
Nem hosszú távon, csupán 2020. december 31-ig tart az „en-
gedmény” a tanács részéről. Csak azok a gazdasági egységek
maradhatnak, amelyek jelenleg is a Somostetőn működnek. 

A marosvásárhelyi tanácsosok a tegnapi ülésen kisebb vita után úgy
döntöttek, lehetőséget nyújtanak az állatkert felé vezető sétányon mű-
ködő étkeztetési egységeknek, hogy még legfeljebb 6 hónapig helyben
maradhassanak. 

A javaslat Peti András részéről érkezett, aki hangsúlyozta: fontos,
hogy a Somostetőn, amely a marosvásárhelyiek egyik kedvenc kikap-
csolódási helye, hagyományos, helyi termékeket fogyaszthassunk, és ez

csak úgy lehetséges, ha a helyi vállalkozóknak lehetőséget biztosítunk,
hogy termékeiket értékesíthessék. Természetesen törvényesen – tette
hozzá. Peti András úgy vélte, egy újabb versenytárgyalás lebonyolításáig,
vagyis legtöbb 6 hónapig, de nem tovább, mint ez év december 31., a
Somostetőn 20 gazdasági egység maradjon. Bakos Levente ülésvezető
szerint a marosvásárhelyi közműszolgáltatási ügyosztály ez idő alatt le-
bonyolíthatja a licitet 2021-re. A vita alatt Bakos Levente szót adott Cla-
udiu Maiornak, a polgármester tanácsadójának, aki 35 helyszínre javasolt
vendéglátóegységeket, később a bódék számát 30-ra „engedte” le. 

A tanács jegyzője hangsúlyozta, hogy licit nélkül nem használható a
közterület, illetve Vajda György kérdésére, hogy tisztázott-e a szóban

Nem szűnik 
a veszély, nőnek 
a károk
Még fel sem tudták számolni a hétfői
árvízzel járó károkat Nyárádremete
községben, szerdán délelőtt ismét
nagy mennyiségű csapadék zúdult le,
ezúttal a községközpontra. Kora dél-
után Nyárádszeredát is elérte az eső-
felhő.
____________4.
A küküllődombói
unitárius templom
orgonáinak 
története
Az 1747-es püspöki vizitációs jegyző-
könyv leírja a templomot: „A templom-
nak egy része bolthajtásos, más része
mennyezetes, padimentuma deszka,
prédikáló szék kő s veluma is van, fö-
dele sendelyes. Kőtorony van és abba
két harang.”
____________5.
Rouen és 
Jeanne d’Arc
A híres francia nemzeti hős, katolikus
szent, Jeanne d’Arc, azaz Szent Jo-
hanna, az „orléans-i szűz” egy lotarin-
giai faluban született 1412-ben, az
angol–burgundi szövetség és Francia-
ország közötti százéves háború
(1337-1453) idején. 
____________15.
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Kiskirályok

Az adjon vizet nektek, akit megszavaztok! Ezt a Dolj megyei Secu
község polgármestere jelentette ki, miután levágta a falu lakói egy
részének az ivóvizét. Az illető azon háborodott fel, hogy a fülébe ju-
tott a hír, miszerint az emberek nem akarják újraválasztani. A helyi
újság szerint emiatt hagyott víz nélkül 50 gazdaságot. Kivette a szi-
vattyút, és földdel fedte be a kutat. A helyi sajtó szerint a kút még
2009-ben európai pénzalapokból készült az előző polgármester ide-
jében. A mérges községvezető pedig – büntetésből – már több mint
egy hete ivóvíz nélkül hagyta az 1.100 lelket számláló falut. Az em-
berek háborognak, hiszen a közkút nem a polgármester magántulaj-
dona, a tévék is felkapták a hírt.

A polgármester, aki a falusiak szerint a hivatal jegyzőjéhez (a je-
lenlegi községvezető ellenjelöltjéhez) utasította őket azzal, hogy kér-
jenek tőle vizet, ha rá akarnak szavazni, másként magyarázza a
dolgokat. Szerinte az ominózus kútban soha nem is volt víz, a szi-
vattyú sem működött, „azoknak az embereknek soha nem volt vizük”.
Most azért fedte be földdel, „nehogy beleessenek a gyerekek”. Akiket
egész mandátuma alatt nem féltett, csak akkor, amikor kiderült, hogy
az emberek nem akarják újraválasztani. Mi több, az ellenében in-
dulni merészelő hivatali jegyzőt – okkal, ok nélkül – fegyelmi bizott-
ság elé akarja citálni.

A bosszúálló polgármester ugyanaz a személy, aki 2017-ben a
saját földjéhez vezető mezei utat leaszfaltoztatta, miközben a faluban

Mózes Edith

(Folytatás a 3. oldalon)

A Somostetőn maradhatnak a vendéglátósok
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Súlyos balesetek
Szerdán súlyos közúti baleset történt Segesvár és Héj-

jasfalva között az E60-as úton: egy kamion és egy sze-
mélygépkocsi ütközött. A kamionban utazó 50 éves férfit
a mentők elszállították; a gépkocsi roncsai közé szorult fér-
fit a tűzoltóknak feszítővágóval kellett kimenteniük, őt
mentőhelikopterrel szállították el a helyszínről, közölte a
rohammentő szolgálat. Alsóköhéren egy főúton parkoló
gépkocsi gyúlt meg és égett el teljesen. Áldozat nem volt.
Mezőszilváson egy személygépkocsi borult fel, amelyben

négy személy ült. Hármuknak sikerült kimenekülniük, a
negyediket a segítségükre sietők mentették ki. A forgalmat
mindkét irányban lezárták – közölte a katasztrófavédelmi
felügyelőség sajtószóvivője. 
Tűz Marosszentkirályon 

Csütörtökön hajnalban Marosszentkirályra riasztották a
tűzoltókat, ahol egy főút menti portán a gazdasági épület
gyúlt meg. A tűzből nem lehetett kimenteni a bent rekedt
szárnyasokat, de a tűz más épületekre való átterjedését si-
került megfékezni. 

Közeledik a kedvezményes 
adófizetés határideje 

Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala tájékoztatja az
adófizető magán- és jogi személyeket, hogy a 2020. évre
vonatkozó ingatlan-, telek- és gépjárműadó befizetésének
első határideje június 30-a. Amennyiben az érintett maros-
vásárhelyiek eddig az időpontig teljes egészében befizetik
az egész évi helyi adókat, 10%-os kedvezményben része-
sülnek. Az ingatlanok adófelértékelési jelentéseit szintén
június 30-ig lehet benyújtani. 

Véget értek a kisérettségi vizsgák
Tegnap anyanyelvből vizsgáztak a nyolcadik osztályt vég-
zett diákok. Az ideiglenes vizsgaeredményeket június 22-
én, hétfőn függesztik ki, a fellebbezéseket aznap 16–19
óra között fogadják. A végső eredményeket június 27-én
hozzák nyilvánosságra. A meghirdetett középiskolai he-
lyekből július 2–6. között választhatnak a végzősök. A vizs-
gajegyek és a négyévi jegyátlag szerinti számítógépes
elosztásra július 10-én kerül sor, az eredményről a diákok
aznap értesülnek.

Helyi termékek vására 
A hét végén, június 19–21. között Marosvásárhelyen, a Vár
sétány piacterén újra megtartják a helyi termelők vásárát,
amelyre élelmiszeripari termelők, forgalmazók, kézműve-
sek jönnek el Maros, Hargita, Szeben, Brassó, Fehér, Su-
ceava, Beszterce és Kolozs megyéből. A szervezők az
eseményen a járványügyi előírások betartására is hang-
súlyt fektetnek, ezért arra kérik a résztvevőket, hogy visel-
jenek védőmaszkot, használják minél gyakrabban a
fertőtlenítőszereket, és tartsák be a távolságtartásra vonat-
kozó törvényes előírásokat. 

Újraindult az ügyfélfogadás
A megyei Kataszteri és Ingatlannyilvántartó Hivatal június
15-től, hétfőtől újra fogadja az ügyfeleket, a szabályoknak
megfelelően átrendezett hivatalban. Az előírás szerint a tá-
volságtartás, a maszk viselése és a kézfertőtlenítés köte-
lező. Azok az ügyfelek, továbbá a közjegyzők, akiknek
hozzáférésük van az informatikai alkalmazásokhoz, to-
vábbra is online folytathatják az ügyintézést. A kihallgatá-
sokat előjegyzés alapján ütemezik be, az előjegyzés a
hivatal honlapján történik: http://ocpi-ms.ro/programde-au-
diente.html. A kataszteri hivatal hétfőtől csütörtökig 8-
16.30, pénteken 8-14 óra között tudakozót üzemeltet.
Telefon: 0743-017-456, 0265- 211-338 – Marosvásárhe-
lyen; 0265/779-733, 0743-017-953 – Segesváron;
0265/513-650 – Szászrégenben; 0265/446- 137 – Dicső-
szentmártonban; 0265/411-316 – Marosludason.

Hírszerkesztő: Mezey Sarolta

Ma GYÁRFÁS, 
holnap RAFAEL napja.
RAFAEL: héber eredetű, je-
lentése: Isten meggyógyít. A
Biblia szerint a három arkan-
gyal, azaz főangyal egyike Ra-
fael. 

19., péntek
A Nap kel 

5 óra 28 perckor, 
lenyugszik 

21 óra 18 perckor. 
Az év 171. napja, 
hátravan 195 nap.

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2020. június 18.

1 EUR 4,8394
1 USD 4,2998

100 HUF 1,4028
1 g ARANY 238,8513

IDŐJÁRÁS
Változó idő
Hőmérséklet:

max. 180C
min. 150C

Megyei hírek

Elsőként a romániai községek közül
Föld alatti hulladéktárolók Maroskeresztúron
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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

Rendőrségi hírek

Jó hír, hogy a koronavírus-járvány miatti korlátozások
után a WizzAir légitársaság fokozatosan visszaállítja a régi
menetrendjét. Június folyamán kedden, csütörtökön és
szombaton üzemel a budapesti járat, július elsejétől viszont
újra napi járatok lesznek. Június 18-ától heti két alkalommal
– vasárnap és csütörtökön – közlekedik a memmingeni
járat, a londonit június 26-ától egyelőre heti két alkalommal
szeretnék indítani. Nagy-Britannia egyelőre sárga zónában

van, ami azt jelenti, hogy ha addig nem változik a helyzet,
akkor az innen érkezőknek két hétre elkülönítésbe kell vo-
nulniuk. A dortmundi járat július elsejétől szerdán és vasár-
nap fog közlekedni – derül ki a WizzAir honlapjáról. Peti
András, a marosvásárhelyi repülőtér igazgatója tájékozta-
tott, hogy június 28-ától indulnak az antalyai járatok, s vár-
ják az egyiptomi, tunéziai és görög charterjáratok, valamint
a bukaresti és a tengerpari Tarom-járatok indulását is. 

Fokozatosan visszaáll a WizzAir menetrendje

Föld alatti hulladéktárolók érkeztek a hét elején
Maroskeresztúrra. A romániai községek között
egyedinek számító beruházásról – amely a ha-
gyományos hulladéktárolást felváltva egy higié-
nikusabb környezet megteremtését teszi
lehetővé – Kovács Edit polgármester nyilatkozott
lapunknak. 

– A múlt hét közepén kezdődtek Maroskeresztúron az
új hulladéktárolók beszerelését előkészítő munkálatok. A
tömbházak közelében két helyszínen készültek el az árkok
a beton alapú kukák behelyezésére. Az egyedi méretű és
kivitelezésű tárolók Portugáliából érkeztek. A beszállító el-
mondása szerint Maroskeresztúr az első község Romániá-
ban, amelyik ilyen jellegű kukákat rendelt. A beruházás
értéke héával 142.800 lej. Ez a teljes mértékben helyi for-
rásból biztosított összeg a tervezés, kivitelezés, beszerelés
költségeit, illetve a tárolók árát is magába foglalja. A táro-
lók négy részből állnak: egy betonból készült aljból, egy
polietilén középső tárolórészből, a fedélrészből és a nyit-
ható garatból. Minden fém alkatrész, időtálló galvánlemez-
ből készült. A lakosok a földfelszín felett elhelyezkedő
garaton keresztül könnyedén behelyezhetik háztartási hul-

ladékaikat, a fedélrészen pedig könnyen lehet közlekedni.
A szállítóvállalat alkalmazottja szintén erőfeszítés nélkül
nyithatja a 90 fokban nyíló fedelet, illetve emelheti ki a
könnyű anyagból készült központi tárolóegységet a tarta-
lom kiürítéséhez. 

– Hány lakost tudnak kiszolgálni ezek a tárolók?
– A négy, egyenként öt köbméter űrtartalmú hulladék-

tároló közül kettő az 537-es számú tömbházsornál talál-
ható, 250 személyt szolgál ki. A másik három tárolót a
678-as számú tömbházsornál helyeztük el, ahol 750 sze-
mély veheti igénybe. 

– Mi motiválta leginkább a beruházást?
– A hulladékmennyiség Maroskeresztúron mind több,

jelenleg 4 kg-ra nőtt a napi fejenkénti 2,5 kg-ról. Ez egyér-
telműen szükségessé tette a korszerűbb, higiénikusabb
megoldást. 

Szerda reggel a hulladékszállító cég ki is próbálta a tá-
rolók működését, amelyek most már hivatalosan is üzem-
képesek. Kovács Edittől megtudtuk, hogy eddig kéthetente
vitték el a szemetet Maroskeresztúrról, és mivel a föld
alatti tárolók kapacitása azonos a korábbi, hagyományos
tárolókéval, valószínűleg ez az időintervallum továbbra is
megfelelő lesz. Ha mégsem, akkor igényelni fogják a szol-
gáltatás gyakoribbá tételét. 

Nagy Székely Ildikó

Fotó: Nagy Tibor 



csupán földutak vannak, és a lakosok szerint esőzések
idején meg sem lehet személygépkocsival közelíteni. Rá-
adásul víz- és csatornahálózat sincs. Az emberek szerint
a mandátuma alatt villát épített magának, de az Orszá-
gos Feddhetetlenségi Ügynökség is felfigyelt rá, sőt be-
folyásolással való üzérkedés vádja is felmerült ellene.

Sok hasonló „kiskirály” szaladgál szerte az ország-
ban. Akiknek fejükbe szállt a hatalom, nemzetiségtől
vagy pártszínezettől függetlenül, és azt képzelik, bármit
megtehetnek mindenféle következmény nélkül. Mandátu-
muk idején látványosan meggazdagodnak, hatalmas vil-
lákkal, csodaautókkal ágálnak szégyentelenül. Az
emberek meg az utcasarkon szidják őket, de választáskor
megint csak rájuk ütik a pecsétet.

