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A szervezők felkészültek

Ottalvós nyári táborok – egyelőre függőben

Nyárádszeredában
is újraindult
a napközi

A napköziigénylés lehetőségéről értesítette az iskolavezetés a szülőket,
akik múlt péntekig nyújthattak be ez
irányú kérvényt. Mivel a hatósági előírások betartásával egy teremben csupán tíz gyerek tartózkodhat, három
csoportra meg is kapták a tanfelügyelőség jóváhagyását.

____________2.
Feljelentést
fontolgat az EMNT

Biciklis, lovas, indián, angol-, kaland- és még számtalan izgalmas hívószóval ellátott, közösségi élményt kínáló tábor
várta az elmúlt nyarakon a vakációzókat. A koronavírus-járvány miatt kialakult helyzetben idén kérdéses, hogy sor kerülhet-e ezekre a szórakoztatva nevelő, többnapos vagy akár
egész hetes együttlétekre. Egyes táborszervezők felkészültek ugyan a programok lebonyolítására, az iratkozásokat
azonban csak a hatósági engedély birtokában indíthatják el.

Nagy Székely Ildikó

Arról, hogy a szükséges óvintézkedések betartása mellett megtarthatók-e idén a tervezett iskolai és magántáborok, egyelőre nem született
miniszteri rendelet. A diáktáborok megszervezését a Maros Megyei If-

Illusztráció. Fotó: Márton Szilárd

júsági és Sportigazgatóság aligazgatója, Anca Şandru június elején az illetékes hatóságok jóváhagyásától tette függővé. Ezzel szemben tegnapi
megkeresésünkkor Patricia Sita, az intézmény referense nem tartotta valószínűnek, hogy lesznek idén iskolai táborok, annál is inkább, mivel az
ilyen jellegű programok helyszínein sok esetben koronavírus-fertőzöttek
számára alakítottak ki elkülönítőt, és az érintett létesítmények jelenleg
is ezt a célt szolgálják.
– Szovátán mind az 1-es, mind a 2-es számú táborhelyen karantén van,
az egyik létesítményben jelenleg 16 személy tartózkodik, a másikba ma
érkeztek beutaltak. A helyzet alakulását figyelembe véve nem hiszem,
hogy idén lehet itt táborokat szervezni – nyilatkozta a megyei ifjúsági
és sportigazgatóság illetékese.
(Folytatás a 4. oldalon)

Az EMNT elemezte a válaszokat, és
megállapította, hogy a közigazgatási
törvénykönyv 94. cikkelyébe foglaltakat a minisztériumok inkább csak
ajánlásnak tekintik, mintsem az anyanyelvi jogok biztosítékának.

____________4.
Nagyot nyert
a Sepsi OSK

Karnyújtásnyira van a Románia-kupa
döntőjétől a Sepsiszentgyörgyi Sepsi
OSK labdarúgócsapata, amely hazai
pályán szinte behozhatatlan előnyre
tett szert a Jászvásári CSM Politehnica elleni elődöntő első menetében.

____________18.

Pusztába kiáltott szó?

Benedek István

Már amikor elkezdték készíteni, sejteni lehetett a megyei önkormányzat cégek körében készített felmérésének eredményeit és következtetéseit. Bár ne lenne igazunk, de sejthetjük az utóéletét is:
kibélelnek vele egy fiókot a kormány valamelyik irodájában, méltóképpen egy olyan fejtetőn álló országhoz, amelyben szinte mindenki
mindenhez ért, de ez a szakértelem az eredményekben nem érhető
tetten.
Tulajdonképpen a kormány dolgát vállalta magára az önkormányzat, ugyanis a kormány feladata lett volna ilyen felmérést készíteni a vállalkozói szférában. Ez kellett volna legyen ideális
esetben egy válságkezelő programcsomag finomhangoló eszköze.
Ugyanis egy korrektül működő intézményrendszerű ország értelmes
kormányának már az esztendő hajnalán illett volna sejtenie, hogy a
távoli keleten randalírozni kezdő vírusnak nem kell néhány hétnél
több, hogy ide is elérjen. Persze akkor még nem lehetett tudni, hogy
ennek milyen gazdasági következményei lehetnek, mint ahogy még
most sem sejtjük a koronaszámla végső egyenlegét, de normális helyeken az adófizetők azért tartják el a kormányt, hogy az ilyen helyzetekben a lehető legrosszabb forgatókönyvre is felkészüljön. És
amikor szükség van rá, gyorsan mozgósítható pénzalapokkal lépjen
közbe a gazdaság támogatására. Ez is van olyan fontos, mint az
egészségügyi intézkedések, mert az kétségtelen, hogy a betegséget
le kell győzni, de korgó gyomorral már a gyógyulás is nehezebb lesz.
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
5 óra 31 perckor,
lenyugszik
21 óra 19 perckor.
Az év 178. napja,
hátravan 188 nap.

Ma JÁNOS, PÁL, holnap
LÁSZLÓ napja.
LÁSZLÓ: szláv eredetű, elemeinek jelentése: hatalom és
dicsőség.

IDŐJÁRÁS

Változó idő
Hőmérséklet:
max.280C
min.150C

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2020. június 25.

1 EUR

1 USD

100 HUF

1 g ARANY

4,8422

4,3126

1,3678

244,3854

A csütörtöki lottóhúzás nyerőszámai

31, 39, 7, 10, 15 + 12
20, 1, 29, 10, 27, 31

29, 39, 40, 42, 10, 14

NOROC PLUS: 7 6 3 3 6 9

SUPER NOROC: 9, 6, 7, 9, 2, 4

Megyei hírek

NOROC: 2, 1, 1, 3, 7, 0, 1

Keddig lehet kedvezményesen
adót fizetni

A marosvásárhelyi magán- és jogi személyek június 30-ig,
keddig fizethetik be 10%-os kedvezménnyel a 2020. évre
az ingatlan-, telek- és gépjárműadót. Mint ismeretes, az
érintettek abban az esetben részesülnek a kedvezményben, ha az egész évi helyi adóikat június végéig kifizetik.
Az ingatlanok adófelértékelési jelentését szintén június 30ig lehet benyújtani.

Szombaton
végső vizsgaeredmények

A nyolcadik osztályt végzett diákok országos képességfelmérőjének óvások utáni, végső eredményeit június 27-én,
szombaton hozzák nyilvánosságra. A meghirdetett középiskolai helyekből július 2–6. között választhatnak a végzősök. A vizsgajegyek és a négyévi jegyátlag szerinti
számítógépes elosztásra július 10-én kerül sor, az eredményről az érintettek aznap értesülnek.

Véget ért az érettségi

A választott tantárgyból zajlott megmérettetéssel tegnap
véget ért az érettségi vizsga. Az óvások előtti ideiglenes
eredményeket június 30-án, kedden függesztik ki, fellebbezni aznap 16–20 óra között és július elsején 8 és 12 óra
között lehet. A végső vizsgaeredményeket július 5-én hozzák nyilvánosságra.

Levendulaszüret

A hét végén több Maros megyei településen várják levendulaszüretre az érdeklődőket. A Székelyhodoshoz tartozó
Iszlóban szombaton délelőtt 11 órától vasárnap 18 óráig
lehet meglátogatni az ültetvényt, szedni is lehet az illatos
növényből, illetve gulyásevésre is lesz lehetőség. Az Ákosfalva és Nyárádszentbenedek között található, egy éve telepített Erika levendulafarmon péntektől vasárnapig kétezer
levendulatő várja a látogatókat, akiknek fotózásra, virágszüretelésre, csokrok készítésére is alkalmuk lesz, közben
házi készítésű üdítő italokkal (levendula, bodza, menta, citromfű) frissülhetnek fel.

Nyit a kutyfalvi Degenfeld-kastély

A Castellum Alapítvány által szervezett nyílt nap első évfordulója alkalmából a Pro Castellum Degenfeld Egyesület
és az AntePortum Egyesület ismét megnyitja a kutyfalvi
Degenfeld-kastélyt. Június 27-től minden hétvégén (szombat–vasárnap) 11 és 16 óra között idegenvezetéssel egybekötött kastélylátogatást szerveznek, az udvaron
piknikezési lehetőség is van. A járványügyi előírások betartása miatt a kastélylátogatást előzetesen a 0720-416784-es telefonszámon kell beütemezni.
Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

Nyárádszeredában is újraindult a napközi

A szigorú hatósági szabályozások betartásával hétig, július végéig működik, a gyerekek felügyeletéért 13
kedden Nyárádszeredában is újraindult a napkö- óvónő felel, mindenik két hétig teljesít szolgálatot, délelőtt
vagy délután. Azt is megtudtuk: ezek a gyerekek eddig is
zis óvodai oktatás.

ebbe a napközibe jártak, bő három hónapos szünet után térhettek vissza az intézménybe. A kisebbek örülnek, a nagyobbak érzései vegyesek, mert nem mindenki azt kapta,
amire számított, hiszen egy részük nem ugyanahhoz az
óvónőhöz vagy ugyanabba a terembe került, amitől a tavasszal megvált, és a környezet is megváltozott kissé.
Mivel hiányoznak az elemisek, az intézmény udvara jóval
tágasabb, a játszóteret sem kell megosztaniuk a kicsiknek
a nagyobbakkal, mindenkinek jut elegendő tér, és amennyiben lehetséges, sok időt töltenek kint a szabadban az apróságokkal – részletezte az óvónő, hozzátéve, hogy a szülők
nagyon örültek a napközi újraindításának, számukra jó
megoldás, hogy ismét intézményes keretek között történik
a gyerekfelügyelet. A látogatásunkkor egyik óvónő elmondta: a gyerekek elégedettek, viszont igen nehéz megértetni és betartatni velük a szabályokat, hogy a megszokott
közvetlenség most nem megengedett, például nem lehet
ölelkezni, puszilózni, hanem mindenki külön asztalnál foglal helyet, és játék közben is be kell tartani egy bizonyos
távolságot a társaiktól.

Gligor Róbert László

A napköziigénylés lehetőségéről értesítette az iskolavezetés a szülőket, akik múlt péntekig nyújthattak be ez irányú kérvényt. Mivel a hatósági előírások betartásával egy
teremben csupán tíz gyerek tartózkodhat, három csoportra
meg is kapták a tanfelügyelőség jóváhagyását. Elsősorban
azokat a gyerekeket lehetett beíratni a nyári napközibe,
akiknek mindkét szülője dolgozik, másrészt olyan gyerekeket részesítettek előnyben, akiket egy szülő nevel, és
munkahelye van. Harminc apróságnál többet nem is tudtak
volna fogadni, hiszen nagyon oda kell figyelni az egészségügyi óvintézkedésekre, és hogy minden gyerekre jusson
legkevesebb 4,5 négyzetméternyi felület – tudtuk meg Trufán Józseftől, a Deák Farkas Általános Iskola igazgatójától.
Az óvónőket és a kisegítő személyzetet úgy osztották be,
hogy augusztus végéig mindenki le tudja tölteni a szabadságát is, de a napközi működése is akadálymentes legyen,
minden csoportban egy óvónő délelőtt, egy pedig délután
foglalkozik a gyerekekkel. Az óvónőknek kötelező a maszk
viselése, a gyerekeknek nem.
Az újraindítás szervezési
foglalkozó
kérdéseivel
egyik óvónő, Balogh Judit
érdeklődésünkre elmondta:
reggel, érkezéskor megmérik a gyerekek lázát, majd
elkísérik őket a csoportjukba, délután pedig az ajtóig kísérik őket, ahol
átadják a szülőnek. A termekben a gyerekek kis asztalait, a hálóban az ágyukat,
az étkezdében az asztalokat
távolabb helyezték egymástól, a termekből pedig
minden olyan tárgyat eltávolítottak, amit nem vagy
nehezen lehet fertőtleníteni,
így a szőnyegeket, függönyöket, plüssállatkákat,
csak a legszükségesebb tárgyak, játékok maradtak. A
csoportok félórás eltéréssel,
felváltva használják az étkezdét. A nyári napközi hat Minimális tárgy és játék maradhatott a termekben

Fotó: Gligor Róbert László

Tanévkezdő vészforgatókönyv – az Erdély TV műsorán

Hogyan néz ki a szeptemberi tanévkezdésre vonatkozó
„vészforgatókönyv”, és mi a tapasztalat a szabadtéri előadásokkal, kulturális eseményekkel kapcsolatban? Milyen
lelki, magatartásbeli, mentalitásbeli változásokat hozott az
emberek életébe az elmúlt időszak és a gazdasági bizonytalanság? Ezek lesznek a fő témái az Erdélyi Magyar Televízió ma esti Filter műsorának, de nem maradnak el a
meghívottak által összeválogatott bejátszások sem. Magyari

Vakációs program
az állatkertben

Izabella műsorvezető vendégei az évadzáró műsorban
Bartha Réka újságíró, kommunikációs tanácsadó, Farkas
Levente kis- és középvállalkozás-menedzsmentszakértő, a
marketingiskola.ro alapítója, valamint Sebestyén Aba rendező, a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós
Társulatának színésze, a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem docense. Kövessék a műsort ma este 8 órától az Erdély
TV képernyőjén és Facebook-oldalán! (közlemény)

Ismerjük meg jobban egymást! címmel indul vakációs program a marosvásárhelyi állatkertben 4–15 éves gyermekek számára. A foglalkozásokat szombat délelőttönként 11 órától tartják. A résztvevők minden
alkalommal közelről megismerkedhetnek egy állattal, kezdetben olyanokkal, amelyeket meg lehet simogatni. Elsőként a teknősbékák, a nyulak és a tengerimalacok „mutatkoznak be”, a gyermekek szakember
felügyelete mellett azt is megtanulják, hogyan kell táplálni őket. Az állatkert munkatársai alkotósarkot is kialakítottak, ahol a tevékenységek
résztvevői lerajzolhatják az állatokat. Az első találkozóra június 27-én
délelőtt 11 órától kerül sor a trópusi pavilonban, rossz idő esetén a majomházból nyíló amfiteátrumban – tájékoztatott közleményben a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal.

