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Aratják a levendulát

Nem Provence, Mezőmadaras

Elstartolt az online
felvételi a kolozsvári Sapientián

Július 8-án reggel „nyitott” a Sapientia
Erdélyi Magyar Tudományegyetem
online beiratkozási platformja, amelyen keresztül – a jelenlegi járványügyi
helyzetre való tekintettel – iratkozni
lehet a 2020. évi egyetemi felvételire,
így a Kolozsvári Kar képzéseire is.

____________2.
Bírságolt
az Országos
Diszkriminációellenes
Tanács
A mezőmadarasi levendulamező évről évre több látogatót
vonz. Bár idén elmaradt a levendulafesztivál, a látogatók
hétközben is, de főleg hét végén kíváncsiak a végtelennek
tűnő mezőre. Ha csak a közösségi oldalakon közzétett fotókat figyeljük, a provence-i tájat idéző varázslatban mindenki
igyekszik tudatni a nagyvilággal: én is jártam a levendulásban, nekem is volt részem az élményben, a lila virágos sorok
közötti sétában, beszippantani az illatot, hallgatni a méhek
zsongását.

Mezey Sarolta

A levendulást azonban nem pusztán a látvány kedvéért ültették, hanem
a tájainkon még ritkaság-, újdonságszámba menő gazdasági vállalkozásként hozták létre. A levendulamező telepítéséről, az értékes növény felhasználásáról Borbély Bélával beszélgettünk, hiszen teljében az aratás,
a növény betakarítása.
– Július 2-án kezdtük el a levendula aratását. Két hektárt arattunk le,
aztán következik egy 60 áras parcella, majd egy másfél hektáros. Összesen tíz hektár, ami kettőnké, az enyém és a társamé. A látogatók által ismert levendulamező öthektáros, az én parcellám. Ez kétrendbéli
(Folytatás a 4. oldalon)

Benedek István

A Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat feljelentése alapján az Országos Diszkriminációellenes Tanács fejenként
kétezer lejre bírságolta Cozmin Guşă
meghívottjait. Ugyanakkor 5000 lejre
bírságolta a Román Labdarúgó-szövetséget (FRF) a 2019. október 19-én
lezajlott Románia – Észak-Írország
U21-es válogatott mérkőzésén elhangzottak miatt.

____________4.

Koronás késés

Miután a helyzet kezelésének kabaréba illő módja a koronavírusos fertőzések számának a járvány kezdete óta nem látott szaporodásához vezetett, az elnök már naponta tud gondterhelten
nyilatkozni. Gondolkozni, de lépni is előbb kellett volna, most talán
nem lenne ekkora a baj.
Az utóbbi napokban politikai pengeváltás tárgya lett, hogy a taláros testület alkotmányellenesnek minősítette a karanténra vonatkozó miniszteri rendeletet. A pártvezérek közt ment az üzengetés, de
a joghézag megszüntetése már nem volt olyan sürgős a kormány számára, mint az ellenzék szapulása, így több tízezer személy hagyhatta
el a karantént, és több száz páciens a kórházat. Az eredmény a napi
új fertőzések számában látszik. Azt még csak találgatni lehet, hogy
ez a helyzet hova vezet, hány emberéletet fog követelni, és hoz-e
újabb szigorításokat, minden azzal járó bajokkal együtt, a politikusok hatalomszerzési célzatú felelőtlen játszmázása.
Ezt a helyzetet elég egyszerűen meg lehetett volna előzni, és a
megoldás kulcsa ott volt a munkához állítólag alaposan viszonyuló,
de rendszerint mindenre késve reagáló elnök kezében. A télutón, amikor a tiszteletre nem méltó pártemberek éppen előre hozott választásokra licitáltak, és ezért hosszú hetekig nem volt teljes jogkörű
kormánya az országnak, hogy legalább megpróbálhasson illően felkészülni az akkor már előre látható krízisre, nem ugyanazt a leszerepelt csapatot kellett volna újabb kormányalakítással megbízni,
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
5 óra 40 perckor,
lenyugszik
21 óra 15 perckor.
Az év 192. napja,
hátravan 174 nap.

Ma AMÁLIA,
holnap LILI és NÓRA napja.
LILI: több idegen név (Karolina, Elizabet, Júlia) közös becenevéből önállósult.
NÓRA: arab eredetű (jelentése:
fény); az Eleonóra név rövidülése.

IDŐJÁRÁS

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2020. július 9.

Napos idő
Hőmérséklet:
max. 280C
min. 130C

1 EUR

1 USD

100 HUF

1 g ARANY

4,8408

4,2716

1,3664

249,0787

A csütörtöki lottóhúzás nyerőszámai

9, 27, 38, 34, 7 + 10 NOROC PLUS: 6, 5, 2, 6, 2, 5
23, 39, 9, 15, 33, 3

20, 37, 26, 31, 36, 17

SUPER NOROC:2 , 4, 9, 9, 3, 6
NOROC: 3, 0, 9, 2, 5, 1, 8

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

Megyei hírek

Kövesdombi istentiszteletek nyáron
10 órától

A marosvásárhelyi kövesdombi unitárius egyházközség vezetősége tisztelettel értesíti híveit, hogy a vasárnapi templomi istentiszteletek kezdési időpontja júliusban és
augusztusban – a nyári melegre való tekintettel – délelőtt
10 óra – tájékoztatott Kecskés Csaba unitárius lelkipásztor.

Augusztusban
Kárpáti kalandverseny

Augusztus 7–9. között az Outward Bound Romania Szováta környékén szervezi meg az idei Kárpáti kalandversenyt. Jelentkezni július 15-ig lehet. A részt vevő négyfős
csapatoknak a 30 órás kalandon közel 100 km-t kell megtenniük gyalog, kerékpáron és tutajjal.

Rövid terápia szenvedélybetegeknek – időpontváltozás

A Bonus Pastor Alapítvány által hirdetett kéthetes rövid terápia időpontja megváltozott. A koronavírus-járvány okozta
hivatalos intézkedések miatt a programra július 20–31. között kerül sor. Várják azok jelentkezését, akik változtatni
szeretnének alkohol-, játék- vagy társfüggőséggel terhelt
életmódjukon. Az alkalom jó lehetőséget nyújt az egyéni és
a kapcsolati gyógyulásra. Helyszín: Szentkatolna, Rebeka
Missziós Központ. Jelentkezési határidő: július 15., marosvásárhelyieknek és a környékbelieknek az alábbi elérhetőségen: Adorján Éva – tel. 0743-039-255.

Zárva marad az ócskapiac

A járványügyi helyzetre, azaz a koronavírusos fertőzések
újbóli szaporodására való tekintettel továbbra is zárva
marad a marosvásárhelyi ócskapiac – áll a marosvásárhelyi piacigazgatóság csütörtöki közleményében, melyben
megköszönik az érintettek megértését.

Gázszivárgás után robbanás

Robbanás történt a Tekeújfalu községhez tartozó Mezőszentandráson, egy lakóházban. A katasztrófavédők azonnal a helyszínre siettek, amikor a gázszivárgást jelezték
nekik, de a robbanást már nem tudták megakadályozni. A
balesetnek egy áldozata volt, egy 45 éves nő, aki testének
30 százalékán első- és másodfokú égési sérüléseket szenvedett. Az ingatlanban a fürdő- és a hálószoba, illetve a
nappali károsodott.
Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

Július 29-én vizsgáznak a pedagógusok

Miután Klaus Iohannis államfő kihirdette a 2020. évi 58as sürgősségi kormányrendeletet jóváhagyó törvényt,
amely az oktatásügy zavartalan működését hivatott biztosítani, a szakminiszter rendeletben szabályozta és elküldte
a Hivatalos Közlönyben való megjelenésre az üres tanügyi
állások betöltésére szervezendő intézkedések módját és
időpontját.
Ennek megfelelően az üres tanügyi helyek betöltésére
kiírt vizsgára július 6–19. között kell benyújtani a jelent-

Speciális érettségi –
óvások előtti eredmények

Pénteken déli 12 óráig kifüggesztik a speciális érettségi vizsga ideiglenes, óvások
előtti eredményeit. A fellebbezéseket 14 és
19 óra között lehet benyújtani. A végső vizsgaeredményeket július 12-én, vasárnap hozzák nyilvánosságra. A speciális érettségin
azok a diákok vettek részt, akik az első
szesszió idején betegek vagy karanténban,
otthoni elkülönítésben voltak, illetve akiknél
hőemelkedést észleltek a vizsgára érkezéskor.

kezési iratcsomót, személyesen a tanfelügyelőségeken vagy
online. A végleges (tituláris) tanügyi állások elnyerésére szervezett vizsgát július 29-én tartják meg a járványügyi előírások
figyelembevételével. Az eredményeket augusztus 4-én hozzák nyilvánosságra, a fellebbezéseket 4-én és 5-én lehet benyújtani, a végeredményeket augusztus 11-én közlik.
A végleges tanügyi állás elnyerésére a vizsgázó pedagógusnak el kell érnie a 7-es általánost. Ennek birtokában választhat a meghirdetett helyek közül. (bodolai)

Nyolcadikot végzettek
számítógépes elosztása

Ma kerül sor a nyolcadik osztályt végzett, a kisérettségin részt vett
diákok felvételi eredmény és V–VIII. osztályos jegyátlag szerinti számítógépes elosztására. Mint ismeretes, a tanulók a választott középiskolai osztályok valamelyikébe nyerhetnek felvételt az eredményeik
szerinti bejutási sorrendben. Az újdonsült kilencedikesek július 13–20.
között iratkozhatnak be a tanintézménybe, amelybe felvételt nyertek,
ha ezt elmulasztják, elveszítik a helyet. A betöltetlenül maradt középiskolai helyeket július 24-én hozzák nyilvánosságra. A számítógépes elosztás során beiskolázatlanul maradt diákok, beleértve azokat, akik nem
vettek részt az országos képességfelmérő vizsgákon, július 24–30. között választhatnak a megmaradt középiskolai helyekből.

Elstartolt az online felvételi
a kolozsvári Sapientián

Július 8-án reggel „nyitott” a Sapientia Erdélyi Magyar
Tudományegyetem online beiratkozási platformja, amelyen
keresztül – a jelenlegi járványügyi helyzetre való tekintettel
– iratkozni lehet a 2020. évi egyetemi felvételire, így a Kolozsvári Kar képzéseire is. Az online iratkozási felület mellett az idei év másik újdonsága az, hogy nem kell
beiratkozási díjat fizetni, így ingyenesen jelentkezhetnek,
felvételizhetnek az érdeklődők.
Igencsak felhasználóbarát és interaktív, regisztrációhoz
kötött iratkozási rendszert készített elő a Sapientia, a járványhelyzethez alkalmazkodva, a felveteli.sapientia.ro linken, melyen akár a bentlakásigényt is lehet jelezni, ezzel
nagyban megkönnyítve a felvételizők dolgát. Az egyetem
Kolozsvári Kara március közepétől közel három hónapon
keresztül online mutatta be képzési kínálatát, és igyekezve
a jelenlegi helyzetből a maximumot kihozni, virtuális nyílt
napokat szervezett májusban, illetve különböző tematikus
napokkal próbált sapientiás hangulatot teremteni az online
felületeken. Ezt a közvetlen, nyitott irányvonalat az iratkozási időszakban is fenntartja a kar: iratkozási napokon 9–
12 óra között a kar munkatársai a Google Meet felületén
állnak a felvételizők rendelkezésére, segítenek a felmerülő
szakmai és adminisztratív kérdésekre választ nyerni.
Az elmúlt évek eredményei – OTDK-díjazások, nemzetközi publikációk, nagyjátékfilmek és különböző díjak – remekül mutatják, hogy stabil jövőképet nyújt az intézmény
a hallgatóinak, hiszen kiváló filmrendezők és operatőrök,
környezetvédelmi kutatók, jogászok és társadalomtudósok
kerülnek ki évfolyamairól. „Húszesztendőnyi múlt birto-

kában immár örömmel mondhatjuk, hogy ma már az egykori sapientiás diákok ott vannak, és sikeresek a munkaerőpiac számtalan területén, a pedagógustól a jogászig, a
filmestől a mérnökig, a művésztől az agronómusig” –
emelte ki dr. Tonk Márton, a Kolozsvári Kar dékánja, az
egyetem szenátusának elnöke. Az ő nyomdokaikba léphetnek azok a végzősök, akik a kar alap- és mesterképzéseire
jelentkeznek július 8-tól.
A Kolozsvári Karon minden felvételit érintő megmérettetés online történik, alapképzésen öt szakra, összesen 125
tandíjmentes és költség-hozzájárulásos helyre lehet jelentkezni. A jog és a környezettudomány esetében az érettségi
eredmény számít, a nemzetközi kapcsolatokon egy motivációs beszélgetéssel is kiegészül ez. A filmművészet, fotóművészet, média szakon kétszintes felvételi zajlik (egy
gyakorlati és egy írásbeli vizsga formájában), a táncművészeten pedig különböző fizikai erőnléti próbák, táncpróba,
illetve motivációs beszélgetés is várja a felvételizőket.
A kolozsvári Sapientia három mesteri képzésén összesen
40 hely várja a tanulni vágyókat, a környezetvédelem és
monitoring esetében az alapképzés és licencvizsga átlaga
számít 100%-ban a bejutásnál, míg a diplomáciánál emellett motivációs beszélgetésre is sor kerül. A filmtudomány
mesterképzésen csak ősszel hirdetnek felvételit, és 100%osan a szóbeli vizsga alapján történik majd a bejutás. A különböző szakok leírásait, egyéb fontos információkat a kar
kv.sapientia.ro honlapján, a Felvételizőknek menüpontban
gyűjtötték össze, így segítve az érdeklődőket.

