságfejlesztési program
is, ami szintén a magyar kormány
támogatásával jön létre, de itthon is
tudnak pályázni a cégek. Meglátá-
som szerint ezért jó újra magyarnak
lenni, hiszen azontúl, hogy a nyel-
vünkben, az identitásunkban és a
nemzeti büszkeségünkben eddig is
biztosak voltunk, most már azt is
látjuk, hogy gazdasági értelemben
is a napi megélhetésünket két oldal-
ról tudjuk ilyen szempontból bizto-
sítani. Vállalkozóként nagyon
fontos tényező az RMDSZ kor-
mányzati szerepe, hiszen ennek kö-
szönhetően van egy másik pillér is,
ahova ezeket a kéréseket el tudjuk
juttatni döntéshozói szintre.

Jubileumi gazdanap Szovátán 
Elismerések az agráriumban

dolgozóknak 
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Szerkesztette: Karácsonyi Zsigmond

I. Erdélyi Gazdasági Fórum
Előny magyarnak lenni a Kárpát-medencében

Nagy-Bodó Szilárd

Előadás a gazdasági fórumon Forrás: a Pro Economica Alapítvány Facebook-oldala

Fotó: Ábrahám Szilárd 

Urbán Izabella 
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Első alkalommal lépett nézők elé az
idei bajnokságban az Erdőszentgyör-
gyi Kis-Küküllő a Maros megyei 4.
liga 1. csoportjában, de nem tudta ki-
használni a hazai pálya előnyét, és ki-
kapott a Marosvásárhelyi ASA-tól.

Az első negyedórában a vendégek
sokat kezdeményeztek a jobb oldalon,
kétszer is büntetőt igényeltek, és Ili-
escu szabadrúgása is elkerülte a hazai
kaput, mígnem a 16. percben mégis si-
került megzörgetniük Cseke hálóját:
Iliescut ugratták ki, aki a kapus mellett
elhúzta és belőtte a lasztit (0-1). A foly-
tatásban is a vendégek voltak veszélye-
sebbek, de  Bocicor belegabalyodott a
kapu előtt a labdába, a szögletet követő
lövésnél pedig Cseke volt résen,
ugyanúgy Virág próbálkozásánál is. A
hazaiak első veszélyes helyzete a 34.
percben érkezett, amikor egy hosszú
indítás nyomán Szakács lőtt kapura, de
Kristály a kapufa tövéből szögletre

tolta a labdát. A szünetjelző sípszó előtt
ismét a hazaiak előtt adódott lehetőség,
de Béres lövése elszállt a léc fölött.

A második játékrészt ismét a vendé-
gek indították eredményesebben, de
Iliescu üres helyzetből nem lőtt kapura,
hanem átpasszolt A. Popnak, aki vi-
szont nem tudott mit kezdeni a helyzet-
tel. A következő lehetőségnél már
rálőtt Iliescu, de a labda a kapu fölött
ment el, mígnem a vendégeknek mégis

sikerült bevenniük Cseke kapuját: a 67.
percben egy lapos beadást Bocicor
üres helyzetből, közelről a hálóba lőtt
(0-2). Ezt követően a hazaiak megpró-
báltak többet kihozni a hátralevő játék-
időből, de Kénesi egy jó indulást
követően elbonyolította a helyzetet, s
ezt a vendégek ki is használták, a 75.
percben megpecsételték a mérkőzés
sorsát: Cseke nem érte el A. Pop bea-
dását, amit a hátulról érkező Holom a
hálóba vágott (0-3). A vendégek a haj-
rában tovább növelhették volna az elő-
nyüket, de végül maradt az eredmény,
ennek ellenére a közönség tapssal ju-
talmazta a helyi és környékbeli játéko-
sokra építő erdőszentgyörgyi csapat
teljesítményét.

Ballal kezdett Erdőszentgyörgy

A katari labdarúgó-világbajnokság szervezői kötelezővé
tennék a koronavírus elleni védőoltást a 2022-es viadal rész-
vevői számára – írta meg az Index a The Athletic értesülése
alapján. A közel-keleti ország már korábban jelezte, hogy az
eseményre látogatók számára kötelező a két védőoltás meg-
léte, és a lap úgy tudja, hogy ezt a játékosokra is kiterjeszt-
hetik.

Katarban eddig több mint 4,6 millió vakcinát adtak be,
amivel 82 százalékos a lakosság oltottsága, ezzel világveze-
tőnek számít. A sűrűn lakott ország számára különösen fon-
tos ez a kérdés, a turizmusra gyakorolt hatások miatt.

Nem minden játékos akarja azonban beoltatni magát, és a
lap szerint előfordulhat, hogy néhány klasszis a kötelezettség
miatt akár ki is hagyhatja a világbajnokságot. A nemzetközi
szövetség (FIFA) és a katari egészségügyi hatóságok keresik
a megoldást, mert senki sem szeretné, hogy a legnagyobb
sztárok ne szerepelhessenek a tornán.

Különböző lehetőségekről tárgyalnak, ezek közül az egyik
az, hogy a be nem oltott játékosoknak háromnaponta negatív
tesztet kell bemutatniuk a világbajnokság során.

Csak az játszhat 
a katari világbajnokságon, 

aki beoltatja magát?

A Ferencváros 9-0-ra győzött Hatvanban a lab-
darúgó MOL Magyar Kupában, és a sorozat leg-
jobb 32 csapata közé jutott, az összecsapáson
Myrto Uzuni hat gólt szerzett.

A hatvani együttes a 34. percig tartotta a gól
nélküli állást, de az albán válogatott labdarúgó a
szünet előtti hajrában duplázott, majd az 59. perc-
ben a negyedik góljával 4-0-ra alakította az állást.
A házigazdák a második félidőre elfáradtak, és a
becsületgól érdekében kinyíltak, ezeket veszélyes
kontrákkal és további gólokkal büntette a Ferenc-
város.

A Puskás Akadémia és a Budapest Honvéd is
a legjobb 32 közé jutott a labdarúgó MOL Ma-
gyar Kupában, miután vasárnap mindkét élvonal-
beli együttes vendégként múlta felül
másodosztályú riválisát. A felcsútiak Siófokon

nyertek 3-0-ra, míg a kispestiek a Nyíregyházát
ideiglenes otthonában, Balmazújvárosban győz-
tek le 5-1-re.

A Magyar Kupa negyedik fordulójának esti
sorsolásán – amelyet az M4 Sporton tartottak –
két élvonalbeli párharc is kialakult, a Zalaeger-
szeg a Budapest Honvédot, míg a bajnoki lista-
vezető Kisvárda az MTK-t fogadja majd. A
címvédő Újpest a másodosztályú Budafok ven-
dége lesz, a bajnok Ferencváros pedig a megyei
első osztályban szereplő Tökölé.

A negyedik fordulót október 27-én rendezik.

Hat gól Uzunitól, de ötöt rúgott 
és továbbment a Honvéd is

A kispesti Balogh Norbert (b) és a nyíregyházi Galambos
Ádám a labdarúgó MOL Magyar Kupa 3. fordulójában játszott 

Nyíregyháza Spartacus FC – Budapest Honvéd mérkőzésen 
a Balmazújvárosi Városi Stadionban 2021. szeptember 19-én

Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

Eredményjelző
Labdarúgó MOL Magyar Kupa,
3. forduló (a 32 közé jutásért), az
élvonalbeli csapatok párharcai:
BFC Siófok (II.) – Puskás Akadé-
mia FC 0-3, Nyíregyháza Sparta-
cus FC (II.) – Budapest Honvéd
1-5, FC Ajka (II.) – Gyirmót FC
Győr 0-1, FC Hatvan (megyei I.)
– Ferencváros 0-9, Tiszakécskei
LC (II.) – Újpest FC 0-3, SC Sop-
ron (III.) – MOL Fehérvár FC 2-
6, DEAC (III.) – Kisvárda Master
Good 0-2, Gyömrő (Megye II.) –
Paksi FC 1-9, Vác FC (III.) –
ZTE FC 0-4, Komárom VSE
(III.) – Mezőkövesd Zsóry FC 0-
2, VLS Veszprém (III.) – Debre-
ceni VSC 0-1, Sényő (III.) –
MTK Budapest 0-7.

