
Vízhálózat van, 
víz nincs
Mezőmadarasról Újlaki Katalin fordult
panasszal a Népújsághoz. Azt nehez-
ményezi, hogy a falu azon környékén,
ahol laknak, a Mezőbánd fele vezető
főúton és egész Szénáságyon nincs
vízszolgáltatás, annak ellenére, hogy
a vezetékeket jó ideje lefektették, a
házakat rákötötték a hálózatra, és a
vízórákat is felszerelték.
____________2.
Egy év szabadság-
vesztésre ítélték
Nicolas Sarkozyt
A vádhatóság szerint Nicolas Sarkozy
kampányának finanszírozását „teljes
lazaság” jellemezte, a stáb a törvény-
ben engedélyezettnek több mint a
dupláját költötte el, majd a túlkölteke-
zést a jobbközép párt kettős könyve-
léssel próbálta meg elrejteni az
illetékes hatóságok elől.
____________3.
Királyföld 
templomai 
A Szeben megyei Darlac Erzsébetvá-
rostól tizennyolc kilométerre fekszik.
Az azonos nevű község központja.
Lutheránus temploma a 15. század
elején épült gótikus stílusban a ko-
rábbi román stílusú templom helyett.
1500-ban boltozták, sík mennyezetű,
de szentélye keresztboltozatos. A
benne levő szobrok valószínűleg még
az első templomból maradtak meg, a
13. század végén vagy a 14. elején
készülhettek.
____________15.
Ronaldo rekordja
és győztes gólja
Az ötszörös aranylabdás Cristiano Ro-
naldo 178. alkalommal lépett pályára
a labdarúgó Bajnokok Ligájában –
ezzel megelőzte az örökrangsor élén
a spanyol Iker Casillast.
____________18.
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Carpe diem

Szerda délután ismét „életre kelt” a Kultúrpalota, a hagyományos
klasszikus zenei koncertek, múzeumi aktivitások és hasonló kulturális
események mellett öt napig ez évben is tömegek vették-veszik birtokba
a magyar szecesszió egyik legszebb épületét. Ekkor kezdődött az idei
Alter-Native Nemzetközi Filmfesztivál, amely – több művészeti szem-
lével, eseménysorozattal ellentétben – túlélte a koronavírus-járvány
eddigi szakaszait. Igaz, csetlősen-botlósan, a meleg őszben bizakodva
a tavaly is megszervezték, de a járvány okozta kényszerhelyzetből fa-
kadó akkori, nyári színpadi nyitott mozizás köszönő viszonyban sem
volt azzal, amit az Alter-Native jelent. Mert a vásárhelyi filmfesztivál
nem csak szakmai köldöknézés, nem csak a legjobb beküldött rövidfil-
mek kiválasztásáról, majd díjazásáról szól, hanem arról a közösségi
élményről, amelynek összetevői között egyaránt ott találjuk a legjobb
és legújabb magyar és román nagyjátékfilmeket, a dokumentumfilme-
ket, a koncerteket, a legtöbb esetben igen barátságos meghívottakat –
rendezőket, filmes alkotókat, zsűritagokat –, akikkel esténként lehet
beszélgetni, kocsmázni, és közben igazán tartalmas és kreatív diskur-
zusokba elegyedni. Mindezek elengedhetetlen tartozéka a fesztivált be-
fogadó tér és közeg, a gyönyörű Kultúrpalota, amelynek hangulata
sokszorosára emeli a filmkedvelő fesztiválozók hangulatát. 

A tavaly ez hiányzott, nagyon is. Az idén újra visszakerült méltó
helyére a fesztivál, amely fiatalodni kíván, végre jelen akar lenni 

Kaáli Nagy Botond

(Folytatás a 3. oldalon)

Szeptember 30-án Marosvásárhelyen is zöld utat kapott az
elektromos hajtány kísérleti projekt, amelynek ötletgazdája
Szabó Péter városi tanácsos volt. A Lime cég 39 helyszínen
340 elektromos rollert helyezett el megyeszékhelyünk terü-
letén, amelyeket tegnaptól használatba vehetnek a 14 éves

kor felettiek. Hogy meg is tették, azt a várost ellepő zöld rol-
lerek a kora délutáni órákban már bizonyították. 
Bodolai Gyöngyi

(Folytatás a 4. oldalon)

Start az elektromos hajtányoknak 

Használatukhoz bankszámla
és mobiltelefon szükséges 



Őszi kavalkád
Ezzel a címmel tartja meg október 2-án, szombaton első
rendezvényét a nemrég alakult mezőpaniti Panter egye-
sület a község sportpályáján. A rendezvény délelőtt 10
órakor traktoros felvonulással kezdődik, déli 12 órától
lesz a hivatalos megnyitó. Az érdeklődőket egész nap
helyi termékek vására és kiállítás várja. 13 órától ügyes-
ségi, erősségi verseny lesz Parasztolimpia címmel, erre
4–5 fős csapatok jelentkezését várják a 0746-774-128-as
telefonszámon. 14 és 18 óra között gyermekprogramok
következnek, Istike, az „igazi bűvész” is fellép. 15.30-kor
kiderül, kié a legszebb porta a községben. 16 órakor
nagykorúsítási ünnepség kezdődik, majd a mezőpaniti,
csittszentiváni és mezőbándi hagyományőrző néptánc-
csoportok lépnek fel. 17 órától pálinkakóstolót tartanak,
ezen a 0787-723-733-as telefonszámon előzetes jelent-
kezés alapján lehet részt venni. 18 órától tombolahúzás
lesz, majd díjazzák a Parasztolimpia nyerteseit. 19 órától
a színpadon a 4S Street, Joseph Martin, valamint Kristóf
Katalin & Milán koncerteznek.

Vidékfejlesztési konferencia 
Csittszentivánon 
A népművészet és a néphagyomány szerepe a kulturális
vidékfejlesztésben címmel szerveznek vidékfejlesztési
konferenciát október 9-én 9 órától a csittszentiváni Tollas
Jenő művelődési otthonban. A rendezvény célja: fórumot

teremteni a tanácskozásra a vidékfejlesztésben érdekelt
hivataloknak, intézményeknek, civil szervezeteknek, nép-
művészeti csoportoknak, kézműveseknek, vállalkozók-
nak. A konferenciát a Fagyöngy citerazenekar előadása
nyitja, majd Székely Lajos, a Bandi Dezső Kulturális
Egyesület elnöke és Bodó Előd Barna polgármester kö-
szönti a résztvevőket. A polgármester Kulturális vidékfej-
lesztés Mezőpanit községben címmel tart előadást,
Györfi Judit, a GAL 3 ügyvezetője az eredményeikről szá-
mol be, László Eszter, a Hagyományok Háza munkatársa
a népi kézművesség vidékfejlesztésben betöltött szere-
péről tart előadást. További előadók: Mátéffy Mária, a
Csík LEADER egyesület és Lázár László, a Homoród–
Kis-Küküllő Egyesület ügyvezetője, továbbá Bandi Kati
iparművész. A rendezvényt az önkormányzat támogatja. 

Idénynyitó 
a marosvásárhelyi jégpályán 
A Székelyföldi Jégkorong Akadémia marosvásárhelyi sá-
tortetős műjégpályája október 2-án, szombaton 10 órakor
nyitja első teljes idényét. Az idén februárban átadott léte-
sítményben az első csonka szezonban is több száz gye-
rek tanult meg korcsolyázni, illetve iratkozott be az
Akadémia valamelyik korcsoportjába jégkorongozni. A
megnyitón a Marosvásárhelyi Jegesmedvék – VSK Szé-
kelyudvarhely U8/U10 mérkőzésre kerül sor, majd 10.30
órától mű- és gyorskorcsolya-bemutató lesz. 12 órától
ismét jégkorong, az U14-es korosztály, a Marosvásárhelyi
Jegesmedvék – VSK Székelydvarhely mérkőzik meg. 17
órától bemutatkozik Marosvásárhely első női jégko-
rongcsapata. 

Vincze Loránt fogadóórája 
Vincze Loránt, az RMDSZ európai parlamenti képviselője
fogadóórát tart október 8-án, pénteken 10–12 óra között
marosvásárhelyi központi képviselői irodájában – Köpeczi–
Teleki-ház, Forradalom utca 1. szám. A fogadóórán való
részvételhez előzetesen be kell jelentkezni a 0365-455-
219-es telefonszámon.

Búcsú a karmelita kolostorban 
Október 1-jén, pénteken 17 órakor tartják a marosszent-
györgyi karmelita kolostor őszi búcsús szentmiséjét Lisi-
eux-i Kis Szent Teréz, a kolostor védőszentje tiszteletére.
A szentmisét a szabadban a jelen lévő papokkal Kovács
Gergely gyulafehérvári érsek celebrálja. 16 órától a kolostor
nyitva lesz a zarándokok előtt. 16.30-tól a község központ-
jából (a polgármester jóvoltából) kisbusz indul, amely viszi-
hozza a zarándokokat.

Október 15-ig igényelhetők 
szociális lakások

Október 15-ig lehet feliratkozni a szociális, fiataloknak épí-
tett ANL-, illetve állami alapból épített lakások jövő évi bér-
lésére. Azoknak, akik az elmúlt években kerültek fel a
várólistára, de még nem jutottak lakáshoz, jelentkezniük
kell az adataik időszerűsítése érdekében. A típusnyomtat-
vány letölthető a polgármesteri hivatal honlapjáról: www.tir-
gumures.ro, illetve igényelhető a hivatal 10-es irodájában.
A kérvényeket a 13-as irodában iktatják, illetve a prima-
ria@tirgumures.ro vagy az infopublic@tirgumures.ro 
e-mail-címen fogadják. Tájékoztatás a 0265-268-330-as te-
lefonszám 197-es mellékállomásán.

Marosvásárhelyi szobrok 
– pályázat diákoknak 

A Dr. Bernády György Közművelődési Alapítvány a Ber-
nády Napok alkalmával Marosvásárhelyi szobrok címmel
hirdet pályázatot V–VIII. és IX–XII. osztályos diákok szá-
mára. A pályázók rövid vagy hosszabb kísérőszöveggel el-
látott rövidfilmmel, rajz- vagy festmény-összeállítással
jelentkezhetnek. A pályázati művek beküldési határideje ok-
tóber 22., 14 óra. További tájékoztatásért és könyvészetért
a Bernády Házban (tel. 0265-266-855) vagy a 0745-196-
236-os telefonszámon lehet érdeklődni. A fokozódó jár-
ványveszély miatt a szokásos városi szintű csoportos
diákvetélkedő és a sportvetélkedő elmarad.

Őszi díszbe öltözik Szováta 
A járványhelyzet idén sem teszi lehetővé a szovátai tök-
fesztivál hagyományos módon, koncertekkel, ifjúsági játé-
kokkal, vásárral és egyéb érdekes programokkal való
megszervezését, a fesztivál hangulatát idéző őszi hangu-
latról azonban nem mond le a város önkormányzata. Ok-
tóber 8-án, pénteken a helyi tanintézményekkel
együttműködve különleges „tökkreálmányokkal” díszítik fel
a város központját. Az őszi pompát öltő fürdőtelepre min-
den érdeklődőt várnak.

Hírszerkesztő: Mezey Sarolta

Ma MALVIN, 
holnap PETRA napja.
PETRA: latin eredetű női ke-
resztnév, a Péter (Petrus) férfi-
név párja. 

1.,péntek
A Nap kel 

7 óra 20 perckor, 
lenyugszik 

19 óra 3 perckor. 
Az év 274. napja, 
hátravan 91 nap.

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2021. szeptember 30.
1 EUR 4,9471
1 USD 4,2653

100 HUF 1,3722
1 g ARANY 237,2903

IDŐJÁRÁS
Változó idő
Hőmérséklet:
max.170C
min.50C

Megyei hírek

A csütörtöki lottóhúzás nyerőszámai
31, 35, 5, 6, 9 + 2 NOROC PLUS: 6 6 4 9 3 3

28, 24, 18, 33, 17, 5 SUPER NOROC:  5 3 4 8 0 7

8, 5, 24, 16, 23, 36 NOROC: 8 4 0 8 0 1 3
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RENDEZVÉNYEK

Azok, akik harmadik oltásként
Moderna oltóanyagot szeretné-
nek, telefonon jegyeztethetik
elő magukat a marosvásárhelyi,
szászrégeni, dicsőszentmár-
toni, görgényi, valamint a rad-
nóti oltóközpontokba – derül ki
a Maros Megyei Prefektúra köz-
leményéből.

A hat központon kívül, amelyekben
jelenleg rendelkezésre áll a Moderna
oltóanyag, az érintettek a megye többi
oltópontján is megkaphatják ezt a
vakcinát, azonban előzetesen jelez-
niük kell az adott központban ezen
igényüket. A telefonos előjegyzés
szükséges, hogy az egyes központok
tudjanak összeállítani egy jegyzéket
azon személyekkel, akik Moderna
vakcinát szeretnének harmadik adag-
ként, és tudják megszervezni ezek be-
oltását úgy, hogy ne kelljen eldobni a
megmaradt dózisokat. Marosvásárhelyen a Mihai Emi-
nescu Ifjúsági Házban, valamint a Tudor Vladimirescu is-
kola sporttermében, Szászrégenben az ifjúsági parkbeli
sportcsarnokban, Dicsőszentmártonban a Victoria terem-
ben, a görgényi művelődési otthonban, valamint a radnóti

sportteremben van jelenleg Moderna oltóanyag. A megyé-
ben működő oltóközpontok telefonos elérhetősége meg-
található a Maros Megyei Közegészségügyi Igazgatóság
honlapján (www.aspms.ro), ugyanott érhető el ezek nyit-
vatartási programja is. (menyhárt)

Hat helyszínen van jelenleg Moderna-oltóanyag

Vízhálózat van, víz nincs
Mezőmadarasról Újlaki Katalin fordult panasszal a
Népújsághoz. Azt nehezményezi, hogy a falu
azon környékén, ahol laknak, a Mezőbánd fele
vezető főúton és egész Szénáságyon nincs víz-
szolgáltatás, annak ellenére, hogy a vezetékeket
jó ideje lefektették, a házakat rákötötték a háló-
zatra, és a vízórákat is felszerelték.