Július 10., péntek:
* 18.00 óra: Konstancai Viitorul – Academica Clinceni
(alsóház, 9. forduló)
* 20.30 óra: FC Botoşani – Gyurgyevói Astra (felsőház,
7. forduló)
Július 11., szombat:
* 17.30 óra: Nagyszebeni Hermannstadt – FC Voluntari
(alsóház, 9. forduló)
Július 12., vasárnap:
* 18.00 óra: Bukaresti Dinamo – Jászvásári CSM Politehnica (alsóház, 9. forduló)

* 21.00 óra: CSU Craiova – Bukaresti FCSB (felsőház,
7. forduló)
Július 13., hétfő:
* 18.00 óra: Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK – Chindia
Târgovişte (alsóház, 9. forduló)
* 20.30 óra: Kolozsvári CFR – Medgyesi Gaz Metan
(felsőház, 7. forduló)
*
Valamennyi mérkőzést élőben közvetíti a DigiSport, a
Telekom Sport és a Look Sport/Plus.

A labdarúgó 1. ligás rájátszás hétvégi fordulójának
televíziós közvetítési rendje

RENDEZVÉNYEK

következő telefonszámokon lehet időpontot kérni: 0754383-485 (román és angol nyelven), 0723-037-922 (magyar, román és német nyelven).

Látogatható a gernyeszegi kastély Elefántos gyermekfoglalkozás
Július elejétől naponta 10 és 18 óra között látogatható a
gernyeszegi Teleki-kastély. A kastély május végéig a koronavírus-járvány miatt zárva volt, utána pedig csak hétvégén fogadtak látogatókat. A műemlék épület előzetes
egyeztetés után tekinthető meg. A 10 órától kezdődő és
17 óráig minden órában induló vezetett látogatásokra a

A marosvásárhelyi állatkert vakációs programja július
11-én szombaton délelőtt 11 órától az elefántokkal
folytatódik. A részt vevő gyermekek sok egyéb érdekesség mellett azt is megtudhatják, milyen egy elefántfürösztés.
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Az EU-s helyreállítási alap mielőbbi elfogadását
sürgeti a spanyol és az olasz kormányfő

A koronavírus-járvány okozta károk helyreállítását rint, ha az elfogadás késlekedik, akkor a javaslat hatása sem
szolgáló, 750 milliárd eurós európai uniós pénzügyi lesz már ugyanaz.
Hangsúlyozta, hogy nem néhány ország érdekéről, hanem
alap mielőbbi elfogadását sürgette szerdai találkozóján a spanyol és az olasz kormányfő Madridban. egész Európa, az egységes piac érdekéről, versenyképességé-

„Július kell, hogy legyen a megállapodás hónapja” – fogalmazott Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök a megbeszélést
követő sajtótájékoztatón.
Mint mondta, mindkét ország kormánya osztja azt az elképzelést miszerint Európának „történelmi választ kell adnia
erre a történelmi járványra”, amely gazdasági és társadalmi
vészhelyzetet eredményezett. „A felépülés és az egység
ugyanannak az érmének a két arca, ha nincs egység, nem lesz
felépülés” – jelentette ki, hozzátéve, hogy ezt az üzenetet kívánják továbbítani az európai uniós partnerek felé a július 17én kezdődő EU-csúcstalálkozón.
Sánchez a támogatásuk megszerzése érdekében jövő héten
találkozik a holland és a svéd miniszterelnökkel, valamint tárgyal Angela Merkel német kancellárral is.
„Az Európai Bizottság egy jól kiegyensúlyozott javaslatot
ajánl, talán nem azt a választ, amelyet a legjobban szerettünk
volna, de tudatában vagyunk annak, hogy realistának kell
lenni” – vélte Giuseppe Conte olasz miniszterelnök, aki sze-

ről van szó.
Véleménye szerint a jelenleg fennálló véleménykülönbségek nem jelentik azt, hogy végül ne lehetne megállapodásra
jutni, amelyre meggyőződése szerint sor is fog kerülni.
A két dél-európai országot rendkívül súlyosan érintette a
koronavírus-járvány. Spanyolországban az elmúlt hónapok
alatt több mint 250 ezren fertőződtek meg, a halálos áldozatok
száma meghaladja a 28 ezret. Olaszországban mintegy 242
ezer esetet azonosítottak, a fertőzés következtében több mint
34 ezren hunytak el.
A spanyol kormány a járvány hatásaként a gazdaság teljesítményének 9,2 százalékos csökkenésére számít idén, valamint 19 százalékos munkanélküliségi rátával számol a tavalyi
13,8 százalék után.
Az olasz statisztikai hivatal szerint az idei évben a bruttó
hazai termék (GDP) csökkenése legalább 8,3 százalékos lesz,
a munkanélküliségi ráta pedig több mint egy százalékkal
emelkedett, és elérte a 7,8 százalékot. (MTI)

Az Egyesült Államok hivatalosan értesítette az
ENSZ-főtitkárt, hogy kilép az ENSZ Egészségügyi Világszervezetéből, a WHO-ból – jelentette kedden
amerikai kormányzati forrásokra hivatkozva több
amerikai médium is, köztük a The Wall Street Journal című lap.

másnak ellentmondó nyilatkozatokat tett, és részrehajló magatartást tanúsított Kína iránt, ahonnan a járvány kiindult. A
lépés még az előtt bírálatot váltott ki az Egyesült Államokban,
hogy a Fehér Ház is hivatalosan nyilvánosságra hozta volna.
Bob Menendez demokrata párti szenátor ugyanis a Twitteren
közzétette, hogy a kilépési értesítésről tájékoztatták a kongresszust. Menendez szerint a döntés helytelen volt. Mint írta:
„ez nem fogja megvédeni sem az amerikai életeket, sem az
amerikai érdekeket”.
A világszervezet munkáját támogató ENSZ Alapítvány elnöke, Elizabeth Cousens kedden délután közleményt adott ki,
amelyben úgy vélekedett: az amerikai kormányzat lépése „az
évszázad legnagyobb közegészségügyi válsága közepette rövidlátó, szükségtelen és vitathatatlanul veszélyes”. Kedden
este Joe Biden, a demokraták várható elnökjelöltje közleményt
adott ki, amelyben hangsúlyozta: választási győzelme esetén,
elnöksége „első napján” semmisnek nyilvánítja Trump kilépésről szóló döntését. Az 1948-ban létrehozott WHO – amely
a világ első globális egészségügyi szervezete – 2020. január
4-én figyelmeztetett először a kínai Vuhanban felbukkant koronavírus-járványra. (MTI)

Az Egyesült Államok hivatalosan értesítette
az ENSZ-főtitkárt, hogy kilép a WHO-ból

Az értesülések szerint a kilépés egy év múlva, 2021. július
6-án lép életbe. A vonatkozó törvény értelmében ugyanis a kilépő országnak egy évvel a hivatalos kilépés előtt kell értesítenie erről az ENSZ szakosított szervezetét, és a döntés
hatályba lépéséig eleget kell tennie pénzügyi kötelezettségeinek. A WHO időközben közölte, hogy értesült a történtekről.
„Jelentést kaptunk arról, hogy az Egyesült Államok hivatalosan értesítette az ENSZ-főtitkárt kilépési szándékáról a WHOból 2021. július 6-i hatállyal” – írta az Egészségügyi
Világszervezet szóvivője e-mailen továbbított állásfoglalásában. „Ezen a ponton nem rendelkezünk további információkkal” – tette hozzá. Donald Trump amerikai elnök áprilisban
jelezte először a kilépési szándékot. Az elnök azzal indokolta
ezt, hogy az amerikai kormányzat megítélése szerint a WHO
rosszul kezelte az új típusú koronavírus világjárványát, egy-

A fertőzés kezelésében alkalmazható hatóanyagot
azonosítottak pécsi és osztrák kutatók

Pécsi és osztrák kutatók együttműködésével olyan
– jelenleg allergia elleni orrsprayben megtalálható
– hatóanyagot azonosítottak, amely a későbbiekben
a koronavírus-fertőzés kezelésében lehetséges
gyógyszerként alkalmazható – közölte Jakab Ferenc, a Pécsi Tudományegyetem (PTE) Szentágothai
János Kutató Központ virológiai kutatócsoportjának
vezetője az MTI-vel.

A szakember tájékoztatása szerint a pécsi kutatóközpont virológusai az osztrák Cebina biotechnológiai céggel közösen
folytatott vizsgálat eredményeként találtak rá a lehetséges hatóanyagra, amely új terápiás gyógyszert jelenthet a koronavírus fertőzésben. A kutatók hangsúlyozzák, a hatóanyag nem
mint a fertőzést megelőző vakcina, hanem a már kialakult fertőzés, megbetegedés kezelésére ígéretes – fűzte hozzá.
Jakab Ferenc – aki a miniszterelnök által korábban bejelentett, egyebek mellett a vírus jobb megismerését, a lehetséges
hatékony gyógyszer és gyógymódok későbbi kifejlesztését
szolgáló akciócsoportot is vezette – közölte: az azelasztin nevű
hatóanyagot egy általánosan használt antihisztamin orrspray
alapanyagaként használják jelenleg, a hatóanyag pedig laboratóriumi körülmények között igen jó hatásfokkal csökkentette
a vírus fertőzését. A vizsgálat első lépéseként a Cebina kutatói
számítógépes megközelítést alkalmaztak, hogy olyan meglévő
és könnyen elérhető gyógyszereket azonosítsanak, amelyek a
későbbiekben szerepet játszhatnak a koronavírus-fertőzés kezelésében. Ennek eredményeként sikerült kiszűrni az azelasztint, mint lehetséges hatóanyagot. Ezt követték a laboratóriumi
vizsgálatok Pécsen, amelyek igazolták a számítógépes modellezés eredményét és beváltották a hozzá fűzött reményeket.
A professzor felhívta a figyelmet arra, hogy bár a laborató-

riumi eredmények nagyon ígéretesek, a kísérleteket széles
körű klinikai vizsgálatoknak kell követniük annak érdekében,
hogy a hatóanyag tényleges terápiás alkalmazhatóságát is igazolják.
Jakab Ferenc szerint az eredmény azért is nagyon fontos,
mert a gyógyszer engedéllyel rendelkező, széles körben – Magyarországon például vény nélkül – kapható orrspray formájában, és közvetlenül hat a vírusfertőzés kezdeti helyén.
A kutató szerint amennyiben a nemsokára megkezdődő klinikai tesztek is igazolják a gyógyszer hatékonyságát, akkor
szinte azonnal bevethető lesz a fertőzés kezelésére.
A PTE júniusban jelentette be, hogy a koronavírus elleni
vakcina fejlesztésével kapcsolatos közös vállalkozásba kezd
a Szentágothai János Kutatóközpont Virológiai Kutatócsoportja és a Cebina osztrák biotechnológiai cég.
Jakab Ferenc professzor a közleményben akkor jelezte már,
hogy a két intézet eddig is szoros együttműködésben dolgozott, aminek eredményeként a hatóanyagokat illetően már ígéretes tesztek is készültek.
A Cebina GmbH vezérigazgatója és alapítója, Nagy Eszter
akkor azt közölte: a most klinikai kipróbálás stádiumában lévő
vakcináktól eltérően egy hagyományosabb technológiát alkalmaznak, amely biztonságos és megfizethető a tömeges oltáshoz. Az úgynevezett alegység vakcina olyan vakcina
antigénekre épül, amelyek várhatóan védelmet jelentenek a jelenlegi és a jövőbeli koronavírus-járványok során.
Kiemelték azt is, hogy az ilyen és ehhez hasonló, nagy volumenű, nemzetközi kutatási projektek finanszírozására ad lehetőséget a Virológiai Nemzeti Laboratórium program is,
amelynek helyszíne a PTE kutatóközpontja, vezetője pedig
Jakab Ferenc, a PTE professzora. (MTI)
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Tízezrek hagyták el a karantént