A 4. forduló párosítása
Szombathelyi Haladás (II.) – Gyirmót
FC Győr, Jászberény (III.) – Vasas FC
(II.), Budafoki MTE (II.) – Újpest FC,
ESMTK (III.) – Békéscsaba 1912 Előre
(II.), Kisvárda Master Good – MTK
Budapest, FC Nagykanizsa (III.) – Ta-
tabánya SC (III.), BVSC-Zugló (III.) –
MOL Fehérvár FC, Debreceni VSC –
Kecskeméti TE Hufbau (II.), Szeged-
Csanád Grosics Akadémia (II.) – Me-
zőkövesd Zsóry FC, WKW ETO FC
Győr (II.) – Puskás Akadémia, III. Ke-
rületi TVE (II.) – Paksi FC, Aqvital FC
Csákvár (II.) – Pécsi MFC (II.), Sze-
gedi VSE (megyei I.) – Ceglédi VSE
(III.), ZTE FC – Budapest Honvéd, Ko-
lorcity Kazincbarcika (III.) – Diósgyőri
VTK, VSK Tököl (megyei I.) – Ferenc-
város.

Fehérvárra látogat a bajnok Ferencváros
Szerda este a címvédő Ferencváros az előző idényben bronzérmes

MOL Fehérvár FC otthonába látogat a labdarúgó NB I második for-
dulójából elhalasztott mérkőzésén.

A fehérváriak egyedüliként a mezőnyben veretlenek, ugyanakkor
eddigi öt találkozójukból háromszor is döntetlent játszottak, így je-
lenleg csak az ötödik helyen állnak a tabellán.

A Ferencváros a nyitófordulóban a Kisvárdától elszenvedett vere-
ségét követően mindhárom összecsapását megnyerte, és a harmadik
helyről várja az összecsapást.

A két csapat előző idénybeli három meccsén egy döntetlen mellett
a zöld-fehérek kétszer diadalmaskodtak. A Fehérvár az élvonalban
legutóbb a 2019–2020-as idény 32. fordulójában győzte le fővárosi
riválisát, amely akkor már tét nélkül, bajnokként várhatta azt a talál-
kozót.

A Ferencváros a múlt héten két nagy igazolást is bejelentett, hét év
után visszatért a csapathoz a korábbi közönségkedvenc, a 45-szörös
bosnyák válogatott középpályás Muhamed Besic, akit a szurkolók a
klubtörténet legjobb légiósának választottak. Érkezett mellette a 32
éves világbajnoki bronzérmes német Marko Marin is.

A 21 órakor kezdődő találkozót az M4 Sport élőben közvetíti.

Gligor Róbert László  

Fotó: Gligor Róbert László

Szerdai televíziós 
közvetítések 

a Románia-kupából
Labdarúgó-Románia-kupa,

tizenhatoddöntős mérkőzé-
sek (döntetlen esetén hosz-
szabbítás és tizenegyesrú-
gások döntik el a továbbju-
tót):
* 15.00 óra: Campionii FC
Argeş Piteşti – Botosáni FC
* 18.00 óra: Konstancai
Farul – Sepsiszentgyörgyi
Sepsi OSK 
* 21.00 óra: Vajdahunyadi
CS – Bukaresti FCSB

A találkozók a DigiSport,
a Telekom Sport és a Look
Sport közvetítésében tekint-
hetőek meg.

2021. szeptember 22., szerda _____________________________________________ SPORT _______________________________________________________ NÉPÚJSÁG 77

Kétévenként vb?
A FIFA jövő csütörtökön online tárgyalást tart tagszer-

vezetei részvételével a világbajnokságok kétévenkénti
megrendezésének sokat vitatott ötletéről.

A francia Arsene Wenger által vezetett technikai bizott-
ság javaslata alapján 2026-tól újítanának. Az elképzelés
azt is feltételezné, hogy változtassanak az Európa-bajnok-
ságok rendszerén: 2027-től páratlan években kellene meg-
rendezzék azokat, így lehetőséget biztosítva, hogy 2026
után már 2028-ban is vb-t lehessen tartani. 

Az ötlet heves ellenkezést váltott ki Európában. Az itteni
bajnokságok és klubok, valamint a kontinentális szövetség
(UEFA) szerint a naptár így is túlzsúfolt és az éljátékosok
túlterheltek. Az UEFA elnöke, Aleksander Ceferin bojkot-
tal fenyegetőzött.

A kétévenkénti vb-rendezés Gianni Infantino FIFA-
elnök forradalmi terve, az erről szóló tanulmány elkészí-
téséhez májusban a szervezet 211 tagjából 166 támogatását
sikerült megnyernie.

Jegyzőkönyv
Labdarúgó 4. liga, I. csoport, 2. forduló: Erdőszentgyörgyi Kis-Küküllő – Ma-
rosvásárhelyi ASA 0-3 (0-1)
Erdőszentgyörgyi stadion, borús, esős idő, mintegy 90 néző. Vezette: Toma
Gabriel, Albu Bálint, Curticăpean Sergiu. Ellenőr: Suciu Ioan.
Gólszerzők: Iliescu (16.), Bocicor (67.), Holom (75.).
Sárga lap: Sütő, Pál, Kénesi, illetve Aldea.
Erdőszentgyörgy: Cseke (83. Pál Z.) – Béres (67. Keresztes), Gál, Sütő, Ker-
tész, Pál L., Szakács, Koncz, Kénesi (83. Székely), Kozma, Pop (83. Rostás).
ASA: Kristály – Virág, Aldea, Moldován, Murar (83. Milășan), Chertes 
(67. Miclea), Pop P., Bocicor (83. Văidean), Holom (63. Szilágyi), Iliescu,
Pop A.

Eredményjelző
* 1. liga, 9. forduló: Kolozsvári CFR
1907 – CSU Craiova 1-0. Az élcso-
port: 1. CFR 1907 24 pont, 2. Boto-
sán 20, 3. Bukaresti Rapid 1923 17.
* 2. liga, 7. forduló: Kolozsvári Uni-
versitatea – Zsilvásárhelyi Viitorul
Pandurii 1-0, Bukaresti CSA Steaua
– Sellemberki CSC 1599 0-0. Az él-
csoport: 1. Petrolul 52 Ploieşti 18
pont, 2. Nagyszebeni Hermannstadt
17, 3. Concordia Chiajna 17.



Romániában szabályozták az elektromos rol-
lerekkel való közlekedést, míg egyes szom-
szédos országokban csak részben. Nem lehet
a járdán közlekedni elektromos rollerrel, te-
lepülések közötti útszakaszokon azonban
csak ott, ahol a legnagyobb megengedett se-
besség nem haladja meg az 50 km/h-t. Egy
tavalyi sürgősségi rendelet értelmében a
gyalogos-átkelőhelyeken telefonálókat vagy
zenét hallgatókat is megbírságolhatják.

Országszerte, így Marosvásárhelyen is kezd teret
hódítani az elektromos rollerek használata, a joghé-
zagot sürgősségi kormányrendelettel próbálták pó-
tolni. A 2020. évi 13-as számú sürgősségi
kormányrendelet előírásai értelmében az egy személy
szállítására alkalmas elektromos roller sebessége 6–
25 km/h lehet, kormánnyal felszerelt, két vagy három
kereke van, ülőhely nélküli vagy ülőhellyel van el-
látva. A belügyi tárca az elektromos rollerek jogi sza-
bályozását a biztonságos közlekedés érdekében
javasolta. Eszerint az elektromos roller elektromos
motorral rendelkező személyszállító járműként lett
meghatározva, amely több mint 6 km/h-val halad, ma-
ximális sebessége azonban nem haladhatja meg az
óránkénti 25 kilométert. 