– Nincs vizünk, vederrel hordjuk, holott egészségi prob-
lémáink vannak. A sírás környékez, bödönszámra gyűjtöm
az esővizet, hogy legyen vizünk. Azt reméltük, hogy a víz-
hálózat kiépítésével megoldódik a vízellátás s megszűnnek
a gondok, de nem így történt. Ugyanebben a helyzetben
vannak a szénáságyiak is. A polgármesterünk nem jár
abban, hogy a kivitelező minél hamarább átadja a hálóza-
tot az önkormányzatnak, hogy tőlük az Aquaserv átve-
hesse, és elkezdje a vízszolgáltatást. A víz- és
csatornavezetékeket már régebb lefektették, nyolc éve fi-
zettük ki a csatlakozási illetéket, az órákat a tavasszal fel-
szerelték – mondta Újlaki Katalin.

Kovács Ilona polgármester megkeresésünkre arról tájé-
koztatott, hogy a vízhálózatot az önkormányzatnak még
nem sikerült átvennie. 

– Sajnos a kivitelező még nem adta át a hálózatot az
önkormányzatnak. Két évre szóló szerződés volt a kivi-
telező és az önkormányzat között, de annak jogában állt
a munkálat befejezése után hat hónapot hosszabbítani. Ez
a határidő idén december 31-én jár le. Eközben a polgár-
mesteri hivatalnak be kell szereznie a jóváhagyásokat.
Múlt héten a környezetvédelmi ügynökségnél kedvezően
bírálták el a kérésünket. Amikor megkapjuk a választ, a
megyei tanácshoz kell engedélyért fordulnunk. Tehát a
vízhálózat beüzemelésének ügye folyamatban van. Mivel
a szennyvízhálózat is kiépült – a kettőt együtt pályázta
meg az önkormányzat –, mindkettőt egyszerre fogjuk át-
venni. Megértjük, hogy a lakosság igényli a vízszolgál-
tatást, de sajnos az átvétel még nem történt meg. Ami
tőlem telik, megteszem. Nekem is érdekem, hogy minél
hamarabb beinduljon a szolgáltatás – fogalmazott a pol-
gármester. 

Mezey Sarolta

Fotó: Nagy Tibor 



12 ezer új eset 
A legutóbbi tájékoztatás óta 12.032 új koronavírusos
megbetegedést igazoltak Romániában, körülbelül
68.000 teszt eredményének feldolgozása nyomán –
közölte csütörtökön a stratégiai kommunikációs
törzs (GCS). Az elmúlt 24 órában 176 koronavírussal
diagnosztizált személy haláláról érkezett jelentés.
Bukarestben szerdára elérte a 6,64 ezreléket a ko-
ronavírussal fertőzöttek aránya az utóbbi 14 napra
számítva – derül ki a fővárosi közegészségügyi igaz-
gatóság honlapján közzétett adatokból. Egy nappal
korábban még 6,33 volt a fertőzöttségi ráta a fővá-
rosban. Egy hónappal ezelőtt, augusztus 30-án Bu-
karestben 0,76 volt az ezer lakosra jutó fertőzöttek
száma. (Agerpres)

Magyar Golgota az M5 csatornán
Október 6-án, az aradi vértanúk napján mutatja be
21 órakor az M5 csatorna Pozsgai Zsolt Magyar Gol-
gota című filmjét. A díszbemutatót egy nappal koráb-
ban az aradi nagyszínházban tartják. A Magyar
Golgota a Mythberg Films gyártásában készült, a
Nemzeti Filmintézet támogatásával. A Balázs Béla-
díjas rendező alkotása Török Ignác aradi vértanú
sorsán keresztül mutatja be az 1848-49-es magyar
forradalom és szabadságharc véres megtorlását, a
13 honvéd tábornok kivégzésének hajnalát. A film
végigköveti Török Ignác fordulatokkal és izgalmakkal
teli utolsó éjszakáját. (MTI)

Továbbra is ügyvivő igazgatók
vezetik a közmédiát

Sürgősségi rendelettel meghosszabbította szerdai
ülésén a kormány a köztelevízió és a közrádió
ügyvivő vezérigazgatóinak a mandátumát – közölte
a kabinet ülése után Florin Cîţu. A miniszterelnök a
parlamentet okolta amiatt, hogy a kormánynak sür-
gősségi rendelethez kellett folyamodnia. Emlékezte-
tett arra, hogy az ügyvezető vezérigazgatók
mandátuma 30 napig tart, s legutóbb éppen 30 napja
hosszabbította meg a kormány a megbízatásukat.
(Agerpres)

Felolvasták a PSD által benyújtott
bizalmatlansági indítványt 

Felolvasták csütörtök délután a képviselőház és a
szenátus együttes plénumában a Szociáldemokrata
Párt (PSD) által benyújtott indítvány szövegét. A
„Megálljt a szegénységnek, a drágulásoknak és a
büntetőügyeseknek. Le a Cîţu-kormánnyal!” című in-
dítványt a PSD 157 képviselője és szenátora írta alá.
Az USR PLUS képviselőinek és szenátorainak nagy
része online vett részt az ülésen. A Nemzeti Liberális
Párt (PNL) részéről is csak Gabriel Andronache kép-
viselőházi frakcióvezető volt jelen a teremben. Florin
Cîţu kormányfő nem vett részt a két ház együttes
ülésén. (Agerpres)

Ország – világ
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Áramfogyasztási korlátozások Kínában 
Jelentős problémákat okoznak a kínai energiaellá-
tásban a felszökött szénárak, az ország több részén
korlátozzák az áramfogyasztást, miközben a kor-
mányzat a szénkészletek biztosításával igyekszik
megoldást nyújtani.

Emberek tízmilliói maradtak áram nélkül Kína egyes ré-
szein az utóbbi hetekben. A kínai sajtó keddi jelentése szerint
az ország 31 tartományi hatósága közül augusztus közepe
óta 20 folyamodott áramfogyasztási korlátozások bevezeté-
séhez. Az intézkedések elsősorban az ipari tevékenységre
voltak bénító hatással, de nehézségeket okoztak a lakosság
körében is. 

A South China Morning Post (SCMP) című hongkongi lap
beszámolója szerint az északkelet-kínai Liaoning tartomány
székhelyén, Senjangban a tartományi hatóságok a szélenergia
hirtelen lecsökkenésével indokolták az áramszünetet. Közöl-
ték: az áramkvóták alkalmazása az egyetlen módja annak,
hogy megakadályozzák a villamosáram-ellátási rendszer ösz-
szeomlását. A több mint 7 millió lakosú városban a korlátozó
intézkedéseket zömében a nappali órákra időzítik, míg este
nagyrészt biztosítják a zavartalan lakossági áramszolgáltatást.
Az SCMP beszámolt olyan lakónegyedről a városban, ahol
reggel 8 és délután 5 óra között teljesen lekapcsolják az ára-
mot és a vezetékes vízszolgáltatást. A 26 emeletes toronyhá-
zakban a liftek sem működnek napközben. Az áramszünet a
környékbeli üzleteket is érinti.

Január óta a hőerőművek fűtésére használt szén ára közel
kétharmadával – tonnánkénti mintegy 670 jüanról (104 dollár)
csaknem 1100 jüanra (170 dollár) – nőtt a felerősödött kereslet
és a korlátozott készletek együttes hatására. A szén egekbe
szökött ára miatt az áramtermelés nem kifizetődő az ezzel fog-
lalkozó vállalatoknak, amelyek emiatt drasztikusan csökken-
tették a termelést – írja az SCMP.

Kínában a lakossági energiaárakat államilag szabályozzák,
a központilag kijelölt árszabványtól a tartományok vezetése
pedig legfeljebb tíz százalékkal térhet el. A lap tudósítása sze-

rint az ország több tartománya már élt a tízszázalékos áreme-
lés lehetőségével. A kínai Nemzeti Fejlesztési és Reformbi-
zottság még júliusban jelezte annak lehetőségét, hogy
változtatást eszközöljön a lakossági energiaárak díjszabásán,
hogy az jobban összhangban álljon az energiaellátás költsé-
geivel. A bizottság szerdán arra szólította fel a vasúti társasá-
gokat, hogy javítsák a szénszállítást az olyan erőművekbe,
amelyek kevesebb mint hét napra elegendő készlettel rendel-
keznek. Közölte továbbá, hogy a kormányzat nem fogja meg-
akadályozni a villamosenergia-áraknak a költségek
változásával összhangban álló észszerű emelkedését, és a
megfelelő időben növeli a szénimportot.

Az SCMP hivatalos adatokra hivatkozva azt írta csütörtö-
kön, hogy míg a január–augusztusi időszakban az energiater-
melés éves összevetésben 11,3 százalékkal nőtt Kínában, a
széntermelés ugyanebben az időszakban mindössze 4,4 szá-
zalékkal bővült éves bázison. A Bloomberg amerikai hír-
ügynökség jelentése szerint a széntermelést részben egy olyan,
márciusban jogerőre emelt szabály hátráltatta, amely a bánya-
balesetek visszaszorítása érdekében szigorúbb büntetéseket írt
elő a biztonsági előírások nem megfelelő betartása miatt. A
Bloomberg bennfentes forrásokra hivatkozva azt írta, hogy
sok bányászattal foglalkozó vállalat az új jogszabály miatt
nem mer eleget tenni a termelés fokozását sürgető kormány-
zati kérésnek.

A Global Times című kínai lap internetes kiadásában csü-
törtökön arról számolt be, hogy az ország egyik feldolgozó-
ipari fellegvárának számító dél-kínai Kuangtung tartomány 25
százalékkal emeli az energiaárakat az ipari felhasználók szá-
mára október 1-jétől. A lap továbbá a Kínai Háztartási Elekt-
ronikai Berendezések Szövetségének csütörtöki közleményét
idézve azt írta, hogy a növekvő nyersanyag- és energiaárak a
magas tengeri szállítási költségek mellett továbbra is rányom-
ják majd bélyegüket a termelésre, „rendkívüli fennakadáso-
kat” okoznak az új megrendelések és a kiszállítás terén a
negyedik negyedévben. (MTI)

Egy év szabadságvesztésre ítélte csütörtökön a pá-
rizsi büntetőbíróság Nicolas Sarkozy volt francia ál-
lamfőt (2007–2012) a 2012-es elnökválasztási
kampányának törvénytelen finanszírozása miatt.

Az exelnöknek – aki nem jelent meg az ítélethirdetésen –
nem kell börtönbe mennie, elektromos nyomkövető viselésé-
vel kiválthatja a büntetést.

A vádhatóság szerint Nicolas Sarkozy kampányának finan-
szírozását „teljes lazaság” jellemezte, a stáb a törvényben en-
gedélyezettnek több mint a dupláját költötte el, majd a
túlköltekezést a jobbközép párt kettős könyveléssel próbálta
meg elrejteni az illetékes hatóságok elől.

A bíróság a lehető legszigorúbb büntetést szabta ki az ex-
elnökre, miközben az ügyészség csak hat hónap letöltendő és
hat hónap felfüggesztett börtönbüntetést kért. Nicolas Sarkozy
fellebbezhet az ítélet ellen.

A volt elnököt egy éven belül második alkalommal ítélte a
párizsi büntetőbíróság szabadságvesztésre. Március 1-jén nem
jogerősen egy év letöltendő és két év felfüggesztett szabad-
ságvesztésre ítélték, amiért információkért cserébe megpróbált
megvesztegetni egy magas rangú bírót, de miután a volt ál-
lamfő fellebbezett az ítélet ellen, az ellene folyó többi eljárás-
ban szabadlábon védekezhet.

Nicolas Sarkozyt ezúttal azért ítélték el, mert a kampány-
számlákért felelős könyvvizsgáló többszöri figyelmeztetése
ellenére hagyta, hogy a kampánystáb a megengedettél többet
költsön a nagygyűléseire. 

Az ügyben 2014 márciusában kezdődött vizsgálat, miután
a könyvvizsgáló, Jérome Lavrilleux egy interjúban elismerte:
Nicolas Sarkozy kampányának akkorra már bizonyított túl-
költekezését a nagygyűléseket szervező kommunikációs cég,

a Bygmalion hamis számláival és kettős könyveléssel próbálta
meg fedezni a párt.  Az ügyben először 13 ember ellen emeltek
vádat a hamis számlázásban való részvétel gyanúja miatt, va-
lamennyien a kampány, a párt vagy a kommunikációs cég ve-
zetői voltak. A volt elnök ellen 2016-ban indult eljárás az
ügyben, de őt csak a túlköltekezéssel gyanúsították meg, arra
az ügyészség szerint nincs bizonyíték, hogy a hamis számlá-
zásra ő adott utasítást.  A kettős könyvelésért felelős párttago-
kat hamisítással, csalással, illegális kampányfinanszírozással
és az ezen ügyekben létrejött bűnszövetkezet miatt ítélték el.
Valamennyien letöltendő, két és három év közötti börtönbün-
tetést kaptak, s öt évig nem indulhatnak választásokon. 

Nicolas Sarkozy a perben elismerte a politikai felelősségét
a túlköltekezésben, de tagadta, hogy szándékos csalás történt,
és azt állította, hogy a kampány idején nem ismerte a Bygma-
lion céget, miután az államfői mellett a G20 országcsoport el-
nöki tisztét is betöltötte 2012-ben, és a nagygyűléseket nem ő
maga, hanem a stábja szervezte.

Caroline Viguier bíró szerint a volt államfő pontosan is-
merte az összeget, amennyit elkölthetett a kampányra. 

„Nem az első kampánya volt, ismeri a jogot. Ráadásul írás-
ban kétszer is figyelmeztette a könyvelő a túlköltekezésre, de
ő ugyanolyan körülmények között folytatta a nagygyűléseit,
mint korábban” – indokolta a bíró. 

