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Sajtótájékoztató a virágóránál

Soós Zoltán megkezdte a támogató aláírások gyűjtését

Gyorsforgalmi
csomópont
Marosvásárhelyen

Nyárádtő és Cserged között megkezdték az A3-as erdélyi autópálya Marosvásárhely–Nyárádtő szakaszának,
valamint a bekötőút építésének az előkészítő munkálatait. Ennek az újabb
szakasznak az építésével Marosvásárhely bekerül az épülő gyorsforgalmi
úthálózat vérkeringésébe.

____________2.
Nem tartották meg
a marosvásárhelyi
tanács ülését

Csütörtökön a marosvásárhelyi tanácsosok nem szavazták meg a soros
ülés napirendjén levő határozattervezeteket, így aztán jövő héten rendkívüli ülésen kell megvitatniuk várhatóan
mintegy félszáz ügyet.

____________4.
A legkeletibb
csángó település
nyomában
A koronavírus okozta helyzet különleges lépéseket is igényelt, be kell tartani bizonyos szabályokat, hiszen mindanynyiunknak az a célja, hogy a járvány ne terjedjen, de a
kampány következő szakasza mától az aláírásgyűjtésről fog
szólni – nyilatkozta csütörtökön Soós Zoltán marosvásárhelyi
polgármesterjelölt.

Mózes Edith

Fotó: Karácsonyi Zsigmond

A virágóránál tartott sajtótájékoztatóján azt mondta, céljuk, hogy rövidesen bemutassák a terveiket, és ígérte, hogy ez már csak napok kérdése, amikor meglesz a konkrét programbemutató is.
„A vírus aláírással nem terjed”
Az aláírásgyűjtés a város tíz pontján történik majd. Azt is elmondta,
hogy minden törvényes óvintézkedést betartanak, hogy megvédjék az
emberek egészségét.
(Folytatás a 4. oldalon)

A történetírás szerint a legkeletibb
csángó falu, a természetes körülmények között létrehozott legkeletibb magyar település neve Csöbörcsök,
ritkán használt formában Töbörcsök
(románul Cioburciu, oroszul Csobrucsi). Már a név is utal az egykori magyar jelenlétre. Földrajzilag a
Dnyeszter folyón túl, a Moldovától
elszakadt Dnyeszter Menti Köztársaságban fekszik.

____________5.

Nyolcas általánost kell elérjenek
a fiatal pedagógusok

Bodolai Gyöngyi

Július 22-én írták meg a dolgozatot a véglegesítő vizsgára jelentkezett pedagógusok abban a megyeközpontban, amely megyében tanítanak. Ha a jelenléti arányokat nézzük, hasonló módon csökkenő
tendenciát mutatnak, akárcsak a diákok képességfelmérő vagy érettségi vizsgáján.
Országos szinten 7.105-en jelentkeztek a kötelező megmérettetésre. A feltétel a továbblépéshez a szakellenőrzésre és a szakmai
dossziéra (portfólió) kapott legkevesebb 8-as általános volt, de egyik
jegy sem lehetett kisebb hetesnél. A 8-as általános birtokában 6.776an jutottak el az írásbeli próbáig. Ha az iskolák bezárása előtt nem
került sor a hivatalos tanóra-ellenőrzésre, a legutolsó ellenőrzött
órán nyújtott teljesítményt vették figyelembe. A vizsgára jogosult
6.776 jelöltből 6.480-an voltak jelen, nyolc pedagógust csalási kísérlet miatt zártak ki a vizsgáról. Eléggé sajnálatos, hogy ez előfordulhatott. 433-an személyes okokra hivatkozva lemondtak a
dolgozatírásról, így 6.039-en pályázhatnak a végleges tanár címre,
ha elérik az összesített eredmények alapján a 8-as általánost. Megyénkben kicsit szelídebbek az arányok, ugyanis a 202 vizsgára jogosult pedagógusból 201-en jelentek meg a vizsgán, és 189-en írták
meg a dolgozatot, amit elküldtek egy szomszédos megyébe javítani.
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
5 óra 54 perckor,
lenyugszik
21 óra 3 perckor.
Az év 206. napja,
hátravan 160 nap.

IDŐJÁRÁS

Ma KINCSŐ és KINGA,
holnap JAKAB és KRISTÓF
napja.
JAKAB: a héber Jákób görög
változatának magyar formája.
Jelentése ismeretlen.
KRISTÓF: a görög Krisztophorosz névből származik, ami
Krisztust hordozó.
VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2020. július 23.

Változó idő
Hőmérséklet:
max. 260C
min. 160C

1 EUR

1 USD

100 HUF

1 g ARANY

4,8353

4,1734

1,3941

252,5882

A csütörtöki lottóhúzás nyerőszámai

17, 26, 1, 32, 35 + 20

NOROC PLUS: 4 1 6 2 3 1

25, 7, 11, 6, 15, 34

NOROC: 3 9 7 8 1 2 9

32, 39, 24, 13, 30, 6

SUPER NOROC: 6 7 6 8 8 9

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.

Dolgoznak az épülő autópálya Marosvásárhely–Nyárádtő szakaszán

Gyorsforgalmi csomópont Marosvásárhelyen

Nyárádtő és Cserged között megkezdték az A3-as
erdélyi autópálya Marosvásárhely–Nyárádtő szakaszának, valamint a bekötőút építésének az előkészítő munkálatait. Ennek az újabb szakasznak
az építésével Marosvásárhely bekerül az épülő
gyorsforgalmi úthálózat vérkeringésébe, ugyanakkor a tervek szerint a nyárádtői körgyűrű forgalmát mentesítenék.

Szer Pálosy Piroska

A 192 millió lejes kivitelezési szerződést május végén
írta alá Marosvásárhelyen az osztrák útépítő cég, a Strabag
Kft. vezérigazgatója és a Közúti Infrastruktúrát Kezelő Országos Társaság (CNAIR) vezérigazgatója. Az útépítő vállalat jelenleg az építőtelepet szervezi, előkészítették az
erőgépeket, folyik az anyagbeszerzés az építőtelep környékén, és elkezdődött a terep előkészítése, a talajegyengetési
munkálatokat végzik – tájékoztattak a munkatelepre villámlátogatásra érkezett útügyi igazgatóság képviselői.
Az osztrák tulajdonban lévő Strabag útépítő vállalattal
aláírt szerződés értéke 192.059.217.23 lej héa (TVA) nélkül, a beruházást vissza nem térítendő európai uniós forrásokból finanszírozzák. A szerződés értelmében összesen
9,2 km-t kell megépíteni a Brassó–Marosvásárhely–Kolozsvár–Nagyvárad épülő autópálya-szakaszon ahhoz,

hogy a megyeszékhelyről feljuthassanak a járművek az autópályára, illetve leszállhassanak, és a városi forgalomban
folytassák útjukat… egyelőre.
Csomópont Nyárádtő és Lőrincfalva között
Ugyanakkor a bekötőút meghosszabbításával a Nyárádtő–Ákosfalva 151D megyei úton közlekedő járművek
is felszállhatnak az A3-as autópályára. A Nyárádtő és a
Dózsa György községhez tartozó Lőrincfalva közötti csomópont megépítésével remélhetőleg megszűnnek a nyárádtői körgyűrűnél gyakorta kialakuló forgalmi dugók.
Marosvásárhely–Nyárádtő között 4,5 km-es szakaszt
építenek, amely az A3-as autópálya része lesz, a bekötőút
pedig 4,7 km, amely a Metro áruház/Promenada Mall mögötti terület környékéről indul, és oda érkezik. Az épülő
új szakasz két csomópontot, kilenc hidat és felüljárót foglal magában, az övezetben található patakok miatt – tudtuk meg. Az építési munkálatok összköltsége 192 millió
lej, a kivitelezési határidő 18 hónap, a jótállási idő kilenc
év. Ennek az autópálya-szakasznak a munkálatai során
három hidat és felüljárót kell építeni a bekötőút, és hat
hidat, felüljárót az autópálya számára. A meglévő országúthálózathoz való csatlakozást pedig két körgyűrű kialakításával valósítja meg a vállalkozó, amely jövő év végére
át is szeretné adni a forgalomnak – tájékoztatott Elekes
Róbert, a Brassói Regionális Útügyi Igazgatóság szóvivője.

Tel. 0742-828-647

Megyei hírek

Kérésre is tesztelnek a sürgősségi
kórházban

A Maros Megyei Sürgősségi Kórházban kérésre elvégzik
a PCR-tesztet a koronavírus kimutatására. Szándékuk
szerint a növekvő számú kérés miatt növelik a tesztek számát is, ugyanis a külföldre utazóknak szükséges a negatív
teszteredmény felmutatása. A megyei sürgősségi kórházban az előre beütemezett COVID-teszt 280 lejbe, sürgősségi esetben 400 lejbe kerül. Időpontot a kórház
szakrendelőjének mintavételi pontjánál lehet igényelni –
nyilatkozta a Román Rádiónak dr. Claudiu Puiac, a kórház
menedzsere.

A klinikai kórház kérésre
nem végzi el tesztet

Magánszemélyeknek továbbra sem végeznek kérésre RTPCR módszerrel koronavírustesztet a Maros Megyei Klinikai Kórházban. A kórház továbbra is megvizsgálja a
közegészségügyi igazgatóság által begyűjtött mintákat a
koronavírus-járvány leküzdéséért kibocsátott elsőbbségi
sorrend alapján. A kórház igazgatósága megtesz mindent,
hogy mielőbb beszerezze a megfelelő mennyiségű tesztanyagot, hogy minél szélesebb körben végezzék el az analíziseket.

Péntektől választhatnak

A Maros Megyei Tanfelügyelőség július 24-én hozza nyilvánosságra a nyolcadikot végzett diákok számítógépes elosztása után betöltetlenül maradt középiskolai helyeket. A
kisérettségiről távol maradt, illetve a számítógépes elosztásnál egyelőre beiskolázatlan diákok július 24–30. között
választhatnak a betöltetlen helyekből.

Utolsó iratkozási nap

Július 24-ig, péntekig lehet feliratkozni az őszi pótérettségire. A megmérettetések sorozata augusztus 24-én a románvizsgával kezdődik, 25-én a szaknak megfelelő
kötelező tantárgyból, 26-án a választott tantárgyból, 27-én
anyanyelvből vizsgáznak a pótérettségizők. A nyelvi és digitális kompetenciák elismertetésére augusztus 28-án, 31én és szeptember 1-jén lesz lehetőség. Az óvások előtti,
ideiglenes eredményeket szeptember 2-án, a végső eredményeket 5-én hozzák nyilvánosságra, az első szesszióhoz hasonlóan névtelenül, a vizsgázók kódszámának
feltüntetésével.

Közúti baleset Mezőbándon

A Maros Megyei Katasztrófavédelmi Felügyelőség tegnap
fél 11 körül jelezte, hogy közúti baleset történt Mezőbándon, ahol felborult egy személygépkocsi. A roncsba senki
sem szorult be, a baleset áldozatai nem igényeltek orvosi
ellátást, viszont a forgalmat egy időre mindkét irányba le
kellett állítani.
Hírszerkesztő: Mezey Sarolta

A labdarúgó 1. ligás rájátszás
következő mérkőzéseinek
televíziós közvetítési rendje

Július 25., szombat:
* 15.30 óra: Academica Clinceni – Jászvásári CSM Politehnica (alsóház, 11. forduló)
* 18.00 óra: Konstancai Viitorul – Chindia Târgovişte
(alsóház, 11. forduló)
* 21.00 óra: Medgyesi Gaz Metan – Bukaresti FCSB
(felsőház, 9. forduló)
Július 26., vasárnap:
* 16.00 óra: FC Voluntari – Sepsiszentgyörgyi Sepsi
OSK (alsóház, 11. forduló)
* 21.00 óra: Kolozsvári CFR – FC Botoşani (felsőház, 9.
forduló)
Július 29., szerda:
* 20.30 óra: Gyurgyevói Astra – CSU Craiova (felsőház,
9. forduló)
Valamennyi mérkőzést élőben közvetíti a DigiSport, a
Telekom Sport és a Look Sport/Plus.

RENDEZVÉNYEK

Nagy Imre-kiállítás

A zsögödi születésű Nagy Imre (1893–1976) azon erdélyi
művészek körébe tartozik, akiknek munkásságát mélyen
befolyásolta szülőföldjük, otthoni környezetük lelki, fizikai
valósága. Alkotásainak jelentőségét nemcsak a helyi közösség ismeri el. A Maros Megyei Múzeum–Művészeti
Múzeum által szervezett kiállítás 125 munkáját mutatja
be, melyek tekintélyes részét, mintegy 100 művet a festő
1959-ben adományozta a múzeumnak. A tárlat Nagy Imre
művészi útkeresésének irányát tárja elénk: az olajfestékkel, vízfestékkel, temperával, tintával és fametszéssel ké-

Folkestek a Tékában –
szerdánként

Fotó: Elekes Róbert

A Teleki Téka és a Bolyai-emlékszoba nem csupán
múzeumként látogatható, az intézmény ma is élő, gyarapodó könyvtárként működik, olvasóterme, rendezvényei
nyitva vannak az érdeklődők előtt. Belső udvara kiváló
helyszínként szolgál a Maros Művészegyüttes szabadtéri
előadásainak.
A téka udvarán szerda esténként megrendezésre kerülő
folkestek biztos pontnak számítanak az elkövetkező bizonytalan időszakban. Ezekre az alkalmakra a Maros
Művészegyüttes legszebb táncaiból válogat, emellett
Kásler Magda népdalait hallgathatják az érdeklődők a
művészegyüttes zenekarának kíséretében. A járványügyi
előírások szerint a nézők az érkezés sorrendjében foglalnak helyet, kötelező a szájmaszk viselése, a 37,3 Celsiusfok fölötti testhőmérsékletű nézők nem léphetnek be a
nézőtérre. A kötelező távolságtartás miatt a helyek száma
korlátozott. Jegyek a helyszínen kaphatók, előzetes helyfoglalás szükséges a 0757-059-594-es telefonszámon.

szített művei technikai szakértelmét is bizonyítják. Kiállításmegnyitó: július 24-én 17 órakor a Kultúrpalota jobb
szárnyának II. emeletén. A tárlat 2021. január 31-ig lesz
látogatható.

