
Örvendetesen épülnek-szépülnek azok az óvodák, bölcsődék,
amelyeket Magyarország kormánya támogatásával valósíta-
nak meg, és amelyek a magyarságtudat erősítését célozzák.

A Kárpát-medencei óvodafejlesztési program egyik kiemelt pillére a
határon túli magyar óvodák, bölcsődék létrehozásához, működéséhez
szükséges infrastrukturális beruházások támogatása. A nagy érdeklődésnek

A pipei unitárius
templom orgonáinak
története
A pipei orgonák történetének meg-
írása nehéz feladatnak bizonyult a
kevés írott forrásanyag miatt. Idézhet-
ném Kovács István egykori pipei lel-
kész szavait: „Adatokat sehol sem
találtam, így éppen csak a mennyi az
ekkl[esi]a levéltárában nó meg a szó-
hagyományokból valamire való volt,
ott van mind…” 

____________5.
Rendkívüli 
programmal 
jelentkezik a 40
éves Csíkszeredai
Régizene Fesztivál
Idén 40 éves a Csíkszeredai Régizene
Fesztivál. E kerek évfordulót rendkívüli
programmal készül megünnepelni a
fesztivált szervező Hargita Megyei
Kulturális Központ. Az év elején a
rendkívüliséget biztosan nem így kép-
zelték el, de mindent megtettek, hogy
az idei fesztiválon is méltón ünnepel-
hessünk. 

____________15.
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Gligor Róbert László

Nyárádszeredában egy bölcsődét a református, egy napközit a katolikus egyház révén építenek Fotó: Gligor Róbert László 

(Folytatás a 4. oldalon)

Milliárdos álmok

Több mint százmilliárd eurós, tíz évre szóló gazdaságfejlesztési
tervet mutatott be a kormány. Egy ekkora távra szóló, komoly ha-
tástanulmányokkal alátámasztott dokumentum lehetne is egy olyan
kiindulási pont, amelyre alapozva ezt a jobb sorsra érdemes orszá-
got és adófizetőinek életszínvonalát közelebb lehetne vinni az irigyelt
nyugati országokban tapasztalhatóhoz. Viszont amikor azonnal al-
kalmazható mentőlépésekre is képtelen érdemben a kormány most,
a válság idején, ugyan mennyire lehetne komolyan venni egy ilyen
ambiciózus tervet?

Hatástanulmányokról nem sok szó esett még. Ha egy ilyen száz-
milliárdos nagyságrendű csomagról van szó, már legalább hónapok
óta el kellett volna kezdeni a tanulmányok előkészítését. Egyrészt az
eddigi teljesítmény láttán nehéz elhinni, hogy van az apparátusban
ehhez elég szürkeállomány, másrészt azért már csak szivárgott volna
ki valami a dolgokból az utóbbi időben. Szóval, ha dolgoztak, akkor
azt nagyon csendben és szorgalmasan tették, de alapos a gyanú,
hogy legjobb esetben is leporolták a régi szoci kormányprogramot,
és rálicitáltak mind összegekben, mind határidőkben, hogy hatáso-
sabbnak mutasson.

A terv anyagi megalapozásával is van baj, nem is kevés. A beje-
lentésnél az egészet elintézték annyival, hogy uniós és költségvetési
forrásokból lenne pénz. Hogy ez mennyire komoly, az majd a legkö-
zelebbi költségvetési vitánál derülhet ki. De annyit még tudni, 

Benedek István

(Folytatás a 3. oldalon)

A magyar jövőt támogatják a beruházásokkal

Jó ütemben épülnek 
az óvodák, bölcsődék



Munkanélküli-pótlék
frissen 

végzetteknek
A tanintézmények 16 év fölötti fris-

sen végzettjei hat hónapig 250 lejes
havi munkanélküli-pótlékban részesül-
nek, ha a tanév végétől számított 60
napon belül bejelentkeznek a megyei
munkaerő-közvetítő hivatalban. Abban
az esetben, ha nyilvántartott munkanél-
küliként több mint egy évre munka-
szerződést kötnek, 1.500 lejes juttatásra
jogosultak, amit két részletben fizetnek
ki nekik. Amennyiben a frissen végzett
munkanélküliek nem jelentkeznek 60
napon belül az ügynökségnél, nem ré-
szesülnek a segélyben. 

Július 1-jén sajtótájékoztatón mutatkoztak be a
Nemzeti Liberális Párt (PNL) Maros megyei jelölt-
jei: a szervezet megyei tanácselnökjelöltje, Ma-
rosvásárhely polgármesterjelöltje, illetve
Segesvár, Szászrégen és Dicsőszentmárton pol-
gármesterjelöltjei. 

Maros megye tanácselnöki tisztségére Cristian Chirteş
szenátor pályázik. Mint mondta, azért, hogy ez a szép
megye kezdjen el fejlődni. Új kezdet a jelszava, példának
Temes, Bihar, Kolozs és Fehér megyéket hozta fel, ahol „li-
berális adminisztráció” működik, és ahol „az európai pénz-
alap nem csupán illúzió”.