Nelu Tătaru egészségügyi miniszter úgy nyilatkozott
szerda este a Realitatea Plusnak, hogy az alkotmánybíróság döntése óta 30.000 személy hagyta el
a lakhelyi, és 1200-1300 a hatósági karantént. „Harmincezer páciens vagy fertőzésgyanús személy
hagyta el a lakhelyi karantént, az 50.000-ből már
csak 20.000 maradt. A hatósági karanténban levők
közül 1200-1300-an távoztak, a 3500-ból maradt
2200. Huszonnégy óra alatt 624 páciens távozott a
kórházból – köztük vannak azok is, akik már 10
napja voltak beutalva, és ezért haza kellett engedni
őket, de olyanok is, akik kérték, hogy korábban mehessenek haza” – mondta Tătaru. Az egészségügyi
miniszter kijelentette: a fertőző időszakban egy koronavírusos személy 234 embert is megfertőzhet.
Éppen ezért a karantén és elkülönítés elrendelését
szabályozó új törvény sürgős elfogadására van
szükség – nyomatékosította Nelu Tătaru. (Agerpres)

Hírességek
a véleményszabadság mellett

Mintegy 150 író, tudós és aktivista, közük J. K. Rowling, Salman Rushdie és Margaret Atwood írta alá
azt a nyílt levelet, amelyben a véleménynyilvánítás
szabadsága mellett tettek hitet, és elítélték a viták
korlátozását. Mint fogalmaztak, nem tartják helyesnek a nyílt viták elfojtását. A levélben szót emeltek a
nyilvános megszégyenítés és kirekesztés divatja és
a „vakító erkölcsi bizonyosság” ellen. A levél aláírói
közül többeket támadtak már valamilyen korábbi véleménynyilvánításukkal kapcsolatban – írta a BBC
szerdán. A Harper’s Magazine-ban kedden megjelent levél aláírói között van Noam Chomsky amerikai
filozófus, Gloria Steinem amerikai újságíró, feminista
aktivista és Garri Kaszparov orosz sakknagymester
is neves történészek, írók mellett. (MTI)

Közönség nélkül, tűzijátékkal
ünnepelnek Párizsban

Megtartják Párizsban a legnagyobb nemzeti ünnepen, a francia forradalom kitörésének évfordulóján,
július 14-én a tűzijátékot az Eiffel-toronynál, de a koronavírus-járvány miatt közönség nélkül – jelentette
be szerda este a fővárosi önkormányzat. „Az egészségügyi helyzetre és a jelenlegi szabályokra tekintettel, amelyek tiltják az 5 ezer fő feletti gyülekezéseket,
a párizsi ünnepségeket nem lehet nagy tömegek jelenlétében megrendezni, ahogy azt minden évben
szoktuk” – közölte a városháza. A „párizsiak felelősségtudatára és polgári erényeire építve” Anne Hidalgo polgármester és Didier Lallement prefektus
úgy döntött, hogy „rendkívüli szervezési szabályokat”
léptet életbe: jövő kedden az emberek nem közelíthetik meg az Eiffel-torony környékét, ahol este 11-kor
rendezik meg a tűzjátékot, és a látványosság melletti
Mars-mezőn sem vehetnek részt a Radio France
közrádió zenekarának koncertjén, amelyet idén szintén közönség nélkül rendeznek meg, este 9 órától. A
televíziók azonban élőben közvetítik az eseményt,
ahogy a tűzijátékot is. (MTI)

Kelendő a cseh fegyver

Csehországban tavaly 13,6 százalékkal 15,9 milliárd
koronára nőtt a fegyverek és a hadianyagok kivitele.
A cseh fegyvergyártók tavaly 1212 kiviteli engedélyt
kaptak 21,8 milliárd korona értékben – derül ki az
ipari és kereskedelmi minisztérium éves jelentéséből,
amelyet hétfőn vitat meg a cseh kormány. A CTK hírügynökség által csütörtökön ismertetett dokumentum
szerint Csehország tavaly 98 országba exportált
fegyvereket és hadianyagot, elsősorban a szomszédos országokba, de az Egyesült Államok és Izrael is
a vevők között van. Csehországban tavaly év végén
290 cég és négy ember rendelkezett fegyverkereskedelmi engedéllyel. A legtöbb lőfegyvert és lőszert
az Egyesült Államok vásárolta Csehországtól. (MTI)

Koronás késés

(Folytatás az 1. oldalról)
hanem egységkormányt kellett volna alakítani. Egy államférfiúi kvalitásokkal rendelkező politikus fel tudta
volna mérni, hogy itt a következő hónapokban olyan
súlyú döntéseket kell meghozni, amelyek vesztébe sodorhatnak egy mégoly rátermett és elhivatott politikai kabinetet is, így a rendkívüli helyzet kezelését rendkívüli
megbízatással rendelkező kormányra kellett volna bízni.
A március közepi pánikhelyzetben egy ilyen kezdeményezést a most a vírusvédelmi kérdésekhez meglehetősen
szabadosan viszonyuló szocdemek is két kézzel szavaztak
volna meg. Persze az sem biztos, hogy egy egységkormány jobban tudta volna kezelni a helyzetet, de egyrészt
az egészségvédelmi intézkedések kérdéskörét a mindennapi politikai csetepaték fölé lehetett volna emelni, másrészt a különböző politikai térfélhez húzó választók
szemében is jobban fenn lehetett volna tartani egy egységkormány intézkedései iránt a bizalmat. Az lehet, hogy
a korábbi szakmai vizsgáin olyan jól teljesített az egykori
fizikatanár, mint azt szereti elhitetni magáról, de ezen az
államférfiúi vizsgán egyest sem érdemlő teljesítménnyel
hasalt el.
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Az Országos Diszkriminációellenes Tanács
megbírságolta Marius Paşcant
és Octavian Hoandrăt

A Mikó Imre Jogvédelmi
Szolgálat feljelentése alapján az Országos Diszkriminációellenes Tanács fejenként
kétezer lejre bírságolta Cozmin Guşă meghívottjait.
Ugyanakkor 5000 lejre bírságolta a Román Labdarúgószövetséget (FRF) a 2019.
október 19-én lezajlott Románia – Észak-Írország U21es válogatott mérkőzésén
elhangzottak miatt.

Mózes Edith

A hírt a jogszolgálat sajtóirodája
juttatta el szerkesztőségünkbe. A
Realitatea televízió Románia 2019
című műsorának tavaly március 7i adásában több meghívott is magyarellenes kijelentéseket tett,
közülük ketten, a szélsőségesen
magyarellenes Marius Paşcan és
Octavian Hoandră kaptak bírságot.
Utóbbi a romániai magyar politikusokat „disznóknak” nevezte, és
felszólította őket, hogy menjenek
Magyarországra politizálni, ott
szóljanak bele a törvénykezésbe,
ne Romániában.
Marius Paşcan is folyamatosan
valótlanságokat közölt, például
hogy Marosvásárhelyen az iskolák
teljesen el vannak magyarosodva,

(Folytatás az 1. oldalról)

hamarosan pedig már az orvosnál
is szükség lesz fordítóra a román
anyanyelvűeknek, mivel az intézményekben csak magyarul beszélnek az ott dolgozók. Szerinte a
magyar közösség hosszú távú célja
egy olyan generáció felnevelése,
amely nem tud románul. A műsorban többen is részt vettek, azonban
csak a felsoroltak kaptak bírságot.
Benkő Erika, a jogvédelmi szolgálat igazgatója üdvözölte az Országos Diszkriminációellenes Tanács
döntését, és sajnálta, hogy Dan Tanasă és Cozmin Guşă megúszták a
büntetést, annak ellenére, hogy ők is
folyamatosan félrevezető információkat közöltek, nem beszélve magyarellenes magatartásukról „Ettől
függetlenül mi továbbra is minden
hasonló adást megnézünk, és megtesszük a megfelelő lépéseket, arra
biztatom a romániai magyar közösség tagjait, ahogy eddig is tették,
ezentúl is keressék a Mikó Imre
Jogvédelmi Szolgálatot, ha uszító,
kirekesztő, diszkriminatív műsorokat észlelnek a hazai médiában” –
jelentette ki.

Újabb 5000 lej bírság a Román
Labdarúgó-szövetségnek
Szintén a Mikó Imre Jogvédelmi
Szolgálat feljelentése alapján az
Országos Diszkriminációellenes
Tanács 5000 lejre bírságolta a
Román Labdarúgó-szövetséget
(FRF) a 2019. október 19-én lezajlott Románia – Észak-Írország
U21-es válogatott mérkőzésén elhangzottak miatt.
A Voluntari-ban található Anghel Iordănescu-arénában megtartott mérkőzésen a nemzeti tizenegy
szurkolói hosszú perceken át skandálták a „kifelé az országból a magyarokkal” (afară, afară cu ungurii
din ţară) rigmust. Nem ez volt az
első eset, hogy a román nemzeti
válogatott szurkolótábora mérkőzésen magyarellenes hangot üt
meg, annak ellenére, hogy a megmérettetésnek nincs semmilyen
magyar vonatkozása, azaz nem
magyar csapat ellen lép pályára,
nem magyar a bíró, nem magyar
többségű városban van a mérkőzés, és még lehetne sorolni. Benkő
Erika ezt a döntést is üdvözölte, azt
azonban elszomorítónak nevezte,
hogy a Román Labdarúgó-szövetség ahelyett, hogy megoldást keresne a lelátókon tapasztalható
rasszizmus, xenofóbia megfékezésére, folyamatosan a Mikó Imre
Jogvédelmi Szolgálat eljárási minőségét kérdőjelezi
meg az ügyekben.
Reményének adott
hangot, hogy a jövőben a bírság
megúszását nem
esetleges eljárási
hiba keresésével
akarják
megoldani, hanem valós
cselekvési tervvel
és
fellépéssel,
amely megszünteti
az áldatlan állapotokat.

Aratják a levendulát

telepítésű, három hektárt korábban,
két hektárt később ültettünk. A kéthektárost valószínűleg a héten learatjuk, mert ezen hamarább
kinyíltak a virágok. A háromhektáros parcella aratását későbbre hagyom, a hét végén még látogatható.
Ott most van teljében a virágzás.
– Idén nem engedték, hogy a látogatók maguk szedjék a levendulacsokrot.
– Igen, mert ezelőtt két évvel nagyon megtépázták a bokrokat, ami
nem tett jót az ültetvénynek.
– Hogyan zajlik az aratás?
– A Pro Economica Alapítvány
támogatásával sikerült Görögországból aratógépet vásárolni, ezzel
dolgozunk. Az aratáshoz három
személy szükséges, egy, aki a traktort vezeti, és kettő a learatott levendulát a zsákokba teszi.
– Csak a virágot vágják le?
– A levendulasoron végighaladó
aratógép rövid szárral vágja le a virágokat. Tulajdonképpen megnyírjuk a bokrokat. A levendula bekerül
zsákokba, majd a zsákokat a lepárlóhoz szállítjuk. Szerencsére a levendulamezőhöz közel sikerült
megépíteni a lepárlót.
– Hogyan kell elképzelni a levendula lepárlását?
– Van egy 1200 literes nagy kazánunk, ez a gőzfejlesztő. Ezenkí-