Elhunyt Benedek Tibor
Vári Attila, a Magyar Vízilabda-szövetség (MVLSZ)
elnöke szerint a csütörtök hajnalban elhunyt Bene-
dek Tibor igazi példakép volt játékosként és edző-
ként is. „Nehéz... Nagyon nehéz... Keresem,
nehezen találom a szavakat... Sorjáznak az emlé-
kek, a közös emlékek. Amikor gyerekek voltunk,
amikor ifjú titánként fejjel mentünk a falnak, amikor
edzésről edzésre kemény dolgoztunk azért, hogy
egyszer ott állhassunk a dobogó tetején. Ott álltunk.
Együtt, egymás kezét fogva, mosolyogva, sírva.
Most is sírunk, könnyezünk, együtt, a vízilabdacsa-
lád, együtt a sport családja, együtt a magyarság” –
írta az MVLSZ honlapján Vári Attila. Úgy fogalma-
zott, felfoghatatlan veszteség, hogy „nincs már kö-
zöttünk, hogy nem nevethetünk együtt, nem
ölelhetjük át egymást”. „Példakép, igazi példakép
volt ő, mind játékosként, mind edzőként. Példakép
emberként. Nehéz... Nagyon nehéz... Pótolhatatlan
veszteség ért bennünket. Tibi, ígérem, az általad el-
kezdett csodálatos munkát, az utánpótlás megrefor-
málását folytatjuk a többiekkel! Mindig itt leszel a
szívünkben! Isten Veled, barátom!” – olvasható a
megemlékezésben. A háromszoros olimpiai, világ-
és Európa-bajnok vízilabdázó súlyos betegség után,
életének 48. évében csütörtök hajnalban hunyt el.
Benedek Tibort az Emberi Erőforrások Minisztéri-
uma és a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB), vala-
mint a Magyar Vízilabda-szövetség is saját
halottjának tekinti. (MTI)

Másodszorra sem tudták 
megbírságoltatni Borboly Csabát

A székely és magyar jelképek, valamint a magyar
nyelv székelyföldi használata ellen küzdő Méltósá-
gért Európában Polgári Egyesületnek (ADEC) má-
sodik nekifutásra sem sikerült tetemes bírságot
kiróvatnia a bírósággal Borboly Csabára, a Hargita
megyei önkormányzat elnökére a székely jelképek
használata miatt. A Marosvásárhelyi Táblabíróság
által szerdán kimondott jogerős ítéletről Borboly
Csaba számolt be az egyik közösségi portálon köz-
zétett videóüzenetben. Mint megemlítette: a Dan Ta-
nasa blogger által vezetett egyesület közel 200 ezer
eurónak megfelelő bírság megállapításáért perelte,
de a pert véglegesen elveszítette. „Arra hívok fel
mindenkit, hogy a szimbólumainkért folytatott harcot
ne adjuk fel, ha minden jól megy, és az igazságszol-
gáltatás végzi a dolgát, lehetnek kedvező ítéletek.
Fel lehet venni a harcot, le lehet győzni Dan Tana-
sát” – jelentette ki Borboly Csaba. (MTI)

Új díjszabás a vezetői igazolvány-
nál és a forgalmi engedélynél

Június 17-étől új díjszabása van a gépjárművezetői
jogosítvány és a forgalmi engedély kiváltásának –
tájékoztatott csütörtökön az Országos Vezetőijogo-
sítvány- és Gépjármű-nyilvántartó Igazgatóság
(DRCPIV). Az igazgatóság által az Agerpres hír-
ügynökségnek megküldött dokumentum szerint a
gépjárművezetői jogosítvány kiváltása 89, a forgalmi
engedély kiváltása 49 lejbe kerül. A dokumentum
szerint, aki június 17-e előtt befizette a régi tarifát,
és 30 napon belül kiváltja a hajtási és/vagy forgalmi
engedélyét, annak nem kell különbözetet fizetnie.

Egyszerű indítvány 
az egészségügyi miniszter ellen

Az indítványban a kezdeményezők rámutatnak, az
emberek egészsége minden kormány legfőbb prio-
ritása kellene hogy legyen, a jelenleg tisztségben
levő kabinet azonban több ízben is kudarcot vallott,
és hazudott az embereknek. A dokumentum aláírói
többek között azzal vádolják a „LuCoVid-kormányt”
és az egészségügyi minisztert, hogy akadályoztatják
a fővárosban a főpolgármester által kezdeményezett
koronavírus-tesztelést, amely „feltárta volna az igaz-
ságot a járványról”, és megakadályozta volna a kor-
mányt abban, hogy „meghamisítsa a járvány
alakulásával kapcsolatos hivatalos adatokat”.
(Agerpres)

Ország – világDöntött a marosvásárhelyi tanács
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2020. június 19., péntek ________________________________________ HÍREK – TUDÓSÍTÁSOK  _____________________________________________ NÉPÚJSÁG 3

Az új, kiterjedt és növekvő nukleáris képességű
orosz rakétarendszerek fejlesztésére és telepítésére
válaszul az Észak-atlanti Katonai Szövetség kiiga-
zítja nukleáris elrettentő képességét a szövetséges
országok biztonságának fokozására – közölte Jens
Stoltenberg NATO-főtitkár Brüsszelben szerdán, mi-
után a szövetséges tagállamok védelmi miniszterei
befejezték kétnapos videókonferenciájuk első mun-
kanapját.

A főtitkár online sajtótájékoztatóján hangsúlyozta: Oroszor-
szág növekvő nukleáris képessége biztonsági kérdéseket vet fel.

Mint emlékeztetett, a nemrégiben kifejlesztett és telepített,
új, SSC-8 típusú orosz rakétarendszer a közepes és rövid ha-
tótávolságú nukleáris eszközök felszámolásáról szóló szerző-
dés (INF) megszűnéséhez vezetett.

Moszkva tovább folytatja harci képességének korszerűsí-
tését, egyebek között hiperszonikus fegyverek gyártásával. A
könnyen mozgatható és elrejthető rakétarendszere európai cél-
pontokat képes elérni, modernizálja a kontinentális balliszti-
kus rakétáit is, valamint egy nukleáris hajtóművel rendelkező
rakéta kidolgozásán fáradozik. Az orosz nukleáris retorika
célja a NATO-szövetségesek fenyegetése és megfélemlítése
– jelentette ki.

„Miközben a szövetség folytatja a védelem és elrettentés
területén végzett munkáját, nem követi Oroszország destabi-

lizáló és veszélyes magatartását” – fogalmazott Jens Stolten-
berg.

Elmondta, az orosz lépésekre válaszul a védelmi miniszerek
a politikai és katonai elemek kiegyensúlyozott csomagjában
állapodtak meg, amely egyebek mellett a lég- és rakétavéde-
lem, illetve a hagyományos katonai képességek megerősítését
foglalja magába.

A NATO nagy tapasztalatokkal rendelkezik a nemzetközi
fegyverzetellenőrzés és a leszerelés terén. A NATO a hideg-
háború vége óta 90 százalékkal csökkentette nukleáris arze-
nálját Európában, és nem szándékozik újabb szárazföldi
nukleáris rakétákat telepíteni Európába – szögezte le Stol-
tenberg. Mint jelentős katonai hatalom, Kínának is nagy fe-
lelőssége van a leszerelés globális sikere érdekében. Mint
egyre növekvő globális hatalom, itt az ideje, hogy Peking is
részt vegyen a globális fegyverzetellenőrzésben – tette
hozzá.

A főtitkár arra hívta fel a figyelmet, hogy a koronavírus-
járvány okozta feladatokra való fokozott fókuszálás nem je-
lenti azt, hogy más kihívások elmúltak volna. Állami és nem
állami szereplők továbbra is arra törekednek, hogy destabili-
zálják, megzavarják és megosszák a szövetségeseket. A
NATO feladata továbbra is az, hogy készen álljon megvédeni
a szövetséges országokat minden fenyegetés ellen minden kö-
rülmények között – húzta alá Stoltenberg. (MTI)

Stoltenberg: A NATO „kiigazítja” nukleáris elrettentő 
képességét az új orosz rakétarendszerek telepítése okán

Egyhangúlag elfogadta szerdai ülésén döntő ház-
ként a képviselőház azt a törvénytervezetet, amely
augusztus 2-át a roma holokauszt napjává nyilvá-
nítja Romániában.

A törvénytervezet rámutat, hogy 1944. augusztus 2-án az
auschwitz–birkenaui koncentrációs táborban még életben ma-
radt 2897 romát mind kivégezték a gázkamrákban. Ezen a napon
megemlékezeseket szervezhetnek a helyi és központi közigaz-
gatási hatóságok, illetve a művelődésügyi minisztérium, mutat
rá a törvénytervezet. „Az auschwitzi koncentrációs táborokban
egyetlen túlélő roma sem maradt. Josef Mengele különös érdek-
lődést mutatott a romák iránt, és rendkívül kegyetlen kísérletek-
nek vetette alá őket” – érvel az indoklásban a törvénytervezet
kezdeményezője, Vasile Daniel, a Pro Europa Roma Párt tagja,
a nemzeti kisebbségek csoportjában tevékenykedő képviselő.

Vasile Daniel a plénum előtti felszólalásában emlékeztetett,
hogy az Európai Unió már 2015. április 15-én a roma holo-
kauszt európai napjává nyilvánította augusztus 2-át.

„A második világháborúban 500.000 romát végeztek ki.
Romániából 25.000 romát deportáltak Transznisztriába, hogy
kivégezzék őket. Az auschwitz–birkenaui koncentrációs tá-
borban 23.000 romát öltek meg. Egyetlen éjszaka alatt, 1944.
augusztus 2-án 2897 romát végeztek ki, többségükben nőket,
gyerekeket és öregeket” – mutatott rá Vasile Daniel.

Silviu Vexler, a romániai zsidó közösség parlamenti képvi-
selője kifejtette: sokan elfelejtették, hogy a zsidók mellett a
romák is átmentek a holokauszt borzalmain.

Daniel Gheorghe liberális képviselő kijelentette, hogy a
Nemzeti Liberális Párt (PNL) támogatja a törvény elfogadá-
sát, mivel az emberiség történetének egyik legnagyobb tragé-
diájáról, a holokausztról van szó.

Emanuel Ungureanu, a Mentsétek meg Romániát Szövet-
ség (USR) képviselője kifejtette: minden keresztény ember-
nek életében legalább egyszer el kellene mennie Auschwitzba,
hogy lássa, milyen borzalmakra képes az ember szélsőséges
körülmények között. (Agerpres)

Augusztus 2-át 
a roma holokauszt napjává nyilvánítják

Nem szavazta meg a 2020-as állami költségvetés-
kiegészítést az RMDSZ, tekintettel arra, hogy az
nem nyújt reális megoldást az önkormányzatoknak,
a megyei tanácsok alárendeltségében működő kul-
turális intézményeknek, és az önkormányzatok által
biztosított szociális szolgáltatás fedezetlen marad.

Benedek Zakariás, az RMDSZ képviselőházi frakcióveze-
tője elmondta: bár a szövetség öt fontos területet szabályzó
pontban módosította volna az idei állami költségvetés-kiegé-
szítés tervezetét, egyet sem fogadtak el. „A megyei önkor-
mányzatok alárendeltségében működő kulturális intézmények
pénzforrások nélkül maradnak, hiszen a kormány az éves ál-

lami költségvetésben számukra jóváhagyott összegeket önké-
nyesen szétosztotta a helyi önkormányzatok között. A mostani
költségvetés-kiegészítés tehát nincs tekintettel a megyei ön-
kormányzatok alárendeltségében működő kulturális intézmé-
nyekre, a kormány alig négy hónapig tudta biztosítani a
működésükhöz szükséges pénzforrást” – tette hozzá Benedek
Zakariás.

Az RMDSZ frakcióvezetője rámutatott arra is, hogy az ön-
kormányzatok által végzett szociális szolgáltatásokra szánt
összeg is jelentősen csorbul, ráadásul az a 930 millió lej, ame-
lyet erre a célra fordítana a kormány, nincs arányosan elosztva
a megyék között.

Nem szavazta meg a 2020-as állami 
költségvetés-kiegészítést az RMDSZ

Az Air France francia légitársaság több ezer munka-
hely megszüntetését tervezi a koronavírus-járvány
következményeként lecsökkent tevékenységére hi-
vatkozva – erősítették meg szerda este francia
szakszervezeti források a Les Échos című vezető
gazdasági lap értesülését.

Februárban, még a franciaországi általános karantén kihir-
detése előtt a légitársaság vezetősége 1510 munkahely meg-
szűnéséről szóló tervet mutatott be, amelyet 2022-ig,
elsősorban a földi kiszolgáló személyzetből önként távozók
munkahelyének megszüntetésével kívánt végrehajtani.

Az egészségügyi krízis és a légi járatok hirtelen leállása
azonban az eredeti elképzelések felülvizsgálatára kényszerí-
tette a légitársaságot, amely június végén, július elején tervezi
bemutatni a várhatóan több ezer munkahely megszüntetéséről

szóló új leépítési tervet a szakszervezeteknek. A Les Échos ér-
tesüléseit a szakszervezetek is megerősítették, miszerint a földi
kiszolgáló személyzet körében továbbra is az önkéntesen tá-
vozók munkahelyei szűnnének meg. A pilóták és a légikísérők
közös megegyezéssel távozhatnának egy olyan megállapodás-
sal, amelynek alapján néhány hónapon belül visszakerülhetné-
nek a korábbi munkahelyükre, amennyiben a légiközlekedés
ismét beindul. Az önkéntesen távozók viszont nem térhetnek
vissza. A Les Échos szerint legalább 8-10 ezer munkahelyet
számol fel az Air France, ami a légitársaságnál dolgozók 15-
20 százalékát érinti, de a számok körül a lap szerint még sok a
bizonytalanság addig, amíg folynak az egyezetések. A Bloom-
berg hírügynökség úgy tudja, hogy 300 pilóta, kétezer légikí-
sérő és hatezer földi kiszolgáló, azaz 8300 alkalmazott
távozását szeretné az Air France elérni. (MTI)

Az Air France több ezer munkahely megszüntetését
tervezi

forgó, az erdészethez tartozó terület jogviszonya, igenlő vá-
laszt adott. A testület ezt követően szavazta meg, hogy a
jelenlegi 21 helyen közétkeztetési egységeket működtető
cégek 6 hónapig, de nem később mint december 31-ig

helyben maradhatnak, ezalatt a polgármesteri hivatal meg-
szervezi a licitet jövő évre. Peti András lapunk kérdésére
elmondta: a gazdasági egységek esetében a kezdőár
ugyanaz marad, de a kereslet-kínálat eredménye lesz a
végső ár.