Theodora Benedek orvosprofesszor románul és magyarul
köszöntötte az egybegyűlteket, és elmondta, hogy négy hó-
nappal ezelőtt a párt politikai bürója is jóváhagyta, hogy
induljon a tisztségért. „Modern, fejlődő várost akarok,

amelyben a gyerekeim jól érzik magukat, amelyet nem ke-
rülnek el a befektetők, ahol jó az infrastruktúra, az oktatás
elsődleges fontosságú” – jelentette ki. Mint mondta, biztos
abban, hogy Marosvásárhely vezetőjeként kamatoztatni
tudja az európai uniós pályázatírások terén szerzett tizen-
egy éves tapasztalatát.

Gabriel Toncean, a Román Testépítő-szövetség elnöke
Szászrégen polgármesteri székét pályázza meg. A jelölt vál-
toztatni szeretne az állítása szerint „harminc éve ugyan-
olyan” városon. 

Dicsőszentmártonban a jelenlegi polgármester, Sorin
Megheşan folytatná az eddigi tevékenységét, mert, mint
mondta, korábbi ígéreteit betartotta és megvalósította.

Segesvár vezetését Fiscu Constantin közgazdász venné
át. Arról beszélt, hogy olyan polgármester szeretne lenni,
amilyenre az emberek vágynak. Véleménye szerint Seges-
várnak fejlődnie kell.

A labdarúgó 1. ligás rájátszás hétvégi 
fordulóinak televíziós közvetítési rendje

Július 3., péntek:
* 20.00 óra: Medgyesi Gaz Metan – CSU Craiova (felsőház, 6. forduló)
Július 4., szombat:
* 20.00 óra: Bukaresti FCSB – FC Botoşani (felsőház, 6. forduló)
Július 5., vasárnap:
* 13.00 óra: Jászvásári CSM Politehnica – Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK

(alsóház, 8. forduló)
* 17.00 óra: Academica Clinceni – Bukaresti Dinamo (alsóház, 8. forduló)
* 20.00 óra: Gyurgyevói Astra – Kolozsvári CFR (felsőház, 6. forduló)
Július 6., hétfő:
* 17.00 óra: Chindia Târgovişte – Nagyszebeni Hermannstadt (alsóház, 8.

forduló)
* 20.00 óra: FC Voluntari – Konstancai Viitorul (alsóház, 8. forduló)
Valamennyi mérkőzést élőben közvetíti a DigiSport, a Telekom Sport és a

Look Sport/Plus.

Felvételi a Sapientiára 
Beiratkozási díj nélküli felvételit hirdet a Sapientia EMTE.
Az egyetem szenátusi határozata értelmében a 2020. évi
felvételi online történik, a jelentkezőket pedig mentesítik a
beiratkozási díj alól. A nyári felvételi időszak július 8–19.
között lesz. A döntés értelmében az alap- és mesterképzé-
sekre való nyári és őszi beiratkozás, és ahol szükséges, a
felvételi vizsga is online platformon fog zajlani. Részletes
információk az egyetem honlapján találhatók. A Sapientia
EMTE a 2020/2021-es egyetemi tanévben összesen 
1115 alapképzéses és 291 mesterképzéses helyet hirdet
meg.

Rövid terápiás program 
a Bonus Pastornál

A Bonus Pastor Alapítványnak a rendkívüli helyzet miatt el-
halasztott tavaszi rövid terápiás programját július 13–24.
között tartják meg, lehetőséget adva az egyéni és a kap-
csolati gyógyulásra. Várják azok jelentkezését, akik változ-
tatni szeretnének alkohol-, játék- vagy társfüggőséggel
terhelt életmódjukon. Helyszín: Szentkatolna, Rebeka
Missziós Központ. Jelentkezési határidő: július 10., maros-
vásárhelyieknek és a környékbelieknek az alábbi elérhető-
ségen: Adorján Éva – tel. 0743-039-255.

204 munkahelyet hirdettek meg
Július elsején a Maros Megyei Munkaerő-közvetítő Hivatal
114 cég 204 munkahelyét hirdette meg. A cégek különféle
szakmákban keresnek munkaerőt, többek között eladókat,
árufeltöltőket, biztonsági szakembereket, pincér- és sza-
kácssegédeket, bárosokat, pékeket, gépkocsivezetőket,
textilipari munkásokat, ácsokat, takarítószemélyzetet, mér-
nököket, autószerelőket és építőipari munkásokat alkal-
maznának. 