Gyalogosoknak minősülnek azonban a speciális ke-
rekesszékkel vagy görkorcsolyával, illetve más gör-
gős eszközzel, illetve az óránként 6 km-nél kisebb
sebességgel haladó elektromos eszközökkel közleke-
dők, valamint a kézi szekeret vontatók.
Járdán a 6 km/h-val közlekedő rolleresek

Az óránként kevesebb mint 6 km-es sebességgel
haladó e-roller használható a járdán, ha nincs kialakí-
tott kerékpárút. Amennyiben a településen vannak ke-
rékpárutak, azokon kell közlekedni az elektromos
rollerekkel is, ha ezek hiányoznak, akkor az úttesten.
De csak azokon az utakon lehet elektromos hajtánnyal
közlekedni, ahol a megengedett sebesség nem több 50
kilométer/óránál, vagyis a települések között nem en-
gedélyezett, illetve azokon a településeken sem, ahol
bizonyos szakaszon megengedett a 70 kilométer/órás
sebesség. A határozat szerint 14 éven aluli személyek

nem használhatnak az úttesten elektromos rollert, de
kerékpárral sem közlekedhetnek, és 16 éves korig az
ezzel járók kötelesek védősisakot viselni. Jó tudni azt
is, hogy az elektromos rollereket használók is kötele-
sek betartani a közlekedési szabályokat és a bizton-
sági előírásokat. Ha a rolleren nincs lámpa és
fényvisszaverő, akkor szereltetni kell rá, hogy sötéte-
dés után is biztonságosan lehessen közlekedni vele.
Ugyanakkor kihágásnak minősül még egy személyt
szállítani a hajtányon. A szabálysértőket 6-8 büntető-
ponttal, vagyis 870–1.160 lejre bírságolhatják. Romá-
nia a nyolcadik európai uniós tagállam –
Németország, Ausztria, Belgium, Dánia, Olaszország,
Franciaország és Hollandia után –, amely szabályozza
az elektromos rollerek használatát. 
Magyarországon még gyalogosnak minősülnek 
az e-rollerezők 

Magyarországon azonban még nem rendezték az e-
kerékpárok, e-rollerek kusza jogi helyzetét, azt, hogy
segédmotorosnak vagy gyalogosnak minősül-e a
használója, így egyelőre sporteszköznek számít az e-
roller, és a gyalogosokra érvényes szabályok vonat-
koznak rá. A Baranya megyei bama.hu hírportálon ez
év márciusában megjelent a Baranya Megyei Rendőr-
főkapitányság nyilatkozata, miszerint: „Az elektro-
mos rollerek a jelenleg hatályos jogszabályok alapján
sporteszközöknek minősülnek, így azok használóját
gyalogosnak kell tekinteni, azaz a gyalogosokhoz
kapcsolódó KRESZ-szabályok vonatkoznak rájuk. Ez
tehát azt is jelenti, nincs olyan biztonsági előírás (pél-
dául bukósisak vagy könyök- és térdvédő használata),
ami az elektromos rollerrel utazó testi épségének vé-
delmét szolgálná. Valamint a KRESZ szerint a gyalo-
gosnak a járdán, ahol pedig járda nincs, a leállósávon,
az útpadkán vagy a kerékpárúton kell közlekednie. Ha
az úton sem járda, sem leállósáv, sem útpadka, sem
kerékpárút nincs – vagy az a gyalogosközlekedésre
alkalmatlan –, a gyalogosok az úttestet használhatják.
Szigorúbb szabályozás hiányában tehát a rolleresnek
kell körültekintően, felelősségteljesen közlekednie.
Így, ha van lehetősége, legalább bukósisak viselése
ajánlott számára. A biztonságos használathoz elenged-
hetetlen a megfelelő világítás is, főleg hajnalban vagy
szürkületkor” – áll a a rendőrségi nyilatkozatban.

Szeptember 30. a határidő 
Szülőföldön magyarul pályázat
A 2020/2021-es tanév Szülő-
földön magyarul pályázata le-
adásáig kevesebb mint két
hét áll rendelkezésre. Az ok-
tatási és taneszköz-támoga-
tási pályázat beküldési
határideje: szeptember 30. 

Közeleg a Szülőföldön magyarul
2020/2021. év programjának lea-
dási határideje, ezért emlékeztetnek
mindenkit, hogy amennyiben még
nem postázta az igénylést, azt miha-
marabb tegye meg. Bővebb informá-
ciók a www.szulofoldonmagyarul.ro
weblapon – ugyanott az adatlapok is
megtalálhatók –, illetve a 0266/244-
450 telefonszámon – tájékoztatott
Ady-Kovács-Ferenczi Noémi, a
Szülőföldön magyarul programko-
ordinátora.

Az oktatási-nevelési támogatás
összege 22.400 Ft. Megváltozott a
támogatás összege a hallgatók szá-
mára: ezentúl ők is 22.400 Ft-ot
kapnak, ugyanannyit, mint az okta-
tás-nevelési támogatást igénylők. A
vissza nem térítendő támogatás
célja a romániai magyar nyelvű ok-
tatás és nevelés segítése; a szomszé-
dos államokban élő magyarokról
szóló 2001. évi törvény hatálya sze-
rint az alábbiak részesülhetnek be-
lőle: 

– azok a kiskorú gyermekek, akik
a 2020/2021-es tanév kezdetétől
Romániában működő akkreditált
óvodában magyar nyelvű nevelés-
ben vesznek részt;

– azok az általános és középisko-
lás tanulók, akik a 2002. augusztus
31-ét követő időszakban születtek,
és Romániában működő, akkreditált
vagy működési engedéllyel rendel-
kező oktatási intézményben folytat-
ják alap- vagy középfokú
tanulmányaikat; 

– fakultatív vagy opcionális (vá-
lasztható tantárgyként) magyar
nyelvű oktatásban részesülnek, és a
lakóhelyükön napi bejárással elér-
hető távolságon belül nem működik
magyar nyelvű oktatási intézmény
vagy magyar nyelvű tagozat;

– olyan sérült vagy halmozottan
sérült magyar nemzetiségű kiskorú
személyek, akik nem akkreditált ne-
velési és oktatási intézményben

folytatnak magyar nyelvű tanulmá-
nyokat vagy egyéb magyar nyelvű
nevelésben részesülnek; 

– olyan kiskorú személyek, akik
sajátos nevelési igényeinek megfe-
lelő – részben vagy egészben ma-
gyar nyelvű – nevelésben és
oktatásban vesznek részt; 

– azok a középiskolai tanulók,
akik a 2020/2021-es tanév megkez-
déséig tizennyolcadik életévüket
betöltötték, de az adott állam köz-
oktatási rendszerének tanulmányi
időszakra vonatkozó rendelkezései
szerint kötelező képzésben része-
sülnek. 

– Hallgatói támogatásban része-
sülhet az a nappali tagozatos hall-
gató, aki Romániában működő
felsőoktatási intézményben alap-
vagy magiszteri tanulmányait
egészben vagy részben magyar
nyelven folytatja. 

Az adatlapok letölthetők a
www.szulofoldonmagyarul.ro hon-
lapról, az igazolást és mellékleteket
csatolva máris beküldhető az igény-
lés. Az igénylések leadásához köte-
lező melléklet az igénylő szülő
érvényes személyazonosságijának
másolata, a gyermek érvényes sze-
mélyazonosságijának másolata
vagy a születési bizonyítvány má-
solata, igazolás a tanintézménytől,
amely tartalmazza az oktatás nyel-
vét, valamint az igazolatlan órák
számát, és amennyiben a szülő csa-
ládneve nem egyezik a gyermek
családnevével, az ezt indokló irat.
Az igénylő szülő minden gyer-
meket, aki után igénylést nyújt be,
egy adatlapon feltüntethet. Határ-
idő: szeptember 30., a postai bé-
lyegző dátuma szerint.

A támogatási kérelmet a felhívás
mellékletét képező adatlapon, pa-
píralapon lehet benyújtani, ajánlott
küldeményként, egy eredeti pél-
dányban, zárt borítékban, az alábbi
címre: U.C.D.M.R. – RMPSZ,
„Szülőföldön magyarul” Pályázati
Iroda, 530300 Miercurea Ciuc, O.P.
nr. 1., C.P. nr. 19, Jud. Harghita. Bő-
vebb tájékoztatás a 0266-244-450-
es telefonszámon vagy az
info@szulofoldonmagyarul.ro e-
mail-címen. (sz.p.p.)

Pályázat a vidéki gazdálkodás ösztönzésére
Negyven év alatti gazdák támogatása

A Vidéki Beruházásokat Finanszírozó
Ügynökség (AFIR) honlapján közzétettek
egy újabb pályázati kiírást, amellyel negyven
év alatti gazdálkodókat támogatnak. Az on-
line pályázatokat november 26-áig lehet be-
nyújtani. 

A pályázat 6.1 intézkedésének célja vidéken ott-
honmaradásra és gazdálkodásra ösztönözni a fiatalo-
kat. A gazdák 70 ezer euróig terjedő összegű

támogatást, míg a kisgazdaságok 15 ezer eurót hív-
hatnak le. 

A legnagyobb összegben lehívható 70 ezer eurós
támogatásra azok a gazdák jogosultak, akiknek farm-
mérete 30 ezer és 50 ezer eurós érték között van,
ugyanakkor ökogazdálkodást folytatnak, vagy pedig
a benyújtott üzleti tervük szerint az előállított termé-
keket feldolgozzák. Bővebb felvilágosítással az AFIR
https://www.afir.info/ honlapján szolgálnak. (sz.p.)
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Szabályozták az e-rollerek használatát
Elektromos rollerrel az utakon

Szer Pálosy Piroska

Fotó: Simon Andrea

Szerkeszti: Szer Pálosy Piroska

Verspályázat 7–8. osztályosoknak
Az én Erdélyem!

