
85 éves 
Ferenc pápa
A „szegényeket szolgáló szegény egy-
ház” hirdetőjeként szorgalmazza a
szegényekkel, a betegekkel, eleset-
tekkel való találkozást, egyebek között
a Szent Péter téren és környékén a
hajléktalanokat ellátó helyeket létesít-
tetett.
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Eltévedt sirató

Abba kéne hagyni a külföldre távozott munkaerő siratását, és he-
lyette inkább az ázsiai munkaerő felé kellene fordulni a hazai gazda-
ságban tapasztalható munkaerőhiány enyhítésére. Ezt a kereskedelmi
és iparkamara elnöke jelentette ki a napokban egy konferencián.
Abban igaza van, hogy a helyzet siralmas, viszont akit siratnunk kell,
azok mi magunk vagyunk.

Mert ez a „szaki” egy olyan intézményt vezet, amelynek elvileg ko-
moly szerepet kellene játszania a gazdasági tervezésben, a fejlődés
elősegítése érdekében. Jobb helyeken a kereskedelmi kamaráknak a
tagságuk érdekeinek képviselete mellett fontos közvetítő szerepük van
a döntéshozói és az üzleti szféra között. Csak egy példaként: abban,
hogy a szakoktatást a gazdaság igényeinek megfelelően alakítsák.
Hogy ne fordulhasson elő olyan helyzet, mint itt, hogy az országban
százezres nagyságrendű olyan munkanélküli van, akit megfelelő vég-
zettség, és ami még fontosabb, az e mögött álló szaktudás híján akkor
sem tudnak alkalmazni a jelenlegi munkaerőpiacon, ha éppen dolgozni
szeretnének. A napokban az egyik hírportálon volt erről egy összeál-
lítás, amiből az is kiderült, hogy az ebben a jelenségben főkolompos
hivatalnak és az egyéb szakhatóságoknak halvány fogalmuk sincs
arról, hogy mennyi ember lehet ebben a helyzetben az országban,
arról meg még kevesebb, hogy mihez kéne a jelenséggel kezdeni. Mert
nálunk például ez a kamara is úgy alakult meg, mint számtalan egyéb

Benedek István

(Folytatás a 3. oldalon)

A Rotaract Téka Club kezdeményezésére fahasábokból épült
karácsonyfa Marosvásárhely főterén, a virágóra helyén. A
csöppet sem szokványos karácsonyfaállítás egy jótékony-
sági projekt része, ugyanis a fahasábokat az ünnepek lejárta
után nehéz anyagi helyzetben élő családoknak ajándékozzák
oda tűzifaként, emellett pénzadományokat is gyűjtenek,

hogy a hátrányos helyzetűeknek a téli idényben segítsenek
a számláikat kifizetni.

(Folytatás a 4. oldalon)

A számlák kifizetésében, illetve tűzifával segítenék a rászorulókat

Fahasábokból karácsonyfa

Menyhárt Borbála
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Kapható az újságárusoknál!



Helyi termékek karácsonyi vására
A marosvásárelyi Petry Látványműhely és Múzeum udva-
rán ma, pénteken 8 és 19 óra között újabb helyi termelői
vásárra (Local Farmers’ Market) várják a látogatókat. Az
e havi vásár a hagyományhoz híven karácsonyi hangu-
latú lesz, a helyi minőségi élelmiszer- és kézművestermé-
kek seregszemléje mellett adománygyűjtés is zajlik. A
vásárlókat a Yuppi Tábor önkéntesei süteményekkel ör-
vendeztetik meg. A rendezvényt karácsonyi énekeket elő-
adó fiatalok teszik még ünnepibbé.

Citerás hétvége
December 17-én, pénteken (ma) 18 órától a Kultúrpalota
kistermében a Fagyöngy citerazenekar fennállásának
10+1 éves évfordulójára és a 2020-ban kiadott Az paniti
torony tetejére című CD-jének bemutatójára kerül sor.
Fellépnek: a Fagyöngy citerazenekar, a mezőtúri Vadvi-
rág népdalkör és Biró László citerás, Tar Csilla Eszter
balmazújvárosi citerás és a székelyszentmihályi citeraze-
nekar, továbbá Szász Csanád László, a Felszállott a
páva tehetségkutató különdíjasa és testvére, Szász Villő.
18-án, szombaton 13 órától a csittszentiváni művelődési
otthonban tartják meg a VIII. nemzetközi citerástalálko-

zót, amelyen magyarországi, marosvásárhelyi, maros-
szentgyörgyi, jeddi, székelyszentmihályi és balánbányai
citerások mutatkoznak be. 19-én, vasárnap délelőtt 11
órától a jeddi református templomban az istentisztelet ke-
retében a mezőtúri Vadvirág népdalkör és a Fagyöngy ci-
terazenekar adventi koncertje lesz hallható. Szervező a
Pro Provincia Egyesület és az EMKE marosvásárhelyi
szervezete. Zöldigazolvány vagy negatív teszteredmény
felmutatása szükséges a belépésnél.

Szászrégeni magyar napok
December 15-én kezdődött és 19-én, szombaton zárul a
VIII. szászrégeni magyar napok rendezvénysorozata. 17-
én, ma 18 órától az Eugen Nicoară művelődési ház
nagytermében karácsonyi ünnepekre hangoló előadás
lesz, fellép a művelődési ház Csim Bumm ifjúsági és
gyermekszínjátszó csoportja, a Népszínház Kemény
János Társulata, a Járom néptánccsoport. Közreműködik
Géczi Amália zongorán, Katona Péter hegedűn, Brassai
Mátyás brácsán és Szigeti Nimród nagybőgőn. 18-án,
szombaton 17 órától szintén a művelődési ház nagyter-
mében tartják a magyar napok gálaestjét, ahol fellép a
marosvásárhelyi ArteMiss vonósnégyes. Az eseményso-
rozatot 19-én, vasárnap 16 órától Marosán Csaba szín-
művész előadása zárja a nagyteremben. A belépés
díjtalan.

Kedvezmények nagycsaládosoknak
A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal Facebook-oldalán
tájékoztatja az érintetteket, hogy december 15-én, szerdán
kifüggesztették a nagycsaládos kedvezményekben része-
sülők listáját. A bizottság a decemberi kérvényeket bírálta
el. Mint ismert, a 182/2021-es tanácsi határozat értelmében
a nagycsaládosok (legalább három gyermek) kedvezmé-
nyesen látogathatják az állatkertet, a Víkendtelepet, a nyári
színpadot, és ugyanígy válthatnak jegyet a Mircea Birău
városi uszodába, télen pedig a korcsolyapályára. Az igény-
léseket minden hónap 10-éig lehet benyújtani, a dossziék
elbírálásának eredményét 15-én függesztik ki. November
11. és december 10. között 28 kérelmet nyújtottak be,
ebből 25-öt fogadtak el. Ezt megelőzően, a novemberi ha-
táridőig egyetlen kérvény érkezett, amelyet pozitívan bírált
el a bizottság. Az igénylés feltételei, illetve a kedvezmé-
nyekkel kapcsolatos részletek és formanyomtatványok a
182/2021. számú határozatban találhatók meg, az alábbi
linken: https://rb.gy/c2pekl.

Fedett parkolók
A marosvásárhelyi tulajdonosi társulások elnökeinek a
2022-es évre újra el kell osztani a fedett parkolóhelyeket,
illetve meg kell újítani a szerződéseket. A fedett parkolók
használatba adása egy naptári évre szól, és a lakók tulaj-
donában levő személygépkocsik parkolását teszi lehetővé.
A bérbeadásról szóló jegyzőkönyv három példányban ké-
szül, egy a lakótársulásé, egy a lakóé, a harmadik a közte-
rület-kezelő közszolgálaté – közölte Gedő István mérnök,
a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal közterület-kezelő
közszolgálatának aligazgatója.

Jótékonysági előadás
A Kamaszok ifjúsági színtársulat és az Olympikus mozgás-
sérültek sportegyesülete Öleld át a szívünket, és segíts, ha
tudsz! címmel december 23-án 17 órától a marosvásárhelyi
szabadtéri nyári színpadon a kórházban leukémiával küzdő
5 éves Szakács Richard és az egyesület mozgássérültjei-
nek megsegítésére szervez jótékonysági előadást. Fellép-
nek többek között Koszika, Buta Árpád, a Kamaszok
színtársulat egykori és jelenlegi tagjai, valamint az Olym-
pikus egyesület tagjai. Szervező Kozsik József színmű-
vész, a Kamaszok színtársulat vezetője. A belépés díjtalan,
az adományokat az Olympikus egyesület tagjai fogadják,
illetve az OTP RO06OTPV320000173449RO01 bank-
számlára lehet átutalni. Kapcsolat: Kiss Zoltán, telefon:
0742-201-516.

Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

Ma LÁZÁR és OLIMPIA,
holnap AUGUSZTA napja.
AUGUSZTA: az Augustus,
azaz Ágost férfinév latinos női
alakja. Jelentése: fenséges,
fennkölt.
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IDŐJÁRÁS
Változó idő
Hőmérséklet:

max. 4 0C
min. 0 0C

Megyei hírek

A csütörtöki lottóhúzás nyerőszámai
14, 22, 15, 38, 17 + 17 NOROC PLUS: 9 7 4 8 2 5

32, 3, 6, 12, 28, 17 SUPER NOROC: 2 3 4 5 2 1

3, 28, 39, 27, 5, 7 NOROC: 0 5 0 0 5 3 1
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ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő 

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

2. emelet, 57-es iroda. Borbély Ernő, 
naponta 9-14 óra között, szombat – vasárnap zárva.

Tel.  0742-828-647

RENDEZVÉNYEK

A járványügyi óvintézkedések folyamatos szigo-
rítása mellett az országhatárok átlépésénél, va-
lamint a belföldi korlátozó intézkedések
betartásánál is előnyt élveznek az oltási védett-
ségi igazolványok birtokosai. Azok az idősebb
korosztályhoz tartozó olvasóink, akik nem tud-
nak a digitális világban eligazodni, illetve nem
rendelkeznek okostelefonnal, amelyre a QR-
kódot letöltve bárhol bizonyíthatják a védőol-
tást, hátrányban érzik magukat, és
felvilágosításért a szerkesztőséghez fordultak. 

A védettségi igazolvány főbb jellemzői, hogy digitális
és/vagy papírformátumban is elérhető, egy digitális alá-
írással ellátott QR-kód van rajta, amely védi az okmányt
a hamisítástól, ingyenes, románul (illetve a kiállító ország
hivatalos nyelvén) és angolul van kiállítva, minden szem-
pontból biztonságos, és az összes uniós országban érvé-
nyes.

– Miként juthat védettségi igazolványhoz az, akinek
nincs internet-elérhetősége, sem okostelefonja, amelyre le-
töltheti és felmutathatja az immunizálását igazoló QR-
kódot? – kérdeztük a Maros Megyei Közegészségügyi
Igazgatóság aligazgatóját. 

– Azok, akiknek nincs internet-hozzáférésük, és papír-
alapú védettségi igazolványhoz szeretnének jutni, a 2021.
június 30-án megjelent 644-es számú Hivatalos Közlöny
3. cikkelyének útmutatása értelmében a lakóhely szerinti

polgármesteri hivatalokban, a családorvosnál, a megyei
közegészségügyi igazgatóság, illetve a lakosság-nyilván-
tartó hivatal segítségével juthatnak hozzá a védettségi iga-
zolványhoz. Az igénylő által szolgáltatott információk és
az oltóközpontból kapott bizonylat alapján a certificat-
covid.gov.ro oldalról letöltik, kinyomtatják és átadják az
igazolást azoknak, akik ezt kérik – tájékoztatott Ferencz
Loránd aligazgató. 

A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal szociális
ügyekkel foglalkozó osztályának igazgatója, Andreia 
Moraru megkeresésünkre hangsúlyozta, hogy akárcsak az
oltásokra regisztrálóknak, a hasonló gondokkal hozzájuk
fordulókon is segítenek. Akár előzetes időpont-egyezte-
téssel, akár anélkül is az igénylő dokumentumai alapján a
Dózsa György utca 9. szám alatti székhelyen letöltik, ki-
nyomtatják és átadják a papíralapú védettségi igazolványt. 

Az oltási igazolványt az országos elektronikus oltási
nyilvántartásba bejegyzett, a beoltott személyekre vonat-
kozó adatok alapján állítják ki, míg a tesztigazolványokat
és a gyógyultsági igazolványokat a Sars-Cov-2 vírus azo-
nosítására végzett tesztek eredményei alapján adják ki,
amelyeket a Corona-forms számítógépes platformon re-
gisztráltak. A védettségi igazolvány ellenőrzése és hitele-
sítése a CoronaScan mobilalkalmazáson keresztül történik.
A kérvényezők a certificat-covid.gov.ro oldalon igényel-
hetik online az EU-s védettségi igazolványt. Ehhez az ol-
dalon létre kell hozni egy fiókot, majd a megadott
e-mail-címre érkező linkre kattintva tölthető le a korona-
vírus-járvány elleni védettséget tanúsító COVID-igazol-
vány. 

Kérésre a közintézményeknél letöltik
Védettségi igazolvány papíralapon

Szer Pálosy Piroska

Fotó: Nagy Tibor 



Kártérítést ítélt meg a bukaresti táblabíróság Tőkés
Lászlónak, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács
(EMNT) elnökének abban a rágalmazási perben,
amelyet a volt európai parlamenti képviselő többek
között egykori román titkosszolgálati vezetők ellen
indított, akik magyar kémnek nevezték egy televí-
ziós műsorban – közölte csütörtökön az EMNT elnö-
kének sajtóirodája.