Vakációs gyermekprogramok
A Forcamp Egyesület a Maros Megyei Múzeummal együtt-
működve július végéig minden hétköznap változatos vaká-
ciós programokra hívja a marosvásárhelyi gyermekeket. Öt
nap öt különböző tematika – tudományok napja, állatok és
növények napja, alkotónap, kis íjászok és olimpiai játé-
kok napja – vár a résztvevőkre. Hétfőnként az egyesület
székhelyén, Marosvásárhelyen, a Mihai Viteazul utca 10.
szám alatt, keddtől péntekig a várbeli Régészeti és 
Történeti Múzeum épületében és udvarán zajlanak a fog-
lalkozások 8.30-tól 16.30 óráig. A helyek száma korláto-
zott, a jelentkezéshez előzetes regisztráció szükséges.
További tájékoztatás a 0755-625-679-es telefonszámon
kérhető. Iratkozás, bővebb információ: https://www.nyari-
taborok.ro/kepzes.php

Betekintés a hüllők világába
Július 4-én, holnap délelőtt 11 órakor folytatódik a maros-
vásárhelyi állatkertben az Ismerjük meg jobban egymást!
címmel indított vakációs gyermekprogram. A résztvevők ez
alkalommal a hüllők világába nyerhetnek betekintést, a kí-
gyók és kajmánok gondozójától egyebek mellett azt is
megtudhatják, honnan származnak, mit esznek, mit ked-
velnek a „hidegvérű” ragadozók, és hogyan lehet legyőzni
a tőlük való félelmet.

Hírszerkesztő: Mezey Sarolta

Ma KORNÉL és SOMA, 
holnap ULRIK napja.
ULRIK: a germán Ulrich név-
ből származik. Elemeinek je-
lentése: (öröklött) birtok és
hatalmas, uralkodó. Női párja:
Ulrika.

3.,péntek
A Nap kel 

5 óra 35 perckor, 
lenyugszik 

21 óra 18 perckor. 
Az év 185. napja, 
hátravan 181 nap.

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2020. július 2.

1 EUR 4,8319
1 USD 4,2813

100 HUF 1,37228
1 g ARANY 243,8935

IDŐJÁRÁS
Változó idő
Hőmérséklet:
max.300C
min.170C

Megyei hírek

Mózes Edith

A csütörtöki lottóhúzás nyerőszámai
6, 9, 14, 3, 16 + 8 NOROC PLUS: 1 4 8 1 7 1

5, 16, 17, 22, 34, 9 SUPER NOROC: 4 3 4 4 7 2

27, 34, 37, 8, 1, 22 NOROC: 1 1 6 7 4 4 8
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Liberális jelöltek bemutatkozása
Listavezetők: Cristian Chirteş és Theodora Benedek 

Július 10-én lesz a számítógépes elosztás
A meghirdetett középiskolai helyekből július 6-ig vá-

laszthatnak a nyolcadik osztályt végzett diákok. A vizsga-
jegyek és a négyévi jegyátlag szerinti számítógépes
elosztásra július 10-én kerül sor, az eredményről a diákok
aznap értesülnek. Az újdonsült kilencedikesek július 13–
20. között iratkozhatnak be a tanintézetbe, amelybe felvé-
telt nyertek, ha ezt elmulasztják, elveszítik a helyet. A

betöltetlenül maradt középiskolai helyeket július 24-én
hozzák nyilvánosságra. 

A számítógépes elosztás során beiskolázatlanul ma-
radt diákok, beleértve azokat, akik nem vettek részt az
országos képességfelmérő vizsgákon, július 24–30. kö-
zött választhatnak a megmaradt középiskolai helyek-
ből.

Fotó: Nagy Tibor



hogy a beharangozott keretösszeg harmadát az uniós
helyreállítási alapból Romániának jutó rész tenné ki. Ez
az uniós helyreállítási alap a maga során szintén nagyon
szép, ám egyelőre csak papíron létezik. Az eddigi hírek
szerint részben uniós forrásokból, részben az Európai
Bizottság által felveendő kölcsönből tevődne össze. Már
a következő uniós költségvetés felett is több mint két éve
vitáznak a brüsszeli irodákban, és még nem jutottak
egyezségre, a kölcsön felvételéhez pedig konszenzus kéne
a tagállamok között, mert az EB ezek nevében lépne fel,
de ebben a kérdésben is távol állnak még a közös hang-
tól. Szóval abban az alapban már csak annyi a rejtély,
hogy mennyi pénz lesz benne, és mikortól áll rendelke-
zésre, így korai még azokra a milliárdokra bármit is ala-
pozni. Persze az uniós döntéshozás lassúságától
függetlenül lehetne kitűnő terveket készíteni a várható
alapok felhasználására, hogy amikor végre meglesznek,
majd lehessen gyorsan lépni. Csakhogy amióta szép ha-
zánk uniós tagállam, még sosem sikerült olyan jó terve-
ket készíteni, hogy a nekünk jutó alapokat teljes
mértékben meg tudjuk pályázni. Pont ezt a kapkodó li-
berális csapatot csókolta volna homlokon valamilyen
rejtélyes múzsa, hogy hirtelen megtanuljanak rendesen
pályázni? Csak a javunkra válhatna, ha így lenne, de
azért van okunk ebben kételkedni. Szóval ez a valami
nem annyira gazdasági fellendítési terv, hanem inkább
olyan választási kampányprogram, amelyből egyedül
annyit látni, hogy a készítői nemcsak a mostani, hanem
a következő választásokat is meg szeretnék nyerni. De
ennél még egyszeri szavazatszerzéshez is jobban kéne
teljesíteni.