A vádirat arra emlékeztet, hogy Nicolas Sarkozy volt a
hamis számlázás haszonélvezője, az ugyanis számára lehetővé
tette, hogy a törvényben megengedettnél jóval jelentősebb
anyagi forrással rendelkezzen. Míg a volt államfő 44 nagy-
gyűlést tartott a 2012-es kampányban, a választás későbbi
győztese, a szocialista Francois Hollande csak tízet engedhe-
tett meg magának. (MTI)

Egy év szabadságvesztésre ítélték Nicolas Sarkozyt

az online térben, a szociális média mindent uraló vilá-
gában is, és amelyet ez évben új, ifjú önkéntesek koordi-
nálnak. Ismét voltak és lesznek koncertek, kiegészítő
rendezvények, könyvbemutatók, tárlatnyitók, és noha az
egykori, várbástyában lévő, legendás, a hajnal ködébe
vésző buliknak helyet adó fesztiválkocsma ezúttal sem
nyit ki, a Bolyai utca 5. szám alatti b5 stúdió udvarán
berendezett Chill Zone alkalmat és helyszínt biztosít a
lazulásra, dumálásra is. Az érdeklődő közönség lélek-
száma jelzi: a hosszú szünet után hatalmas az igény a
nívós tartalmat kínáló közösségi együttlétre.

Használjuk ki, mert nagyon úgy tűnik, hosszú ideig ez
lesz megint az utolsó ilyen jellegű közös filmfogyasztás,
fesztiválélmény, koncert-, film- és kocsmatúra. Az eset-
számok ismét meredeken ívelnek felfelé, és a kilétüket tit-
kolgatni próbáló, jó szándékú kismadarak azt
csiripelgetik, hogy október közepétől saccperkábé május
elejéig ismét jön a majdnem teljes lezárás. És ha ez meg-
valósul, és mehetünk vissza az odúba zabot hegyezni,
akkor késő lesz majd azon lamentálni, hogy milyen kár,
hogy nem használtuk ki az idei év adta pár hónapnyi
hamis szabadságot. Ütni fog az óra, habzsoljuk önfeled-
ten az életet! Még ameddig lehet. Innen tovább a carpe
diem kora következik.

Carpe diem
(Folytatás az 1. oldalról)

Lemondott csütörtökön Bojan Veselinovic, a szlovén
állami hírügynökség (STA) igazgatója, azzal indo-
kolva a döntését, hogy a kormányzati kommuniká-
ciós hivatallal (UKOM) folytatott tárgyalások
sikertelenek voltak – közölte az STA.

„Soha nem veszek részt az újságírói autonómia eltiprásá-
ban” – írta lemondólevelében Veselinovic. 

Hozzátette: nem tudja, és nem is akarja elfogadni azokat a
feltételeket, amelyeket a kormány képviselője szabott a hír-
ügynökségi közszolgáltatás finanszírozásához.

A szlovén hírügynökség már 273. napja ingyen végzi a
munkát. Veselinovic emlékeztetett arra, az államnak törvényi
kötelezettsége, hogy havi juttatásban részesítse az STA-t, amit
nemrég a legfelsőbb bíróság is kimondott. „Ezt idén köteles
lett volna szerződés nélkül is megtenni, de mi még mindig tár-
gyalunk róla” – mondta. 

Úgy vélte: ez csak további formája a szándékos halogatás-
nak és az újabb feltételek szabásának.

A szlovén kormány idén júniusban fogadta el azt a rende-
letet, amely feltételekhez köti az STA 2021-es évre vonatkozó
finanszírozását. Veselinovic szerint a rendelet törvénytelen, és
erőszakkal akarja megváltoztatni az STA sikeres üzleti mo-
delljét, továbbá csökkenteni piaci aktivitását, bevételeit és al-
kalmazottainak számát.  A kormány a megjelent cikkek és
fotók után fizetne, továbbá a témák terjedelmét is ő szabná

meg, a hátralékot pedig már ezen elvek alapján fizetné ki visz-
szamenőleg is – mutatott rá az igazgató. 

Veselinovic úgy vélte: a kormány vitája az STA-val mindig
is a függetlenség aláásásáról szólt, ő pedig távozásával olyan
helyzetet akar teremteni, amelyben Ljubljana hozzáállása még
nagyobb figyelmet kap. 

Az UKOM még tavaly decemberben tájékoztatta a kor-
mányt arról, hogy nem tudja teljesíteni a szlovén hírügynök-
séggel kötött szerződést 2020-ban, és 2021-re sem tud
szerződést kötni vele, mert a hírügynökség igazgatója nem
adta át azt a dokumentációt, amely lehetővé tenné az állami
hozzájárulás folyósítását. Az STA többször is tudatta, hogy a
törvényeknek megfelelően válaszolt az UKOM által feltett
kérdésekre, de részletesebben csak a kormánynak tartozik be-
számolóval.

Az állam képviseletében az UKOM évente köt szerződést
a hírügynökséggel, és havonta utalja át a működéséhez szük-
séges összeget. Ez 2020-ra kétmillió euró volt, további két-
millió euró bevételt üzleti tevékenységből szerzett az STA.

Az UKOM a hírügynökség tavalyi utolsó negyedévi támo-
gatásait egészen januárig visszatartotta, míg a kormány ide-
iglenesen jóvá nem hagyta a hátralék folyósítását. A hivatal
azonban továbbra sem kötött szerződést a hírügynökséggel
2021-re, így az az idén még egy centet sem kapott az államtól,
ami miatt a csőd szélére került. (MTI)

Lemondott a szlovén hírügynökség igazgatója
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Szeptember 30-áig Maros megyében összesen
25.927 személy fertőződött meg a Sars-Cov-2 vírus-
sal. A legutóbbi összesítés szerint 24 óra alatt 181 új
esetet regisztráltak, 13-an újrafertőződtek. A fertőzöt-
tek közül 135 személy kórházi kezelésre szorul, 10
személy pedig fertőzés gyanújával fekszik a kórház-

ban – közölte a Maros Megyei Közegészségügyi
Igazgatóság. Pozitív teszteredményeik miatt 107-en
otthoni elkülönítésben és 1163-an karanténban van-
nak. A vírusjárvány kezdete óta a megyében 23.597
személyt nyilvánítottak gyógyultnak és 979 személy
hunyt el a koronavírus-fertőzés szövődményeiben. 

181 fertőzött 24 óra alatt

Csütörtök déltől az uniós digitális Covid-iga-
zolvánnyal rendelkező, teljeskörűen beoltott
személyek részt vehetnek az oltáslottón –
közölte Facebook-oldalán az egészségügyi
minisztérium.

A részvételhez fel kell iratkozni a nyereményjá-
tékra a https://certificat-covid.gov.ro weboldalon a
Covid-igazolvány letöltése után. A feliratkozáshoz a
felhasználónak a következő lépéseket kell megtennie:

* megerősíti, hogy elolvasta és elfogadja az oltás-
lottó szabályzatát;

* megerősíti, hogy beleegyezik a személyes adata-
inak közlésével az oltáslottót szervező intézmények
honlapján;

* feliratkozik a nyereményjátékra.
A lépések megtétele után a felhasználót e-mai-

len értesítik arról, hogy megtörtént a regisztráci-

ója, és kap egy sorszámot is. A Különleges Táv-
közlési Szolgálat (STS) minden pénteken 12 óra-
kor közzéteszi a https://certificat-covid.gov.ro
weboldalon az arra a hétre kiosztott utolsó sorszá-
mot.

A minisztérium közölte: teljeskörűen beoltott sze-
mélynek azt tekintik, akinek beadták a
Johnson&Johnson vakcináját, vagy mindkét dózist
megkapta a Pfizer, a Moderna vagy az Astra Zeneca
oltóanyagából.

Aki már korábban letöltötte a Covid-igazolványt,
az a „Listă certificate” menüpontra, majd az igazol-
ványt megjelenítő gombra („Vizualizează certificat”)
kattintva iratkozhat fel az oltáslottóra.

A teljeskörűen beoltott személyeket felírathatják az
oltáslottóra azok is, akiknek joguk van a nevükben le-
tölteni a Covid-igazolványukat. (Agerpres)

Oltáslottó

Szeptember 29-én és 30-án,
szerdán és csütörtökön csök-
kent az ivóvíz nyomása Ma-
rosvásárhely egyes öve-
zeteiben a vízkivétel szivaty-
tyúállomásán működő pum-
pák meghibásodása miatt. Az
Aquaserv Rt. székhelyén 
Horobeţ Sergiu, a cég üzemelte-
tési igazgatója tájékoztatta
lapunkat a hibaelhárítás rész-
leteiről. 

Az igazgató elmondta, a régi gát
egyik zsilipjének a meghibásodása
miatt csökkent a Maros vízszintje,
így nyár óta (sz.m.: június elsejétől)
nem szabadeséssel látják el a víz-
üzemet, hanem az ilyen alkalmak-
kor használatos tartalék
szivattyúkkal juttatják el a főveze-
tékbe a nyersvizet. Négy szivattyú
a gát alól egy vízgyűjtő medencéből
közvetlenül biztosította azt, hogy a
megfelelő vízhozam kerüljön a tisz-
títóállomáshoz. Ezek közül hármat
aktívan működtettek, míg egyet tar-
talékoltak. Ezzel a kapacitással tud-
ták zavartalanul ellátni az üzemet.
Szerdán éjjel azonban az egyik szi-
vattyú motorja leégett, és a másik
pumpa is meghibásodott (mechani-
kai hiba állt elő). Így a tartalékolt
harmadikat helyezték üzembe,
amellyel azonban a szükséges órán-
kénti 2200 köbméter helyett mind-
össze 1100-at tudtak a
tisztítóállomáshoz szivattyúzni.
Ezért esett a víznyomás a városban.
Az igazgató szerint számítottak
arra, hogy a szivattyúk felmondják
a szolgálatot, hiszen ezek több mint
20 évesek, és nem bírják meg huza-
mosabb időre a terhelést. Ezt jelez-
ték a vízügyi hatóságnak is,
sürgetve, hogy minél előbb javítsa
meg a zsilipet, hogy a megfelelő
vízhozammal szabadeséssel jusson
a víz a fővezetékbe. A szivattyúk
meghibásodása miatt előállt helyze-
tet követően a katasztrófavédelmi
felügyelőség (tűzoltók), valamint a
vízügyi hatóság két nagy kapacitású
szivattyút vitt a helyszínre (fotón),
és ezeket már szerdán éjjel üzembe
is helyezték, így sikerült biztosítani

a szükséges vízmennyiséget. Csü-
törtökön délelőtt az Aquaserv Rt.
tartalékszivattyújának is leégett a
motorja, így újra kiesés volt, ezért
délelőtt ismét csökkent a városi ve-
zetékekben a nyomás. Két napon át,
éjjel-nappal folyamatosan a szak-
emberek azon dolgoztak, hogy ki-
szivattyúzzák a beton
gyűjtőtartályokból a vizet. A több
száz köbméteres betontartályok al-
járól ugyanis ki kellett emelni a szi-
vattyúfejeket. A nehézséget az
okozta, hogy az egyik tartályba erős
a vízbeszivárgás, és csak lassan tud-
ták kiüríteni. Végül tegnap kora dél-
után sikerült elérni a
szivattyúfejeket, amelyeket kiemel-
tek. A meghibásodott szivattyúmo-
torokat éjjel cserélik le, amikor
kevesebb a fogyasztás, így igyekez-
nek úgy ütemezni a munkálatokat,
hogy ne keltsenek újabb zavart a
városi vízellátásban. A tűzoltók és a
vízügyi igazgatóság által biztosított
szivattyúk is a helyszínen marad-
nak, ameddig szükséges. 

Az igazgató szerint a nyomásin-
gadozás a város alsó részének fel-
sőbb emeletein levő lakásokat érinti
leginkább. Ez a helyzet a Kárpátok
sétány, a November 7. lakótelepet,
a főteret, a Dózsa György utca, a
Szabadság utca és Meggyesfalva
környékét érinti. A Somostetőt és az
alatta levő városrészeket a tetőn
levő tartaléktartályokból szabad-
eséssel látják el, így kiegyenlíthe-
tik a nyomáscsökkenést. Ez idő
alatt nem áll fenn az a veszély,
hogy a város ivóvíz nélkül marad.
Miután a vízügyi igazgatóság által
leszerződtetett építők befejezik a
zsilip javítását, visszaáll a régi
rend, továbbra is szabadeséssel
biztosíthatják a vízüzem ellátását,
és nem kell bevetni a „vészhely-
zeti” szivattyúkat – mondta az
igazgató, majd hozzátette: várha-
tóan a hét végéig sikerül üzembe
helyezni a szivattyúkat, így ezek
segítségével a város szükségleté-
nek megfelelő mennyiségű vizet
tudnak a vízüzemhez pumpálni.
(vajda)

Helyenként csökkent az ivóvíz 
nyomása Marosvásárhelyen
Meghibásodtak a vészhelyzeti

szivattyúk A diákház előtti avatáson Soós
Zoltán polgármester és Frunda
Csenge városi tanácsos, valamint a
céget képviselő Coman Alexandru
számolt be az új járművek haszná-
latának előnyeiről és módjáról,
majd a jelen levő újságírók ki is
próbálhatták a rollereket, amelyek-
kel a kerékpársávokon és az úttes-
ten lehet közlekedni. 

Amint Soós Zoltán elmondta, a
város önkormányzata a Lime Tech-
nology Network Kft.-vel kötött
partnerséget ennek az alternatív és
környezetbarát közlekedési esz-
köznek a népszerűsítésére. Véle-
ménye szerint az elektromos
hajtányokkal csökkenteni lehet s
légszennyezés mértékét, és hasz-
nálatuk hozzájárulhat az autós 
forgalom visszaszorításához. Be-
vezetésével Marosvásárhely fel-
zárkózhat az ország és Európa
városaihoz, ahol már sikeresen
működik ez a rendszer. Akik sze-
retnék használni, letölthetik az in-
ternetről a Lime alkalmazást,
amelyből megtudhatják azt is,
hogy hol vannak a parkolási pon-
tok a városban. Fontosnak tartot-
ták a partnerség megkötését,
hiszen a hajtányok lehetővé teszik

a munkahelyre, iskolába való
gyors elérést a város egyik pont-
jától a másikig. A polgármester
arra biztatta a lakosokat, diákokat,
turistákat, hogy használják ezeket
az eszközöket, természetesen a
közlekedési szabályok betartásá-
val. 