Hit és Fény-találkozó

Július 25-én, szombaton 17 órától találkozót tart a marosvásárhelyi, a nagyernyei és a marosszentgyörgyi Hit és
Fény közösség a marosszentgyörgyi plébánia tanácstermében. A találkozó témája: Jézus vízen járása.

Templombúcsú Tófalván

Július 26-án, vasárnap 18 órától búcsús szentmisét tartanak a Szent Anna tiszteletére szentelt tófalvi templomban.
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Továbbra is gyorsuló ütemben terjed a járvány

Továbbra is gyorsuló ütemben terjed a koronavírus- fokozatosan növekszik, és most már az 5 százalék számít átfertőzés Romániában, csütörtökön ismét megdőlt az lagosnak.
egy nap alatt diagnosztizált fertőzöttek előző napi Újabb hét eset Maros megyében
rekordja.
A prefektúra csütörtöki közlése szerint az utóbbi egy nap

A stratégiai kommunikációs törzs (GCS) jelentése szerint
az utóbbi 24 órában 1112 új esetet vettek nyilvántartásba, és
további 25 beteg vesztette életét. Ezzel 2126-ra emelkedett a
járvány halálos áldozatainak száma, a járvány kezdete óta az
országban több mint 41 ezer koronavírus-fertőzöttet azonosítottak.
Az utóbbi 24 órában csaknem négyszeresére emelkedett a
karanténban lévők száma: most már 2150, fertőzöttekkel kapcsolatba került, vagy járvány sújtotta országból érkezett ember
várja otthoni vagy hatósági karanténban a betegség lappangási
időszakának elteltét. Romániában több mint kéthetes joghézag
után kedden lépett hatályba a karanténtörvény, amely jogalapot teremt a fertőzésgyanús emberek elszigetelésére.
A GCS csütörtökön először részletezte, hogy az utóbbi
napon kiértékelt több mint 20 ezer teszt közül kevesebb mint
12 ezret végeztek az egészségügyi személyzet igénylése és
több mint 8 ezret az érintettek saját kérésére. Ebből kiderült,
hogy a vizsgálatok jelentős része nem a fertőzöttek újratesztelését vagy a velük kapcsolatba került emberek ellenőrzését
célozza, hanem a külföldi utazásuk miatt koronavírustesztet
igénylő állampolgárok egészségi állapotát tükrözi.
A teszteredmények jelentős része tehát nem eleve fertőzésgyanús, hanem szinte véletlenszerűen kiválasztott emberektől
származik, ami akár statisztikai mintavételének is beillik. Romániában sokan a tesztek növekvő számának tulajdonítják a
fertőzések számának folyamatos emelkedését, de a június elején elért 2 százalékos mélypont óta a pozitív tesztek aránya is

alatt újabb hét koronavírus-fertőzöttet azonosítottak a megyében, így az esetek teljes száma immár 885. Az új eseteket leszámítva további 13 személy esetében már a második pozitív
teszteredmény erősíti meg a fertőzöttséget. Újabb halálesetet
az elmúlt nap során nem jelentettek.
A megyében eddig 760 koronavírusos pácienst engedtek ki
a kórházakból, ezek közül 127 személy tünetmentes volt, őket
10 napi megfigyelés után engedték ki. A csütörtöki adatok szerint 62 személy volt kórházi ellátásban koronavírus-fertőzés
gyanújával.
Karanténban két dél-romániai település
A hatóságok karantén alá vontak szerda este két dél-romániai települést: a Giurgiu megyei Cartojani-t és a Prahova megyei Gornetet.
Cartojani 3600 lakosából közösségi fertőzéssel 32 személy
fertőződött meg, Gorneten pedig az utolsó 14 napban 15 új
esetet regisztráltak, az ezer lakosra számolt fertőzési arány
meghaladja a hármat.
A településekre csak a teherforgalom mehet be, illetve
onnan ki, valamint azok a nem helybéli személyek, akik gazdasági tevékenységet folytatnak, vagy belügyi, hadügyi, energetikai, közegészségügyi, közélelmezési vagy mezőgazdasági
területen fejtik ki aktivitásukat.
A hatóságok gondoskodnak a rászorulók ellátásáról.
A karantént egyelőre 14 napra rendelték el, amelyet, ha a
járványügyi helyzet megköveteli, meghosszabbíthatnak. (hírösszefoglaló)

A jövő héten javasolni fogja a kormánynak a gyermekpénz emelését, azonban csak annyi százalékkal,
amennyit a büdzsé lehetővé tesz, jelentette be
Violeta Alexandru munkaügyi miniszter kedden este.

ható” – nyilatkozta a munkaügyi miniszter a B1TV műsorában. A pénzügyiminisztérium hamarosan megvonja a költségek és bevételek mérlegét a koronavírus-járvány sújtott
időszak után, és kiderül, milyen lehetőségek vannak, mondta
még Alexandru, kijelentve azonban, hogy a nyugdíjak biztosan
nőni fognak.
Leszögezte, az országot nem ígéretekkel kell kormányozni,
ha pedig a Szociáldemokrata Párt (PSD) emelni akarta volna
a nyugdíjakat, megtette volna azonnal, amikor kormányon
volt.
Ami pedig az európai alapok esetleges felhasználását illeti
a gyermekpénz és a nyugdíjak emelésére, Alexandru hangsúlyozta, hogy az európai szabályok nagyon szigorúak ezen a
téren, a pénzeket nem lehet ide-oda tologatni, mert azoknak
világos és jól meghatározott felhasználási előírása van: beruházásokra és más fejlesztési projektekre. (Agerpres)

A gyermekpénzt a lehetőségek szerint növelnék

Rámutatott, finanszírozási forrás hiányában a gyermekpénz
megduplázásának ígérete felelőtlenség.
„Tudatában vagyunk az alkotmánybíróság döntésének, és
megoldást fogunk találni. A PNL emelte már a gyermekpénzt.
Nem arról van szó, hogy nem értjük meg, vagy nem vagyunk
tudatában annak, hogy szükség van erre. De megduplázni... A
gond az, hogy a büdzsé ennyi, ebből kell fedezni minden szükségletet. Nem vall felelős hozzáállására egyik napról a másikra
megduplázni valamit, anélkül, hogy megmondanád, milyen
pénzből. (...) Nőni fog a gyermeknevelési pótlék. Jövő héten
javasolni fogom a kormánynak a pótlék megemelését, azonban
csak annyival, amennyi a büdzsé szempontjából még fenntart-

Az EP-képviselők értékelik a múlt heti csúcs eredményeit

Rendkívüli ülés

A képviselők csütörtökön Charles Michel, az Európai
Tanács és Ursula von der Leyen, a Bizottság elnökével tekintették át a július 17-21-i uniós csúcstalálkozó eredményeit.

Mózes Edith

A Parlament rendkívüli ülését a képviselők az unió többéves
pénzügyi keretéről (azaz az MFF-ről) és az európai helyreállítási tervről szóló állásfoglalás elfogadásával zárták.
Aggasztó egy olyan jövő, ahol nincs európai szolidaritás
Az uniós állam- és kormányfők július 17. és 21. közötti
brüsszeli csúcstalálkozójának eredményéről a Parlament elnöke, David Sassoli kedden az alábbiakat mondta:
„A napokon át tartó vita után az európaiak olyan megállapodást várnak, amely felnő a történelmi pillanathoz. Aggasztó
lenne az olyan jövő, ahol nincsen európai szolidaritás, és megszűnik a problémák közös megoldása. Az Európai Parlament
meghatározta a legfontosabb feladatokat, és elvárja azok teljesítését. A többéves keretköltségvetésnek megoldást kell adnia
az Európa előtt álló legfontosabb középtávú kihívásokra, köztük a zöldmegállapodásban foglaltakra, a digitalizációra, a gaz-

Ursula von der Leyen

Forrás: europa.eu

Charles Michel

daság ellenállóképességének fejlesztésére és az egyenlőtlenségek felszámolására.”
A koronavírus-járvány még nem múlt el
A továbbiakban kijelentette: „Azonnal új saját bevételi forrásokra van szükség a költségvetés számára. Azok a szabályok
is elengedhetetlenek, amelyek garantálják a jogállamiság hatékony védelmét. A Parlament a tagállami visszatérítések ellen
is többször szót emelt. Ha ezek az elvárások nem teljesülnek
megfelelőképpen, akkor az Európai Parlament nem adja hozzájárulását a költségvetéshez. A koronavírus-járvány még nem
múlt el, több helyen újra fellángolt Európában. Most minden
eddiginél fontosabb, hogy gyorsan és bátran lépjünk”.
A lehető leghamarabb elkezdik a tárgyalásokat az EU Tanácsának német elnökségével
A Tanács most véglegesíti a mandátumát, amelynek alapján
a Parlamenttel a 2021 és 2027 közötti MFF-ről, a saját források
reformjáról és a helyreállítási tervről tárgyalásba bocsátkozik.
Az MFF életbe lépte előtt a Parlament mondja ki a végső szót.
A most érvényben lévő többéves keretköltségvetés 2020. december 31-én jár le.
A képviselők a csütörtökön szavazásra bocsátott állásfoglalás-tervezetben szögezték le elvárásaikat. A parlamenti tárgyalódelegáció ezután az Európai Unió Tanácsának német
elnökségével a lehető leghamarabb elkezdi a tárgyalásokat.
(Forrás: az Európai Parlament Magyarországi Kapcsolattartó Irodája)
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Jóváhagyták az önkormányzati
választások programját

Határozattal hagyta jóvá szerdai ülésén a kormány
a 2020-as helyhatósági választások lebonyolításának programját. A kormány határozatot fogadott el
ugyanakkor a választások megfelelő megszervezéséhez és lebonyolításához szükséges technikai intézkedésekről is. A parlament által elfogadott törvény
szeptember 27-ére tűzte ki az idei helyhatósági választásokat. (Agerpres)

Ponta elhalasztaná
a helyhatósági választásokat

El kell halasztani a helyhatósági választásokat, mert
nagyon magas a kockázata annak, hogy a voksolás
megszervezésében részt vevő személyek megfertőződnek – jelentette ki szerda este a közszolgálati televízió műsorában Victor Ponta, a Pro Románia
elnöke. A pártelnök szerint a választások megszervezésében részt vevő kétszázezer ember magas
fertőzésveszélynek van kitéve. Ponta „aberránsnak”
nevezte a hatóságok kommunikációját, amelynek
megfelelően „félelmetes” a járvány, valamennyien be
kell zárkóznunk a házakba, de azért „menjetek el a
választásra és szavazzatok ránk”. Felhívta a figyelmet arra is, hogyha a politikusok széltében-hosszában kampányolnak az országban, abból a köznép
arra a következtetésre juthat, hogy nincs is járvány.
(Agerpres)

Villanypásztorokkal a medvék
ellen

Villanypásztorok felszereléséről szóló programot bocsátott közvitára a környezetvédelmi minisztérium,
amelynek vezetője, Costel Alexe miniszter szerint
így oldható meg a medveprobléma. A program közvitára bocsátását a szaktárca jelentette be szerdán
közleményben. Eszerint az állam támogatná
mintegy ezer villanypásztor felszerelését házak,
juhistállók, mezőgazdasági területek, gyümölcsösök
köré. A környezetvédelmi alapnál pályázhatnak az
érdeklődők, a költségeket teljes mértékben megtéríti
az állam. Egy pályázó maximum 2000 lejre nyújthat
be támogatási igénylést. Azon megyék lakosai jelentkezhetnek, ahol a nagyvadak rendszeresen károkat okoznak. A közlemény szerint a jelentős
magyar nemzetiségű lakossággal rendelkező Kovászna, Hargita és Maros megyék is szerepelnek a
listán. (MTI)