Ismét nagyot ugrott 
az új fertőzöttek száma

Az elmúlt 24 órában 450 új koronavírus-fertőzést
igazoltak Romániában, az eddig nyilvántartott fertő-
zöttek száma 27 746-ra emelkedett – közölte csü-
törtökön a Stratégiai Kommunikációs Csoport
(GCS). Összesen 20 új halálesetet jelentettek, ezzel
az áldozatok száma 1687-re nőtt. A gyógyultak
száma 19 363, így az aktív fertőzöttek száma 6696-
ra nőtt a szerdai 6315-höz képest. Jelenleg 237 be-
teget ápolnak intenzív osztályon, ez a legmagasabb
szám az utóbbi hetekből. Az elmúlt 24 órában 12
524 teszt eredményét dolgozták fel. (Agerpres)

Viharos időjárás szombatig
Légköri instabilitás miatt elsőfokú (sárga jelzésű) fi-
gyelmeztetést adott ki az ország nyugati, központi
és északi régióira, valamint hegyvidékeire az Orszá-
gos Meteorológiai Szolgálat (ANM). A figyelmeztetés
szerint péntek hajnaltól szombat délelőttig a jelzett
térségekben záporok, zivatarok, szélviharok, jégeső
várható. A lehulló csapadékmennyiség meghalad-
hatja a 25-30, helyenként pedig akár a 40-60 litert is
négyzetméterenként. (Agerpres)

5,2 százalékra nőtt a munka-
nélküliségi ráta májusban

5,2 százalékra emelkedett májusban a munkanélkü-
liségi ráta, elérve a három évvel ezelőtt, 2017 első
félévében jegyzett szintet. Az Országos Statisztikai
Intézet (INS) csütörtökön közölt adatai értelmében
áprilishoz képest 0,4 százalékkal nőtt a munkanél-
küliség. A 15 és 74 év közötti munkanélküliek becsült
száma májusban 463 ezerre nőtt az előző hónapban
jegyzett 432 ezerről. A tavalyi év májusához képest
is növekedés észlelhető, akkor ugyanis 352 ezer ál-
lástalan személyt tartottak számon. A férfiak körében
2,1 százalékponttal magasabb volt a munkanélküli-
ség, mint a nőknél (férfiaknál 6,1 százalék, nőknél 4
százalék). A 25 és 74 év közöttiek körében 4,2%-os
munkanélküliségi rátát becsültek májusra (4,8% a
férfiaknál és 3,3% a nőknél), ez a korosztály tette ki
a munkanélküliek összlétszámának 74,9 százalékát.
(Agerpres)

Májusban 97 százalékkal csökkent
a vendégéjszakák száma

Májusban 97 százalékkal csökkent a vendégéjsza-
kák száma Romániában a tavalyi év azonos idősza-
kához mérten. Az ötödik hónapban 65 ezer
vendégéjszakát töltöttek turisták a kereskedelmi
szálláshelyeken a tavaly ugyanebben az időszakban
jegyzett 2,162 millióhoz képest. A vendégek száma
is csaknem 97 százalékkal, 34 600-ra esett vissza a
kereskedelmi szálláshelyeken a tavaly májusi 1,103
millióról. Májusban a határnál jegyzett vendégforga-
lom is jelentősen csökkent, a Romániába látogató
külföldiek száma csaknem 82 százalékkal esett visz-
sza, míg a külföldre utazó román turisták száma is
csaknem 84 százalékkal csökkent. (MTI)

Ország – világ

Milliárdos álmok
(Folytatás az 1. oldalról)

Oroszországban a többség megszavazta 
az alkotmány módosítását
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Londonnak viselnie kell majd annak következmé-
nyeit, hogy zöld utat ad a brit állampolgárság meg-
szerzésére az erre jogosult hongkongiak számára –
figyelmeztetett Csao Li-csien kínai külügyi szóvivő
csütörtöki sajtótájékoztatóján.

Hozzátette: Kína fenntartja a jogot, hogy ellenlépéseket te-
gyen az Egyesült Királysággal szemben, de részletekbe nem
bocsátkozott.

Boris Johnson brit miniszterelnök szerdán egyenes utalást
tett arra, hogy London elindítja a szükséges folyamatot, mi-
után leszögezte: a kínai kormány által elfogadott és bevezetett
nemzetbiztonsági törvény súlyosan megsérti a Hongkong stá-
tusát rögzítő, 1984-ben aláírt kínai–brit közös deklarációt. A
felajánlás értelmében a brit kormány lehetővé teszi a nagy-
britanniai tartózkodást és munkavállalást azoknak a hongkon-
giaknak, akiknek úgynevezett brit tengerentúli státusuk van,
azzal a céllal, hogy végül brit állampolgárságért folyamodhas-
sanak. A szükséges jogosultsággal közel 3 millió hongkongi
rendelkezik.