(Folytatás az 1. oldalról)



Formabontó módon emlékezett
meg Soós Zoltán arról a napról,
amikor 20 évvel ezelőtt Dorin Flo-
rea megnyerte a polgármesteri vá-
lasztásokat Marosvásárhelyen. Az
„Elég. Legyen!” jelszóval indított
eseményen Soós Zoltán Florea
2000. június 18-i győzelmét egy
ítélethez hasonlította: Marosvásár-
hely számára büntetés volt a pol-
gármester két évtizedes regnálása.
A város lemaradt Nagyszebentől,
Gyulafehérvártól, de még Beszter-
cétől is. „Ezen a napon emlékezünk
és emlékeztetünk mindenkit a pol-
gármester örökzöld ígéreteire és
rossz döntéseire. Húsz év sok ígé-
retre volt elegendő. Florea megva-
lósításainak felsorolásához viszont
néhány rövid perc is sok lenne” –
mondta a magyar polgármesterje-
lölt. 

Marosvásárhelynek elege van
Dorin Floreából. Florea ma már
nem csupán egy ember, hanem az
elmúlt 20 év egész rendszere,
mindaz, ami nem valósult meg, és
mindaz, amit elloptak az elmúlt 20
évben. 

Egy marosvásárhelyi művész
minimalistának és szatirikusnak
mondható alkotásán keresztül
szemléltette, hogy miként jelle-
mezhető a jelenlegi polgármester
tevékenysége. A művészetek vilá-
gában is kellő szakértelemmel ren-
delkező politikus pár mondatban
be is mutatta a polisztirolból készí-
tett, helyszínen felállított installá-
ciót. „A talapzat a nagyra törő
ambíciót, míg a rajta  levő vár az
álmokat hivatott kifejezni. Mindezt
keretezi a látszólag az alkotás felett
lebegő, valójában annak szerves
lényegét kifejező piskótakő”. Soós
arra kért minden vásárhelyit, hogy
gondoljon vissza az elmúlt 20 évre,
és készítse el Florea 20 évének
mérlegét. „Megelőlegezzük az
eredményt: veszítettünk. Nem ke-
veset, sokat” – tette hozzá a pol-
gármesterjelölt. 

Meglátása szerint nem elég
azonban csak emlékezni, ez az al-
kalom arra is kiváló, hogy a maros-
vásárhelyiek a jövőbe tekintsenek
és tervezzenek. Ezt fejezi ki a jel-
mondatában található „Legyen!” is.
A város lakói a szeptember 27-i vá-

lasztáson felszámolhatják a 20 éve
tartó „haverok és smekkerkedés vi-
lágát”. 

Soós Zoltán szerint a legna-
gyobb feladat az, hogy nem csupán

Floreát kell leváltani, hanem a 20
éve elhatalmasodó korrupt rend-
szert is. „Ezért az őszi választás
igazi tétje nagyobb, mint a polgár-
mesterváltás: a helyi rendszervál-

tást jelenti. Ez pedig nem a romá-
nok vagy a magyarok győzelmét,
hanem Marosvásárhely győzelmét
jelenti.” 

(Közlemény)

Még fel sem tudták számolni
a hétfői árvízzel járó károkat
Nyárádremete községben,
szerdán délelőtt ismét nagy
mennyiségű csapadék zúdult
le, ezúttal a községközpontra.
Kora délután Nyárádszeredát
is elérte az esőfelhő.

Szerdán délelőtt ismét kiadós eső
esett Nyárádremetén, amely a hét-
főinél nagyobb áradást okozott a te-
lepülésen. A kiöntött Vityal-pataka
kerteket mosott el, egy támfalat is
elszakított, de a nagyobb gondot a
Komját-patakának megáradása
okozta, amely a falu felső részén
borított el udvarokat, kerteket, pin-
céket, kutakat. A helyiek segítsé-
gére siettek a szovátai és a csíkfalvi
tűzoltók: vizet szivattyúztak, ho-
mokzsákokat töltöttek és helyeztek
el házak előtt, az utak és a Vityal
mentén – tudtuk meg Magyari
Péter polgármestertől.
Nyárádszeredát is elérte

Kora délután Nyárádszeredát is
elérte egy nagyobb mennyiségű
csapadékot eredményező felhő:
Tóth Sándor polgármester szerint a
múlt szombat esti 74 literes négy-
zetméterenkénti csapadékot még el-
bírta a talaj, ám ezúttal a lehullott
41 litert már nem tudta elnyelni,
ezért utcákat és udvarokat lepett el
a felgyülemlő víz, de házakba nem
hatolt be, viszonylag hamar vissza
is húzódott, így kiderült, hogy nem
keletkeztek különösebben nagy
károk. Az elmúlt években sokat dol-
goztak munkagépükkel, kitakarítot-
ták, rendezték az árkokat,
átereszeket, lefolyókat, de vannak
„örökös problémák”, amelyeket
még nem tudtak felszámolni, és már
tudják, hogy hol kell még a közel-
jövőben beavatkozásokat végezni.

A vízzel való küzdelmet a helyi
katonai és önkéntes tűzoltók vették
fel, de Székelyhodosról is kaptak
segítséget. Kacsó István, a helyi ön-
kéntes tűzoltóalakulat vezetője sze-
rint mintegy 15 udvaron, kertben
gyűlt fel a víz, de pincék és kutak is
teltek meg. A gondot egyrészt az
okozta, hogy ekkora vízmennyisé-
get már nem tud befogadni a talaj,

másrészt a Kis-Nyárád szintje any-
nyira megemelkedett, hogy már
nem tudta befogadni a levezető
árkok vizét. Amúgy a levezetőkkel,
sáncokkal és átfolyókkal nincsenek
gondok, ugyanis azokat rendszere-
sen ellenőrzik, takarítják, így dugu-
lások nem történtek. Azt viszont
már most számba veszik, hogy hol
kellene még átereszeket, bejáróhi-
dakat kicseréni, megnagyobbítani,
hiszen a meglévő sánc- és lefolyó-
rendszer nem ekkora mennyiségű
vízre volt megtervezve valamikor. 

Három helyen állt fenn annak ve-
szélye, hogy az ár behatol a lakás-
okba, de szivattyúzással ezt sikerült
megakadályozni. A település alsó
végén, a benzinkút mellett elöntötte
a víz a megyei utat. A parancsnok
szerint itt sem volt dugulás, hanem
a domboldalakról lezúduló víz-
mennyiséget nem bírta el az árok,

ezért kiöntött az útra, de nem tudott
azon túljutni a mező felé, ugyanis
az elmúlt időszakban egy vízveze-
téket helyeztek el az út mellett, vi-
szont a kivitelező nem tömítette
megfelelően a talajt, ez pedig meg-
akadályozta a víz gyors átfolyását.

Mivel most nagyon magas a ta-
lajvíz szintje, számos pince és kút
főleg ezzel és nem csapadékvízzel
telt fel. Ezért még néhány napot
várni kell, amíg a helyzet és az idő-
járás stabillá válik, és csak akkor
kezdhetik el a pincék és kutak szi-
vattyúzását, fertőtlenítését, most
ugyanis értelmetlen volna, egy óra
alatt ugyanúgy feltelnének. Renge-
teg dolguk lesz a következő idő-
szakban, hiszen helyenként egész
utcasorokon kell szivattyúzni – ma-
gyarázta, hozzátéve, hogy a szerdai
víz kevesebb anyagi kárt okozott,
mint inkább riadalmat.

Ravában önkéntesek dolgoztak
A szombat esti árvíz által legin-

kább érintett Ravában kedden nyúj-
tott segítő kezet a Magyar Unitárius
Egyház égisze alatt működő Gond-
viselés Segélyszervezet és a Romá-
niai Falugondnokságok Szövetsége.
Húsz egyházközségből összesen
66-an érkeztek (világi önkéntesek
és unitárius lelkészek) Kolozsvár-
ról, Tordáról, Marosvásárhelyről,
Székelyudvarhelyről, Brassóból,
Erdővidékről és a Nyárádmentéről,
és munkaeszközökkel felszerelve
több csapatban segédkeztek a fel-
gyűlt iszap, víz, hulladék és kidön-
tött kerítések eltávolításán, elsodort
munkagépek visszaszerzésén, to-
vábbá 15 háznál a kutakat szivaty-
tyúzták ki a kalákázók. A kétkezi
munka hatékonyságát számottevően
növelte a székelyvéckei önkormány-
zat által rendelkezésükre bocsátott
homlokrakodó munkagép – derült ki
a Gondviselés beszámolójából.
Nagyok a károk

Erdőszentgyörgyön is megdöb-
bentő adatokat mutat a felmérés,
nagyon sok kárt okozott a Sanyája-
patak áradása, amely 184 háztartást
és 7 utcát érintett, 68 lakóház, 26
garázs, 155 udvar, 57 pince, 83
zöldségeskert (összesen 1,27 hek-
tár), 1,7 hektár fóliás zöldséges, 75
kút, több száz háziállat, 6 kaptár
méh, gépek, áruk, lakberendezési
eszközök, 2230 kg szemes kuko-
rica, 10 hektár szántóföld, 15 hektár
legelő és kaszáló, 3 kilométer utca
került víz és iszap alá. A nagy

mennyiségű eső Bözödöt sem kí-
mélte, bár valamivel enyhébben
érintette, itt 20 kutat és 2 kilométer
utcát öntött el az árvíz – tette közzé
Csibi Attila Zoltán polgármester.

Nyárádremete községben a hétfői
árvíz öt pincelakást, 54 pincét, 40
kutat, 5,5 hektár mezőgazdasági te-
rületet borított el, továbbá egy
hidat, 26 átereszt, 100 méter köz-
ségi, 3 kilométer megyei utat, 6,5
kilométer helyi utcát, 5 kilométer
mezei és erdei utat, valamint 900
méter víz- és csatornavezetéket
érintett vagy rongált meg valami-
lyen mértékben – tájékoztatott Ma-
gyari Péter polgármester.

Gyulakuta községben öt telepü-
lést érintett a szombati ár. A leg-
utóbbi összesítés szerint Ravában
20 gazdaságot, 9 kutat, egy lakóhá-
zat, 15 mezőgazdasági eszközt, 10
tonna takarmányt, 410 méter kerí-
tést, 22,9 hektár szántóterületet, 35
hektár legelőt, kaszálót, 100 méter
utcát, 900 méter mezei és erdei utat
károsított a víz, ide lehet sorolni 44
háziszárnyast, 70 család méhet is.
Csöbben 5 lakóházat, 7 gazdaságot,
2 kutat, 4 hektár mezőgazdasági te-
rületet, 20 hektár legelőt, kaszálót, 5
mezőgazdasági eszközt, 11 űrméter
fát, 150 méter kerítést, 120 négyzet-
méter fóliasátrat, 1 kilométer mezei
és erdei utat, 4 hidat és 50 méter
utcát sújtott a víz. Bordoson 7, Ha-
vadtőn 40, Gyulakután 10 hektár
szántóterületet, valamint Havadtőn
egy hidat károsított az ár – számolt
be Varga József polgármester.

Gligor Róbert László

Újra sújtotta az ár Nyárádremetét
Nem szűnik a veszély, nőnek a károk

Elég. Legyen! – Dorin Florea 20 éves regnálását jelképező szobrot leplezett le
Soós Zoltán Marosvásárhelyen 

Nyárádremetén is súlyos károkat okozott az áradás Fotó: Magyari Péter

Ravában kézi és gépi erővel siettek a károsultak megsegítésére   
Fotó: Gondviselés Segélyszervezet
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Küküllődombó Dicsőszentmárton tőszom-
szédságában, a Kis-Küküllő jobb partján fek-
szik, három oldalról hegyek veszik közre, a
falu egyike a Vízmellék vagy Kutak völgyé-
nek nevezett tájegységnek.

A település eredetileg nyugatabbra feküdt,
ez a második tatárjárás idején elpusztult, he-
lyét „Kisdombó” -nak nevezték az új telepü-
lés létrejötte után a 16. században. Első írásos
említése 1278-ból való Dombopataka néven.
1332-ben plébániatemploma van, a pápai ti-
zedjegyzék szerint papja, Jakab 26 banálist
fizetett, rá egy évre Simon pap pedig 9 régi
banálist. A reformáció alkalmával a lakosság
unitárius hitre tért. A Kénosi Tőzsér János –
Uzoni Fosztó István Unitárius egyháztörté-
netében olvashatjuk: „Domboi papok nevére
nem bukkantam egészen Toroczkai Gergelyig.
Ő 1622-ben Szék mezővárosában volt pap,
1629-ben Dombón.” Meglévő adataink sze-
rint a középkori templomot a dombói eklé-
zsia 1690 körül építette újra. Benczédi Ferenc
egykori lelkész, idézve Ütő Lajos monográ-
fiájából, ezt írta: „A régi templom cserefa tal-
pára jegyzett esztendő száma 1696.” Az
1747-es püspöki vizitációs jegyzőkönyv le-
írja a templomot: „A templomnak egy része
bolthajtásos, más része mennyezetes, padi-
mentuma deszka, prédikáló szék kő s veluma
is van, födele sendelyes. Kőtorony van és
abba két harang.”

Az 1803-as „Generalis Visitatio” jegyző-
könyve megörökítette az ún. „éneklő kart”,
melyben az orgona előtt használt éneklőpul-
pitus állt: „A’ Templom Nap kelet felől való vé-
gében három által nyuló gerendákon vagyon
festett Deszkákból valo Éneklő Kar ebben va-
gyon egy négy szegeletű festett fenyő deszkák-
ból készült Éneklő Pulpitus, egyik oldalán
illyen irással: Istenhez valo szeretetéből és in-
dulattyából tsináltatta ezen Éneklő Széket a’
Dombai Unitária Ecclésia számára Székelly
Mihály az 1783 Esztendőben.”

A dombói kántorokkal kapcsolatban egy
ritkaságszámba menő adatra bukkantam:
1892-ben az Archeológiai Értesítő Egy híres
kántor cím alatt a következőket közölte:
„Domboi Székely János 1667 sept. lett a ko-
lozsvári collegiumban tógás diák 1680 ápr.
1-én iklódi Tholdalagy András unitárius fő-
urhoz ment kántornak, orgona és hárfajátszó
mesternek. E művészete, valamint szép éneke
által megnyerte patrónusa tetszését, hogy ez
nemességet szerzett neki: a czímer levelet
Apafy Mihály 1684 mart. 4-én állította ki Fo-
garasba.” A szerző, Szendrei János leírja a
címert: „Ruházata hosszú, térden alól érő li-
laszín mente v. dolmány, melly körös-körül
szürke prémmel van szegélyezve, nadrága sö-
tétszürke, csizmája fekete magyar csizma.
Feje fedetlen, kezével az orgonán játszik, és
énekelni látszik. Az orgona tulsó oldalán a
harangozó a fújtatót huzza.” A Keresztény
Magvető folyóirat, átvéve a hírt, még hozzá-
tette: „Ez adatból kitűnik, hogy milyen volt
egy mester ünnepi öltözete s hogy unitárius
templomban is volt már a 17.-ik században is
orgona.” Ha az unitárius főurak udvarában
volt is orgonista, ez utóbbi megjegyzés alátá-
masztására még nem találtam írott igazolást.