Nyolcas általánost kell elérjenek
a fiatal pedagógusok
(Folytatás az 1. oldalról)
Értesüléseink szerint a legtöbben testnevelés szakos tanárok jelentkeztek vizsgára.
Bár magasra tették a mércét, és feltehetően nem könynyű a 8-as általánost elérni a véglegesítő vizsgán, egyetérthetünk abban, hogy az oktatás minősége
szempontjából fontos, hogy jól felkészült pedagógusok
tanítsák a következő nemzedékeket. Feltehetően a korábbi 6-osból azért lett 8-as, mert az általános vélemény
szerint különösen módszertani szempontból hiányos volt
a frissen végzett pedagógusok felkészültsége. Ugyanakkor kevésnek tartják az egy év pedagógiai gyakorlatot
arra, hogy kiderüljön, alkalmas-e a jelölt a tanári pályára vagy sem. Másrészt a tárgyi tudásnál sokkal fontosabb a pedagógus elhivatottsága, kreativitása, az a
képessége, hogy meg tudja találni a hangot a diákokkal,
és partnerekké tudja tenni őket a közös munkában. Sajnos, ez utóbbi képességek az egyetemi diplomából egyre
kevésbé derülnek ki. Sokak szerint szükség volt arra a
korábban megkövetelt három, majd két évre, ami alatt a
fiatal tanár bizonyította, hogy erre a pályára termett
vagy sem. Azt követően jelentkezhetett a véglegesítő vizsgára, ami lehetővé teszi, hogy a már betöltött vagy az
áhított állásban véglegesítsék, majd a későbbiekben a fokozati vizsgákon vagy a doktorátusi képzésen részt vegyen. Ami a felkészültség és a bérezés szempontjából sem
jelentéktelen.
Ha a külföldi példákat vesszük figyelembe, fölöslegesnek tűnik a véglegesítő vizsga, amit sok országban nem
is ismernek. Aki megszerezte a pedagógusi oklevelet, az,
ha jól teljesít, zavartalanul halad előre a pályán, és a
katedrán elért teljesítménye alapján léphet a következő
fokozatokra. A tanintézmény vezetőségének pedig nagyobb szava van abban, hogy kit alkalmaznak, központilag nem kényszeríthetnek rájuk sem alsó, sem felső
tagozatos tanárokat.
Egy biztos, a most vizsgázó pedagógusokra a közeljövőben nehéz napok várnak, és az egyetemen nem tanult
új módszert, az online oktatást is meg kell tanulniuk, ami
egyeseknek nem lesz nehéz, hisz ők már biztosabban
használják a számítógépet, de önmagában sajnos nem
elég, és nagyot lehet bukni, mert a gép még inkább felszínre hozza az ügyetlenséget, a sutaságot, az ötletesség,
a pedagógiai érzék hiányát.
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Sajtótájékoztató a virágóránál

(Folytatás az 1. oldalról)
Mindenkit biztatott, hogy bátran
írjon alá, mert „a vírus aláírással
nem terjed”.
A továbbiakban arról beszélt,
hogy önkéntesek jelentkezését várják, akik a munkájukban segíteni
tudják őket, az aláírásgyűjtő ív letölthető a www.sooszoltán.ro weboldalról, és mindenkit arra kért,
hogy segítsen összegyűjteni az aláírásokat
Kampánya legfontosabb elemének a párbeszédet nevezte. „Akik
eddig is követték a kampányomat,
láthatták, hogy a legfontosabb
eleme a konzultáció, a párbeszéd.
Nem a magányos döntéshozatal a
sötét szobában, hanem az érintet-

tekkel való folyamatos dialógus, a
közösen elfogadott döntések. Marosvásárhelyen nem csak rendszer-, de stílusváltásra is szükség
van. Arra, hogy a közösség egésze
szabja meg az irányt. Ez a célom,
ezt képviselem” – jelentette ki.
Ezért – tette hozzá – ő maga is
részt vesz a következő napokban
az aláírásgyűjtésben.
Háromezren –
a rendszerváltás nagykövetei
Elmondta, hogy a jelöléshez
szükséges támogató aláírások számát a járvány miatt felére csökkentették: hivatalosan 615 támogató
aláírás szükséges a marosvásárhelyi polgármesterjelölteknek. Soós
Zoltán számára azonban az a cél,

hogy 3.000, vagyis a szükségesnél
ötször több támogatót gyűjtsön
össze.
„Ezzel is ki tudjuk fejezni mi,
vásárhelyiek, hogy váltást akarunk. Nemcsak én, nemcsak a politikai szövetségeseim, hanem
egész Marosvásárhely. (...) Ők
3000-en lesznek a rendszerváltás
nagykövetei a városban, mert ez a
választás tétje: vagy marad Dorin
Florea korrupt rendszere, vagy változás lesz. Egy helyben topogunk,
vagy elindulunk végre? – mondta
végül Soós Zoltán, hozzátéve,
hogy a jövő héten sor kerül a várossal kapcsolatos tervei bemutatására is.

Megépülhet a rég várt járda

Újabb infrastrukturális beruházások indulhatnak Erdőszentgyörgyön, utcakorszerűsítések következnek, és megépülhet a rég óhajtott járda is
a Dózsa György úton.

Gligor Róbert László

Előrelépés történt a Dózsa
György úti járda ügyében – értesültünk a város polgármesterétől. A település központjától Szováta
irányába haladva a gyalogosok
kénytelenek az út szélén közlekedni, ugyanis azon a szakaszon
nincs járda. Az évek óta napirenden
levő problémát azért nem lehetett
orvosolni, mert eddig nem akadt
olyan tervező, aki vállalta volna,
hogy a keskeny szakaszra építményt tervezzen, mindenki félt
attól a felelősségtől, amely netalán
terhelheti őt egy esetleges baleset
következtében. Ugyanis helyenként
a házak fala és a sánc között fél
méter a távolság, máshol a méteres
szélességet is elérheti a járdának
fennmaradó hely. Végül mégis sikerült találni egy tervezőt, aki vállalta a munkát, és múlt hónapban
kézbe vehette az önkormányzat a
tervet. Eszerint a teljes szakaszon
egy összetett esővízelvezető rendszert kell kiépíteni a föld alatt, erre
épülhet rá a járda, nem alkalmaznak
fedett sáncos megoldást – mondta
el Csibi Attila Zoltán polgármester.
Az 1,3 kilométeres rész elkészítése
a terv szerint 1,5 millió lejbe kerül,
amit igen soknak talál a városveze-

tés. A munkát az önkormányzat csapata végezné el, nem bíznák cégre.
A gyalogosok épsége érdekében a
járda szélén korlátot helyeznének
el.
Egy másik közelgő beruházásról
is beszámolt az elöljáró: közbeszerzés folyik az erdőszentgyörgyi mellékutcák korszerűsítésére. A terv
szerint minden olyan utcát leaszfaltoznának, amely kimaradt néhány
évvel ezelőtt. Ha az eredményt nem
óvják meg, már augusztusban, de
mindenképp még az idén elkezdődik a munka a Kis, Rózsa, Hársfa,
Május 1., Eper, December 1., Tavasz, Iskola, Gólya, Stadion, Keskeny, Templom, Mihai Eminescu,
Esthajnalcsillag, Erdő, Nicolae Bălcescu, Garzon, Szabadság, Egyesülés, Március 6. és a két Mező
utcában. A Március 6. és Szabadság
utca kivételével mindenik közművesítve van, míg a helyiek által a két
Kalandosnak nevezett utcában még
összesen 800 méteren kell bővíteni
a víz- és csatornahálózatot a munkálatok előtt. Ez mintegy 70 ezer lejbe
kerül, és az önkormányzat munkacsoportja fogja megoldani. A 9,9
millió lej értékű beruházás megvalósítására 23 hónapot kap a kivitelező, és ha az idén hozzálát, megvan
rá az esély, hogy a következő év végére befejezi. Nemcsak az úttestek
kapnának aszfaltburkolatot, hanem
rendeznék a sáncokat és a járdákat
is, néhol pedig támfalat kell építeni.
Vannak olyan szakaszok, ahol az
utca szűk, ezért ott csak fedett sáncot lehet kialakítani.

Fotó: Karácsonyi Zsigmond

Jánosi Ferenc: A kitűzött célokat cselekvő
felelősséggel lehet megvalósítani

Nagyernye község az elmúlt időszakban igyekezett minden lehetséges anyagi forrást felhasználni,
hogy a községhez tartozó hat
település fejlődni tudjon. A Marosmenti Partnerség LEADER
Egyesületnél számos pályázatot
sikerült megnyerni és megvalósítani, ezek között van a műfüves focipálya elkészítése
Székelykálban, de ezen pályázati forrásból bővítették a gépparkot is. A vidékfejlesztési
alapból nyert pályázatokból
pedig sikerült részlegesen felújítani a székesi kultúrotthon
épületét, amelynek befejezését
saját költségvetésből fogják finanszírozni. Nagyernye utcáinak leaszfaltozása is sikernek
könyvelhető el, az aszfaltozás

mellett a bejárati hidakat és járdákat is modernizálták, látványos faluképet alakítva ki. Fontos beruházást nyertek a régiófejlesztési alap pályázati kiírásai
során napközi otthon építésére. Ezt a jövőben szeretnék megvalósítani, ami hatalmas előrelépést jelentene a községnek.
„Az a feladatunk, hogy szebbé, kellemesebbé, élhetőbbé tegyük a településeinket, ahol élünk. Senki
nem dolgozhat helyettünk, saját munkánk a megtartó
erőnk, és a közösségi életünk záloga a tudás, az önzetlen, becsületes munka” – értékelte az önkormányzat élén kifejtett tevékenységét Jánosi Ferenc,
Nagyernye község polgármestere.
„Jánosi Ferenc személyében kiváló önkormányzati vezetőt ismertem meg, aki tenni akar a község
fejlesztése érdekében, mindig új célokat tűz ki, és
időt, energiát nem sajnálva dolgozik közössége javára. Azt hiszem, az elmúlt évek megvalósításai azt
bizonyítják, hogy Nagyernye község jó kezekben
van” – fogalmazott Péter Ferenc, a Maros megyei
RMDSZ elnöke
Nekünk Maros megye az első!
A Maros megyei RMDSZ sajtóirodája

(Fizetett hirdetés)

Hamarosan a múlté lesznek az aszfaltozatlan utcák

Jogi bizonytalanságokra hivatkozva

Fotó: Gligor Róbert László

Nem tartották meg
a marosvásárhelyi tanács ülését

Csütörtökön a marosvásárhelyi tanácsosok nem szavazták
meg a soros ülés napirendjén
levő határozattervezeteket,
így aztán jövő héten rendkívüli ülésen kell megvitatniuk
várhatóan mintegy félszáz
ügyet.

Antalfi Imola

A csütörtöki ülésen a 44 tervezetből már korábban visszavonták a
köztisztasági díjak módosítására
vonatkozót, a többi esetében – bár
a tanács jegyzője szerint jogilag
rendben voltak a határozattervezetek – a képviselők közül többen is
úgy nyilatkoztak, hogy kétségeik
vannak a törvényességet illetően.
Így aztán az ülés elején megtartott
részvényesközgyűléseket követően
hét tartózkodással és hét ellenszavazattal elbukott a napirend, az
ülést nem tartották meg.
A
részvényesközgyűlésekre
visszatérve, kisebb vitát a polgármesteri hivatallal társult Közigazgatás
és
Turizmus
Kft.

adminisztrátorának jelentése váltott
ki. A cég költségvetésének jóváhagyását elutasították, ezt az ügyvezetőnek a következő ülésre
módosítania kell, belefoglalva azt
a mintegy egymillió euró adósságot is, amit tavaly nem fizettek ki
a Selgros nagyáruháznak. A város
ugyanis a társult cégen keresztül
vásárolta meg az élelmiszert a
Selgrostól annak a programnak a
keretében, amely a kis nyugdíjjal
rendelkezőknek ebédet biztosított,
az ügyvezető szerint pedig azért
nem tudták megadni az adósságot,
mert a tanács nem foglalta a költségvetésbe a szükséges összeget.
A szóban forgó kft. esetében azonban a tanács jóváhagyta az éves
pénzügyi mérleget, illetve az adminisztrátor szerződésének meghoszszabbítását december 31-ig.
A július 30-i soron kívüli ülésen
tehát ismét téma lesz a költségvetés
kiigazítása, amibe a szeptemberi
helyhatósági választások költségeit
is bele kell foglalni, illetve néhány
olyan tervezet, ami előreláthatólag
vitához vezet.
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Ábrám Zoltán

A legkeletibb csángó település nyomában

A település magyar múltja
A történetírás szerint a legkeletibb csángó
falu, a természetes körülmények között létrehozott legkeletibb magyar település neve
Csöbörcsök, ritkán használt formában Töbörcsök (románul Cioburciu, oroszul Csobrucsi).
Már a név is utal az egykori magyar jelenlétre. Földrajzilag a Dnyeszter folyón túl, a
Moldovától elszakadt Dnyeszter Menti Köztársaságban fekszik. Eredete vitatott, még
etelközi maradványmagyarságról is beszélnek a történészek. A terület ugyanis egykor
Etelköz részét képezte, feltételezések szerint
a vérszerződés is itt történt. Egyéb elképzelések szerint a 15. században Moldvába menekült husziták, mások alapján a Báthori
István erdélyi vajda elől menekülő székelyek
alapították. Őket gyarapította a Hunyadi
János által 1450 körül Dnyeszterfehérvárra
határőrzésre odatelepített népesség, amely
egyes leírások alapján a 16. század elején áttelepült Csöbörcsökre. A fentieken kívül a
magyar jelleg megőrzésében erősítést nyújtott a főként Jászvásár környékéről menekült
magyar husziták közössége. Lakói a 18. század közepéig őrizték magyar nyelvüket,
1750-ben a népesség fele még beszélt magyarul, de a későbbi orosz–török háború során elnéptelenedő faluba visszatérők között már
nem tartottak nyilván magyarokat. A kutatók
véleménye itt is megoszlik, mert mások azt
állítják, hogy tatárok hurcolták el a magyarokat a Krímbe.
A fentiek alapján elmondható, kikövetkeztethető, hogy mintegy háromszáz esztendőn
át Csöbörcsök magyar jellegű, ráadásul magyar többségű település volt, amely ádáz harcot vívott identitása megőrzése érdekében.
Sziget volt a tengerben, katolikus magyar sziget az ortodoxia határától jóval keletebbre, a
nyugatiak által barbárnak tartott keleti részén
Európának. Ezért évszázadokon át az egyszerű beolvadás tényével kellett számolnia
abban a közegben, ahol az identitás legfőbb
őrzője a vallás, miközben erre a távoli vidékre
csak ritkán jutott el egy-két misszionárius pap,
ők is jobbára olaszok voltak. Mégis viszonylag hosszú ideig őrizte magyarságát és római
katolikus jellegét, nemzeti és vallási identitását. Mindez köszönhető volt a település megalapítása után az adott történelmi
helyzetekben odatelepültek által nyújtott erősítéseknek, hiszen az erre a vidékre elvetődő,
menekülő magyarok szívesebben választottak
új otthont a faluban, ahol ugyanazt a nyelvet
beszélték és ugyanolyan rítust gyakoroltak a
templomban. Bizonyára az is vonzó volt,
vagy éppenséggel az lett a következmény,
hogy a falu a 16. században mezővárossá
nőtte ki magát, lakói főleg kereskedelemmel
és mezőgazdasággal foglalkoztak.
Hasonló helyzetek álltak elő a moldvai
csángó falvaknál, hiszen a madéfalvi veszedelem után Moldvába menekülők egy része
a moldvai magyarok által lakott, már meglevő településeken lelt új otthonra. Nem véletlenül, hiszen rokoni, kereskedelmi vagy
egyéb kapcsolataiknak köszönhetően, akár a
szájhagyomány alapján már tudtak egymásról. Nyilván, a két helyzet nemcsak hasonló,
hanem egyúttal lényegesen különböző is. A
csöbörcsöki magyarok ugyanis olyan elszigeteltségben éltek, földrajzilag távol más
moldvai magyar településtől, és még távolabb a Székelyföldtől, ami rendkívüli mérték-