vül van két kétezer literes tartály,
amit virággal töltünk meg, s van
egy hűtő. Miután a kazánban magas
hőmérsékleten létrejön a gőz, ezt átvezetjük a levendulával tele tartályba, s itt keletkezik a levendulás
gőz, ami a hűtőtartályban levendulapárlatként kicsapódik. Ezt a párlatot szeparátorba vezetjük át, itt
válik szét a levendulás víz a levendulaolajtól. A levendulás víz folyik
az egyik csapon, az olaj a másikon.
– Milyen arányban keletkezik levendulás víz és levendulaolaj?
– 500 kg virágból 4,5-5 liter olajat és 70 liter levendulás vizet nyerünk ki.
– Mindkét terméket értékesítik?
– Igen, de a levendulavizet nem
teljes mennyiségben, mert abból nagyon sok lesz. Ebből hozzávetőlegesen
annyit
palackozunk,
amennyit el tudunk adni. Sokan
nem tudják, hogy a levendulavíz is
nagyon értékes termék. Bőrfelületek nagyon jó fertőtlenítője, feszesítője, jól gyógyítja az égési sebeket
is. Jó hatása van szőrtelenítés vagy
borotválkozás után.
– Hol értékesítik az olajat, ami
a levendulából nyerhető legértékesebb termék?
– Az olajat palackozzuk, kis
mennyiséget helyben értékesítünk,
a többit nagy tételben próbáljuk eladni. Többnyire Bulgáriába viszszük, mert ott nagyobb a kereslet

iránta. A levendulaolajat a kozmetika- és a gyógyszeriparban használják leginkább.
– Milyen áron lehet eladni az
olajat?
– A tavalyit nem adtuk el, mert
nem volt jó ára. A tavalyelőtt viszont igen. Nem tudjuk, mi történt,
miért nem fizették meg tavaly az
árát. Aki régóta levendulatermesztéssel foglalkozik, azt állítja, hogy
vannak olyan évek, amikor nincs jó
ára a levendulaolajnak. Szerencsénk van, hogy ezt a terméket több
évig lehet tárolni, nem kell azonnal
túladni rajta. Inoxhordókban, hűvös
helyen sokáig tartható.
– Hogy az olvasóknak fogalmuk
legyen, árulja el, egy hektár levendulásból mennyi olaj nyerhető ki?
– Egy hektárnyi 3-4 éves ültetvényről tavaly 80 liter levendulaolajat nyertünk. De az olajat kilóra
veszik, nem literre. És egy kilogramm olaj több mint egy liter.
Piaci ára 100 euró volt.
– Ha gyors számítást végzünk,
kiderül, hogy jövedelmező a vállalkozás, viszont arról is kell beszélni, milyen költséggel sikerült
létrehozni azt.
– Egy hektár ültetvényre 20 ezer
tő levendulát ültettünk, s egy tőért
akkor 1.50 lejt fizettünk. Csak a
tövek 25 ezer lejbe kerültek hektáronként. A munkadíj, a földterület

600 fölé ugrott az egy nap alatt
diagnosztizált fertőzöttek
száma

Ismét megdőlt a napi esetszám rekordja csütörtökön:
az utóbbi 24 óra alatt 614 új
koronavírus-fertőzöttet azonosítottak.

Az országban először haladta
meg a hatszázat a diagnosztizált
fertőzések napi ritmusa.
Csütörtökön az ismert aktív koronavírus-fertőzöttek száma elérte
a 7986-at, meghaladva a járvány
áprilisi első tetőzésekor feljegyzett
rekordot. A kórházak terhelése azért
nem érte még el az akkori értéket,
mivel most már nem kezelnek minden fertőzöttet kórházban: több
mint 1600 tünetmentes fertőzöttet
tíznapos megfigyelési időszak után
hazaengedtek, annak ellenére, hogy
nem lett két egymást követő tesztjük negatív, tehát nem nyilváníthatták gyógyultnak őket.
Az utóbbi napon 17 Covid-19ben szenvedő beteg hunyt el, ezzel
1834-re emelkedett a járvány romániai áldozatainak száma. Külföldön
122 koronavírussal diagnosztizált
román állampolgár vesztette eddig
életét.
A betegség romániai megjelenése óta 30.789 embernél mutatták
ki a fertőzést, közülük 20.969 meggyógyult, 240-et pedig intenzív
osztályon kezelnek.
Maros megyében a helyi közegészségügyi igazgatóság közlése
szerint az elmúlt 24 órában két
újabb megbetegedést regisztráltak.

A fertőzöttek teljes száma ezzel
790, akikből 685 pácienst már kiengedtek a kórházból. A járvány eddig
70 halálos áldozatot szedett, az
utóbbi napon nem jegyeztek újabb
halálesetet. A megyében csütörtökön még 43 személy tartózkodott
kórházban fertőzés gyanújával.
Klaus Iohannis államfő csütörtöki televíziós beszédében jóhiszemű együttműködésre szólította
fel a politikustársadalmat és a különböző pártok befolyása alatt álló
állami intézményeket, a sajtót és a
civil társadalmat is.
„A vírus valóságos, nincs politikai színe, nem lehet törvénnyel betiltani, és nem is tűnik el csak attól,
ha tagadják létezését” – szögezte le
az államfő, ismételten felhívást intézve a parlamenthez, hogy mielőbb fogadja el a lakosság
egészségének hatékony védelméhez szükséges jogszabályi keretet.
Jelenleg egyelőre senkit sem
lehet karanténra vagy kórházi elkülönítésre kényszeríteni, mert egy alkotmánybírósági döntés miatt múlt
pénteken hatályon kívül helyezték
az erről szóló miniszteri rendeleteket. A joghézagot felszámolni hivatott, a jobbközép kisebbségi
kormány által hétfőn elfogadott törvénytervezetet a baloldali parlamenti többség élesen bírálta, a
tervezet törvényhozási vitájára csütörtöki lapzártánk után került sor.
(hírösszefoglaló)

nincs beleszámolva. Tudni kell,
hogy két évig semmi haszon nincs,
csak befektetés. Ugyanis a bokrok
csak a harmadik évben érik el az
optimális virágzási szintet. A levendulásba látogatók nem is sejtik,
hogy a talaj-előkészítés és az ültetés pillanatától kezdve mennyi
munkát fektetünk abba, hogy szép
legyen az ültetvény. Nagyon sokszor kell gyomtalanítani, a sorok
között kapagéppel, a virágok között kézi kapával kapálunk. Szerencsére Madarason találunk
munkaerőt, vannak akik szívesen

segítenek ebben – mondta Borbély
Béla, aki szívvel-lélekkel dolgozik
azért, hogy a madarasi levendulás
esztétikai és gazdasági szempontból is felzárkózzon a hagyományokkal rendelkező termelők
szintjére, s örül annak, hogy gyönyörködnek benne az emberek, értékelik a látványt és az előállított
termékeket.
Aki Mezőmadarasra látogat, levendulacsokrot, olajat, levendulavizet,
levendulás
zsákocskát,
levendulás mézet vásárolhat.
Mindez a dűlő szélén megtalálható.
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A bethlenszentmiklósi unitárius templom orgonájának története

Bethlenszentmiklós Fehér megyében, Balázsfalvától 15 km-re, a
Kis-Küküllő jobb partján fekszik.
Neve először 1309-ben villa
Sancti Nicolai formában jelenik
meg az oklevelekben, majd 1332ben Nycolai, 1399-ben Zentmyklos,
1491-ben Zaz Zentmiklos alakban

kül itt tarthatná”. 1814-ben a papi
és mesteri épületek leégtek, talán
ezzel is magyarázható a szegényes
levéltári anyag.
1840-ben új, kőből készült, festett mellvédű éneklőkarzatot készítettek, melynek költségeit a
számadási jegyzőkönyvben feljegyezték. Több mint 10 évre rá,
1853-ban orgonaalapot hoztak létre,
melyhez, Simén Domokos szavai-

fordul elő. 1938-ban Sebe Ferenc
egykori szentmiklósi lelkész így
magyarázza egyházközségi monográfiájában a falu történetét: „A község eredeti neve Szászfalu, ezután
Szászszentmiklós s csak később,
midön a magyarok megszaporodtak, a Bethlen családról nevezték el
Bethlenszentmiklósnak.”
1309-ben már plébánia temploma volt, Jakab plébánosa 40 dénárt fizetett a pápai tizedjegyék
szerint. A templom építészeti sajátosságai szerint 14. századi lehet, a
17. sz.-ban megújították.
Az 1829-ben szervezett gyűjtés
alkalmával indított gyűjtőkönyv
szerint már 1589-ben voltak unitáriusok a községben: „240 esztendők
alatt megrongálódott templomunk…” Az 1747-es püspöki vizitációs jegyzőkönyv szerint „a
templom építésére senki sem emlékszik”. Az 1803-as püspöki vizitáció templomleírásából a minket
érdeklő éneklő pulpitus leírását idézem: „Ezen korona alatt három
graditsu kőből rakott Predikálló
Szék, ez előtt vagyon a’ Templom piatzán fenyő deszkákból készült négy
szegeletű Éneklő Pulpitus”. Simén
Domokos a bethlenszentmiklósi eklézsiáról szóló írásában az ott szolgáló mesterekről így ír: „Fel kell
figyelnünk Szentmiklóson arra,
hogy a hívek a belső embereket
mindig azzal a mértékkel mérték,
hogy ha jobbak nem is, de olyanok
legyenek mint a reformátusok.
Ebből az ígényből fakadóan az
1798-ban kinevezett tanitót, Szentgyörgyi Józsefet nem fogadták el,
mert egy hásártos, papjaival és ecclesiájával veszekedő, és nem hiszi
az Ecclesia hogy az itt lévő Reformata Ecclesiának a megítélése nél-

val élve, 60 forintot „szakítottak a
szűkös megélhetésből.” Három
évnek kellett eltelnie, hogy a hangszerre szükséges pénz begyűljön,
így is a megajánlott összeget 40 forinttal ki kellett pótolni a közpénztárból. Az esperesi vizitációs
jegyzőkönyv szerint 1856-ban az
egyházközség
képviseletében
Budai István és Mátyás István kétszer járt Berethalomban Wilhelm
Maetz orgonakészítő mesternél. A
hangszer felépítése előtt újrafödték
a templomot: „Bor kiadás: A’
Templom fedőknek és az orgona készítő Maisternek adatott 42 veder”.
Az 1856. dec. 10-én megírt esperesi
vizitációs jegyzőkönyv megörökíti
az orgonavásárt: „III. […] Továbbá
ezen egyház buzgó hívei nagyobb
részint adományokból egy hat változatú orgonát készíttetett, mely a
templomunk keleti karát díszíti”. A
pénzkiadásoknál pedig: „13. Az orgonacsináló Meisternek műszerre
és orgona corpussa el szállításakor
elhozatal és el vitelért 60 frt”.
Az orgonát a küküllődombói
kántortanító, Kisgyörgy József vizsgálta meg és próbálta ki, 9 magyar
forintot kapott szolgálatáért. Őt
György Lajos bethlenszentmiklósi
lelkész fuvarozta Szentmiklósra.
Mivel napjainkra az orgona már eltűnt a karzatról, és leírása sem maradt fenn, ezért csak Wilhelm Maetz
hasonló méretű, miklóstelki és hássági orgonáinak és regiszterdiszpozícióinak megfigyelésével tudunk
következtetni a bethlenszentmiklósi
orgona milyenségére.
A híres erdélyi orgonakészítő,
Samuel Maetz két fia, Wilhelm és
Wilhelm Samuel édesapjuk halála
után, 1826-ban átvették a berethalmi orgonajavító műhelyt, és si-