A jelek szerint a küküllődombói unitárius
templom első orgonája egy, már használt or-
gona volt, melynek beszerzési dátuma nem
tisztázott. Ütő Lajos szerint az orgonát 1825-
ben vásárolta meg az egyházközség: „Az or-
gona régi orgona készült 1825.” Simén
Domokos a Küküllő köri orgonákról írva így
vélekedik: „A küküllődombói egyházközség
1826-ban vásárolt egy használt orgonát. Sem

a szerződést, sem az orgona leírását nem is-
merjük, az 1847-es évi püspöki vizsgálat Kü-
küllődombóra nem jutott el, így kimaradt a
leltári leírása.” Úgy tűnik, Simén Domokos-
nak volt igaza, mert az esperesi vizitációs
jegyzőkönyv szerint 1826-ban került sor az
orgonavásárra. Az eklézsia 12 szál deszkát
adott az orgonakészítőnek, az éneklőkarzat
módosítására két szál deszkát használtak fel,
a templom padlására, az orgona felett pedig
15 szál deszkát. Nem tudjuk a mester nevét,
sem azt, hogy honnan vásárolták a hangszert.
Az orgona elkészítéséért a mesternek, „[...]
az Eccla Cassájából Hf. 366 Dr. 88( fizettek,
szerk. megj.), mely orgonára tett Erogatumok
a’ Számadolo’ Curatortol a’ többi Ergatumok
közé, a’ Visitatio átt nem anegtaltattak, a’ Ve-
nerabile Consistorium Rendelete következésé-
vel, ugjan azért az Erogatumok Rubrikájában
nemis inferaltattak.” A munka idején, a mester
eltartására 8 magyar forint 12 dénárt fizettek.
Furcsa adat, hogy 1827-ben az orgonakészítő
mester egész évben Küküllődombón tartózko-
dott: „19. Az Orgona Meiszternek esztendeig
valo szállásáért 9 Hf. 44 Dr.” Az 1828-as es-
peresi vizitációs jegyzőkönyv megjegyzi: „Az
Orgona tsinálonak adossa maradt vala ezen
Eccla 50 MFt.-kal, mellyek most ki fizettetvén,
ezen summának bé kell vala íratatni az Eroga-
tumok sorába, de minthogy a’ Vene[ra]b[ilis]
Consistorium Határozatánál fogva az Eccla jö-
vedelmei orgona tsináltatására nem fordíttat-
hatnak, ennél fogva ezen Visitatio átt is ezen 50
MF summa Erogatumnak fel nem vetethetik,
hanem p. memoria ide jegyzésbe tettetik.” Az
orgona körüli pénzügyek teljes tisztázására
csak 1832-ben kerül sor, amikor az orgona-
építésre közpénztárból elköltött 425 mf-ot
1832. aug. 31-én tartott „Synodalis Gyűlés,
az Ekklésiának kérelmes Levelére tett vála-
szába, elfogadva ezen költséget, eszerint
megszűnik inscribaltatnak lenni.”

Dávid István orgonaművész szerint „isme-
retlen sorsú”-nak nevezett orgonánk törté-
nete, hála a jegyzőkönyveknek, ismertté vált.
Nemcsak hogy ismert a története, hanem lát-
ható, hisz eladása után a maroskeresztúri re-
formátus templomba került, ahol ma is
található! Erich Türk orgona- és csemballó-
művész bemutatta a hangszert: rövidoktávos,
kézi fújtatós orgona, ismeretlen mestertől,
amely ma működésképtelen. Hatregiszteres,
hátuljátszós, mechanikus, csúszkaládával, al-
jában két ékfúvóval. Bizonytalan az eredeti
anyag mennyisége az orgonában. Ő Michael
Kesstner (1732-93) művének tartotta, ezek

szerint tehát a 18. sz. második felé-
ben készült hangszer. A küküllődom-
bói időszakában a hangszer története
így folytatódik: 1835-ben a fúvót ja-
vították meg. Négy év múlva, 1839-
ben, a játszóasztalhoz vásároltak
alkatrészt: „Az Orgona Klaviturájá-
hoz sorkokért 0,40 frt.”

1867-ben, hosszas pénzgyűjtés
után, a rozoga állapotba került temp-
lomot le szerették volna bontani és
újat építeni. Ekkor az orgona lebon-
tására, majd az építkezés után a fel-
építésére is sor került. A számadási
jegyzőkönyv adományokról számol
be, és megjegyzi: „10. Az orgona
tisztítása és összerakása került 12f.
50 kr.” Nem tudjuk, ki végezte e
munkát. 1872-ben, a meghasadozott
boltívet kazettás mennyezettel he-
lyettesítették, ugyanakkor került sor
az orgonakarzat tágítására, ami az or-
gona mozgatását is feltételezhette.

1870-ben már egy új orgona be-
szerzését tervezték. Ütő Lajos meg-
említi, hogy „helybeli iskolatanító

Tiszt. Kisgyörgy József az 1870-ik év csős tö-
rökbuza orgonakepét, orgona készíttési
alapra ajándékozván, ezen alap kezelői e
célra 42 fr. 52 kr. tőke összeget mutattak fel
1874-ben.” Az orgonaalap kezelése hol sike-
res volt, hol kellő lelkiismeretesség nélkül
történt, mint ahogy az 1878. június 15-én em-
lítik az iratok. A kiadott gabona és pénz ka-
mata sokszor évekig elmaradt. Ez szóvá tette
az 1883. október 2-án érkező püspöki vizitá-
ció is. Még egy adatunk van a régi orgonához
fűződően: 1881-ben két orgonaszíjat vásárol-
tak. Végül, két évtizeddel az orgonaalap lét-
rehozása után, 1891-ben elhatározták egy új
orgona vásárlását: „[...] egy új orgona csinál-
tattás vétetett tervbe, minek folytán a tőke fele
rész május 1-sejéig, másfele pedig november
1-sejére megfizettetni határoztatott.” Az or-
gonavásárlás körülményeiről kevés adatunk
van. Az 1988-ban kitöltött, orgonákról szóló
kérdőívben a lelkész írja: „A jkv ( jegyző-
könyv, szerk. megj.) csak ennyit említ róla: a
meglevő orgona nem felel meg a kívánalmak-
nak, mivel hangjai nagyon gyarlók, sok síp hi-
ányzik belőle. 1891. I.25.” Az 1892. január
18-án megírt jegyzőkönyv a már munkában
levő orgonáról tudósít: „Az egyház egy 8 vál-
tozatu és 3 mellék változatu orgona készítését
határozta el, mely már csaknem egészen fel
van szerelve s rövid időn a használatnak át-
adható lesz. Az orgonatest minden mellékkölt-
ségen kivül 1000 frt.o.é. értéket képvisel.”

1892. május 23-án Ütő Lajos lelkész levél-
ben kérte fel Rédiger Árpád esperest az elké-
szült orgona ünnepélyes átadására: „Az
orgona művész ugy nyilatkozott, hogy az or-
gonával Május 26-ikára u.m. áldozó csütör-
tökre készen lesz s a használatra át fogja
adni. Legyen szives a Tisztelendő Esperes Ur
az írtt időre a kántortanítóink közül egyet ki-
nevezni, hogy a délelőtt tartandó isteni tisz-
teleten az idevaló tanítóval orgonázzanak, s
egyszersmind nagyon szeretnőnk és ohajta-
nánk, ha a Tisztelendő Esperes Ur is ünnepé-
lyünkre megjelenhetne, de lehet, hogy ez
alkalommal ismert betegsége vissza rántja,
gátolni fogja a megjelenésben.” De ki is a
hangszer készítője? Nagy József brassói or-
gonakészítő mester, akinek az 1000 forintos
díjából a munka befejezésekor 938 forint 85
krajcárt fizettek ki, majd hat alkalommal pos-
tán különböző összegeket küldtek. A jegyző-
könyv felsorolja a készítés alkalmával történt
kiadásokat: „15. Az orgona hangszerelése al-
kalmával a nyomonak 4 frt./ 16. Az org. mű-
vész ide szállítása 5 frt./ 17. Az org. művész

utolsó részlet és a kar eleje és a templomi szé-
kek megfestéséért fizetett 110, 25 frt./ 18. Az
orgona hangszerelése alkalmával 2 egyénnek
tett koszt 16 frt. / 19. Az orgona szentelés al-
kalmával tett költés 14 frt./ 20. Az org. művész
Medgyesre való szállítási költsége 7,20 frt.”
Simén Domokos a következő orgonadiszpo-
zíciót adja meg: „C-f’’’– 54 billentyű, Prin-
cipál 8’, Fedett fuvola 8’, Vájt fuvola 8’,
Principal octav 4’, Fuvola 4’, Quint 2 2/3, Su-
peroctav 2’, Mixtura 3 sor 1’. A nyolcregisz-
teres, egymanuálos hangszer három részre
tagolódik. A 11-6-11 megoszlásban elhelye-
zett homlokzatsípokat és a 3 sípmező függő-
leges vonalait háromszögű timpanon zárja.

A régi orgonát, mint említettem, a maros-
keresztúri református egyházközség vásárolta
meg: „9. A régi orgona eladatott a maros-ke-
resztúri ev. r. ekklának 110 fr.”

A frissen elkészült orgona 1905 októberé-
ben elromlott, javítására 1906-ban keresnek
megoldást. Az 1907-ben megírt számadási
jegyzőkönyv szerint a „ földvásárlási alap”-
tól elvett 162 korona 84 fillér felhasználásá-
val 200 koronáért történt. A javítómester keze
írását megtaláltuk az orgonaszekrény belse-
jében: „Tisztította és ujra hangolta toroczkoi
Wermes István 1906/V/16-24.” Csécs Márton
Lőrinc torockói lelkész a következőket tu-
datta a javítómesterrel kapcsolatban: „[...]
egy helyi tősgyökeres család sarja. És ezer-
mester. Az 1800-as évek végén, 1900-as évek
elején bérelte az egyházközség tulajdonában
levő egyik ingatlant. Itt műhelyt állított fel. A
műhely elvileg órásműhelyként működött, de
képeslapok készítésével is foglalkozott. 1901-
ben megjavította az egyik úrvacsorai kely-
hünket.”

Az első világháborús orgonasíp-rekvirálás
nem kerülte el a dombói orgonát sem. A pót-
lásra 1926-ban került sor: „A frontsípok ha-
dicélokra való requiráltatván, szükségessé
vált a ki egészítés. Miután a szélláda meg-
gyengülése folytán a billentyűzet nehezen mű-
ködött ujj szélládára is szükség volt, továbbá
pedig az orgona beállítása óta nem lévén
egyáltalán takarítva, ugy teljes takarítást ígé-
nyelt.” Bár a temesvári Wegenstein cég is
küldött javítási árajánlatot, a választás Carl
Einschenk brassói orgonakészítő mesterre
esett. A szerződést június 17-én kötötték meg,
az orgonajavító szeptemberben két emberrel
18 napig dolgozott az orgonán. A javítás árát
46.000 lejben állapították meg. A szükségelt
pénz gyűjtését egy váratlan esemény szakí-
totta meg: október 18-án ismeretlen tettesek
az ablakon behatoltak a lelkészi lakásba, és a
többi között az összegyűjtött pénzt is elrabol-
ták. Végül a pénz összegyűlt, Pál Tamás lel-
kész örömmel jegyezte: „az orgonakészítő
mester az orgona felszerelését és kijavítását
a szerződésben kikötött feltételek mellett ki-
fogástalanul elkészítette és átadta, egyház-
községünk büszke lehet rá.” A munka során
22 principálsíp került vissza a homlokzatba.
Az orgonaszentelést 1926. november 14-én
tartották meg.

1947. június 23-án az orgona javításáról ta-
nácskoztak, egy, a faluban tartózkodó, szá-
munkra ismeretlen orgonajavítót szerették
volna felkérni a munkára. A jegyzőkönyvek
nem árulnak el semmit az esetleges elvégzett
javításról. Az 1988-ban leküldött, orgonákról
szóló körívben Benczédi Ferenc egy 1965-
ben tett javítást említ, de a jegyzőkönyvek
csak 1967. szeptember 24-én jelzik, hogy az
orgonát és fújtatóját ki kellene javítattni. A ja-
vítást végül nem végezték el, mert a követ-
kező év feladatai között újból említik.

Időrendben ezek az utolsó, orgonával kap-
csolatos adataink. Sajnos a levéltár szegény-
sége és a 19. századi presbiteriális
jegyzőkönyvek hiánya sok értékes pontosítás
lehetőségétől foszt meg.

A küküllődombói unitárius templom orgonáinak története
Márk Attila

A dombói orgona 



Illatja rozmarinnak,
Mézíze a fügének,
És a rukerc pirossa
Szájunknak és szemünknek
S orrunknak is mi kellő?

Csokonai Vitéz Mihály Anakreoni
dalokjából A szamócával indítom ma útnak
magam gondolataim tekergő ösvényén.
Kedves Olvasóm, tarts velem ez alkalommal
is!

De mi is az a rukerc? A Pallas nagy
lexikona szerint a ma százszorszépként
ismert növény régi neve. A Linnénél Bellis
névre hallgató nemzetség ma használatos
nevét Benkő József adta. De Diószeghi
Sámueléknél, a Magyar füvészkönyvben,
melyet sógorával, a Lúdas Matyi szerzőjével,
főhadnagy Fazekas Mihállyal írt s jelentetett
meg 1807-ben Debrecenben, e fura néven
szerepel. Csoda-e, ha a cívisváros szülötte
Csokonai e nevét használja? S csoda-e, hogy
manapság csak százszorszépként ismeri a
magyar nép?

De térjünk vissza az eper megénekléséhez!
Most kezd érni erdőn-mezőn. Ó nem, nem a
termesztett eper, hanem a természet által
felejthetetlen aromával megáldott földi eper.

Hát még, ha egyesűlnek
E kedves érzések? –
Ímé, az ért cseresznye
Mely édes és piross is,
A sárgadinnye szagja
Nárdus, s az íze nektár:
A rózsa színe bíbor,
S illatja fínom ámbra.

De rozmarinnal együtt
A kis rukerc, fügécske,
Cseresznye, sárgadinnye
És rózsa öszveséggel
Van elvegyítve a szép
Szamóca bíborában.
Szép színe drágalátos,
Mézíze szájat enyhít,
S illatja a velőkre,
Mint egy nepente, felhat.