A kínai külügyi tárca szóvivője csütörtökön Canberrát is
arra szólította, hogy ne avatkozzon Kína belügyeibe. A szó-
vivő ezzel arra reagált, hogy Scott Morrison ausztrál kor-
mányfő csütörtökön kijelentette: Ausztrália is fontolóra veszi,
hogy menedéket ad azoknak a hongkongi lakosoknak, akiket
fenyeget az új nemzetbiztonsági törvény.

Csao Li-csien szerdai közleményben úgy fogalmazott:
„minden, Kína szuverenitásának, biztonságának és fejlődési
érdekeinek aláásását célzó törekvés kudarcra ítéltetett”. A ked-
den elfogadott, majd azonnal törvényi erőre lépő nemzetbiz-
tonsági törvény hongkongi demokráciapárti aktivisták,
valamint egyes külföldi kormányzatok szerint tovább gyengíti
a város autonómiáját, amelyet Peking az „egy ország, két
rendszer” elvének megfelelően szavatol a különleges közigaz-
gatási státusú városnak azóta, hogy Hongkong 1997-ben a brit
gyarmati uralom alól visszakerült Kínához. Peking mindazon-
által leszögezte, hogy a törvény csak rendzavarók kis csoportja
ellen irányul, és a szakadár törekvéseket, a felforgató tevé-
kenységet, a terrorizmust, valamint a külföldi felek Hongkong
belügyeibe avatkozását hivatott megakadályozni. (MTI)

Peking figyelmeztette Londont a hongkongiaknak
felajánlott brit állampolgárság miatt

Újraválasztották szerdán Asztalos Csabát az Orszá-
gos Diszkriminációellenes Tanács (CNCD) élére.
A negyedik mandátumát betöltő szakember az MTI-
nek nyilatkozva elmondta: következő öt évben is azt
várja el az esélyegyenlőségi intézménytől, hogy
őrizze meg a versenyképességét, kiegyensúlyozott-
ságát és objektivitását.

Asztalost a CNCD kilenctagú igazgatótanácsának tagjai vá-
lasztották elnökké. A grémium összetétele részlegesen meg-
újult, miután kedden a parlament megválasztotta a lejáró
mandátumokra pályázó jelölteket. Az újból megválasztott
tagok között volt Asztalos Csaba is, akit az RMDSZ javasolt
a testületbe és az elnöki posztra.

Asztalos úgy vélte, hogy az intézmény eddig versenyképes
volt, betöltötte a törvényes szerepét, ugyanezt várja el a követ-
kező öt évben is, és azt akarja, hogy a grémium továbbra is el-
ismert legyen és objektív maradjon. Rámutatott: a CNCD
fennállása óta az elmúlt 18 évben sokszor került a politikum
vagy a közvélemény kereszttüzébe. Ez általában akkor fordult
elő, amikor vitás kérdésekben döntöttek, vagy nagy feszültség
volt a társadalomban. Az intézmény megítélésére kihat az is,
hogy az idén önkormányzati és parlamenti választások lesznek
Romániában. A CNCD elnöki tisztségét 2005 óta betöltő Asz-

talos Csaba elmondta, hogy újabb ötéves mandátuma idején ak-
tívabb részvételt szeretne a prevenciós programokban és kam-
pányokban. Személyes céljai közé sorolta két-három személy
kinevelését, akik képesek majd átvenni tőle az intézményt, hi-
szen – mint mondta – „lassan ennek is eljön az ideje”. Emellett
fontos célnak tartja a CNCD szakértői gárdájának erősítését, és
szorosabbra fűzné más intézményekkel a kapcsolatot.

Jelentős eredménynek tartja, hogy az intézményt nemzet-
közileg elismerik mind az Európa Tanács, mind az Európai
Bizottság, mind az ENSZ részéről. Örvendetesnek tartja, hogy
a Romániáról szóló jelentésekben – amelyeket Bukarest vagy
nemzetközi szervezetek készítenek Romániáról – a CNCD vé-
leménye, tevékenysége folyamatosan megjelenik. Azt is az el-
ismertség megnyilvánulásának tartja, hogy hamarosan ő fogja
képviselni Romániát az EU Alapjogi Ügynökségének igazga-
tótanácsában, miután jóváhagyták a versenyvizsgáját. A
CNCD hatáskörébe tartozik, hogy a panaszosok beadványá-
nak helyt adva vagy hivatalból indított eljárás nyomán meg-
állapítsa a faji, etnikai, nemi, vallási, szociális és más
természetű hátrányos megkülönböztetés tényét, és megne-
vezze a felelőst. A diszkrimináció kihágásnak számít, a vétkest
pedig a CNCD figyelmeztetésben részesítheti, vagy bírságot
szabhat ki rá. (MTI)

Újraválasztották Asztalos Csabát 
a diszkriminációellenes tanács élére

A választásra jogosultak csaknem 65 százaléka vok-
solt az orosz alkotmány módosításáról, és a nem
végleges eredmények szerint több mint kétharma-
dos többség támogatta a változtatásokat, amelyek
egyebek mellett lehetővé teszik, hogy Vlagyimir Pu-
tyin akár 2036-ig elnök maradhasson – közölte a
Rosszija 24 hírtelevízió az orosz Központi Választási
Bizottságra hivatkozva szerda este, az országos ur-
nazárást követően.