Rövid terápiás program a Bonus Pastornál

A Bonus Pastor Alapítványnak a rendkívüli helyzet miatt
elhalasztott tavaszi rövid terápiás programját július 13–24.
között tartják meg, lehetőséget adva az egyéni és a kapcsolati gyógyulásra. Várják azok jelentkezését, akik változtatni
szeretnének alkohol-, játék- vagy társfüggőséggel terhelt
életmódjukon.
Helyszín: Szentkatolna, Rebeka Missziós Központ. Je-

lentkezési határidő: július 10., marosvásárhelyieknek és a
környékbelieknek az alábbi elérhetőségen: Adorján Éva –
tel. 0743-039-255.
A koronavírus-járvány miatti bezártság különösen próbára tette a szenvedélybetegeket és családjukat, ezt bizonyítja, hogy a sürgősségi állapot ideje alatt megugrott a
szenvedélybetegek és a visszaesők száma.
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Szociális és turisztikai projektekről döntött
csütörtöki ülésén a Maros Megyei Tanács

Uniós pályázat benyújtására készül a Maros Megyei
Tanács, a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatósággal közösen, a koronavírus-járvány
megfékezése
érdekében
bevezetett
intézkedések finanszírozására, valamint védőfelszerelések vásárlására.

A megyei tanácsosok a csütörtöki ülésen hagyták jóvá a
megyei önkormányzat és a szociális igazgatóság, valamint az
igazgatósághoz tartozó központok közötti partnerséget a
„Maros megyei bentlakásos szociális intézmények védőeszközökkel történő felszerelése a COVID–19 által okozott
egészségügyi válság kezelésének érdekében” elnevezésű projekt megvalósítására. A pályázatot az infrastrukturális beruházások program (POIM) keretében májusban meghirdetett
felhívásra nyújtják be. Az önkormányzatokhoz tartozó szociális intézmények legtöbb 3 millió euróra pályázhatnak. A projekt százszázalékos támogatást kaphat, a pályázóknak nem
szükséges önrésszel is hozzájárulniuk a költségekhez. A szociális intézmények a koronavírus-járvány által okozott eddigi
kiadásaik megtérítésére is pályázhatnak.
Ugyancsak a csütörtöki ülésen hagyták jóvá a Maros Megyei Tanács részvételét az EDUC – A gyermekek nem „oktatják” magukat! elnevezésű, európai uniós finanszírozású
projektben, amelyet a Divers Egyesület és az Alpha Transilvană Egyesület kezdeményezett. A támogatási kérést egy kísérleti program keretében nyújtják be az egyesületek, ami a
külföldön dolgozó szülők gyermekeinek oktatásban való részvételét ösztönzi. A projekt célja, hogy növeljék 270 Maros
megyei gyermek iskolai teljesítményét, olyanokét, akiknek a

szülei külföldön tartózkodnak. A projektbe különböző életkorú gyermekeket fognak bevonni, akik óvodai (3-6 év), általános iskolai (6-14 év) vagy középiskolai oktatásban (14-16
év) vesznek részt. A projekt megvalósítási ideje 30 hónap. A
Maros megyére eső költségek összértéke 612.000 lej, amelyből 12.240 lej a Maros Megyei Tanács önrésze, ez a teljes öszszeg 2%-át teszi ki
Via Transilvanica –
150 km-es turisztikai útvonal Maros megyében
A Tăsuleasa Social Egyesület partnerségre kérte fel Maros
Megye Tanácsát a Via Transilvanica elnevezésű turisztikai
projekt Maros megyei szakaszának megvalósítására. A kezdeményezés célja egy turisztikai és zarándokút kialakítása,
mely egyedülállónak számít Romániában.
A Via Transilvanica 10 megyén (Mehedinţi, Krassó-Szörény, Hunyad, Fehér, Szeben, Brassó, Harghita, Maros, Beszterce-Naszód és Suceava) halad keresztül és célja
népszerűsíteni az útvonalon található történelmi, természeti
és kulturális látnivalókat. A turisztikai út közel 1000 km hoszszú, Drobeta Turnu Severintől indul, átszeli Erdélyt és Bukovinát, egészen a Putnai-kolostorig. Eddig 400 km készült el
belőle, a következő időszakban újabb 240 km kerül átadásra
Maros és Hargita megyében. Maros megyében az útvonal 15
közigazgatási egység területén halad át 150,6 km-en keresztül.
A Maros Megyei Tanács vállalta, hogy népszerűsíteni fogja
az útvonalat, és hozzájárul a turisztikai út hosszú távú fenntartásához azáltal, hogy belefoglalja az utat a megye fejlesztési
tervébe.
AMarosMegyeiTanácssajtóirodája

Ország – világ

3

Három halálos áldozat

Három személy halálát okozták az elmúlt napok árvizei Romániában – közölte szerdán az országos katasztrófavédelem. Mindhárom áldozatot a megáradt
patakok, folyók ragadták el. A hatóságok nagy erőkkel kerestek Szeben megyében egy négy éves kislányt is aki több mint 24 órája esett a megáradt
Szeben folyóba. Az országban gépkocsikat sodort
el, és több száz házat, pincét árasztott el a víz 29
megye 161 településén. Klaus Iohannis államfő
szerdai televíziós beszédében kijelentette: hatvan
éve nem esett annyi eső júniusban Romániában,
mint most. Hozzátette: az egyre szélsőségesebbé
váló időjárási viszonyok között nem lesz elég megjavítani, megemelni a folyók melletti gátakat, átfogó
erdősítési programra van szükség, hogy az erdők ne
engedjék lezúdulni a vizet a hegyoldalakról. (MTI)

Újraindulnak
a bécsi és budapesti járatok

Július 1-jétől újraindítja budapesti és bécsi járatait a
Román Vasúttársaság (CFR). Július 6-ától a ruszei
járatokra is lehet jegyet váltani. Az ausztriai ÖBB-vel
és a magyarországi MÁV-val folytatott tárgyalások
eredményeképpen július 1-jétől ismét közlekednek
a Bukarestből, Brassóból, illetve Temesvárról induló
és a Kürtös (Curtici)-Lőkösháza, valamint a Biharpüspöki (Episcopia Bihor)-Biharkeresztes vasúti határállomáson át Budapestre és Bécsbe érkező
járatok. Július 6-ától újraindítja a CFR a Bukarest és
a bulgáriai Rusze közötti vonatjáratokat is. A szerelvényeken kötelező a védőmaszk viselése – hívja fel
a figyelmet a CFR. (Agerpres)

Újabb vádpontok Assange ellen

Közel félezer új fertőzött

Az egy nap alatt jegyzett új fertőzöttek száma a koronavírusjárvány tetőzésének időszakát idézi. A kór romániai megjelenése
óta csupán három alkalommal – április közepén – volt ennél magasabb az egy nap alatt jegyzett megbetegedések száma. A csütörtökön bejelentett új esetek száma több mint kétszerese a napi
megbetegedések elmúlt 30 napra számított átlagának.
Az országban 25 286 személyt fertőzött meg a SARS-CoV2 vírus. Hetvenegy százalékuk (17 906) meggyógyult, hat százalékuk (1565 személy) meghalt. Jelenleg 5815 aktív
fertőzöttet tartanak számon, ami harminc százalékkal több,
mint a betegség hullámvölgyében jegyzett június 8-i adat. Az
intenzív osztályon kezelt betegek száma 199-re emelkedett a
június 7-én jegyzett 144 eset után. Csütörtökön ugyan csak 10
új halálesetet jelentettek be, de az elmúlt hét nap elhalálozásainak átlaga 15 volt.
A hatóságok a kórházak túlterhelésétől tartván keddtől módosították a fertőzöttekre vonatkozó előírásokat. Korábban a

tünetmentes fertőzötteket is kórházban tartották mindaddig,
amíg két egymás utáni teszt nem jelezte azt, hogy meggyógyultak. A keddtől alkalmazott szabály szerint a tünetmentes
fertőzötteket tíz nap kórházi felügyelet után akkor is hazaküldik, ha nincsen még két egymás utáni negatív teszteredményük. Az intézkedés bevezetése óta kórházi ágyak százai
szabadultak fel.
Nelu Tătaru egészségügyi miniszter csütörtökön azt közölte, hogy a kormány csütörtökön és pénteken tárgyal a július
elsejétől tervezett további lazításokról. Hozzátette: reméli,
hogy a járványhelyzet lehetővé teszi a korlátozások további
részleges feloldását. A miniszter szerint azt tervezik, hogy a
helyi adatokat figyelembe vevő szabályozásokat vezetnek be
minden településen.
Romániában április végén tetőzött a koronavírus-járvány.
Akkortól június első hetéig napról napra javultak a mutatók.
Június első hetétől azonban mind a napi megbetegedések,
mind a napi elhalálozások, mind az aktív fertőzöttek, mind
pedig az intenzív osztályon kezelt betegek száma folyamatosan növekszik. A járvány a korlátozások részleges feloldását
követően kapott ismét erőre. (MTI)

Furcsának találtam a minapi újságban azt a képaláírást,
amely a mikházi utcát ábrázolta, benne öt, római harci öltözékben felvonuló légióssal. A képaláírás szerint „hagyományőrző katonai felvonulás” volt.
Kinek a hagyománya?
Ki és hogyan, melyik perefernumos ládában őrizte meg a
római hagyományt 2000 ezer éven át? Akkor, midőn a falu székely lakóinak ősei nem voltak Mikházán, hanem a római birodalom és castrumépítés, működés és a Limes Dacicus idejében
az Urál vidékén éltek vagy a sztyeppéken.
Tán a falu népe részese a római hagyománynak, s ezzel a
kontinuitás osztatlan híveivé váltak volna? Aligha.

Megőrzésre méltó hagyomány (örökség) a népviselet, a
néprajzi tények és a népköltészet, a dalok és táncok, a szófűzés,
a mondatszerkezet, a székely hangsúly, beszéd, tájszavak,
mesék, legendák, tréfák. A hagyományélesztés része a huszárkodás és a honvédség nosztalgiája. Biztosan kerültek ki a faluból katonák, csendőrok és orvosok, írók és jogászok,
világvándorok és -kalandorok, színes hagyományvilággal dicsekedhet a falu. A római kort a régészek ásták ki, ők teremtettek a római kor ismeretéhez tápot. És lett idegenforgalmi
látványosság. De ez nem hagyomány. Ez hagyaték, aminek
azért jogilag más az értelme. Nem is szólva a köznapi bocsánatos hamisításról. (seby)

Romániában 460 új fertőzöttet diagnosztizáltak az
elmúlt 24 órában, és a megfertőződöttek száma
meghaladta a 25 ezret – közölte a stratégiai kommunikációs törzs csütörtökön kora délután.

Hagyomány vagy hagyaték?

Az amerikai kormányzat szerdán bővítette a vádpontokat a WikiLeaks kiszivárogtató portál alapítója, Julian Assange ellen – jelentette be szerda esti
közleményében az amerikai igazságügyi minisztérium. A 48 éves, ausztrál állampolgárságú Assange
ellen Washington eddig 18 pontban emelt vádat, azt
róják az újságíró terhére, hogy az amerikai hadsereg
egyik volt hírszerzési elemzőjével, Chelsea Manninggal szőtt összeesküvést titkosított adatok és információk megszerzésére és kiszivárogtatására a
WikiLeaks oldalain 2010-ben. A szerdai washingtoni
közlemény szerint Assange ellen nem új vádpontot
fogalmaztak meg, hanem az eddigiek megalapozását terjesztették ki. Assange több évig Ecuador londoni nagykövetségén tartózkodott, de 2019-ben
megvonták tőle a menedékjogot, és ezt követően letartóztatták. Jelenleg egy angol börtönben van. Az
amerikai igazságügyi tárca kommünikéje után Barry
Pollack, Assange ügyvédje is közleményt adott ki,
amely szerint az ügyfele elleni „állhatatos hajsza súlyos fenyegetést jelent az újságírókra, bárhol éljenek
is”. (MTI)

Pusztába kiáltott szó?