Nagy lépés ez a városnak, ami
ettől kezdve zöldebb és átjárha-
tóbb lesz – tette hozzá Frunda
Csenge, aki elmondta, hogy ő
maga is szívesen jár elektromos
rollerrel. Ugyanakkor arra kérte a
gépkocsivezetőket, hogy legyenek
figyelmesebbek a balesetek elke-
rülése érdekében. A céget kép-
viselő Coman Alexandru elmagya-
rázta az elektromos rollerek hasz-
nálatának módját: először is le kell
tölteni az internetről a mobiltele-
fonra a Lime alkalmazást (appli-
kációt). Miután ez megtörtént, és
a felhasználó egy fiókot nyitott, a
QR-kód szkennelése nyomán meg
lehet indítani a hajtányt. Ha elért a
célba az utazó, akkor a megállás
gomb segítségével állíthatja meg a
hajtányt. Fizetni bankszámlán
lehet, aminek a kódját indulás előtt
be kell vezetni a hajtányon levő ki-
jelzőbe. Az indítás három lejbe
kerül, és percenként 60 baniba az

utazás, ami tíz perc esetén kilenc
lejt tesz ki. Csak a járdán lehet
parkolni a rollereket, figyelve arra,
hogy ne akadályozza a gyalogos-
közlekedést. A kijelzőn levő térké-
pen megjelölt vörös övezeten
belül nem lehet leparkolni a rol-
lert, aki azon kívül használta, par-
kolni vissza kell térnie, egyébként
büntetést fizet. A hajtányokat nem
lehet ellopni, mert olyan irány-
jelző rendszer van beléjük építve,
ami pontosan jelzi, hogy merre
vannak, ezenkívül a nem szabály-
szerű indítás esetén éles hangon
sípol. Ha baleset történik, a cégnek
biztosítása van. A járműveket
rendszeresen fertőtlenítik. A pol-
gármesteri hivatalnak nem kerül
semmibe a projekt, minden költsé-
get a cég fedez. A nagyobb bizton-
ság érdekében a helyi
rendőrséggel közösen felvilágo-
sító kampányokat szerveznek a di-
ákoknak a közlekedési
szabályokról – mondta többek kö-
zött a cég képviselője. 

A hajtányokkal kellemes közle-
kedni, különösen ilyen szép őszi
napon, de kell egy kis idő, amíg
irányítását megszokja az ember –
volt a benyomásom néhány kör
után. 

Használatukhoz 
bankszámla és mobiltelefon szükséges 

Fotó: Aquaserv Rt.

(Folytatás az 1. oldalról)



(Folytatás
szeptember 24-i lapszámunkból)
Az 1906. év újévi köszöntések-

kel, jókívánságokkal kezdődött. A
megyei tisztikar a következő sor-
rendben köszöntötte a város tekinté-
lyes személyiségeit: Erősdy
főjegyzőt, a pénzügyigazgatót, dr.
Bernády György polgármestert, a
törvényszéknél a táblai és a törvény-
széki elnököt. A barátság és az ösz-
szetartás szavait hallhatták.(45) De
nem így fog folytatódni az esztendő.
A Bécsből irányított darabont Fejér-
váry-kormány március második he-
tében egy Vozáry János nevű királyi
biztost küldött az ellenzéki városba,
akit nem a város tisztikara, hanem a
katonaság fogadott, és a Ferenc Jó-
zsef katonai laktanyába szállásolták
el. A város törvényhatósága március
13-án közgyűlést tartott, amikor az
állandó választmány javasolta a tel-
jes ellenállás fenntartását. Miután
Farkas Albert alispán megnyitotta a
népes közgyűlést, Erősdy Sándor
főjegyző szólalt föl, aki az állandó
választmány határozatát ajánlotta el-
fogadásra. A közgyűlés Désy Zoltán
országgyűlési képviselő javaslatát is
elfogadta, mely szerint: „a miniszter
leiratát a királyi biztos kinevezéséről
tudomásul nem veszi, a kinevezést
alkotmányellenesnek tekinti, a kirá-
lyi biztossal, Vozáry Jánossal nem
érintkezik. Közgyűlésre, ha ilyent
hív, nem megy, részvételtől a tiszt-
viselőket eltiltja.”(46) Az ellenállási
mozgalom követelte a kormánytól a
vármegyei autonómiának a tisztelet-
ben tartását, az önkéntes adók fel-
hajtásának és az önkéntes újoncok
toborzásának az érvénytelenítését,
ellenkező esetben az ellenállást nem
szüntetik be. A tisztikar ellenállásá-
nak első áldozata a felfüggesztett
alispán végleges eltávolítása volt. A
megbízott miniszteri tanácsost föl-
hatalmazták az erőszak, a csendőr-
ség bevetésére, az ellenállás
felszámolására. Bárdosi miniszteri
tanácsos nyilatkozatát érdemes idéz-
nünk:

„Bár tudom, hogy amit teszel, az
teljesen törvényes, s amit én teszek,
az nem bír törvényes alappal; te
csak kötelességed teljesíted, köteles-
séged tudatában, én kényszer-hely-
zetben vagyok.”(47) Farkas alispánt
csak erőszakkal lehetett eltávolítani
a hivatalból. Erősdy főjegyzőt mint
törvényes helyettest felszólították,
hogy vegye át az alispáni hivatal ve-
zetését; azt felelte, hogy csak 
a következő törvényhatósági köz-
gyűlésig vezeti a hivatalt, és addig ő
és tisztviselőtársai a helyükön ma-
radnak. Közben az erőszakkal eltá-
volított alispánt Kossuth-nótával
éltették. Erősdy értekezletre hívta
össze a vármegye tisztikarát március
21-re, és március 25-re rendkívüli
vármegyei közgyűlést hirdetett, de
Vozáry királyi biztos betiltotta meg-
tartását, és azzal fenyegetőzött, hogy
karhatalommal oszlatja szét, ha nem

engedelmeskednek. Március 21-én
Körössy József szolgabírót szintén
erőszakkal távolították el hivatalá-
ból, ami még több olajat öntött a
tűzre.(48) Az Erősdy által meghirde-
tett közgyűlést a királyi biztos azzal
az indokkal tiltotta le, hogy az alis-
pán helyettesítése nem a törvényha-
tóság, hanem a királyi biztos
jogkörébe tartozik, ennek ellenére
Erősdy a törvényhatóság tisztvise-
lőit összehívta, de mivel kevesen je-
lentek meg, a tanácskozást későbbre
halasztották.(49) Erősdy írásban óvást
emelt a királyi biztos előtt a közgyű-
lés betiltása miatt, amit Vozáry visz-
szautasított, figyelmeztetve a
főjegyzőt, hogy intézkedései bírála-
tától a jövőben tartózkodjék.(50)

A március 25-re tervezett, betil-
tott közgyűlést a törvényhatóság
tagjai nem vették tudomásul, és el-
határozták, hogy megtartják. A kar-
hatalom bezárta a vármegyeház
kapuját, de a közgyűlést az eltávolí-
tott alispán a vármegyeház előtti
téren megnyitotta. A karhatalom ki-
rendelt képviselője távozásra szólí-
totta föl az egybegyűlteket. Désy
Zoltán, a közgyűlés vezérszónoka
kijelentette, hogy a királyi biztost
sem ő, sem a megye közönsége nem
ismerik el, és ismételten tiltakoznak
a törvénytelen kormány alkotmány-
ellenes rendelkezései ellen. Az az-
napi eseményekről részletesebben is
beszámolnak a korabeli lapok. Érde-
mes megemlítenünk, hogy Erősdy
alispánhelyettes, főjegyző a várme-
gyei autonómia iránti tisztelete je-
léül már kora reggel kitűzette a
nemzeti színű lobogót a vármegye-
ház homlokzatára, de ezt Erősdy til-
takozása ellenére a fegyveres
karhatalom eltávolította.(51) A vár-
megye tisztikarának egy része, akik
az ún. Függetlenségi és Negyven-
nyolcas Párt – Katolikus Néppárt, a
Wekerle Sándor vezette kormány
(1906. ápr. 8. – 1910. jan. 17.) hata-
lomra kerülését élvezhették, ellen-
szenvet, mondhatni gyűlöletet
szítottak ama 19 tisztviselő ellen,
akik között elsőként említették
Erősdyt, akit társaival együtt dara-
bont-, azaz Bécs-szolga tisztviselők-
nek tartottak. Több mint egy évnek
kellett eltelnie ahhoz, hogy a helyi
ellenzéki sajtó és a budapesti hírla-
pok (Ellenzék, Székely Ellenzék,
Szabadság, Pesti Hírlap, Pesti
Napló, Magyar Nemzet) meggyő-
ződjenek arról, hogy álhíreket ter-
jesztettek. Az ellenzéki sajtó azt
híresztelte – többek között –, hogy
Erősdy főjegyzőt alispánná nevezte
ki Vozáry, amire a Székely Lapok
cáfolata válaszolt: Ez „(…) egysze-
rűen szemenszedett hazugság, mert
hivatalos okirat alapján írhatjuk,
hogy ilyen kinevezés nem történt
meg, hanem Erősdy Sándor mint fő-
jegyző és az alispánnak törvény sze-
rinti helyettese végezte az alispáni
teendőket.”(52) Erősdy 19 társával
röpiratban fejtette ki álláspontját,
mely őket hivatalaikban való meg-
maradásra kényszerítette. A bizott-

sági tagoknak elküldött röpirat ki-
fejti, hogy, tekintettel a nemzeti küz-
delem passzív jellegére, a
hatalomnak engedni kellett. Elsősor-
ban a vármegye közönségének érde-
kében állt, hogy helyeiket idegen,
avatatlan elemekkel ne helyettesít-
sék, másodsorban önmaguk és csa-
ládjaik jóvoltáért maradtak
helyükön mindaddig, amíg részük-
ről törvénytelenséget nem kívántak.
Így cselekedett Csík, Szilágy, Hont
és Hajdu megye is.(53) A királyi biz-
tos számos olyan személyt alkalma-
zott a vármegye közigazgatásában,
akik nem vagy kevésbé voltak föl-
készítve a hivatali tennivalók ellátá-
sára. A királyi biztos elfoglalta a
főispán hivatalhelyiségeit, személy-
zete pedig az alispáni hivatal helyi-
ségeiben végezte munkáját.(54) 1906.
április 12-14-én, tehát a Wekerle-
kormány megalakulása után arról
írtak a korabeli lapok, hogy Farkas
Albertet, akit az előző év decembe-
rében a Fejérváry-kormány menesz-
tett, visszahelyezték alispáni
székébe, és főispánná nevezték ki.(55)

Erősdy az új kormány megalakulá-
sakor a fővárosba utazott a várme-
gyei autonómia visszaállítása
érdekében, amiről a helyi lapok is
beszámoltak. Visszatértekor egy
nyilatkozatot közölt a Székely
Lapok helyi újságban, melyben
visszautasította a rágalmakat, és – a
többi között – megjegyezte, hogy „a
királyi biztos által az alispáni állásra
sem helyettesítve, sem kinevezve
nem lettem (…), én az alispáni hi-
vatalt az 1886. évi XXI.t.c. 69. §-
ban gyökerező alispán helyettesi
jogköröm alapján vezettem.”(56)

Erősdy megkérdezte gróf Andrássy
Gyula belügyminisztert, hogy mi
lesz a Vozáry királyi biztos által el-
távolított tisztviselőkkel. Válasza
mindenkit visszahelyezett állá-
sába.(57) Ama 19 tisztviselő ellen,
akik állásaikban maradtak, és Vo-
záry intézkedéseit végrehajtották,
fegyelmi vizsgálatot rendeltek el, de
fizetésük egyharmadát meghagyták,
és állásukból fölfüggesztették.
Erősdy is közöttük volt. Számos
vármegyei alkalmazottat menesztet-
tek. Ezt a miniszteri határozatot az
állásába visszahelyezett Farkas Al-
bert alispán is jóváhagyatta a köz-
gyűléssel.(58) A felfüggesztetett
tisztviselőkről az ellenzéki sajtóban
hamis állításokat is közöltek. Erősdy
válasza nem késlekedett, melyet a
Székely Lapok április 24-én közölt.
A kolozsvári Ellenzék ugyanezen a
napon lesújtóan fejezte be híradását:
„Egy erkölcstelen, hitvány rendszer
megbukott. Hulljanak el az emberei
is.” Sokkal reálisabbnak tűnő tudó-
sítással számolt be április 27-én a
sepsiszentgyörgyi Székely Nemzet.
Megemlíti, hogy Erősdy egy terje-
delmes, nyílt levelet intézett a vár-
megye közgyűléséhez, melyben
„(…) kimutatja Erősdy napról-
napra, hogy ő és tisztviselőtársai a
királyi biztossal szemben is ragasz-
kodtak a törvényhez, így tehát az el-

lenük most alkalmazott retorzió
igazságtalan.” Erősdy május 8-án
fellebbező iratot nyújtott be gróf
Andrássy Gyula belügyminiszterhez
a vármegye felfüggesztő határozata
ellen, és kérte állásába való vissza-
helyezését.(59) Az ellentétek ellenére
Erősdy és az alispán együtt vizsgáz-
tatják július első hetében a közigaz-
gatási tanfolyam végzőseit. „A szép
eredményre méltán büszke lehet az
előadói kar, mely élén Erősdy Sán-
dor igazgatóval óriási buzgalmat
fejtett ki, hogy a tanfolyam régi jó
hírnevét öregbítse. Hisszük, hogy a
jövő tanévben is hasonló eredményt
érnek el, annál is inkább, mert
Erősdy, a belügyminisztertől 3 évre
nyert kinevezése alapján, a jövő
évre is igazgató lesz, s az ő példa-
adása lelkesítően hat.”(60) 