A leadott szavazatok 65 százalékának feldolgozása alapján
az alaptörvény megváltoztatásának támogatottsága 77,15 szá-
zalékon állt, 21,89 százalék pedig ellene szavazott. A VCIOM
állami közvélemény-kutató intézet exit pollja 71,3 százalékos
támogatottságot mért, s a központ 70 százalékos többséget jel-
zett előre az „igenek” javára.

A 85-ből az egyetlen régió, ahol az alkotmánymódosítást
leszavazták, a Nyenyec Autonóm Terület volt. Az Interfax hír-
ügynökség szerint a „nem” szavazatok ott 54 százalékos több-
ségbe kerültek.

A módosított alkotmány – amellett, hogy elfogadása esetén
konkrét állami szociális kötelezettségvállalási elemeket vezet

be, illetve módosít a hatalmi ágak viszonyán – a hivatalban
lévő elnök esetében eltörli az újraválaszthatóság eddigi kor-
látozását, és újabb két ciklust engedélyez számára.

Putyin elnöki vagy kormányfői minőségben immár 20 éve
áll Oroszország élén.

A módosított alaptörvényt a szövetségi és a regionális par-
lamentek már megszavazták. Mivel a változások a kezdemé-
nyezők szerint az 1993-as jelcini alkotmány alapvető
rendelkezéseit nem érintik, népszavazást kiírni róluk a vonat-
kozó szabályok értelmében nem lett volna kötelező, Putyin
azonban kezdeményezte, hogy tartsanak népi bizalmi szava-
zást az ügyben.

A 206 módosításról szóló szavazást a Covid-19-járványra
hivatkozva, a torlódások elkerülése érdekében egy egész
hétre elnyújtották. A voksolást eredetileg április 22-én kellett
volna megtartani, és a fertőzésveszély miatt halasztották
nyárra.

Ellenzéki aktivisták és sajtóforrások szerint számos szabály-
sértés történt, de a Központi Választási Bizottság szerint a sza-
vazás eredményét befolyásoló jelentős esemény nem volt.
(MTI)

Mivel naponta több mint háromszáz embert diag-
nosztizálnak koronavírus-fertőzéssel, ezért to-
vábbra is zárva maradnak a beltéri
vendéglátóhelyek, a kormány elhalasztotta a lazí-
tások július elsejére várt negyedik szakaszát.

Mivel az utóbbi három hétben megduplázódott és ismét
300 fölé emelkedett a 24 óra alatt újonnan diagnosztizált
koronavírus-fertőzöttek száma, a járványügyi szakembe-
rek tanácsára a kormány elhalasztotta a vendéglők megnyi-
tását.

Szerdai ülésén a kormány módosította ugyan a veszélyhely-
zetről szóló korábbi határozatát, de csak kisebb „engedmé-
nyeket” fogadott el. Az eddigi hatról tízre emelték a szabadtéri

testmozgást – túrázást, kerékpározást, evezést, hegymászást,
kocogást és más sportokat – közösen végző személyek enge-
délyezett maximális számát. Lehetővé válik a tanfolyamok és
gyakorlatok szervezése legfeljebb húsz résztvevővel, és en-
gedélyezik a külképviseletek rendezvényeit is, ha azokon min-
den résztvevő számára négy négyzetméternyi területet
biztosítanak.

Továbbra is kötelező a védőmaszk viselése a közszállítási
járműveken és minden nyilvános zárt térben, az egy hónapja
megnyílt kerthelyiségekben, illetve a korlátozott számú részt-
vevővel engedélyezett rendezvényeken legalább kétméteres
távolságot kell tartaniuk egymástól azoknak, akik nem élnek
közös háztartásban. (MTI)

Elhalasztották a lazítások negyedik szakaszát



köszönhetően már a második kör-
ben kiválasztott intézmények épü-
leteinek falai is magasodnak.
Backamadarason tavaly októberben
adták át az épületet, idén tavasszal
Szászrégenben és Erdőszentgyör-
gyön is befejezték a munkálatokat:
az előbbi három óvodai és két böl-
csődei csoportban 90 gyereket tud
fogadni, míg az utóbbiba 70 apró-
ság járhat két óvodai és egy bölcső-
dei csoportban.