(Folytatás az 1. oldalról)
A gyors mentőcsomagot kellett volna követnie a fentebb
említetthez hasonló felmérésnek, hogy a helyzet és a
szükségletek pontos ismeretében további támogatásokkal
tudjanak segíteni ott, ahol arra szükség van. Ehhez képest, mikor a koronavírus már a fél világon át idejött a
szomszédba, nálunk bő hetek óta kormányválságot színleltek, hogy előre hozott választásokat kényszerítsenek
ki. Gyakorlatilag a vészhelyzet bevezetésekor sikerült teljes hatáskörű kormányt felállítani, más kérdés, hogy az
már akkor sem tudott volna sokat kezdeni a krízis gazdasági viszonylatával, ha csupa Nobel-díjas szaki diktálta volna neki a tennivalókat, mert az ilyen
programokhoz tartalékok is kellenek, márpedig a bő hároméves szocdem kormányzás után a kasszában a hiány
gyűl a pénz helyett. Tehát jó balkáni szokás szerint kapkodva bevezettek némi támogató intézkedéseket, de az
egésznek a hatékonyságáról sokat mond, hogy az adatok
szerint a vállalkozói szféra közel negyede ebből semmit
nem érzékelt. Pedig a cégek négyötöde tartaná szükségesnek az állam hatékony közbelépését, hiszen gyakorlatilag mindenkit érint a krízis. De kampányígéreteknél
többet aligha fognak kapni, mert most szavazat-vadászszezon következik, a kampány idején pedig a választási
programok helyett csak az üres lózungok fognak csatázni.
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Tőkés László és Sándor Krisztina sajtótájékoztatója

Feljelentést fontolgat az EMNT

Az Erdélyi Magyar Nemzeti
Tanács (EMNT) levélben fordult három kulcsfontosságú
minisztériumhoz, egyrészt,
mert a szükségállapot idején
nem használták a magyar
nyelvet a lakosság tájékoztatására ott sem, ahol a magyarok részaránya meghaladta a
20 százalékot, másrészt pedig
a válaszokból kiderült, hogy
nem találtak megoldást a
helyzetre.

Mózes Edith

Az EMNT elemezte a válaszokat,
és megállapította, hogy a közigazgatási törvénykönyv 94. cikkelyébe
foglaltakat a minisztériumok inkább
csak ajánlásnak tekintik, mintsem
az anyanyelvi jogok biztosítékának
– hangzott el csütörtökön Marosvásárhelyen Tőkés László, az EMNT
elnöke és Sándor Krisztina, az
EMNT ügyvezető elnöke közös sajtótájékoztatóján.
Nehéz időkben
szolidaritásra lenne szükség
Tőkés László, az EMNT elnöke
elmondta, hogy leveleikkel a kormányfőt, a belügyminisztériumot,
az oktatási tárcát és az egészségügyi
minisztériumot keresték meg, és
mindegyik megkeresésükre gyors
választ kaptak.
Azt is elmondta, hogy az Erdélyi
Magyar Nemzeti Tanács, a Székely
Nemzeti Tanács és a Székely Fi-

gyelő Alapítvány bűnvádi feljelentésére kapott válaszban a nyomozó
hatóság elismeri, hogy az államfő
nyilatkozata kimeríti a gyűlöletbeszéd fogalmát, ám június 9-i keltezésű határozatában Elena Adriana
Sandu ügyész elrendelte az ügy lezárását, mert szerinte az államelnök
beszéde nem ütközik a román büntető törvénykönyv 369. cikkelyének
előírásába. Tőkés László szerint ez
szomorú, hiszen ezekben a nehéz
időkben szolidaritásra lenne szükség, ehelyett azt tapasztaljuk, hogy
az államfőnek és a pártoknak a választási kampány fontosabb, mint a
lakosság védelme.
Arról is szólt, hogy kártérítési keresetet nyújtott be az EMNT Dan
Dungaciu, a Román Akadémia Politikatudományok és Nemzetközi
Kapcsolatok Intézetének igazgatója
ellen, amiért az a A Magyar vírus
járványfenyegetése című cikkével
megsértette a magyar közösséget,
komoly károkat okozva a román–
magyar viszony tekintetében.
Ugyanitt említette Marius Paşcan
képviselőt, akit a CNCD 20 ezer
lejjel büntetett meg, mert a koronavírushoz hasonlította az RMDSZ-t.
Nem ajánlás, garancia!
A minisztériumokhoz intézett leveleket és a válaszokat Sándor
Krisztina ismertette. Ezek a beadványok azért születtek, mert, mint
mondták, ahogy kitört a koronavírus-járvány, a román hatóságok kizárólag
román
nyelven
kommunikáltak.

A belügyminisztérium válaszából
kiderült, hogy a tárca főtitkársága
ajánlásként küldte ki a megyei rendőrparancsnokságoknak, hogy azokon a településeken, ahol a lakosság
részaránya meghaladja a 20%-ot,
magyar nyelven is közöljék a közérdekű információkat. Azonban egy
belső EMNT-felmérés során kiderült, hogy Hargita, Kovászna és
Maros megyét kivéve sehol sem
használták a magyar nyelvet.
Viszontválaszában az EMNT a
közigazgatási törvénykönyv 94.
cikkelyére hívja fel a figyelmet,
amely szerint a hatóságoknak biztosítaniuk kell az anyanyelv használatát, nem csupán ajánlásként
megfogalmazni.
Szükségállapotban
nincs esélyegyenlőség?
A második beadványt az oktatási
minisztérium kapta. Ebben azt kifogásolták, hogy az online oktatásban
a gyakorlótesztek csak román nyelven voltak elérhetők, a magyar gyerekek késve kapták meg, miután a
tárca alkalmazottai önkéntes alapon
lefordították azokat – derült ki a válaszból. A tévés oktatás során is az
derült ki, hogy nincsenek megfelelő
szakemberek a háttérintézményekben.
Ezt a késést kérték számon a tanügyi tárcától.
Ugyanarra a kérdésre két,
egymástól teljesen eltérő válasz
Az egészségügyi minisztériumhoz intézett levelekre két, egymás-

tól teljesen eltérő választ kaptak az
EMNT vezetői.
Az egyikben az áll, hogy a Kovászna megyei közegészségügyi
igazgatóság kapott kormánytámogatást a magyar nyelvű tájékoztatásra. A többi megyéről szó sem
esett. Sándor Krisztina szerint ez a
megoldás sem rendszerszerű, a Kovászna megyei egészségügyi igazgatóság honlapján is kevés anyagot
találtak lefordítva.
Kioktató, sértő, cinikus válasz
A második válasz, amelyet a belügyminisztérium szükséghelyzetek

főosztályától kaptak, az EMNT számára teljesen elfogadhatatlan.
Kioktatással kezdi, hogy az ország egyetlen hivatalos nyelve a
román, majd feltételezi, hogy tudnak annyit románul, hogy megértsék a koronavírus idején közölt
tájékoztatásokat. Majd cinikusan
azt mondja, hogy az EMNT, a magyar pártok vagy akár a nagykövetség is lefordíthatja azokat.
Ezt a levelet az EMNT teljes egészében elutasítja, és fontolgatják,
hogy feljelentést tesznek.

viselését az illetékesek hamarosan
feloldják, illetve nem teszik kötelezővé a táborozók számára. A maszkot viselő gyermekeket meg sem
tudnánk jól különböztetni, és nem
is hallanánk tisztán, amit mondanak. Ezért, ha a védőmaszk viselése
kötelező marad, nem tartjuk meg a
táborokat – szögezte le a főszervező. Kiss Gellért a távolságtartás
kapcsán arra is kitért, hogy kétféle
programot dolgoztak ki, egyet arra
az esetre, ha ez az előírás érvényben
marad, a másikat arra, ha nem szükséges a távolságtartásra odafigyelni.
– A táborok lényege, hogy a
résztvevők új barátokkal és közös
élményekkel gazdagodjanak, ez
pedig egymás közvetlen közelében
lehetséges. Ugyanakkor az együttlét
első két napjában meg kell nyer-

nünk a gondjainkra bízott gyermekek bizalmát, ezt a bizalmi szálat
azonban másfél, kétméteres távolságból aligha lehet felépíteni. A távolságtartás szabályával tehát
éppen a lényegét veszítené el az
együtt töltött idő – összegzett Kiss
Gellért.
Az OB-sok is a zöld útra várnak
Többnemzedéknyi fiatal szünidejét tették felejthetetlenné az Outward Bound Románia egyesület
szovátai táborai. Hogyan látja az
idei OB-táborok helyzetét? – kérdeztük Horváth Kovács Ádámot, az
egyesület ügyvezető igazgatóját.
– Mind higiéniai szempontból,
mind a programokat illetően felkészültünk, jelenleg várakozó állásponton vagyunk. A Kalandhét nevű,
13–15 év közötti gyermekeknek
szóló programunkat és a 11–13 évesek angol nyelvtáborát a július 19–

25. közötti hétre időzítettük, de ha
július 5-ig nem érkezik meg a jóváhagyó miniszteri rendelet, augusztusra kell halasztanunk mindkettőt
– mondta az igazgató, akitől azt is
megtudtuk, hogy a jelenlegi helyzetben nem igazán akadtak eddig
jelentkezők az amúgy igen népszerű
táborokra.
– A programjaink nagyrészt szabadtéri tevékenységekből állnak,
ezek megszervezésével nem is
lenne gond, a szállás és az ellátás
miatt kell kivárni a hatósági szabályozást. A 18 éven felülieknek szóló
Carpathian Adventure jótékonysági
kalandversenyt viszont mindenképpen megszervezzük, erre június 15én el is indítottuk az iratkozást.
Ugyanakkor azon is gondolkozunk,
hogy 16 év fölöttiek számára vándortábor jellegű expedíciós képzést
szervezzünk. Ezek mind kimondottan szabadtéri, sátorozós programok, így nem tartoznak az egyelőre
nem engedélyezett rendezvények
kategóriájába – tette hozzá Horváth
Kovács Ádám.
Míg az ottalvós táborok sorsa
még tisztázatlan, a nappali szabadtéri gyermekprogramok már több
mint egy hete beindultak. A marosvásárhelyi Forcamp Egyesület például a Maros Megyei Múzeummal
együttműködve minden hétköznap
más-más tematikus kalandra várja a
kis és nagyobb érdeklődőket, a gyerekek bepillanthatnak a tudományok, az állatok és a növények
világába, alkothatnak, íjászkodhatnak, és az olimpiai játékokkal is közelebbről
megismerkedhetnek.
Hétfőnként az egyesület székhelyén, a Mihai Viteazul utca 10.
szám alatt, keddtől péntekig a várbeli Régészeti és Történeti Múzeum
épületében és udvarán folyik a
móka naponta 8.30-tól 16.30 óráig.
A július 31-ig tartó programokra
korlátozottak a helyek, a jelentkezéshez előzetes regisztráció szükséges, további információ a
0755-625-679-es telefonszámon
kérhető.

A szervezők felkészültek

(Folytatás az 1. oldalról)

Gegesre sokan visszavágynak
A 2018 őszén alakult Educational
Reborn – EDUR Egyesület gegesi
gyermektáborairól a múlt nyáron
számoltunk be olvasóinknak. A vidéki élet hagyományaira, a népi
kultúrára és a természetközelségre
összpontosító együttlétek résztvevői idén is szívesen visszatértek
volna a Havad községhez tartozó,
festői szépségű faluba, ugyanakkor
új jelentkezők is bőven akadtak. A
nagyfokú érdeklődés, illetve a szülői megkeresések miatt Kiss Gellért
főszervező és csapata úgy döntött,
amennyiben a hatósági rendelet lehetővé teszi, a tervezett négy táborból kettőt megtartanak.
– Ha megadatik a lehetőség, július 20–25. között a hagyományőrző élménytábor, augusztus 3-tól
8-ig a zenetábor kapuit nyitjuk meg.
A hagyományőrző táborba 8–12 év
közötti gyermekeket várnánk, a zenetábort a 8–18 éves korosztálynak
hirdettük meg. A hivatalos szabályozások hiányában egyelőre csak
várólistákat állítottunk össze, a júliusi táborunkba három nap alatt be
is teltek a helyek, az augusztusiban
még pár hely maradt. Az iratkozásokat azonnal elindítjuk, amint erre
engedélyt kapunk, de tájékoztattuk
a szülőket, hogy előfordulhat, nagyon kevés idő áll majd rendelkezésükre
a
gyerekek
táboroztatásához szükséges iratok –
a szülői engedély, az egészségügyi
igazolás – benyújtásához – mondta
Kiss Gellért, majd megjegyezte:
bízik benne, hogy az eddigi lazító
intézkedések után július 1-jén vagy
legkésőbb 15-én a táborszervezők is
zöld utat kapnak.
– Miután a játszóterek megteltek
gyermekekkel és felnőttekkel, és a
bölcsődék, óvodák is kinyithatnak –
ahol pedig sokkal hangsúlyosabb a
zárt térben való érintkezés –, nem
látom értelmét a táborszervezés
megakadolyázásának. Ezt a tiltást

Magyarországon egy hete feloldották, tudomásom szerint ott száz főig
lehet ottalvós táborokat szervezni –
tette hozzá a főszervező, akit arról
is megkérdeztünk, a minisztériumi
jóváhagyás esetén milyen óvintézkedésekkel teszik biztonságosabbá
a tábort, illetve számítanak-e olyan
szabályozásokra, amik az önfeledt
együttlétet ellehetetlenítenék.
Védőmaszkos tábor nem lesz
– A higiéniai előírásokat természetesen teljes mértékben betartjuk,
a szükséges tisztító- és fertőtlenítőszereket beszereztük, és elkezdtük
a takarítást. Azt is megszerveztük,
hogy a csapatunk tagjai a tábor
ideje alatt mindennap óránként fertőtlenítsék a kulcseszközöket, például a kapcsolókat és a korlátokat.
Bízom benne, hogy a védőmaszk

Illusztráció. Fotó: Márton Szilárd
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A magyarsárosi unitárius templom orgonáinak története