Lám, egy – Csokonainál elég gyakori –
újabb szótalány.

A Nepenthes a görög mitológiában olyan
ital, amely enyhítette a fizikai fájdalmat és
felejtette a lelki szenvedést. Az olasz nyelv-
ben gondűző, búfeledtető italt jelent. A XVII.
században egy hipnotikus, nyugtató
tulajdonságokkal rendelkező gyógyszer neve
volt. Tulajdonképpen morfin-hidrokloridot
oldottak citromsavval együtt marsalaborban.
Ma is palackoznak Nepenthes márkájú
borokat szerte a világon.

A kancsóka húsevő növénynemzetségnek
Linné adta a Nepenthes nevet. A görög
eredetű szó (né- tagadó előtag, penthos=
bánat, szomorúság) utal arra, hogy e trópusi
növények a levél végi kancsójukban olyan
csábító nedvet termelnek, aminek bogarak,
hangyák, néha még kis egérkék sem tudnak
ellenállni, de mire elérnék a kancsó alján a
mennyei italt, belecsobbannak a fehérjebontó
enzimeket is tartalmazó lébe, s gyönyörrel
fulladnak bele; majd elemésztődnek.

Mivel Csokonai jó botanikus is volt, hajlok
elfogadni, hogy e versében bizony a kan-
csóka csalárdságára is utal némiképpen.

Kedves szamóca! téged
Én, – én az isteneknek
S az istenasszonyoknak
Tennélek asztalára.
Sőt csak beszélni tudnál
És csókot adni, mindjárt
Hasonlatos lehetnél
A Lilla ajjakához.

Lám, lám, erről van szó tehát?
Június 19-én a téli égbolt csillagai közül

már csak az Ikrek, Castor és Pollux láthatók
még a nyugati égperem alján. A Mars és a
Merkúr most kötelékben jár erre. Egy napja,
18-án voltak látszólag legközelebb egymás-
hoz, az esti szürkületben lehet vadászni rájuk.
A horizontba süllyedten már északnyugaton
pihen a Szekeres. Északon a látóhatár felett
pislákol a Perseus és a Kassziopeia, csak
fényszennyezésmentes helyről észlelhetők.
Felettük a halovány Zsiráf mutatja az utat a
zenithez közelítő Nagy Medve felé. Tőle pont
északra ott a Kis Medve is a Sarkcsillaggal.
Az Ikrektől keletre sorakoznak az állatövi
csillagképek: Rák, Oroszlán, Szűz, Mérleg. A
felfényesedő Jupiter is erre kószál. Fejünk fe-
lett a Nagy Göncöl rúdjától délre csillog az
Ökörhajcsár, s ettől északkeletre a Herkules.
Minthogy valamennyi bolygó nagyjából
ugyanabban a pályasíkban kering a Nap
körül, ezért sohasem térnek ki az állatöv sáv-
jából. Nem szokatlan, hogy több bolygó is az
égboltnak ugyanazon részén található. Ezek
a bolygóegyüttállások. Nincs különösebb je-
lentőségük, de nagyon látványosak lehetnek.
Az egy vonalba állás egyik módja a fedés. A
Földről nézve évszázadonként csak néhány-
szor történik meg a bolygók okkulációja. A
Holddal más a helyzet: mivel égi kísérőnk a
legközelebbi égitest az égen, sokkal többször
fed el bolygókat. Ez történt ma is: késő haj-
nalban a sarló alakú Vénuszt takarta el a
fogyó holdsarló. Sajnos a Kárpát-medencéből
ez a jelenség nehezen volt megfigyelhető.

Idén a csillagászati nyár június 20-án 23
óra 44 perckor kezdődik. Ugyan június 24-
én, Szt. Iván éjjelén szokás ünnepelni a leg-
rövidebb éjszakát, de a valódi napforduló
ekkorra esik. Tulajdonképpen a legkorábbi
napkelte idén Vásárhelyen 18-án volt 5.28-

kor, s a napkelte és napnyugta 21.18-kor, öt
napon keresztül nem is változik. Ebben az
időben jár a Nap az égbolton megtett látszó-
lagos útján a legmagasabb ponton, ilyenkor a
leghosszabb a nappal – 15 óra 50 perc –, s a
legrövidebb az éjszaka. Sötétség azonban
ennél lényegesen rövidebb ideig, nagyjából
este 21.45 és hajnali 3.45 között van. Június
21. után a Nap pályája ereszkedni kezd, a
nappalok pedig rövidülnek, igaz, eleinte csak
lassan, naponta néhány másodperccel.

A június 24-i Szent Iván-nap Keresztelő
Szent János s az ősi fényszimbolika közös
ünnepe. A nyári napfordulótól mindössze
három nap választja el. János és a napfordulat
együtt ünneplése az V. századtól általános.
Egy forrás szerint mi, magyarok a XI. század-
ban már gyújtottunk tüzet Iván előestéjén.
Szokásunk régiségét a szlávos névváltozat bi-
zonyítja. (A keresztény liturgia szókincse

nyelvünkben nagyrészt a görög-szláv jöve-
vényszavakból áll, mivel a térítő papok több-
sége először ezeken a nyelveken szólt
eleinkhez.) De már az arab és bizánci forrá-
sok is megemlékeznek a pogány magyarok
tűzimádatáról, a tűzkultusz a napév forduló-
pontjaihoz kötődő rítusok része volt.

E periódus a magyar tudománytörténet né-
hány neves napját is őrzi.

1790-ben e napon foglalta el katedráját
Benkő Ferenc minerológus a nagyenyedi
kollégiumban, ahol természetrajzot és föld-
rajzot tanított. 1786-ban jelentette meg a Ma-
gyar Mineorológia, az az A’ Kövek s’ Értzek
Tudománya című művét, az első magyar ás-
ványtankönyvet, amely a magyar ásványtani
szaknyelv megteremtésében is mérföldkövet
jelentett.

1890-ben e napon született a neves 
orientalista, Baktay Ervin. 1928-ban felku-
tatta Kőrösi Csoma Sándor útjának főbb ál-
lomásait és emlékeit. 

1897-ben e napon halt meg az utolsó erdé-
lyi polihisztor, Brassai Sámuel.

Az év közepén járunk, Nyári újévkor. Ily-
lyés Gyula így nevezi ezt az időszakot.

1
Kánikulában buja rózsafáról
nyesi a szomszéd már a – hervadót.
Úgy szólnak – s abban is az elmúlásról –
hogy túlvigan rikongnak a rigók.

2
A bohó-piros, a híg-édes cseresznye
mellett már savanyú-mosolyú meggy.
Kettős ízükkel nyelvem az eszembe
azt juttatja: minden jó s rossz: elegy.

3
Nem Szilveszter az év igazi vége –
Férfinak annál zordabb forduló
a június nap-éj-egyenlősége –
(Nyárfák pihéje dől, akár a hó.)

4
Januárban még minden újrakezdés,
naponta több fény: diadal, remény
föl s föl! S e nyárcsúcsban is ott a lent! és
megállni – hol? – túl év s remény felén!

Mi álljunk meg itt egy pillanatra, 29 éve
nincs idegen fegyveres erő a Kárpát-meden-
cében. 1991-ben e napon lépte át az utolsó
szovjet katona Záhonynál a határt.

Maradok kiváló tisztelettel.
Kelt 2020-ban, a független Magyarország

napján

Kiss Székely Zoltán

„Bohó-piros, híg-édes cseresznye”

Buja rózsafáról hull a hervadó
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Felső-Normandia tartomány központja,
Rouen Párizstól északra, a Szajna alsó folyá-
sánál fekszik. Gazdag kolombázs (colom-
bage) építészeti örökségével megérdemelten
viseli Franciaország múzeumvárosa címét, a
turisták népszerű úti célja. 

A kolombázs építészet abból áll, hogy a
ház vázát fagerendákból összeállítják, majd a
fakeresztekbe élükre állított téglákat falaz-
nak. Normandia ősi fővárosa ma a tartomány
legnagyobb települése (380.000 lakossal) és
Franciaország legnagyobb folyami kikötővá-
rosa.

Középkori gótikus templomai, múzeumai,
több száz éves favázas házai a második világ-
háborúban óriási károkat szenvedtek, napja-
ink turistái ezekből már keveset láthatnak,
habár a háború után a károk legnagyobb ré-
szét helyreállították.

Rouen hosszú, szövevényes története a
gallokkal kezdődik, akik felfedezték a ked-
vező adottságú vidéket, és központtá válasz-
tották. A rómaiak erődöt építettek itt, ahol a
Szajna még nem túl széles, hidat lehet verni
fölötte, de nagy hajók is közlekedhetnek
rajta. 841-ben került sor az első viking táma-
dásra és kétnapos fosztogatásra, Ragnar ve-
zetésével a vikingek egész Rouenig hajóztak
a Szajnán. 

A normannok első hercege, Rollon (Rollo),
azaz Robert is itt alapította meg fővárosát
(911), és tette igazi normann (normand) vá-
rossá. Oroszlánszívű Richárd is kedvelte a
várost, végrendelete értelmében szívét a rou-
eni katedrális őrzi egy ólomdobozban.

Később Rouen az Anglia és Franciaország
közötti százéves (1337–1453) háború egyik
fő színtere lett. Itt ítélték máglyahalálra
(1431) a százéves háború hősét, Jeanne 
d’Arcot. A franciák győzelmével zárult há-
ború után békésebb évszázadok következtek,
amikor Rouen fontos kereskedelmi központtá
vált, a környék mezőgazdasági centruma, vá-
sárvárosa és a 18. századtól ipari város lett,
elsősorban textilipara jelentős. Itt született és
alkotott Pierre Corneille (1606–1684), a Cid
írója, Gustave Flaubert (1826–1880), aki egy
helyi pletyka alapján írta a Bovaryné című
művét. Egy ideig itt élt és alkotott Blaise Pas-
cal (1623–1662) tudós is. Ennek a békés fej-
lődésnek a minden eddiginél pusztítóbb
második világháború vetett véget Rouenban,
Normandia partvidékén és belsejében még
számos helyen.

Rouent magas dombok veszik körül, kö-
vetve a Szajna kacskaringós folyását. A dom-
bokról szép kilátás nyílik az egész városra,
ahol egyszerre három lenyűgöző katedrális is
feszül az égnek, és a város tornyaiban össze-
sen ötvenhat harang zúgása jelzi a delet. A
templomok közül is egy a „legelső” a szám-

talan képről, festményről, reprodukcióról is-
mert Notre-Dame székesegyház, minden ide
látogató első célpontja. Mi sem voltunk kivé-
telek, reggel gyorsan „összekaptuk magun-
kat”, és indultunk a katedrálishoz.

A város központja közelében útlezárás és
rendőrök állták el az utunkat, tudomásunkra
hozták, hogy a városban maratoni futóver-
seny zajlik szinte egész nap, így a nagy szé-
kesegyház csak gyalogosan közelíthető meg,
tehát megváltozott eredeti programunk. 

Elakadásunk színhelyéhez legközelebb az
Église St-Ouen volt, a város harmadik jelen-
tős építészeti emléke a templomok sorában,
tehát azt látogattuk meg hamarabb, innen
gyalogosan mentünk a többi látnivalóhoz, és
nagy örömünkre a műemlék várost teljes egé-
szében bebarangoltuk.

A Saint Ouen (kiejtve: Szent Uan) temp-
lom alig egy méterrel rövidebb a híres szé-
kesegyháznál. Építése apátsági templomként
1318-ban kezdődött és 1455-ben fejeződött
be. Homlokzata, három bejárati ajtóval, fara-
gásokkal, lótuszos rózsaablakkal, felfelé tö-
rekvő, összesen három tornyával a lángoló
gótika szép példája. Furcsa nevét a templom
egy, még a frankok idején, francia földön élt
(609-686) szentről kapta. Szent Ouen, vagy
angolszász formában Szent Owen eredeti
neve Audoin (Odoán), ír származású apja is
szent volt, a frankokat térítette keresztény
hitre. Audoin–Ouen buzgón gyakorolta az ap-
jától kapott keresztény hitet, megalapította az
első apátságot Rouenban, majd később a
város püspöke lett. 

A templom kertjében egy északról ideho-
zott rúnakő közelében állították fel Norman-
dia alapítója, a francia-latinosan hangzó nevű
herceg szobrát, Rollon – eredeti nevén Hrofir
– dán-norvég családok sarja volt. Gyalogos-
nak is nevezték, mert óriási termete és jelentős
súlya miatt a lovak nehezen bírták el. Édes-
apja Nyugat-Norvégiában, Bergen környéké-
nek hercege (Jarl) volt. Innen kellett
elmenekülnie a norvég király elől délnyugat
irányába, ahol rabló hadjáratot folytatott, és el
is foglalta a mai Normandia területét. Rollon
vezetésével a normannok Párizs ellen indul-
tak, a frank király békét vásárolt az elfoglalt
területek odaajándékozásával, Rouen köz-
ponttal. Rollon leszármazottjai – a normandiai
házból való uralkodók – 1154-ig uralkodtak
Normandiában és 1035-től Angliában is.

Elhagytuk a Szent Ouen-templomot, és
egyre impozánsabb középkori épületek kö-
zött haladva újabb nagyszabású gótikus
templomhoz értünk. A különösen díszes hom-
lokzatú és kapujú katedrális a Saint Maclou
(Szent Máklú), az angol időszak maradványa.
A kelta Saint Maclou vagy Saint Malo Wa-
lesből érkezett a breton partvidékre a 7. szá-
zadban. A róla elnevezett templomot egy
angol herceg kezdte építtetni 1435-ben. A
templommal szomszédos utcában van az
úgynevezett „temetőház”, ahol kamrákban

őrzik az elhunytak koponyáit, csontjait. Az
épület az 1348-as különösen súlyos pestisjár-
vány idején vált szükségessé, amikor a város
lakosságának több mint egyharmada pusztult
el nagyon rövid időn belül.