A program megvalósításáért fele-
lős Grezsa István miniszteri biztos
nemrég úgy nyilatkozott, hogy ez
az óvodafejlesztési program Tria-
non óta a legnagyobb forrásigényű
rendszerszintű beavatkozás a Kár-
pát-medencei magyar közösségek
életébe. A program fő üzenete meg-
erősíteni a magyar humán erőforrást
a 21. században, aminek kiváló ki-
indulópontja a magyar óvoda és
azok a gyerekek, akik ezekbe az
óvodákba járnak, a magyar kultú-
rához és az egész Kárpát-medencei
magyarsághoz eltéphetetlenül kö-
tődnek majd. 
Túl a felén

Koronkában az Erdélyi Reformá-
tus Egyházkerület révén ebben a
programban az egykori felekezeti
iskola épületét alakítják át, hogy azt
három bölcsődei csoport befogadá-
sára alkalmassá tegyék. Amikor el-
kezdték a munkálatokat, néhány
előre nem látott hiányosságra derült
fény, ezért át kellett dolgozni a ter-
vet, így az eredeti kivitelezési ütem-
terv is módosult. Jelenleg a

munkálatok felén már túl vannak:
azért, hogy a szerkezetét megerősít-
sék, az egész épületet aláfalazták,
kicserélték a tetőszerkezetet, ame-
lyet új fedőanyaggal is borítottak, a
célnak megfelelően átalakították a
helyiségeket, továbbá a pincehelyi-
ségeket is felújították, ott raktár,
iroda, öltöző kap helyet. Felszerel-
ték a villámhárítót is, következik a
régi vakolat eltávolítása, illetve új
vakolat felvitele – sorolta az eddigi
és következő lépéseket Rigmányi
Arnold lelkész, aki teljesen elége-
dett a nyárádszeredai kivitelező
munkájával. Az épületet az év
végén vagy a következő év elején
befejezik, azután, hogy működtet-
hesse, át kell vegye az önkormány-
zat. 
Folyamatban az átvétel

Erdőszentgyörgyön a református
egyház révén épült ingatlanban már
befejezték a munkálatokat, a bútor-
zatot is elhelyezték, s bár nem az
önkormányzat a megrendelő, a ki-
vitelezéssel is teljesen elégedettek –
nyilatkozta lapunknak Csibi Attila
Zoltán polgármester. Folyamatban
van az épület átvétele az egyháztól,
ezt követően létrehoznak egy, az
önkormányzathoz tartozó bölcsődei
szolgáltatást, meghirdetik a kisgye-
rekek beíratását, és közben oktató-
és kisegítő személyzetet alkalmaz-
nak. Hogy az oktatás-nevelés mikor
indulhat be, még nem tudják, de
szeretnék még idén elkezdeni, ám
minden az engedélyeztetési folya-
mattól függ. A működéshez szüksé-
ges engedélyek beszerzési eljárása

az óvoda esetében egyszerűbb –
tette hozzá a városvezető. Az új
épületbe a már meglévő két magyar
nyelvű gyermekcsoport fog átköl-
tözni.
Két intézmény létesül

Nyárádszeredában tavaly kezdő-
dött el egy napközi otthon építése a
katolikus egyház révén, míg a refor-
mátus egyház egy bölcsőde felépí-
téséhez biztosítja a hátteret. A
napközi számára megvásároltak
egy, időközben Márton Áron Házra
keresztelt épületet a kisváros főte-

rén; azt részben lebontották, majd
kibővítették. Jelenleg a belső épü-
letszerelési munkálatok zajlanak, a
beruházás mintegy nyolcvan száza-
léknál tart, és az eddigi szakaszok
anyagi feltételeivel rendben vannak
– tudtuk meg Tóth Sándor polgár-
mestertől. A teljes pénzügyi keret
még nincs meg, ezért az épület be-
rendezéséhez önrészként az önkor-
mányzat is hozzájárul. A bölcsőde
épületénél már a második szinten
emelkednek a falak, így itt is túl
vannak a beruházás felén. Felépülé-
sük után mindkét ingatlant átveszi
az önkormányzat. A napközi épüle-

tébe átköltöznek a napközis csopor-
tok a közeli iskolaépületből, de a
bölcsődét mint intézményt létre kell
hozni a Deák Farkas iskola szerke-
zetében, valamint személyzetet kell
alkalmazni. Erőltetett menetben
dolgoznak mindkét projekten, és ha
nem lesznek újabb három hónapos
kiesések, akkor 2021 szeptemberé-
ben mindkét intézményben elindul-
hat az oktatás-nevelés. Az elöljáró
szerint a munkálatok minősége és a
haladás megfelelő. „Két olyan pro-
jektről van szó, amelyre büszke va-
gyok és amellyel elégedett vagyok”
– mondta.

A fogyatékkal élők munkahelyi védel-
mét és az intézmények akadálymen-
tesítését szorgalmazza az a törvény,
amelyet kedden, június 30-án dön-
téshozó testületként fogadott el a
képviselőház. Újdonság, hogy a sú-
lyosan és fokozottan sérültek 1500,
illetve 750 lejes utazási 
támogatást igényelhetnek, amennyi-
ben átalakított személygépkocsival
rendelkeznek. 