Márk Attila

Magyarsáros Maros megyében, Dicsőszentmártontól 8 km-re, a Sós-patak völgyében fekszik.
Az oklevelekben Sarus (1322), Sárus
(1332), Kyssarus (1453), majd 1898 után
Magyarsáros néven jegyzik. Az előkerült leletek alapján és a szájhagyomány szerint a tatárjárás előtt három kis településből állt:
Csókfalva, Tövisfalva és a legnépesebb Kalamárfalva. A vész idején az erdőbe menekült
lakosok alapították a jelenlegi Magyarsárost.
A reformáció idején az addigi szász lakosság helyett magyarok telepedtek le, akiknek
nagyrésze a 17. sz. végére unitárius lett. A
falu régi templomáról, mely az akkori falu
végi egyházi telek közepén épült, 1499-ig
nincs semmilyen adatunk. Az unitárius időkből, az 1747-es püspöki vizitációs jegyzőkönyvben leírtak alapján, képet alkothatunk
az épületről: „Van egy tisztességes kőtemplom, melynek nagy ruinában és dűlőfélben
levő része csaknem egészen ex fundamento
építtetett, északról való része belől álló erős
kőlábakkal és abban által szegezett két kőfaltartó s keresztül való erös gerendával megerősíttetett Ao .1744 tks. Sz. Királyi Ferenc
kurátorságában. Melynek éneklő tágas chorussa napkelett felől részén. Az templomnak
külső oldalán erős kőlábak tizennégy. Az
templomnak mennyezett az asszonyok felett
festékes, mely 1695-ben néhai curatornak
tks. Sárosi István uram szorgalmatossága
által készíttetett, melyről irás is vagyon a
mennyezeten.”
Az 1803-as generalis visitatiói jegyzőkönyvben az éneklőpulpitusról is olvashatunk: „Nap kelet felől végiben a
Templomnak Öt lábakon három hosszu geredakon márvány-festékü Deszkákból, veres
festékű parkányokkal készült Éneklő Kar
melyik padlása deszkákból vagyon ezen
Deszka ülő székek Frontispiciumán egy küsded négy szegeletü márványfestékü veres
párkányokkal, veres gombbal készült Éneklő
Szék, melynek Fiokjában, küsded fekete Táblatskakon fejer Festékes Romai és Arabiai
számok ezen számokat tarto fekete Tábla a
Kar Frontispiciumán fel szegezve.”
Úgy tűnik, az orgona beszerzésének gondolata már 1834-ben megszületett: egy 1839es bejegyzésből tudjuk, hogy 1834-ben 20
veder bort adományoztak az orgonaalap létrehozására. Rá három évre Tóth Istvánné
húsz veder bort adott erre a célra; a bort a
templomot körülvevő várfalhoz épített bástya
pincéjében tartották; ugyanő 1840-ben 10
liter bort ajándékozott. 1841-ben Abrudbányáról 100 rénes forint adomány érkezett.
Mindezek ellenére az első orgonaépítési kísérletről csupán 1847-ben olvashatunk, a
Székely Sándor vezette püspöki vizitációs
jegyzőkönyvben: „Pénzkiadás: 13-or: orgona
szegődés végett ide utazott mester ember szekér bérben 12 forint 72 dénár”. A jegyzőkönyv beszámol két új, kékre festett karzat
elkészítéséről is. Székely Tihamér egykori
magyarsárosi lelkész 1922-ben írt egyházközségi monográfiájában azt írja, hogy az
1848-49-es szabadságharc „elvitte az orgona
alapot”. A jegyzőkönyvekben nem találtam
erre utalást, de a történelmi események krónikái kemény harcokat említenek Sáros környékén 1848 októberében. Tény, hogy az
1850-es években javításokat végeztek az

éneklőkarzaton, az orgonaalapot pedig valószínűleg a templom és a várfal javítására
használták fel. Az orgonaépítés gondolata
1861-ben fogalmazódik meg újra, amikor a
dec. 6-án tartott esperesi vizitáción a következő határozat született: „[…] a vizsgálószék
indítványára meg határoztatott, hogy részint
adakozás utján, a mint ez uttal száz osztrák
forintra aláis írták, részint más ki gondolható
segéd források alapján a templomba egy alkalmas orgona készíttessék- az aláírók gyűjtésével a helybeli oskola mester és Tánczos
György bízatták meg hogy e terv annál is inkább sikeresíttessék, a jelenleg használatlan

A magyarsárosi orgona

állapotban lévő harang eladható és árra az
oda használható”. Simén Domokos szerint a
forradalom idején elvitt és Brassóból hazahozott harangról lehetett szó, az orgonaépítés
gondolata pedig Kozma Elek iskolamesteré
volt, amit utólag a vizitáció is jóváhagyott.
1863-ban orgonakészítő járt Sároson:
„Borkiadás: 7. Az orgonakészítő ittjártával –
1 veder 3 kupa/ Az orgonakészítés ügyében
fáradozoknak 1 veder”. A hangszerkészítő a
következő évben is az egyházközségnél járt:
„17. A Rektornak az orgona dolgába jártakor
3 kupa bor/ 18. Az orgona csinálónak 4
kupa”.
1865-ben elkészült a hangszer. Az azt készítő mester ellátásáért 9 magyar forintot és
55 dénárt fizetett az eklézsia. A számadási
jegyzőkönyv megjegyzi: „VI. [...] Az egyház
a’ kor haladását megértve az összes egyház
tagok áldozatkész buzgalma által egy két testben álló 8 változatú elég csínos orgona készült”. Az orgonavásárlásról egyebet nem
tudunk, egyedül azt, hogy az árába utolsó
részletként 8 magyar forintot és 34 dénárt fizettek. Az 1867-es Keresztény Magvető folyóiratnak köszönhetően tudjuk, hogy
mennyibe került: „Kis Sáros: A hívek buzgó
igyekezete folytán egy díszes orgona készült
580 fr. o.é.” Az esperesi levéltári adatok szerint viszont 550 forint volt az ára...
A következő években az orgona jól műkö-

dött. Érdekes adat, hogy 1873-ban az orgonakarzat túlságos igénybevétele miatt Andrási Sándor kántortanító panaszt emelt az
esperesi hivatalnál: „Olvastatik a Tisztelendő
esperesi hivatalnak, iskola tanító Andrási
Sándor azon panaszára írott levele, miszerint
a nagy legények és a házas emberek annyira
felgyurakodtak az orgonához, hogy az iskolás
gyermekek e miatt nem férnek be, s más
részt, pedig a’ folytonos ajtó nyitogatásba elő
álló légvonal egészségének nagy ártalmára
van”. Az esperesi hivatal határozata szerint
csak az iskolatanító és az iskolás gyermekek
járhatnak fel a karzatba. 1875-ben felhangol-

ták az orgonát, 10 veder bort fizettek érte. Az
erre a célra való gyűjtés 22 veder és 9 kupa
bort eredményezett. 1879-ben az asszonyok
által gyűjtött pénzzel megfestették az orgonakarzatot, az eklézsia számadásából az is kitűnik, hogy a hangszert is megjavították 11
forintért, a mestert Medgyesre szállították
szekéren. A századfordulóig nincs több orgonára vonatkozó bejegyzés, csupán 1910-ben
olvashatjuk, hogy Inczefi Áron kántortanító
a szolgálati mesteri házból átköltözött a sajátjába, a felszabadult 100 koronát orgonaalap létesítésére fordították. Az alap egy új
hangszer vásárlása érdekében jött létre. 1911.
szeptember 1-én indítvány született, hogy a
pénzt rovatal útján gyűjtsék össze. Közben a
templom annyira megromlott, hogy le kellett
bontani, újat építeni. A lebontáskor a közmunkával szétszedett orgona tönkrement,
1922-ben Székely Tihamér így emlékszik
vissza: „A régi templomban orgona is volt, a
melyet lebontáskor szét szedték hozzá nem
értő kezek, kevés még megtalálható maradványát összeszedtük és a templom padlására
helyeztük el”. Simén Domokos a küküllői orgonákról szóló cikkében jelzi, hogy „elkallódtak”, mi magunk sem találtunk egyetlen
darabot sem ottlétünkkor. Az egyházközség
azt remélte, hogy az új templomba új orgona
kerül, 1912-ben adományokat jegyeztek e
célra, előreláthatólag az új hangszer 3000 ko-
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ronába került volna. Így az egyházközség javítási munkálatokra és orgonavásárlásra
25.000 korona törlesztéses kölcsön felvételére kért engedélyt a főhatóságtól. A keblitanácsi gyűléseken vezetett jegyzőkönyv
szerint a régi orgona javításának lehetősége
is felvetődött, ami azt bizonyítja – bár nincs
írott bizonyíték –, hogy az orgonát beépítették az új templomba: „3. Elnök előterjeszti,
hogy az új templomba a régi és szinte használatlan állapotban levő orgona helyett újról
kellene gondoskodni, annális inkább, mert a
templomba nagyságánál fogva sem volna
elégséges a régi kis orgona. Közgyűlés esperes úr hozzáadása és indítványa alapján felkéri egyházi elöljáróságot, hogy rövid időn
belül járjon utánna, hogy megfelelő orgona
mennyibe kerülne, s a költségekkel tisztában
leszünk, akkor lesz aktuális a költségekről
leendő gondoskodás és másodszor hogy szerezzen szakértő véleményt, hogy a meglévő
orgona kijavítása lehetséges volna-e és
mennyibe kerülne.” Az első világháború
miatt meghiúsult az új orgona beszerzése,
adakozás viszont ebben az időben is volt.
1917. nov. 24-én, a Kolozsvárról leküldött
kérdőívre válaszolva, a magyarzsákodi lelkész az írja, hogy az orgona „1910 körül
(új)” készült, viszont nem találtam bizonyítékot, hogy a rekviráláskor orgonasípokat
vittek volna el Magyarsárosról. Székely Tihamér 1922-es bejegyzése újabb kérdéseket
vet fel: „Orgonánk nincs ez szintén a közeljövőben ujabb áldozatra vár”. Közben lebontották a hangszert? Vagy csak a homlokzati
sípok hiányoztak? Valószínű, ekkor történt a
már említett orgonalebontás. Hogy a templomban nem volt orgona, az az 1926. jún. 8án dr. Boros György püspökhelyettes vezette
püspöki vizitáció jegyzőkönyvéből válik
nyilvánvalóvá: bár azt írták: „P. helyettes ur
rövid orgona játék közben emelkedett szószékra”, mégis a szöveg további részéből kitűnik, hogy a kifejezés nem pontos: „Az
áhítatos és lélekemelő Isten tisztelet közben
csak az az egy szomorú körülmény hatott le
hanyatlóan, hogy a szép templom szép gyülekezetének meg kellett elégednie azzal,
hogy a búgó orgona szó helyett erőtlen harmonium hangjának szárnyán kellett felküldenie himnuszát Istenhez.” A vizitáció
meghagyta: „[...], hogy a templomban egy
oly szép számú gyülekezethez illő orgonának
a beállítását vegye a legközelebbi jövő programjába”. Az orgonavásárlás a következő évtizedekben is csak terv maradt, sőt 1942-ben
harmónium vásárlását határozták el, ami meg
is történt: 1943-ban 33.391 lejért vették meg.
1950 pünkösd másodnapján óriási vihar
tombolt Magyarsároson, ennek következtében „a templomot csaknem teljesen kifedte,
hogy a víz a padláson becsorgott, és a harmóniumot használhatatlanná tette”. A kijavított
templom felszentelésekor felolvasott szövegben a lelkész megemlítette Pataki András IV.
éves teológiai hallgató nevét, aki a harmóniumot rendbe rakta. Két évre rá ugyancsak Pataki ajánlott egy eladandó orgonát az
egyházközségnek, de a vásár nem jött létre.
1976-ban váratlan alkalom kínálkozott orgonavásárlásra: az E. K. T. 623/1976. sz. leiratában értesítette az egyházközségeket,
hogy a verespataki református egyházközség
el akarja adni az orgonáját. A leirat megérkezése után Bustya Albert magyarsárosi lelkész
levélben kért erre vonatkozó adatokat a verespataki református lelkésztől. Nem érkezett
pontos ár, hajlottak az alkura a verespatakiak.
(Folytatás a 6. oldalon)
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A természet kalendáriuma (CDXVI.)