A szomorú emlékhelyet igyekeztünk minél
hamarabb magunk mögött tudni, és a labirin-
tusszerűen épült középkori utcákon át, az ér-
seki palota komor falai mellett, amelyeken
belül máglyahalálra ítélték, majd 25 évvel ké-
sőbb rehabilitálták Jeanne d’Arcot, megér-
keztünk Monet kedvenc témájához, a roueni
Notre-Dame (Miasszonyunk) székesegyházá-
hoz. Már a negyedik évszázad végén is állt itt
templom, amit Szent Ouen megnagyobbított
a 7. században, majd a 10. században maga
Nagy Károly frank király is meglátogatott, és
itt keresztelték meg Rollont. A ma is álló szé-
kesegyházat a 12. században kezdték el épí-
teni az éppen formálódó gótikus stílusban,
végül a 15. században fejezték be a lángoló
(flamboyant) gótikus stílus jegyében. A szé-
kesegyház előtti téren állva megértjük azt a
hatást, melyet a leheletfinom faragásokkal
körülvett kapuk, a csúcsívek, a szentek, a hit-
vallók egyedi képmásai, a díszítőelemek –
köztük a vízköpők – és a százötvenegy méter
torony tehetett a festőre. Ez a főhomlokzat
vált az impresszionizmus egyik emblémá-
jává, Monet-nak köszönhetően. A „legembe-
ribb” katedrálisba belépve minden
egyszerűbbnek tűnik a külső gazdagsághoz
viszonyítva. Itt érzem igazán, hogy egysze-
rűségükben miért szépek erdélyi temploma-
ink. Megcsodáljuk az ablakok
üvegmozaikjait, amelyek közül egyesek a
pusztító második világháború után készültek,
és a kálvária történetét mesélik el, megállunk
Jeanne d’Arc kápolnájánál, normandiai her-
cegek sírjainál, az Oroszlánszívű Richárd szí-
vét rejtő díszes síremléknél. Az oltár előtt
néhány percig állunk, majd a téren búcsúzunk
a katedrálisok katedrálisától, amelyet anno
Hruscsov elvtárs is meglátogatott kívülről! –
közölte a Vörös Zászló.

Utunkat a Nagy Óra sétálóutcáján (Rue du
Gros-Horloge) folytatjuk tovább. A díszes re-
neszánsz palota, amelyen elhelyezték a Nagy
Órát, 1527-ben épült. Az utca átível a palota
alatt. Az óra aranyozott részei 1389-ben ké-
szültek. Franciaország egyik legrégebbi óra-
műve mutatja a holdállást, mindennap délben
különböző alakok hirdetik a delet. Az órator-
nyon Krisztust ábrázoló kődombormű, körü-
lötte élethűen látszó bárányokkal.

A sétálóutcáról letérve a Zsidók utcájában
megcsodáltuk a francia kora reneszánsz

egyik legszebb alkotását, az Igazságügyi Pa-
lotát (Palais de Justice). Innen már csak né-
hány lépés van mutatós favázas házak között
a Régi piactérig (place du Vieux-Marché),
melynek mai neve, központi alkotásai az itt
kivégzett Jeanne d’Arc emlékét őrzik.

A teret szegélyező jellegzetes házak néme-
lyike középkori emlék, tanúja volt Jeanne
gyötrelmes halálának, sőt az egyik akkor és
ma is vendéglőként (La Couronne) működő
épület erkélyéről a város előkelői nézték a ki-
végzést. A tágas tér közepén, az épületekkel
szemben, első látásra idomtalannak tűnő, mo-
dern, fekete templom, az Église Jeanne d’Arc
áll. Azon a helyen, ahol megégették, magas,
puritán öntöttvas keresztet állítottak emlé-
kére. A szokatlan formavilágú templom a
máglyára emlékeztet, magyarázza az idegen-
vezető, így már elfogadható – gondolom ma-
gamban.

A híres francia nemzeti hős, katolikus
szent, Jeanne d’Arc, azaz Szent Johanna, az
„orléans-i szűz” egy lotaringiai faluban szü-
letett 1412-ben, az angol–burgundi szövetség
és Franciaország közötti százéves háború
(1337-1453) idején. 1429-re a szövetség el-
foglalta Franciaország nagyobbik részét.

Jeanne már 1424-től hangoztatta, hogy lá-
tomásaiban Isten jelent meg előtte, és kérte,
hogy szabadítsa fel hazáját az angol uralom
alól. A hadvezérek által elfogadott, férfiruhát
öltő (!) híres nemzeti hős alig hat éven ke-
resztül harcolt, sikerült megfordítania az ese-
mények folyását, felszabadította a Loire
völgyét, az ostromlott Orléans-t, visszasze-
rezte Reimst és Párizst. 1430 májusában el-
fogták a burgundiak, és bár többször is
próbált megszökni, váltságdíj fejében kiadták
az angoloknak, akik bebörtönözték Rouen-
ban, eretnekséggel (mert nadrágot viselt),
bálványimádással, ördöggel való cimborálás-
sal vádolták, máglyahalálra ítélték, amelyet
1431. május 30-án hajtottak végre Rouenban.
Porait a Szajnába szórták. Később az egyház
megsemmisítette az ítéletét (1456), és végül
szentté avatta (1920). Élete nagy írókat, ze-
neszerzőket, politikusokat, hadvezéreket
(Shakespeare, Voltaire, Schiller, Mark Twain,
Verdi, Napóleon) ihletett meg a későbbi év-
századokban. Mártírhalála előtt írta, helye-
sebben diktálta: „Feláldozni azt, ami vagy, és
hit nélkül élni borzalmasabb, mint meghalni”. 

Szent Johanna hite az volt, hogy Isten ügye
azonos a franciák ügyével, rejtett módon ma
is megmaradt minden francia állásfoglalás-
ban, még akkor is, ha nem ebben a sorrend-
ben.

4. Utazás Normandiában és Bretagne-ban 
Rouen és Jeanne d’Arc

Veress László

-Szent Johanna mártírhalálának helyszíne

Székesegyház, Rouen
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A megjelölt sorokban, oszlopokban szereplő helyes megfejtéseket július 2-áig a
Népújság címére (Dózsa György u. 9. szám) beküldők – két személy – egy-egy könyvet
nyerhetnek. A pályázati szelvényt – a pályázat címével együtt – kérjük kivágni és a
borítékra ráragasztani. (Egy borítékban csak egy pályázati szelvény szerepelhet.) 

A két rejtvény azonos számú meghatározásait keverve közöljük. A megjelölt 
négyzetekbe kerülő betűket folyamatosan összeolvasva egy 1920-ban, Jujiro 
Matsuda által alapított japán autómárka nevét   kapjuk.  Könnyítésként egy betűt
előre beírtunk.

VÍZSZINTES: 1. Árukiviteli tilalom – Gyomnövényfajta. 7. Svéd és osztrák gépko-
csijelzés – Banándarab! 8. Édes mártás – Francia divattervező (Christian). 9. Ír terror-
szervezet – KYA. 11. Becézett Olivér – Orosz vadászrepülőgép. 12. Piszok – Detektív,
argóban. 14. A jód és az oxigén vegyjele – Skálahang. 15. Verset mond – Az ígéret földje.
18. Romlott zsír jelzője – Pisztolyféleség. 19. Életem … ere (Ady) – Előremozdul, tovább-
jut. 22. Alá – Olasz és belga autójelzés. 23. Pusztaság – Ildomos, megfelelő. 25. Fennkölt,
dallamos lírai műfaj – A végén átad! 27. Szemlél, mustrál – Zavart Ali! 28. Szándékozik
– Ragadozó tengeri hal. 30. Magunk – Öblös, tág. 31. Számítógép-alkotóelem – Tus a
vívásban.  

FÜGGŐLEGES: 1. Hull – Tölgyfa termése. 2. Csukott tenyér – Házastárs anyja. 3.
Nyújt, juttat – Kettős betű. 4. … de Janeiro, brazil város – Kacat. 5. Sportszermárka –
Dávid ellenfele. 6. Kaszáscsillag – Orosz író volt (Nyikolaj Vasziljevics). 10. Szerzetesnő
– Gyümölcsöt szárít. 13. Feszélyez, irritál – Magyar színésznő (Eszter). 16. Nála lentebbi
helyről – Őserdő. 17. Gombafajta – Vallásos elmélyülés. 20. Lábító a biciklin – Manila-
kender.  21. Kikapcsolódik, pihen – Földbe vert vastag karó. 24. Hangtalan – Lúd, gúnár.
26. Egyik szülő – Nóta. 29. A tetejére – Apadni kezd!  

Koncz Erzsébet

A JúNIUSI éVFORDULóK (1.)
című pályázat nyertesei:

Fornvald Ana-Dorfia, 
Szászrégen, Herbus u. 

Kecskés Lajos, 
Marosvásárhely, Jeddi út

A pályázati rejtvény megfejtése:
WEBER; pADOS; KOVÁTS; FREUND; 

BERZENCZEY; GONCOURT
Kérjük a nyerteseket, 

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

Megfejtés 
a június 12-i számból:

Ikrek:
Prada

Skandi:
…kapuját tárja fel, hanem az,
hogy gátat szabjon a végtelen 
tévedéseknek. 1 2 3 4 5 6

7 8
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Szerkeszti: Kiss éva 900.

VÍZSZINTES: 1. Angol író, 150 éve hunyt el (Charles). 7. Vízsz. 1. írói álneve. 10.
Celebeszi vadtulok. 11. Tápláló. 12. Orvos, botanikus, 150 éve született (Antal). 17.
Dél-amerikai füves puszta. 19. Olasz névelő. 20. Háború (német). 21. Spájz. 22. Török
és német autójel. 23. Idős. 24. Olasz igen. 25. Keresztül. 26. Hús (angol). 28. Rag, a -ről
párja. 29. Férfiénekhang. 31. Végtag. 32. Gyilkol. 33. Magad. 34. Francia arany. 35. Állja
a sarat. 37. Egymás után említő. 40. Becézett nagyapa. 42. Hidroxilgyök szimbóluma. 43.
Becézett Ilona. 45. Lám. 46. Spanyol festő (Salvador). 49. Északi váltópénz. 51. Kicsi,
de erős (szólás). 53. Működést tesztel. 55. Gyógyszerész, orvos, MTA levelező tag, 150
éve halt meg (József). 56. Nobel-díjas francia biokémikus, 100 éve született (Fran-
cois). 57. Matematikus, külföldön (USA) érvényesült, 125 éve született (Tibor).

FÜGGŐLEGES: 1. Ének. 2. -Ban, -ben (latin). 3. Coca-…, üdítőital. 4. Kereskedő.
5. Német énekesnő. 6. Micsoda? (orosz). 7. A házba. 8. Új-zélandi alagút. 9. Történetíró,
lelkész, székely lázadó, 225 éve halt meg (Péter). 13. Neheztelő. 14. Francia ég(bolt).
15. Sebhely. 16. Félszeg! 18. Idegen művészet. 20. Festő, iparművész, 100 éve hunyt el
(…Kriesch Aladár). 21. Mozi (német). 22. Előtag: billió. 24. Ismételt tiltás. 26. Ő öli
meg a bikát a corridán. 27. Történész, egyetemi rektor, 125 éve született (László). 29.
… talál (pontosan célzott). 30. Spanyol arany. 31. Mely személyt? 33. Taszít. 35. Begör-
bült végű eszköz. 36. Piskótatekercs. 38. Semmi (francia). 39. Hibáztat. 41. Magatok. 44.
Végtelenül erjed! 47.  … Sámuel (király volt). 48. ENSZ-szerv. 50. Skálahang. 52. Francia
rt. 54. A rubídium vegyjele.

L.N.J.

JúNIUSI 
éVFORDULóK (3.)pÁ
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KOBAK KöNYVESBOLT

Marosvásárhely,
Győzelem tér 

18. szám, 

www.bookyard.ro
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Kirk Douglas megállapítása
fiáról, Michael Douglasról:

Michaelnek nem volt …

(a megállapítás befejező
része a rejtvényben 

található)
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A Plasmaterm Rt. 
alkalmaz 

vegyészmérnököt/laboránst 

Követelmények:
• Közép- vagy felsőfokú végzettség;
• Laboratóriumi vizsgálatok elvégzése;
• Számítógép-kezelés;
• Precíz munkavégzés és csapatmunkára való alkalmasság.

felelősségek:
• A gyártástechnológiai folyamat és nyersanyagok vizsgálata;
• Technológiai anyagok készítése és ellenőrzése. 

A jelentkező személyt
a munkahelyen betanítjuk az elvégzendő feladatokra.

Érdeklődni
naponta a következő telefonszámon: 

0732-673-443. 
Az önéletrajzokat

a secretariat@plasmaterm.ro címre küldhetik.

(F
ize

tet
t h

ird
eté

s)

pályázati felhívás 
tervezésre

A Sapientia Alapítvány és a Sapientia Erdélyi Ma-
gyar Tudományegyetem magánpályázatot hirdet az
egyetem új, Sepsiszentgyörgy északi határában, a
Sepsi Arénával szemben, mintegy 12 ha területen el-
helyezkedő campusának generáltervezésére. A campus
oktatási és adminisztratív felületeket, laboratóriumo-
kat, sportlétesítményeket és egy bentlakást foglal ma-
gába.

A részletes pályázati dokumentáció 2020. június 22-
től e-mailben igényelhető. Az igényléseket a következő
címre várjuk: office@sapientia.ro.

Az ajánlatoknak legkésőbb 2020. augusztus 10-én
17 óráig kell megérkezniük a Sapientia Alapítvány ko-
lozsvári székhelyére (Kolozsvár, Mátyás király/ Matei
Corvin u. 4.) postán, vagy személyesen benyújtva.

A B&B INSOLVENCY SOLUTIONS IPURL – Csíkszereda, Márton Áron utca 18., Hargita megye –, a csődbe
ment IoANA CArToN IMPex KfT. cégfelszámolója, nyilvános árverést szervez az adós cég ipari ingatlanjainak
egyben történő eladására: termelőműhely, irodák, két lakás, fészerek és betonozott platform 4567 négyzetméteres
belterületen, Szászrégen ipari zónájában, a Ierbuşului–Herbus utca 38–38A szám alatt, Maros megyében. A javak
együttes kikiáltási ára: 756.160 lej.  

Ugyanakkor eladódnak az alábbi ingóságok is: 
– légsűrítő, kikiáltási ár 5.040 lej
– ALM 110 szárító, kikiáltási ár 1.620 lej
– dobozkötöző gép, kikiáltási ár 243 lej
– dobozkötöző gép, kikiáltási ár 1.188 lej
– Volkswagen Golf IV, kikiáltási ár 2.700 lej
– MING WEI SAG/3 dobozkészítő gép,  kikiáltási ár 1.071 lej. Az árak nem tartalmazzák a héát.
Az árverésre a cégfelszámoló székhelyén kerül sor június 26-án 13 órakor, és megismétlődik a javak eladásáig

minden pénteken, ugyanabban az órában. 
Az árverésen azok a magán- és jogi személyek vehetnek részt, akik/amelyek kifizetik a kikiáltási ár 10%-át je-

lentő részvételi garanciát 24 órával az áverés kezdete előtt. 
Bővebb felvilágosítás a 0366/100-551 és a 0748-836-713-as telefonszámon.  
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Az EU azért dolgozik Európa-
szerte, hogy minél jobban
megerősítse a munkavállalók
jogait, és megfelelő munka-
körülményeket biztosítson
mindenkinek. Számos, foglal-
koztatást érintő intézkedést
hozott már annak érdekében,
hogy biztosítsa Európa-szerte
a szociális védelmet. 