Az Erdélyt Járók Közhasznú Egyesület (EJKE) versíró pályá-
zatot hirdet a 2021–2022-es tanévben 7–8. osztályos erdélyi,
partiumi, bánsági diákok számára. Beküldési határidő: októ-
ber 31.

A pályaműveket (maximum két vers, egyenként 25 sornál nem hosz-
szabb) és egy fényképes bemutatkozást (név, postacím, e-mail-cím, szüle-
tési dátum, iskola, segítő tanár) word formátumban, 2021. október 31-i
beküldési határidővel várják a verspalyazatazenerdelyem2021@gmail.com
e-mail-címre, a Subject/Tárgy rovatban „Az én Erdélyem!” jeligével.

„Nézz szét szülővárosodban, szülőfaludban, és fogalmazd meg versben:
mit jelent számodra, miért jó ott élni, miért jó oda visszamenni, miről is-
merik meg, akik nem jártak még ott, mit ajánlanál figyelmükbe?” – áll a
felhívásban.

A pályázat díjai: első helyezett: 80.000 forint értékű, második: 70.000
forint, harmadik helyezett: 50.000 forint értékű tanszervásárlási utalvány
(a nyertesek az eredményhirdetést követően a www.patriapapir.hu vagy
a www.pirex.hu oldalon összeállítják a tanszerek listáját a megállapított
összegben, ezt követően az egyesület, a társasjátékokkal együtt, eljuttatja
azokat a megadott címre). 

Az első három helyezett iskoláját 2–2 db Erdély-ismeretterjesztő, is-
meretbővítő társasjátékkal ajándékozzák meg. A zsűri tagjai: Farkas Kinga
(magyartanár, a Cimbora főszerkesztője), Zsidó Annamária (magyartanár,
Nagygalambfalva), Lövétei Lázár László (költő, műfordító, a Cimbora
szerkesztője), Szonda Szabolcs (költő, műfordító, a Cimbora szerkesztője),
Csíki András (költő, az EJKE elnöke). Eredményhirdetés: online formában
2021. november 20-án a https://www.facebook.com/cimbora.net és a
https://www.facebook.com/ERDELYTJAROK oldalakon. Amennyiben
elegendő számú pályamű érkezik (minimálisan 50), és a szerkesztők azt
kellően színvonalas anyagnak értékelik, a legjobb alkotásokból egy ma-
ximum 100 oldalas, fotókkal illusztrált könyvet jelentetnek meg. Szakmai
partner a Cimbora folyóirat (www.cimbora.net), partner a Nagygalamb-
falvi Általános Iskola (www.kanyadi.ro). A pályázatot és az egyesület mű-
ködését a Miniszterelnökség, a Nemzeti Együttműködési Alap és a
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatja. (szer)



Hat és fél hónapi távollét után
a tervezett dátumra, az au-
gusztus 22-i konfirmációra a
református gyülekezet vissza-
térhetett a templomba, ame-
lyet a tervezett felújítási és
ásatási munkálatok miatt az
év első részében el kellett
hagynia. Mindenki örül ennek,
bár a tervezett felújítások ko-
rántsem értek véget.

Jelenleg fűtőpaneleket szerelnek
a padok hátára, és hamarosan visz-
szakerülnek a pad- és lábfűtő veze-
tékek is – mutatja Kulcsár
Rabocskai Levente lelkipásztor,
amikor a templom javítási és hely-
reállításai munkálatairól érdeklődve
betérünk az évszázados falak közé.
Ki kellett találni egy más fűtési
megoldást, miután a kályhát eltávo-
lították a templomból, és megszűnt
a gázfűtés. Erre azért volt szükség,

mert a feltárt falfestményeket és a
festett kazettás mennyezetet a fel-
újítás után az eddigi fűtési módszer
károsította volna. Padlófűtéssel
sem próbálkozhattak, miután az
ásatási munkálatokat követő hely-
reállítás után a padlót téglából ala-
kították ki. Nemrég a magyar
kormánytól kaptak támogatást a
Bethlen Gábor Alap révén, ebből
megoldják a fűtés kérdését és az
ablakcseréket is. Ugyanis néhány
éve kicserélték ugyan a régi abla-
kokat, de a jelenlegiek sem megfe-
lelőek, ezért olyanokat kell
szerelni, amelyeknek szárnyai nyit-
hatók, miután kiderült, hogy a
templomban igen nagy a levegő pá-
ratartalma és biztosítani kell a szel-
lőzést. Erre a felújítás alatt álló
orgonának is szüksége lesz a követ-
kezőkben. Mindezekre a következő
napokban-hetekben fog sor kerülni,
addig Pozsár Róbert mester is befe-
jezi a teljesen kiürített orgona síp-
rendszerének visszaszerelését.

A tiszteletes az idén feltárt Szö-
vérdi-Bethlen-kriptát is megmu-
tatja: kialakították a lejárólépcsőt,
hogy a jövőben látogathatóvá te-
gyék a föld alatti építményt is. Az
elmúlt időben gondot okozott szá-
mukra a feltörő talajvíz, amely a
kripta koporsótartó szerkezetét is
tönkretette a múltban, és amiért va-
lószínűleg kénytelenek voltak őseik
a kriptát is lezárni és befalazni.
Most sokat javult a helyzet, miután
egy vízpumpát helyeztek el a kripta
egyik sarkában, amely rögtön eltá-
volítja a vizet. Az aljzat sokat szá-
radt már, és ha a jelenség
megszűnik, a terepet visszarende-
zik, valószínűleg az is téglaborítást
kap. A kriptát nemcsak megmutatni
szeretnék másoknak, hanem a mű-
vészettörténészek javaslatára ani-
mációs megoldással ki is lehetne
vetíteni az egykori temetkezéseket.

A templomban végzett eddigi ré-
gészeti kutásokat és feltárásokat,
valamint a kriptalejáró kialakítását
az önkéntesek adományából végez-
tették el. Örömmel mondta el a lel-
kész: már meghaladták a százezer
lejt a gyülekezeti tagok, az elszár-
mazottak és a külföldiek adomá-
nyai, miközben a gyülekezetnek
csupán fele adományozott az elmúlt
időszakban.

Hamarosan felveszik a kapcsola-
tot azzal a szakemberrel, aki a ka-
zettás mennyezet felújítását végzi.
Ígéretük van a Teleki Alapítványtól,
hogy az erdélyi műemlék templo-
mok felújítását, restaurálását segítő
Rómer Flóris Terv keretében támo-
gatni fogják a freskók és a deszka-
mennyezet felújítását, konzer-
válását. Erre a következő évben ke-
rülne sor, idén rendezni kell az en-
gedélyeztetést.
Még felénél sem tartanak

A templom külső felújítása még
hátravan, pontosabban a toronyban
volna szükség külső-belső felújí-
tásra, továbbá a toronyablakok ki-
cserélésére, a templomhajó
lemeszelésére és a villámhárító
megoldására. Az épület alsó részé-
ről leverték a vakolatot, hogy szá-
radjanak a falak, a szakemberek
majd megmondják, hogy így
marad-e a fal, amit esetleg leme-
szelnek. Utolsó lépésben az udva-
ron felbontják a betonjárdákat,
helyettük térköves járófelületeket
alakítanak ki, majd következik az
udvar füvesítése. Mindehhez a
pénzt a román államtól remélik, pá-

lyázatot nyújtot-
tak be a vallás-
ügyi államtit-
kársághoz, vár-
ják annak dönté-
sét. Ha az
pozitív is lesz, a
kötségvetés 40
százalékát a
gyülekezetnek
kell biztosítania.
Egyelőre a ter-
vezett munkála-
toknak kevesebb
mint felével vé-
geztek, a teljes
felújítást az
1625-ben épült
kazettás meny-
nyezet felújítása
fogja megkoro-
názni. Már je-
lenleg is igen
nagy értékekkel
dicsekedhetnek,
hiszen a feltárá-
sok leletei, a
kripta és Bethlen
Zsófia megma-
radt gyűrűje, va-
lamint a falakon
kívül talált honfoglalás kori ház ma-
radványai és egy hajkarika mind
emelik a műemlék értékét. Próbál-
nak lépést tartani a technikai fejlő-
déssel is, amennyire egy ilyen
templom esetében lehetséges, fel-
szereltek egy olyan berendezést is,
amely egy órára biztosít áramot, ha
megszakadna a villanyszolgáltatás,
hogy ilyen esetben is be tudják fe-
jezni az istentiszteletet.
Harc az ingatlanokért