ben megnehezítette identitásuk megőrzését,
már-már a beolvadásra predesztinálta őket.
Mégis érdekes jelenség az, hogy a megalapítása után mintegy háromszáz éven át római
katolikus magyar jellegét őrző Csöbörcsök,
elnevezésében bizonyára besenyő vagy kun
eredetű település, hirtelen veszítette el magyar jellegét. A beolvadás sokszorta keservesebb és fájdalmasabb folyamata, az idültté
váló agónia helyett a „hirtelen halál” állapota
következett be. Az 1768–1774 közti orosz–
török háború során a falu elnéptelenedett, a
visszavonuló tatár sereg a Krím félszigetre
vitte a lakosok egy részét. A visszatérők között már nem tartottak nyilván magyarokat,
legalábbis az 1771-es és 1772-es orosz összeírások neveinek elemzése szerint.
Ma már semmi sem utal a magyar eredetre,
legfeljebb egy-két családnév, mégis ott él, ott
kell élnie a tudatunkban, hogy valamikor Csö-

Hotin vára a Dnyeszter mentén

börcsök volt a természetes körülmények között létrehozott legkeletibb magyar település.
Mindenképpen fontos és szükséges kihangsúlyoznunk a természetes jelleget. Már csak
azért is, mert a történetírás, a kutatások alapján bizonyossá vált, hogy a Krímben mesterséges módon létrejött néhány, a tatárok által
elhurcolt emberek alkotta magyar falu, nem is
beszélve a középkori keleti magyarokról a
Volga-Urál vidéken és a Kaukázusban. Ezek
azonban nem tekinthetők természetes körülmények között létrehozott településeknek.
A kutatások eredményeit, a tényeket összevetve megkérdőjelezhetetlen módon kijelenthető: a Dnyeszter túloldalán fekvő
Csöbörcsök volt a legkeletibb természetes
magyar település, mely a Kárpát-medencéből
eredeztethető, és évszázadokon át őrizte identitását. Meglehet, végnapjait követően éppen
a Krímben jött létre magyar közösség a csöbörcsöki foglyokból, menekültekből...
Ragaszkodás a római katolikus hithez
Általános jelenség, ránk, magyarokra is érvényes: az anyaországhoz, a magyarok lakta
területekhez közelebb lakó szórványközösségek hosszabb ideig fennmaradnak, hiszen a
földrajzi közelség könnyebbé teszi a lelki közösség megélését is. Aki fizikai kapcsolatban
áll a magyar beszéddel, aki számára megadatik a magyar nyelven elhangzó prédikáció a
saját hite szerint, aki közvetlen kapcsolatban
áll a magyar kultúrával és élettérrel, annak
nemcsak édesebb a többségtől valamelyest

elzárt kisebbségi lét, hanem egyúttal több
esélye marad a megmaradásra. Legrosszabb
esetben az eredeti életterének a feladása, a
magyar többségű újhoz való csatlakozás által.
Bár napjainkban lényegesen meggyengült
az egyház szerepe, évszázadokon át a hit, a
vallás közösségmegtartó ereje vitathatatlan
volt. Moldvában még ma is a római katolikus
vallás megőrzése az első számú identitásjegye a csángó származásnak. Miközben a
moldvai magyarok leszármazottai közül már
kevesen beszélik őseik nyelvét, megtartották
a hitüket. Mélyen átitatott vallásosságuknak
köszönhető bizonyára, hogy a magyar nyelvben Moldvában használják a legszebb kifejezést a naplementére: a nap leszentül,
megszentül.
Ha csupán a Pruton inneni Moldvában a
Tázló, Tatros, Ojtoz, Szeret menti csángókra
gondolunk, vallásuk gyakorlásában minden-

kor gondot okozott, hogy falvaikban ritkán
fordult meg magyar anyanyelvükön szolgáló
pap. Így hát számukra az identitás legfőbb őrzőjének a vallás, és nem a nyelv bizonyult. A
Szentszék többnyire olasz vagy más nemzetiségű papok ideiglenes odaküldésével enyhített a gondokon, miközben a Székelyföldről
rendszertelenül és csak átmenetileg érkeztek
magyarul prédikáló papok. Egy olyan közösségben szolgálni, amelynek a vallásossága ismert és elismert a mai napig. A fentiek
jegyében a 19. század második felében könynyű volt a román hatalmat szolgáló csángó
papoknak a magyar nyelvet „az ördög nyelvének” nyilvánítaniuk, és kitiltaniuk a templomokból. Miközben ők maguk őseik
identitását feladva meghasonultak.
A legkeletibb magyar település, Csöbörcsök római híveiről az első említés 1632-ből
való. Az itt szolgáló Paolo Bonnici ferences
misszionárius leírása szerint „a Dnyeszteren
túl, a tatárok pusztáinál 12 katolikus ház található, viszont 300 család régen szintén katolikus volt, csak a paphiány miatt átálltak
ortodoxnak vagy lutheránusnak”.
Ezekben az években kedvező változás állt
be az egyházi életben, hiszen néhány évvel később, 1639-ban egy másik misszionárius pap,
Niccolo Barsi de Lucca szerint már 30 házban
éltek magyar katolikusok, akik nemrég építettek templomot. A meglevő körülményeknek és
javulásuknak tudható be, hogy tizenöt évvel
később, 1654-ben a lengyelországi jezsuiták
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moldvai missziójuk során már azt jelentették,
hogy Csöbörcsökön és körülötte mintegy húsz
faluban többnyire római katolikus magyarok
laknak. Ezzel szemben Damokos Kázmér, a
csíksomlyói ferences rendház főnöke 1657ben „csak” hat vagy hét katolikus faluról számolt be Csöbörcsök környékéről. Bár az
adatok némileg eltérőek, és bizonyára még
számos leírás, feljegyzés eltűnt a történelem
sodrában, a lényeg az, hogy a 17. század derekán már-már virágkorát élte a magyar katolikus élet Csöbörcsökön és környékén.
Ez a „virágkor” azonban viszonylagosnak,
gondterheltnek és rövid életűnek bizonyult.
A század végén, 1696-ban Francesco Antonio
Ceccangeli katolikus misszionárius ugyanis
azt jelentette, hogy „bár Csöbörcsökön 184
katolikus lélek él, 27 éve nem járt náluk pap”.
Szóval, a vallásgyakorlás megélésében a
mindenkori legnagyobb nehézséget az általános paphiány jelentette, miközben a magyarul tudó pap jelenléte már-már égi áldásnak
számított.
A történetírás biztosan tudja, hogy II. Rákóczi Ferenc fejedelemhez eljutott a csöbörcsökiek kérése, hogy küldjön számukra
papot. A nagyságos fejedelem 1706-ban Lippay Istvánt elküldte szolgálni a legkeletibb
magyarokhoz. A volt korabeli leírások, egy
1709-ből származó jelentés szerint „Jött azon
pap ember, kit ennekelőtte négy esztendővel
a felséges fejedelem Tatárországba küldött ott
egy Csoburcsi nevű faluban lakos magyaroknak kívánságára, beszélvén sok kérdezkedések között eredetét azon magyarok ott
létének, hogy tudniillik minekutána I. Ulászló
(László) király Várnánál megverettetett a törökök által, és azután csakhamar magyar
Neszterfejérvár is – mit törökül Akkermannak hínak és a Dnjesztr (Neszter) partján, a
tenger mellett van épitve – kezökre esett,
akkor maradtak el az ott való lakosokból,
most jobbágysága alatt lévén magának a tatár
khánnak (hámnak), aki őket aga által több,
Budzsakban (Bucsákban) levő jószágival
együtt kormányoztatja”.
Konkrét utalás létezik még arról, hogy
Csűrös József tisztelendő Csöbörcsökre kérte
kinevezését, „tíz évig mint plébános volt
náluk, és ott halt meg”. Ezt már Zöld Péter
írta róla egy emberöltővel később. Ugyanis
1767 májusában Zöld Péter atya, a madéfalvi
veszedelem után Moldvába menekült székelyek szellemi vezetője és páter Ferenc huszvárosi plébános 11 napot töltött
Csöbörcsökön, mialatt 7139 személyt gyóntattak és 2512-t kereszteltek meg az egész
környékről, a szomszédos falvakat beleértve.
Zöld Péter leírása szerint „a helyiek jó katolikusok, ámbár 17 éve nem láttak papot”. „A
templomban egy kézdiháromszéki öregember, aki az írás-olvasásban elég tanult, előimádkozik, néhány egyházi éneket elkezd, és
a jelenlévőkkel naponként két rózsafüzért elimádkozik.” Templomuk ekkor már „a város
közepén van kőből, fatoronnyal. Van két
ezüst, jól megaranyozott kelyhük, négy miseruhájuk a többi öltözettel együtt különféle
színben. Tehát minden eszköz elég illendő,
egy művészi kézzel emelt oltár van a templomban, és azon a mennybe felvett Boldogságos Szűz Mária képe van festve” –
olvasható Zöld Péter hiteles tájékoztatásából.
Fél Budányi magyar hirtelen eltűnése
Érdemes megismételnünk a fenti adatokat:
1767-ben Zöld Péter és paptársa összesen
7139 személyt gyóntattak és 2512-t kereszteltek meg, miután a falubeliek és a környéken
(Folytatás a 6. oldalon)
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8. Mont-Saint-Michel

Az ember mindig nehéz szívvel búcsúzik el egy olyan helytől, ahol gazdag és szép élményekben volt része.
Így vagyunk mi is, amikor búcsút veszünk Caentól, caeni szállodánktól, de
vigasztal az a gondolat, hogy az előttünk levő napon – az idegenvezető és
több útitársunk állítása szerint – körutunk csúcspontjához, a mont-saintmicheli apátsághoz érkezünk.

Veress László

Caentól másfél órányit (130 km) utazunk
a kora délelőtti órákban Normandia és Bretagne határvidékéhez, amikor a szikrázó napsütésben hirtelen elénk villan Franciaország
világszerte legismertebb kincse, az árapálysziget néven is emlegetett, gránittömbre épített apátság. A 78 méter magas, kúp alakú
tömb tetején a sziklafalakhoz tapadó házacskák fölött távolról is jól kivehető a világhírű
bencés kolostor.
A szigettől mintegy két kilométernyire
véget ér a közút, sorompó, aztán nagy, körülkerített területen kempingek, autós kempingek, szállodák, vendégfogadók, kiadó
szobák, parkolók várják a vendégeket, akik
innen gyalogosan vagy ingyenes transzferjáratokkal közelíthetik meg az apátságot. Szállodaszobánk elfoglalása után a legelső
transzferbusszal indulunk is várva várt célunkhoz. A végállomás mintegy 400 méternyire van a szigettől, onnan majdnem
ugyanolyan hosszú, falábakon álló hídon áthaladva érünk, dagály idején, a csodálatos
erőd-apátság falaihoz, amely a Cuesnon folyócska torkolatánál emelkedik ki az ölelő
tengerből. Olyan érzés fogja el az embert,
hogy itt valóban találkozik az ég, a szárazföld
és a tenger, az ember és a természet.
A világ egyik legrégebbi apátságának sajátos története van. A legenda szerint a nyolcadik században, amikor a szigetet még Mont
Tombe-nak nevezték, egy közeli város püspökének, a későbbi Szent Aubert-nek Szent
Mihály (Saint Michel) arkangyal megparancsolta, hogy építtessen bencés apátságot a szigeten. A püspök nem igazán igyekezett a
kérést teljesíteni, ezért az arkangyal másodszor is megjelent, aztán harmadszor is, de
most már tüzes mutatóujjával lyukat égetett
a kalapján. Az intő jelt komolyan vette Au-