Kiss Székely Zoltán

Kánikula közeledtén gondolataim július
felé sétáltatom. Időjóslásra adnám fejem? Inkább csak reménykedem. De vajon mennyire
mondanak igazat a népi regulák?
Csala Dénes, a Lancasteri Egyetem adjunktusa Székelydata honlapján érdekes adatokat közöl e tekintetben. Az elmúlt hatvan
év időjárási adatait vetve össze ötven népi
időjóslással, azt találta, hogy átlagosan 56%ban van igazságmagva ezeknek. Tehát teljesen véletlenszerű, hogy éppen idén melyik
időjóslatnak lesz igaza.
Egyes jóslatok ma is helytállóak. A legmegbízhatóbb időjósló bölcsesség Szent
György napjához kötődik: az ősi tavaszkezdő
nap, március 24. után valóban 96%-ban melegedik az idő. „A Gergely-napi szél Szent
György-napig él” 70%-ban igaz. 65% esélylyel bír, hogy Sándor, József, Benedek zsákja
meleget hozzon. Medárd 66%-ban váltja be
a negyvennapos esőre vonatkozó jóslatot.
Katalin jégen kopogása az esetek 67%-ában
locsogó karácsonyt eredményez. Hatvan-hetven százalék feletti a László-, Anna-, Péterés Márton- napi jóslások megvalósulása is.
De mi a helyzet a többi népi regulával? Tegyük még hozzá, hogy a félezer éves megfigyelések pontatlanságát az is fokozza, hogy
az 1582-es naptárreformkor XIII. Gergely
pápa bő héttel tolta ki a kalendárium nevezetes napjait, de a nép ajkán a régi rigmusokkal
a már nem valós tartalmú csíziók is tovább
éltek, mindmáig.
Ami azonban nem változik: az állatok
megérzik a változásokat. Több figyelmet kellene fordítani rájuk. Kifinomult érzékszerveikkel
bármely
barométernél
jobb
előrejelzésként szolgálnak. Tényleg eső vár-

Vizek varázsa kánikulai napnyugtakor San Lorenzónál
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A perzselő és buja nyár
kemencéjében a kopár
fennsík kigyúl, lentebb a
málnabokrok nyújtják gyümölcsüket,
s a szunnyadó erdők felett
úszik a tölgyek barna álma.

ható, ha rajzanak a hangyák, alacsonyan
szállnak a fecskék, vagy felmászik a levelibéka a fűzfára.
Itt állunk június utolsó hetében, s nem tudjuk, kánikula, avagy szeszélyes áprilisra hajazó hét következik-e?
De hát nyár lenne.
Lombok között bujkál a fény,
zöld láng lobog a fák hegyén
Hadd zengje más a méla őszt!
(…)
A nyár szerelme hév dalom.
Ujjongok: ez az én időm,
Július. Kálnoky László
Én a nyarat magasztalom!
versében régi nyár kánikulája
És a napot, a perzselőt,
Zenit napját üdvözlöm én;
Szívembe hull minden sugár,
Szívembül árad szét a fény.

köszönt ránk.

Kilencszáznegyvenegy nyarán
együtt jártunk itt, kicsi lány.
Elnézem a patak szökellő
vizét, sok hófehér kavics.
A nyár dalaival Komjáthy Jenő próbál Úgy illant el mosolyod is,
napfényt varázsolni.
mint a patakvíz, mint a szellő.
És állva sugaras virányon,
Arany sátrat feszít a nap,
Csókjától levelek, virágok
Kéjben remegni látszanak:

Mikéntha volnék napimádó,
Áhítat szállja lelkemet;
A nyárnak glóriás varázsa
Magával ragad engemet.

Látom fejünk fölött az ég
s az elúszó felhők színét.
Lassan haladsz a fák alatt, s
én,
ahol a lomb már kevesebb,
árnyékos helyet keresek…

Mint a tudós, mint a vegyész, Bezubog július a kőhalmi vár csupasz, kánikula sújtotta kőablakán
kinek a tört rész is egész,
S a szerteszét fekvő kalászokat szedi,
mikroszkóppal járnám a tájat.
26-án János és Pál római testvérpár napja. Micsoda drága gyűjtemény
Míg végre a míves örvendő lármája
Együtt szenvedtek vértanúságot Kr. u. 362- volna, ha összegyűjteném
Hirdeti, hogy véget ért terhes munkája.
ben. Közbenjárásukat a nép égiháború idején azt, ami itt maradt utánad! (…)
tartja foganatosnak, s Közép-Európában időAz Aratáskor című, két évszázada írt versét
járás-patrónusként tisztelik őket. A nap, alig
A római naptár egykori fantáziátlan Quin- a parasztszármazású költő-akadémikus Kis
előzve Péter-Pált, a nagy nyári zivatarok ide- tilis, „Ötödik” nevét – mivel az egykori már- János,KazinczyFerencbarátja máig zengő
jére esik. Ezért fejlődött ki máig ismeretlen ciusi évkezdéstől számítva az ötödik hónap fohásszal zárja:
liturgikus körülmények között viharokat fé- volt – Kr. e. 44-ben MarcusAntonius híkező patronátusuk, amelyre az Érdy-kódex- zelgő javaslatára nevezték el júliusnak Julius
(…) Égi sereg! szálld meg honunk szép meben is olvasható legendájuk Caesarról, aki e hónap 12. napján született. zeit
még nem tartalmaz semmiféle
Add meg legszebb díszét: tiszta erkölcseit!
Júliusra esett akkor is, ott is a mezőgazdautalást. Tiszteletük csak a ba- sági munkák dandárja.
Ügyességnek arany láncát fűzd népére.
rokk időkben bontakozott ki.
Így új koszorúkat nyer dicső fejére,
Júliust régen oroszlán havának is nevezték.
Június 26-án, 1835-ben szü- Közhasználatú magyar neve az oroszlán
S az a kéz, melly méri a jó s bal sorsokat,
letett HermanOttó.A sokol- hónap első dekádjának apostolszentje után
Tovább is ad neki gazdag áldásokat.
dalú természettudós pályája Szent Jakab hava volt. A hónapot félmezteakkor kezdett felfelé ívelni, len, nagy kalapú paraszt testesítette meg,
Július második napja Sarlós Boldogasszoamikor 1863-ban megpályázta amint épp sarlóját köszörüli, arat vele vagy nyé. A magyar nép nem Péter-Pálkor kezdte
a kolozsvári Erdélyi Múzeum kévét hord, netán a csűrben búzáját csépeli. az aratást, hanem e Boldogasszony-ünnep
Egylet preparátori állását. Az Allegóriája sárga ruhás, repülő ifjú, fején ka- másnapján. Az ezen a napon szedett fűszerakkori polihisztor igazgató, lászkoszorú.
növényeknek és a gabonának szent varázseBrassaiSámuelsaját fizetésérőt tulajdonítottak. E napon csak jelképesen
nek harmadáról mondott le,
dolgoztak, a szerszámokat megáldatták a
(…) Lobognak a búza arany kalászai,
hogy az új, tehetséges munkapappal, a búzából koszorúnak valót szedtek.
Az ért szemek miatt görbednek szárai:
társ jövedelmét biztosíthassák.
Az aratást másnap tiszta fehér gyolcsruhában
A bajuszos árpa ezüst színnel játszik,
Mivel Hermannak egyetemi
kezdték, levett kalappal a búza elé térdepeltek
S a domb oldaláról messzére ellátszik.
vagy más magasabb szintű
és imát mondtak. A munkát a föld szent, napvégzettsége nem volt, önképkeleti sarkában kezdték, az első két kévét keA hajnal pirosra festi az ég táját,
zéssel pótolta a hiányokat. Főresztbe rakták. Mindez az életet jelentő új
Munkára serkenti az aratók nyáját,
ként a madarak és a pókok
kenyérnek szólt. Régi hagyomány szerint sarS inti, hogy vegyék fel várt uzsorájokat.
élete érdekelte. PókgyűjteméMelly vídám orcával hagyják ott házokat! lóval az asszonynép aratott, és nyomukban
nye ma is a Kolozsvári Tudojárva a férfiak kötözték a kévét. Közvetlenül
Már is éles sarlót fog ki-ki markába,
mányegyetem
Állattani
ebből ered, hogy a nép szimbolikus szemléS ropogva vágja azt az ért gabonába.
Múzeumában… porosodik.
letében a Szűzanya arat, s Fiára hagyja, hogy
A kötöző nyomban követi ezeket,
Már Budapesten írta meg az
S aranyszín kévékből rak hosszú rendeket. gyűjtsön, és a búzát a konkolytól elválassza.
arachnológia mint új tudomBe jó lenne, ha szellemi aratásunkat is konA kepék sűrűen feltornyozva állnak,
ányág első monográfiáját
S kedves mulatságot a szemnek formálnak. kolymentesíteni lehetne.
1876–79 között, a MagyarorMaradok kiváló tisztelettel.
A terhelt szekerek mennek csikorogva,
szág pókfaunája című háromKelt 2020-ban, mennydörgős János és Pál
Lassú ökrök húzván csak alig mozogva.
kötetes munkáját.
napján
Sok öreg és gyermek a tarlót elfedi,

A magyarsárosi unitárius templom orgonáinak története

(Folytatás az 5. oldalról)

Bustya Albert lelkész és gondnoka megtekintették az eladandó hangszert, és 10.000 lejben
egyeztek meg. A szerződésben megjegyezték,
hogy az összeg „inkább szeretet adomány
egy testvér egyházközségnek, semmint vételár”. Az egyházközség levélben fordult Péterffy Gyula teológiai zenetanárhoz, hogy
vállalja el az orgona leszerelését, majd a sárosi templomban való felállítást. A vásárlásról
a
szerződést
a
magyarsárosi
egyházközség presbiteriális jegyzőkönyvébe
beragasztva őrizte meg. Péterffy Gyula ötheti
munkával sem tudta az orgonát rendbe rakni,
és Mesnyi János marosvásárhelyi orgonakészítőt ajánlotta az egyházközségnek a probléma megoldására. Az egyházközség
vezetősége felvette a kapcsolatot a mesterrel,
a megtörtént javítással kapcsolatban azonban
kevés részletet árulnak el a jegyzőkönyvek:
azt tudjuk a számadásból, hogy az orgonaépítő 163 új orgonasípot készített és szerelt be,

ami 1977. nov. 5-én kész volt. Az orgona felszentelését a kijavított templom és torony
megáldásával együtt akarták megtartani, erre
1978. okt. 14-15-én került sor a maros-küküllői egyházkör évi rendes közgyűlésén, melyet
Magyarsároson tartottak. Az ünnepségen dr.
Kovács Lajos püspök és dr. Barabás László
főgondnok is részt vett. A Keresztény Magvető rövid beszámolót közölt az ünnepségről.
Az orgona a torony alatti karzatra került,
jelenleg fehére van festve, arany ornamentikával. Regiszterei: principál 4’, quint 2 2/3,
octáv 2’, födött 8’, fuvola 4’, bordon 8’, valamint egy felirat nélküli regiszterhúzó, valószínűleg tremolo, melynek nyílása a
szélcsatornán ma bőrrel fedett. Tovább kutatva, a következőket tudtam meg a hangszerről: úgy szerezte meg a verespataki
református eklézsia az orgonát 1900. okt. 7én, hogy az akkori pénzügyminiszter, Lukács
László csak azzal a feltétellel hagyta jóvá a
helybeli katolikus egyházközség részére – átalakítási költségekre – 500 korona kiutalását,

ha ők orgonájukat a reformátusoknak adják.
Az is tisztázódott, hogy ki építette az orgonát
a református templomban. 1979. febr. 25-én
Péterffy Gyula tanár levélben kérte Bustya
Albert lelkészt, hogy az orgona belsejében
levő feliratot örökítsék meg jegyzőkönyvileg
is. A felirat a következő: „Ezen orgonát öszszeállították és hangolták Ankovics Ferencz
és Lorencz János 1900 évben Augusztus 28án”. Ankovics Ferencz az Angster cég segédje volt, orgonakészítő maga is, Lorencz
János pedig, a Dunántúl folyóiratban megjelent visszaemlékezései szerint, intonálómester. Tehát az orgonát az Angster cég állította
fel a verespataki református templomban,
emellett szól az is, hogy az orgonájukat adományozó verespataki katolikusok az Angster
cégtől vásároltak egy kétmanuálos-pedálos
orgonát számukra (op. 322). Enyedi Pál tanár
orgonafelmérő utunkon még egy bejegyzést
talált a hangszerben, ami talán tisztázza az orgona építőjének kilétét is: C[...]eider, ami
összevetve az orgona építészeti-szerkezeti sa-

játosságaival, Carl Schneider brassói orgonakészítőre utal. Az orgonaszekrény belsejében
több név és dátum bejegyzése található, a legrégebbi 1860-ból való.
Visszatérve az orgona magyarsárosi történetéhez: 1986-ban az orgonát Mesnyi János
kellett volna megjavítsa, de az 1988-as adatok fényében ez valószínűleg nem történt
meg. Nagy Endre lelkész ezt írta: „használható, a sípsorok megvannak, de hiányosan
szólnak”. Érdekes a kérdőíven megjelölt orgonaépítési év (1888), a készítő neve: Szabó
József. Meglehet, a Szabó név a Schneider
magyar fordítása, de így a keresztnév Károly
kellett volna legyen. Vagy valamelyik leszármazottjáról van szó, vagy a marosvásárhelyi
Szabó orgonakészítő családról?
Orgonafelmérő utunk alkalmával megállapítottuk, hogy a hangszer billentyűzete nehézkesen működik, házilagos javítás nyomait
véltük felfedezni. Ma az orgona használhatatlan, javításra vár a gazdag múltú, rejtélyekkel teli hangszer.
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Veress László