Ez a per 2014 óta tart. Első fokon Tőkés László számára
kedvezőtlen ítélet született, amelyet 2019 decemberében a bu-
karesti táblabíróság megváltoztatott az EMNT elnöke javára,
így megítélte a felperes által kért egylejes erkölcsi kártérítést.
Ezt Filip Teodorescunak, a kommunista politikai rendőrség (Se-
curitate) kémelhárítása helyettes vezetőjének, Ioan Talpesnek,
a román Külföldi Hírszerző Szolgálat (SIE) volt igazgatójának,
az Antena 3 hírtelevíziónak és Mihai Gadea műsorvezetőnek,
a hírtelevízió igazgatójának kell kifizetnie. Az ügy felfolyamod-
vány következtében a legfelsőbb bírósághoz került, amely
visszautalta a táblabírósághoz azzal az indoklással, hogy ilyen
ügyben nem indokolt a jelképes kártérítés.

Kincses Előd ügyvéd az MTI-nek elmondta, hogy az ügyet
ezért ismét megtárgyalta a bukaresti táblabíróság, amely most
már nem csak szimbolikus kártérítés kifizetésére kötelezte az
alpereseket. Az ítélet szerint Filip Teodorescunak 15 ezer lejt,
Mihai Gadeának és az Antena 3 televíziónak 10 ezer lejt kell
fizetnie a megrágalmazottnak. A perköltségek is őket terhelik.
Ugyanakkor Ioan Talpest, a SIE volt főnökét ezúttal nem ma-
rasztalták el, aminek oka csak a részletes indoklásból derül
ki.

Ez a mostani ítélet sem jogerős, 30 napon belül felfolya-
modványt lehet benyújtani ellene a legfelsőbb bíróságon.

Tőkés László azzal indokolta a jogi fellépést a rágalmazók
ellen, hogy meg kell védeni az 1989-es romániai forradalom
becsületét, a Temesváron akkor megnyilvánult és ma is kívá-
natos román–magyar összefogást. „Azt állítani, hogy a dikta-
túraellenes népfölkelés kirobbantása magyar irredentáknak és
hazaárulóknak tulajdonítható, az a forradalom eszméjét épp-
úgy sérti, mint Románia egész népének szabadságvágyát, ami
1989 decemberében oly egyértelműen megnyilvánult” – ol-
vasható a közleményben. (MTI)

Egy csütörtökön ismertetett felmérés szerint az er-
délyi magyarok otthoni internet-hozzáférése jelen-
tős mértékben meghaladja a romániai átlagot, és
esetükben az országos átlaghoz képest kisebb a kü-
lönbség a város és a falu között az internethaszná-
lat terén.

A Bálványos Intézet 2020 decembere és 2021 márciusa kö-
zött az erdélyi felnőtt magyarokról reprezentatív mintával,
1839 válaszadó bevonásával készült internethasználati kuta-
tása első eredményeit egy kolozsvári sajtótájékoztatón ismer-
tette Toró Tibor, a Sapientia Erdélyi Magyar
Tudományegyetem (EMTE) oktatója, az intézet kutatási igaz-
gatója, Tőkés Gyöngyvér, a Sapientia EMTE oktatója és Varga
Szilvia doktorandusz, a Bálványos Intézet kutatója.

A felmérés kimutatta, hogy az erdélyi magyarok 84 száza-
léka, a 74 év alatti felnőttek 89 százaléka használta már éle-
tében az internetet, ami – a román statisztikai intézet hasonló
tematikájú kutatása 2020-as adatait figyelembe véve – három
százalékponttal haladja meg az országos átlagot.

Az otthoni internet-hozzáférés terén jóval nagyobb különb-
ségre derült fény: míg a megkérdezett erdélyi magyarok 87
százaléka mondta azt, hogy otthonában rendelkezik internet-
kapcsolattal, 2020-ban a romániai átlag még csak 78 százalé-
kos volt, de az otthoni internet-kapcsolattal rendelkezők
aránya a fejlettebbnek számító erdélyi, bánsági, partiumi tér-
ségben sem sokkal haladta meg a 80 százalékot.

Az MTI-nek a sajtótájékoztató után telefonon nyilatkozó
Varga Szilvia ezt annak tulajdonította, hogy az erdélyi falvak
az országos átlaghoz viszonyítva kevésbé elmaradottak a vá-
rosokhoz képest. Ezt tükrözi az is, hogy míg a falun élő erdélyi
magyarok 87 százaléka internetezett már életében, a romániai
falusi lakosság egészét tekintve az internetezők átlaga alig 79
százalék. Míg tehát romániai szinten a falun internetezők
aránya 7 százalékponttal marad el a 86 százalékos országos
átlagtól, a falun élő erdélyi magyarok alig két százalékponttal
maradnak el a közösségi átlagtól az internethasználat tekinte-
tében – emelte ki a kutató.

A kutatás során megállapították azt is, hogy az erdélyi ma-
gyaroknál nincs jelentős internethasználati különbség a hét-
köznapok és a hétvége között, a végzettséggel arányosan nő
az internetezők aránya, regionális bontásban pedig a Partium-
ban valamivel alacsonyabb az internetezők aránya, mint Szé-
kelyföldön, Közép-Erdélyben és a szórványban.

A diákok folyamatosan fent vannak az interneten, azoknak
viszont, akik nem rendelkeznek hozzáféréssel, nem hiányzik
a világháló, csak nyolc százalékuk tervezi, hogy a jövőben
igénybe veszi ezt a lehetőséget.

A kutatás az internetes vásárlási szokásokkal, a világjárvány
okozta változásokkal, a közösségi média és az online közéleti
részvétellel kapcsolatos kérdéseket is vizsgálta: az ezekre vo-
natkozó következtetéseket később tárják a nyilvánosság elé.
(MTI)

Egy felmérés szerint a koronavírus ellen beoltott
amerikaiak 67 százaléka támogatja, hogy az oltat-
lanok „koronavírus-különadót” fizessenek az üzle-
tek járványügyi biztonsági intézkedéseinek
fedezésére, de a legtöbb cégtulajdonos és maguk az
oltatlanok sem támogatják a különdíj bevezetését
– írta a The Washington Times helyi idő szerint
szerda este.

A jobboldali-konzervatív napilap online cikke szerint a
Skynova online felmérésének projektvezetője, Joe Mercurio
hangsúlyozta, hogy a felmérés szerint „konszenzus mutatkozik
abban, hogy a beoltatlan embereknek koronavírus-megelőzési
díjat kellene fizetniük, amikor belépnek egy üzletbe”, hogy se-

gítsenek fedezni a személyes védőfelszerelések és egyéb esz-
közök költségeit. A felmérés szerint a karácsonyi szezon előtt
nagy a kereslet a repülőjegyek, a mozijegyek és a vendéglátó-
ipar egyéb szolgáltatásai iránt, és pontosan ezek azok a szol-
gáltatások, amelyekkel kapcsolatban az emberek úgy érzik,
hogy az oltatlanoknak többet kellene érte fizetniük, vagy akár
meg is tagadhatnák tőlük a szolgáltatások igénybevételét.

A Skynova kutatási adatai szerint a beoltottak 48 százaléka
válaszolta azt, hogy az oltatlanoknak többet kellene fizetniük
a repülőjegyekért, 44 százalékuk szerint a mozijegyekért is,
36 százalék szerint az éttermi étkezésekért, 33 százalék szerint
a szállodai tartózkodásért, illetve 30-30 százalék szerint az
egészségügyi ellátásért és a személyes üzleti vásárlásért.

Hétfőn utcára vonulnak 
a tanügyi szakszervezetek

Utcára vonulnak és sztrájkőrséget tartanak a kor-
mány és a prefektúrák épülete előtt hétfőn a peda-
gógusok, tiltakozásul amiatt, hogy a kormány
2022-ben is befagyasztja az oktatásban dolgozók
bérét. A három legnagyobb hazai tanügyi szakszer-
vezeti szövetség (FSLI, Spiru Haret és Alma Mater)
csütörtökön közös közleményben a pénzügyminisz-
térium honlapján közzétett sürgősségirendelet-ter-
vezetre reagált. A szakszervezetek felhívják a
döntéshozók figyelmét arra, hogy általános sztrájkba
kezdhetnek, ha nem a közalkalmazotti bérekről
szóló törvénynek megfelelően emelkednek jövőre a
fizetések az ágazatban. Emlékeztetnek arra, hogy a
jogszabály értelmében már 2020. szeptembertől
meg kellett volna emelni a béreket a tanügyben, ám
ezt az akkori kormány elhalasztotta. A béremelés
második elhalasztása szerintük azzal jár majd, hogy
a pedagógusoknak a megélhetéshez sem lesz ele-
gendő jövőre a fizetésük. (Agerpres)

Tömbháztűz nyolc sérülttel
Tűz ütött ki egy tömbházban Konstancán csütörtökre
virradóan. Cristian Amarandei tűzoltóezredes, a me-
gyei katasztrófavédelem vezetője arról számolt be,
hogy éjfél után kapták a segélyhívást, miszerint lán-
gokban áll két autó egy tömbház mélygarázsában.
A helyszínre 11 tűzoltóautó, valamint mentőautók,
rohammentők érkeztek. A tűz átterjedt a mélygarázs-
ban lévő többi gépkocsira is. A katasztrófavédelem
parancsnoka szerint körülbelül 250 személyt kellett
kimenekíteni, közülük több mint hetven gyerek. A
menekítés legtöbb esetben az ablakokon keresztül,
tűzoltólétráról történt. A mentősök nyolc személyt
szállítottak kórházba füstmérgezéssel és égési se-
bekkel. A tüzet hajnali 4 órakor sikerült megfékezni.
37 autó károsodott, ebből 25 a mélygarázsban volt,
a többi a tömbház melletti parkolóban. Előzetes vizs-
gálatok szerint a tűzvészt egy rövidzárlatos vezeték
okozhatta. (Agerpres)

Uniós kormányfői találkozó
Brüsszelben

Megkezdődött csütörtökön Brüsszelben az európai
uniós tagállamok vezetőinek találkozója, amelynek
középpontjában korábbi hivatalos közlések szerint a
koronavírus-járvány visszaszorítása, az energiaárak
emelkedése, a migráció külső aspektusai, valamint
az orosz–ukrán határon kialakult feszültség áll.
Számba veszik a globális együttműködés lehetősé-
geit, arra összpontosítva, miként szüntethetők meg
a vakcinák elosztásával és beadásával kapcsolatos
hiányosságok. A brüsszeli értekezleten előkészítik
az EU és az Afrikai Unió február 17-18-ára tervezett
csúcstalálkozóját is. (MTI)

Ország – világ
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Már közösségi szinten is terjedhet 
az omikron változat

Romániában szerdán első ízben mutatták ki a koro-
navírus omikron variánsát olyan páciensnél, akinél
nem lehetett beazonosítani a fertőzés külföldi ere-
detét, ugyanis sem ő, sem a vele közvetlen kapcso-
latba került személyek nem jártak az utóbbi időben
más országban.

Az egészségügyi minisztérium közleménye szerint szerdán
három bukaresti nőnél mutatták ki a kórokozót, ezzel 11-re
emelkedett a bizonyítottan omikronnal fertőzött páciensek
száma Romániában. A három bukaresti nő egyike nemrég tért
vissza Nagy-Britanniából, egy másik pedig közvetlen kap-
csolatban áll egy Nagy-Britanniából érkezett személlyel. A
11. romániai fertőzött, egy 31 éves bukaresti nő esetében
azonban a fertőzés külföldi eredetét nem lehetett kimutatni,
így a járványügyi szakemberek szerint beigazolódott, hogy
az omikron változat már közösségi szinten terjed az ország-
ban.

A kórokozót először december 4-én mutatták ki Romániá-
ban. Az első nyolc igazolt omikron-fertőzés annak a külön-
gépnek az utasai (illetve az ő kontaktjaik) közül került ki,

amellyel a kormány november 30-án hozta vissza Johannes-
burgból a dél-afrikai térségben rekedt állampolgárait.

Az eddigi 11 igazoltan omikronnal fertőzött román állam-
polgár közül tíz be van oltva, egyikük sem betegedett meg sú-
lyosan, többségük tünetmentes, és otthoni karanténban várja
a fertőzési időszak leteltét.

Romániában többnyire csak az omikronnal fertőzöttekkel
kapcsolatba került, vagy a kórházakban kezelt koronavírus-
fertőzöttek esetében végzik el a vírusvariáns beazonosítására
alkalmas, időigényes és költséges szekvenciális elemzést. Ale-
xandru Rafila egészségügyi miniszter már a dél-afrikai vírus-
variáns romániai igazolása előtt úgy vélekedett, hogy az
omikron valószínűleg már jelen van az országban és a járvány
következő hullámában meghatározóvá válhat.

Az ország egyébként továbbra is a járványgörbe negyedik
hullámának leszálló ágában van, még nem érte el a Közép- és
Nyugat-Európában immár fertőzések tömegét produkáló ötö-
dik hullám. Bár most már lassul az esetszámok csökkenése,
az utolsó hét napban is 33 százalékkal kevesebb új fertőzést
diagnosztizáltak, mint az azt megelőző héten.

intézmény, a rendszerváltás hajnalán – látták, hogy más-
hol van, lekoppintották a nyugati mintát betűre pontosan,
és lett belőle egy állami sóhivatal, ahol valakik valakijei
kiváló fizetéseket keresnek, miközben dolgozósdit játsza-
nak. Van tagság, készítenek szép statisztikákat, kiadnak
jó katalógusokat, és szerveznek üzleti találkozókat, va-
lamint külföldi utakat. Tévedés ne essék, ezek sem rossz
dolgok, de ennél sokkal többet tudna és kellene tegyen
egy ilyen intézmény. Ez kéne a politikusoknak súgó okos
fej legyen gazdasági kérdésekben.