bert püspök, és 708 októberében a szikla tetején már felszentelt templom állt, nem kevés
munkával, mert az épületanyag odahordása a
mocsaras földön nem lehetett könnyű. 933ban, amikor a normannok elfoglalták a területet, a sziget stratégiai jelentőséget is kapott.
Az első templom igazi zarándokhellyé
vált, az elszigeteltség, a csend és a nyugalom
odavonzotta a szerzeteseket is, 966-ban felépítettek egy bencés kolostort, majd állandóan bővítették, és 1023-ban a csúcson
felépült az apátság, egyre távolabbi régiókból, több helyről érkeztek ide zarándokok,
Szent Mihály tisztelete gyorsan terjedt egész
Normandiában, és az állandó harcokban álló
hercegségben Szent Mihály a lovagok és a
katonák védőszentje lett. A francia uralkodóktól és az ide zarándokolóktól befolyt öszszegeknek köszönhetően az apátság igen
meggazdagodott. A bencések minden pénzt a
Szent Mihály dicsőségét hirdető épületek
gazdagítására fordítottak.
Az apátsági épületegyüttes a román és gótikus építészet remeke, mai formájában több
száz évig épült. Valóban megdöbbentő a széles falakkal megerősített, hatalmas sziklákra
épült, sok helyen a sziklákba vájt, nappal és
éjjel csodálatos látványt nyújtó komplexum,
csúcsán a templommal és az égre feszülő toronnyal, utóbbi tetején az arkangyal aranyoszobrával.
Mont-Saint-Michel
zott
évszázadokon át védettséget élvezett, bár sok
szenvedést látott maga körül. A százéves háború idején erődként szolgált. A vallásháborúk sem tudtak kárt tenni benne, csak a már
említett francia forradalom (1793-ban) szakította meg dicsőségét, az apátságot megszüntették, az épületeket börtönné alakították át,
amely 1863-ig működött. A francia kulturális
élet vezetői, köztük Victor Hugóval, 1836ban kampányt indítottak a sziget és a kolostor
műemlékké nyilvánításáért. A mozgalom
1874-ben érte el célját. 1879-ben egy 1800
méter hosszú gátat építettek a szigettől a szárazföldig, így az megszűnt sziget lenni – félszigetté vált. 2006-ban határozták el, hogy
visszaadják a sziget eredeti jellegét, a gátat
elhordják, helyette új, környezetkímélő híd
köti össze a sziklát a szárazfölddel.
A kolostor felépítésének ezredik évfordulóján, 1966-ban költöztek vissza a bencések
a falai közé. Azóta békében élnek, biztosítják
a napi imádságokat, amennyire ez lehetséges

A gránitsziget dagály idején

Utca Mont-Saint-Michelben

egy elvilágiasodott országban és a turisták sokasága mellett, hidat képezve egy elsüllyedt
múlt és az aggasztó jelen között.
A turistaszezon csúcsán naponta akár kilencezer látogató is tapossa egymást, évente
három és fél millióan érkeznek az 1979 óta
az UNESCO világörökségéhez tartozó szigetre, aminek egyik oka az, hogy létezik egy
Párizst és Mont-Saint-Michelt összekötő, Paradicsom útjának nevezett zarándokút is.
Dagály idején érkezünk a szigethez, körülötte mindenhol víz. Átmegyünk a hídon,
majd a szigeten lakóknak fenntartott gépkocsiparkoló területén, és egy hármas kapurendszerhez érünk. A legutolsó a „király
kapuja”, rajta egy koronás gyermeket tartó
Madonna-szoborral. A „gyermek király” az
idelátogató felé nyújtja karjait a befogadás és
áldás jeléül. A hegy legalsó szintje igazi középkori kisváros, keskeny főutcával, hogy a
házak homloka majdnem összeér. Idegenvezetőnk tanácsára hallgatva nem a főutcán megyünk fel az apátsághoz, hanem a széles
falakon felvezető úton. A király kapuja mellett meredek lépcsősor visz fel a magas és
tömör védelmi falra, amelyen legalább két
méter széles út és sok-sok lépcső vezet a
csúcsra. Az árapálysziget megmászása bármelyik úton jó edzést jelent a turistának.
Balra az épületekben, jobbra a tengerben
gyönyörködünk.
Ahol még meredekebbé válik az út, elérünk a „nagy lépcsősorhoz” (Grand Degré,
350 lépés), ez már a Csoda (Merveille) épületegyütteshez vezet. A Merveille után újabb
kilencven tikkasztó lépcsőfok leküzdése nyomán végre megérkezünk a hegytetőn lévő
szentélyhez. A templom előtti téren kipihenjük magunkat, ugyanakkor káprázatos látványban van részünk. Letekintünk a
bástyafalakon túl visszahúzódó víz irányába,
látjuk a Mont-Saint-Michel erődszerű konstrukcióját (a tenger Bastille-jának is nevezik),
a szárazföld felé a hidat, rajta ezernyi apró,
hangyának tünő emberrel, távolabb, zöldövezetben a kempingek, még messzibb települések. Közvetlen alattunk a sziget lépcsőzetes
kertjeiben kolombázsos magánházak, középkori utcarészlet.
Belépünk a magasztosan egyszerű templomba, főhajója román stílusban épült. Lenyűgöz az eredeti színeket őrző oszlopaival,
számtalan ablakával, amelyeken beömlik a
délelőtti fény, egyszerű kőlap, rajta feszület
képezi az oltárt, minden a körítés nélküli hitet
szolgálja. Következik az apátság gazdagon
díszített oszlopsorral körülvett kerengője.

A legkeletibb csángó település nyomában

(Folytatás az 5. oldalról)
élők 17 éve nem láttak papot. Feltételezve azt, hogy az előző pap mindenkit megkeresztelt, aki azelőtt
nem részesült a keresztségben, egyszerű számítást végezve azt mondhatnánk, hogy évente 150 katolikus
magyar gyermek született akkoriban
Csöbörcsökön és környékén. Egészen
életképes mezővárosnak bizonyult az
egykori faluból kisvárossá gyarapodott legkeletibb csángó település.
Egy jelenkori analógiával fogok
élni. Példaként veszem Románia,
Erdély legnagyobb magyar (székely

magyar) arányú (kis)városi közösségét. 1992-ben Szentegyháza 7613
lakosának 98,6% magyar nemzetiségűnek vallotta magát. Ez az arány
a következő népszámlálásokon a havasalji városka esetén csak növekedett, miközben a lakosság száma
némileg csökkent: 2002-ben 98,8%
vallotta magát magyarnak, míg
2011-ben a 6898 lakosból 129 nem
nyilatkozott (1,9%), és őket kivéve
a lakosság 99%-a volt magyar, székely. Tehát még a nem nyilatkozókkal együtt is a lakosság 97,1%-a
magyarnak vallotta magát, míg a

közhiedelemben elterjedt legmagyarabb erdélyi város, Székelyudvarhely esetén ez az arány „csupán”
94% volt. Nos, a szentegyházi városi anyakönyvi hivatali adatok
alapján 1980-ban 125-en születtek,
amit a helyi egyházi anyakönyvi
adatok is alátámasztanak (Ábrám
Zoltán: Szentegyháza, Juventus
Kiadó, 1998). Tehát: 1980-ban 125
születés Szentegyházán, 1760-ban
150 születés Csöbörcsökön.
A fenti adatok azt bizonyítják,
hogy a 18. század közepén Csöbörcsök jelképesen olyan életképes ma-

Innen lefelé megyünk a gránittömbhöz három
emeleten kapcsolódó Csoda (Merveille) helyiségein keresztül, amelyek a szerzetesek
mindennapi életének színterét képezték.
A Merveille nagy méretű helyiségeinek
egy része a gránitszikla belsejébe nyúlik, ami
magában egy csoda. A legfelső szinten található a refektórium, a szerzetesek ebédlője,
alatta a vendégszoba, csúcsíves oszlopokkal
kettéosztva, óriási tűzhelyekkel, ahol előkelő
vendégeket lakomákkal fogadtak a szerzetesek. Innen a Szent Mihály-rend lovagjainak
(Salle des Chevaliers) boltozatos termébe lépünk. A hagyomány szerint ebben a teremben
alakult meg a nevezett lovagrend. Ha épp
nem tanácskoztak a lovagok, a szerzetesek
ebben a csarnokban dolgoztak, például írtak
a jó megvilágítású teremben. Szűk lépcsősoron az apátság legrégebbi kápolnájába érünk.
Mellette egy hatalmas fakerék, amit emberek
forgattak, mint egy mókuskereket, és ez hajtotta a különböző anyagokat, nehéz tárgyakat
szállító felvonót. A legalsó szinten volt az alamizsnásszoba, itt fogadták egykor a zarándokokat, mellette raktárak és borospince. Aztán
kiérünk a szabadba, ereszkedünk a Grand
Rue-nek (Nagy Utca) nevezett bevásárlóutcába.
A Szent Mihály-hegy középkori főutcáján
a legtöbb ház valamilyen étkezde, butik, régiségbolt, de a cégérek kiválóan idomulnak
az ódon falakhoz, a több mint ezeréves macskakövekhez, a múlthoz. Egy, a 15. század
végén épült templom és több kis múzeum is
látogatható.
Az utca végéhez közeledve elérünk Poulard Mama konyhájához (La Mére Poulard),
ahol széles kirakat mögött mindenki szeme
láttára készítik immár 135 éve a Poulard
Mama rántottáját, amely a normand gasztronómia jelképe, máig a világ leghíresebb,
lehet, hogy a legfinomabb, de biztosan a legdrágább omlettje lett.
Az utolsó kapun kilépve, késő délután elhagyjuk az apátság területét. A falak alatt már
nincs víz, a tenger visszahúzódott. Mezítlábas
gyermekek több csoportja tanáraik vezetésével igyekszik átjutni a sártengeren keresztül
a szárazföldre, mi nem követjük őket, a
transzferbusszal térünk vissza szállodánkhoz.
Vacsora után, a sötétség beálltával visszatértünk egy rövid éjjeli sétára, hogy megtekintsük a kivilágított falut és a teljesen más
arcát mutató kolostort. Ezzel a látvánnyal búcsúzunk a sziklaszigettől és Normandiától, a
következő nap már Bretagne-ban folytatjuk
utunkat.

gyar település volt, mint kétszáz
évvel később Szentegyháza. Ráadásul a számadatokat másként kell értelmezni, hiszen két és fél
évszázaddal ezelőtt egészen más népesedési viszonyok léteztek. Az akkori helyzetre jellemző, hogy a 18.
századi Buda népességét 13-15 ezer
személyre becsülték. Mivel Csöbörcsökön és környékén összesen 7139
személy gyónt azokban az időkben,
ez egy fél Budányi magyart jelentett. A „világ végén” a mai magyar
főváros, Budapest létrejötte előtt
száz évvel ily sokan éltek magyarok
anélkül, hogy szorosabb kapcsolatban álltak volna az anyaországgal és
annak központjával, Budával.

A sors úgy adta, hogy Zöld Péter
még a legjobbkor járt csöbörcsöki
híveinél. Hiszen a másfél hetes
szolgálatát követő évben kitört
orosz–török háború váratlan hirtelenséggel véget vetett a természetes
körülmények között létrehozott legkeletibb magyar település létének.
A menekülésből visszatérők és az
ide telepedők között ugyanis a továbbiakban már nem tartottak nyilván magyarokat. A kutatók számára
a mai napig az egyik legnagyobb talány, hogy hova tűnhetett ennyi
ember? Ráadásul annyira nyomtalanul, hogy később sem találták a
leszármazottaikat, sőt még az emléküket sem. Mi maradt utánuk?
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Kiss Székely Zoltán

„Lehet, hogy ez az ember itt: merő képtelenség. Mégis kevésbé képtelen, mint a király,
a hiú, az üzletember meg az iszákos. Az ő
munkájának legalább van valami értelme. Ha
meggyújtja a lámpáját, mintha egy csillagot
segítene világra vagy egy virágot. Ha eloltja
a lámpáját: elaltatja vele a virágot vagy a
csillagot. Szép foglalkozás. És mert szép, valóban hasznos is.”
A kis herceg találkozása a lámpagyújtogatóval. A világon mindenhol ismerik Antoine
de Saint-Exupéry meséjét, de ugyan számontartják-e még, hogy a világon elsőként
Tatán gyulladtak fel az utcai acetilénlámpák?
A nagyvárosok világítására a XVIII. század
végétől használtak világítógázt, majd petróleumot, a villamos ívlámpák csak a XIX. század végén jelentek meg. Ekkoriban nagy
jövőt jósoltak a közvilágításban az acetilénnek is, mert ez a telítetlen szénhidrogén azonos fényerővel kevesebb hőt és égésterméket
fejleszt, mint a petróleum vagy a világítógáz
lángja. A bécsi udvar 1897. szeptember 1015. között hadgyakorlatot rendezett, melynek
főhadiszállásául a festői környezetben épült
tatai kastélyt jelölték ki. A hadgyakorlatra
meghívták Magyarországra II. Vilmos német
császárt, a szász, a román, a szerb királyokat.
(Ez utóbbiak nem mentek el.) A tataiak a Budapesti Acetilén-gáz Részvénytársaságot kérték fel, hogy oldja meg a város világítását.
1897. július 24-én este fél kilenckor gyulladtak ki a lámpák. A Pesti Hírlap így írt a jeles
eseményről:
Midőn ő felsége a szabadba lépett, pompás
látvány tárult eléje. A vele szemben levő tópart színes világításban tündökölt, s a tó
csendes felülete hatásosan tükrözte vissza a
lampionok végtelen sorát, amely az egyik
parttól a másikig nyúlt… Az egész város ki
volt világítva, s az utcán hullámzó tömeg sokáig nézte a pazar látványosságot.
Tatán 1912-ben tértek át a villanyvilágításra, a gázvilágítás 15 éve így csak technikatörténeti érdekesség maradt. E korabeli

világszenzáció – összes előnye ellenére –
nem futott be nagy karriert. Ugyan Pápán,
Komáromban és Nagyváradon is volt próbavilágítás, de csak Veszprémben vezették be a
tataihoz hasonló módon.
Július utolsó hete bővelkedik tudomány- és
technikatörténeti eseményekben.
1898-ban e napon született az amerikai
Amelia Earhart, az első nő, aki egyedül átrepülte az Atlanti-óceánt.
1900-ban, ugyancsak július 24-én született
Bay Zoltán fizikus. A Műszaki Egyetemen
1938-ban szervezte meg az atomfizika tanszéket. Ő mérte meg radarral 1946 februárjában először a Föld–Hold távolságot.
Jelentősége, hogy ez volt az első közvetlen és
pontos mérés százezer kilométer nagyságrendű távolságban. 1948-ban a George
Washington Egyetemen a kísérleti fizika professzora lett. Onnan az amerikai Nemzeti
Szabványügyi Hivatalba került, ahol többek
közt a fénysebességen alapuló egységes időhosszúság standard bevezetéséért harcolt.
Végül 1983-ban Párizsban, a súlyok és mértékegységek nemzetközi konferenciáján elfogadták, hogy „a méter a fény által a
vákuumban a másodperc 1/229792456-od
része alatt megtett út hossza”.
Egy magyar csepp a tudomány tengerében.