Végre az idén az egyházközség-
nek sikerült háromévnyi munka
után telekeltetni a templomot és az
1896-ban épült parókiát, illetve a
hozzájuk tartozó területet. Azonban
az államosított ingatlanok vissza-
szerzéséért is meg kell küzdeniük.
A református iskolát egy
„ügybuzgó” magyar személy okán
még nem sikerült visszaszerezni,
egyelőre az önkormányzat tulajdo-
nában van. Hallgatólagosan az egy-
ház használja gyülekezeti
teremként, ezt megelőzően ravata-
lozó működött benne, sőt egyesek
halottasházzá szerették volna átala-
kítani, de a megyei múzeum figyel-
meztetést küldött, miszerint a
műemlék templom környezetében

tilos az új építkezés, így elálltak a
tervtől, s végül a ravatalozó a te-
mető aljában épült meg, igencsak
szép, tágas és praktikus lett. Ahhoz,
hogy az egyház ténylegesen vissza-
kapja az épületet, szükség van a bu-
karesti visszaszolgáltatási bizottság
döntésére is. Van esély a kedvező
ítéletre, ugyanis a levéltárból előke-
rült az államosításkor készült jegy-
zőkönyv, amely egyértelmű
bizonyítékot nyújt az akkori tulaj-
donost illetően. Az épületet 1934-
ben építette az egyház annak a
kehelynek az árából, amelyet Orbán
Balázs is látott, s amelyet a gyüle-
kezet eladott (ma a budapesti Nem-
zeti Múzeumban található). 

Azt sem felejtette el megemlíteni
a lelkész, hogy a volt tanítói lakás,
a mai rendőrségi épület esetében
bonyolultabb a helyzet: 1989 tava-
szán a belügyminisztérium betele-
keltette az ingatlant, ezért
visszaszolgáltatásra nemigen szá-
míthatnak, legfennebb kárpótlásra.
Ha viszont ezt sem kapják meg, ké-
szek akár pert is indítani. Ha pedig
mégis visszakapják az épületet, mú-
zeumként hasznosítanák, ahol kiál-
lítanák a templomban feltárt
leleteket.

Sok az érték, de messze még a vége
Folytatódik a munka a gyulakutai templomnál
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Gligor Róbert László

Szép eredményeket értek el az elmúlt fél évben, de még sok a tennivaló a templomnál 

Kialakították a kriptalejárót, látogathatóvá tennék a kriptát 

Még hátravan a költséges rész: a kazettás mennyezet és a freskók 
felújítása, megóvása Fotó: Gligor Róbert László



A lengyel kormány nem zárja
be a Turów bányát – reagált
hétfőn Piotr Müller kormány-
szóvivő az Európai Unió Bíró-
ságának aznapi ítéletére,
miszerint Varsónak napi 500
ezer euró pénzbüntetést kell
fizetnie az Európai Bizottság-
nak a cseh–lengyel határ
menti bányában zajló szénki-
termelés folytatódása miatt.

Az ítélet aránytalan, a valós
helyzettel nem indokolható – húzta
alá Müller a luxembourgi ítélet
közzététele után kiadott közle-
ményben.

Lengyelország kezdettől fogva
azon az állásponton van, hogy a
lengyel energiatermelés hét száza-
lékáért felelős Turów bánya műkö-
désének leállítása veszélyezteti a
lengyel villamosenergia-ellátás sta-
bilitását – hangsúlyozta a szóvivő.

Kifejtette: a bánya bezárása ne-
gatív hatással lenne lengyelek mil-
lióinak energiabiztonságára, tágabb
értelemben az egész Európai Uniót
is veszélyeztetné. 

A szóvivő kiemelte: a varsói
kormány a Prágával ez ügyben ki-
alakult vitában konszenzusos meg-
oldásra törekszik, és tekintettel van
a helyi társadalom érdekeire is. A
hétfői ítélet viszont szembemegy a
konszenzusos rendezéssel – hang-
súlyozta.

A megegyezésre törekvő lengyel
álláspont legjobb bizonyítéka az,
hogy a cseh féllel folyamatban
vannak egy nemzetközi megállapo-

dás tető alá hozását célzó tárgyalá-
sok, melyeknen hétfőn is volt egy
fordulójuk – tette hozzá.

Müller azzal is érvelt, hogy az
uniós bíróság döntései semmilyen
tekintetben sem sérthetik a tagálla-
mok nemzetbiztonságát, amelynek
része az energiabiztonság is . 

A legnagyobb lengyel szakszer-
vezet, a Szolidaritás Turów bányai
részlege hétfői nyilatkozatában
„drasztikus, nemzetközi méretű”
tiltakozó akciókat helyezett kilá-
tásba az uniós ítélet kapcsán, és fel-
szólította a kormányt, hogy
foglaljon el egyértelmű álláspontot
ez ügyben. A nyilatkozat szerint az
ítélet kétségbe vonja a lengyel
uniós tagság értelmét.

A prágai kormány tavaly pana-
szolta be Lengyelországot az Euró-
pai Bizottságnál, amely az uniós
bíróság elé vitte az ügyet, mond-
ván, hogy Lengyelország megsér-
tette az uniós előírásokat. Az EU
bírósága május végén elrendelte,
hogy Lengyelország ideiglenesen
függesszen fel minden tevékenysé-
get a bányában. A cseh kormány
attól tart, hogy a bánya működte-
tése elapaszthatja a régió víztarta-
lékait, növelheti a zajterhelést és a
légszennyezést. Mateusz Morawi-
ecki lengyel kormányfő már má-
jusban közölte, hogy nem tartja be
a bánya működésének felfüggesz-
tésével járó bírósági döntést, mert
annak súlyos negatív gazdasági kö-
vetkezményei lennének Lengyelor-
szág számára. (MTI)

Az év eleje óta megháromszorozódott, és
történelmi csúcsra emelkedett a földgáz vi-
lágpiaci ára, ami erősen megviseli a német
gazdaság több ágazatát és a lakossági fo-
gyasztókat – írta a Handelsblatt című német
üzleti lap egy keddi összeállításában.

A fosszilis energiahordozó ára az utóbbi években
megawattóránként 15-20 euró között ingadozott, az
idén viszont folyamatosan emelkedett, és szeptem-
berben elérte a 65 eurót. 

„Soha nem volt még ilyen hosszú időn keresztül
ennyire erős gázáremelkedés” – mondta Fabian Hu-
neke, az Energy Brainpool tanácsadó cég energiapi-
aci szakértője a Handelsblattnak. 

Kiemelte, hogy különösen az ipar szenvedheti meg
a drágulást. Sok vállalat, különösen a vegyipar szá-
mára a földgáz nyersanyagként és üzemanyagként is
nélkülözhetetlen, és a magas árszint nagymértékben
befolyásolja a termelési költségeket. 

Számos vállalat határidős szerződésekkel fedezi
magát, de ez a védelem nem állandó, javulás pedig
egyelőre nem várható. „Nem látunk arra utaló jeleket,
hogy az alapvető ármozgató tényezők változnának,
ezért az árak valószínűleg még tovább emelkednek,
és ez vonatkozik mind a villamos energiára, mind a
gázra” – mondta Christian Seyfert, az ipari energia-
és erőműipari szövetség (Verband der Industriellen
Energie- und Kraftwirtschaft – VIK) elemzője.

A szervezetnek 300 tagvállalata van, amelyek
együtt a németországi ipari energiafogyasztás nagy-
jából 80 százalékáért felelősek. Legtöbbjük csak
rövid távon védett az energiaárak emelkedésével
szemben. A földgázra azonban számtalan ipari folya-
matban van szükség, akár fűtőanyagként a technoló-
giai hő előállításához, akár úgynevezett redukáló
anyagként az acélgyártásban – emelte ki a Handels-
blatt, rámutatva, hogy Németország földgázfogyasz-
tásának egyharmadát az ipar teszi ki. 

A legnagyobb részarányt a vegyipar képviseli.
Azonban az ágazat több szereplője már jó ideje ké-
szül arra, hogy dekarbonizációs stratégiája részeként
csökkentse a földgáz arányát energiafogyasztásában.
Ilyen például a Covestro, amelynek kiemelten fontos
a megújuló forrásokból termelt villamos energia –
magyarázta a cég egy szóvivője a Handelsblattnak.