1906 júliusában megtartották a
vármegyei tisztviselők közgyűlését,
melynek határozata Erősdy Sándort
is kizárta soraiból, az ország számos
tisztviselőjével együtt. A politikai
nagytakarítás azzal indokolta kizá-
rásukat, hogy együttműködtek a le-
cserélt kormánnyal,(61) viszont arról
is írtak, hogy „A vármegyei tisztvi-
selők országos egyesülete Erősdy
ügyét legközelebb revízió alá veszi,
és rehabilitálni fogja.”(62) Az ellen-
zéki támadás miatt tanfolyami igaz-
gatóként sem maradhatott meg. Sok
elismeréssel méltatott kétévi vezetői
tevékenysége után eltávolították
igazgatói állásából, helyére dr. Nagy
József alispánt nevezték ki.(63) Szep-
tember harmadik hetében a bel-
ügyminiszter jóváhagyta Erősdyék
felfüggesztését, fizetésük egyharma-
dának meghagyásával, ugyanakkor
fegyelmi vizsgálatot indított elle-
nük.(64) Maros-Torda vármegye köz-
gyűlésének határozatát a
belügyminiszter helybehagyta, me-
lyet a Székely Ellenzék, a Szabad-
ság és a Székely Lapok szeptember
21-i számai közöltek. Szeptember-
ben és októberben főként a Szabad-
ság, a Maros-Torda vármegyei
függetlenségi és 48-as Kossuth-párt
hivatalos lapja, melynek egyik poli-
tikai főmunkatársa dr. Urmánczy
Nándor volt, kitartóan támadta a
„darabont” jelzővel megbélyegzett
Erősdy-csoportot, viszont a várme-
gye közgyűlésének egyik képvise-
lője, Dósa Elek követelte a
közgyűléstől: utasítsa a fegyelmi bi-
zottságot, hogy Erősdy és felfüg-
gesztett társai fegyelmi ügyéről
gyorsan és igazságosan döntsön.(65)

November első hetében a belügymi-
niszter leiratban kérte a vármegye
közgyűlésétől a felfüggesztett tiszt-
viselők ügyének tárgyalását. Farkas
Albert főispán elnöklete, de az alis-
pán irányítása alatt megkezdődött az
Erősdy-csoport tagjainak rehabilitá-
ciója. Gál László szolgabírót már 26
szótöbbséggel visszahelyezték az ál-
lásába.(66) A november 7-én megtar-
tott vármegyei közgyűlés Farkas
Albert főispán indítványát, mely a
vádlott tisztviselők felmentése ellen
szólt, harminc szótöbbséggel elve-
tették. Felmentették a legsúlyosabb
váddal illetett tisztviselőket. Köve-
telték, hogy mentsék fel a többieket
is, akiket sokkal enyhébb váddal il-
lettek a felmentetteknél. Követelték,

hogy helyezzék vissza állásába
Erősdy Sándor főjegyzőt is. „Farkas
Albert főispánt – írta a helyi napilap
– tegnap három ízben szavazta le a
közgyűlés. Visszahelyezte állásába
azon tisztviselők egyikét, akibe Far-
kas főispán nem bízik, akivel Farkas
Albert főispán dolgozni nem
akar.”(67) Erősdyről beszélt a cikkíró.
December 29-én újraválasztják a
törvényhatósági bizottságot, amikor
a felfüggesztett tisztviselők pártjá-
nak jelöltjeit egytől egyig beválasz-
tották, míg a főispán jelöltjei
kiestek. Ez a főispán újabb veresége
volt. 

(Folytatjuk)
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1906. márc. 22., 4. o.; Pesti
Napló, 1906. márc. 22.; Magyar
Nemzet, 1906. márc. 22., 3. o.;
Budapesti Napló, 1906. márc.
22.; Magyar Nemzet, 1906.
márc. 23., 3. o.

50. Székely Lapok, 1906. márc. 27.,
2. o.

51. Székely Ellenzék, 1906. márc.
25., 2. o.; Székely Lapok, 1906.
márc. 25., 2–3. o.

52. Székely Ellenzék, 1906. ápr. 3., 2.
o.; Székely Lapok, 1906. ápr. 4.,
3. o.

53. Magyar Nemzet, 1906. márc. 28.,
4. o.

54. Magyarország, 1906. ápr. 3., 4. o.;
ua., ápr. 6., 5. o.; Székely Ellen-
zék, 1906. ápr. 4.

55. Székely Ellenzék, 1906. ápr. 12.,
2. o.

56. Székely Lapok, 1906. ápr. 13., 2.
o.; ua., ápr. 15., 2. o.

57. Magyar Nemzet, 1906. ápr. 13., 9. o.
58. Székely Lapok, 1906. ápr. 22., 2. o.;

Budapesti Hírlap, 1906. ápr. 22., 6.
o.; Pesti Hírlap, 1906. ápr. 22., 5.
o.; Ellenzék, 1906. ápr. 23., 1. o.

59. Székely Ellenzék, 1906. máj. 9.,
1. o.

60. Székely Lapok, 1906. júl. 7., 2. o.
61. Székely Ellenzék, 1906. júl. 18.,

2. o.; Szabadság, 1906. júl. 18..
2. o.; Szabadság, 1906. júl. 19.,
3. o.

62. Budapesti Hírlap, 1906. júl. 26.,
13. o.; Pesti Hírlap, 1906. júl. 28.
8., o.; Székely Lapok, 1906. júl.
29., 3. o.

63. Székely Ellenzék, 1906. aug. 12.,
2. o.

64. Székely Lapok, 1906. szept. 18.,
2. o.; Pesti Napló, 1906. szept.
19., 5. o.; Pesti Hírlap, 1906.
szept. 19., 14. o.; Budapesti Hír-
lap, 1906. szept. 19., 15. o.

65. Székely Ellenzék, 1906. nov. 6.,
2. o.

66. Pesti Hírlap, 1906. nov. 9., 9. o.;
Budapesti Hírlap, 1906. nov. 9.,
13. o.

67.Székely Lapok, 1906. nov. 9., 1. o.
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Komán János

Dr. Erősdy Sándor, 
Maros-Torda vármegye főispánja



Az égen a felhő egymást üzi-hajtja.
Suhogva a parton hajlong a sikár.
Csóválja fejét a hegyélen a makkfa:
Hogy oda megint az örömteli nyár!
Gyülemlik a holló, varjú kavarogva.
A cinege fázik a tüskebokorba’.
A kerti haraszton zokogja a szél:
Elhervad a rózsa, lehull a levél.

Őszi tájék.VajdaJános soraival indulunk
az ősznek.

Elhervad a rózsa, lehull a levél!
Ezért születünk hát, ez az életi cél?
…Mi itten örök: a halál-e vagy a lét?
Hol itten a kezdet, hol és van-e vég?…

Az égen a felhő egymást üzi-hajtja.
Bujdosni a tarlón indul a katang.
Elnémul az erdő, elszállt a galambja.
Siránkozik a falubéli harang.
Mezőkön az árnyék, tengereken hab
Mulik, születik, mint mára a holnap.
A szemfödelet rángatja hideg szél:
Elhervad a rózsa, lehull a levél…

Október első hétvégéje az őszi madárvo-
nulás időszakának közepén a nemzetközi ma-
dármegfigyelő napokra esik. A madárvédők
világszervezete, a BirdLife International
kezdeményezésére, 1992-ben szervezték elő-
ször meg, azzal a céllal, hogy minél több em-
berrel megismertessék a madárvédelem
jelentőségét.

A vándormadarak gyülekezése, útra kelése
az ősz derekának jele. Hűvösödő reggelek. A
Nap napról napra rövidebb utat fut be az
égen. Jól jönne most egy őt dicsőítő ének,
talán a Naphimnusz.

Felséges Úr, mindenható s jó mindenek fe-
lett!

Tied a dicsőség, dicséret, áldás
és minden tisztelet!
Mind Téged illet, Felség, egyedül
s nincs ember, aki Téged méltón emleget.

Dicsérjen s áldjon, én Uram,
kezednek minden alkotása,
különösen bátyánk-urunk a Nap,
ki nappalt ád, világít és minket megvidá-

mít.
Fényes ő és ékes ő és sugárzó roppant ra-

gyogása
felséges arcod képemása.

De hiába kér áldást Holdra, csillagokra,
Szélre, Égre, Légre, Hóra, Hőre, Vízre,
Tűzre, Földanyára –

Áldjon, én Uram, asszony-nénénk a Hold
és minden csillagok,

kiket az égre szórtál és szépek most és ked-
vesek és csillogók.

Áldjon, én Uram, a mi öcsénk a Szél
s az Ég s a Lég s a Hó s a Hő s a derűs és

borús Idő,
kik által éltetsz mindent, ami él.

Áldjon, én Uram, húgunk a Víz,
oly hasznos, tiszta, jóleső, alázatos és ked-

ves ő.

Áldjon, Uram, mi testvérünk a Tűz,
kit világul az éjszakába gyújtasz.
Szépséges és hatalmas, erős és felvidult az.

Áldjon, Uram, mi Földanya-nénénk,
ki tart és táplál minket, hogy megélnénk,
ki füvet hajt és gyümölcsöt terem és sok szí-

nes virággal élénk.

–, nincs annak foganatja, míg az elmúlást,
a testi Halált nem említi imájában Isten sze-
génykéje.

…Áldjon, én Uram,
mi nővérünk a testi Halál
ki minden élő embert megtalál.
Akik halálos bűnben halnak meg, jaj azok-

nak,
boldogok, akik szentséges akaratodhoz

igazodnak,
nem tesz kárt bennük második halál.

Dicsérjétek s áldjátok az Urat
s adjatok hálát Neki…

Assisi Szent Ferenc Naphimnuszát – a
XIII. század bibliai ihletésű, umbriai nyelv-
járásban írott költői remekét –, a Cantico di
frate Solét DsidaJenő is megszólaltatta ma-
gyarul. Fordítása első ízben a Nagyváradon
szerkesztett Erdélyi Lapok 1934. augusztus
26-i számában látott napvilágot. A ferences,
más néven minorita szerzetesrend alapítójá-
nak névünnepe október 4. S ő az állatok vé-
dőszentje. 1991 óta október 6. általa vált az
állatok világnapjává.

De idén e nap a világűr hetének kezdő-
napja is. Az ENSZ 2000 óta ünnepli október
4. és 10. között. Mindkét nap az űrkutatás tör-

ténetének egy-egy
mérföldkövére utal:
1957. október 4-én
indult útjára az első
ember készítette
szatellit, a Szput-
nyik I., 1967. októ-
ber 10-én pedig
hatályba lépett az a
m e g á l l a p o d á s ,
amely az űrkutatás
békés felhasználásá-
ról nyilatkozott.

Október 5-én,
1814-ben született
N a g y s z e b e n b e n
FussMihály flóra-
kutató, lelkész. Er-
dély flórájának le-
írása tette ismertté
nevét a magyar ter-
mészettudományon
belül (Flora Trans-
sylvaniae, Nagysze-
ben, 1866). 
HaynaldLajos er-
délyi püspök bízta
meg Erdély flórájá-
nak megírásával.
Szorgos gyűjtőmun-
kája mellett néhány
új fajt is leírt. Egyik
alapító tagja volt a
nagyszebeni Erdé-
lyi Természettudo-
mányi Egyesü-
letnek (Siebenbürger Verein für Naturwis-
senschaften).

Ugyane nap, 1844-ben született Czekelius
Aurél mérnök, számos nevezetes magyaror-
szági híd építésében volt aktív szerepe. A bu-
dapesti régi Erzsébet és Ferenc József (ma
Szabadság) híd, a pozsonyi és komáromi
Duna-hidak, a tiszaújlaki Tisza-híd mellett a
marosújvári Maros-híd építése is az ő nevé-
hez fűződik.

Ugyane nap, 1855-ben halt meg a magyar
állattan egyik megalapozója, PetényiSala-
monJános. Evangélikus lelkész volt. A kor
neves tudósainak körében számos gyűjtőúton
vett részt, hogy aztán önálló tanulmányuta-
kon járja be egész Magyarországot. Kitanulta
a preparátori mesterséget is, s erdőőrnek állt.
1834-ben nyerte el az állatkonzerválói állást
a Nemzeti Múzeumban. Eredményeit főként
AlfredBrehm folyóiratában, az Isisben tette
közzé. Foglalkozott állatbonctannal, -ökoló-
giával, -etológiával és paleontológiával is.
Bár ragaszkodott madártani munkájának ma-
gyar nyelvű kiadáshoz, ezt a Bach-korszak-
ban nem engedélyezték, az nem jelenhetett
meg életében. Az elkallódott értékes munka
néhány lapjára HermanOttó bukkant rá egy
utcai árusnál, aki csomagolópapírként hasz-

nálta… Magyar természettudomány-történet
ez is.

Október eleje. Már nyílnak az őszi kikeri-
csek. Nem csak az október 6-án, 1977-ben
örökre örök Ágborisrétjére költöző Kormos
István versében –

Háromszék, Csík fölött, szivárvány hava-
sáról

egy álmos rét repül: gyöngytollú zöld
madár,

fák ködkucsmái közt szárnyával telleget,
karéjosan bukik s az Olt mellé leszáll.
Ha rétnek születik az ember lánya, rét lesz,
Ágborisrét marad világvégezetig,
eső, szél sorsosa, gólyahír, kikerics
édes szülője, ki virágot vétkezik.

– hanem a Somostető árkában is: tündököl
az ősz.

Október 6. A habitat világnapja egyben.
1986. október 6-án rendezték meg először vi-
lágszerte, az ENSZ Emberi Települések Bi-
zottságára, a Habitatra utalva. A Habitat
1976-ban alakult, fő célkitűzése a települések
életkörülményeinek minőségi javítása. E nap
célja a figyelemfelkeltés annak érdekében,
hogy a világon minden ember számára bizto-
sítani lehessen az egyik elemi jogot, az otthon
lakhatóságát.

Az aradi vértanúk napján hadd emlékez-
zünk meg SzécsiZsigmond erdőmérnökről
is. 1841-ben született e napon, s 1895. októ-
ber 8-án Selmecbányáról költözött örök erde-
jébe az erdészeti szakkifejezések egyik
magyarítója. Az 1884-ben megjelent Az er-
dőhasználattan kézikönyve évszázadnyi
ideig volt a magyar erdészek „bibliája”.

Október – szüret hava: Vendémiaire. A
franciák a nagy forradalom idején a latin vin-
demia, „szüret” szóból eredeztették nevét.
Egykoron, 1793. október 6-án e napon lépett
életbe a francia forradalmi naptár.