Azt mondod: szép –
és tulipánt hajt a hajnal
s kötényünk megtelik kankalinnal.

Azt mondod: én –
és sápadt tűzben égsz,
mint nyári délben gyújtott gyertyaszál.

Azt mondod: nyár –
és gyíkok lihegnek forró köveken,
kisül a földből a virág-gyökér.
És illattal púpozva a Tejúton ballag
egy júliusi szénásszekér (…)
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sűrűségét, s ő tűzte ki a greenwich-i délkört
1851-ben.
Július 28-án, 1869-ben halt meg Jan
Evangelista Purkyně cseh anatómus. Elsőnek írta le az izzadságmirigyek működését.
Nevéhez köthető a vérplazma, a protoplazma
és a kisagyban az addig ismeretlen, sűrű
dendritekkel rendelkező neuron megfigyelése
is. Utóbbit Purkinje-sejteknek nevezték el.
1904. július 28-án született Pavel Alekszejevics Cserenkov orosz fizikus. 1934-ben
észlelte először a róla elnevezett jelenséget,
amely értelmezéséért 1958-ban Igor Tammal
és Ilja Frankkal megosztott Nobel-díjat kapott. A víz kéken világít bizonyos radioaktív
részecskék elnyelésekor. Ha a töltött részecskék, például az elektronok a fénynél gyorsabban mozognak az adott közegben, például
vízben, lökéshullám keletkezik – hasonló a
hangrobbanáshoz. Az elektromos mező kis
késéssel nyeli el ezeket a töltött részecskéket,
amelyek, anélkül, hogy egymással ütköznének, nem oltják ki egymás hatását. Az így keletkező lökéshullám energiája a látható kék
fény. Az atomreaktor belsejében kísérteties
kék fény uralkodik. A Cserenkov-sugárzás
színe annak köszönhető, hogy a víz eltérően
nyeli el a különböző hullámhosszokat. E jelenségnek köszönhető, hogy a tengervizet is
kéknek látjuk.
1968-ban, július 28-án halt meg Otto
Hahn német vegyész. Radioaktivitás-kutatóként Sir William Ramsay-vel a londoni University College-ban, Lord Rutherforddal
Montrealban dolgozott együtt. Aztán hazatért
Németországba, Ramsay ajánlásával. És felfedezte, leírta, Fritz Strassmann radiokémikussal együtt, a maghasadást. 1944-ben
kémiai Nobel-díjat kapott. 1966-ban Strassmann-nal és Lise Meitnerrel megosztva Enrico Fermi-díjban részesült. Mindeközben
elkészült, kipróbáltatott és két ízben le is dobatódott a világ legpusztítóbb fegyvere, az
atombomba…
Mit is kívánhatnék július végén? Cserenkov-sugárzás békéjét széles e világban.
Maradok kiváló tisztelettel.

Szólongatás. Az éppen ma 110 éve született Károlyi Amy szólongatja így férjét,
Weöres Sándort.
110 éve, 1910. július 25-én Louis Blériot
saját építésű motoros repülőgépével elsőként
repülte át a La Manche-csatornát. (Előtte
1785. január 7-én Blanchard és Jeffries
francia léghajósok repülték át a csatornát
Angliából Franciaországba.) Blériot hajnali
4.41-kor indult 31 perces útjára. Navigációs
műszerek hiányában a tengeri hajók haladási
iránya segítette Dover felé.
1946-ban e napon hajtották végre az első
víz alatti kísérleti atomrobbantást a Bikiniszigeteknél.
1984-ben e napon Szvetlana Szavitszkaja
megejtette az első űrhajósnői űrsétát.
Mindez az energiáról is szól: atom, szél,
nap, és ezáltal a ma energiagondjairól is.
Harmatcseppé válik szájadon a szó.
90 évvel ezelőtt, 1930. július 26-án szüleAzt mondod: fa –
tett Szervátiusz Tibor. A ’70-es években moés erdőstül állnak elibém a fák.
numentális hegesztett vasszobraival uralta a
kolozsvári és vásárhelyi kiállítótermeket,
Azt mondod: kő –
nem egy szobra erre utalt, mint az 1972-es
nem aszfalt s nem beton,
Napisten rendje.
Ma természetesnek vesszük, hogy a Londe szikla szúr a víz alatt.
don melletti Greenwichen áthaladó hosszúsági kör a kezdő délkör. De nemzetközi
Azt mondod: rét –
megállapodásban csak 1884-ben fogadták el
és sötét papuccsal lépked az éj,
a földrajzi fokhálózat kiinduló egyeneseként.
a fűszálak hegyén.
Ez a 218 évvel ezelőtt, 1801. július 27-én
született Sir George Biddell Airy angol csilAzt mondod: tó –
lagász
érdeme. Ő vezette be a spektroszkóés lassú buborékkal
Kelt 2020-ban, 506 évvel Dózsa György
piát
a
csillagászatba,
a napfoltok rendszeres
gyöngyök és gyűrűk szállnak fel a mélyből.
megfigyelését, meghatározta a Föld átlagos tüzes vastrónja után

Megnyert projekt aláírt támogatási szerződéssel

„Forgalomirányítási rendszer Marosvásárhelyen”
Marosvásárhely Megyei Jogú
Város közigazgatási területi egység megvalósítja a Forgalomirányítási rendszer Marosvásárhelyen
elnevezésű projektet, a Regionális
Operatív Program 2014-2020 4-es
főtengelye (a fenntartható városfejlesztés támogatása) keretében.
A cél az alacsony szén-dioxidkibocsátású stratégiák előmozdítása minden téren, főként a városi övezetekben, beleértve a
fenntartható multimodális városi mobilitás előmozdítását.
Konkrét célkitűzés: A szén-dioxid-kibocsátás csökkentése a megyeszékhelyeken fenntartható városi mobilitási
terveken alapuló beruházásokkal.
A projekt általános célkitűzése: hatékony tömegközlekedési rendszer kialakítása, annak érdekében, hogy vonzóvá
váljon – a személyautóval történő közlekedés helyett –, és
csökkenjen a közszállítás miatti szén-dioxid-kibocsátás
mértéke Marosvásárhelyen.
A projekt hozzájárul a befektetés általános célkitűzésének eléréséhez, azaz a szén-dioxid-kibocsátás csökkentéséhez a megyeszékhelyeken, fenntartható városi mobilitási
terveken alapuló beruházások révén, a Regionális Operatív
Program (POR) keretében.
Ez egy közhasznú beruházás, mivel korlátlan hozzáférést
biztosít, és a teljes közösséget szolgálja. A projekt megvalósítása hozzájárul a közlekedésből származó üvegházhatásúgáz-kibocsátás
csökkentéséhez,
összértéke
31.228.289.29 lej.
A Maros Megyei Tanács a felelős
a szelektív hulladékgyűjtés hiányáért Marosvásárhelyen!
2019. július 1-től kezdődően a Maros Megyei Tanácsnak
a marosvásárhelyiek rendelkezésére kellett volna bocsáta-

vásárhelyieknek is lehetőségük legyen a szelektív hulladékgyűjtésre, környezetvédelemre és, miért ne, igazodjanak az
EU-s előírásokhoz.

A Maros-híd egyenetlenségeit kizárólag az építő
költségén orvosolják

nia speciális tárolókat, hogy szelektíven lehessen gyűjteni
a műanyagot, az üveget, a papírt és a háztartási hulladékot.
A következő pontosításokat szeretném tenni:
A Maros megyei szelektív hulladékgyűjtési szolgáltatás
leszerződésének kötelezettsége kizárólag a Maros Megyei
Tanácsot terheli;
A Maros Megyei Tanács 2008-ban létrehozta az ECOLECT MUREŞ Kistérségi Fejlesztési Egyesületet, amely a
városi háztartási hulladék kezeléséért felel, azaz: a teljes lakosság által termelt hulladék gyűjtésének biztosítása; a háztartási hulladék külön gyűjtésének megszervezése;
elegendő eszköz a hulladék megfelelő szétválogatására és
újrahasznosítására; a biológiailag lebomló hulladék kezelése; a nem értékesíthető hulladék tárolása konform lerakóállomásokon; a begyűjtési szolgáltatások kiszervezése; a
városi hulladék elszállítása, kezelése és tárolása.
Megjegyezzük, hogy 2019 júliusának közepén a marosvásárhelyi szelektív hulladékgyűjtésre vonatkozó versenytárgyalást érvénytelenítették, azóta pedig az eljárás…
folytatódik! Jelenleg a két ajánlattevő a benyújtott dokumentumok műszaki értékelésének szakaszában van. A legszerencsésebb esetben, amennyiben a bizottság győztest
hirdet, leghamarabb 6-7 hónap múlva lesz szolgáltató.
Mennyit késlekedtek?! Több mint egy évet, és a számlálás
folytatódik. Nem tudni, meddig. Mindez a marosvásárhelyiek kárára!
Ugyanakkor hangsúlyozzuk, hogy Marosvásárhely Polgármesteri Hivatalának NEM feladata a szelektív hulladékgyűjtéshez szükséges speciális tárolók beszerzése, csak
megőrzi ezeket, használati jog nélkül, a Maros Megyei Tanács alárendeltségébe tartozó Ecolect Kistérségi Fejlesztési
Egyesülettől.
Ilyen körülmények között nagy érdeklődéssel várjuk,
hogy a Maros Megyei Tanács keretében dolgozó felelősök
az összes szükséges intézkedést megtegyék, hogy a maros-

Tekintettel a Maros-híd
útburkolatának állapotára,
amely a koptatóréteg szintjén több helyen egyenetlen,
Marosvásárhely
Polgármesteri Hivatala
kérte a kivitelezőtől, hogy
sürgősen és saját költségén
orvosolja a szabálytalanságokat.
Ennek értelmében július
18-ától kezdődően az érintett útszakaszt felmaratták,
majd új koptatóréteget öntenek, a műszaki terv előzetes betartásával, a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal
által támasztott minden minőségi elvárás teljesítésével.
Elnézést kérünk a marosvásárhelyiektől a helyzet miatti
esetleges kellemetlenségekért, a hidat teljes egészében jövő
héten adják át a forgalomnak.
A köztisztasági díjak változatlanok maradnak
Tekintettel bizonyos közösségi hálózatokon megjelent
információkra, miszerint a marosvásárhelyi lakosok által
fizetendő köztisztasági illeték nő, Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala tájékoztatja önöket, hogy a díjak a 2020ra már megszavazott szinten maradnak, változatlanok a
magán-/jogi személyek számára.
Sőt, minden bekövetkező változás kizárólag a Maros Megyei Tanács által jóváhagyott díjak miatt történik, a körforgásos adót (80 lej/tonna) a város saját költségvetéséből
törleszti, hogy a lakosságnak ne kelljen a zsebébe nyúlnia.
Claudiu Maior, PRO ROMANIA

(Fizetett hirdetés)

PÁLYÁZATI
SZELVÉNY
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A JÚLIUSI ÉVFORDULóK (2.)
című pályázat nyertesei:

Elsässer Ilona, Marosvásárhely, Ibolya u.
Nagy Judit, Marosvásárhely, Predeal u.
A pályázati rejtvény megfejtése:

CHOLNOKY; NOVOTNYI; NÁRAY;
SÁNDOR LIPóT; CSUDÁKY
Kérjük a nyerteseket,
vegyék fel a kapcsolatot Borbély ernővel
a 0742-828-647-es telefonszámon.
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VÍZSZINTES: 1. Bessenyei György figyelmeztetésének első része. 9. Petrarca
múzsája. 10. Hordó lehet ilyen. 11. Olasz színésznő (Giulietta). 15. Sírásra késztet. 17.
Üres bank! 18. Kis árramforrás. 19. Néma kofa! 21. Hím állat. 22. Szintén (angol). 23.
Két csepp gin! 24.… atya bűne (Eca de Queiros). 27. Csúcsteljesítmény. 29. A Tiszába
siet. 31. Török város. 33. Órahang fele. 34. Mézízű. 36. Indíték. 37. Rakatlan! 39. Nobeldíjas fiziológus (sir Roland). 41. Tánclépés. 43. Idős. 46. A Balaton folyója. 47. Élő, élénk.
50. Madárfegyver. 52. Római 1500. 53. Kis … (csecsemő). 54. A matador ellenfele
(spanyol). 56. Iszlám vallású hölgy utcai öltözete lehet. 59. Japán drámai műfaj.
FÜGGŐLEGES: 1. Gátba ütköző. 2. Skálahang. 3. Fal (francia). 4. … a gyümölcs
(Steinbeck). 5. Szenegál fővárosa. 6. Sapienti … (A bölcsnek elég). 7. Indíték. 8. Tekergésre hajlamos. 11. Az idézet második része. 12. Sors bona nihil … (Zrínyi). 13. Szintén
ne. 14. Fohász. 16. Svájci író (Claude). 20. Díszöltöny. 22. Tollasodó madárfiók. 25. Tegnapután. 26. Cin. 28. Végtag. 30. Hasadás van benne. 32. Abba az irányba. 35. Maró vegyi
anyag. 38. Nem fajtiszta. 40. Az egyik apostol. 42. Balkezes (nép.). 44. Előidéz 45. Az
idézet utolsó része. 48. Kungfus filmsztár (Bruce). 49. Bibliai bárkás. 51. Az aktuális
huszonnégy órában készült. 55. Erek! 57. Diderot névjele. 58. Román gépkocsijel.
L.N.J.
A megjelölt sorokban, oszlopokban szereplő helyes megfejtéseket augusztus 6-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 híres
épületének régi nevét kapjuk, mely zsidó kaszinóként is ismert volt. Könnyítésül
egy betűt előre beírtunk.
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PÁLYÁZATI REJTVÉNY

u

Megfejtés
a július 17-i számból:

Ikrek:
Ritz-fürdő

Skandi:
A jó házasság feltétele: a férj
süket legyen, a feleség pedig
vak.