Márk Attila

keresen folytatták apjuk orgonakészítő munkásságát. Hermann Binder szerint Samuel Maetz
orgonaszekrényének egyszerűsített
mintáját vették át és használták
munkáikhoz.
Visszatérve a bethlenszentmiklósi orgonához, 1858-ban orgonasípot kellett ragasztani, e célra enyvet
vásároltak 30 dénárért. 1861-ben, a
harangozó feladatkörének meghatározásakor szóba került az orgona is:
„[…] az orgonát nyomja innep és
Vasárnapokon az aki harangozó
volt”. Három évre rá, 1864-ben
„megigazították” a hangszert, a kifizetett pénzérték szerint kisebb javításról volt szó: „18. Orgona
igazításért 6 frt”. Újabb javításra
1869-ben került sor, amikor a hangszert nemcsak megjavították,
hanem a szószékkoronával együtt
újrafestették: „7. Az orgona igazítása, festése és a korona festése 26
frt. 10 Dr”.
A levéltári anyagokban több levelet is találtam, melyek a bethlenszentmiklósi kántorokról szólnak,
így gazdagították az amúgy szegényes forrásanyagot: az egyiket a háromszéki esperesi levéltárban őrzik,
Pap Mózes püspökhelyettes írta
Kiss Mihály háromszéki esperesnek
az árkosi származású Nagy Sándor
kolozsvári gimnáziumi diák Bethlenszentmiklósra való kihelyezésével kapcsolatban: „Kolozsvári
iskolánkban tanuló most 5-ik gymn.
osztályba lépendő Árkosi Nagy Sándort – miután vele előlegesen még
itt létében értekeztem volt – a mai
naprol és jelen szám alatt kineveztem küküllőkörben B.Sz. Miklosi
ecclésiánkban rendes iskola mesternek. Miután nevezett ifiu – tudomásom szerént most othon Árkoson
van – kérem idezárt kinevezési okmányát kézbesíteni s egyuttal értésére adni, hogy szóban levő
állomását, mentől előbb elfoglalni
igyekezzék, ugy hogyha lehet, már
a kepehordás előtt legyen állomásán, mert ebben neki lesz haszna”
Egy másik iratból, melyet Dicsőszentmártonban őriznek, megtudjuk, hogy 1880-ban a szentmiklósi
hívek egy része panaszlevelet szándékozott küldeni a püspöknek Kereky Károly mesterük ellen, aki
„[…] sem énekelni, sem orgonálni
nem tud”. A lelkész, Molnár István
az esperesi hivatalhoz írt levélben
megjegyezte, hogy a hívek inkább
a mesteri házra készítendő ablakok
miatt haragusznak, bár elismeri,
hogy „Kereky Károly kántorunk
igaz, hogy énekelni, mert nincs tehettségiben magas hangon énekel…
a hallgatók pedig azt mondják,
hogu így nem tudnak utána énekelni”.
Az 1883-as püspöki vizitációs
jegyzőkönyv a tanítói jövedelemmel kapcsolataban megjegyzi: „1
fél véka szem orgonálásért járattatik a’ 50 kr.-42 frt”, A következő
évben megjavították az orgonát 8

forint 12 krajcárért. Máté Lajos lelkész 1891-ben, az Unitárius Közlöny hasábjain egy, a korábbi évben
elvégzett orgonajavításról számol
be: „Bethlenszentmiklósi unitárius
szent ekklézsiánknak minden egyes
jóravaló tagja csak a mult évben járult mintegy 200 frt. önkéntes adománnyal templomunk, tornyunk és
orgonánk renoválásához”. A számadási jegyzőkönyv szerint 5 szál
deszkát vásároltak, maga a javítás
49 forint 90 krajcárba került, a munkát végző mester neve ismeretlen. A
20. század elejéig az orgona jól működött. 1917. dec. 14-én Kovács
István egykori lelkész az orgonasíprekvirálással kapcsolatos orgonaösszeírás kérdéseire válaszolva ezt
írta: „6 regiszter, feliratuk hiányzik,
építési dátum: 1854”. Azt is írja,
hogy az orgona működőképes.Egy
1938. okt. 29-én keltezett, jeligés,
Kolozsvárra küldött egyházközségi
monográfia szerint a homlokzati sípokat elrekvirálták: „a világháború
idejében 1916 (!)-ban a hadvezetőség elviteti a kissebbik harangot s
az orgonának onsípjait, mely utóbbiak még ma sincsenek pótolva”.
Innen kezdve az orgonával kapcsolatos hírek zavarosak, nehezen követhető a hangszer sorsa. 1927-ben
írták: „Orgonánk nincs, kántort a
jelen körülmények között nem bírunk tartani.”. Ugyanezt bizonyítja
az 1927. jan. 15-én tartott közgyűlés jegyzőkönyve: „[…] az egyházközség szegény, jövedelmi forrásai
oly kevesek, hogy ma holnap a mindennapi kiadásokat sem tudja fedezni, iskolát akarunk építeni,
orgonánk nincs, kántort jelen körülmények között nem kapunk…” Azt
is tudjuk, hogy 1926-ban hírből hallottak egy eladó orgonáról Bajomban, odautaztak, azonban a
helyszínen kiderült, hogy csak egy
rossz zongoráról volt szó. 1928-ban
az Egyházi Főhatóság köriratot bocsátott ki az orgonák, harangok háború utáni helyzetének felmérésére.
Kozma Béla bethlenszentmiklósi
lelkész a következőket írta: „Tisztelettel jelentem a 604-928 számu
köriratra, hogy orgonánk nincs.
Jelen szegényes helyzetünkben most
nem áll modunkban egy új orgona
beszerzése, de arra törekszünk,

hogy minél előbb megteremtsük új
orgonánk alapjait”. Pedig már
1919-ben létrehoztak orgonaalapot,
értéke akkor 7616 korona volt, ezt
az alapot folyamatosan növelték, pl.
az 1926. jún. 10-i püspöki vizitáció
alkalmával többen adományoztak
az alap javára. A harmincas években az egyházközség hívei nagy
erőfeszítéseket tettek az új orgona
vásárlásához szükséges pénz előteremtésére. 1932-ben a dalárda kukoricát gyűjtött és értékesített az
alap javára. Mindezek ellenére
1932 őszére lemondtak az orgonavásárlásról: az okt. 10-én tartott
püspöki vizitáció alkalmával egy
templomi harmónium beszerzésének szükségességéről beszéltek.
1937-ben az egyházközség árajánlatot kért a temesvári Wegenstein
cégtől, és bár az ajánlat már a következő évben megérkezett, harmóniumvásárlásról csak 1943-ban
számolnak be az iratok: „Első ilyen
intézkedésünk és felelősség vállalásunk az 1943. év folyamán az volt,
hogy harmóniumot vásároltunk
templomunk részére, hát ha vonzóbb lesz az istentisztelet, melegebb
a szeretet. E célra kellő fedezet nem
volt. Kölcsön vettünk át a Közalapból bízva abban, hogy a hívek jóvoltából a kölcsönt rövidesen
visszafizetjük”. Halmágy Pál lelkész, aki 1941-ben érkezett az egyházközségbe, és egy évig az
énekvezéri teendőket is végezte,
másképp emlékezett erre „1942-ben
harmoniumot vásároltunk”.
Az orgona sorsáról nem tudunk
többet. Simén Domokos azt írta:
„Az idővel elhasználódott orgonát
szétszedték és darabjai elkallódtak”. Megemlíti továbbá, hogy az
egyházközség 1981-ben elektromos
orgonát vásárolt, melyet az orgonaszekrény helyére, a karzatban helyeztek el. Veress Ferenc László
jelenlegi bethlenszentmiklósi lelkész elmondása szerint a helyiek
közül senki sem emlékszik, mikor
került le az orgona a karzatról, tény,
hogy az 1988-ban kiadott, orgonákról szóló kérdőíven Bethlenszentmiklós orgona nélkül szerepel.
Talán még van remény, hogy valahonnan előkerül az orgona valamely darabja, sípja…
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A természet kalendáriuma (CDXVIII.)

„Én hiszek a múzeumok értelmében. Értelmében és hivatásában. Hivatásában és szépségében. Nem az idő kriptái a múzeumok!
Nem a történelem halottas-könyvei! Nem a
múlandóság szarkofágjai! Én hiszek bennük,
mert nemcsak a jövőben hiszek, de hiszek a
múltban. A múzeumok éppúgy az élet jelentései, mint a természet, mint a társadalmak,
mint az ember. A múzeumok éppúgy lét-önmagunkat őrzik, mint a mítoszok, az őskönyvek és az époszok. Nemcsak a természet
kőzet-maradványait, a kővé-vált csontokat,
tollakat, pikkelyeket, leveleket, virágporokat
és koponyákat, nemcsak az ősi tegnap kő-üzeneteit őrzik, de őrzik az emberiség tegnapiönmagát is: az álmokat, hiteket, vágyakat,
mámorokat, bűnöket, önzéseket, tébolyokat,
gyalázatokat, szerelmeket és halálokat.”
Kedves Olvasóm, a múlt heti eszmefuttatást
folytatva hívom segítségül Juhász Ferencet.
A múzeumok szerelmében írta volt e gondolatokat, s így folytatta: „Ha jutok bárhova is
a világon: mindig megnézem a múzeumokat.
Önmagamat keresem bennük, titkos létem
volt tartalmait. A Föld-lét tegnapi hangjait,
amelyek némák ugyan, mint a kő-kürtök,
megkövesedett trombiták, amelyeket kőszájjal
kő-katona fúj, de ezek a kő-hangok, kő-rivalgások mégis az eleven vér áramlását és bársony-áradását
hozzák,
az
anyag
csoda-virágzását, az emberiség-szellem virágzó mámorát.”

A múzeumi tárgyak ma már a XX. század
nagy eseményeiről is vallanak: az emberiség
múlt századi történetéről – benne a Kárpátmedence tragédiáiról –, az élő és élettelen természet változásáról, az atomkorszak
kezdetéről, az űrkutatásról…
És bennük magunkat is látjuk a múló időben.

„Én már csak ezt szeretem, a múzeumot. A
tárgyak, a levegő alig-poros tisztaságát, a
tárlók üvegfényeit. Ahogy ott ül a sarokban a
két teremőr-öregasszony, ősz hajuk tartóshullámba rakva, az egyik óvatosan kávét hörpöl
termosz-kupakból.
Nem nézek én ott semmit. Ne hidd, hogy
nézek. Semmit. Bánom is én, kelta baltanyél,
középkori csempe, kép, absztrakt szobor, nem
nézek semmit. Csak a levegő, tudod.
Vagy mégis nézek? néztem? túlsokat, ma
már fölösleges? Hisz látom most is, ott szemben a falra akasztva megigazulásaim sorát,
a kéket, a réz-színűt, a foltot, a hajlatot, éji
lovashadak barna-sötét rohanását.”

Vihar készül a Balatonon

Nemes Nagy Ágnes Múzeumi sétáját
folytassuk a köröttünk változó világ s általa
ránk mért következményei közül az éghajlatváltozással.
A klímaváltozás egyre szembetűnőbben átírja a népi időjárásjóslásokat. De maguk a
„pontos” meteorológiai megfigyelések is az
utóbbi időben egyre nagyobbakat tévednek.
Megannyi népi megfigyeléssel próbálták
időjárásunkat megjósolni eleink. Mennyire
pontosak a népi bölcseletek a klímaváltozás
árnyékában?
A globális felmelegedés nyomán a Kárpátmedence éghajlata a nedves kontinentálisból

Gomolyfelhők a Bekecs felett Nyárádszentlászlóról nézve

a száraz kontinentálisba csúszik át: több szélsőséggel, heves viharokkal.
A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület május végén hozta nyilvánosságra, hogy az élőhelyek csökkenése és a
klímaváltozás nyomán egyre fogy a Kárpátmedencében fészkelő madárfajok egyedszáma. Két év óta már az erdőkben fészkelő
madarakból is kevesebb van, és ez nemcsak
a Szaharától délre tartó költöző madarakat
érinti, hanem a mediterráneumba tartókat is.
Angliában a napsütéses órák száma extrém
magasra ugrott a márciustól májusig terjedő
időszakban. Az áprilisi melegrekordok miatt
Szibériában bozóttüzekkel küzdenek. Az Antarktiszon pedig új ökoszisztéma kialakulá-

sának lehetünk tanúi: egyre nagyobb terület
algásodik el, aminek következtében megjelennek a baktériumok és gombák is.
Erről a változásról maga az ember is tehet.
Talán itt kezdődött a visszafordíthatatlan.
75 évvel ezelőtt, 1945. július 16-án hajtották végre az Egyesült Államok első nukleárisfegyver-tesztjét a Jornada del Muerto
sivatagban, 56 km-re délkeletre az új-mexikói Socorrotól. A kísérlet, a Manhattan Project során egy plutónium alapú bombát
robbantottak. Teller Ede ott volt, később így
írt erről: Olyan volt, mint amikor egy teljesen
sötét szobában hirtelen elhúzzák a függönyö-

ket, és mindent elönt a Nap átható ragyogása.
Egy pillanatig megrémített, amit láttam. A
teszt időpontját az atomkorszak kezdetének
tekintik. Aztán jött Hirosima és Nagaszaki…
Maga az ember? Megismerni akar. és
ennek a megismerésnek egyik vonzata, hogy
szeretné tapintani a Földön kívülit, elhagyni
szándékozik szülőbolygóját.
Közel 63 éve, 1957. október 4-én a Szovjetunióból felküldték a Föld első műholdját,
a Szputnyik–1-et. Megkezdődött az űrkorszak...
55 éve, 1965. július 15-én fogták föl az űr
mélyéről, a Mars közeléből az első fényképpé
átalakítható jeleket, amelyek szomszéd bolygónk felszínét ábrázolták. A Mariner IV. űr-