Kedves Olvasóm, hadd fejezzem be e heti
– első idei októberi – sétánkat Kálnoky
LászlóŐszi képek kisvárosból versciklusá-
nak kezdő versével:

Távoli jegenyék alatt
a menekülő nyár oson.
Mint egy henyélő, lanyha úr,
hever az ősz a városon,

ki unalmas ebéd után
egy csésze feketét ivott,
fél kézzel újságot lapoz;
egy perc, s már bóbiskolni fog.

Szivarhamuja földre hull;
tátott szájjal ásít, mivel
nem látják, és különben is
már nem törődik senkivel.

Ez A színtér. Ide térünk vissza majd októ-
ber aranyködében úszva.

Maradok kiváló tisztelettel.
Kelt 2021-ben, Vendémiaire havának első

napján

Vendémiaire hava
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Kiss Székely Zoltán

A természet 
kalendáriuma (CDLXXXII.)

Szécsi Zsigmond a soproni Erdészeti Egyetem kertjében



A Szeben megyei Darlac Erzsébetvá-
rostól tizennyolc kilométerre fekszik.
Az azonos nevű község központja.
Lutheránus temploma a 15. század
elején épült gótikus stílusban a ko-
rábbi román stílusú templom helyett.
1500-ban boltozták, sík mennyezetű,
de szentélye keresztboltozatos. A
benne levő szobrok valószínűleg még
az első templomból maradtak meg, a
13. század végén vagy a 14. elején
készülhettek. A szentély festmények-
kel gazdagon díszített, korukat a 16.
század elejére teszik. Királyföld a
Nagy-Küküllő és az Olt közötti törté-
nelmi tájegység neve. Néha Szászföld
vagy Szászok földje néven is említik.
Régebben hívták Tulajdonnak és Fis-
kális földnek is.

A szász székek területe
A szász székek területe eredetileg százki-

lencven kilométer hosszú, keskeny földsáv
volt Dél-Erdélyben, mely Szászvárostól a
Homoród mentéig nyúlt el. E területsáv a ké-
sőbbiekben észak–déli irányban gyarapodott.

A Királyfölddel szomszédos területek:
északon Küküllő vármegye, Fehér vármegye
és Udvarhelyszék, keleten Udvarhelyszék,
Miklósvárszék, Sepsiszék és Felső-Fehér vár-
megye, délen a Havasalföldtől elválasztó
hegységek, nyugaton Hunyad, Fehér és Kü-
küllő vármegye.
Az erdélyi három nemzet 
– magyarok, székelyek, szászok – uniója

Az erdélyi szászok 12. századi betelepülé-
sét követően az 1224-es Andreanum rendezte
jogi helyzetüket és szabta meg autonómiájukat,
amelyet 1486-ban Mátyás király megerősített.

Felettes szervük a szebeni ispán lett. Vásár-
tartási jogot és adókedvezményt, sőt Nagy-
szeben árumegállító jogot is kapott Nagy
Lajostól.

1437-ben az erdélyi három nemzet – ma-
gyarok, székelyek, szászok – uniója is kodi-
fikálást nyert, ezt az uniót (Unio Trium
Nationum) többször megerősítették.

A 15. századtól a szász universitas újabb
önrendelkezési eredményeket ért el, így pl. a
saját bíráskodás – a királybíró, illetve a szász
önkormányzat vezetőjének kijelölése (comes
Saxonum), aki egyben a főszék fővárosa,
Nagyszeben polgármestere is volt.

A jogilag különálló székek, melyek egy-
mással universitast alkottak, az 1876-os vár-
megyerendezésig maradtak fenn, ezután
Brassó vármegye, Szeben vármegye, Nagy-
Küküllő vármegye, illetve Beszterce-Naszód
vármegye részét képezték.

Az asszimiláció már a 20. század elején
beindult, például Brassó lakossága a román
impérium alatt vált német többségűből ma-
gyar többségűvé. Ma román többségű; az
1970-es évek erőltetett kivándorlása folytán
a terület német lakossága minimális.

Számos település pedig, bár megindult
az önállósodás útján, végül nem lett teljes

jogú székváros; ilyen például Nagyeke-
mező. 
Jellegzetes építészeti emlékük 
az erődtemplom

A szászok egyedi tájnyelve a luxemburgi-
hoz áll közel. Fontos tudni azt is, hogy Nagy-
szeben város 2007-ben – két társrendező
településsel – Európa kulturális fővárosa 
volt.
Először II. Géza hív erre a vidékre szászokat

Királyföldnek vagy Szászföldnek nevez-
zük tehát azt az Erdély déli részén fekvő te-
rületet, ahol a szászok is megtelepedtek:
nyugat–kelet irányban Szászvárostól Barótig,
északon a Marosig és a Nagy-Küküllőig,
délen az Oltig és a Déli-Kárpátokig húzódik.

Először II. Géza hívott Nagyszeben,
Újegyház és Nagysink vidékére szászokat,
akik a 13. század elejétől nyugat felé Szerda-
hely, Szászorbó, Szászsebes, Szászváros,
kelet felé pedig Szászkézd, Kőhalom és Barót
vidékéig települtek. 

1224-ben a területet II. András a szász kö-
zösség tulajdonának minősítette (lásd az And-
reanum királyi oklevelet).

A középkor folyamán gyorsan megindult a
vidék városiasodása, a települések egykori
gazdagságának mementói az erődített temp-
lomok is, amilyen pl. a szászbogácsi.
Darlac 15. századi temploma

Amint azt a felvezetőben röviden már em-
lítettük, Darlac Szeben megyében található.
Első említése 1317-ből maradt fenn Darlaz
néven. További névváltozatai: Dorlaz (1325),
Darlas (1392), Darlacz (1543). 

Lutheránus temploma a XV. század elején
épült gótikus stílusban, a korábbi román stí-
lusú templom helyett. 1332-ben plébánia-
temploma van, papja, Hermann a pápai
tizedjegyzék szerint tizenhét régi banálist
fizet.
A mai templom

Mai templomát megelőzte egy, a 13–14.
század fordulóján épült templom.

A mostani a 15. század első negyedéből
való késő gótikus alkotás.

Egyhajós, torony nél-
küli templomok mintá-
jára épült. Falusi
méretekhez viszonyítva
nagy templom.

Hajója kezdettől egy-
szerű mennyezettel volt
fedve. 1500-ban boltoz-
ták. 1837-től újra sík
mennyezetű. Szentélye
és apszisa azonban ke-
resztboltozatos és több-
szöggel zárul. A
diadalív félköríves. Ab-
lakai változatos formájú
gótikus kőráccsal díszí-
tettek. Gyámköveit fa-
ragott figurák, szobrok
domborművei ékesítik. 

Közülük Mária és
János apostol azonosít-
ható. A boltozat zárókö-
vén Jézus látható.

Két szobra – Mária
és János – a román
korra utal, és a feltétele-
zett előbbi templom
emlékének tekinthető,
amelynek papja a fent

említett Hermann plébános volt. Az egykori
sekrestye ajtókerete megmaradt a falban, és
mellette a szószékre felvezető egykori ajtó
kőkerete is, mely reneszánsz díszítésű. Szen-
télyfülkéje gótikus.
A falfestmények korát 
a 16. század elejére teszik

A szentélyt kívül-belül rendkívül gazdagon
díszítették festményekkel. A szentély külső
oldalán Jézus elfogatása, a keresztre feszítés
és Szent Kristóf nagy alakja vehető ki, sötét
égszínkékben. 1975-ben tárták fel. A keleti és
északi falfestményei nagyon kopottak. A
belső szentélyfalon újabban oltárfüggönyös
és indadíszítéses festményeket tártak fel. Az
oltárkredenc fülkéjében két szent harcos lát-
ható. A falfestmények korát a 16. század ele-
jére teszik, és rokonságba hozzák a
szászbudai tizenkét apostol képével.

A falfestményeken azonosították még az
utolsó vacsorát, a négy evangélistát, vértanú-
kat, Dávid, Salamon, Krisztus, Szent István
és Szt. László alakját, angyalokat, szerzetest,
ördögöt. A szentélyben Jézus szenvedésének
jelenetei láthatók. Megmaradt a szentség-
fülke is.

Az oromzatos homlokzat közepén díszes
csúcsíves kapuzat áll, melynek fejezeteit le-
véldíszek, szőlőfürtök ékesítik. A kapu feletti,
fiatornyocskákkal díszített koronázórészen
vakmérműves párkányt képeztek ki. 

A kapuzat fölött Mária és Szent János
veszi közre Krisztust. Valamikor várfal vette
körül.

A templomnak nincs tornya, de mérműves
– kőrácsos – ablakai gazdagon díszítettek, és
különlegessé teszi a templomot, hogy külső
falába római kori faragványokat falaztak be.

Középkori katolikus lakói a reformáció idején
lutheránusok lesznek

A 18. században lutheránus anyaegyház, és
e század elején is az.

A régiségek megőrzése kifejezi a folyto-
nosságot az apostoli egyház és az evangélikus
egyház között.

Isó M. Emese közléséből tudjuk meg, hogy
a művészettörténeti kutatásban mára elterjedt
az a felismerés, hogy nem véletlen az, hogy
a Németország és Hollandia területén álló
evangélikus templomokban több középkori
emlékanyag – liturgikus felszerelés – maradt
meg épen, mint más felekezetű templomok-
ban.

Az említett szerző meglátása szerint az ok
egyszerű: a régiségek megőrzése kifejezi a
folytonosságot az apostoli egyház és az evan-
gélikus egyház között.

Ennek megfelelően – a lutheri tanításon
alapulva – az evangélikusság mindig is meg-
védendő örökségként tekintett az elődeitől
reá hagyott értékeire: ezt láthatjuk az erdélyi
templomokra tekintve is.
A freskókon Szent Kristóf alakja is kivehető

A látogató egy másik érdekességet is fel-
fedezhet: a templom kívülről is festett volt, a
szentély falain a mai napig látszanak a fres-
kók, köztük a keresztre feszítés jelenete, il-
letve – a korszakra jellemző, de számunkra
meglepő módon – Szent Kristóf hatalmas
alakja is kivehető, aki vállán hordozza a gyer-
mek Jézust. Sokan úgy ismerik, mint a ván-
dorok védelmezőjét, azonban egy másik
értelmezése magyarázza, hogy miért jelenítik
meg általában a templomok külső falán alak-
ját: a hirtelen halál ellen véd, amitől a közép-
korban joggal tartottak a hívek, és remélték,
hogy Kristóf látványa, a hozzá szóló ima se-
gíti őket abban, hogy elkerüljék az utolsó
kenet nélküli halált.

Páratlan látvány
A templomba lépve hihetetlen látvány tárul

elénk, ami a gazdag kifestésnek köszönhető.
Feltűnik az Utolsó ítélet, a Fájdalmak férfija,
a magyar királyszentek, Szent Katalin legen-
dája.

Isó M. Emese még azt is megjegyzi, hogy
De Gerando Ágost (1819–1849) e templom
kapcsán írta le az itteni lelkész beszámolója
nyomán, hogy az evangélikus közösség még
egyszer sem kérte a falképek lefestését, de ha
erre sor kerülne, maga a gyülekezet vezetője
akadályozná azt meg.
Római kori temetkezési relikviák

A hívek nélküli darlaci lutheránus temp-
lomra már nagyon ráfér a teljes felújítás.
Szomszédságában bal oldalon református,
jobb oldalon római katolikus templom talál-
ható. Az ablakkeretek gazdagon díszítettek,
és a templom hátsó részén Erdélyben ritkán
látható elem hívja fel magára a figyelmet: a
külső falon festmények vannak: Szűz Mária
a karján a kis Jézussal, illetve Jézus kínszen-
vedései jelennek meg a freskókon.

A templom falába római kori temetkezési
relikviák vannak beépítve.
Demján László műemlékvédő építész 
gondolatai

Darlacon járva legutóbb úgy egy éve meg-
álltam egy kávéra a helyi kisboltnál, és az aj-
tajából néztem a délutáni fénybe öltözködni
készülő templomot. Azonnal előjött a mai le-
butított, inhumán – ez nem pont az emberte-
lent jelenti számomra, inkább egy fokozattal
az emberibb felé kacsintót – vidéket imitáló
falukép mögött rejtőzködő, igazian élhető,
hajdani élettér. 

Látom a falu dombján már közel romok-
ban álló karéjos romanikus Árpád-kori –
semmiképpen nem az utóbbi másfél évszázad
óta román stílusúnak nevezett – kápolnát és
a körülötte zajló tavaszi nagyvásárt. A Kükül-
lőkőrösről eredő Kőrös-patak partján bágyad-
tan kérődző teheneket, az élettel teli, de nem
bábeli nyelvkavalkádot. 

Ugyanígy előjött a későbbi évszázadok
képe is, amikor I. Rákóczi György országos
vásárjogot adott a községnek. Ekkor már fél-
tékenyen nézett rá az akkor még Medgyes és
Ebesfalva szász és magyar közössége, és Di-
csőszentmárton színmagyar kereskedőrétege.
Óvatosabban vitték búcsúba a küküllődomb-
ság összes borait, állatállományát és aba-
posztó meg vászongúnyáit. 

Látom, amint egy január végi havas napon
lóháton ugrat elő Guthy István kuruc ezredes
és rendeli el Miklós- és Orbaiszék, valamint
Kézdi- és Udvarhelyszék székelyeinek felvo-
nultatását a virágzó darlaci kastélya udvarán
megtartott szemlére. Innen indultak a 
sokat emlegetett holdvilági vesztes csatame-
zőre. 

Hát ez szűrődik át a mai gótikus templo-
mot nézve, és látom, amint a háttérből előre-
törő többtornyos-kupolás ortodox masztodon
hizlalja magát, és már az evangélikusok is-
tenháza telkének széleit marcangolja. 

Tovább bámulva a nem falu méretére épí-
tett szépséget, most már megértem, hogy a
templom egyik délkeleti pillérén ottfelejtett
és szerényen várakozó kőgnómjának mi
nyomja a régmúlt időkben megedzett lelkét. 