5. Jumièges és Honfleur

Nehéz szívvel búcsúzunk el Normandia fővárosától, a múzeumvárostól, Rouentól, és
indulunk nyugatra, az Atlanti-óceán irányába,
a Szajna völgyében. A „Szent folyó” itt is óriási, egymást sűrűn követő, szépen ívelt kanyarulatot ír le, jobb partján dombok, bal
partján sík vidék mellett tekerőzik, mint egy
óriási kígyó. Alig néhány kilométer megtétele
után a Szajna-kanyarulatok Regionális Természeti Parkjához érünk.
A korábbi nevén Bretonne regionális természetvédelmi parkot 1974-ben hozták létre,
mint egy „zöld tüdőt” a Szajna menti ipari tevékenység általi környezetszennyezés ellensúlyozására. A 81.000 hektár (810
négyzetkilométer) kiterjedésű, mocsaraserdős természetvédelmi terület gazdag völgyekkel, számos természeti csodával,
történelmi helyekkel és műemlékkel rendelkezik. Felületének mintegy fele hasznos mezőgazdasági terület, amelyen a gabonafélék
mellett főleg lent termesztenek, húsz százalékát erdő borítja. Az itt lakók főfoglalkozása
a mezőgazdaság, állattenyésztés, gyümölcstermesztés, méhészet, mezőgazdasági termékeket feldolgozó üzemek (pékségek,
lenházak) 72 községben. Idegenforgalma is
jelentős, hála a fejlett infrastruktúrának (például kerékpárutak). Több évszázados kastély,
apátság vonzza az érdeklődőket.
A természeti park egyik történelmi öröksége a Jumièges (Zsümiezs) nevű faluban látható apátság romokban álló épületegyüttese.
Victor Hugo százhetven évvel korábban
Franciaország legszebb romjainak nevezte az
itt látható egykori épületek omladékát.
Normandia egyik legrégebbi és legfontosabb bencés apátsága romjai közel 50 méterrel magasodnak a Szajna fölé.
Az apátságot Szent Filibert alapította a
VII. század derekán (654) Benedek-rendi kolostorként egy nagy kiterjedésű birtokon,
amelyet az akkori frank király bocsátott a
rendelkezésére. A király ugyanakkor halászati jogot és a környékbeli erdőkben melléképületeket is adományozott. A nagy területen
négy templomot, majd egy kétszintes kolostort építettek. Az itt élő szerzetesek szoros kereskedelmi kapcsolatot létesítettek angol
területekkel is, ahol rabszolgákat is vásároltak a kereskedelmi haszonból. A francia területen
felszabadított
rabszolgák
a
mezőgazdasági munkákban segítették a szerzeteseket. A kolostor hírneve és a szerzetesek
száma egyre nőtt. Az oltárokat arannyal,
ezüsttel és értékes kövekkel borították be. A
templomok oldalán kápolnákat építettek, felépült a romjaiban ma is látszó gótikus Szent
Péter (Pierre) templom is.
Az istenek gazdag berendezése felkeltette
a Szajnán (841-ben) egész Rouenig hajózó
vikingek érdeklődését, visszafelé jövet kirabolták és felgyújtották a kolostort, amely súlyos károkat szenvedett, a szerzetesek
elhagyták.
A keresztény hitre tért viking herceg,
Rollo támogatta az elpusztított kolostorok újjáépítését (911), de Jumièges-ben a jelentős
építőmunka csak a 11. században kezdődött

Honfleur, a Szent Katalin-templom belseje

újra (1017), fellendült a kolostor scriptoriuma
is (innen a pontos információk). Az újjáépült
kolostort 1067-ben szentelte fel Normandia
akkori királya, a középkori világtörténelem
egyik legnagyobb alakja, Hódító Vilmos, számos püspöke jelenlétében.
A későbbi századokban több király és bűnbánó nemes fordult meg itt, a kolostor számos értékes adományt kapott, jelentős
vagyont halmozott fel: birtokok, malmok, lakott területek kerültek a tulajdonukba. A kolostor birtokán vásárokat tartottak, ami
ugyancsak jó bevételi forrás volt. Ezeket a
szerzetesek az épületegyüttes bővítésére és
újjáépítésére fordíthatták.
A százéves háborúban a kolostor angol
kézre került, a bevételek jelentősen apadtak,
később a kolostori fegyelem fellazult. A
Szent Johannát máglyahalálra ítélő egyházi
törvényszék egyik tagja jumieges-i apát volt.
A vallásháborúk alatt (1562) többször is
károsodott, a hugenották kifosztották a kolostort, a szerzetesek Rouenba menekültek.
A Francia Forradalom (1789–1799) vezetői már kezdetben (1790) feloszlatták a szerJumièges-ben
a
zetesrendeket,
kolostorépületből laktanyát alakítottak ki,
majd az egész épületet eladták egy ingatlankereskedőnek, aki elrendelte a melléképületek lebontását (1793), aztán valóságos
kőfejtőként használták a vastag falakat. A forradalom hozadéka a hármas jelszó – Szabadság, egyenlőség, testvériség – helyett a terror,
liberalizmus, nacionalizmus, egyházellenesség, templom-, vár- és kastélyrombolás, dik-

Jumièges apátsági templom

tatúra lett. Több mint negyvenezer embert
küldtek nyaktiló alá, közöttük szép sorjában
a vezetőket is, kétszázezret lőttek agyon és
ötszázezret zártak börtönbe. Utunk során
többször is találkoztunk hasonló „eredményekkel”, mint amilyeneket Jumièges-ben
láttunk. Azt, hogy minden idők egyik legjelentősebb vegyészét, a Francia Akadémia elnökét, Lavoisier-t (Lávoázié) a rémuralom
vezetői miért küldték a vérpadra, nem tudom
megérteni!

Normandia híd

1802-ben lőporral való robbantással elkezdték a templom lerombolását is, aztán
több tulajdonosváltás is volt, amíg 1853-ban
egy párizsi tőzsdeügynök tulajdonába került,
aki elhatározta, hogy megóvja a megmaradt
épületrészeket.
1946-tól állami tulajdont képez, és megkezdődött a régészeti feltárás, napjainkban az
apátság népszerű turisztikai célpont. A legmagasabb román kori, Notre Dame nevet vi-

selő templom Szajnára néző nyugati
homlokzata két toronnyal, a 25 méter magas
főhajója sávokkal osztott oldalfalaival, a kereszthajó, a kápolnakoszorú, a kórus és a gótikus stílusban melléépített Saint (Szent)
Pierre-templom oldalfalai ma is láthatók. Egy
Karoling-kori (9. század) épületrész is megmaradt, a templom alatti pincékkel együtt.
Az apátság egykori főbejáratát a 17. század
végén neogótikus stílusban átépítették, de 14.
századi épületelemek is láthatók benne. Az
apát lakhelyét egy dombtetőre építették 1666ban, ahonnan szép kilátás nyílik az apátságra,
az alatta kanyargó Szajnára, a gyümölcsöskertre és a szépen elrendezett virágoskertre.
Minden év augusztusában és szeptemberében modern képzőművészeti alkotótábort
szerveznek itt, nemzetközi részvétellel. Céljuk állandó téralkotások létrehozása, az ősi
középkori építőművészet és a modern művészet egyesítése az apátság területén.
Az apátságot elhagyva továbbra is nyugati
irányba utaztunk a regionális természeti parkon keresztül. A parkot a Szajna hosszában
szeli át. Az idelátogatók kompon és három
hídon is átkelhetnek a Szajnán. Úti célunk ez
alkalommal a Szajna torkolatának a baloldalán fekvő Honfleur városa volt, a folyó fölött
a Normandia hídon keltünk át.
A Normandia híd Le Havre városát és kikötőjét köti össze az országos autópálya hálózattal, a 29-es autópálya része. 1995-ben
nyitották meg, akkor ez volt a világ legmagasabb és legnagyobb főnyílású ferdekábeles
hídja. A Szajna szélessége itt meghaladja az
egy kilométert, a folyón Rouenig magas óceánjárók is közlekednek, és a dagály által kiváltott hullám felhatol a folyó medrébe, az
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óceán felől erős szelek érkezhetnek, mindezeket tekintetbe kellett venni a híd tervezésekor, de kivitelezését a franciákra jellemző
nemzeti büszkeség is motiválta. Az építkezés
300 millió eurót emésztett fel.
A híd teljes hossza 2143 méter, 52 méter
magasan helyezkedik el a folyó átlagos dagályszintje fölött, szélessége 23,60 méter,
legnagyobb magassága 215 méter, három támasztója, három nyílása van, tartópilonjait
egyenként 56 darab, 51 méter mélyre nyúló
cölöpre építették, legnagyobb támaszköze
856 méter. Anyaga beton és acél.
A hídon két-két forgalmi sáv mellett egy
kerékpárút és egy gyalogosjárda is helyet kapott. Hídvámot csak a motoros járművek kell
fizessenek. A turisták elsétálnak a híd legmagasabb pontján, az autópálya fölött levő kilátóig, ahonnan csodálatos látvány nyílik a
Szajna tölcsértorkolatára, a bal partján fekvő
Honfleur városkára, Le Havre atlanti-óceáni
kikötőre, ellenkező oldalán a Szajna kanyargós folyására, a kilátó alatt zajló vízi és szárazföldi forgalomra.
Kora délután, szeptemberi napsütésben
Honfleurbe (kiejtve: Onflőr) értünk, az ősi kikötőváros határába, ahol kijelölt parkolóhely
van az autóbuszoknak. Innen gyalogosan
folytattuk utunkat a jellegzetes hangulatú
óváros felé. Vadszőlővel befuttatott tornyos
erődfal jelzi, hogy a várost egykor erődfalak
védelmezték, de a falak egy idő után útját állták a város terjeszkedésének, ezért lerombolták. A még látható részből ellenőrizték a
tengeri kereskedelmet. A négyzet alakú kikötőt szegélyező épületek szinte mindegyike
műemlék, köztük egy 14. századi templom,
amelyben tengeri múzeum (Musée de la Marine) működik már több mint száz éve, parti
éttermekkel, cukrászdákkal körülvéve. Az
egyik épület a falán levő márványtábla szerint még a 13. században épült, és maga az
angol királynő is megtekintette.
Az utcák mindegyike egy kis domb irányába vezet, ahol Honfleur legismertebb nevezetessége, a Szent Katalinnak (Sainte
Catherine) szentelt fatemplom épült. Franciaország legnagyobb fából épült templomának
névadója a tengerészek patrónusa, Alexandriai Szent Katalin, fából készült szobrát ma is
a templom előcsarnokában őrzik. Az épületet
a hajóépítési technikák figyelembevételével
tervezték és építették a XIV. század végén,
viking őseik, a norvégok árbóctemplomaihoz
hasonlóan. Belseje egyszerűségével, fatörzsekből készült oszlopaival ókeresztény hangulatot ébreszt, és csakugyan imára serkent.
Festői, szűk utcákon érünk a széles, V. Károlyról elnevezett sugárútra, ahol számtalan
üzlet, vendéglő, régiségbolt mellett egyik
ódon épületben múzeum működik. Az egyik
étterem cégtábláján az „Entre terre et mer”
(szárazföld és tenger között) felirat olvasható,
utalva a tényre, hogy a város a tenger és a
föld között fekszik, de arra is, hogy étlapján
a föld gyümölcsei mellett a tengeréi is megtalálhatók. A vendéglők némelyike osztrigát
kínál a betérőknek. Itt, az osztrigák partvidékén a helyiek késsel, csavarhúzóval járják a
partokat, és ahol osztrigára bukkannak, kibontják és nyersen szürcsölik a csemegét.
A város piacán át térünk vissza a kikötőbe,
majd a parkolóba, és indulunk Alsó-Normandia székhelyére, Caenba, szálláshelyünkre.
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arab tudós. 25. Vörösmarty rövid eposza. 26. … Sumac, perui énekesnő. 27. Sokaság. 29.
Az egyik Tolsztoj. 31. A nátrium vegyjele. 32. Drágakövek mértéke. 33. San …, törpeállam. 35. Valamivel szemben. 37. Kiváló, pazar. 39. Angol tagadás. 40. Füzet. 42.
Kártyaletét. 44. Az aktuális 24 óra. 45. Sírdomb. 47. A tetejére. 49. Tolatni kezd! 50. Láncfonalat erősít. 52. A Lipari-szigetek egyike.
FÜGGŐLEGES:1. …-Ce, kínai filozófus. 2. Annyi mint (röv.). 3. Dohányzóeszköz.
4. Tokaji boroshordó. 5. Amerikai egyetem. 6. Spanyol arany. 7. Japán drámai műfaj. 8.
Barát (spanyol). 11.Aközmondásbefejezése.12. … Planet (tévéadó). 13. Magyar …,
Kolozs megyei helység. 14. A házi istenek helye az órómai házban. 15. Orosz igen. 17.
Elek! 20. Ízletes tengeri rákfajta. 21. Férfinév (ápr. 26.). 23. Zúz. 25. Levegő (görög). 27.
Harckocsi. 28. Táplál. 29. Házbérlő. 30. A dalai láma palotája. 32. Veteményesre
vonatkozó. 33. Munkás (biz.). 34. Név (latin). 36. Osztrák város. 38. Sakkparti vége. 41.
Menyasszony. 43. A Nílus német neve. 46. Órómai rézpénz. 48. Gally. 51. Zokog.

Akétrejtvényazonosszámúmeghatározásaitkeverveközöljük.Amegjelölt
négyzetekbekerülőbetűketfolyamatosanösszeolvasvaaJacquesGuerlaináltal
tervezettés1925-benpiacradobotthíresparfümnevétkapjuk.Könnyítéskéntegy
betűtelőrebeírtunk.
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A megjelölt sorokban, oszlopokban szereplő helyes megfejtéseket július 9-ig a
Népújságcímére(DózsaGyörgyu.9.szám)beküldők–kétszemély–egy-egykönyvet
nyerhetnek.Apályázatiszelvényt–apályázatcímévelegyütt–kérjükkivágniésa
borítékraráragasztani.(Egyborítékbancsakegypályázatiszelvényszerepelhet.)
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UTALVÁNY

u

13

1

L.N.J.