De mivel súgni csak balekségeket tud, és az illetékes
intézményrendszer többi része sem sokkal okosabb, itt
vagyunk egy kitűnő adottságokkal rendelkező országként
Európa szélén, olyan helyként, ahonnan az életerős fia-
talok milliószámra vándorolnak a nyugati országokba
jobb megélhetésért, és a jelek szerint a tendencia még
fokozódik is. Amúgy az illetékes ázsiai vonatkozású ki-
jelentése is szélfúvás a biliben, mert a távol-keleti orszá-
gokban a közepesnél jobb tudású fiatalok számos
területen otthon jobban keresnek, mint amit itt kaphat-
nának. Itt is azon kellett volna dolgozzanak a nagyfiúk
az utóbbi harminc évben, hogy itthon is legyen olyan
életszínvonal, mint nyugatabbra, hogy csak az vándorol-
jon, akinek ez kimondott célja az életben. Mert azoknak
a millióknak a nagy része nem jókedvében iramodott
meg, hanem a kilátástalanság hajtotta el őket.

Eltévedt sirató
(Folytatás az 1. oldalról)

A beoltott amerikaiak kétharmada támogatja 
az oltatlanok különadójának bevezetését

Az erdélyi magyarságnak a romániai átlagnál 
nagyobb arányban van otthoni internet-hozzáférése

Kártérítést ítélt meg a bukaresti táblabíróság 
Tőkés Lászlónak egy rágalmazási perben
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A marosugrai református
templom 2024-ben lesz 125
éves. Erre az évfordulóra ké-
szülve három éve kezdték el a
felújítását az Erdélyi Refor-
mátus Egyházkerület és a
magyar kormány támogatá-
sával, illetve a gyülekezet ön-
zetlen hozzájárulásával. A
felújításról Lukács Vilmos 
István, a gyülekezet lelkipász-
tora számolt be. 

– Úgy kezdtünk neki a templom
felújításának, hogy nem tudtuk, ré-
szesülünk-e a magyar állam támo-
gatásában. Úgy számítottuk ki,
hogy azokkal az erőforrásokkal,
amelyekkel rendelkezünk, hét évre
lenne szükség a 125. évfordulóig,
hogy önerőből felújítsuk a templo-
mot. Minden évben közadakozást
hirdettünk, s mindenki annyival já-
rult hozzá, amennyivel tudott vagy
szeretett volna. Örvendetes, hogy
már az első gyűjtéskor kiderült,
hogy a gyülekezet kiveszi a részét,
adakozik a felújítás érdekében.
Ennek kapcsán egy példázat jut
eszembe, az, amikor Jézus megso-
kasítja a kenyeret és halat, s mindez
ötezer ember megvendégelésére
lesz elegendő. Ez történt a mi gyü-
lekezetünkben is, a rendelkezé-
sünkre álló anyagi forrást, a
gyülekezet adományát Isten meg-
sokszorozta. És érkezett a támoga-
tás. Fontosnak tartom, hogy a
gyülekezet kivette a részét a temp-

lomfelújításból – ha nem anyagilag,
akkor közmunkával –, hiszen a sa-
játunkról van szó – fogalmazott a
gyülekezet lelkésze. 
Otthonossá tették a templombelsőt

A templomot akár kívülről, akár
belülről szemléljük, látható, hogy
az építők nagyon szép munkát vé-
geztek, az imádság háza a falu fe-
hérlő ékességévé vált. 

– Három éve folyik a templom
külső, belső felújítása, most már a
végéhez érkeztünk, kisebb munká-
latok vannak még hátra, de ezeket
is rövidesen befejezzük. Nagyon
elavult fűtésrendszerünk volt, min-
dig hideg volt a templomban, ezért
új padlót fektettünk le, és padlófű-
tést szereltettünk. Tanulva a kuty-
falvi esetből, ahol a vihar
ledöntötte a templom toronysisak-

ját, ezt is lecseréltettük, tehát tel-
jesen megújult a tetőszerkezet is.
Sikerült kicserélni az ablakokat, az
eredeti ablakok mintáját igyekez-
tünk megőrizni, mindenik ablak-
üvegen egy-egy gravírozott ige
található, amit könnyű értelmezni,
megérteni, hogy mindenki szá-
mára bátorító üzenetet hordozza-
nak. Az ige mellett egy-egy
református jelkép is van, a csillag
mint alapmotívum több helyen

megjelenik – mondta Lukács tisz-
teletes úr. 

A templombelsőt igyekeztek ott-
honossá, hangulatossá tenni. A régi
templomok hangulatához hozzátar-
toznak a padok, habár ehhez szok-
tak az emberek, Marosugrán ezen
változtattak, és a padokatt kényel-
mes székekre cserélték. A lelkész
hangsúlyozta: 

– Nem mi vagyunk a hagyomá-
nyokért, hanem a hagyományok
vannak értünk. Ha valami kiürül,
akkor azt újra kell tölteni, vagy más
formát kell keresni. A régi padok
cseréje nagyon sokba került volna,
erre nem volt anyagi lehetőségünk.

Székekre kaptunk jó árajánlatot, s a
gyülekezet nem szegült ellen, így a
székekre esett a választás, amelyek
sokkal kényelmesebbek, mint a
padok, s otthonosabbá teszik a
templomot. A felújításból még a be-
járat padlózatának burkolása, illetve
a két karzat, az oszlopok faburkola-
tának cseréje van hátra – mondta.

A gyülekezet fiatal családjaira, a
gyermekekre gondolva a templom-
ban egy sarkot alakítottak ki, ahol a
gyermekekkel istentisztelet alatt
foglalkozhatnak. Ez újdonság-
számba megy, hiszen kevés olyan
templom van, ahol a kisgyermekek
is helyet kapnak. 

Lukács Vilmos István

Múlt szombaton ifjúsági keresztyén zeneka-
rok találkozóját tartották Mezőkölpényben,
bár azt nem lehetett az eredetileg elképzelt
formában megrendezni. 

A mezőkölpényi-szabédi református egyházközség
a Bethlen Gábor Alaptól nyert pályázati támogatást a
székely mezőségi keresztyén ifjúsági zenekarok ta-
lálkozójának megszervezésére, amelyre az egész Ma-
rosi Református Egyházmegye zenekarai meghívást
kaptak volna, de mivel a járványügyi korlátozások
nem tették lehetővé egy egyházmegyére kiterjedő tö-
megrendezvény szervezését, csak három református
zenekar lépett fel múlt szombaton délután a templom-
ban: a marosvásárhelyi alsóvárosi gyülekezet Origó
nevű csapata, a mezősámsondi ifjúsági zenekar cite-
rásokkal kiegészülve, illetve a házigazda Élővíz ze-
nekar. Mindannyian keresztyén ifjúsági zenét adtak
elő, a sámsondiak zsoltárokat is feldolgoztak, majd
ezen túlmenően minden csapat adventi gondolatokat
osztott meg, illetve ehhez az időszakhoz kapcsolódó
költeményeket szavalt. A zenekarokat elkísérték a
gyülekezetek lelkészei is, akik szintén bekapcsolód-
tak az előadásokba. 

„Élettel, ifjúsággal, szolgálattal, adventi szent vá-
rakozással telt meg a templom, szép ifjúsági esemény
volt ez a találkozó” – nyilatkozta lapunknak Koncz
László Ferenc, a találkozónak helyet adó gyülekezet
lelkésze.

A zenekarok találkozóját a kölpényi gyülekezet if-
jainak istentisztelete követte: a fiatalok imádkoztak,
a Bibliából olvastak fel, énekeltek. A lelkész igehir-
detéséhez a Jelenések könyvének szavait választotta:
„Íme, az ajtó előtt állok és zörgetek”, hiszen mind-
annyiunknak érezni kell, hogy Jézus kopogtat a mi aj-
tónkon, hogy ne csak ünnepi hangulatot érezzünk
ezekben a napokban, hanem azt is megértsük, hogy
advent a Jézusra való várakozást is jelenti.

Az ünnepséget gazdagabbá, színesebbé tette az,
hogy ezen alkalommal nemcsak az ifjúsági zeneka-
rok kaptak szolgálati teret, hanem a kölpényi gyü-
lekezet idősebb tagjait is köszöntötték: a 60.
életévét betöltött 58 személyt nemcsak szóval ün-
nepelték, hanem egy-egy ajándékcsomagot is át-
nyújtottak számukra. A közel négyórás esemény a
támogató jóvoltából szeretetvendégséggel zárult, de
a projekt részeként a kölpényi gyülekezet egy na-
gyobb tejesítményű fényképezőgéppel is gazdago-
dott – tudtuk meg a lelkésztől, aki nemcsak azt tette
hozzá, hogy Kölpényben ez volt a székely mezőségi
ifizenekarok első találkozója, hanem azt is örömmel
újságolta el, hogy minden részt vevő zenakari tagot
egy, az eseményt megörökító feliratos mezzel is
meg tudtak jutalmazni a Refo504 (a reformáció
504. évfordulójára való emlékezés) alkalmából.
(GRL)

Szerényebb körülmények között 
Ifjúsági zenekarok találkoztak

Mezey Sarolta 

Fahasábokból karácsonyfa
Idén különleges formát ölt a Ro-

taract Téka Club immár hagyomá-
nyosnak számító Adományozz
másként! (Give in a Different Way)
jótékonysági projektje, amelyet a
Marosvásárhelyi Polgármesteri Hi-
vatallal és a Solidaris Egyesülettel
együtt, az Aquaserv támogatásával
valósítanak meg. Ugron Gábor, a
Rotaract Téka Club képviselője la-
punknak elmondta: a karácsony
előtt megszervezett Adományozz
másként! projektjük keretében az
előző években közismert közéleti
személyiségeket kértek fel arra,
hogy pincérkedjenek, és a begyűj-
tött borravalót egy nemes cél érde-
kében ajánlották fel. Idén arra
gondoltak, változtatnak a projekten,

hiszen ebben az időszakban min-
denki tapasztalja, hogy a havi
számlák egyre magasabbak, és sok
családnak nehézséget okoz ezeknek
a törlesztése, illetve a fűtéshez
szükséges tűzifa beszerzése. Így
született a különleges karácsonyfa
felállításának az ötlete, hiszen egy-
részt jól mutat a városközpontban,
ugyanakkor az ünnepek lejártakor
jótékonysági célra lehet majd fel-
használni, rászoruló családoknak
osztják majd ki a fahasábokat, ame-
lyekből a karácsonyfa felépült.
Ezzel párhuzamosan adományokat
is gyűjtenek, amivel nehéz anyagi
helyzetű családokat segítenek majd
a téli idényben a közüzemi szám-
láik kifizetésében. A karácsonyfa
szomszédságában kihelyeznek egy
információs pannót, amely felhívja
az arra járók figyelmét az adakozási
lehetőségre, egy kis házikóban
meleg italokat lehet vásárolni, az
ebből befolyó összegeket szintén
erre a célra szánják, illetve lesz egy
urna, ahová be lehet dobni az ado-
mányokat, és ki lesz függesztve egy
bankszámla, amelyre át lehet utalni
az erre szánt támogatást.

A rászoruló családok kiválasztá-
sában a Telefonos Szeretetszolgála-
tot is működtető Solidaris
Egyesület segítségét kérte a Rota-
ract. A hátrányos helyzetűek, illetve
bárki, akinek tudomása van ilyen
személyekről, a Telefonos Szeretet-
szolgálat 0265-555-555-ös telefon-
számán igényelhetnek segítséget
december 15-30. között. Ők elké-
szítenek egy adatbázist a segítségre
szorulókról, majd annak függvé-
nyében, hogy mennyi pénz gyűl
össze, minél több emberen próbál-
nak segíteni.

(Folytatás az 1. oldalról)

Felújították 
a marosugrai református templomot

Fotó: Nagy Tibor



(Folytatás december 10-i 
lapszámunkból)

Közben megérkeztünk Verespa-
takra, de még az istentiszteletig van
egy óra. Így a tiszteletes úr bemu-
tatja az egykori magyar Verespatak
nevezetességeit. Megnézzük az om-
ladozó egykori Jókai-házat, ahol az
író valaha nyaralt. Ez a ház Dávid
Ferenc (nem a vallásalapító) veres-
pataki lakos tulajdona volt, magyar-
ként nem tudott magyarul, de
1976-ban magyarkodásáért elzárták.
Jókai Mór az Arany ember regényé-
ben ezt írja: „Az ér kövét aztán kü-
lönválogatják, osztályozzák, a
dúsabb a száraz kallóba kerül, a so-
ványabb a nedves kallóba; azt lisztté
törik, rostálják, szitálják; egész Ve-
respatak hosszában ott kótognak a
víz hajtotta gépek, mik az aranyat a
kőtől elválasztják; hosszú teknők,
válúk fenekén marad lenn a drága
érc, a tört iszapot vermekbe csalo-
gatják; »csapda«, »tűzhely«, »szín-
pad« a neveik, amiken keresztül kell
mennie; még ekkor sem hisznek
neki, higany közé bocsátják, nagy
hordókban aranyőrlő malmok azt a
higannyal összekeverik, míg a hi-
gany az utolsó aranyporszemet is fel-
veszi magába. Akkor a higanyt nagy
szarvasbőr zacskóba töltik, kiprése-
lik, a higany keresztülhatol a bőr pó-
rusain, s az arany ott marad a zacskó
fenekén, mint fénytelen sárga por.
Azt viszi minden szombaton bevál-
tani Gyula-Fehérvárra a Csetátye
Máre körül aranyásó munkás”.