* A rendelkezésünkre bocsátott dokumen-
tációkért külön köszönet Keresztes Géza mű-
építész, műemlékvédő szakmérnöknek; az
illusztrációkat, a régi és a mai képeket Dem-
ján László műemlékvédő építész a saját mun-
kájából és gyűjteményéből küldte be a
szerkesztőségbe.
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A szász székek területe

Királyföld templomai 

Nagy Bodó Tibor
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A megjelölt sorokban, oszlopokban szereplő helyes megfejtéseket október 14-ig a
Népújság címére (Dózsa György u. 9. szám) beküldők közül két személy egy-egy
könyvet nyer. A pályázati szelvényt – a pályázat címével együtt – kérjük kivágni és a
borítékra ráragasztani. (Egy borítékban csak egy pályázati szelvény szerepelhet.) 

Az EGY SZÁLLÓIGE
című pályázat nyertesei:

Gáspár Aranka, 
Koronka, Liliacului u.

Szabó Irma, 
Marosvásárhely, C. D. Gherea u.

A pályázati rejtvény megfejtése:
GYÉMÁNTOT CSAK GYÉMÁNTTAL LEHET 

CSINÁLNI
Kérjük a nyerteseket, 

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

Megfejtések 
a szeptember 24-i számból:

Ikrek:
Uz Bence

Klasszikus:
A muzsika nem más, mint 
életünk filmzenéje.
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Szerkeszti: Kiss Éva 965.

VÍZSZINTES: 1. Skót feltaláló, 100 éve hunyt el (John Boyd). 6. Főrendi politikus,
150 éve halt meg (Károly, gr.). 10. Hasonlít. 11. Jeruzsálemi domb. 12. Politikus, sza-
kíró, Hangya-alapító, 150 éve született (Elemér). 17. Becézett ital. 19. Az erdő közepe!
20. Hibáztató. 21. … Valli, olasz színésznő. 22. Becézett Ildikó. 23. Forgópisztolymárka.
24. Gally. 25. Mutatószó. 26. Üres kéz! 27. Ellen (görög). 28. Színésznő (Irén). 30. Tu-
randot kérője. 33. Párt! 34. Angolul megy. 35. Errefele! 36. Alkonyatra vonatkozó. 37.
Görög betű. 39. Mosdótál. 41. … Bates (angol színész). 42. Abba az irányba. 44. Igényel
valakitől. 46. A tetejére. 47. Angol férfinév. 49. Mosópormárka. 50. Angol olaj. 51.
Biokémikus, 100 éve született (Miklós). 52. Osztrák zeneszerző, 150 éve született
(Alexander von).

FÜGGŐLEGES: 1. Pinceszag. 2. Túl tétlen! 3. Íjjal lövik. 4. Prensa … (kubai hírügy-
nökség). 5. … országgyűlés (1707). 6. Gabor … (színésznő). 7. Air India (röv.).  8. Angol
grófság. 9. Cisztercita író, tanár, 150 éve született (József). 12. Humanista író, költő,
400 éve hunyt el (János). 13. Előleg. 14. … Montez (táncosnő). 15. Fogaras folyója. 16.
Japán táblás játék. 18. Kicsinyítő képző. 21. Ógörög piactér. 22. Kóstol. 24. Vermet készít.
26. Arab állam. 28. Torino folyója. 29. Róma folyója. 30. Himfy névjele. 31. Ókori gót
király. 32. Archeológus, 150 éve született (Gábor). 34. Felvidéki folyó. 36. Zeneszerző
(Ferenc). 38. Szamoai pénz. 39. Skálahang. 40. Hajdanában (latin). 43. A persely belseje!
45. … világát (lébecol). 48. Dublin lakója. 49. Határozott névelő. 50. Latin csont.

L.N.J.

OKTÓBERI 
ÉVFORDULÓK (1.)PÁ

LY
ÁZ

AT
I 

SZ
EL

VÉ
NY

1166 NÉPÚJSÁG ________________________________________________ SZÍNES VILÁG_____________________________________________ 2021. október 1., péntek

2

KOBAK KÖNYVESBOLT

Marosvásárhely,
Győzelem tér 

18. szám, 

www.bookyard.ro

1

A

M

A

H
Egy megszívlelendő
észrevételt idézünk 

a rejtvény 
fősoraiban.

A két rejtvény azonos számú meghatározásait keverve közöljük. A megjelölt 
négyzetekbe kerülő betűket folyamatosan összeolvasva egy magyarországi alföldi
puszta nevét kapjuk, egykor a pásztorélet központja volt. Könnyítésül egy betűt
előre beírtunk.

VÍZSZINTES: 1. Muzulmán szent háború – Talpsaru. 7. Földet forgat – Opál egynemű
hangzói. 8. Kevés, csekély – Púpos állat. 9. Hátrateker! – Páratlanul húzni! 11. Íme – A
trícium, az urán és a vanádium vegyjele. 12. Őszi eső jelzője – Gabonanövény-féleség.
14. Skálahang – Alá. 15. Rajongás, istenítés – Fösvény. 18. Megtéveszt, becsap –
Óramárka. 19. Árvacsalánféle – Déligyümölcs. 22. …-móg, dohog – Sürgetőszócska. 23.
Építőjáték – Házasságkötés. 25. Általános forgalmi adó, rövidítve – Pálya része! 27. 
Kályha sütője – Hézag. 28. Lant – Amerikai egyetem. 30. Keservesen sír – Idős férfi,
argóban. 31. Légtornász – Komolytalan, gyerekes.      

FÜGGŐLEGES: 1. Biliárdütő – Dán fizikus volt (Niels). 2. Lángelme – Vízlelő hely
a sivatagban. 3. Izomkötő szalag – Svéd és thaiföldi gépkocsijelzés. 4. Számnév – Ébred.
5. Tojásdad – Csodálat, elképedés. 6. Vacog, borzong – Módi. 10. Balkáni nép – Kisportolt,
életerős. 13. Padlót sikál – Törzsi varázsló. 16. Hurcol, hordoz – Arab pénznem. 17. Záró-
jelenet, döntő – Tavaszi virág. 20. Fehér … (J. London) – Kék drágakő. 21. Iszlám szent-
írás – Egyik földrész. 24. Sovány ló – Sebez, bánt. 26. Női énekhang – Francia terület-
mérték. 29. Technikai atmoszféra – Román személyes névmás.
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ADÁSVÉTEL

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

ELADÓK: festmények, keretek, rádió,
aragázkályha, porszívó, varrógép, ajtók,
többféle bútordarab, lemezek, órák,
csergeterítő, üvegkorsók, többféle nagy
és kicsi edény, 15 db báránybőr, sok
baba, kerékpár, szőnyegek, fából kiságy,
sok tűzifa, régiségek, ezenkívül sok
egyéb, minden olcsón. Csere is érdekel.
Tel. 0265/242-342. (13066)

ELADÓ bor, szilvapálinka és
boroshordók cserefából. Tel. 0265/222-
267. (13300)

ELADÓ Renault Twingo személyautó,
2002 (EU 4), zöld színű, kétajtós, 230.000
km-ben, igényesnek. Tel. 0749-086-530.
(13310)

ELADÓ szőlő, must, házi bor,
üvegkorsók, hordók, ajtók, kétszemélyes
ágy, szekrények. Tel. 0743-774-327.
(13313)

ELADÓ szőlőprés darálóval. Ára: 700
lej. Tel. 0747-902-450. (13321-I)

ELADÓ 2 fotel, nagy méretű, jó álla-
potban. Tel. 0745-622-254. (13332-I)

ELADÓ szép, régi állóóra és falióra. Tel.
0751-316-858. (13318)
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A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények,

reklámok tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!

REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, ROLETTÁK, GA-
RÁZSKAPUK,ÁTLÁTSZÓPONYVA-BEÉPÍTÉS és egyéb ár-
nyékolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy választékban.
Tel. 0745-379-638. (sz.-I)
TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német
REHAU profilokból. Tel. 0745-379-638. (sz.-I)
AMAROSVÁSÁRHELYIREFORMÁTUSTEMETŐ teljes körű
ellátást biztosít a segélyből (koporsó, szállítás, balzsamozás, temet-
kezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534.
(65326-I)
ATIMKOPÉKSÉG alkalmaz MUNKATÁRSAT a termelésbe. Ta-
pasztalat nem szükséges, szívesen betanítunk. Érdeklődni a következő
telefonszámon lehet: 0756-128-300. (65925-I)
TEHERSZÁLLÍTÁST vállalok, maximum 1,5 t-t. Tel. 0748-580-
389. (p.-I)
BÚTOR rendelésre. Tel. 0770-383-959. (12233-I)

Szolgáltatás–Üzletiajánlat

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)

Hirdetés 
Nyárádkarácson Polgármesteri Hivatala versenyvizsgát szervez a

következő megüresedett közalkalmazotti állások betöltésére a  Nyá-
rádkarácsoni Polgármesteri Hivatal szakapparátusába, meghatáro-
zatlan időre, 8 órás napi, illetve 40 órás heti munkaprogrammal: 

– I. besorolású, felső szakmai fokozatú felügyelő;
– I. besorolású, fő szakmai fokozatú felügyelő; 
– I. besorolású, asszisztensi szakmai fokozatú közbeszerzési 

tanácsadó.
Aversenyvizsga:aNyárádkarácsoniPolgármesteriHivatalNyá-

rádkarácsony166.számalattiszékhelyénlesz,Marosmegyében.
Adossziékat 2021.október1-tőloktóber20-án16óráigaNyá-

rádkarácsoniPolgármesteriHivatalbakellbenyújtani.
Az írásbeli vizsga időpontja: 2021. november 2., 10 óra. 
Aversenyvizsgánvalórészvételifeltételeket,asajátosfeltétele-

ket,aversenyvizsgamegszervezésénekrészleteit,akönyvészetet,
azálláshatáskörével,valamintaszervezésselkapcsolatosinformá-
ciókatlegkésőbb30nappalaversenyvizsgaelőttkifüggesztika
községházaszékhelyén,ésmegtalálhatókazintézménywww.e-pri-
marii.ro/primaria/craciunestiinterneteselérhetőségén.
AzérdekeltekaNyárádkarácsoniPolgármesteriHivatalgazda-

sági,pénzügyiéshumánerőforrás-osztályátólkaphatnakbővebb
tájékoztatásta0265-332-112-estelefonszám110-esmellékállomá-
sánvagya0753-010-620-asmobiltelefonszámon.

Kapcsolattartó: KutiZsoltLászlófelügyelő.

Román és magyar futballbajnoki mérkőzések 
a televízióban

Október 1., péntek:
* 16.00 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1, Look

Sport: Nagyszebeni Hermannstadt – Temesvári Ripen-
sia (2. liga, 9. forduló)

* 18.00 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1, Look
Sport: CS Mioveni – Campionii FC Argeş Piteşti 
(1. liga, 11. forduló)

* 21.00 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1, Look
Sport +: Chindia Târgovişte – Bukaresti FCSB (1. liga,
11. forduló)

* 21.00 óra, M4 Sport: Budapest Honvéd FC – Kis-
várda Master Good (NB I, 8. forduló)

Október 2., szombat:
* 11.30 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1, Look

Sport +: Bukaresti CSA Steaua – Dunărea 2005 Călă-
raşi (2. liga, 9. forduló)

* 14.00 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1, Look
Sport +: Kolozsvári Universitatea – Unirea 04 Slobozia
(2. liga, 9. forduló)

* 15.45 óra, M4 Sport: Újpest FC – Gyirmót FC
Győr (NB I, 8. forduló)

* 16.30 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1, Look
Sport: Bukaresti Dinamo 1948 – Aradi UTA (1. liga,
11. forduló)

* 18.00 óra, M4 Sport: Puskás Akadémia FC – Me-
zőkövesd Zsóry FC (NB I, 8. forduló)

* 19.30 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1, Look
Sport: Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK – Bukaresti Rapid
1923 (1. liga, 11. forduló)

* 20.30 óra, M4 Sport: Debreceni VSC – MOL Fe-
hérvár FC (NB I, 8. forduló)

Október 3., vasárnap:
* 11.00 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1, Look

Sport +: Petrolul 52 Ploieşti – Sellemberki CSC 1599
(2. liga, 9. forduló)

* 15.15 óra, M4 Sport: Zalaegerszegi TE FC – MTK
Budapest (NB I, 8. forduló)

* 16.00 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1, Look
Sport: FC Voluntari – Konstancai Farul (1. liga, 11. for-
duló)

* 18.00 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1, Look
Sport +: Kolozsvári CFR 1907 – Medgyesi Gaz Metan
(1. liga, 11. forduló)

* 18.00 óra, M4 Sport: Paksi FC – Ferencvárosi TC
(NB I, 8. forduló)

* 21.00 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1, Look
Sport +: Universitatea 1948 Craiova – CSU Craiova
(1. liga, 11. forduló)

Október 4., hétfő:
* 20.30 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1, Look

Sport: Academica Clinceni – Botosáni FC (1. liga, 11.
forduló)

Az ötszörös aranylabdás Cristiano Ronaldo 178. al-
kalommal lépett pályára a labdarúgó Bajnokok Ligá-
jában – ezzel megelőzte az örökrangsor élén a spanyol
Iker Casillast. Az F csoport 2. fordulós mérkőzésén a
Villarreal volt a Manchester United vendége, szerdán,
és a spanyol gárda az 53. percben vezetéshez jutott. Az
előnyt azonban csak hét percig tudta tartani, majd az
ötödik hosszabbításpercben a rekorder portugál beta-
lált, és ezzel otthon tartotta a fontos három pontot az
MU.

A címvédő Chelsea 1-0-ra kikapott a Juventus ott-
honában. A H csoportban a londoniak a második félidő
10. másodpercében gólt kaptak, és végül képtelenek
voltak feltörni a Juventus védelmét.

Az E jelű négyesben a Bayern München már a 12.
percben vezetést szerzett a Dinamo Kijev ellen Robert
Lewandowski büntetőjéből, majd a lengyel sztár a 27.
percben ismét betalált. A bajorok a második félidőben
újabb gólokat szereztek, és biztosan vezetik kvartett-
jüket.

Az FC Barcelona már a 3. percben hátrányba került
a Benfica otthonában, és a folytatásban is a portugálok
akarata érvényesült, így a katalánok – akik emberhát-
rányban fejezték be az összecsapást – pont nélkül áll-

nak két fordulót követően 0-6-os gólkülönbséggel. A
szerdai nyolc találkozón hét hazai győzelem született,
csak a Sevilla tudott pontot szerezni vendégként. Segítség, krízisben vagyok!