A vegyipar mellett a fémipar az egyik legnagyobb
földgázfogyasztó Németországban. Itt is sok vállala-
tot sújt a rekordmagas gázár, mivel számos techno-
lógiai lépés – például a fémhulladék olvasztása – igen
energiaigényes. Ráadásul bizonyos esetekben a föld-

gázra nem is energiahordozóként, hanem nyers-
anyagként van szükség, és egyelőre nincs alkalmas
technológia a kiváltására. 

A világ legnagyobb acélgyártója, az Arcelor-Mittal
például a hamburgi üzemében csak fölgázzal tud elő-
állítani a vasércből úgynevezett szivacsvasat, amelyet
a következő lépésekben acéllá olvasztanak. Ezért a
vállalatot kétszeresen érinti az áremelkedés: egyrészt
maga a magasabb gázár, másrészt a magasabb villa-
mosenergia-költségek révén. 

A piaci várakozások szerint a földgáz megawattó-
ránkénti ára csak a hamarosan kezdődő fűtési szezon
után, jövő tavasszal csökken majd 60 euró alá, a je-
lenlegi árrobbanás előtti szintre, 20 euró közelébe
pedig legkorábban 2024-ben süllyedhet. Ez a lakos-
sági fogyasztóknak is komoly terhet jelenthet a kö-
vetkező hónapokban. Hétfőn több szolgáltató
jelentős, 12 százalékot meghaladó áremelést jelentett
be szeptemberre és októberre. A Verivox összehason-
lító portál szerint ez évi 188 eurós többletköltséget
eredményez egy családi ház fűtésénél.

Ezért a fogyasztóknak érdemes már most megfon-
tolniuk a szolgáltatóváltást – tanácsolja a fogyasztó-
védelmi szervezetek országos szövetsége
(Bundesverband der Verbraucherzentrale – VZBV).

A drágulás okairól megoszlanak a vélemények. Az
egyik nagy véleményáramlat szerint a Kreml áll a
háttérben. A földgáz azért drágul, mert a Gazprom és
Vlagyimir Putyin orosz elnök „csökkentette a Nyu-
gatnak szánt gázszállításokat, hogy a szükségtelen
Északi Áramlat-2 gázvezetéket gyorsabban üzembe
helyezzék, és megkerüljék az európai játékszabályo-
kat” – mondta a Handelsblattnak Oliver Krischer, az
ellenzéki Zöldek szövetségi parlamenti (Bundestag)
frakciójának helyettes vezetője. 

De vajon megállja-e a helyét az a tézis, hogy az
oroszok szándékosan visszatartják a gázt, hogy a vi-
tatott balti-tengeri gázvezetéket üzembe helyezhes-
sék? – vetette fel az üzleti lap, hozzátéve, számos érv
szól amellett, hogy az oroszok nem elkövetők, hanem
inkább áldozatok, de a helyzet a kezükre játszik.

Az egyik legtekintélyesebb német külpolitikai ku-
tatóintézet, a berlini Tudomány és Politika Alapít-
vány – Német Nemzetközi Politikai és Biztonsági
Intézet (Stiftung Wissenschaft und Politik – 
Deutsches Institut für Internationale Politik und 
Sicherheit, SWP) elemzője, Kirsten Westphal szerint
inkább arról van szó, hogy „a piac pontosan úgy mű-
ködik, ahogyan azt az Európai Bizottság mindig is
akarta”. (MTI)
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Gázársokk sújtja a német gazdaságot

Szkripal-ügy 
Újabb orosz gyanúsított ellen
indított kedden vádemelési
eljárást az angol-walesi fő-
ügyészség az angliai Salis-
bury városában 2018
tavaszán elkövetett mérgezé-
ses támadás ügyében.

A támadás célpontja Szergej
Szkripal, az orosz katonai hírszer-
zés (GRU) egykori ezredese volt,
aki kettős ügynökként a brit külső
hírszerzésnek (MI6) is dolgozott.

Szkripalt hazájában 13 év fegy-
házra ítélték, de egy orosz–ameri-
kai kémcsere keretében 2010-ben
letelepedhetett Nagy-Britanniában,
ahol brit állampolgárságot kapott,
és a 2018. március 4-én történt
mérgezéses incidensig a délnyugat-
angliai Salisburyben élt.

A novicsok katonai idegméreg-
hatóanyaggal elkövetett merénylet-
kísérlet következtében a volt orosz
ügynök és nála látogatóban lévő
lánya, Julija Szkripal, valamint a
helyszínre elsőként kiérkező rend-
őrnyomozó, Nick Bailey is súlyo-
san megbetegedett, de mindhárman
életben maradtak.

Egy háromgyermekes brit nő,
Dawn Sturgess azonban, aki vélet-
lenül került érintkezésbe az ideg-
méreggel, Salisbury kórházában
meghalt. A nő élettársa, Charlie
Rowley szintén súlyosan megbete-
gedett, és hónapokig kezelték kór-
házban életveszélyes állapotban.

A Scotland Yard terrorellenes
ügyosztálya kedden bejelentette,
hogy már három orosz állampol-
gárt gyanúsít az ügyben, és mind-
hárman az orosz katonai hírszerzés
ügynökei.

A harmadik gyanúsított, akinek
kilétét a londoni rendőrség kedden
ismertette, Gyenyisz Szergejev, aki
Szergej Fedotov álnéven vett részt
a támadásban.

A Scotland Yard keddi tájékozta-
tásában megnevezi a másik két
orosz gyanúsítottat is: a rendőrségi
beszámoló szerint az eddig össze-
gyűjtött bizonyítékok szerint a me-
rényletkísérletben Anatolij Csepiga
és Alekszandr Miskin is részt vett
az orosz katonai hírszerzés tagja-
ként, Ruszlan Bosirov, illetve Alek-
szandr Petrov álnéven.

A londoni rendőrség most elő-
ször jelentette be hivatalosan, hogy
a rendelkezésére álló bizonyítékok

alapján a Szkripal-ügy három gya-
núsítottja a GRU ügynöke. A Scot-
land Yard most nevezte meg első
ízben a harmadik gyanúsítottat is.
Ezek a nevek azonban már régóta
ismertek, mivel a Bellingcat nevű,
angliai székhelyű civil oknyo-
mozó szervezet már 2018-ban, il-
letve 2019-ben részletesen és név
szerint feltárta a gyanúsítottak ki-
létét, és beszámolt arról is, hogy a
merényletkísérletet a GRU egy há-
romtagú ügynökcsoportja követte
el.

A Bellingcat nyomozásának ada-
tai szerint Anatolij Vlagyimirovics
Csepiga ezredesként, Alekszandr
Jevgenyijevics Miskin szintén ez-
redesi rendfokozatban és katonaor-
vosként dolgozott a GRU-nál a
Szkripal elleni támadás idején.

A BBC brit közszolgálati tévé-
társaság Newsnight című oknyo-
mozó hírmagazinja 2019-ben, a
Bellingcat által feltárt és átadott
adatok alapján kiderítette azt is,
hogy Gyenyisz Vjacseszlavovics
Szergejev az orosz katonai hírszer-
zés vezérőrnagya, és ő irányította a
Salisburyben végrehajtott akciót
Londonból, folyamatosan kapcso-
latot tartva Moszkvával is.

A Scotland Yard kedden azt kö-
zölte, hogy a Szergej Fedotov álné-
ven tevékenykedő Gyenyisz
Szergejev 2018. március 2-án, a
másik két gyanúsított előtt néhány
órával érkezett Moszkvából a lon-
doni Heathrow repülőtérre, és már-
cius 4-éig, a merényletkísérlet
napjáig London egyik belvárosi
szállodájában lakott, majd aznap
visszautazott Moszkvába.

A rendőrség hangsúlyozza, hogy
a szállodában nem találták meg a
novicsok méreganyag nyomait.

A Scotland Yard közölte: a brit
hatóságok mindhárom orosz gya-
núsított ellen körözést és elfogató-
parancsot adtak ki.

Nick Price, az angol-walesi fő-
ügyészség terrorizmusellenes és
különleges bűnügyekre szakoso-
dott ügyosztályának vezetője keddi
nyilatkozatában közölte: a vádható-
ság nem kéri Oroszországtól a
Szergej Fedotov álnévvel azonosí-
tott ügynök kiadatását, mivel az
orosz alkotmány tiltja orosz állam-
polgárok kiadását külföldi orszá-
goknak. (MTI)

Nem zárják be a lengyelek 
a Turów szénbányát

ENSZ-közgyűlés 
Napirenden az elmélyülő válság

Két év után a tagországok egy részének ve-
zetői személyesen vesznek részt az ENSZ-
közgyűlés kedden megkezdett idei
ülésszakán, sűrű napirendjükön a világ szá-
mos elmélyülő válsága szerepel, köztük a
változatlanul tomboló koronavírus-járvány
és a bolygó felmelegedése.