Ezek többek között lefektetik a
minimumkövetelményeket a mun-
kakörülményekre vonatkozóan,
érintik például a munkaidő hosszát,
a részmunkaidős állásokat, vagy a
munkavállalók azon jogát, hogy
minden munkájukat érintő fontos
információhoz hozzá kell férniük.
Ezek Európa szociális dimenziójá-
nak egyik legfontosabb elemévé
váltak. 

Az olyan partnerek, mint a szak-
szervezetek vagy a munkavállalók
egyéb szervezetei fontos szerepet
játszanak mindennek a formálásá-
ban. Az ún. „szociális párbeszéd”
megbeszéléseken és egyeztetéseken
keresztül lehetőséget biztosít arra,
hogy a tárgyalófelek egy-egy speci-
ális kérdésben megegyezésre jussa-
nak.
A munkavállalók jogai 
és az új típusú munkák

A munkaidő hosszára vonatko-
zóan az EU olyan minimumfeltéte-
leket állapított meg, amelyek
minden tagországban alkalmazha-
tók. Ennek megfelelően minden
munkavállalónak egyéni jogokat
biztosítanak, az egy héten ledolgo-
zott órák száma maximum 48 óra

lehet, egy évben legalább 4 hét fi-
zetett szabadsággal, az éjszakai mű-
szakokban pihenőidővel.

Az elmúlt években nagyon sokat
változott a munkaerőpiac az új tech-
nológiáknak és a digitalizációnak
köszönhetően, ezzel pedig minden
sokkal rugalmasabb lett, és új tí-
pusú munkahelyek születtek, több
ideiglenes pozícióval és nem ha-
gyományos állásokkal.

Hogy az EU így is meg tudja vé-
deni a munkavállalók jogait, külö-
nösen azokét, akik a
legkiszolgáltatottabb helyzetben
vannak, a Parlament 2019-ben a
munkakörülményekre vonatkozó új
minimumfeltételeket fogadott el. Ez
többek között kiterjed a próbaidő
hosszára, amit hat hónapban maxi-
malizáltak, a kötelező tréningekre,
amelyeket ingyenessé tettek, és
megtiltották a korlátozó szerződé-
seket. Az új szabályoknak megfele-
lően az új munkavállalók egy héttel
a munkába állásuk után meg kell
hogy kapják az összes fontos infor-
mációt arról, hogy mi a feladatuk és
melyek a kötelezettségeik.

Az EU azt is el szeretné érni,
hogy a munkavállalók jobban részt
vehessenek a vállalatok döntésho-
zatalában, így lefektették a munka-
vállalók tájékoztatáshoz és
konzultációhoz való jogára vonat-
kozó általános szabályokat is. To-
vábbá azt is megjegyzik a
szabályok, hogy a munkavállalók
tömeges elbocsátása esetén a mun-
káltatónak kötelessége a szakszer-
vezettel tárgyalnia.

Nemzetközi szinten a munkavál-
lalókat az európai üzemi tanácsok
képviselik. Ezeken keresztül a

cégek vezetésének informálnia kell
a munkavállalókat a jelentősebb,
őket is érintő uniós döntésekről. 
A munkavállalók EU-n belüli moz-
gástere

A társadalombiztosítási jogosult-
ság tagországok közötti koordináci-
ójának köszönhetően az európaiak
akkor is megkapják a nekik járó
egészségügyi és szociális ellátást,
ha elköltöznek egy másik tagál-
lamba. Ennek megfelelően a beteg-
szabadság, az anyasági/apasági
szabadság ugyanúgy kijár minden-
hol, a munkanélküli- és egyéb ha-
sonló támogatásokról pedig jelenleg
is zajlanak a tárgyalások.

2019-ben az EP elfogadta az Eu-
rópai Munkaügyi Hivatal felállítá-
sáról szóló terveket is. Az uniós
ügynökség 2023-tól működik majd,
és abban segíti a tagállamokat és az
Európai Bizottságot, hogy egysze-
rűbben tudják adaptálni az uniós
szabályokat a foglalkoztatásra és a
társadalombiztosítási rendszerek
koordinációjára vonatkozóan.

A vállalatok kiküldetésre küldhe-
tik munkavállalóikat, ezért az EU
ezeknek a munkavállalóknak is biz-
tosítani kívánja a jogait. 2018-ban
fogadtak el erre vonatkozó szabá-
lyokat, amelyek ugyanannyi mun-
káért ugyanannyi fizetést
biztosítanak a kiküldetésben lévő
dolgozóknak, mintha az eredeti
munkahelyükön dolgoznának.

A munkanélküliség elleni küzde-
lem elősegítése és a munkaerőpiaci
kereslet és kínálat jobb párosítása
érdekében a Parlament 2016-ban el-
fogadta a foglalkoztatási szolgála-
tok európai hálózatát (EURES)
átalakító rendeletet, létrehozva az

álláskeresők és állásajánlatok uniós
szintű adatbázisát.
A munkavállalók biztonsága 
és egészsége

Az unió a munkahelyi egészség-
védelem és biztonság érdekében
szabályokat fogadott el, ezzel is se-
gítve és kiegészítve a tagállamok-
ban érvényes törvényeket.

A munkavállalók munkahelyi
biztonságának és egészségvédelmé-
nek javítását ösztönző intézkedések
bevezetéséről szóló irányelv általá-
nos szabályokat fektet le az egész-
ségvédelmi és biztonsági
követelményekre vonatkozóan.
Ezek érvényesek mind a privát,
mind a közszférában, és meghatá-
rozzák a munkáltatók és munkavál-
lalók kötelezettségeit. Emellett
speciális szabályokat állapítanak
meg a veszélyes anyagokkal való
érintkezés esetére, és akkor, ha a
munkavállalók speciális kategóri-
ába tartoznak (például terhes nők
vagy fiatal dolgozók), ha különle-
ges feladataik vannak (kézi teher-
mozgatás) vagy különleges
munkahelyeik (halászhajók).

A Parlament arra vonatkozóan is
elfogadott egy irányelvet, hogy még
tovább csökkentsék a daganatos
megbetegedéseket kiváltó rákkeltő
anyagokat a munkahelyeken. Ennek
értelmében különböző vegyszerek-
nél állapítanak meg határértékeket,
például olyanoknál, amelyeket la-
boratóriumokban, az elektroniká-
ban, temetéskor, felújítások során,
az egészségügyben, a műanyagok
gyártásakor és az újrahasznosító
szektorokban használnak.

A tagállamok ennél szigorúbb
határértékeket is megállapíthatnak,
amikor elfogadják és alkalmazzák
az uniós szabályokat. Az elöregedő
munkaerővel és a magasabb nyug-
díjkorhatárral együtt az egészség-
ügyi problémák is megsokasodtak.

2018-ban ezért az EP elfogadta az
arra vonatkozó intézkedéseket,
amelyek elősegítik a munkavállalók
visszatérését egy-egy hosszabb be-
tegség után, illetve a krónikus bete-
gek vagy fogyatékkal élő
személyek visszailleszkedését a
munkahelyekre. 
A munka és a magánélet 
egyensúlya, valamint 
a nemek közötti egyenlőség

A Parlament mindig is határozot-
tan kiállt a férfiak és nők közötti
egyenlőség és amellett, hogy a
nemek közötti egyenlőség az élet
minden területén megvalósuljon.

A több egyenlő lehetőség bizto-
sítása érdekében az EP 2019-ben új
szabályokat fogadott el, amelyek
célja, hogy segítsék a kisgyerekes
szülőket, valamint a családtagjaikat
gondozókat a munka és a családi
élet sikeresebb összehangolásában.
Ennek értelmében legalább 10
munkanap apasági szabadság jár,
minimum 4 hónapos egyéni szülői
szabadság, amelyből 2 hónap nem
átruházható és fizetett, és évente 5
munkanap gondozói szabadság
azok számára, akik súlyosan beteg
vagy gondozásra szoruló családta-
got látnak el.

A várandós anyák jogait a váran-
dós munkavállalókról szóló irány-
elv foglalja össze, amely szerint
legalább 14 hét anyasági szabadság
jár mindenkinek, és két hét kötelező
szabadság a szülés előtt és/vagy
után.

A Parlament továbbra is folya-
matosan harcol a nemek közötti
bérszakadék ellen és a férfiak és
nők nyugdíjkülönbségének csök-
kentéséért. Emellett számos intéz-
kedést hozott a megfélemlítés és a
szexuális zaklatás ellen is.

(Forrás az Európai Parlament
honlapja)

Az EU a munkavállalók jogainak erősítéséért 
Minimumkövetelmények

A koronavírus-járvány okozta gazdasági vál-
ságot ellensúlyozó helyreállítási alap nem
csak egy egyszerű segélycsomag, hanem
olyan eszköz lehet az Európai Unió kezében,
amely segíti az innovációt és a kutatást, és a
jövő technológiájába ruház be – jelentette ki
Ursula Von der Leyen, az Európai Bizottság el-
nöke szerdán az Európai Parlament pénteki
uniós csúcsot előkészítő plenáris vitájában.

Hangoztatta, hogy a helyreállítási alapról szóló elő-
terjesztés kiegyensúlyozott javaslat a bizottság részéről,
amely elsősorban azokon segít, akiket leginkább sújtott
a válság, de azokon is, akiket közvetetten érintett a be-
szállítási láncok megszakadása, a munkanélküliség.
Amennyiben sikerül jól végrehajtani, akkor nemcsak
az uniós belső piac áll talpra újra, hanem az EU ver-
senyképessége is megerősödik, továbbá az unióban fel-
gyorsul a már réges-rég szükséges korszerűsödés.
Kiemelte továbbá, hogy az alap az egyes generációk
között is egységet hoz létre, mivel segíthet biztos ott-
hont teremteni a jövő nemzedéke számára. 

Szájer József, a Fidesz-KDNP európai parlamenti
delegációjának elnöke a vitához fűzött írásbeli felszó-

lalásában felhívta a figyelmet arra, hogy a helyreállí-
tási alapról szóló végső döntésben érvényesíteni kell
az alapszerződés célját, amely szerint az uniós finan-
szírozás a kohéziót, a szegényebb térségek, országok
felzárkózását szolgálja.

Győri Enikő fideszes képviselő ugyancsak azt hang-
súlyozta, hogy a források elosztásában nem szabad hát-
rányosan kezelni azokat a tagállamokat, amelyek
eredményesen kezelték a válságot. A többéves pénz-
ügyi keretben szereplő szabályoknak és a helyreállítási
alap elosztási feltételeinek tisztes- ségeseknek kell len-
niük. Hozzátette, hogy Magyarországot a válság fel-
készültebben érte, mint az unió tagállamainak
többségét, mivel az elmúlt években a magyar kormány
intézkedéseinek köszönhetően az ország kiemelkedő
gazdasági teljesítményt ért el: a 2010-es 11 százalék
körüli munkanélküliségi rátát 2019-re 3,4 százalékra
sikerült csökkenteni, emellett folyamatosan nőtt a fog-
lalkoztatottság, EU-átlag feletti, 5 százalék körüli gaz-
dasági növekedéssel. Továbbá a válságkezelésben a
magyar egészségügyi rendszer kiemelkedően teljesí-
tett, a kormány jól időzített gazdasági intézkedései a
munkahelyek megőrzését célozzák. (MTI)

Von der Leyen: A helyreállítási alap 
nem csak egy egyszerű segélycsomag

Online
adófizetés

Az Adó- és Pénzügyi Hivatal azt ajánlja, hogy az adófizetők az
adónyilatkozatokat nyújtsák be online. A 227/2015-ös pénzügyi törvényt
módosító és kiegészítő 69/2020-as sürgősségi kormányrendelettel
meghosszabbították a magánszemélyek adónyilatkozatainak benyújtási
határidejét az adó- és pénzügyi hivatalokba 2020. június 30-ig (ezen a napon
is). 

A sürgősségi kormányrendelet szerint, amennyiben a magánszemélyek
adónyilatkozatukat 2020. június 30-ig eljuttatják az Adó- és Pénzügyi
Hivatalba, a következő kedvezményekben részesülnek:

a) amennyiben 2020. június 30-ig teljes mértékben törlesztik a 2019-es évre
kiszámított jövedelemadót, befizetik a társadalom- és az
egészségbiztosítást, 5%-os kedvezményben részesülnek. 

b) amennyiben az adónyilatkozatot elektronikus úton juttatják el a pénzügyi
hivatalhoz, és a korábban említett feltételek szerint törlesztik adósságaikat
az állammal szemben, akkor még 5%-os kedvezményt kapnak. 

A jelenlegi helyzetben, amikor kötelező a távolságtartás, az Adó- és
Pénzügyi Hivatal emlékezteti az adófizetőket, hogy az online rendszeren
keresztül is eljuttathatják a nyilatkozatot a hatósághoz a virtuális
magántérben vagy az e-guvernare.ro honlapon keresztül. 

Ugyanakkor pontosítjuk, hogy nem kötelező mellékelni a jövedelmet
igazoló okiratokat. Kivételt képeznek a nem állandó romániai lakhellyel
rendelkezők, akiknek mellékelniük kell az erre vonatkozó pénzügyi okiratot
(certificatul de rezidenţă fiscală). Az online rendszerben a dokumentumokat
csatolt formában kell továbbítani. 

Az Adó- és Pénzügyi Hivatal segít az adónyilatkozat kitöltésében, aki igényli
a szakemberek segítségét, hívja a 031.403.91.60-as telefonszámot, vagy
jelezze szándékát a http://www.anaf.ro/asist.public elérhetőségen.
Ugyannakkor az Adó- és Pénzügyi Hivatal honlapján megtalálható az
összes formanyomtatvány a kitöltési útmutatóval együtt a „Toate
formularele cu explicaţii” (Összes formanyomtatvány magyarázatokkal)
elérhetőségen. 

A közkapcsolati és sajtóosztály 

Mózes Edith

A magyar labdarúgó NB I 
31. fordulójának 

televíziós közvetítési rendje
Június 19., péntek:
* 21.00 óra: Zalaegerszeg – Budapest

Honvéd FC
Június 20., szombat:
* 17.55 óra: Mezőkövesd Zsóry FC –

MOL Fehérvár FC 
* 20.00 óra: Puskás Akadémia FC – Paksi

FC 
* 22.05 óra: Ferencvárosi TC – Újpest FC 
Június 21., vasárnap:
* 20.00 óra: Kaposvári Rákóczi FC – Kis-

várda Master Good FC 
* 22.05 óra: Debreceni VSC – Diósgyőri

VTK
Valamennyi mérkőzést élőben közvetíti

az M4 Sport televízió.