Az egyre nehezedő külső körülmények ellenére a TELEFONOS
SZERETETSZOLGÁLAT csütörtökönként 15-20 óra között továbbra is várja a
krízisben lévők telefonhívását a 0265-555-555-ös számra.
A Szolidaritási Alap keretében az alkalmankénti segítséget akár havi, heti, sőt napi
rendszerességgel is föl tudjuk vállalni önkénteseink és munkatársaink révén.
Amennyiben Önnek rendszeres bevásárlásra, ügyintézésre, kísérőre vagy egyéb
jellegű segítségre lenne szüksége Marosvásárhelyen, hívja bizalommal 
a 0741-555-555-ös telefonszámot a hét bármelyik munkanapján!

SOLIDARIS Egyesület – A megoldás helyben van! (sz.-I)

MAROS MEGYEI TANÁCS
MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG
MUNKÁLATKÖVETÉSI SZOLGÁLAT

Közlemény
A MAROS MEGYEI TANÁCS mint „Az árkok átmérete-
zése Dános községben” projekt birtokosa, értesíti az
érdekelteket a Maros Megyei Környezetvédelmi
Ügynökség besorolási szakaszra vonatkozó döntésének
meghozataláról. A terv kivitelezhető a környezetre
gyakorolt hatást értékelő tanulmány nélkül, Maros me-
gyében, Dános – Keresd település területén. 
A besorolási döntés tervezete és annak indoklása a kö-
vetkező internetes oldalon tanulmányozható:
http://apmms.anpm.ro.
Az érdekeltek a besorolási döntés tervezetével kap-
csolatos megjegyzéseiket/észrevételeiket elküldhetik
a Maros Megyei Környezetvédelmi Ügynökség interne-
tes oldalán való közlésétől számított 10 napon belül.

Az ELNÖK nevében Paul Cosma
Szász Zoltán Tibor FŐJEGYZŐ
megyemenedzser

Ovidiu Georgescu
ALELNÖK

Ronaldo rekordja és győztes gólja

Eredményjelző
LabdarúgóBajnokokLigája, csoportkör, 2.

forduló:
*Ecsoport:BayernMünchen–DinamoKijev

5-0, Benfica – FC Barcelona 3-0.Az állás: 1.
BayernMünchen6pont,2.Benfica4,3.Dinamo
Kijev1,4.Barcelona0.
*Fcsoport:ManchesterUnited–Villarreal2-

1,Atalanta–YoungBoys1-0.Azállás:1.Ata-
lanta 4pont, 2.ManchesterUnited 3 (3-3), 3.
YoungBoys3(2-2),4.Villarreal1.
*Gcsoport:Salzburg–LilleOSC2-1,VfL

Wolfsburg–Sevilla1-1.Azállás:1.Salzburg4
pont,2.Sevilla2(2-2),3.Wolfsburg2(1-1),4.
Lille1.
*Hcsoport:Juventus–Chelsea1-0,Zenit–

MalmöFF4-0.Azállás:1.Juventus6pont,2.
Zenit3(4-1),3.Chelsea3(1-1),4.Malmö0.



LAKÁS

KIADÓ a központban 2 szobás tömb-
házlakás két személy részére. Tel.
0742-132-058. (13119-I)

MAGÁNSZEMÉLY, tömbházlakást
vennék a November 7. vagy a Kor-
nisa negyedben. Tel. 0743-911-388.
(13144-I)

ELADÓ a Bodor Péter sétányon 3
szobás, azonnal beköltözhető, I.
emeleti tömbházlakás szerelőaknás
garázzsal. Érdeklődni lehet a 00-40-
77-534-7893-as és a 00-36-30-605-
3146-os telefonszámon vagy
a h.csipor@indamail.hu e-mail-
címen. (sz.-I)

ELADÓ ház Gyergyószentmiklóson, vagy
elcserélem marosvásárhelyi tömbház-
lakással vagy falun magánházzal. Tel.
0771-693-390. (13226)

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

KIADÓ összkomfortos, külön bejáratú
lakrész a főtér közelében idős úriember
részére udvaros, teraszos magánháznál.
Tel. 0365/438-053. (13311)

KIADÓ 2 szobás tömbházlakás a
Kövesdombon. Tel. 0743-774-327.
(13113)

ELADÓ 2 szoba-összkomfortos
tömbházlakás a Kárpátok sétányon.
Tel. 0748-787-778. (13259-I)

ELADÓ rezidenciális negyedben első
emeleti, 2 szobás, konyhás, fürdős,
részlegesen bebútorozott, kéterkélyes
tömbházlakás + parkolóhely csendes
környezetben. Tel. 0799-871-813.
(13326)

TÁRSKERESÉS

67 ÉVES, nyugdíjas, egyedülálló férfi
megismerkedne 55-64 év közötti
egyedülálló hölggyel. Tel. 0754-513-100.
(13277)

MINDENFÉLE

FUVART, bútorhordást vállalunk sze-
mélyzettel, külföldre is, valamint tör-
melékszállítást. Tel. 0749-543-104.
(12995-I)

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

VÁLLALOK építkezési munkát, kerítés-
készítést, tetőkészítést, eresz-
csatorna-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)

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

VÁLLALUNK tetőmunkát, lemez-
munkát, ácsmunkát, szigetelést, csa-
tornák, teraszok, kerítések készítését,
festést. Tel. 0759-467-356. (13124)

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

LÉPCSŐHÁZFESTÉST vállalok. Tel.
0741-699-761. (13267)

VÁLLALUNK tetőkészítést lemezből,
cserépből; ácsmunkát, teraszkészí-
tést, garázsfelújítást, csatornajavítást,
bármilyen kisebb javítást és minden-
féle más munkát, kerítéskészítést is.
Tel. 0721-443-518. (13013-I)

EGYESÜLETEK, egyéni vállalkozá-
sok alapítása, ügyintézése. Tel. 0729-
567-876. (13050-I)

LÉPCSŐHÁZFESTÉST stb. vállalok
Tel. 0771-605-189. (13287-I)

MOSÓNŐT és takarítónőt keresek.
Tel. 0787-865-051. (13307-I)

AUTORIZÁLT gázszerelőt keresek.
Tel. 0787-865-051. (13307-I)

ASZTALOST keresek ajtó készítésé-
hez. Tel. 0787-865-051. (13307-I)

HÁZTARTÁSI alkalmazottat kere-
sünk. Érdeklődni a következő telefon-
számon: 0748-053-975. (sz.-I)

REGGELI bevásárlást vállalok moz-
gáskorlátozott vagy idős személynek.
Tel. 0770-527-169. (-I)

HÁZI FELADATOK elvégzésében
segítek kisiskolásnak. Angolnyelv-
órát tartok kezdőknek és középhala-
dóknak. Magyar képességvizsgára
felkészítek nyolcadikosokat. Tel.
0770-527-169. (-I)

VÁLLALOK mindenféle építkezési
munkát, cserépforgatást, udvar rendbe-
tételét. Autót vásárolok ócskavasnak. Tel.
0741-352-972. (13108)

BETEGGONDOZÁST vagy háztar-
tási munkát vállalok Vásárhelyen
vagy környékén. Tel. 0752-901-597.
(13325-I)

MOSÓGÉP- és hűtőszekrény-javítást
vállalok. Tel. 0755-825-502. (13330-I)

ENGEDÉLLYEL rendelkező szerelő
víz-, gáz-, központi fűtési, padlófűtési,
kanalizálási sürgősségi eseteket vál-
lal. Tel. 0770-905-315. (13332-I)

GARÁZST bérelnék Marosvásárhe-
lyen, elérhető áron. Tel. 0769-677-
350. (sz.-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Hozzád már csak a temetőbe me-
hetünk, virágot csak a néma sí-
rodra tehetünk. Eljöttünk ma újra
tisztelni téged, szívünkben hord-
juk örök emléked. Tudjuk, hogy
csodára hiába várunk, nyugodjál
békében, szívünkből kívánjuk.
A hiányérzet örök küzdelmével
emlékezünk október 1-jén id.
ASZALOS GÉZÁRA halálának 7.
évfordulóján. Őt nem feledő sze-
rettei. (13297-I)

Szomorú szívvel emlékezünk ok-
tóber 1-jén id. ASZALOS 
GÉZÁRA halálának 7. évforduló-
ján. Emléke legyen áldott, nyu-
galma csendes! Fia, Laci és
családja. (13297-I)

Szeretettel emlékezünk id. 
ASZALOS GÉZÁRA halálának 7.
évfordulóján. Emlékét őrzi fia,
Géza és családja. (13297-I)

Kegyelettel emlékezünk október
1-jén édesanyánkra, HAMZA 
VILMÁRA szül. Nemes halálának
17. évfordulóján, valamint február
9-én édesapánkra, HAMZA 
ANDRÁSRA, május 10-én testvé-
rünkre, HAMZA RUDOLFRA halá-
luk 31. évfordulóján, november
30-án öcsénkre, HAMZA CSABA
ANDRÁSRA halálának első évfor-
dulóján. Nyugodjanak békében!
Szeretteik. (13299-I)

ELHALÁLOZÁS

Megrendült szívvel, mély fájda-
lommal tudatjuk, hogy a szerető
édesapa, nagyapa, dédapa, após,
apatárs, sógor, rokon, ismerős
és jó szomszéd,

BEREKMÉRI GYULA
a Metalotehnica volt mestere, 

életének 86. évében csendesen
megpihent. 
Temetése október 1-jén, pénte-
ken 12 órakor lesz a gernyeszegi
sírkert ravatalozójából. 
Drága emlékét szívünkben
örökre megőrizzük. 

A gyászoló család. (13320-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szerető férj, jó édesapa, após,
nagytata, testvér, rokon és szom-
széd, 

id. SZABÓ ZOLTÁN 
hosszú szenvedés után 79 éves
korában végső nyugalomra tért.
Temetése október 1-jén, pénte-
ken 11 órakor lesz a Jeddi úti te-
metőben. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! 

A gyászoló család. (13331-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetet mondunk mindazok-
nak, akik szerettünk, MIRCSE
ZSUZSANNA temetésén részt
vettek és gyászunkban
osztoztak. Gyászoló szerettei.
(13295)
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„Szívetekből tudom, hogy hiány-
zom, szeressétek egymást, össze-
tartsatok, hisz a lelketekben én is
veletek vagyok.” 
Úgy mentél el tőlünk, hogy búcsút
sem mondtál, szeretnénk, ha itt len-
nél, mert a miénk voltál. Szíved
nemes volt, kezed dolgos, életed
nehéz volt, álmod legyen nyugodt.
Soha el nem múló, mély szeretettel
gondolunk rád október 1-jén,  ami-
kor itthagytál,  szerető férj, apa,
tata, dédi, após, apatárs, közeli, tá-
voli rokon, 

id. SZABÓ KÁLMÁN
halálod 4. évfordulóján.
Akik ismerték és szerették, gondoljanak rá szeretettel. 
Legyen nyugalma csendes. Őt soha nem feledjük.
Felesége, Rozália, gyermekei, Ildikó, Kálmán, unokái: Boti, 
Renike és a kis dédunoka. 
Nyugodj csendesen, drága Tata! (13279)

Ezúton emlékezünk október 4-ére,
amikor két éve, hogy elhunyt a
székelysárdi születésű

GYÖRGY CSABA.
„Elmentem tőletek, nem tudtam
búcsúzni,
nem volt időm arra, el kellett 
indulni.
Álmodtunk egy öregkort, csodá-
sat és szépet,
de a kegyetlen betegség mindent
összetépett.
Bíztunk az életben, hittünk a gyó-
gyulásban,
de ha már abban sem, legalább a csodában.
Az idő elmúlhat, szállhatnak az évek,
amíg élünk, velünk lesz szeretett emléked.”
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
Bánatos felesége és fia. (13324)

„A halál nem jelent semmit. Csupán átmentem a másik ol-
dalra. Az maradtam, aki vagyok, és te is önmagad vagy. Akik
egymásnak voltunk, azok vagyunk mindörökre.”
Szent Ágoston vigasztaló szavaival tudatjuk, hogy hosszú,
küzdelmes betegség után, életének 79. évében eltávozott kö-
zülünk 

SZÉKELY M. ÉVA 
színművész, 

a szerető feleség, gondos és családjáért élő édesanya, nagy-
mama. Drága szerettünket október 1-jén, péntek du. 2 órakor
helyezzük örök nyugalomra a katolikus temető felső kápolná-
jából. 

Szívünkben tovább él! (p.-I)

Mély fájdalommal búcsúzunk szere-
tett kolléganőnktől, 

SZÉKELY ÉVA 
színművésznőtől

aki a lehető legnagyobb alázattal,
odaadással és szakmai tudással 20
éven át szolgálta a Hahota színpa-
dát.
Emlékezetes humoros alakításaival
derűt és mosolyt varázsolt a nézők
arcára. 
Drága Éva nénink, tudjuk, hogy csak
testi mivoltodban búcsúztál el tőlünk, lélekben velünk vagy,
emlékezetünkben mindig élni fogsz. Mi, akik hiszünk a keresz-
tényi örök élet igazságában, tudjuk, hogy feltámadáskor ta-
lálkozni fogunk.
Addig is nyugodj békében.
Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak.

A Hahota Színtársulat nevében 
Puskás Győző, Jakab Zsombor, Kelemen Barna. (sz.-I)
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„A nyugdíjba vonulás az élet munkájának édes gyümölcse.”
Ma,azIDŐSEKVILÁGNAPJAalkalmából

tiszteletteléshálávalhajolunkmegidőseinkelőtt
azegészéletükönáttartótevékenységükért

ésatársadalomépítéséhezvalóértékeshozzájárulásukért.
AMarosvásárhelyiNyugdíjasokÖnsegélyezőEgyesületetagjainakésminden

marosvásárhelyinyugdíjasnaktiszteleteésmegbecsülésejeléülegészségetéshosszú
életetkívánszeretteikkörében.

AzigazgatótanácsnevébenMorentIlonaelnök.

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.