KOBAK KöNYVESBOLT

VÍZSZINTES: 1. Vakáció – Tágas terem, hangár. 7. Keresztül – Mező vége! 8. Aludttej leve – Maros-parti város. 9. Hálószövő rovar – Olasz, máltai és svéd gépkocsijelzés.
11. Pásztorok istene a görög mitológiában – AGÉ. 12. Forma – Pénzalap. 14. Patás állat
– Amte meridiem. 15. Szégyenpad – Nyugati gót király volt. 18. Házbérlő – Romlott zsír
jelzője. 19. Dugó – Kókuszdió szárított húsa. 22. Izomkötő szalag – A jód és a foszfor
vegyjele. 23. Keret – Csökken a víz szintje. 25. Érc betűi – Buborék része! 27. Marsi nap
– Regényszerző. 28. Heveny – Zajlik a jég. 30. Téli csapadék – Amorfdarab! 31. Épületet
javít – Sorsolási szelvény.
FÜGGŐLEGES: 1. Ragadozó tengeri hal – Tüzet éleszt. 2. Köpcös, tömzsi – Hosszú
női sál. 3. Sürgetőszócska – Üres rés! 4. Ír terrorszervezet – Központi égitest. 5. Tojásdad
– … vitorlákkal (R. Tudoran). 6. Akaratos, makacs – Vizenyő. 10. Indián trófea – Fejfedő.
13. A Jupiter egyik holdja – Elegyít. 16. Afrikai kérődző – Halom. 17. … a harang szól
(Hemingway) – Fontos akta. 20. Nagyszülő kedvence – Választási lehetőség. 21. Tengeri
rabló – Anekdota. 24. Ázsiai tó – Falánk. 26. Számítógépmemória-típus – Csúnya. 29.
Thaiföldi és osztrák autójelzés – Nemzeti bajnokság, rövidítve.
Koncz Erzsébet
1
7

2

9

12

Marosvásárhely,

17

18. szám,

22

Győzelem tér

www.bookyard.ro

19
25
28
31

3

10
15
20

8
13

18

26

23
29

4

11
16

27

5

6

30

7

2

9

14

24

1

12

21

17
19
22
25
28
31

3

10
15
20

18

26

8
13

4

11
16

A

23
29

27

5

6

14

24
30

21

2020. július 24., péntek ________________________________________________ REKLÁM __________________________________________________ NÉPÚJSÁG

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!

(Fizetett hirdetés)

Az Outward Bound Romania nappali tábort hirdet idén nyárára.
A természetben eltöltött idő nagymértékű igényét a koronavírusmegelőzési szabványok alapján tervezett programok által biztosítják.
Helyszín: Május 1. utca, Szováta.
Periódus: 2020. augusztus 3-7.
Célcsoportok:
Első lépések a természetben: 7-10 év közöttieknek.
Temészetre hangolva: 11-13 év közöttieknek és 14-16 év közöttieknek.
Hozzájárulás: 500 lej/fő – utaztatás nélkül.
550 lej/fő – utaztatással (Marosvásárhelyről).
* Nappali tábor (ötnapos program hétfőtől péntekig, mindennap
9:00 és 17:00 óra között).
Programkoordinátor:
BARABÁS TÜNDE.
Tel: 0365-407-673, mobil: 0769-224-290,
e-mail: info@outwardbound.ro
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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, 0745-379-638. (sz.-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)

HENI MED CENTER – INGYENES ORVOSI KIVIZSGÁLÁS 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.). (64879-I)

ALKALMAZUNK SZAKKÉPZETLEN MUNKÁSOKAT fémszerkezeti munkákra (nyugdíjasokat is).
Tel. 0744-966-747. (64895-I)

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

LÉPCSŐKET ÉS KORLÁTOKAT gyártó cég munkatársakat alkalmaz a következő beosztásokba: LAKATOS; HEGESZTŐ; ASZTALOS; SEGÉDMUNKÁS. Érdeklődni naponta 9–16 óra között a következő
telefonszámon: 0755-541-665. (8088-I)
ÉPÍTKEZÉSI MUNKÁT VÁLLALUNK. Tel. 0770-621-920. (8027-I)

ÖNKISZOLGÁLÓ ÉLELMISZERÜZLETBE Marosvásárhelyen ELÁRUSÍTÓNŐKET alkalmazunk.
Tel. 0722-404-679. (22142-I)
A PC HOUSE RAKTÁRI DOLGOZÓT alkalmaz áru előkészítésére és csomagolására. Az átlagosnál jobb
kereseti lehetőség! Az önéletrajzokat kérjük e-mailben a jobs@multiplan.ro címre elküldeni, vagy személyesen a cég székhelyére, a Maros utca 17. szám alá benyújtani. (64897-I)
ALKALMAZUNK VEGYÉSZT vagy BIOLÓGUST ORVOSI LABORBA. Tel. 0733-553-974. (sz.-I)

Folytatódik a nagytakarítás

Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala szervezésében
a 2020. július 15. – augusztus 18. közötti időszakban zajlik a nagytakarítás,
amely során elszállítják a háztartásoknál felhalmozott hulladékot.
A július 27. – augusztus 1. közötti periódus utcabeosztása:
– július 27.: I. Mihuţ, I. Hodoş, Gh. Pop de Băseşti, P. Maior, Bărăgan, Decebal, Burebista, Tisza, Maros,
Hídvég, Új híd, Víz-Apelor, Özönvíz-Potopului, Könyök, V. Săbădean, I. Vescan, Éden, Len, Lucerna, Lóhere, Görgényi, Alsóforduló;
– július 28.: Csángó, Măcieşului, Remeteszeg, Bese;
– július 29.: Sziget, Harcsa, Bőség, Fűzfa, Sebes, Hóvirág, T. Moşoiu, Gh. Şincai, Szabadság, Govora, Patak,
Radnai, Fecske, E. Dandea, Crişan, Varga Katalin, T. Vladimirescu – a Szabadság és Dózsa György utca
közötti szakasz;
– július 30.: Tavasz, Kenyér, Mező, Zsil, Takács, Szeret, Hegyi Lajos, F. J. Curie, Gólya, Ialomiţa, Tündér,
Vihar, Maniu, Săvineşti, Săvineşti sétány, Azúr, Levendula, Olt, Bodor Péter;
– július 31.: Hadsereg tér, Pasteur, Pacsirta, Levél, Caragiale, Békási, Haşdeu, Szamos, Madách, Tatros, Delavrancea, Olt, Darabont-Dorobanţilor, Cserna;
– augusztus 1.: Bolyai, Ştefan cel Mare, Retyezát, Görbe, Művész, Egyesülés tér, Sportoló, Égerfa, Forrás,
Kút, Márton Áron, Köteles Sámuel, Memorandum, Bíróság, Liszt Ferenc
Felkérjük a magánházak tulajdonosait és a tulajdonosi társulásokat, hogy takarítsák ki ingatlanjaikat, valamint a birtokukban található területeket és zöldövezeteket.
A hulladékot a meghirdetett dátum előtti napon helyezzék ki a járdaszélre (kupacokban, kivéve az építkezésből/felújításból származó törmeléket), a szállítóeszközök számára könnyen megközelíthető helyre. A fakorona-alakításból származó ágakat külön kell tenni, ellenkező esetben ezeket nem szállítják el. A hulladékot
a munkacsoportok a meghirdetett program szerinti napon szállítják el minden utcából.
A kijelölt időpont után kihelyezett hulladékot csak az új köztisztasági vállalathoz (Sylevy Salubriserv Kft.)
benyújtott előzetes megrendelés alapján viszik el, az érintetteket pedig megbírságolják.
Rendkívüli esetekben (időjárási viszonyok, objektív okok miatt eltérés a meghirdetett programtól stb.) a
munkarend változhat.
Moldovan Florian ADP-igazgató

Az ECOLECT MUREŞ Kistérségi Fejlesztési
Egyesület
versenyvizsgát hirdet két állás betöltésére:
• ökológiai tanácsadó a monitorozási részlegre
• jogtanácsos

A jelentkezési dossziét a kért iratokkal augusztus 11-én 10 óráig lehet benyújtani az ADI ECOLECT
MUREŞ Marosvásárhely, Városháza utca 2. szám alatti székhelyén,
I. emelet, 2-es iroda (bejárat a volt Parc szállodában).

Bővebb felvilágosítás a Városháza utca 2. szám alatti székhelyen, I. emelet, 2-es iroda, telefon:
0365/455-256, www.adiecolectms.ro.

Testelhagyás

Talán csak sejted, hogy a halál nem a vég, mégis rettegsz tőle. Az élet megismerését a halálfélelemtől való megszabadulással kell kezdenünk, amelynek legjobb módszere maga a TESTELHAGYÁS.
Ha többet szeretnél megtudni arról, hogy milyen odaát, segítségedre szolgálhat Csíki Hajnal
Testelhagyás c. könyve.
Kapható a Garabontzia könyvesboltban
– Marosvásárhely, Forradalom utca 4. szám –
vagy online a www.garabontzia.eu webshopból.

A hirdetési rovatban
megjelent közlemények,
reklámok tartalmáért
a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

JÓKÍVÁNSÁG

ÉRSEK MARGITOT Dicsőszentmártonban születésnapja alkalmából szeretettel
köszöntik, és kívánnak
minden elképzelhető szépet
és jót, erőt, egészséget: fia,
Bandi, menye, Zita és drága
kicsi unokája, Noémi.
Isten
éltessen
sokáig,
édesanyám,
köszönünk
neked mindent, amit értünk
tettél és teszel.
Kicsi szívem, kicsi szám
boldog születésnapot kíván!
Szeretettel, Noémi. (sz.-I)

ADÁSVÉTEL

VESZEK régi festményeket, képkereteket, paraszttárgyakat, antik bútorokat stb. Tel. 0731-309-733. (7978-I)

VÁSÁROLOK Mobra, Hoinar, Carpaţi mororkerékpárokat, illetve alkatrészeket. Tel. 0744-339-766. (p.-I)

ELADÓ héjatlan tökmag. Tel. 0747480-255. (8033)

HAVI részletfizetéssel, haszonélvezettel lakást vásárolok. Tel. 0741-197946. (8124-I)
KIADÓ egy és fél szobás tömbházlakás a Kárpátok sétányon hosszú
távra. Tel. 0743-219-342, 8-20 óra között. (8143-I)
KERESEK külön udvaros kisebb családi házat a központhoz közeli zónában. Tel. 0771-293-747. (8142-I)

KIADÓ lakást keresek hosszú távra.
Tel. 0756-564-172. (8139-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 a Deményháza 154. szám
alatti, nyaralónak megfelelő parasztház. Tel. 0748-602-878. (8116-I)

ELADÓ Szovátán (szakadáti zóna)
hétvégi faház (gerenda, bútorozva)
11 ár területtel (telekelve). Érdeklődni
a 0749-260-963-as telefonszámon
naponta 15-18 óra között. (8179-I)

ELADÓ egy hektár terület olcsón
Jedden. Tel. 0745-616-246. (8024-I)

ELADÓ 3 szobás, 2 fürdőszobás,
bútorozott, IV/IV. emeleti lakás az Unirii
negyedben. 65.000 euró, alkudható. Tel.
0740-874-198. (8170)

ELADÓ egy kétajtós ruhásszekrény.
Tel. 0365/430-493. (8144-I)

KIADÓ garzon a Grand szálló mellett,
ultraközpont, mindennel felszerelve,
épp felújítva, igényesnek, hosszú
távra. Tel. 0744-546-866. (8195-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)

ELADÓ magánház a Kövesdombon.
Tel. 0742-836-711, 17-20 óra között.
(8206-I)

ELADÓ egy veterán S 100 Skoda
igényesnek. 44 éves, 202.000 kmben. A többit meg kell nézni. Tel.
0743-211-281. (8128-I)