A megoldásra váró sürgető ügyek közé tartozik a
fokozódó amerikai–kínai feszültség, Afganisztán ren-
dezetlen jövője a tálib hatalomátvétel után, valamint
a Jemenben, Szíriában és az etiópiai Tigré tartomány-
ban elhúzódó konfliktus is.

Tavaly a koronavírus-járvány miatt egyetlen ve-
zető sem utazott a tanácskozásra, a felszólalásokat
előre elkészített felvételeken közvetítették. Idén az
ENSZ választást kínált a vezetőknek: vagy szemé-
lyesen utaznak a közgyűlés 76. ülésszakának általá-
nos vitájára, vagy továbbra is online szólalnak fel.
Több mint száz állam- vagy kormányfő döntött úgy,
hogy személyesen jelenik meg.

Az egy hétig tartó tanácskozást António Guterres
ENSZ-főtitkár nyitotta meg. „Nem fogja a világ ál-
lapotával kapcsolatos aggodalmait hangoztatni, in-
kább olyan elgondolást fejt ki, amellyel hidat verhet
a fejlődést gátló nézeteltérések között” – mondta
Stéphane Dujarric ENSZ-szóvivő.

A hagyományok szerint az első felszólaló ország
Brazília, amelynek az elnöke, Jair Bolsonaro nem ka-
pott Covid–19 elleni védőoltást. Bolsonaro múlt csü-
törtökön ismételten kijelentette, hogy soha nem
szándékozik beoltatni magát, arra hivatkozva, hogy
már átesett a Covid–19 betegségen, és magas az an-
titestek mennyisége a vérében.

Az ENSZ-tanácskozások előtt kulcsfontosságú
kérdés, hogy milyen feltételekkel léphetnek be a ve-
zetők az Egyesült Államokba, illetve a világszervezet
székházába. Washington oltási igazolást, illetve friss
negatív Covid–19-tesztet követel a beutazóktól, az
ENSZ-székházba belépőknek pedig arról kell nyilat-
kozniuk, hogy az elmúlt tíz napban nem volt pozitív
koronavírustesztjük.

A helyi idő szerint kedd délelőtt felszólalók közül
három politikus beszédét előzte meg a legnagyobb
várakozás: Joe Biden amerikai elnökét, aki először
jelent meg az ENSZ-ben, amióta novemberben az el-
nökválasztáson legyőzte Donald Trumpot, Hszi Csin-
ping kínai elnökét, aki videófelvételen szólalt fel,
illetve a júniusban megválasztott Ebrahim Raiszi
iráni keményvonalas elnökét.

A közgyűlési vita megnyitása előtt Guterres arra
figyelmeztetett, hogy a világ újabb és globálisan ve-
szélyesebb hidegháborúba süllyedhet, ha az Egyesült
Államok és Kína nem rendezi „teljességgel műkö-
désképtelen” kapcsolatát. A világszervezet főtitkára
a hét végén az AP amerikai hírügynökségnek adott
interjúban fejtette ki, hogy Washingtonnak és Peking-
nek együtt kell működnie a klímaválság területén, és
tárgyalnia kell kereskedelmi és technológiai kérdé-
sekről. „Sajnos ma csak konfrontáció van az emberi
jogok területén, illetve a főként a Dél-kínai-tengerrel
kapcsolatos geostratégiai problémák miatt” – fogal-
mazott.

Biden beszédéről szólva a múlt héten Richard
Gowan, a Nemzetközi Válságcsoport (ICG) nemkor-
mányzati agytröszt ENSZ-igazgatója kijelentette: „A
valóban lényeges kérdés az, hogy pontosan hogyan
alakítja a kapcsolatokat az amerikai elnök Kínával”.
Előrejelzése szerint Biden „nem bírálja annyira nyíl-
tan Kínát, mint az elődje, Trump tette, különösen
2019-ben és 2020-ban”, sokkal inkább „megpróbálja
úgy beállítani Kínát, mint amely kétségbe vonja a
kétpólusú világrendet, illetve olyan állam, amelyre
nem szabad vezető szerepet bízni a nemzetközi rend-
szerben”.

A szeptember 27-ig tartó általános vitában felszó-
lalók között van II. Abdullah jordániai uralkodó, a
venezuelai elnök, valamint a japán, az indiai és a brit
miniszterelnök, továbbá Izrael új kormányfője, Naf-
tali Bennett és Mahmúd Abbász, a Palesztin Hatóság
elnöke.

Az előre felvett beszédeket tartók között lesz idén
Egyiptom, Indonézia, a Dél-afrikai Köztársaság és
Zimbabwe elnöke. A tervek szerint Emmanuel Mac-
ron francia elnök kedden szólalt volna fel online, de
a francia kormány közölte: helyette Jean-Yves Le
Drian külügyminiszter tart előre felvett beszédet a ta-
nácskozás utolsó napján.

Franciaország és Kína felháborodottan reagált Bi-
dennek az ausztrál és brit vezetőkkel tett meglepe-
tésszerű bejelentésére, amely szerint a három ország
új katonai szövetséget hoz létre, és Washington leg-
alább nyolc atommeghajtású tengeralattjárót szállít
Canberrának, amely a Párizzsal kötött szerződést fel-
mondta. Ausztrália korábban 66 milliárd dolláros
szerződést írt alá Franciaországgal tizenkét hagyo-
mányos, dízel-elektromos meghajtású tengeralattjáró
szállításáról, amelyeknek az építése már megkezdő-
dött. (MTI)



LAKÁS

KIADÓ 2 szobás tömbházlakás a
Szabadság utcában. Tel. 0744-303-
456. (sz.-I)

MINDENFÉLE

TAPASZTALT  TAKARÍTÓNŐ állást
keres nyolcórás munkaprogrammal,
munkakönyvvel. Tel. 0726-371-662.
(13179-I)

VÁLLALUNK külső, belső építkezési
munkálatokat. Tel. 0770-408-122.
(13031-I)

VÁLLALOK építkezési munkát, kerítés-
készítést, tetőkészítést,  ereszcsatorna-
készítést stb. Tel. 0755-672-446. (13045)

VÁLLALJUK: tetőszerkezet elkészítését,
tetőjavítást, tetőfödém lecserélését,
ácsmunkát, falazást, vakolást,
szigetelést, anyagok beszerzését, belső
munkálatokat: glettolást, festést, parketta
lerakását. Amit kínálunk: kedvezményes
árak; többéves szakmai tapasztalat;
minőség/megbízhatóság; gyors, precíz
munkavégzés. Tel. 0751-987-159.
(13081)

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-
anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-
ket, harmonikaajtókat. Tel. 0744-
121-714, 0265/218-321, 0766-214-
586. (12852)

VÁLLALUNK szigetelést (polisztirén,
vatta), védőtető-, cserép- és lemez-
tetőfestést, beltéri, kültéri festést,
padló- és falicsempe-lerakást, gletto-
lást, tetőkészítést cserépből és lemez-
ből, bármilyen szemét elszállítását,
gyümölcsfák permetezését, fűnyírást,
fanyesést, kertgondozást. Tel. 0757-
477-120. (13125)

VÁLLALUNK tetőkészítést, tetőjaví-
tást, bármilyen szigetelést, csatorna-
készítést, csatornajavítást, festést,
bármilyen lemezmunkát, kerítéské-
szítést, kerítésjavítást. Tel. 0767-837-
782. (13124)

VÁLLALUNK tetőmunkát, lemezmun-
kát, ácsmunkát, szigetelést, csatornák,
teraszok, kerítések készítését, festést.
Tel. 0759-467-356. (13124)

VÁLLALUNK tetőkészítést lemez-
ből, cserépből; ácsmunkát, teraszké-
szítést, garázsfelújítást, külső-belső
szigetelést, bármilyen kisebb javítást
és mindenféle más munkát. Tel.
0747-508-707, Misi. (13012-I)

TETŐFEDŐ KFT. vállal bármilyen
ács-, bádogosmunkát, festést, me-
szelést, tetőkészítést cserépből, le-
mezből, szigetelést tömbházaknál.
Tel. 0742-734-062, Hunor. (13194-I)

ELHALÁLOZÁS

„Ama nemes harcot megharcol-
tam, futásomat elvégeztem, a
hitet megtartottam.”