E városkában most 500-an lak-
nak, többnyire vegyes családok
vagy azok leszármazottjai. A bejá-
rati útnál van a háza Mihăilă Gritta
olasz származású, dúsgazdag bánya-
tulajdonosnak, aki Verespatak kör-
nyékén 7 iskolát és 7 ortodox
templomot építtetett a mócoknak.
Az aranybányászat virágkorában a
főtéren 17 kocsma, 10 cukrászda és
nagyon sok bordélyház működött. A
szűk utcák és a házak nagyon hason-
lítanak a torockóiakra. Verespatak és
Torockó testvér bányavárosok, jöt-
tek-mentek ide-oda a bányászok.
Verespatakon a házak körüli kőkerí-
tés neve: maur. A „Szicília” utcában
1–4. osztályos magyar iskola műkö-
dött, amit 1956-ban szüntettek meg.
Elemi osztályos német iskola is mű-
ködött. Székely László unitárius lel-
készt a magyar forradalom után,
1958-ban elzárták, a Duna-deltában
vágta évekig a nádat. Édesanyjának
a sírja a templom előtt van. 

Híres ház Henzel Károly egykori
üzletember háza, aki vegyes üzletet
működtetett. Az egykori Buzdugán
István bányamérnök háza is műem-
lék. Az unitárius parókia is a Szicília
utcában van, a sarkon pedig az uni-
tárius harangozó egykori háza áll,
ahol Eckhardt Imre lakott. Neider
Anna (1841) háza is emlékhely. Itt
van Kovács László háza, róla azt
kell tudni, hogy Josip Broz Tito
(1892-1980) jugoszláv államfő

fényképésze lett. Verespatakon hor-
vátok, szerbek, lengyelek is laktak a
magyarok és a németek mellett.
Zlaczky Kálmán lengyel szárma-
zású cipész volt, művészi szinten
gyakorolta mesterségét. Az egykori
Ajtay-szálloda helyett egy tömbház
épült. Megvan még az egykori ka-
szinó, ami Barta János tulajdona
volt. Az övé volt a kolozsvári Met-
ropol szálloda is. Az 1948-as álla-
mosítás után New Yorkba emigrált.
Özvegye, a kolozsvári születésű Föl-
des Etelka 1997-ben hazajött, hogy
igényelje vissza a kaszinót, de hirte-
len meghalt. Földes Etelka Liza
Minnelli többszörös Golden Globe-
díjas és Oscar-díjas amerikai szí-
nésznő és énekesnő pedikűröse volt.
Egyik fiuk fogorvos volt, mielőtt
Henry Kissinger a fiú rendelőjébe
ment volna, előtte a fogászat felrob-
bant. Verespatakon filmet forgatott
Bencze Ferenc, valamint Gáspár
Imola. Pálfi Árpád lelkésszel nem-
zetközi újságok is készítettek 
interjút, mint a Washington Post, 
a Hamburger Wochenblatt, a 
Süddeutsche Zeitung, a Neue 
Zürcher Zeitung, a Corriere Roma,
magyarországiak úgyszintén. Szere-
pelt a Duna TV-ben meg a hazaiban
is, Kötő József és Boros Veronika
műsoraiban. Lelkészünk szomorúan
mondja, hogy 20 évvel ezelőtt volt
az utolsó keresztelés, azóta csak te-
metés van.

11 óra előtt tíz perccel Pálfi
Árpád tiszteletes felmegy a to-
ronyba, és elkezd harangozni, köz-
ben telefonon beszél a Strasbourban
élő orvos lányával. Ebben a temp-
lomban a tiszteletes a mindenes,
kántor is, takarítástól festésig min-
dent ő csinál egyedül. Lelkészünk
ezt mondta: „Az itteni vitéz széke-
lyek nem ismerik az anyanyelvüket.
Néhány vasárnapi istentisztelet és
egy pár temetés után rájöttem, hogy
az egybegyűltek ugyan zengik a
zsoltárokat, de nem értik a prédiká-
ciót. Amikor 1976 őszén megdicsér-
tem az egyik idős hívemet,
mondván, hogy milyen szépen éne-
kelt János bácsi, az öreg meglepődve
nézett rám, és azt mondta: Ce spui,
domnule părinte? Öt évtized alatt
egyszer bozgoroztak le, azt is egy
Székely Ákos nevű, magát román-
nak valló atyafi tette. Be kellett húz-
nom egyet neki, hogy megtudja, mit

jelent egy erdélyi magyar számára a
bozgor szó”. Ma, az anyanyelv ün-
nepén kemény viccnek számítana.

Lassan megjelennek az unitárius
hívek: Cornea Zeno (aki ortodox, de
otthagyta egyházát, mert az üzletelt
a kanadaiakkal, felesége, Mária uni-
tárius), Ghiuriţan Cornea Roxana (a
topánfalvi kórház jogtanácsosa),
Ghiuriţan Rareş (ő fújtatja az orgo-
nát, és néha harangoz), Ravai Fe-
renc János, és Bobby, a település
egyetlen „unitárius kutyája”, amely
a harangszó után rögtön itt van. A
hirdetőtáblán a következő egyházi
énekek: 14, 193. 24, 312. Felmegy
a lelkész az orgonához, és az első
éneket énekli. Magyar zsoltár,
román prédikáció. A lelkipásztor
nemcsak a nyelveket válogatja a
templomban, hanem a helyét is. In-
gázik az orgona, a szószék és az
úrasztala között. Téli fagyok idején
is eljátssza az istentiszteletet felve-
zető három éneket. A szószéken két
biblia, az egyik magyar, a másik
román nyelvű. A magyar szentírás
még Nagy Domokostól származik,
aki 1930–45 között szolgált a falu-
ban, és aki keresztvíz alá tartotta
Pálfi Árpádot. Mi, a három vendég
is besegítettünk a zsoltárok éneklé-
sébe, aminek láthatóan örvendett a
lelkész. Bobby kutya is megkereste
a helyét, és fülét hegyezve figyelte
a lelkészt. A hívek mesélik, hogy
évente négyszer az unitárius úrva-
csora alatt Bobby kutya is becsüle-
tesen sorban áll, és magához veszi a
megáldott kenyeret. Pálfi Árpád pa-
lástjában felmegy a szószékre, lassan
átszellemül, érezni, hogy elérte az is-
teni magaslatot. Igehirdetésében,
mint két egymással fogócskázó ak-
kordban, a jézusi igazságok fényé-
vel keverednek élete tapasztalatai.
Engem is megragad ez a varázslat,
és mint egy film, lepereg előttem
Pálfi Árpád eddigi élete. 1951. már-
cius 27-én született Várfalván.
Édesapja, Pálfi Károly asztalos volt,

édesanyja, Vagyas Anna háziasz-
szony. Van egy húga, Piroska, aki
1956-ban született, és egy féltest-
vére, Pálfi Károly, aki 1947-ben szü-
letett. Vargyas Rozália nagymamája,
a több mint 30 unokája közül vele
foglalkozott a legtöbbet, esténként
bibliai történeteket olvasott fel neki.
Nagymamája azt álmodta, hogy ez
az unokája lelkész lesz. Az 1–8. osz-
tályt Várfalván végezte. 1965. au-
gusztus 8-án a verespataki Nagy
Domokos lelkész konfirmálta. Mi-
lyen érdekes a sors keze, majd tőle
veszi át Verespatakon a parókiát. A
középiskolát Nagyenyeden, a Beth-
len Gábor középiskolában végezte,
ahol 1970-ben érettségizett. 1968-
ban tartották a vallásszabadság nap-
ját Várfalván, ahol dr. Kiss Elek
püspöknek ő olvasta fel a köszöntő-
beszédet, ami édesanyjának is nagy
örömére szolgált. Ekkor döntötte el,
hogy lelkész lesz. Érettségi után a
Babeş–Bolyai Tudományegyetem
magyar–francia szakára nem vették
fel. 1970. október 25. és 1972. feb-
ruár 13. között letette a kötelező
román katonaságot a Tasnád melletti
Szarvad katonaegységénél. 1972.
február 14. és 1972. október 1. kö-
zött Várfalván az 5–8. osztályosok
nevelője. 1972–1976 között a Ko-
lozsvári Protestáns Teológiai Intézet
hallgatója, ahol dr. Erdő János teoló-
giai tanár előadásai nagy hatással
vannak rá. Fenyőkútra, Pálpatakára
helyezték, de Dénes György veres-
pataki lelkész lemondott, Kolozs-
várra került, így 1976. szeptember
1-től Pálfi Árpád lett Verespatak uni-
tárius lelkésze. 1977. február 6-án
feleségül vette Vuzdugán Saroltát
(Várfalva, 1950. november 17.), aki-
vel az 1–4. osztályban osztálytársak
voltak. Nem született gyerek, így
1979-ben elváltak. Egykori felesége
Marosvásárhelyen végezte az orvo-
sit, most nyugdíjas orvosnő Kistar-
csán. 1981. március 28-án
újranősült, feleségül vette Józan
Margitot (Tordatúr, 1948. február
3.), aki jelenleg nyugdíjas gyógysze-

rész Topánfalván, az egyetemet meg
Marosvásárhelyen végezte. Házassá-
gukat két gyerekkel áldotta meg a te-
remtő: Pálfi Árpád Levente (1982.
április 4.), aki jelenleg Piskin él – és
itt született Pálfi Márkus Árpád uno-
kája is –, valamint leánya, Margit
Evelyn (1985. január 3.), aki or-
vosnő Strasbourgban, az orvosi
egyetemet Kolozsváron végezte. 

1974-ben és 1975-ben ünnepi lé-
gátus Brassóban a torockói születésű
Májai Endre unitárius papnál. Végül
1981. március 1-jén avatta nagy-
pappá Brassóban Májai Endre. Ok-
levelén ez áll: „Mk. 13, 37. Amit
pedig nektek mondok, azt mindenki-
nek mondom: Vigyázzatok!” És ezt
be is tartotta, egy életen át vigyázott
Verespatakra, a hitére, a családjára,
a közösségére, a templomra. Lassan,
az utolsó énekkel véget ér az isten-
tisztelet, az átszellemült lelkészünk
lelépeget a földi valóságba. Mintha
egy álomból ébrednék, egy álom,
amelyben Verespatak 2000 éve pil-
lanatok alatt lepergett szemeim
előtt. Senki sem siet haza, a „kis uni-
tárius család” felszabadultan beszél-
get a templomban, majd a templom
előtt, ahonnan az őszi napsütésben a
színesen pompázó Verespatak és a
környéke látható.

Kérdem lelkészünktől, hogy szá-
mára az anyanyelv napján mi volt a
legnagyobb élménye. Ezt felelte csil-
logó szemmel Pálfi Árpád: „2019.
december 5-én Kökösi Attila elhozta
templomunkba Felvidékről Vadkerti
Imre nemzeti rockénekest, aki Zsapka
Attila és Sipos Dávid zenésztársaival
megtartotta a Mennyből az angyal 
jótékonysági koncertet, amelyen min-
den jelenlevőt megajándékoztak egy
CD-vel. A mély érzelmű magyar éne-
kek, valamint a sokatmondó szöveg
annyira felkavarta a híveket, hogy
mindenkiből feltört a sírás. És akkor
történt egy csoda: Cornea Zeno tiszta
ortodox román, akiről mindenki úgy
tudta, hogy csak románul beszél,
megszólalt csengő magyar nyelven,
és hálát adott az Istennek”.
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Verespatak, ebben a házban nyaralt Jókai Mór

Pálfi Árpád unitárius lelkész, Verespatak

A magyar nyelv napja Verespatakon
Dr. Bencze Mihály



December közepén túl járunk. Ritka havak
hulltak az égből reggelre. Fehér köntösben
állt a világ. Elolvadtak volna önszántukból a
patyolat díszek a Nap fényében, de ködök
burkolták fátyolba az eget-földet. S a rákö-
vetkező éjszaka Holdja fagyot küldött rájuk.
Most gémberedetten vár A sík táj elomló…
unalmas havazást. Paul Verlaine versét
Szabó Lőrinc álmodta magyarrá:

A sík táj elomló
unalomba ásít
s homokként világít
a bizonytalan hó.

Fénytelen borong a
rézveretes égbolt:
mintha kelne, halna,
bujdokol a vén hold.

Mint fekete felhők
lebegnek a ködben
szürke messzi körben
a tölgyek, az erdők.

A ködbe burkolózó Hold ismételteti a
mozdulatlan, monoton tájat.

Fénytelen borong a
rézveretes égbolt:
mintha kelne, halna,
bujdokol a vén hold.

Varjak, kehesek, rossz
farkasok, soványak,
észak szele vágtat:
mi lesz veletek most?

Válasz nincs. Csak ismétlődések a vékony
hógúnyájú, kékes színekbe átlengő tájon.

A sík táj elomló
unalomban ásít
s homokként világít
a bizonytalan hó.

Rövid nappalok, szűrt megvilágítás. Még
szemünk érzékenysége is eltolódik a sárgás-
zöldből a liluló kék felé. Sötétedéskor a tár-
gyak kékesebb árnyalatúnak látszanak. Ez a
Purkinje-jelenség. Nevét felfedezőjéről, Jan
Evangelista Purkyně cseh anatómustól
kapta. Purkinje a következő kísérletet vé-
gezte: fehér felületeket két különböző hul-
lámhosszúságú monokromatikus sugárral
világított meg úgy, hogy a vizsgálati szemé-
lyek azokat azonos világosságúnak észleljék.
Ezt követően semleges szűrőt helyezett el a
megvilágított felületek előtt úgy, hogy a su-
gárzás intenzitása mindkét esetben azonos
mértékben csökkenjen. A megfigyelők a rö-
videbb hullámhosszúságú – azaz kékbe hajló
– sugárral megvilágított felületet világosabb-
nak érzékelték, mint a másikat. A jelenség
magyarázata csak az lehet – vélte Purkinje –,

hogy legalább kétféle receptor van a szem-
ben. Feltételezése igaznak bizonyult. Ezek a
sejtek a jóval később felfedezett csap- és a
pálcikasejtek.