KELVIN

AMPER

című pályázat nyertesei:
Seres Rózsa,
Marosvásárhely, Arany János u.
Tóth Tünde,
Marosvásárhely, Armoniei u.
A pályázati rejtvény megfejtése:
BORDET; NOGÁLL; SIMMS; MAGDA;
SCHMALL; TICHY
Kérjük a nyerteseket,
vegyék fel a kapcsolatot Borbély ernővel
a 0742-828-647-es telefonszámon.
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TISZAPARTOK!

SZÁRNYAS
ROVAR
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MAGYAR
KöZMONDÁS
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FRANCIA
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PÁRA!

u

… TASZSZ (OR.
HíRüGYN.)

OLT, KITENYÉSZT

q

PALóC ALMA

KÉST
KöSZöRüL

q

Ð

u

q

HOLLAND
úSZó (ADA)

Ê

SZEMETEL
(NÉP.)
… MAYS
(KUKORICA) PÁRATLAN
HASÉ!

q

MűVÉSZI
TÉMA

RÁGCSI

Kilyén
levente

PIGMENTHIÁNYOS
ÁLLAT,
EMBER

u

MENEKüL

Ê

VIHAROS
RÉSZ!

u

q

FöLTÉVE

FŐNÉVKÉPZŐ

(az aforizma befejező része
a rejtvényben olvasható)

q

Ê

u

u

901.

Antoine de Saint-Exupéry aforizmája
a szeretetről:
…
Ð
A tapasztalat bizonyítja, nem az a
szeretet, ha két ember egymás…

q

u

FELIX
SALTEN
REGÉNYE

É

q

DERÉKSZöG
JELE

Ê

ÉNEKESNŐ
(LEAR)

TENNIVALó
(BIZ.)

CSAHOS

q

BEC. BABETT

IBSEN
HŐSNŐJE

Ð

q

u
u

Szerkeszti: Kiss Éva

PÁLYÁZATI REJTVÉNY

Megfejtés
a június 19-i számból:

Ikrek:
Mazda

Skandi:
… olyan szerencséje az életben,
mint nekem: nem született
szegénynek.

KOBAK KöNYVESBOLT

VÍZSZINTES: 1. Függőlámpa – A bor istene a római mitológiában. 7. Arrafele! –
Zamat. 8. Bakfis, kamasz – Adósságot megad. 9. Holland úszónő (Ada) – Orosz uralkodó
volt. 11. Tesz, helyez – Gubancdarab! 12. Gabonát levág – Rajongva szeret. 14. Ásványi
fűszer – Láz kezdete! 15. Szabályoz, helyére illeszt – Porcióz. 18. Alvás közben látjuk –
Tanít. 19. Drót – Perdül, pörög. 22. Üres rés! – Osztrák és norvég gépkocsijelzés. 23.
Huszárparancs – Énekesmadár. 25. Épületmaradvány – Olaszország az olimpián. 27. Élet
– Sarok, szöglet 28. Táblakép – Csintalan, huncut fiúcska. 30. E nap – Kerékpármárka.
31. Verőér – Népszerű, kedvenc.
FÜGGŐLEGES: 1. Macska – Tévedés, hiba. 2. Indiai női viselet – Esszencia, buké.
3. Római számok, összegük száz – Komputertomográfia, rövidítve. 4. Információ, beszámoló – A felsőfok jele. 5. Üzletel, kereskedik – Egykedvűség. 6. Gépember – Padlót súrol.
10. Igét deklinál – Hordókészítő, bodnár. 13. Énekel – Fed, beborít. 16. Mályvaféle növény
– Orosz író volt (Nyikolaj Vasziljevics). 17. Egyiptomi színész volt (Omar) – A fekete
kontinens. 20. Nagyszülő kedvence – Korbács. 21. Sebgyapot – Konflis, hintó. 24. Elavult,
idejétmúlt – Kaucsuk. 26. Naptár része! – A molibdén és a vanádium vegyjele. 29. Angol
tagadószó – Azonos betűk.
Koncz Erzsébet
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Győzelem tér

www.bookyard.ro
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Vállaljuk munkaruhák, törülközők egyénítését céges emblémával vállalatok,

(Fizetett hirdetés)

hotelek, panziók részére, ezenkívül egyedi rendeléseket is fogadunk pólók,
sapkák, bármilyen textiltárgyak hímzéssel való egyénítésére.
A hímzés tartós egyediséget ad, információt hordoz, minősít.
Hívjon bizalommal: 0755-985-207, vagy keresse oldalunkat:
https://www.facebook.com/hobbyhimzes/
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Formaság a visszavágó?
Nagyot nyert a Sepsi OSK

Karnyújtásnyira van a Románia-kupa döntőjétől a Sepsiszentgyörgyi
Sepsi
OSK
labdarúgócsapata,
amely
hazai pályán szinte behozhatatlan előnyre tett szert a
Jászvásári CSM Politehnica elleni elődöntő első menetében.

Bálint Zsombor

Pedig rosszul kezdődött a meccs
Leo Grozavu csapatának. A 3. percben egy jászvásári szögletnél Ovidiu Haţegan játékvezető egy
visszarántást vett észre, és a megítélt büntetőt – a szentgyörgyi kispad heves tiltakozása és Grozavu
kiállítása után – Cristea értékesítette. Ez egy ideig megfogta a háromszéki
csapatot,
azonban
hamarosan átvette az irányítást, és

innentől fogva egykapuzás folyt a
mérkőzésen. Az egyenlítés így is
nehezen született meg, noha több
lehetőség kimaradt Rusu kapujánál,
elsősorban Fülöp Loránd tűnt ki
mint a helyzetgyilkos. Végül a marokkói származású holland támadó
középpályás, Achahbar törte meg a
jeget, aki két védőt elfektetve 16
méterről a hosszú alsóba lőtt.
Szünetben roppant igazságtalan-

nak tűnt az eredmény, hiszen addig
is csak egy csapat létezett a pályán,
azonban a második félidőben a tabellán is megmutatkozott a fölény.
Különösen Fülöp Loránd gólja
után, aki testvére, István szögletből
érkező beadását a hálóba fejelte. Ezt
Fl. Ştefan percei követték, aki
szinte minden meglódulásával veszélyt hordozott a bal szélen:
Achahbar volt eredményes az egyik
beadásából. Aztán Carnat is szerzett
egy gólt jobb oldalról, igen éles
szögből, Rusu hathatós segítségével, majd a 86. percben Karanović

Fülöp Loránd beadását értékesítette.
Az 5-1-es eredmény birtokában a
jászvásári visszavágó formaságnak
ígérkezik, különösen, hogy az ellenfél most már biztosan inkább a
bajnokságra összpontosít. Ha nem
történik semmi rendkívüli, a Sepsi
OSK a döntőben az egyik bukaresti
nagyágyú ellen lép pályára, bár a
FCSB és a Dinamo is egyre inkább
holmi ócska mordályhoz kezd hasonlítani. A kettejük első találkozóját lapzárta után rendezték.

Jegyzőkönyv

labdarúgó-Románia-kupa, elődöntő, 1. mérkőzés: Sepsiszentgyörgyi Sepsi
OSK – Jászvásári Poli 5-1 (1-1)
Sepsiszentgyörgy, városi stadion, nézők nélkül. Vezette: Ovidiu Haţegan (Arad)
– Octavian Şovre (Szatmárnémeti), Sebastian Gheorghe (Suceava). Tartalék: Iulian
Dima (Bukarest). Ellenőrök: Aron Huzu (Nagyszeben), Mihai Andrieş (Bukarest).
Gólszerzők: Achahbar (25., 75..), Fülöp Loránd (52.), Carnat (79.), Karanović
(86.), illetve Cristea (4. – büntetőből).
Sárga lap: Celea (3.), illetve Onea (40.), Cristea (42.) De Iriondo (51.).
Sepsi OSK: Niczuly – Carnat, Bouhenna, Celea, Fl. Ştefan, Velev (46. Fülöp
István), Vaşvari, Fülöp Loránd, Achahbar (85. Kovács), Ştefănescu, Šafranko (67.
Karanović).
Jászvásár: Rusu – Cabral, Klimavicius, Mihalache, Onea, Popadiuc (46. Platini),
De Iriondo, Bourama, Horşia (46. Grădinaru), Chacana (57. Omoh), Cristea (59.
Luckassen).

A magyar labdarúgó NB I
33. fordulójának programja

Fotó: GSP

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

Június27.,szombat:
* 16.15 óra, M4 Sport: ZTE FC – MOL Fehérvár FC
* 18.30 óra, Duna World: Diósgyőri VTK – Kisvárda Master Good
* 18.30 óra: Újpest FC – Kaposvári Rákóczi
* 18.30 óra, M4 Sport: Debreceni VSC – Paksi FC
* 21.00 óra, M4 Sport: Ferencváros – Mezőkövesd Zsóry FC
* 21.00 óra, Duna World: Puskás Akadémia – Budapest Honvéd

A labdarúgó 1. ligás rájátszás
hétvégi televíziós közvetítési rendje

Június26.,péntek:
* 17.00 óra: Nagyszebeni Hermannstadt – Academica Clinceni (alsóház, 6. forduló)
* 20.00 óra: Medgyesi Gaz Metan – FC Botoşani (felsőház, 5. forduló)
Június27.,szombat:
* 15.30 óra: Chindia Târgovişte – Jászvásári CSM Politehnica (alsóház,
6. forduló)
* 20.00 óra: Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK – Konstancai Viitorul (alsóház, 6. forduló)
Június28.,vasárnap:
* 17.00 óra: Bukaresti Dinamo – FC Voluntari (alsóház, 6. forduló)
* 20.00 óra: Kolozsvári CFR – CSU Craiova (felsőház, 5. forduló)
Június29.,hétfő:
* 20.00 óra: Gyurgyevói Astra – Bukaresti FCSB (felsőház, 5. forduló)
Valamennyi mérkőzést élőben közvetíti a DigiSport, a Telekom Sport
és a Look Sport/Plus.

A marosvásárhelyi székhelyű
Fomco Cégcsoport

egy innovációorientált, dinamikusan fejlődő szervezet, amely
többek között ingatlanberuházással és -értékesítéssel,
kamionszervizzel, gépjármű-kiegészítők kis- és
nagykereskedésével bel- és külföldre, GPSflottamenedzsment-rendszerek értékesítésével és
működtetésével, bútorgyártással, napelemes
energiatermeléssel, képzéssel stb. is foglalkozik.

Terveink szerint ez év őszén indítjuk el ismét a nagy sikerű
Pegazus kurzusunkat, ahol fejlődni, tanulni akaró
munkatársakat, jelölteket képezünk, akiknek a sikeres vizsga
után vezetői és kulcsemberi
beosztásra teszünk állásajánlatot.
Jelentkezni motivációs levéllel lehet, amelyben kérjük
megfogalmazni a fejlődésének indokát és a célját. A
motivációs levél beérkezése után Skype-konzultációra
megkeressük.

karrier_cariere_career@fomco.ro
Tel.: 0724-566-100
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FRISS ÚJSÁGOK
kaphatók július 1-jétől
SZOVÁTA központjában, a Fő úton. (sz.-I)
A hirdetési rovatban
megjelent közlemények,
reklámok tartalmáért
a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

ADÁSVÉTEL

ELADÓ új állapotban levő fagyasztóláda és villanymotoros Singer varró-

gép hímzőfejekkel (eredeti). Tel.
0752-246-310. (7860-I)

ELADÓ héjatlan tökmag. Tel. 0747-480255. (7722)
A NIKI PARK üzlet elad jutányos áron új

ágybetéteket
bármilyen
méretben.
Garantált minőség. Nyugdíjasoknak 20%

kedvezmény. 1989. December 22. út
113/A sz. (22128)

ELADÓ 5,5 ha kaszáló, legelő Marosvécs község területén. A terület te-

lekelve van. Tel. 0257-214-713. (p.-I)

ELADÓ egy 2x3-as perzsaszőnyeg. Tel.
0365/804-681. (7876)

VESZEK régi festményeket, képkereteket, paraszttárgyakat, antik bútorokat stb. Tel. 0731-309-733. (-I)

ELADÓ új kanapé. Tel. 0770-466440. (7898-I)

ELADÓK:
porszívó,
festmények,
keretek, rádió, tévé, varrógép, ajtók,
többféle bútordarab, lemezek, órák,
csergeterítő, többféle nagy és kicsi
edény, 15 db báránybőr, sok baba,
kerékpár, szőnyegek, Thonet-székek,
fából
kiságy,
sok
tűzifa,
szép
sarokkanapé, régiségek, ezenkívül sok
egyéb, minden olcsón. Csere is érdekel.
Tel. 0265/242-342. (7902)
ELADÓK előnevelt házi kispulykák
alkudható áron. Tel. 0732-586-648.
(sz.-I)

LAKÁS

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)

ELADÓ 2 szobás lakás, vagy csere is
érdekel egy garzonnal. Tel. 0745-996819. (7786)