A labdarúgó 1. ligás rájátszás hétvégi
fordulójának televíziós közvetítési rendje

Június 19., péntek:
* 20.00 óra: CSU Craiova – Gyurgyevói Astra (felsőház, 

4. forduló)
Június 20., szombat:
* 20.00 óra: FC Botoşani – Kolozsvári CFR (felsőház, 4. forduló)
Június 21., vasárnap:
* 17.00 óra: FC Voluntari – Jászvásári CSM Politehnica (al-

sóház, 5. forduló)
* 20.00 óra: Bukaresti FCSB – Medgyesi Gaz Metan (felső-

ház, 4. forduló)
Június 22., hétfő:
* 17.00 óra: Academica Clinceni – Chindia Târgovişte (alsó-

ház, 5. forduló)
* 20.00 óra: Konstancai Viitorul – Nagyszebeni Hermann-

stadt (alsóház, 5. forduló)
A mérkőzéseket élőben közvetíti a DigiSport, a Telekom

Sport és a Look Sport/Plus.
A Bukaresti Dinamo – Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK találko-

zót elhalasztották.



ADÁSVÉTEL

ELADÓ héjatlan tökmag. Tel. 0747-480-
255. (7722)

SÜRGŐSEN eladó sírhely a maros-
szentgyörgyi temetőben (a nagy kór-
ház mögött). Tel. 0754-550-421.
(7699-I)

VENNÉK működőképes Alba Lux
mosógépet. Tel. 0365/881-531. (7761)

ELADÓ hozzáférhető áron nagyon jó
állapotban levő Skoda Octavia 1,9
TDI, gyártási év 2007. Tel. 0745-068-
121. (7713-I)

RABLAPROGRAMBA illő autót vá-
sárolok, az elszállítását, a forgalom-
ból való törlését vállalom. Tel.
0748-882-828. (7779-I)

ELADÓ egy 3x2 méteres perzsaszőnyeg
és egy Ileana varrógép. Tel. 0745-996-
819. (7786)

LAKÁS

ELADÓ 2 szobás lakás, vagy csere is
érdekel egy garzonnal. Tel. 0745-996-
819. (7786)

ELADÓ I. osztályú, 2 szobás, I.
emeleti (a X-ből), parkettes
tömbházlakás a Szabadság utcában
(48 m2 + 6 m2 terasz), termopán,
egyéni hőközpont, azonnal
beköltözhető (beleértve céget is),
nagyon jó állapotban. Ára: 53.000
euró. Tel. 0744-707-539. (7775-I)

SÜRGŐSEN eladó 3 szobás, vagon
típusú lakás a Kövesdombon. Érdek-
lődni a 0744-896-385-ös telefonszá-
mon 16-21 óra között. (7787-I)

KIADÓ bútorozatlan garzon a Köves-
dombon hosszú távra. Tel. 0740-035-
489. (7798-I)

MAGÁNSZEMÉLY, vásárolok tömb-
házlakást vagy magánházat. Azonnali
fizetési lehetőség. Tel. 0744-645-348.
(7815-I)

SÜRGŐSEN bérbe vennék magán-
házat vagy 2-3 szobás tömbházla-
kást. Tel. 0755-309-832. (7815-I)

ELVESZETT

ELVESZTETTEM Fülpesi Lajos névre
szóló fogyatékossági igazolványom,
autóbuszbérletem. Semmisnek nyil-
vánítom. (7802)

TÁRSKERESÉS

SZERETNÉK MEGISMERKEDNI egy
úriemberrel barátság céljából. Nyugdíjas,
egyedülálló nő vagyok. Tel. 0758-615-
519. (7778)

MINDENFÉLE

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT válla-
lok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (22103-I)

VÁLLALUNK cserépforgatást, tetőja-
vítást, tetőkészítést Lindab lemezzel és
bármilyen munkát. Nyugdíjasoknak 15%
kedvezmény. Tel. 0758-199-531, Jani.
(7663)

KERTÉSZETI munkát vállalunk:
fűnyírás, permetezés, metszés… Tel.
0747-634-747. (7765-I)

ÉPÍTKEZÉSI munkát vállalunk. Tel.
0770-621-920. (7765-I)

GONDOZÓNŐT keresek. Tel. 0740-665-
808. (7769)

JÓSOLOK kártyából és kávéból. Tel.
0742-614-602. (6607)

TEHERSZÁLLÍTÁST vállalok 1,5
tonnáig. Tel. 0748-580-389. (p.-I) 

AUTOMATA MOSÓGÉPEK, MOSO-
GATÓGÉPEK, mikrohullámú sütők,
porszívók, gáz- és villanykályhák ja-
vítását vállaljuk az ügyfél lakásán,
bárhol Maros megyében. Kelemen
szerviz. Tel. 0265/243-294, 0745-560-
092. (7675-I)

SÍRKERETEK készítése gránitból,
előnyös áron. Megtekinthetők
Sáromberkén, a Fő út 340. sz. alatt. Tel.
0753-924-431. (7392)

FUVART, bútorhordást vállalunk sze-
mélyzettel, külföldre is, valamint tör-
melékszállítást. Tel. 0749-543-104.
(6059-I)

VÁLLALOK építkezési munkát A-tól
Z-ig. Tel. 0741-352-972. (7762-I)

VÁLLALUNK: tetőkészítést, -javítást,
festést, szigetelést, csatorna-, terasz-
készítést stb. Tel. 0759-467-356.
(7632-I)

KÉSZÍTÜNK háztetőt cserépből vagy
Lindab lemezből, teraszt fából stb.
Tel. 0745-680-818, Csaba. (7731-I)

KÉSZÍTÜNK: külső műanyag/alumí-
nium redőnyöket, szalagfüggönyöket,
harmonikaajtókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.
(7505)

FESTÉST, kőművesmunkát vállalok. Tel.
0757-857-944. (7763)

VÁLLALOK szobafestést, csempé-
zést, gipszkartonszerelést stb. Tel.
0749-564-921, 0771-393-848. (7682-I)

TERMOPÁN ABLAKOK és AJTÓK
javítása, szúnyoghálók készítése. Tel.
0771-383-725. (7794-I)

AUTOMATA mosógépeket és hűtő-
szekrényeket javítok. Tel. 0755-825-
502. (7811-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Fájdalommal emlékezünk szüle-
inkre, a mezőkölpényi születésű
MAGYARI ZSUZSÁNNÁRA (1981.
január), MAGYARI LAJOSRA
(2009. június 18.).
Elköltöztek tőlünk az örök ha-
zába.
Áldozatos életükért köszönetet
mondunk Istennek.
Emlékük legyen áldott, nyugal-
muk csendes!
Gyászoló gyermekeik.

*
Minden évben eljön a nap, ami
szívemben fájó emlék marad.
Még most sem hiszem el a ke-
gyetlen valóságot, hogy búcsú
nélkül örökre itthagytál.
Fájdalommal tele szívvel emléke-
zem drága férjemre, a demény-
házi  születésű BALOGH
JÓZSEFRE (2009. április).
A Jóisten nyugtasson békében!
Emléked legyen áldott!
Özvegyed, Magda. (7774)

Minden évben eljön a nap, ami
szívünkben fájó emlék marad.
Jóságos szívetek pihen a föld
alatt.
Fájó szívvel emlékezünk sze-
retett szüleinkre, ÁBRAHÁM 
ARANKÁRA és ÁBRAHÁM 
JÓZSEFRE haláluk hatodik évfor-
dulóján. Emlékük legyen áldott,
nyugalmuk csendes! Szeretteik.
(7784)

Immár 30 esztendeje annak, hogy
a szerető szívű édesapa, nagy-
apa, a mezőmadarasi PAP 
ISTVÁN szíve megszűnt dobogni.
„A hit, s a szó, mit szeretetből
adott, soha nem múlik el, amíg
élünk és emlékezünk.”
Hiszünk a feltámadás örömében.
Szerető gyermekei és azok csa-
ládja. (7797)

Az idő múlik, feledni nem lehet,
szívemben megmarad fájó szép
emléked.
Június 20-án 8 éve, hogy elhunyt
drága jó férjem, ZÓLYOMI 
DÁNIEL. Emléked szívemben
örökre megőrzöm. Pihenésed le-
gyen csendes! Felesége és sze-
rettei. (7727)

ELHALÁLOZÁS

Megrendült szívvel tudatjuk,
hogy drága szerettünk, 

GÁLL KATALIN 
szül. Demeter 

életének 94. évében csendesen
megpihent. Drága halottunkat jú-
nius 19-én, pénteken 14 órakor
kísérjük utolsó útjára a gernye-
szegi kápolnától, református
szertartás szerint.
Búcsúzik tőle lánya, két unokája
családjukkal együtt, három déd-
unokája és a rokonok. (7803-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Őszinte részvétünket fejezzük
ki a családnak, és végső bú-
csút veszünk szomszédunk-
tól, SZÁSZ LÁSZLÓTÓL.
Nyugodjál békében! A Petru
Dobra u. 18-as tömbház lakói.
(7806)

Együttérzésünket fejezzük ki
a gyászoló családnak 
PORKOLÁB JÓZSEF elvesz-
tése miatt, és vigasztalódást
kívánunk. A Marosvásárhelyi
4-es Számú Középiskolában
1966-ban érettségizett humán
és reál szakos osztálytársak.
(7810-I)

Őszinte részvétünket fejezzük
ki Szőcs Máriának és az egész
családnak, és együttérzünk
szeretett FÉRJE elhunyta mi-
atti fájdalmában. Tisztelettel
N. Erzsébet és L. Irma. (7812)
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A hirdetési rovatban 

megjelent közlemények,
reklámok tartalmáért 

a hirdetésfeladó 
vállalja a felelősséget!

REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, GARÁZSKAPUK és
egyéb árnyékolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy vá-
lasztékban. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-638. (sz.-I)
TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német
REHAU profilokból. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-
638. (sz.-I)
A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes körű
ellátást biztosít a segélyből (koporsó, szállítás, balzsamozás, temet-
kezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534.
(20875-I)
HENI MED CENTER – INGYENES ORVOSI KIVIZSGÁLÁS
KÜLDŐPAPÍRRAL: reumatológia (gerincfájás, térd-, váll- és csípő-
panaszok); belgyógyászat. KEDVEZMÉNYES ÁRAK: bőrgyógyá-
szat; neurológia;  ultrahangos kivizsgálás; allergológia; immunológia;
doppleres ultrahangvizsgálat. Tel.: 0770-310-944. Cím: Pr. Dr. Ghe.
Marinescu u. 47/3. szám (November 7.). (64799-I)
A TIMKO PÉKSÉG alkalmaz FÉRFI MUNKATÁRSAT a pékségbe
és NŐI MUNKATÁRSAT üzleteibe. Telefon: 0756-128-310 vagy
0756-128-313. (64779-I)
ÉPÍTKEZÉSI CÉGÜNK bővítené csapatát. Szakembert keresünk a
következő posztokra: KŐMŰVES, VAKOLÓ, VASBETONSZE-
RELŐ, VÍZ-GÁZ SZERELŐ. Előnyben részesülnek a tapasztalattal
rendelkező személyek. További információért, kérjük, privát üzenetet
küldjenek, vagy a következő telefonszámon érdeklődjenek: 0730-000-
006. (64823-I)
VILLANYSZERELÉSI ANYAGOKAT FORGALMAZÓ KFT.
alkalmaz ELADÁSI ÜGYNÖKÖT, SOFŐRT. Tel. 0734-123-877.
(64804-I)
IRODAHELYISÉGEK kiadók Koronkán. Tel. 0734-123-877.
(64804-I)
ALKALMAZUNK szakképzett, illetve szakképzetlen FÉRFI MUN-
KAERŐT TEJFELDOLGOZÓ ÜZEMBE – Indlacto Mureş Kft., Prut
u. 10. szám. Érdeklődni lehet a Prut u. 10. szám alatt, a cég székhe-
lyén. Tel.  0773-316-377. (64811-I)
ÖNKISZOLGÁLÓ ÉLELMISZERÜZLETBE Marosvásárhelyen
ELÁRUSÍTÓNŐKET alkalmazunk, akár 50 év felettieket is. Tel.
0722-404-679. (20112-I)
ÉPÍTŐCÉG 15%-os kedvezménnyel vállal háztetőkészítést, tetőfe-
dést Lindab cserépből, cserépforgatást, külső és belső munkálatokat,
javítást, kerítés- és kapukészítést, bontást is. Tel. 0747-634-747.
(7765-I)
KERESKEDELMI CÉG ÁRUKEZELŐT alkalmaz B kategóriás
hajtási jogosítvánnyal. Tel. 0722-383-216. (7781-I)
TAKARÍTÓNŐT alkalmaz a KOVÁCS PÉKSÉG Marosszent-
györgyre. Tel. 0741-215-738. (64832-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

MISSISSIppI SZŐNYEGMOSó 
Szőnyegmosás, -szárítás professzionális módon.

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

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

TETŐFEDÉS bármilyen cseréppel,
csatorna, lefolyó, szigetelés,
manzárdolás, javítások. Tel. 0736-682-
080. (7659)

„Édes Fiam (…)
Gondolok sokszor, nagyon sokszor Rád (…) 
Vigasztal, hogy lesz kihez mennem,
Fölszabadultan, földiektől mentes (…)
Éjszakáim, ha nehezek már,
Vigasztal örök Hajnalod (…)
Vigyázz magadra, Kisfiam, amott (…)
Közelít engem is a hetvenedik,
És már belátom: ez így adatott – 
De néha heves vágy fog el:
Megsimogatni arcod, ölelni alakod…”

(Nagy Attila: Vigyázz magadra amott)
2010. június 21-én, 30 éves korában, egyetlen, szeretett
GYERMEKEM, DÉCSE ENDRE befejezte fiatal életét.
Nyugodj megbékélve, drága FIAM!
Anyja. (7753)
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TÁJéKOZTATó
Tisztelt páciensek!

Az MCA Health Care orvosi laboratórium folyamatosan a be-
tegek rendelkezésére áll, és a fokozott biztonsági előírásokat be-
tartva, a COVID–19-járvány idején is elvégzi az egészségügyi
biztosítópénztár által megtérített laboratóriumi vizsgálatokat.

Laboratóriumi mintavételre hétfőtől péntekig 7–11 óra között
várjuk önöket.  A Carit-San Medical rendelőintézet 

ingyenes
laboratóriumi vizsgálatra

és pszichiátriai szakrendelésre várja az érdeklődőket 
családorvosi, illetve szakorvosi küldőpapír alapján. 

Laboratórium: 0265-250-874,
Aurel Filimon utca 15. szám

Járóbeteg-rendelő: 0265/269-172,
Mihai Viteazul utca 42. szám.

www.caritsanmed.ro