szonda sikeres küldetése egy repedezett, látszólag halott világot ábrázolt. Hogy ember eljusson oda – maga a nagy álom…
51 éve, július 16-án indult a Kennedy Űrközpontból az Apollo-11 űrhajó a Holdra, fedélzetén Neil Armstronggal, Edwin
Aldrinnal és Michael Collinsszal. 1969. július 20-án, Neil Armstrong és Edwin Aldrin
az Apollo-11 Eagle leszállóegységén a
Holdra ért. Július 21-én Armstrong lépett elsőként a Hold felszínére, valamivel később
követte Aldrin is, aki kitűzte az amerikai
zászlót. Michael Collins eközben a Hold
körül keringett a parancsnoki kabinban. Július 24-én tért vissza az Apollo-11 űrhajó, és
szállt le a Csendes-óceánon. A Holdra szállást

mintegy 500 millió ember kísérte figyelemmel. Nekünk, akkori tizennyolc éveseknek –
nem csak nekünk – életre szóló emlék maradt
az első Holdra szállás. Az ember megkezdte
ténylegesen a Földön kívüli világ meghódítását…
Július 16-án lesz 45 éve, hogy 1975-ben a
bajkonuri űrrepülőtérről Föld körüli pályára
állították a Szojuz-19 űrhajót, Alekszej Leonovval és Valerij Kubászovval a fedélzeten.
Hét óra múlva az Egyesült Államok fellőtte
az Apolló-18 űrrakétát, melyen Thomas
Stafford, Vance Brand és Donald Slayton
indult az űrbe. A két űrhajót július 17-én kapcsolták össze, ezzel létrejött az első nemzetközi űrállomás. Ezt tekintették az űrverseny
végének…
És az emberes Mars-utazás 2030 körül?
Közel egy évvel ezelőtt egy független tanulmány megállapítása szerint a NASA-nak esélye sincs arra, hogy 2033-ban embereket
indítson a Mars felé. Legjobb esetben a ’30as évek végén. A 2037-ben induló, Mars
körül keringő emberes expedíció esetén az
emberek leszállása a Marsra a 2040-es évek
elején várható, ugyanakkor valószínűtlen,
hogy ezek a tervek a Holdon a tartós emberi
jelenlét biztosításával párhuzamosan megvalósíthatók lennének. A tanulmány kitér az
újabb Holdra szállásra is. Mike Pence amerikai alelnök, egyben a Nemzeti Űrtanács
(National Space Council) vezetője, közel egy
évvel ezelőtt jelentette ki, hogy az Egyesült
Államok űrhajósai 2024-ig visszatérnek a
Hold felszínére. Azonban a hosszú távú, Marsig tartó, s onnan visszaérkező űrrepülés emberi egészségre vonatkozó ismereteink
korlátozottak. Márpedig az űrhajó legénységének túlélését kockáztatni nem szabadna…
Remélem, olvasóim között van olyan, ki
átéli majd – ha nem is éppen tizennyolc évesként – a Marsra szállást.
Ennek reményével maradok kiváló tisztelettel.
Kelt 2020. július első dekádjának végén

2020. július 10., péntek ______________________________________________ SZÍNES VILÁG _______________________________________________ NÉPÚJSÁG

6. Caen, Hódító Vilmos, Bayeux

Veress László

Caen (Kan) Franciaország jelentős kulturális és történelmi városa, Alsó-Normandia
régió székhelye, Calvados megye központja,
fontos ipari, kereskedelmi centrum és kikötő.
Nem közvetlenül a tenger mellett fekszik (15
km), de egy csatornán a tengerjáró hajók is
akadálytalanul eljuthatnak a városig. Népessége 110.000 fő. Földrajzi és stratégiai pozíciója miatt fontos volt már a középkorban és
a múlt század negyvenes éveiben, a második
világháború idején is, amikor kíméletlen
pusztítást kellett elszenvednie.
Reggel korán érkeztünk a Caen központjában levő városháza előtti parkolóba. A városháza az egykori Férfiak apátsága
főépületében működik. Innen némi gyaloglással könnyen eljutunk a város legfontosabb
történelmi nevezetességéhez. Első utunk a
várdombra vezet.
A középkori várhoz a város hosszú főutcáján érünk. Az utca két oldalán fehér kőből
épült paloták sorakoznak, földszintjükön üzletek, vendéglők, ezek a korai órában még
zárva vannak, az utcán is csak egy-két ember
lézeng. Az utca végén egyből előbukkan a vár

Hódító Vilmos sírja, Caen, Szent István-székesegyház

templomig. A világháború pusztításai ellenére a gazdag polgárok utcájában ma is állnak a múlt jegyeit hordozó szép épületek,
mint például a fagerendás reneszánsz ház,
homlokzatán szentek szobraival. A sétálóutca
végén már látjuk a Szent István vértanúnak
szentelt Férfiak apátságát katedrálisával.
Mindkettő óriási arányaival nyűgözi le az
idelátogatót, szinte város a városban.
Az eredetileg bencés szerzetesek kolostorának épült létesítmény alapkövét 1066-ban
rakták le, és 11 év után (1077) már fel is szentelték. Már a kezdeti tervek is azt célozták,
hogy kora legnagyobb temploma legyen, és
hirdesse, hogy Vilmos, a hódító kicsire nem
tekint.
Vilmos, a legendás normann herceg és
angol király 1028-ban született, Normandia
hatodik hercege, Ördög Róbert törvénytelen
(házasságon kívüli) fiaként. Kemény küzdelmet vívott azért, hogy őse, Rollo herceg és
apja, Róbert herceg örökébe léphessen törvénytelen, de egyedüli fiúgyerekként. Apja
elhunytakor még kiskorú volt, és nem sok beleszólása volt a marakodó főurak viszályaiba.
Annál inkább később: a felserdült Vilmos határozottan tört magasra mutató célja felé. Ma-

helyreállított falaival, mellvédjével, bástyái- tilddal, Flandria gazdag örökösnőjével kötött
előnyös házasságának is köszönhetően megszival, a kerek bástyája alatti bejárattal.
A várat Hódító Vilmos 1060-ban építtette, lárdította pozícióját, és minden addiginál hatalaz 1944-es harcokban súlyosan megsérült, masabbá tette Normandiát. A „fattyú”
azután egyes részeit eredeti, nagy részét 15. előretörését és házasságát a pápa nem nézte jó
századbeli formájában építették újjá. Bejára- szemmel, és kiátkozta az ifjú párt. Vilmos a
tait barbakánok védelmezték. A vár területén bencés szerzetesek közvetítésével megbékítette
található a Szent György-kápolna, amelyet a a pápát, házassága a kor legkiegyensúlyozot12. században építettek, a hercegi bíróság tabb együttélése lett. Hálából a bencéseknek
egykori székhelye, a donjonnak csak az alap- két kolostort épített egyidejüleg Caenban: a
jai vannak meg a 11. századból, a tornyát Férfiak apátságát (Abbaye aux Hommes) és a
még a francia forradalom dühe semmisítette Nők kolostorát (Abbaye aux Dames).
Vilmos joggal viseli az utókor által adott
meg, továbbá itt van a város szépművészeti
múzeuma és a Normandia múzeum népmű- Hódító melléknevet (franciául: Guillaume le
vészeti és régészeti kiállítással. Az angolok Conquérent, angolul: William the Conquetulajdonában levő várban 1182 karácsonyán ror), 1066-ban harcba indult Angliába, és
Oroszlánszívű Richárd édesapja, II. Henrik megszerezte az angol trónt is. Ezt az időponangol király fiai társaságában ezer lovagot látott vendégül, később (1204) II.
Fülöp francia király Normandiával
együtt visszaszerezte a várost és a várat,
utódai újra elvesztették, majd a százéves
háború után (1456) végleg Franciaországé maradt. A forradalom Nemzeti
Konventje 1793-ban dönt az erődítmény
mint a királyság szimbóluma megsemmisítéséről, 1944-ben bombatalálatok
végképp megpecsételik a sorsát. Nem
szomorít el különösebben a vastag falakon belüli kihaltság és enyészet elhagyása.
A lent elterülő városban hamarosan a
Szent Péter- (Saint Pierre) templom lángoló gótikájában gyönyörködünk. Alapjait a 13. században rakták le, magas
harangtornya 1308-ban készült. A XVI.
században, amikor IV. Henrik esküvel tagadta meg protestáns vallását, és egy misével
megvásárolta
Párizst
Franciaországgal együtt, itt celebrálták a
vallásháború végét jelentő hálaadó Te
Deumot.
A Saint Pierre-templomtól sétálóutcán
érünk el a Férfiak apátságáig és a hozzá
tartozó Saint Étienne- (Szent István) Apátság és Szent István-székesegyház, Caen

A bayeux-i falikárpít részletei

tot minden iskolás gyerek tudja Nagy-Britanniában. A középkor legfontosabb személyisége volt az angolszász és a francia, de
Európa történelmében is. A normann hódítás
döntő nyomokat hagyott Anglia nagyságán,
kultúráján és nyelvén. Számos történelmi és
szépirodalmi mű foglalkozik életével, megítélésében megoszlik az utókor véleménye:
amíg egyesek a brit nagyság és birodalmi
gondolkodás úttörőjeként tisztelik Vilmost,
mások kíméletlen zsarnokot látnak benne, aki
lábbal tiporta a szász szabadságjogokat.
A hagyomány szerint (!) az angol trón
megszerzéséért folytatott harc fontosabb eseményeit, férje vitézi tetteit az odahaza várakozó
felesége,
Matilda
királyné
udvarhölgyeivel a bayeux-i (kiejtése: bájözi)
faliszőnyeg néven elhíresült csodálatos kárpitba szőtte bele, de az újabb kutatások megcáfolták a kárpit kivitelezésének ezt a módját.
Caen után szinte kötelező úti cél a kárpit
megtekintése.
Bizonyos, hogy a hódító kiváló hadvezér,
diplomata és politikus volt, Caen még mindig
Vilmos városa, a megmaradt vagy felújított
középkori épületek között járva minduntalan
az ő emlékébe botlunk. Az általa épített Szent
István-templomban is, ahol végakaratához
híven alussza örök álmát. A hatalmas középső
torony alatt, az oltárral szemben egyszerű
kőlap jelzi sírját. Halála éve 1087. A híres halottakat ritkán hagyják békén pihenni, az ő
sírját is többször feldúlták, hamvait szétszórták, talán egy combcsont található még a
sírkő alatt. A templom belseje is monumentális, a román stílus elemei keverednek a normann gótika stílusjegyeivel.
A hatalmas templomhoz csatlakozik a háromemeletes apátsági épület különböző objektumaival. Múzeumában megdöbbentő
kiállítás tekinthető meg a második világháborúban elszenvedett pusztításokról, az emberek szenvedéseiről.
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A város egy másik részében épült fel a
Szentháromságnak szentelt Nők apátsága.
Építését 1062-ben, hamarabb kezdték meg,
mint a férfiakét. Matilda királynét akarata szerint 1083-ban ide temették el. A Szentháromság temploma (Église de la Trinité) kisebb,
mint a Szent István-templom. A későbbi évszázadokban itt apátnőnek lenni komoly rangot jelentett, főleg arisztokrata hölgyeknek
jutott ez a kiváltság. A rendet 1792-ben feloszlatta a forradalom, később (1820) az apátságot kórházzá alakították át, így 1980-ig
működött. Jelenleg az egész tartomány sorsát
intéző regionális tanács ülésezik itt.
A Nők apátságában tanult Caen leghíresebb-leghírhedtebb szülöttje, Charlotte Corday (kiejtése: Sárlott Kordéj), Marat
gyilkosa. Marat a jakobinusok vezéralakja, a
francia forradalmi terror és diktatúra szószólója, jelentős szerepe volt a király és számtalan polgár kivégzésében. A 25 éves Ch.
Corday úgy érezte, hogy ő hivatott Franciaországot megszabadítani a Marat által képviselt, egyre vadabbul dühöngő terrortól. Tettét
egyesek iszonyúnak, mások dicsőségesnek
ítélték meg, de Charlotte élete csúcspontjának tartotta a gyilkosságot, és bátran fogadta
a halálos ítéletet.
Sok kilométernyi gyaloglás után tértünk
vissza a városháza mellett várakozó autóbuszhoz, és utaztunk el Bayeux-be. A kisváros Calvados megyében, Caentól 30
kilométernyire, északnyugati irányban fekszik. Már a kora középkorban püspöki székhely lett, és sok normann telepedett le itt. A
város legféltettebb kincse, a Bayeux-i kárpit
a város múzeumában van kiállítva, bár eredetileg valószínűleg a helyi székesegyház megrendelésére készült 1070–1082 között. A
város akkori püspöke Odo, Hódító Vilmos
féltestvére volt. A püspök valamilyen okból
kiesett féltestvére kegyeiből, és kiengesztelésként rendelte meg a kárpitot, ami az akkor
felszentelt székesegyházat díszítette
volna. A kárpit lenvászonból készült,
gyapjúfonállal rajzolták fel a jeleneteket. Alkotói közel 75 különálló jelenetben képregényszerűen jelenítették
meg az 1064 és 1066 közötti évek történéseit: Hódító Vilmos bretagne-i
hadjáratát, az angol királlyal kötött
szövetséget, Harold látogatását Normandiában, amikor elismerte Hódító
Vilmos jogát az angol trónra, Harold
árulását azzal, hogy királlyá koronáztatta magát, a hadi előkészületeket, a
csatornán való átkelést, a hastingsi
csata lefolyását, Harold halálát és Vilmos megkoronázását. A kárpiton 626
emberi alak, 202 ló, 55 kutya, sok
egyéb állat, 49 fa, 37 épület, 41 hajó
jelenik meg, pontos képet adva az akkori udvari szokásokról, a harcosok
korabeli felszereléséről, és látható a
Halley-üstökös első ismert ábrázolása
is. A képeket latin nyelvű feliratok
egészítik ki. Csodálatos, maradandó
élmény a közel ezeréves „képregény”,
a hetven méter hosszú faliszőnyeg
előtt mintegy fél méterrel végigmenni.