ELADÓ 2 szobás lakás, vagy csere is
érdekel egy garzonnal. Tel. 0745-996819. (8186)

ELADÓ terület Jedden (Livezeni).
Tel. 0741-576-235. (8057-I)

ELADÓ Marosvásárhelyen magánlakás, egyedül az udvaron: két szoba,
konyha, fürdőszoba, kamra és előszoba. Tel. 0770-342-114, 0770-273910. (8207-I)

ELADÓK régi fabútorok, szekrények,
asztalok, székek, szobagarnitúra,
konyhagarnitúra jó állapotban Nyárádköszvényesen, előnyös áron. Tel.
0740-196-315. (sz.-I)

JEDDEN eladó 1380 m2-es beltelek.
Tel. 0742-260-509. (8171-I)
ELADÓK könyvek, magnószalagok,
zeneszekrény, vízipipa. Tel. 0747689-911. (8178-I)

ELADÓ 4-5 vedres műanyag bidon, régi
típusú Ideal porszívó, Ileana varrógép.
Tel. 0745-996-819. (8186)
RABLAPROGRAMBA illő autót vásárolnék. Az elszállítását és forgalomból való törlését vállalom. Tel.
0748-882-828. (8220-I)

LAKÁS

ELADÓ garzon a Nicolae Bălcescu
utcában, II. emeleten, szépen berendezve, nem igényel befektetést. Ára:
23.500 euró. Tel. 0740-649-573.
(8094-I)

ELADÓ ház a Vár sétány környékén.
Tel. 0741-224-592. (8062-I)

ELADÓ 3 szobás, I/IV. emeleti, 67 m2-es
tömbházlakás a Kövesdombon. Tel.
0766-869-613, 0731-490-745. (8077)
KIADÓ teljesen felszerelt háromszobás lakás egyetemisták részére a Tudorban,
a
Fortunánál.
Tel.
0741-392-529. (8101-I)

HOSSZÚ
TÁVRA
kiadó
egy
háromszoba-összkomfortos lakás a
November 7. negyedben, a napipiaccal
szemben. Érdeklődni naponta 15-17 óra
között a 0743-864-939-es telefonszámon.
(8210)
ELADÓ egyszobás alagsori (demisol)
lakás a Csillag közben (Stelelor) alkudható áron. Tel. 0740-755-880.
(8218-I)

VENNÉK 2 vagy 3 szobás magánlakást külön udvaron a Szabadság utca
vagy a Hadsereg tér környékén.
Szóba jöhet csere is egy koronkai ingatlannal. Tel. 0741-143-404. (-I)

TÁRSKERESÉS

75
ÉV
FELETTI
férfi
vagyok,
egészséges, káros szenvedélyektől
mentes, nem dohányzó, falun élek, szép
nyugdíjjal
rendelkezem.
Szeretnék
megismerkedni egy kedves, 65-75 év
közötti hölggyel, aki városi lakos. Levelet
várok a Népújság szerkesztőségébe, a
72-es szobába, a „Szebb az élet
kettesben” jeligére. (8136)

MINDENFÉLE

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT vállalok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (22144-I)

FUVART, bútorhordást vállalunk személyzettel, külföldre is, valamint törmelékszállítást. Tel. 0749-543-104.
(-I)

KŐMŰVESMUNKÁT, festést vállalok.
Tel. 0752-798-997. (8049)
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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)

REFLEXOTERÁPIA,
masszázs,
akupresszúrás kezelések, testformálás, zsírégetés speciális gépekkel.
Tel.
0744-796-387,
honlap:
www. therapyplus.ro (22138-I)

ÁCSMUNKÁT, tetőfedést bármilyen
cseréppel, cserépforgatást, kültéri és
beltéri építkezést vállalok. Tel. 0758-737660. (7953)
PARKETTCSISZOLÁST vállalok. Tel.
0747-346-252. (8129-I)

BETEGGONDOZÓT keresek a Budai
negyedbe.
Tel.
0749-154-647.
(8124-I)

TETŐFEDŐ KFT. Baja van a tetővel?
Ázik be a háza? Minőségi munkát
szeretne? Ha minőségi munkát szeretne, akkor válasszon minket! Cégünk garanciás munkát vállal. Tel.
0742-344-119. (8090-I)

VÁLLALUNK tetőfedést bármilyen
lemezzel és cseréppel, csatorna- és
akármilyen javítást, szigetelést, ácsmunkát, cserépforgatást. Tel. 0740635-030. (8105-I)

VÁLLALOK bármilyen építkezési
munkát A-tól Z-ig. Tel. 0741-352-972.
(8134-I)

KERESEK komoly, kötelezettségek
nélküli nőt egy idős asszony gondozására, nem ágyhoz kötött. Tel. 0740861-159. (8135-I)

TERMOPÁN ABLAKOK és ajtók javítása, szúnyogháló készítése. Tel.
0771-383-725. (8080-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)

FŰNYÍRÁST, permetezést, metszést
vállalunk. Tel. 0770-621-920. (8027-I)

VÁLLALOK tető-, kerítés-, épülethomlokzat-, csatorna-, lefolyókészítést, járólap lerakását, sürgős
javításokat. Tel. 0759-552-041.
(8164-I)

HÁZTETŐT készítünk cserépből
vagy lemezből, teraszt fából, vállalunk
kisebb javítást stb. Nyugdíjasoknak
15% kedvezmény. Tel. 0770-580-742,
0759-163-860. (8188-I)

HÁZÉPÍTÉST vállalok alaptól tetőig,
kerítéskészítést, talajburkolást, házátalakítást, tetőfedést, gipszkartonozást
olcsón. Tel. 0742-921-505. (8223-I)

VÁLLALUNK udvartakarítást, garázstakarítást, összegyűjtjük az ócskavasat,
kábeleket, autóakkumulátorokat. Tel.
0743-512-168. (8200)

NYUGDÍJASOKNAK 15% kedvezménnyel vállalunk festést, padlócsempe-lerakást,
kerítésfestést
és
különféle javításokat. Tel. 0747-816-052.
(8200)

MEGEMLÉKEZÉS

Szomorúan emlékezünk 2019.
július
26-ára,
amikor
a
nyárádszeredai id. NOVÁK
TIBOR
szerető
szíve
megszűnt dobogni. Mindennap
érezzük
hiányát,
nyugalma legyen csendes.
Emlékét mindig őrizni fogjuk.
Felesége és két gyermeke.
(p.-I)

Drága Digám, köszönöm az együtt
töltött szép 58 évet.
MÁTHÉ LAJOS,

fájó szívvel gondolunk rád.

Feleséged, fiaid, menyeid, unokáid, a
rokonság és a gázgyári barátaid.
Nyugodj békében!

Szeretteid. (8166-I)

Nyugszik a szív, mely értünk
dobogott.
Pihen a kéz, mely értünk
dolgozott.
De Te számunkra sosem
leszel halott,
örökké élni fogsz, mint a
csillagok.
Fájó szívvel emlékezünk július
27-én MOLNÁR LILLÁRA szül.
Takács
halálának
19.
évfordulóján. Férje, János,
leányai, Gyöngyike és Erika,
unokái: Tímea, Cynthia, Lilla
és Nándika. (7957-I)

Elmentél tőlem, de nem
mentél messze,
Tovább
élsz
bennem,
szívembe rejtve.
Ne
gondold
azt,
hogy
semmivé lettél,
Őrzöm azt, amit mondtál és
tettél.
Hirtelen halálod oly kegyetlen
volt,
Egy utolsó szót búcsúzni nem
hagyott.
De abban reménykedem, hogy
jó helyre mentél,
Hiszen te a jónál is jobbat
érdemeltél.
Jóságodat
két
marékkal
szórtad,
Önzetlenül adtál jónak és
rossznak.
Mindennap kérdem, miért
kellett elmenned?
Hiszen még annyi mindent
kellett volna tenned.
Tudom, hogy a csodát hiába
várom,
Nyugodjál
békében,
szívemből kívánom.
Fájó szívvel és soha el nem
múló szeretettel emlékezem
szeretett
férjemre,
a
marosszentkirályi
BUSI
SÁNDORRA halálának
5.
évfordulóján. Szép emlékét
őrzöm egy életen át. Bánatos
felesége, Annuska.
Nyugodjál békében! (8066)

Fájó szívvel emlékezünk július
24-én
ifj.
GYÖRGY
GYÖRGYRE, a szeretett férjre,
édesapára
és
nagytatára
halálának 14. évfordulóján.
Emléke
legyen
áldott,
nyugalma csendes! Szerető
családja. (8187-I)

Fájó szívvel emlékezünk július
25-én a drága feleségre,
édesanyára, szerető szívű
nagymamára,
GYÖRGY
JOLÁNRA
halálának
3.
évfordulóján.
Elment tőlünk, mint lenyugvó
nap, de szívünkben él, és
örökre ott marad. Szerettei.
(8191-I)

Kegyelettel és fájdalommal
emlékezünk a balavásárhelyi
születésű BALÁZS BÁLINTRA
halálának első évfordulóján.
Isten áldja meg szép emlékét!
Bánatos szerettei. (8193)

Fájó
szívvel
emlékezünk
BORDI
OLGÁRA
szül.
Jancsek elhalálozásának 10.
évfordulóján ma, július 24-én.
Nyugodjon békében! Szerető
férje, fiai és azok családja.
(sz.-I)

Kegyelettel emlékezünk július
26-án a szeretett férjre, drága
jó édesapára, nagyapára,
apósra, a kibédi MÁTYUS
KÁROLYRA
halálának
7.
évfordulóján.
Kinek szíve nemes volt, keze
dolgos, élete nehéz volt, álma
legyen boldog.
Akik ismerték és szerették,
gondoljanak rá kegyelettel.
Szerettei. (8219-I)

ELHALÁLOZÁS
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, családapa, nagytata, testvér, nagybácsi, após és
apatárs,
MÁTYÁS JÁNOS
a Marosvásárhelyi Vízművek
egykori vegyészmérnöke
2020. július 23-án, életének 89.
évében Veresegyházán csendesen megpihent. Temetésére egy
későbbi időpontban kerül sor
Marosvásárhelyen. Nyugalma legyen csendes, emléke áldott!
A gyászoló család. (-I)

Szomorúan tudatjuk, hogy 2020.
július 22-én, életének 72. évében
elhunyt
KISS ÁRPÁD
Clevelandben.
A gyászoló család. (8222-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
Őszinte részvétem Vajda Katinak, volt kolléganőmnek a
perzsaszövő részlegről szeretett FÉRJE elvesztése miatti
fájdalmában. Isten veled,
JÓSKA! Gizi és családja
Ákosfalváról. (mp.-I)
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Te már ott vagy, ahol nincs
fájdalom,
Sírodra
szálljon
áldás
és
nyugalom.
Álmaid a földben legyenek
csendesek,
Isten őrködjön pihenésed felett.
Fájó szívvel emlékezünk a csíkfalvi
TÓTH
LALÁRA
születésű
halálának
21.
évfordulóján.
Szívünkben szereteted mindig élni
fog.
Bánatos édesanyád, testvéreid és
családjuk.
Nyugodjatok békében Apuval együtt! (8217-I)

Ez a nap az emlékezés napja,
Érted
imádkozunk
halkan,
zokogva.
Szívedben nem volt más, csak
jóság és szeretet,
munka és küzdelem volt egész
életed.
Értünk éltél, bennünket szerettél,
mégis búcsú nélkül örökre
elmentél.
Fájó szívvel emlékezünk július 25én a marosszentkirályi KUTI
PIROSKÁRA szül. Szőcs halálának
5. évfordulóján.
Fájt nézni szenvedésedet, mégis nehéz volt elengedni téged. Soha
nem szűnik meg lelkünk gyásza érted, soha nem halványul
szívünkben emléked. Csak az idő múlik, feledni nem lehet, az élet
üres lett nélküled.
Fájó emlékét őrzi férje, György, két fia és családjuk, valamint három
unokája. (8184)

Az évek telnek, a könny nem apad,
számomra
örökké
emléked
megmarad.
Nélküled semmi sem olyan, mint
régen,
fájó könnycsepp lettél örökre
szívemben.
Hiányodat nem pótolja semmi,
szavakkal ki sem lehet fejezni.
Két éve elmúlt, hogy SZOMBATH
LAJOS nincs közöttünk.
Nyugodjál békében!
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!
Szerető felesége, Zseni, lánya, Hajni, veje, Rudolf és unokája,
Szeréna. (8118)

Csendben állok, emlékezem,
nem halt ő meg, még mindig él
nekem.
Messze ment, hol el nem érhetem,
élete úgy múlt el, mint egy pillanat,
de emléke szívemben örökre
megmarad.
Fájó szívvel emlékezünk HAJDU
ÉVÁRA halálának 15. évfordulóján.
Emléke
szeretetét
szívünkbe
zárjuk.
Férje, Gáspár, gyerekei: Róbert,
Ottó, Orsi, unokája, Levente.
Nyugodj békében! (8076-I)

Ott pihensz, ahol nem fáj semmi,
nyugalmadat nem zavarja senki.
Ha nyugszol is a nehéz föld alatt,
nem vagy feledve soha,
szívünkben örökre megmaradsz.

Szomorú szívvel emlékezünk július

27-én SZABADI MÁRIÁRA halálának
20. évfordulóján.

Emlékét őrzi két fia, két menye és két
unokája.

Nyugodjon békében! (8175)

20 NÉPÚJSÁG ___________________________________________ REKLÁM – KÖZLEMÉNY ________________________________________ 2020. július 24., péntek
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!