(2. Tim. 4:7)
Fájó szívvel búcsúzunk nemes
lelkű testvérünktől,

id. SZŐCS SÁNDORTÓL
aki életének 97. évében örökre
megpihent.
Temetése szeptember 22-én 13
órakor lesz a Nyár utcai temető-
ben.
Te, aki annyi szeretetet adtál, aki
mindig mellettünk álltál, örökre
itthagytál. 
Emléked legyen áldott, nyugal-
mad csendes! 
Szerető testvérei: Etus és Cica
családjukkal. (13213)

„Nem élt belőle több és most
sem él
s mint fán se nő egyforma-két
levél,
a nagy időn se lesz hozzá ha-
sonló.”
Szomorú szívvel búcsúzom a
melegszívű keresztapától,

id. SZŐCS SÁNDORTÓL.
Emléke legyen áldott, pihenése
csendes!
Szerető keresztlánya, Székely
Katalin és családja. (13212)

Fájó szívvel búcsúzunk szeretett
édesanyánktól, a székelykáli 

GYÖRFI PIROSKÁTÓL 
született Barabási, 

akinek fáradt teste 2021. szep-
tember 2-án, Budapesten, éle-
tének 88. évében rövid
szenvedés után örökre megpi-
hent.
Temetése 2021. szeptember 24-
én, pénteken délután 3 órakor
lesz a székelykáli temetőben, ka-
tolikus szertartás szerint. 
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! 
Búcsúzik fia, Jóska és családja.
(13217-I)

Szívünk mély fájdalmával, de
Isten akaratában megnyugodva
tudatjuk, hogy itthagyott ben-
nünket a drága férj, édesapa, nagy-
apa, após, koma, apatárs, rokon,
barát és szomszéd, életének 80.
évében és házassága 54 éve
után, a kőrispataki születésű

TÖRÖK BÉLA
a volt TMUCB lakatosa.

Temetése szeptember 23-án 13
órakor lesz a református temető-
ben. Részvétnyilvánítás a Pax ra-
vatalozóban 22-én du. 5 órától.
Pihenése legyen csendes, em-
léke áldott!

A gyászoló család. 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Ezúton mondunk köszönetet
mindazoknak, akik SÁNDOR
IMRE temetésén részt vettek,
sírjára virágot helyeztek és
fájdalmunkban osztoztak. Külön
hálánkat fejezzük ki a
vártemplomi Psalmus kórusnak,
amely kórustársát tisztelettel
búcsúztatta. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes! 
A gyászoló család. (13207-I)
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A TIMKO PÉKSÉG alkalmaz MUNKATÁRSAT a termelésbe. Ta-
pasztalat nem szükséges, szívesen betanítunk. Érdeklődni a következő
telefonszámon lehet: 0756-128-300. (65925-I)
BÚTORGYÁRTÁS, KÜLSŐ ÉS BELSŐ BERENDEZÉS TERÜ-
LETÉN MŰKÖDŐ KERESKEDELMI VÁLLALAT alkalmaz a
szerelőrészlegre MUNKATÁRSAT és SZAKKÉPZETT SZEMÉLY-
ZETET a vágóállomáson paneltáblák szabására. Jelentkezésüket vár-
juk a következő e-mail-címre: atelier@promobdecor.com  és a
0722-337-266-os telefonszámon. (65941-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

MISSISSIPPI SZŐNYEGMOSÓ 
Szőnyegmosás, -szárítás professzionális módon.

Rögzített padlószőnyeg mosása helyszíni kiszállással. 
Kanapé-, ülőgarnitúra-tisztítás. 

Rendelésért és egyéb információkért hívja bizalommal 
a 0799-998-899-es telefonszámot. (65877-I)

FONTOS  TELEFONSZÁMOK
• Romtelecom-tudakozó

- információ - 118-932
- általános - 118-800

• Központosított ügyelet 
(Rendőrség, Tűzoltóság, SMURD, 
Csendőrség, Mentőállomás): 112
• Rendőrség - 0265/202-305  
• SMURD (betegekkel 
kapcsolatos információk) - 0265/210-110
• Sürgősségi szolgálat:

- gyermekeknek - 0265/210-177
Marosvásárhelyi 
Polgármesteri Hivatal - 0265/268-330
GYULAFEHÉRVÁRI CARITAS, 
otthongondozó szolgálat,
8–16 óra között: 0736-883-110

• Optika-Optofarm   - 0265/212-304
- 0265/312 436
- 0265/250-120
- 0265/263 351 

• Optolens szemsebészet - 0265/263-351
•  Marmed - 0265/250-344

járóbeteg-rendelő: - 0756-468-658
- 0729-024-380

Labor - 0751-114-307
e-mail: marmed@marmed.ro,

www.marmed.ro
• Dora Optics - 0733-553-976
• Dora Medicals - 0265/212-971
• Radiológia, echográfia

Dr.  Jeremiás István - 0265/222- 446

• Emma vendéglő, - 0740-083-077
hidegtálak készítése - 0365/404-664

• Prefektúra - 0265/266-801

• RDS–RCS - 0365/400-401

- 0365/400-404

• Áramszolgáltató vállalat - 0800-801-929

- vidék - 0265/929

• Delgaz Grid - 0265/200-928

- 0800/800 928

• Aquaserv:

- hideg víz-csatorna - 0265/215-702 

- közönségszolgálat - 0265/208-888

- központ - 0265/208-800

- 08008 208-888

• Fogyasztóvédelmi hivatal - 0265/254-625

• Vasútállomás - 0265/236-284

• Vili Kft.: temetkezés, segélyintézés 

(0-24 óra), professzionális balzsamozás

Nemzetközi halottszállítás - 0265/215-119 

- 0744-282-710

• Alkony Kft. temetkezés (24 ó.) - 0265/263-865

koporsók, kellékek, - 0745-606-215  

koszorúk - 0745-606-269 

és halottszállítás - 0758-047-604

• Maros megyei RMDSZ - 0265/264-442

- 0265/262-907

Méltányos reklámdíj fejében 
állandó szereplője lehet

a FONTOS TELEFONSZÁMOK rovatnak. 
Várjuk jelentkezését  

a 0265/268 854-es telefonon.

A Plasmaterm Rt. 
alkalmaz:

– fémmegmunkáló műhelybe munkást
– villamosmérnököt vagy diplomás villanyszerelőt
– kerámiaforma-készítő műhelybe munkást –  

ebben a műhelyben a munka három váltásban történik.
A helyszínen betanítást vállalunk.

Amit kínálunk:
• teljesítmény szerinti dinamikus bérezés
• utazási pénz
• étkezési jegy
• egészségügyi magánbiztosítás
• barátságos, segítőkész munkaközösség.

Az önéletrajzokat a secretariat@plasmaterm.ro
vagy a Bodoni utca 66/A (Plasmaterm) postacímre küldhetik.

Telefon: 0730-708-011.

MAROS MEGYEI TANÁCS
MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG
MUNKÁLATKÖVETÉSI SZOLGÁLAT

Közlemény
A MAROS MEGYEI TANÁCS értesíti az érdekelteket
a 2020.05.28-i 16187-es számú besorolási sza-
kaszra vonatkozó döntés aktualizálásáról a „Vas-
beton híd felújítása a 142-es megyei út
Dicsőszentmárton – Balavásár közötti szaka-
szán, 23+892 kilométerszelvény, Maros megye”
elnevezésű projektre vonatkozóan. A vasbeton
híd Vámosudvarhely település külterületén talál-
ható, Kóródszentmárton községben, Maros me-
gyében, a 142-es megyei úton, a 23+892-es
kilométerszelvénynél.
A környezetvédelmi hatóság döntése és annak in-
doklása megtekinthető a Maros Megyei Környe-
zetvédelmi Ügynökség székhelyén, az alábbi
címen: Marosvásárhely, Hídfő utca 10. szám, va-
lamint a projekt tulajdonosánál, a Maros Megyei
Tanács székhelyén, az alábbi címen: Marosvásár-
hely, Győzelem tér 1. szám, hétfőn 9–15 óra,
keddtől péntekig 9–12 óra között, illetve tanul-
mányozható a következő internetes oldalon is:
http://apmms.anpm.ro.
Az érdekeltek megjegyzéseiket/észrevételeiket
elküldhetik a Maros Megyei Környezetvédelmi
Ügynökségnek a hirdetésnek a honlapon való
közlésétől számított 10 napon belül.

Az ELNÖK nevében Paul Cosma
Szász Zoltán Tibor FŐJEGYZŐ
megyemenedzser

Ovidiu Georgescu
ALELNÖK
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KOBAK KÖNYVESBOLT

Marosvásárhely, Győzelem tér 18. szám, 

www.bookyard.ro