PÁLYÁZATI
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VÍZSZINTES: 1. Földrajztudós, egyetemi tanár, MTA lev. tag, 150 éve született
(Jenő). 8. Latin csont. 10. Az ókori Latium mai neve. 11. … hajrá! (biztatás). 12. Gyermekorvos, szakíró, júniusban 150 éve született (Miklós). 17. Balaton… (helység). 19.
Izomkötő. 20. Mirákulum. 21. Üres tál! 22. Skálahang. 23. Norvég, osztrák és német autójel. 24. Balkezes (tájszó). 25. Versenyt hirdet. 27. Lopakodó. 29. Aradi sportklub. 30.
Szavak alkotják. 32. Szándékozik. 33. Szakrális. 35. Svájc fővárosának lakója. 37. Láda
tartalma! 39. Függeszt. 41. Dzsúdószőnyeg. 43. Ébred. 45. Zeusz egyik kedvese. 46. Cin.
48. Skálakezdet. 49. Sértetlen. 50. Ypres más neve. 52. Velős mondás (gör.). 54. Filmesztéta
(Lajos). 55. Festő, 150 éve hunyt el (János). 56. Költő, író, műfordító, 225 éve született
(Antal). 57. … kismalac (A. Christie regénye).
FÜGGŐLEGES: 1. A klór és a deutérium vegyjele. 2. Feltéve. 3. Fénymásoló eljárás.
4. … Dagover (színésznő). 5. Fekete (francia). 6. Maláj földszoros. 7. A gyár belseje! 8.
… Fallaci (olasz riporter, írónő). 9. Főherceg, nádor, 225 éve hunyt el (HabsburgLotaringiai). 13. Kázus. 14. Az első bűvös négyzet egyik szava. 15. Teller …, atomfizikus.
16. A nátrium vegyjele. 18. Föld jelentésű előtag. 20. Pedagógus, néprajzi gyűjtő, 150
éve született (Bertalan). 21. Tolltöltelék. 23. Finn mobiltelefon-márka. 25. Afrikai folyam.
26. Fogoly. 28. Szent (portugál). 30. Újfent. 31. Vietnami holdújév. 34. Zavaros kezdet!
36. Rádiólokátor. 38. Raktár. 40. Becézett Antal. 42. Súlyt megállapító. 44. … Tolsztoj.
47. Nem (latin). 51. Fába vés. 52. Gyárekapu! 53. Mától kezdve! 54. Gyónni kezd!
L.N.J.
A megjelölt sorokban, oszlopokban szereplő helyes megfejtéseket július 23-ig 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 Marosvásárhely egyik ismert műemlék épületének régi nevét kapjuk. Könnyítésül egy betűt előre beírtunk.

VÍZSZINTES: 1. Nyugtalankodik, retteg – Kacérkodik, tetszeleg. 7. Római kettő –
Kettős betű. 8. Szövetség, társulás – Brazil tagállam. 9. Kimonó öve – YOÉ. 11. Felsőfok
jele – Zavart ara! 12. Egoista – Indián csónak. 14. Gerlefej! – Zokogni kezd! 15. Roham,
támadás – Szökőforrás. 18. Lenn – Növényi szál. 19. Egyiptomi város – Elszaladna. 22.
Román személyes névmás – Csendben rúg! 23. Renault-típus – Ökör lesz belőle. 25. Ír
terrorszervezet – Luxemburgi, magyar és svéd gépkocsijelzés. 27. Vízparti növény –
Kurzus része! 28. Éles fegyver – Tűznyelv. 30. Igen, olaszul – Osztrák és norvég autójelzés. 31. Szilárd halmazállapotú anyagot cseppfolyóssá alakít – Istentagadó ember.
FÜGGŐLEGES: 1. Rekesz – Viszlát, franciásan. 2. Bűnt megvalló – Szállong. 3.
Kutrica – Páratlan répa! 4. Állófilm – Talondarab! 5. Fiatalít ellentéte – Bebizonyít, alátámaszt. 6. Koncentrációs tábor – Madárköröm. 10. Jakab testvére a bibliában – Kémiai
reakcióba nem lépő anyag. 13. Terv, idea – Kezdő, tapasztalatlan. 16. Ablakredőny –
Amerikai pszichológus (Paul). 17. „Fekete” földrész – Vonós hangszer. 20. Fújtat, liheg
– Megtéveszt, heccel. 21. Oszlop, pillér – Füllent. 24. Akta – Házasságkötés, lakodalom.
26. A kén, nitrogén és vanádium vegyjele – Francia területmérték. 29. Kettőzve rádióadó
– Előtagként kettőt jelent.
Koncz Erzsébet
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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.

(Fizetett hirdetés)

www.caritsanmed.ro
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Nyílt levél Jürgen Lindennek,
a nemzetközi Nagy Károly-díjat odaítélő bizottság elnökének

Tisztelt Elnök Úr!

Május 14-én Önöktől azt kértük, hogy vizsgálják
meg Klaus Iohannis román államelnök magyarság
ellen uszító videóüzenetét, és vonják vissza a Nagy Károly-díj odaítélését szavatoló döntést, mivel a román
államelnök méltatlan lett erre a kitüntetésre. Ön válaszlevelében azt állítja, hogy a román államelnök kijelentései nem irányultak a magyar kisebbség ellen, és e
megnyilvánulását az alkotmány őrének szerepe indokolta. Leveléből kiderül, hogy Ön nem ismeri Románia
alkotmányát, amely világosan meghatározza az államelnök feladatait. Az alkotmány 80. cikkelyének második szakasza szerint Románia elnöke közvetítő
szerepet tölt be az állam és a társadalom között. A társadalomnak teljes jogú tagja minden magyar nemzetiségű román állampolgár. Ennek szellemében az
államfő a többség és a kisebbség közötti társadalmi
béke előmozdítója, de semmiképpen sem használhatja
a politikai küzdelemben az állampolgárok egyes csoportjai közötti uszítást. Nem csak a magyar közösség
érezte sértőnek, uszítónak az államelnök megnyilvánulását, de a román Diszkriminációellenes Tanács gyűlöletkeltésre alkalmasnak ítélte ezt a videóüzenetet, és
szankcionálta az elnököt. Az ügyészségre benyújtott
kereset nyomán, bár nem indult büntetőeljárás, az
ügyészi végzés szintén gyűlöletbeszédnek minősítette
a magyarságot sértő megjegyzést. Azaz az itt élő magyar nemzeti közösség és a román állami hatóságok
másként ítélik meg a román államfő kijelentéseit, mint
Önök, a Nagy Károly-díjat odaítélő igazgatóság.
Klaus Iohannis a 215-ös közigazgatási törvény módosításakor a magyar kisebbség nyelvi jogainak szűkítését szorgalmazta. E jogok tartalmától függetlenül az
elnök a szerzett jogok megvonását próbálja elérni.
Önök a távoli Aachenben mennyire ismerik a szorb kisebbségek szerzett jogainak szavatolását? Okulásukra
szolgálna, ha beleolvasnának Németország újraegyesítésének szerződésébe, illetve Brandenburg és Szászország tartományi alkotmányába.

A román alkotmány 91. cikkelye alapján az államelnöknek Románia nemzetközi kapcsolataiban is van
felelőssége. Ez a videóüzenet viszont sérti a Magyarország és Románia között megkötött államközi szerződést (Szerződés a Magyar Köztársaság és Románia
között a megértésről, az együttműködésről és a jószomszédságról, 1996). Fontos kiemelni, hogy ezt a
szerződést az unióhoz való csatlakozás előtt fogadta el
a két állam, garanciaként arra, hogy a két nemzet és a
két ország között objektíven meglévő történelmi feszültségek oldódjanak, és ne terheljék a két új tagállam
kapcsolatát. Úgy tűnik, hogy ez az államközi szerződés
más perspektívából látszik Aachenből.
Mi itt, Romániában, az európai uniós csatlakozás
előtt abban reménykedtünk, hogy az unió tagállamaként Romániában nem lesz tere a nacionalista uszításnak. Azt lidérces álmainkban sem gondolhattuk, hogy
épp Nyugat-Európából, oly fontos intézményektől jön
a bátorítás a román nacionalizmusnak, mint a Nagy
Károly-díjat odaítélő igazgatóság! Ennek egyik következménye az, hogy a demokratikus érzelmű európaiak
előtt nyilvánvalóvá válik, hogy Önök szakítottak Európa hagyományos értékeivel, és bekövetkezett egy
törés a Nagy Károly-díj történetében. Ezzel korábbi kitüntetettjeik, sem Robert Schuman, sem Francois Mitterrand, sem Helmut Kohl, sem Vaclav Havel nem
értene egyet. Az ő emléküket és az ő munkásságukat
is sérti az Önök utolsó döntése. A másik következmény, hogy a román nacionalizmus esetleges erősödéséért és annak minden következményéért már Önöket
is terheli a felelősség, hiszen Önök nem a társadalmi
békét, nem a párbeszédet akarják erősíteni, hanem a
viszályt, Kelet-Európa sokat szenvedett népei között
az etnikai ellentéteket.
Izsák Balázs,
a Székely Nemzeti Tanács elnöke
Marosvásárhely,
2020. július 7.

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.

Új idők, új programok!

Az Outward Bound Romania

nappali tábort hirdet idén nyárára.
A természetben eltöltött idő iránti nagymértékű igényre
válaszolva, a koronavírus-megelőzési szabályok alapján
tervezett programokat szervezünk.
Helyszín: Május 1. utca, Szováta
Periódusok: 2020. július 13–17. és július 20–24.
Célcsoportok:
Első lépések a természetben: 7–10 év közöttiek.
Temészetre hangolva: 11–13 év közöttiek és 14–16 év
közöttiek.
Hozzájárulás: 500 lej/fő – utaztatás nélkül
550 lej/fő – utaztatással (Marosvásárhelyről)
* Nappali tábor (5 napos program hétfőtől péntekig,
mindennap 9:00 és 17:00 között)
Programkoordinátor:
BARABÁS TÜNDE
tel: 0365-407-673; mobil: 0769-224-290
e-mail: info@outwardbound.ro

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

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

HENI MED CENTER – INGYENES ORVOSI KIVIZSGÁLÁS
KÜLDŐPAPÍRRAL: reumatológia (gerincfájás, térd-, váll- és csípőpanaszok); belgyógyászat. KEDVEZMÉNYES ÁRAK: bőrgyóultrahangos kivizsgálás; allergológia;
gyászat; neurológia;
immunológia; doppleres ultrahangvizsgálat. Tel.: 0770-310-944.
Cím: Pr. Dr. Ghe. Marinescu u. 47/3. szám (November 7.). (64799-I)

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

A TIMKO PÉKSÉG alkalmaz FÉRFI MUNKATÁRSAT a pékségbe
és NŐI MUNKATÁRSAT üzleteibe. Telefon: 0756-128-310 vagy
0756-128-313. (64849-I)

A KOVÁCS PÉKSÉG NŐI és FÉRFI MUNKAERŐT alkalmaz a
marosszentgyörgyi péküzembe. Tapasztalat nem szükséges. Ajánlatunk: vonzó bérezés, 8 órás munkaidő, ételjegyek, utazási költségek
megtérítése. Jelentkezni a 0744-403-114-es telefonszámon.
(64875-I)
ÉPÍTKEZÉSI MUNKÁT VÁLLALUNK. Tel. 0770-621-920.
(8027-I)
A TORDAI CÉG alkalmaz hús- és hentesáruüzletébe KASSZÁSNŐT. Tel. 0744-681-130. (22174-I)

ÁLLATGONDOZÓT alkalmazunk tanyára teljes ellátással. Tel.
0744-624-809. (22174-I)

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

A Plasmaterm Rt. alkalmaz

– vegyészmérnököt/laboránst

– tapasztalattal rendelkező villamosmérnököt
– beszerzésiosztály-vezető munkatársat

– kerámiaforma-készítő műhelybe munkást

A műhelyben a munka három váltásban történik.
önéletrajzokat
a secretariat@plasmaterm.ro címre küldhetnek.