Purkinje 234 évvel ezelőtt, 1787. decem-
ber 17-én született. 1818-ban orvosi diplomát
szerzett, doktori disszertációját a látás mecha-
nizmusából írta. 1822-től a wrocławi egyete-
men 27 évig oktatott. 1839-ben a világon
elsőként szervezte meg a fiziológiai tanszé-
ket, majd 1842-ben az első hivatalos élettani
laboratóriumot. Az elsők között volt, aki ku-
tatásaihoz mikroszkópot használt. Nevéhez
köthető a vérplazma, a protoplazma és a 
kisagy addig ismeretlen, sűrű dendritekkel
rendelkező neuronjának a megfigyelése is.
Utóbbit később Purkinje-sejteknek nevezték
el.

Ugyane nap, 1853. december 17-én szü-
letett a másik híres fiziológus, bakterioló-
gus, Pierre Paul Émile Roux is. Egyetemi
tanulmányai után kutatási asszisztensként
kezdett dolgozni Louis Pasteur laboratóri-
umában. Részt vett a lépfene elleni oltással
végzett kísérletekben. Kifejlesztette a difté-
ria elleni szérumot. Jelentősen hozzájárult a
tetánusz, tuberkulózis, szifilisz és tüdőgyul-
ladás leküzdéséhez. 1904-től 1916-ig Pas-
teur utódja volt a Pasteur Intézet
vezérigazgatójaként.

Ugyancsak december 17-én, 103 évvel ez-
előtt született Willard Frank Libby ameri-
kai kémikus. Kutatásait az uránizotópok
elválasztási módszerének vizsgálatával
kezdte. Részt vett az atombomba-kutatásban
1941-45 között. 1946-ban elkészítette az első
atomórát, amely olyan pontos, hogy 300 ezer
évenként maximum 1 másodpercet siet vagy
késik. Ettől kezdve a világ minden részén
pontosan tudjuk az időt mérni. Közben érdek-
lődése a kozmikus sugárzás felé is fordult.
1947-ben felfedezte, hogy a kozmikus sugár-
zás hatására a légkörben trícium és radioaktív
14C-izotóp képződik. Ez a felfedezés lett az
alapja a radiokarbon kormeghatározásnak. A
régészet és az őslénytan számára oly fontos
felfedezésért 1960-ban kapott kémiai Nobel-
díjat.

Tél. Agyunk a télhez az északot s a nap-
szakok közül az éjt kapcsolja. Az elemek
közül többnyire a vizet, a színek közül rend-
szerint a feketét.

December 21. Téli napforduló Ősz és ta-
vasz között épp egyenlő távolságra. Babits
Mihály írja szomorú-csodálatos versében:

Elzengett az őszi boros ének.
Megfülledt már hűse a pincének.
Szél s víz csap a csupasz szőlőtőre.
Lúdbőrzik az agyagos domb bőre,
elomlik és puha sárrá rothad,
mint mezítlen teste egy halottnak.

Este van már, sietnek az esték
álnokul mint a tolvaj öregség
mely lábhegyen közeledik, halkan,
míg egyszercsak ugrik egyet, s itt van!

Nem tudjuk már magunkat megcsalni:
óh jaj, meg kell halni, meg kell halni!

Leesett a hó a silány földre,
talán csak hogy csúfságát befödje.
Most oly fehér mint szobánkban este
fekhelyünk, ha készen vár megvetve,
puha dunnánk, makulátlan párnánk:
s mintha a saját ágyunkon járnánk,

mint a pajkos gyerekek, ha még nem
akaródzik lefeküdni szépen,
sétálnak az ágy tetején, ringva,
míg jó anyjuk egyszer meg nem unja
s rájuk nem zeng: „Paplan alá! Hajjcsi!”
Óh jaj, meg kel halni, meg kell halni!

1936-ban írta e versét. Már tudta, hogy
végzetes kór támadta meg: gégerák. A szüreti
nóták elzengtek már végleg? Pince hűse-e
vagy fülledtsége? A víz szőlőtőkét halottként
mosdat? A silány föld hava fekhelyet-e vagy
nyughelyet takar? Év végi vagy élet végi
számvetés ez a december? Kérdések válaszok
nélkül. Szomorúság.

Már az év, mint homokóra, fordul:
elfogy az ó, most kezd fogyni az új,
s mint unt homokját a homokóra,
hagyja gondját az ó év az újra.
Mennyi munka maradt végezetlen!
S a gyönyörök fája megszedetlen...

Türelmetlen ver a szívünk strázsát,
mint az őr ha tudja már váltását.
Idegesen nyitunk száz fiókot.
Búcsúizzel izgatnak a csókok.
Öreg öröm, nem tud vigasztalni:
óh jaj, meg kell halni, meg kell halni!

Olvad a hó, tavasz akar lenni.
Mit tudom én, mi szeretnék lenni!
Pehely vagyok, olvadok a hóval,
mely elfoly mint könny, elszáll mint sóhaj.
Mire a madarak visszatérnek,
szikkad a föld, híre sincs a télnek...

Csak az én telem nem ily mulandó.
Csak az én halálom nem halandó.
Akit egyszer én eleresztettem,
az a madár vissza sohse reppen.
Lombom, ami lehullt, sohse hajt ki...
Óh jaj, meg kell halni, meg kell halni!

Barátaim egyenkint elhagytak,
akikkel jót tettem, megtagadtak;
akiket szerettem, nem szeretnek,
akikért ragyogtam, eltemetnek.
Ami betűt ágam irt a porba,
a tavasz sárvize elsodorja.

Száradt tőke, unt tavalyi vendég:
nekem már a tavasz is ellenség!
Csak te borulsz rám, asszonyi jóság,
mint a letört karóra a rózsák,
rémült szemem csókkal eltakarni...
Óh jaj, meg kell halni, meg kell halni!

Az év legrövidebb napján, Tamáskor kez-
dődik a csillagászati tél. A Nap – a mi föld-
rajzi szélességünkön – délkeleten kél,
délnyugaton nyugszik, és a Baktérítő magas-
ságában tűz merőlegesen a földre. A Nap a
Bak jegybe érve ezen a körön hág a legma-
gasabbra, s onnét tér vissza az Egyenlítő felé.
A déli félgömbön ez a nap a nyár közepe. Mi
a gyakorlatban december 1-jétől számítjuk a
(meteorológiai) telet, a kínaiak és a régi kel-
ták november elejétől. Az ő naptárukban a
téli napfordulat az évszak közepe.

A téli napforduló öregedő férfi: rajta prém-
mel szegett bőrruha, a derekán öv, azon 12
csillag, s csatként a Bak jele. Jobbjában
kecske, baljában glóbusz, melyet csak egyne-
gyed részben világít meg fény. Bokáin szár-
nyakat visel, egy fehéret és három feketét.

Mi mégis mégis induljunk a tavasz felé az
egyetlen fehér remény boka-szárnyacskával.
Mert Babits írt a tél – akárcsak a többi évszak
– öröméről is. Az Édes az otthon még az első
világégés idején, 1915-ben jelent meg a Nyu-
gatban.

Mikor a szőlő leve buggyan
barnúl a fanyar berkenye,
kalászt szentel a dűlő útján
az Egyház, az Isten menye,
nap arany sávot vet a falra
s a vidám iskolásfiuk
táskafület lóbáló raja
a tanteremből rétre fut:
édes az otthon. 

Mikor a zsaluk leeresztve,
mert félhomály kell, nem üveg,
Lord hűs kövön, nyelvet eresztve
hemperg – és áll a légysüveg,
keresztútnál, hol tócsa poccsant
máskor, most por füstölg eléd:
izzadtan áll meg s levest loccsant
az ebédet vivő cseléd:
édes az otthon.

Mikor a nappal megin’ enyhe,
mikor az ember újra víg,
mikor csupán a beteg renyhe,
amikor a diót verik,
mikor szellőztetik a pincét
s a gazda a tanyán időz:
őrizni a hegyeknek kincsét
fényes fokossal jár a csősz:
édes az otthon.

S mikor a kályha tűz pattog,
mikor a szoba jó meleg,
halkan a régi óra kattog
s jégcsapot olvaszt a gyerek:
benn nyájas körtől víg az asztal
s a meghitt lámpa gyul korán,
bár új hó ablaknál marasztal
merengni lepkezáporán:
édes az otthon.

Az édes otthon melegével üzenve, magam
is maradok kiváló tisztelettel.

Kelt 2021 decemberében, fénymosolyú
Luca és hitetlen Tamás között

Homokként világít a bizonytalan hó
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Száz éve, 1921. december 14-
én kezdődött az a népszava-
zás Sopronban és környékén,
amelyen a lakosság 65 száza-
léka a Magyarországhoz való
tartozásra voksolt. Ez volt az
egyetlen alkalom, amikor a
trianoni békeszerződést mó-
dosították, a kormány ennek
emlékére 2001-ben a hűség
napjává nyilvánította decem-
ber 14-ét. Az MTVA Sajtóar-
chívumának anyaga:

Az első világháborút lezáró,
1920. június 4-én aláírt trianoni bé-
keszerződés Sopront és környékét a
későbbi Burgenlanddal együtt
Ausztriának ítélte. A magyar egysé-
gek 1921. augusztus 26-án kezdték
meg a terület kiürítését, a benyo-
muló osztrák csapatokat azonban –
főleg egyetemistákból álló – felke-
lők állították meg Pinkafőnél és Ág-
falvánál, a harcokban az osztrákok
három, a magyarok egy embert
vesztettek.

A következő napokban Prónay
Pál és Héjjas Iván vezetésével az
Ausztriához csatolt területekre 
mintegy háromezer különítményes
vonult be, akiknek Ostenburg
Gyula, Sopron parancsnoka tevőle-
ges, a magyar kormány hallgatóla-
gos támogatást nyújtott.

A felkelők szeptember elején
visszavertek egy újabb, immár na-
gyobb erőkkel végrehajtott osztrák
támadást, a hónap végén Prónay
Ausztriába is betört. 1921. október
4-én Felsőőrön „alkotmányozó
gyűlés” kiáltotta ki a független Laj-
tabánságot, amelynek vezetője Pró-
nay lett. A magyar kormány nem
ismerte el az új „államot”, de arra
sem volt hajlandó, hogy a csapato-
kat kivonja a térségből.

A helyzet megoldására a két fél
között olasz közvetítéssel Velencé-

ben kezdődtek tárgyalások. Az ok-
tóber 13-án létrejött megállapodás
szerint a magyar fél kiüríti a terüle-
tet, ezután nyolc nappal népszava-
zás dönt Sopron és a környező
nyolc község (Fertőrákos, Ágfalva,
Sopronbánfalva, Harka, Balf, Fer-
tőboz, Kópháza és Nagycenk) ho-
vatartozásáról. A kiürítést
hátráltatta az október végi máso-
dik királypuccs, amelyben a felke-
lők nagyobb része a visszatérni
kívánó IV. Károlyt támogatta. A
puccs bukása után a kormány
azonnal lefegyverezte a szabad-
csapatokat, és a Lajtabánság is
megszűnt létezni.

A népszavazást 1921. december
14-én rendezték meg Sopronban,
15-én a városhoz tartozó Brenn-
bergbányán, 16-án a többi telepü-
lésen, voksolásra azok a huszadik
évüket betöltött férfiak és nők vol-
tak jogosultak, akik e területen
születtek, vagy 1918. december
31. óta ott laktak. A szavazást a jó-
részt osztrák hagyományú és
német anyanyelvű soproni lakos-
ság döntötte el: bár a községek
közül csak háromban (Fertőboz,
Kópháza és Nagycenk) szavazott a
többség Magyarországra, Sopron-
ban a résztvevők 72,8 százaléka
mondott erre igent. Az egész terü-
let összességében 65,1 százalék-
ban döntött Magyarország mellett,
15 334 szavazattal 8227 ellen, 89,5
százalékos részvétel mellett.

Az MTI tudósítója 1921. decem-
ber 18-án azt jelentette: „a népsza-
vazás eredménye a városban óriási
örömet keltett. Az ántánt-várospa-
rancsnokság rendelete folytán
szombaton délután 4 órától kezdve
mindenféle csoportosulás, gyüleke-
zés és fölvonulás tilos volt, de azért
az utcán mégis nagy tömeg hullám-
zott”.

Sopront és környékét az antant
képviselői hivatalosan 1922. január
1-jén adták át Magyarországnak, az
antant csapatai január 5-én hagyták
el a várost. A nemzetgyűlés a nép-
szavazás emlékét törvénybe iktatta,
és Sopronnak a Civitas fidelissima
(Leghűségesebb város) címet ado-
mányozta. A kormány 2001-ben
december 14-ét a hűség napjává
nyilvánította, Sopronban hagyomá-
nyosan ekkor adják át a város leg-
rangosabb kitüntetéseit.
Sopron, a leghűségesebb város
megnevezéssel jelent meg 
emlékérem

Sopron, a leghűségesebb város
megnevezéssel 15 ezer forint név-
értékű ezüst és 3000 forint névér-
tékű színesfém emlékérmét

bocsátott ki a Magyar Nemzeti
Bank (MNB), az 1921. december
14. és 16. között tartott soproni nép-
szavazás centenáriumának emlé-
kére – tájékoztatta az MNB hétfőn
az MTI-t.

A különleges, négyzet alakú em-
lékpénzeket Soltra E. Tamás szob-
rászművész tervezte – közölték.