ELADÓ
ház
(2006),
60
ár
felparcellázható
telekkel
Marosszentgyörgyön,
főúton,
közel
a
Selgroshoz; 53 ár telek Nyárádremete
(Eremitu) területén, 4 km-re a szovátai
polgármesteri hivataltól, aszfaltos főút
mellett, 165 méter nyitással, 6.000 euró.
Tel. 0744-438-594. (22128)

Szolgáltatás–Üzletiajánlat

REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, GARÁZSKAPUK és
egyéb árnyékolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy választékban. 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, 0745-379638. (sz.-I)

AMAROSVÁSÁRHELYIREFORMÁTUSTEMETŐteljes körű
ellátást biztosít a segélyből (koporsó, szállítás, balzsamozás, temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534.
(20875-I)

HENIMEDCENTER–INGYENESORVOSIKIVIZSGÁLÁS
KÜLDŐPAPÍRRAL:reumatológia (gerincfájás, térd-, váll- és csípőpanaszok); belgyógyászat. KEDVEZMÉNYES ÁRAK: bőrgyógyászat; neurológia;
ultrahangos kivizsgálás; allergológia;
immunológia; doppleres ultrahangvizsgálat. Tel.: 0770-310-944.
Cím: Pr. Dr. Ghe. Marinescu u. 47/3. szám (November 7.). (64799-I)

ÉPÍTŐCÉG 15%-os kedvezménnyel vállal háztetőkészítést, tetőfedést Lindab cserépből, cserépforgatást, külső és belső munkálatokat,
javítást, kerítés- és kapukészítést, bontást is. Tel. 0747-634-747.
(7765-I)

ATIMKOPÉKSÉG alkalmaz FÉRFI MUNKATÁRSAT a pékségbe
és NŐI MUNKATÁRSAT üzleteibe. Telefon: 0756-128-310 vagy
0756-128-313. (64779-I)

TAKARÍTÓNŐT alkalmaz a KOVÁCS PÉKSÉG Marosszentgyörgyre. Tel. 0741-215-738. (64832-I)

MAGÁNCÉG előkönyvelési ismeretekkel rendelkező RAKTÁROST alkalmaz. Érdeklődni a következő telefonszámon lehet: 0723244-200. (sz.-I)

MAROSMEGYEICÉGhollandiai munkapontra alkalmaz FESTŐKET. Amit ajánlunk: 15 eurós órabér. Érdeklődni a 0762-986-532-es
telefonszámon. (64840-I)

ÁLLATGONDOZÓT alkalmazunk teljes ellátással. Tel. 0744-624809. (64843-I)

ATORDAICÉGalkalmaz hús- és hentesáruüzletébe KASSZÁSNŐT. Tel. 0744-681-130. (64843-I)

ELÁRUSÍTÓNŐKET alkalmazunk élelmiszerüzletbe Marosvásárhelyen. Tel. 0722-404-679. (22133-I)

ASTUDIOMEXBÚTORGYÁR alkalmaz SZAKKÉPZETT és
SZAKKÉPZETLEN MUNKÁSOKAT. Érdeklődni személyesen a
cég székhelyén, a Szabadi (Voinicenilor) út 24. sz. alatt vagy a következő telefonszámokon: 0265/312-508, 0720-333-165. (22134)

ELADÓ lakás közös udvaron a Călăraşilor utcában. Tel. 0756-057-542,
0770-939-727. (7848-I)

KERESEK egy- vagy kétszobás házat
megvételre vagy albérletbe. Tel. 0773345-605. (7881)
KIADÓ bútorozott garzon a Grand
hotel
mellett.
150
euró
+
közköltség/hó + kaució. Tel. 0746502-316, 0752-379-608. (7889-I)

ELADÓ 2 szobás tömbházlakás X/X.
emeleten a Dacia közelében, Brassó
utca: saját hőközpont, 8 méter hosszú
balkon, termopán ajtó-ablak, külső,
belső is, parkett. Hőszigetelés, új lift,
2019-ben szerelve, a tető is szigetelve. Irányár: 52.000 euró. Tel. 0774667-307. (7899-I)

KIADÓ egy kis garzon központban.
Tel. 0770-850-272. (7904-I)

HÉTVÉGI HÁZ eladó, 19,5 ár gyümölcsös, bekerített területen, Makfalván: szoba-konyha, fürdőszoba, nagy
és kis terasz, mellékhelyiség (raktár,
fásszín), villany, víz (vezetékes) bevezetve. Csendes, szép helyen van,
közel a főúthoz. Tel. 0746-951-613.
(7911-I)

TÁRSKERESÉS

SZERETNÉK megismerkedni egy
hölggyel (58 évtől 65 éves korig), akinek nincs káros szenvedélye. Ketten
könnyebb. Tel. 0745-961-845, 8-22
óra között. (7820-I)

FÜGGETLEN, nyugdíjas nő barátság
céljából megismerkedne igényes, őszinte,
káros szenvedélyektől mentes, 67-70 év
közötti független úrral. Válaszleveleket a
szerkesztőség 72-es szobájába várok
„Alkonyat” jeligére. (7875)

ELVESZETT

ELVESZTETTEM Papp Barbara névre
szóló könyvtári belépőm. Semmisnek
nyilvánítom. (7900)

MINDENFÉLE

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

KERTÉSZETI munkát vállalunk: fűnyírás,
permetezés, metszés… Tel. 0747-634747. (7765-I)
ÉPÍTKEZÉSI munkát vállalunk. Tel.
0770-621-920. (7765-I)

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

AUTOMATA MOSÓGÉPEK, MOSOGATÓGÉPEK, mikrohullámú sütők,
porszívók, gáz- és villanykályhák javítását vállaljuk az ügyfél lakásán,
bárhol Maros megyében. Kelemen
szerviz. Tel. 0265/243-294, 0745-560092. (7675-I)

SÍRKERETEK
készítése
gránitból,
előnyös áron. Megtekinthetők Sáromberkén, a Fő út 340. sz. alatt. Tel.
0753-924-431. (7392)
FUVART, bútorhordást vállalunk személyzettel, külföldre is, valamint törmelékszállítást. Tel. 0749-543-104.
(6059-I)

FESTÉST, kőművesmunkát vállalok. Tel.
0757-857-944. (7763)
VÁLLALOK szobafestést, csempézést, gipszkartonszerelést stb. Tel.
0749-564-921,
0771-393-848.
(7682-I)

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

IDŐS SZEMÉLY gondozását vállalom odaköltözéssel. Tel. 0749-616592, 0747-537-035, 0745-853-426.
(7832-I)

LÉPCSŐHÁZFESTÉST vállalok. Tel.
0741-699-761. (7831-I)

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

TETŐFEDÉST, szigetelést, kisebb javításokat vállalunk és fateraszokat
készítünk. Tel. 0769-389-182, András.
(7822-I)
PARKETTCSISZOLÁST vállalok.
Tel. 0747-346-252. (7859-I)

KÚTÁSÁST vállalunk és kútgyűrűket
árulunk. Tel. 0765-385-595. (7873)
KOMOLY, megbízható, gyereket szerető dadust keresünk hosszú távra.
Tel. 0742-311-821. (7894-I)

HOSSZÚ TÁVRA tapasztalattal rendelkező, megbízható bébiszittert keresek két gyerek mellé (5, illetve 6
évesek) napi 8 órára. Tel. 0741-372619. (sz.-I)

MEGEMLÉKEZÉS

„Legyen kedves neki az én
rebegésem; örvendezem én
az Úrban.” (Zsolt. 104:34)
Békességgel és szeretettel
emlékezem
férjemre,
KERESTÉLY ATTILÁRA elköltözésének 19. évfordulóján.
Emlékét ápolom egy életen át.
Özv. Kerestély Anna. (7712-I)

Halálának második évfordulóján emlékezünk BÁLINT
LAJOSRA, a jó édesapára,
apósra, tatára és dédtatára.
Szerettei. (7671)

Fájó szívvel és soha el nem
múló szeretettel emlékezünk
június 28-án édesanyánkra,
SZAKÁCS IDA tanítónőre
halálának harmadik évfordulóján. Szerető gyermekei.
Pihenése legyen csendes!
Drága emléked örökké élni fog
szívünkben! (sz.-I)

Nem múlnak ők el, kik
szívünkben
élnek,
hiába
szállnak el az évek.
Fájó
szívvel
emlékezünk
június 26-án NAGY MÁRTA
ÉVÁRA született Demeter, a
szeretett gyermekre, édesanyára, testvérre, rokonra, jó
barátra
halálának
2.
évfordulóján. Szép emléke
örökké bennünk él. Szerettei.
(7858-I)

Fájó szívünk fel-felzokog
érted, örökké szeretünk, nem
feledünk téged. Szomorú
szívvel emlékezünk június 26án
KERCSÓ
ANTALRA
halálának 6. évfordulóján.
Felesége, lánya, fia. (7906-I)
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ELHALÁLOZÁS
Mérhetetlen fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték,
szerették és tisztelték, hogy a
gondos édesapa, volt férj, jó testvér, rokon, jó barát, értékes munkatárs, a marosvásárhelyi
PÁL ANDRÁS ATTILA
2020. június 23-án váratlanul,
mindenkit megdöbbentve eltávozott közülünk. Élt, szeretett, küzdött és dolgozott, 58 évet.
Temetése 2020. június 27-én
10.30 órakor lesz a sámsondi református temetőben. Azok, akik
Vásárhelyen szeretnének végső
búcsút venni tőle, megtehetik
pénteken, 2020. június 26-án 15
órától a Vili temetkezési vállalat
ravatalóházában, a November 7.
negyedben.
Emlékét, mosolyát, jó tanácsait
mindörökké megőrizzük. Béke
poraira!
A gyászoló család. (7883-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
Együttérzésünket fejezzük ki
tanárnő
kolléganőnknek,
Kusturov Ildikónak testvére,
KATALIN elhunytával. Vendler
Ildikó és Schwartz Éva.
(7896-I)
Őszinte
részvétünket
és
együttérzésünket fejezzük ki
Szász Zsuzsának és férjének
szeretett FIUK elvesztése
miatt érzett fájdalmukban.
Isten nyugtassa békében!
Miklós Margit, Boldizsár
Zsuzsa, Havadi Anikó. (7892-I)
Őszinte
részvétünket
és
együttérzésünket fejezzük ki a
Cetănaş családnak, osztozunk a szeretett FÉRJ, APA,
NAGYAPA, APÓS elhunyta miatti
mély
gyászukban.
Vigasztalódást kívánunk a családnak, nyugodjon békében!
Az Imatex Rt. munkaközössége. (64848-I)
Együttérzünk a gyász nehéz
perceiben a Cetănaş családdal a szeretett FÉRJ, APA,
NAGYAPA, APÓS elvesztése
miatt érzett fájdalmukban.
Nyugodjon
békében!
Nagy Marika és családja.
(64848-I)
Őszinte
részvétünket
és
együttérzésünket fejezzük ki a
Cetănaş családnak, osztozunk a szeretett FÉRJ, APA,
NAGYAPA, APÓS elhunyta miatti
mély
gyászukban.
Vigasztalódást kívánunk a családnak, nyugodjon békében!
Barabás Tibor és családja.
(64848-I)
Szomorú szívvel búcsúzunk
PÁL ANDRÁS kollégánktól.
Őszinte
részvétünket
és
együttérzésünket fejezzük ki a
gyászoló családnak. Emléke
legyen áldott, nyugalma csendes! A Gedeon Richter România Rt. műszaki főosztályának
munkaközössége. (7914-I)
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Viseljmaszkot,
mert
megmentheti
azéleted!
Vigyázzarra,
hogy:

• mossál kezet/fertőtlenítsd,
mielőtt a maszkot megérintenéd.
• ellenőrizd, hogy a maszk ne
legyen szakadt vagy lyukas.
• a maszk színes oldala legyen
kívül.
• a maszk fémszállal áthúzott
részét igazítsd az orrodhoz.
• a maszkot a gumifüllel rögzítsd a füledre.
• úgy helyezd fel a maszkot,
hogy takarja mind az orrodat,
mind a szádat.
• a maszkot úgy távolítod el,
hogy a gumit leemeled a füledről.
• a használt maszkot tartsd
távol magadtól és más felületektől.
• a maszkot mindig lehetőleg
fedeles szemeteskosárba dobd.
• miután eldobtad, mossál
kezet vagy fertőtlenítsd.

Vigyázzarra,
hogyNE:

• használj szakadt vagy nedves
maszkot.
• csupán a szájadat vagy az orrodat takard el.
• maradjon rés a maszk és az
arcod között.
• érintsd meg kézzel használat
közben a maszkot.
• viselj olyan maszkot, amely
nem áll fixen az arcodon.
• érintsd meg a maszk belső
felét.
• távolítsd el a maszkot, amikor beszélsz valakivel.
• hordd a maszkot az állad
alatt.
• kerüljön az általad használt
maszk más keze ügyébe.
• használd újra az egyszer
használatos maszkot.

Viseljmaszkot,
mutasdmeg,
hogyfelelősségteljesember
vagy!

TÁJÉKOZTATó

Tisztelt páciensek!

Az MCA Health Care orvosi laboratórium folyamatosan a betegek rendelkezésére áll, és a fokozott biztonsági előírásokat betartva, a COVID–19-járvány idején is elvégzi az egészségügyi
biztosítópénztár által megtérített laboratóriumi vizsgálatokat.
Laboratóriumi mintavételre hétfőtől péntekig 7–11 óra között
várjuk önöket.