Telefon: 0730-708-015
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HIRDETŐINK FIGYELMÉBE

A koronavírus-fertőzésveszély miatt kialakult rendkívüli
egészségügyi helyzetre való tekintettel felhívjuk hirdetőink
figyelmét, hogy hirdetéseket feladhatnak
a szerkesztőségben
és a nepujsag.ro weboldalon levő online felületen
is, vagy beküldhetik e-mailen
a reklam@e-nepujsag.ro címre.
Érdeklődni a 0265/268-854-es
vagy 0742-828-647-es telefonszámon,
9–14 óra között.

ELADÓ háromszobás magánház külön
udvaron a Litoral környékén. Tel. 0770907-164, 0365/444-819. (7996)

KIADÓK szobák Tusnádfürdőn 80
lejtől.
Tel:
0757-381-991.
Tusnadfurdo.ro. (mp-I)

Bánatosan, szomorú szívvel, de
szép
emlékekkel
gondolunk
BARABÁS MARGITRA született Vári
Margit, aki mindig mosolygó, jó
feleség és anya volt, aki búcsú
nélkül, hirtelen távozott közülünk
már egy éve, 2019. július 12-én.
Emlékeznek rá: férje, Albert, lánya,
Adél, fia, Albert-Zsolt családjukkal,
testvére, a rokonok és ismerősök,
akik szerették.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!
A gyászoló család. (8013-I)

UDVAROS házat vásárolok Vásárhelyen vagy környékén, lakás 100 m2
körül + 300–400 m2-es udvar. Tel.
0741-941-953. (sz-I)

Fájó szívvel, soha el nem múló

ELADÓ kertes ház Magyarón (Aluniş), a falu központjában. Tel. 0740337-750. (p-I)
ELADÓ 67 m2-es tégla tömbházlakás
a Kövesdombon, első emeleten a
négyből, nagy pincével. Tel. 0766869-613. (7998)

VÁSÁROLOK 1–3. emeleti, kéthárom szobás, első osztályú tömbházlakást a Kövesdombon. Tel.
0749-751-779. (8000-I)

TáRSKERESŐ

Sabados Sándor Szabolcsot 2020. július 24-ére beidézik
az SPN ALMASAN székhelyére – Marosvásárhely,
Egyesülés (Unirii) tér 5. szám – a 2010. január 5-én
elhunyt Szász Elisabeta (lakhelye Marosvásárhelyen
volt) örökösödés ügyében mint leányági unoka.
A hirdetési rovatban
megjelent közlemények,
reklámok tartalmáért
a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

AdáSVÉTEL

ELADÓ egy Ileana varrógép. Tel. 0745996-819. (8004)
ELADÓ sürgősen és olcsón tökéletes
állapotban levő 2007-es, fehér Skoda
Octavia kombi 1.9 TDI teljes felszereltséggel, 234.000 km-ben. Nem igényel beruházást. Ára 2300 euró,
alkudható. Tel. 0748-667-599. (sz-I)

ELADÓK felparcellázott telkek:
764 m2, 905 m2, 982 m2, 2082 m2,
Marosvásárhelyen, a Somostetőn
(Platoul Corneşti). Érdeklődni naponta 10–17 óra között. Tel. 0730912-710, 0770-274-001. (7966-I)

ELADÓ sürgősen gyerekbútor. Tel. 0749205-334. (7997)
ELADÓ 2X3-as perzsaszőnyeg. Tel.
0365/804-681. (8011-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)
VESZEK régi festményeket, képkereteket, paraszttárgyakat, antik bútorokat stb. Tel. 0731-309-733. (7978-I)

A NIKI PARK üzlet elad jutányos áron
új ágybetéteket bármilyen méretben.
Garantált minőség. Nyugdíjasoknak
20% kedvezmény. 1989. December
22. út 113/A sz. (22128)

ELADÓK előnevelt házi kispulykák
alkudható áron. Tel. 0732-586-648.
(sz.-I)

BÚZÁT vásárolunk. Tel. 0722-396107. (8020-I)

ELADÓ kemény tűzifa. Tel. 0744101-614. (sz-I)

ELADÓ kemény tűzifa házhoz szállítva.
Tel. 0745-793-465, 0748-759-157. (8018)
VÁSÁROLOK Carpaţi, Mobra, Hoinar motorkerékpárokat, alkatrészeket
bármilyen állapotban. Tel. 0744-339766. (p-I)
ELADÓ egy hektár terület olcsón
Jedden. Tel. 0745-616-246. (8024-I)

TŰZIFA eladó. Tel. 0751-377-701. (8025)

TŰZIFA eladó. Tel. 0752-578-568. (8025)
ELADÓ héjatlan tökmag. Tel. 0747480-255. (8033)

LAKáS

ELADÓ kétszobás lakás, vagy csere is
érdekel garzonnal. Tel. 0745-996-819.
(8004)
TORNÁCOS családi (hétvégi) ház
eladó 2000 m2 területen Székelysárdon: szoba, konyha, kamra, három
gázégővel, villanyvezetékkel, istálló
szekérszínnel, amely megfelel garázsnak is. A beépített terület udvarral
együtt 500 m2, 1200 m2 kert szőlővel
és gyümölcsfákkal, 300 m2 beültetett
termő szőlős 130 tővel. Tel. 0749866-375. (sz-I)
BÚTOROZOTT garzon kiadó a főtéren. Tel. 0744-612-977. (8016-I)

KIADÓ egy szoba orvostanhallgató fiúnak. Tel. 0365/420-898. (8014-I)

ELADÓ ház (2006) 60 ár felparcellázható
telekkel Marosszentgyörgyön, főúton,
közel a Selgroshoz; 53 ár telek
Nyárádremete (Eremitu) területén, 4 kmre a szovátai polgármesteri hivataltól,
aszfaltos főút mellett, 165 méteres
nyitással. 6.000 euró. Tel. 0744-438-594.
(22128)
ELADÓ kétszobás lakás, saját hőközpont, termopán ajtó, ablak + garázs és pince. Tel. 0754-323-475.
(7976-I)

MAROSVÁSÁRHELYI HÖLGY vagyok, 58–85 év közötti barátot keresek. Jelentkezőket „Itt a nyár” jeligére
a szerkesztőségbe várok, telefonszámmal. (7933-I)

MINdENFÉLE

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)
ÉPÍTKEZÉSI munkát vállalunk. Tel.
0770-621-920. (7765-I)
FUVART, bútorhordást vállalunk személyzettel, külföldre is, valamint törmelékszállítást. Tel. 0749-543-104.
(6059-I)
VÁLLALOK építkezési munkálatokat.
Tel. 0741-352-972. (7397-I)
FÉMSZERKEZETI MUNKÁT vállalok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (22103-I)
KÉT egészséges házőrző kutyát,
családi problémák miatt, sürgősen elajándékoznék. Tel. 0770-468-531.
(8026-I)
MUNKÁLATOKAT végzünk: készítünk háztetőt cserépből vagy lemezből, kisebb javításokat stb. Tel.
0745-680-818. (7947-I)
ÁCSMUNKÁT, tetőfedést bármilyen
cseréppel, cserépforgatást, kültéri és
beltéri építkezést vállalok. Tel. 0758-737660. (7953)
RONCSPROGRAMBA illő autót vásárolok. Az elszállítását és forgalomból való törlését vállalom. Tel.
0748-882-828. (8003-I)
FŰNYÍRÁST, permetezést, metszést
vállalunk. Tel. 0770-621-920. (8027-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. (8027-I)
MOSÓGÉPEKET és hűtőszekrényeket javítok. Tel. 0755-825-502. (8029)

szeretettel

emlékezünk
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édes-

apánkra, KEDVES DOMOKOSRA
halálának 19. évfordulóján.

Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!

Lánya, Ilona, fia, Domokos. (8012-I)

MEGEMLÉKEZÉS
„Nem múlnak ők el, kik
szívünkben élnek,
Hiába szállnak árnyak, álmok,
évek.
Ők itt maradnak bennünk
csöndesen még,
Hiszen hazánk nekünk a
végtelenség.”
Fájó
szívvel
emlékezünk
KŐSZEGI
ZSUZSÁNNÁRA
halálának első évfordulóján.
Emléke
legyen
áldott,
nyugalma csendes! Szerettei.
(7994-I)

ELHALáLOZáS
Fájdalommal tudatjuk, hogy a

szeretett édesanya, nagymama,

dédmama, testvér, anyós, rokon,

szomszéd,

TAMÁS VERONIKA
(Cili mama)

86. életévében Budapesten hirte-

len elhunyt. Temetése július 10-

én

11

órakor

lesz

Marosvásárhelyen, a Jeddi úti temető alsó ravatalozójából. Em-

léke legyen áldott, nyugalma

csendes!
Fájó szívvel és soha el nem
múló szeretettel emlékeztünk
július 8-án a már hat éve
elhunyt id. SOÓS LÁSZLÓRA,
akit mindig szeretni fogunk.
Emléke
legyen
áldott,
nyugalma csendes! Felesége,
fia, lánya családjukkal és
unokája, Kevin. (8005)

A gyászoló család. (8031-I)

Mély fájdalommal és megtört

szívvel tudatjuk, hogy a szeretett

férj, édesapa, nagytata, testvér,
após, jó szomszéd,

RUSZI JÓZSEF

életének 71. évében hirtelen távozott közülünk.

Bánatos szívvel emlékezünk
július 10-én BAKÓ ILONÁRA,
hatodik éve elhunyt édesanyámra. Fia és családja.
(8017-I)

Megemlékező
istentisztelet
július 14-én a március 27-én
elhunyt
CSEH
SÁNDOR
emlékére.
Fájó
szívvel
tartunk
megemlékezést a közülünk
hirtelen elragadott szeretett
férj, édesapa, nagytata, após,
apatárs és jólelkű embertárs,
CSEH SÁNDOR emlékére
július 14-én 18 órai kezdettel
az alsóvárosi református
templomban.
Gyászoló
szerettei. (sz-I)

Fájó szívvel emlékezünk július
10-én PÁNTI LÁSZLÓNÉRA
szül. Hideg Margit halálának 9.
évfordulóján. Szép emlékét
szeretettel őrizzük. Szerettei.
(8019-I)

Utolsó útjára kísérjük a remete-

szegi temetőben 2020. július 11én 13 órakor. Drága emléke

szívünkben él!

A gyászoló család. (-I)

RÉSZVÉTNYILVáNÍTáS
Őszinte

részvétünk

Nagy

Mária Ana főasszisztensnőnek, volt kolléganőnknek sze-

retett ÉDESANYJA elvesztése

okozta mély fájdalmában. A 2es számú kórházi gyógyszer-

tár munkaközössége. (-I)

KÖSZÖNETNYILVáNÍTáS
Köszönet mindazoknak, akik

elkísérték utolsó útjára gr.
bethleni BETHLEN
Gyászoló
(8030-I)

ANIKÓT.

hozzátartozói.
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Viselj maszkot,
mert
megmentheti
az életed!
Vigyázz arra,
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.

Vigyázz arra,
hogy NE:

• 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.

Viselj maszkot,
mutasd meg,
hogy felelősségteljes ember
vagy!