A sorsdöntő népszavazás emlé-
kére kibocsátott érmék előlapján
egyebek mellett Thurner Mihály
polgármester portréja jelenik meg,
a portrétól jobbra, függőlegesen a
polgármester neve olvasható, míg
a portrét a Leghűségesebb város
felirat övezi. Az előoldal jobb ol-
dalán – szögletes keretben – a
város jelképe, a Tűztorony látható,
valamint a 15000, illetve 3000 ér-
tékjelzés és a forint felirat olvas-
ható.

Az emlékérmék hátlapja a 
soproni népszavazásnak állít emlé-
ket. Négyzet alakú keretben a sza-
vazópolgárok csoportjának
ábrázolása szerepel, amelyet kora-
beli filmfelvétel inspirált.

A 15 ezer forintos névértékű
emlékérme 925 ezrelék finom-
ságú ezüstből készült, súlya 31,46
gramm. A 3000 forintos névér-
tékű színesfémváltozat réz (75
százalék) és nikkel (25 százalék)
ötvözetből készült, súlya 38,5
gramm. Az ezüst emlékérméből
tükörfényes kivitelben 5000
darab, a színesfém változatból se-
lyemfényes kivitelben 7000 darab
készíthető.

Az emlékérmék keddtől vásárol-
hatók meg Magyar Pénzverő Zrt.
érmeboltjában és webáruházában
www.penzvero.hu oldalon.
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Az idei  ünnepi megemlékezés a hűség napján Fotó: MTI

Száz éve történt a soproni népszavazás 

Ma tölti nyolcvanötödik évét Ferenc
pápa, a katolikus egyház első latin-
amerikai és első jezsuita feje. Az
MTVA Sajtóarchívumának portréja:

A pápa – aki Vatikán Állam feje és a kato-
likus anyaszentegyház vezetője – Jorge
Mario Bergoglio néven született Buenos Ai-
resben, olasz bevándorló munkáscsalád első
gyermekeként. Vegyésztechnikusként dolgo-
zott, amikor egy templom mellett elhaladva
betért gyónni, s megkapta elhivatását a papi
pályára. Huszonegy évesen tüdőgyulladást ka-
pott, életét csak fél tüdejének eltávolításával
tudták megmenteni, emiatt fel kellett adnia
álmát, hogy Japánban legyen misszionárius.

A szeminárium elvégzése után, 1958 már-
ciusában lett novícius a jezsuita rendben, első
fogadalmát 1960-ban tette le. Filozófiai és 
teológiai doktorátusának megszerzése után,
1969-ben szentelték pappá, s 1973-ban köte-
lezte el magát végképp, amikor letette a je-
zsuiták negyedik fogadalmát. 1973-tól hat
évig a rend tartományfőnöke, 1980-tól annak
a szemináriumnak a rektora volt, amelyben
végzett, doktori értekezését Németországban
készítette el. 1992-ben lett Buenos Aires se-
gédpüspöke, majd 1998-ban érseke. A válsá-
gok sújtotta országban népszerűvé tette, hogy
főpapként sem volt autója, és nem költözött
be a fényűző érseki rezidenciába. A politikai
vezetés gyakran tekintette riválisának.

Szent II. János Pál pápa 2001-ben bíbo-
rossá nevezte ki, 2005-től az argentin püspöki

konferencia elnöke volt. A lengyel pápa ha-
lála utáni konklávén, 2005-ben ő volt a német
Joseph Ratzinger, a későbbi XVI. Benedek
pápa legnagyobb vetélytársa. Miután XIV.
Benedek 2013 februárjában előrehaladott ko-
rára hivatkozva váratlanul lemondott, a konk-
lávé március 13-án már a második
fordulóban őt választotta meg a katolikus
egyház fejének.

Személyében olyan ember került Szent
Péter trónjára, aki hidat jelent a harmadik vi-
lághoz, ahol ma már a katolikusok többsége
él. Jezsuitaként egy nemzetek fölötti közös-
ség tagja, érintetlen volt az egyházat megrázó
botrányokban, intelligenciáját, szerénységét
és lelkipásztori munkáját tisztelték. Ő maga
inkább konzervatív teológiai nézeteket vall,
és küzd a társadalmi igazságtalanságok ellen.
A Latin-Amerikában született felszabadítási
teológiától (amely szerint az egyháznak Jézus
tanítását követve politikailag is a szegények
oldalára kell állnia) távolságot tartott. Közel
áll az Olaszországban 1954-ben alapított Co-
munione e Liberazione katolikus lelkiségi
mozgalomhoz.

Megválasztásakor – a szegények, a terem-
tett világ és a béke iránti elkötelezettségének
bizonyítékaként – a pápák közül elsőként As-
sisi Szent Ferenc után választotta nevét. Be-
iktatása után a bíborosok szálláshelyéül
szolgáló Szent Márta-házat választotta lakhe-
lyéül, mert a pápai lakosztályt túl nagynak és
üresnek találta. A „szegényeket szolgáló sze-

gény egyház” hirdetőjeként szorgalmazza a
szegényekkel, a betegekkel, elesettekkel való
találkozást, egyebek között a Szent Péter
téren és környékén a hajléktalanokat ellátó
helyeket létesíttetett.
2015-ben meghirdette az irgalmasság évét

Ferenc pápa a nemzetközi politikában és a
vallásközi kapcsolatokban is hídépítésre tö-
rekszik, közvetített az Egyesült Államok és
Kuba között a diplomáciai kapcsolatok 2015.
júliusi újrafelvételéhez vezető titkos tárgya-
lásokon, valamint a kolumbiai kormány és
az ellene harcoló FARC gerillaszervezet kö-
zött. 2016. február 12-én, egy évezreddel az
1054-es nagy egyházszakadás után első ka-
tolikus egyházfőként találkozott az orosz or-
todox egyház fejével, Kirill pátriárkával, az
idén első pápaként tett apostoli látogatást a
síita muszlim többségű Irakban. Romániai
útja során 2019. június 1-jén ugyancsak első
pápaként látogatott Erdélybe, s Csíksom-
lyón találkozott a romániai katolikusok
többségét alkotó magyar hívőkkel. Szent II.
János Pál pápa után második egyházfőként
látogatott Magyarországra, idén szeptember
12-én mutatta be az 52. Nemzetközi Eucha-
risztikus Kongresszus zárómiséjét a Hősök
terén.

A Vatikánban is mélyreható reformokat in-
dított el. Létrehozta a bíborosi tanácsot, át-
szervezte a Szentszék gazdasági-pénzügyi
működését, korrupcióellenes intézkedéseket
vezetett be a vatikáni hivatalokban. Rendele-
tet hozott a 75. életévüket betöltő püspökök
kötelező nyugdíjazásáról, modernizálta a va-

tikáni büntető törvénykönyvet, lehetővé tette,
hogy egyes esetekben magas rangú egyházi
személyek fölött világi bíróság ítélkezhessen,
szigorította a fellépést a kiskorúakat molesz-
táló, csalásokat elkövető vagy nők pappá
szentelésével próbálkozó egyházi személyek-
kel szemben.

Ferenc pápa 2013 óta 35 külföldi utat tett,
három enciklikát és öt apostoli buzdítást adott
ki. 2014-ben rendkívüli, 2015-ben rendes
püspöki szinódust hívott össze a család egy-
házi és társadalmi szerepéről, a 2019-es rend-
kívüli szinódus az Amazonas térségének
aktuális környezetvédelmi és egyházi kérdé-
seivel foglalkozott. A pápa több szentet ka-
nonizált, mint elődei 400 év alatt, s egyszerre
emelte két elődjét, XXIII. Jánost és II. János
Pált a szentek sorába.

A pápáról számos könyvet írtak, és több
film született róla, Wim Wenders 2018-ban
készített Ferenc pápa: egy hiteles ember cím-
mel dokumentumfilmet, a 2019-ben bemuta-
tott A két pápa című film Ferenc pápa és XIV.
Benedek kapcsolatát igyekszik bemutatni,
több interjúkötete mellett megjelent egy be-
szédeiből összeállított, rockzenével kísért
lemez is.

A pápa aktívan használja a 21. századi
média eszközeit, a közösségi médiában több
millió követője van, őszinte, nyílt kommuni-
kációja a nem katolikusok körében is népsze-
rűvé tette. Szereti a focit, a tangózenét, fontos
számára a személyes kapcsolattartás az em-
berekkel, a spanyolon kívül beszél olaszul,
angolul, franciául és németül.

Ferenc pápa 85 éves
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A megjelölt sorokban, oszlopokban szereplő helyes megfejtéseket december 30-ig a
Népújság címére (Dózsa György u. 9. szám) beküldők közül két személy egy-egy
könyvet nyer. A pályázati szelvényt – a pályázat címével együtt – kérjük kivágni és a
borítékra ráragasztani. (Egy borítékban csak egy pályázati szelvény szerepelhet.) 

A 700 ÉVE HUNYT EL
című pályázat nyertesei:

Varga Attila, 
Szászrégen, Iernuţeni u. 

Személy Béla, 
Marosvásárhely, A. Iancu u.

A pályázati rejtvény megfejtése:
ALIGHIERI; ISTENI SZÍNJÁTÉK; ÚJ ÉLET; 

DALOSKÖNYV; DANTE
Kérjük a nyerteseket, 

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

Megfejtések 
a december 10-i számból:

Ikrek:
Füzes

Skandi:
A tolvaj ismeri a tolvajt, a szent
pedig a szentet.
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Szerkeszti: Kiss Éva 976.

VÍZSZINTES: 1. Francia zeneszerző, 100 éve halt meg (Camille). 10. Szellem,
kísértet. 11. Borsod megyei helység. 12. Matematikus, MTA levelező tag, 150 éve
született (Károly). 17. Fűszernövény. 19. Rangjelző előtag. 20. Német Alajos. 21. Fed,
borít. 22. Török tiszt (rég). 23. Órómai politikus (Marcus Portius). 24. A házba. 25. Az
arzén vegyjele. 26. Kerül, adódik. 27. Fejetlen bója! 28. USA-focis (Alexi). 30. Új-zélandi
őslakó. 31. … Derek, színésznő. 32. A molibdén vegyjele. 33. Tova. 34. Lombardiai folyó.
35. … King Cole, rockénekes. 36. Tudnak róla. 39. Maró gúny. 43. Farkas. 45. … Pumnul,
Eminescu egyik tanára. 46. Derékszíj. 48. Nélkül (német). 50. Sötétvörös szín. 52. …
avis: ritka madár (latin). 54. Angol költő, 300 éve született (William).

FÜGGŐLEGES: 1. Majdnem sánta! 2. Az argon vegyjele. 3. Dél-amerikai ősi biro-
dalom volt. 4. Önfejű. 5. Széthullat. 6. Angol levegő. 7. Mme de Sta… (francia írónő). 8.
Vízesés, az Ontario-tóba ömlik. 9. Jogász, egyetemi tanár, MTA-tag, 150 éve született
(Károly). 12. Operettszerző, 100 éve hunyt el (Viktor). 13. Halkonzervjelző lehet. 14.
Filmzeneszerző (Nino). 15. Csonthéjas gyümölcs. 16. Órómai rézpénz. 18. Tánclépés. 21.
Színültig. 22. Ászokhordó nyílása. 24. Arab! 26. Pára! 28. Angol főrend. 29. Arab férfinév.
30. Nem sztereó. 32. Kidülledt szemmel néz. 34. Szőnyeget tisztít. 37. … Lisa (Gioconda).
38. Értintési tilalom. 40. Magyar író (Sándor). 41. Keresztfelirat. 42. XV. Lajos
kegyencnője, 300 éve született (Jeanne-Antoinette Poisson, Mme …). 44. Gléda. 46.
Kis rendőralakulat. 47. Habsburg-ellenes politikus, 200 éve halt meg (József). 49.
Hidrogén és foszfor. 51. Páratlan réce! 53. Bankbetét!

L. N. J.
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KOBAK KÖNYVESBOLT

Marosvásárhely,
Győzelem tér 

18. szám, 

www.bookyard.ro

1

K

T
Egy magyar 
közmondást 

idézünk a rejtvény 
fősoraiban.

A két rejtvény azonos számú meghatározásait keverve közöljük. A megjelölt 
négyzetekbe kerülő betűket folyamatosan összeolvasva Honoré de Balzac francia
író egyik művének a címét kapjuk. Könnyítésül egy betűt előre beírtunk.

VÍZSZINTES: 1. Kulacs – Munkatárs. 7. Aroma – Indíték. 8. Forma, alakzat – Eleven,
friss. 9. Titulus – Máltai, thaiföldi és zambiai gépkocsijelzés. 11. Idegen Anna – Kissé
izgul! 12. Elemi parány – Török méltoság volt. 14. Ásványi fűszer – Francia arany. 15.
Vegyipari alapanyag – Csutka, kocsány. 18. Áramforrás lehet – Piszok. 19. Vizenyő –
Fiókban keresgél. 22. Helyhatározó rag – Arrafele! 23. Hangtalan – Abba az irányba. 25.
Végtelen hála! – TJR. 27. Szakít – Ugandai, ománi és luxemburgi autójel. 28. Behajlított
kéz – Imazáró szó. 30. Skálahang – Patás állat. 31. Nyári zápor – Kérkedik, hivalkodik.   

FÜGGŐLEGES: 1. Macska – Átkelőhajó, rév. 2. Tanít – Rosta. 3. Kínai hosszmérték
– Vonalzófajta. 4. Kimonó öve – Préda része! 5. Hitvány, alantas – Uralmi rendszer. 6.
Nemesgáz – Hazai sóstó. 10. Versenylovas – Francia festő volt (Claude). 13. Zamat – AC
…, olasz focicsapat. 16. Rendőr, argóban – Zálog, fedezet. 17. Kápolna – Fogda. 20. 
Pesztra – Sémi nyelv. 21. Körömmel váj – Énekel. 24. Redőny – Álmatag. 26. Tolsztoj
személyneve – Földdarab. 29. Sürgetőszócska – Kettős betű.   
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JÓKÍVÁNSÁG

ADÁSVÉTEL

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

TELKET vásárolnék, 40 árnál na-
gyobbat, Marosvásárhelytől 15 km-es
körzetben. Tel. 0723-524-737.
(14107-I)

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

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

JÓ MINŐSÉGŰ gyümölcspálinka
eladó, 30 lej litere. Tel. 0265/262-882,
0740-334-468. (14171-I)

ELADÓ minőségi vörösbor, alma-,
törköly- és szilvapálinka. A pálinka
eperfa hordóban van tárolva, és hiva-
talos főzdében készült 2018-ban.
Eladó dióbél és biotermesztésű sütő-
tök. Tel. 0740-808-298. (14173-I)

VÁSÁROLOK régi autót, hibás
krosszmotort, ATV-t és fémtárgyakat
ócskavasba. Tel. 0770-621-920.
(14204-I)

ELADÓ disznó, 160 kg, 11 lej/kg, élő. Tel.
0742-491-626. (14210)

ELADÓK fiatal, kövér disznók, 250 kg-os:
7 lej/kg, 175 kg-os: 8 lej/kg, ugyanitt 40
kg-os süldők: 9 lej/kg. Tel. 0745-816-738.
(14220)

ELADÓK felparcellázott telkek a So-
mostetőn: 764 m2, 905 m2, 982 m2,
2082 m2. Érdeklődni 10-16 óra között
a 0770-274-001 és a 0730-912-710-
es telefonszámon. (14212-I)

BŐRDARABOK eladók nagy meny-
nyiségben. Tel. 0748-216-155. (mp.)

ELADÓ bor, szilvapálinka. Tel.
0265/222-267. (14241-I)

ELADÓK 140-150 kg-os disznók, Ma-
rosvásárhely. Tel. 0753-820-829. (I)

LAKÁS

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

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

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

KIADÓ egy szoba egy személynek a
Kövesdombon; bére 500 lej és a havi
költség egyharmada. Tel. 0771-677-
830. (14233-I)

TÁRSKERESÉS

EGYEDÜLÁLLÓ, 68 éves, nyugdí-
jas férfi megismerkedne 57-66 év kö-
zötti hölggyel. Tel. 0754-513-100. 
(14179-I)

MINDENFÉLE 

CÉG vállal háztetőkészítést, tetőfe-
dést, tetőjavítást, bel- és kültéri mun-
kát, bontást, festést. Tel.
0774-574-527. (14204-I)
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„Ajándékra leltél, mikor
megszülettél,

amikor bolygónkra
menetjegyet vettél.

Azt kell megértened, az élet
csak játék,

leld örömöd benne, mert ez
az ajándék!” 

(Aranyosi Ervin)
VENDLER ILDIKÓ

SAROLTÁNAK
születésnapjára sok

egészséget és hosszú,
boldog életet kívánnak

szerettei! (-I)

A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények,

reklámok tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!

    
     

    
      
    

    

A MUREş INSOLVENCY SPRL, a dicsőszentmártoni Avram
Iancu utca 144. szám alatti székhelyű, csődbe jutott BiCAPA Rt.
cégfelszámolója, nyilvános árverésen értékesíti a csődbe ment cég
következő ingatlanjait: 

1. A dicsőszentmártoni Felszabadulás (Dezrobirii) utca 4. szám
alatti garzontömbházhoz tartozó 398 négyzetméter terület. Kikiál-
tási ár: 2.985 euró.

2. A dicsőszentmártoni Avram Iancu utca 158. szám alatti 6276
négyzetméter beltelek (az étkezde körül). Kikiáltási ár: 47.070
euró. 

3. A dicsőszentmártoni Felszabadulás utca 3. szám alatti élelmi-
szerraktár és a hozzá tartozó 349 négyzetméter terület. Kikiáltási
ár: 7.625 euró. 

4. A dicsőszentmártoni Avram Iancu utca 144. szám alatti ven-
dégház négy hálószobával, nappalival, protokollteremmel, kony-
hával, fürdőszobával, illemhellyel, előtérrel, valamint a hozzá
tartozó 292 négyzetméter területtel. Kikiáltási ár: 7.690,20 euró. 

5. A dicsőszentmártoni Június 1. utca 17. szám alatti 4835 négy-
zetméteres beltelek (volt tervezőműhely). Kikiáltási ár: 20.951,66
euró. 

6. A dicsőszentmártoni Avram Iancu utca 158. szám alatti légvé-
delmi óvóhely a hozzá tartozó 561 négyzetméter területtel. Kikiál-
tási ár 17.207,5 euró. 

Az árverés december 24-én 13 órakor lesz a cégfelszámoló Ma-
rosvásárhely, G-ral Avramescu utca 4. szám alatti székhelyén, és
péntekenként ugyanazon helyszínen és időpontban megismétlik, az
ingatlanok értékesítéséig. 

Az árverésen részt vehetnek azok a magán- és/vagy jogi szemé-
lyek, akik/amelyek megvásárolják a tenderfüzetet, és garanciaként
kifizetik a kikiáltási ár 10%-át, valamint a részvételi díjat az árve-
rést megelőző napon 14 óráig. 

Bővebb felvilágosítás a 0265/269-700-as, a 0265/261-019-es és a
0745-146-096-os telefonszámon. 

Eladási közlemény 
A B&B INSOLVENCY SOLUTIONS IPURL – székhelye:

Csíkszereda, Márton Áron utca 18., Hargita megye –, a csődbe ju-
tott EmiVAs CoNs Kft. cégfelszámolója, nyilvános árverést hir-
det a cég alábbi ingó és ingatlan javainak egyenkénti értékesítésére: 

1. Ingatlan: 14-es számú farm bejárata – gyümölcsraktárak és
betonrámpa, összesen 623,07 négyzetméter beépített felület, a
hozzá tartozó 2.454 négyzetméteres területtel, a 14-es számú farm
bejáratánál, Dedrád falu belterületének szélén, 50 méterre a DJ154
jelzésű megyei úttól, amely összeköti Szászrégent Bátossal. Kikiál-
tási ár összesen 120.607,2 lej. 

2. Ingatlan: 14-es számú farm – gyümölcsraktárak, istállók,
üzemanyagraktárak, karám, fészer, szálláshelyek, összesen
2.814,02 négyzetméteres beépített felülettel, 3.279,02 négyzetméte-
res teljes felülettel, a hozzá tartozó 20.446 négyzetméter területtel
és a teljes állóeszközkészlettel, kb. 800 méterre a DJ 154 jelzésű
megyei úttól, ami összeköti Szászrégent Bátossal. Kikiáltási ár: egy
tömbben: 488.280,8 lej. 

Az árak nem tartalmazzák a héát. 
Az árverésen részt vehet bármely jogi és/vagy magánszemély,

aki/amely igazolja, hogy 24 órával az árverés előtt garanciaként
befizette a kikiáltási ár 10%-át, a részvételi díjat, és megvásárolja
a tenderfüzetet. Az árverés a cégfelszámoló székhelyén lesz 2021.
december 24-én 13 órától, és a javak értékesítéséig minden pénte-
ken ugyanabban az időpontban megismételik. Bővebb felvilágosí-
tás a 0366/100-551-es és a 0748-836-713-as telefonszámon. 

TELKET VÁSÁROLNÉK
Nyárádra, Marosra nyíló eladó telket keresek, 

1 hektárnál nagyobbat, Marosvásárhely 
30 km-es körzetében.
Tel. 0737-717-780. (sz.-I)

Édes ünnepi ajánlat
Az APICOLA Kft. üzleteiben 
• Marosvásárhely, 1918. December 1. út 35. szám
• Szászrégen, Stadion utca 14. szám 
előnyös áron vásárolhat akác- vagy vegyes mézet, pol-

lent, méhpempőt, propoliszt. Kozmetikumok bő válasz-
tékát,  táplálékkiegészítőket, valamint gyógyteákat talál
nálunk. Ne habozzon, termékeink természetesek, a mi-
nőség garantált! 

Cristina Cojocaru mérnök, APICOLA-igazgató,
élelmiszeripari szakértő 

December 17., péntek:
* 20.30 óra, DigiSport 1, Tele-

kom Sport 1, Look Sport: FC Vo-
luntari – Aradi UTA (1. liga, 20.
forduló)

December 18., szombat:
* 15.45 óra, M4 Sport: Ferencvá-

rosi TC – Budapest Honvéd (NB I.,
17. forduló)

* 18.00 óra, DigiSport 1, Tele-
kom Sport 1, Look Sport: Medgyesi
Gaz Metan – CSU Craiova (1. liga,
20. forduló)

* 18.00 óra, M4 Sport: MTK Buda-
pest – Paksi FC (NB I., 17. forduló)

* 20.30 óra, DigiSport 1, Tele-
kom Sport 1, Look Sport +: Buka-
resti Rapid 1923 – Botosáni FC (1.
liga, 20. forduló)

* 20.30 óra, M4 Sport: MOL Fe-
hérvár FC – Mezőkövesd Zsóry FC
(NB I., 17. forduló)

December 19., vasárnap:
* 13.30 óra, DigiSport 1, Tele-

kom Sport 1, Look Sport: Acade-
mica Clinceni – Chindia Târgovişte
(1. liga, 20. forduló)

* 14.00 óra, M4 Sport: Kisvárda
Master Good – Puskás Akadémia
FC (NB I., 17. forduló)

* 16.00 óra, DigiSport 1, Tele-
kom Sport 1, Look Sport +: Kolozs-
vári CFR 1907 – Campionii FC
Argeş Piteşti (1. liga, 20. forduló)

* 17.30 óra, M4 Sport +: Gyir-
mót FC Győr – Debreceni VSC
(NB I., 17. forduló)

* 19.45 óra, M4 Sport +: Zalae-
gerszegi TE FC – Újpest FC (NB I.,
17. forduló)

* 20.30 óra, DigiSport 1, Tele-
kom Sport 1, Look Sport +: Sepsi-
szentgyörgyi Sepsi OSK –
Bukaresti FCSB (1. liga, 20. for-
duló)

December 20., hétfő:
* 17.30 óra, DigiSport 1, Tele-

kom Sport 1, Look Sport: Universi-
tatea 1948 Craiova – CS Mioveni
(1. liga, 20. forduló)

* 20.30 óra, DigiSport 1, Tele-
kom Sport 1, Look Sport: Bukaresti
Dinamo 1948 – Konstancai Farul
(1. liga, 20. forduló)

Román és magyar futballbajnoki
mérkőzések a televízióban

Maros Megyei Labdarúgó-szövetség
540003, Marosvásárhely, Cuza Vodă u., 89. sz., tel: 0265/265-809,

tel/fax: 0265/269-032, e-mail: ajfmures@yahoo.com, 
www.ajfmures.ro, www.frf-ajf.ro

ÖSSZEHÍVÓ
A Maros Megyei Labdarúgó-szövetség (AJF) december 2-i ülé-

sén úgy döntött, a szövetség statútuma 30. cikkelyének 4. bekezdése
értelmében január 22-én 11 órára összehívja a szövetség rendes
közgyűlését a marosvásárhelyi Mihai Eminescu Kulturális Köz-
pont székházába (N. Grigorescu utca 19. szám).

Napirenden:
a) A határozatképesség megállapítása
b) A napirend elfogadása
c) A szövetség elnökének beszéde
d) Három személy kijelölése a közgyűlés jegyzőkönyvének veze-

tésére vagy annak ellenőrzésére, ha gyorsírással jegyezték le.
e) A végrehajtó bizottság és a szövetség ügyvezetője jelentésének

bemutatása
f) Az előző évi könyvelési mérleg bemutatása és megszavazása,

a végrehajtó bizottság tisztség alóli felmentése
g) A cenzori jelentés bemutatása és szavazással történő elfoga-

dása
h) Az éves tevékenységi terv és a költségvetés bemutatása és el-

fogadása 
i) Csatlakozás, leválás, egyes tagok visszalépése
j) A labdarúgó-szövetség aktualizált alapszabályzatának elfoga-

dása
Bucur Mircea elnök 

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)
A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes körű
ellátást biztosít a segélyből (koporsó, szállítás, balzsamozás, temet-
kezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534.
(65326-I)
TEHERSZÁLLÍTÁST vállalok maximum 1,5 tonnáig. Tel. 0748-
580-389. (p.-I)
A DSU MURES KFT. alkalmaz GÉPKEZELŐT AUTOMATA
PRÉSGÉPEKHEZ, FÉMMEGMUNKÁLÓT, SZERSZÁMLAKA-
TOST. Az önéletrajzot a dsu.mures@nituri.ro e-mail-címre küldhetik.
Tel. 0265/319-971, hétfőtől péntekig 8-16 óra között. (p.-I)
A TIMKO PÉKSÉG alkalmaz 3-as fokozatú BETEGNYUGDÍJA-
SOKAT, SOFŐRT és ELADÓKAT üzleteibe. Érdeklődni a Bodoni
utca 85. szám alatt vagy a 0756-128-310-es telefonszámon. (66105-I)
ÁLLATGONDOZÓT alkalmazunk teljes ellátással. Tel. 0744-624-
809. (22904-I)
ALKALMAZUNK AUTÓKAROSSZÉRIA-LAKATOST. Tel.
0745-832-391. (22909-I)
A marosvásárhelyi MOBEX RÉSZVÉNYTÁRSASÁG alkalmaz
SZAKKÉPZETLEN MUNKÁSOKAT és ASZTALOSOKAT. Érdek-
lődni a 0746-059-541-es telefonszámon. (22910-I)
VÁLLALJUK IDŐSEK GONDOZÁSÁT saját otthonukban.
Gyógytorna végzése ágyhoz kötött személyeknek; bármilyen, teljes
körű ügyintézést vállalunk. Ebéd házhoz szállítása. Tel. 0756-680-
226. (14185-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat



VÁLLALUNK villanyszerelést, vízsze-
relést. Tel. 0774-574-527. (14204-I)

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

AUTOMATA MOSÓGÉPEK, MOSO-
GATÓGÉPEK, ruhaszárítók, hűtő-
szekrények, sütők, porszívók, gáz- és
villanykályhák javítását vállaljuk az
ügyfél lakásán, bárhol Maros megyé-
ben. Kelemen szerviz. Tel. 0265/243-
294, 0745-560-092. (13811-I)

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

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

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

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

VÁLLALUNK: garázsjavítást, ács-
munkát és bármilyen javítást. Tel.
0767-837-782. (14050)

VÁLLALUNK: tetőjavítást, csatorna-
javítást, festést, bármilyen javítást.
Tel. 0759-467-356. (14050)

VÁLLALUNK: benti munkát, csator-
najavítást, tetőjavítást, bármilyen ja-
vítást. Tel. 0755-654-115. (14050)

VÁLLALUNK tetőjavítást, meszelést,
festést, padlásszigetelést, padlásta-
karítást, parkettcsiszolást. Tel. 0742-
734-062, Hunor. (14190-I)

KITAKARÍTUNK udvart, garázst, la-
kást. Vállalunk bontást, felvásárolunk
használaton kívüli tárgyakat. Tel.
0747-816-052. (14218)

ENGEDÉLYEZETT személy garázst
szigetel, és Lindab lemezzel fed. Tel.
0743-512-168. (14219)

GONDOZÓT/ÁPOLÓT keresünk
fennjáró, alzheimeres, idős édes-
anyám mellé állandó ittlakással vagy
éjjeli ügyeletre 19 órától reggel 8
óráig vagy a 14-18 óra közötti idő-
szakra. Tel. 0747-828-618. (14215-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Bennünk él egy arc és a végtelen
szeretet, amit tőlünk soha senki
el nem vehet. Hiányodat feldol-
gozni nem lehet, csak próbálko-
zunk élni nélküled.
Kegyelettel és fájó szívvel emlé-
kezünk a drága jó feleségre,
édesanyára, nagymamára, 
DEMETER ANNÁRA halálának 5.
évfordulóján. Emléke legyen ál-
dott, nyugalma csendes! Szeret-
tei. (14222-I)

2020. december 29-én NAGY-
FOGARASI MÁRTA eltávozott
szerettei közül. A rá való megem-
lékezés 2021. december 19-én
lesz a mezőbándi református
templomban. Életed elég rövid
volt. Fájdalmaid túl súlyosak vol-
tak. Nyugalmad legyen áldott!
Franciska. (14234-I)

Édesapánk, LAKATOS TIBOR
egyéves elhunyta alkalmával sze-
retettel megemlékeznek fiai:
Tibor és Zsolt, felesége, Hermina
és a család többi tagja. Emlékét
szívünkben őrizzük. (14181-I)

„Csak az idő múlik, feledni nem
lehet, szívünkben örök a fájdalom
és a szeretet.”
Szomorú szívvel emlékezünk
december 18-án a nyomáti 
SÓFALVI ERNŐRE halálának 4.
évfordulóján. Emléke legyen ál-
dott, nyugalma csendes! Nővére
és családja. (14197)

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal búcsúzunk jó
barátunktól, 

BANGA JÁNOS CSABÁTÓL
aki hosszú szenvedés után, éle-
tének 60. évében csendesen
megpihent Magyarországon. Em-
lékét örökre őrizni fogjuk. 

Potyó, Enikő és Timike.
(14242-I)

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a
drága, szerető feleség, édes-
anya, nagymama, anyós, anya-
társ, testvér, nagynéni, sógornő,

TŐVISSI IBOLYA
a Prodcomplex volt dolgozója 

életének 74. évében, nagy fájdal-
mak közt megpihent.
Temetése december 17-én, pén-
teken 13 órakor lesz a református
temetőben. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! Béke pora-
ira! 

A gyászoló család. (14230-I)

Mély fájdalommal tudatom, hogy
drága gyermekem, testvér, férj,
édesapa, rokon, szomszéd és jó
barát, 

BÂNDEANU JÓZSEF 
életének 46. évében 2021. de-
cember 13-án elhunyt. Temetése
2021. december 17-én, pénteken
15 órakor lesz a Jeddi úti temető-
ben. Emléke legyen áldott, nyu-
galma csendes! 
Összetört szívű édesanyja.
(14232-I)

Lám, ennyi az élet, gondoltad-e,

Egy pillanat, és mindennek vége.

Szólni sem tudtál, hogy indulsz a

messzeségbe.

Maradt a nagy bánat, egy csen-

des sírhalom,

Szerető szívekben örök gyász és

fájdalom.

Fájdalmas szívvel búcsúzunk

drága testvérünktől, 

BÂNDEANU JÓZSEFTŐL, 

akinek a szíve 46. életévében

megszűnt dobogni. 

Testvérei: Anna-Mária és Potyika.

Szívünkben örökké élni fogsz.

(14232-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

a szeretett édesanya, nagymama,

dédnagymama, testvér, anyós,

rokon és jó barát,

KOVÁCS MÁRIA

(Marika)

életének 83. évében Budapesten

elhunyt.

Temetése 2021. december 22-én,

szerdán 11 órakor lesz a dunaha-

raszti temetőben. 

Emléke legyen áldott, nyugalma

csendes! 

A gyászoló család. (14235-I)

Fájó szívvel tudatjuk mindazok-

kal, akik ismerték és szerették,

hogy a demeterfalvi születésű

id. özvegy BALOGH KÁROLY

életének 79. évében rövid szen-

vedés után visszaadta lelkét Te-

remtőjének.

Drága halottunk virrasztása de-

cember 17-én, pénteken 16 órától

lesz, és utolsó útjára december

18-án, szombaton 13 órakor kí-

sérjük a demeterfalvi sírkertbe.

Áldott legyen emléke! 

Szerettei. (14237-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Őszinte részvétünket és együttér-

zésünket fejezzük ki Bernád 

Tündének, valamint Péter István-

nak és családjuknak szeretett

édesanyjuk, PÉTER BERTA el-

vesztése miatt érzett fájdalmuk-

ban.

Szepessy László és családja. (-I)

„Küzdöttél, de már nem lehetett,

csend ölel át és szeretet. Örökké

él, kit igazán szeretnek.”

(Kosztolányi)

Fájó szívvel búcsúzunk a szere-

tett unokaöcsémtől, keresztfiam-

tól,  BÂNDEANU JÓZSEFTŐL,

akinek emléke örökre a szívünk-

ben marad. Nyugodj békében,

drága Fiúka! Őszinte részvétünk

a gyászoló családnak, fájdalmuk-

ban osztozunk. Sok erőt és vi-

gasztalódást kívánunk! 

Mihálydeák Ilona és családja.

(14228-I)

Megrendülten vettük tudomásul,

hogy drága barátnőnk, kolléga-

nőnk, KOVÁCS MÁRIA (Marika)

életének 83. évében Magyaror-

szágon elhunyt. Temetése 2021.

december 22-én, szerdán 11 óra-

kor lesz a dunaharaszti temető-

ben. A gyászoló családnak

őszinte részvétünket fejezzük ki.

Isten nyugtassa békében! Em-

léke legyen áldott, nyugalma

csendes! Volt barátai és munka-

társai.  (14235-I)
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Ott pihensz, ahol már nem fáj
semmi, nyugalmadat nem zavarja
senki. Életed elszállt, mint a virágil-
lat, de emléked ragyog, mint a fé-
nyes csillag.
Kegyelettel emlékezünk 

FAZAKAS ISTVÁNRA 
halálának 3. évfordulóján. 
Szerető felesége, lányai, veje, uno-
kái, dédunokái. (14231)

„Nem vársz már minket ragyogó szemekkel,
Nem örülsz már nekünk szerető szíveddel,
De hisszük, hogy égi otthonodban békére leltél,
hisz te a jónál is jobbat érdemeltél.
Kedves emléked szívünk őrzi,
s mindenért, mi voltál, örök hálám,
nyugodj békében, drága Édesapám!

Szomorú szívvel emlékezünk december 17-én a nyárádkarácsoni 
SZÉKELY KÁLMÁNRA 

halálának 2. évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma csen-
des!
Emlékét őrzi neje, lánya, Katika és családja. (14240-I)

MAROS MEGYEI TANÁCS

MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG

MUNKÁLATKÖVETÉSI SZOLGÁLAT

KÖZLEMÉNY
A MAROS MEGYEI TANÁCS, mint az „152A megyei úton levő átereszek helyreállí-
tása, Marosvásárhely (15-ös országút) – Mezőbánd – Radnót (15-ös országút),
5km+570 és 5km+790, valamint a meglévő közművek védelme/elterelése”elne-
vezésű projekt birtokosa, értesíti az érdekelteket, hogy a Maros Megyei Környe-
zetvédelmi Ügynökség meghozta a tervről a besorolási szakaszra vonatkozó
döntést, nincs szükség a környezetre gyakorolt hatást felmérő tanulmányra.

A „152A megyei úton levő átereszek helyreállítása, Marosvásárhely (15-ös ország-
út) – Mezőbánd – Radnót (15-ös országút), 5km+570 és 5km+790, valamint a meg-
lévő közművek védelme/elterelése” elnevezésű projektet Maros megyében
Marosszentkirály község területén levő, a földhivatali nyilvántartásban az 54768-
as telekkönyvszámú területen, valamint Marosszentkirályon és Náznánfalván a
főutcában javasoljuk kivitelezésre. 

A besorolási döntés tervezete és annak indoklása a következő internetes oldalon
tanulmányozható: http://apmms.anpm.ro. 

Az érdekeltek a besorolási döntés tervezetével kapcsolatos megjegyzéseiket/ész-
revételeiket elküldhetik a Maros Megyei Környezetvédelmi Ügynökséghez inter-
netes oldalán való közlésétől számított 10 napon belül.

Az ELNÖK nevében
Szász Zoltán Tibor Paul Cosma
megyemenedzser FŐJEGYZŐ

Ovidiu Georgescu
ALELNÖK
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A Carit-San Medical 
rendelőintézet 

ingyenes
laboratóriumi vizsgálatra

várja az érdeklődőket 
családorvosi, illetve szakorvosi küldőpapír

alapján. 
Még van keretösszegünk decemberre!

Telefonszámaink programálásért:
• (0730) 619 408
• (0265) 269 172

Aurel Filimon utca 15. szám

www.caritsanmed.ro

Búcsúztassa az óévet a szovátai Telekiben!
A Teleki Hotel Szovátán, egészséges, zajmen-
tes és nyugodt, erdei környezetben várja ven-
dégeit a téli időszakban is. Nálunk elfelejtheti
a nagyváros zaját, a forgalmi dugókat, és kipi-
henheti a munkahelyi stressz okozta fáradal-
makat is. 
Szállását a Teleki Hotel épületében két-, 
illetve háromágyas, fürdőszobás, minibárral
felszerelt szobákban biztosítjuk, de amennyi-
ben nagycsaládos, vagy több gyerekkel 
utazna,  az ifjúsági részlegünket is bérelheti.
A parkolásért nem kell felárat fizetni, a szálló-
ban mindenütt elérhető az ingyenes wifiszol-
gáltatás, a szobákban televízió található.
A szálláshelytől autóval mindössze 8,5 km-re, negyedóra alatt elérhető Maros megye egyetlen, sífelvonókkal felsze-
relt síközpontja, ahol kezdők és haladók egyaránt hódolhatnak téli hobbijuknak, két 1100 m hosszú sípályán. A közeli
Bogdán-tető vagy a Havas Bucsin hóbiztos terepei is csak  félórányi utazásra (25-30 km) vannak szállónktól. 

Szilveszteri akciók: 
3 éjszaka, 2021. 12. 30. – 2022. 01. 02. között

- szuperior szobáinkban (korlátozott számban) 780 lej/fő
- **-os szobában 650 lej/fő

2 éjszaka,  2021. 12. 31. – 2022. 01. 02. között 
- szuperior szobáinkban (korlátozott számban) 615 lej/fő
- **-os szobában 465 lej/fő

A csomag tartalma:
• szállás félpanziós ellátással (bőséges svédasztalos reggeli és vacsora); igény esetén ebéd is rendelhető;
• december 31-én ünnepi vacsora szilveszteri és újévi finomságokkal;
* a csomag nem tartalmazza az italfogyasztást! 
A megrendelés véglegesítéséhez foglaló fizetése szükséges, banki átutalással. Az átutaláshoz szükséges adatokat a
megrendelést követően bocsátjuk rendelkezésre. Foglalási határidő: december 23. 
Szilveszteréjszakai akció: 

- ünnepi vacsora szilveszteri és újévi finomságokkal, 120 lej/fő.
Amennyiben szobát is igényel, a szuperior szoba ára 150 lej/fő, **-os szobában 100 lej/fő. 

!!! 4 éjszaka
Teljes ellátással és szilveszteri menüvel 

(2021. 12. 29. –  2022. 01. 02. között)
szobatípus függvényében: 740 és 900 lej közötti áron!

A Teleki Hotel területén a hatályos Covid járványügyi előírá-
sok érvényesek.

További információk, illetve foglalás 
a teleki.szovata@gmail.com e-mail-címen

és a 0265-570-725-ös telefonszámon.