Csép Éva Andrea képviselő, az RMDSZ
munkaügyekért felelős szakembere, a jog-
szabály társkezdeményezője lapunk megke-
resésére elmondta: – Eddig a súlyosan
fogyatékosok 12 oda-vissza ingyenes uta-
zási jegyre voltak jogosultak, de a menet-
térti jegyet egyszerre kellett kiváltani, ami
elég kedvezőtlen volt, hiszen lehet, hogy
csak egy útra szóló jegyre volt szükség, és
a visszafele járatra szóló jegy elvesztődött.
Ebből kiindulva úgy gondoltuk, hogy ne 12
oda-vissza jegyre, hanem 24 utazásra le-
gyenek jogosultak. A fokozottan sérültek
eddig hat menettérti jegyre voltak jogosul-
tak, most 12 jegyre. Azok a súlyosan és fo-
kozottan sérült személyek, akik nem veszik
igénybe az ingyenes vonat- vagy buszje-
gyeket, az új jogszabály értelmében 1500
lejes, illetve 750 lejes utazási, azaz üzem-
anyag-vásárlási támogatásban részesülnek,
amennyiben igényeiknek megfelelően átala-
kított saját tulajdonú gépkocsival közleked-
nek, ami típusjóváhagyással is rendelkezik.

A jogszabály alkalmazását a munkaügyi mi-
nisztérium egy rendeletben fogja szabá-
lyozni. Fontos, hogy az ügyintézéshez
szükséges orvosi igazolások és az orvosi
bizottság által kibocsátott besorolási igazo-
lás beszerzése ingyenes. Ugyanis több
olyan esetről tájékoztattak, hogy az orvos
a magánrendelőjében pénzért adta ki a fo-
gyatékosságról szóló szakorvosi véle-

ményt, ezért az új törvénybe befog-
laltuk, hogy ezeknek a dokumentu-
moknak a kibocsátása kötelezően
ingyenes – mondta a képviselő. 
A fogyatékkal élők vállalkozásai 
védett műhelyként működnek

Az új törvény egy másik fontos
módosítása, hogy azok a fogyatékkal
élő vállalkozók, akik egyéni vállal-
kozást, családi vállalkozást vagy en-
gedélyezett magánszemélyként
vállalkozást (pfa) indítanak, vállalko-
zásaik bekerülnek a védett műhelyek
kategóriájába. Ez azért fontos, mert
a védett műhelyek nagyon fontosak
a fogyatékkal élők számára. 2017-
ben 4730 akkreditált védett műhely
volt nyilvántartva Romániában.
2020-ban mindössze négy van,
amely újra akkreditálást kért. Az tör-
tént, hogy 2017-ben a szociáldemok-
rata kormány Lia Olguţa Vasilescu
által aláírt sürgősségi kormányrende-
lettel majdnem teljes mértékben
megszüntette a védett műhelyeket. A
fogyatékkal élők munkaerő-piacon
való elhelyezkedését elősegítő tör-
vény alapján azoknak a cégeknek,

amelyeknél több mint 50 alkalmazott van, az
alkalmazottak számának megfelelően köte-
lező módon 4 százalékban fogyatékos sze-
mélyeket kell alkalmazni. 2017-ig,
amennyiben nem alkalmaztak fogyatékoso-
kat, idézőjeles büntetést, egy fél minimálbér-
nek megfelelő összeget kellett befizetniük az
államkasszába, vagy ennek értékét levásárol-

hatták a védett műhelyekben előállított ter-
mékekre, illetve kifizethető volt az általuk
biztosított szolgáltatásokra. Vasilescu ezt
módosította, és száz százalék befizetésére
kötelezte a cégeket, mert azt mondta, hogy
visszaélések történtek. Most leszögeztük,
hogy mit jelent a védett műhely: az a cég, az
a hely, ahol legkevesebb három fogyatékkal
élő személyt alkalmaznak, ez a három sze-
mély legkevesebb 30 százaléka az összalkal-
mazottnak, és a három személy által
ledolgozott munkaidő legalább a fele a többi
alkalmazott munkaidejének. Ennek értelmé-
ben legalább tíz személlyel jöhet létre egy
védett műhely – fogalmazott Csép Éva And-
rea képviselő, aki elmondta, hogy ezek a tör-
vények arra hivatottak, hogy segítsék a
fogyatékkal élőket, hogy ne otthon üljenek,
hanem esélyt adjanak nekik a munkára, az
otthonról való kimozdulásra, az önbecsü-
lésre. Fontos a gondozóknak is pár órára jó
helyen tudni a gondozottat, amiért még fize-
tést is kap. 

Romániában jelenleg 800 ezer fogyaték-
kal élő személy él. Ez azt jelenti, hogy szinte
minden családban vagy bővített családban
legalább egy született fogyatékkal, szerzett
fogyatékkal vagy felépülésben lévő fogya-
tékkal élő van, akikért mindannyian felelő-
sek vagyunk. Egy társadalomnak az
életszínvonalát és a nyitottságát az mutatja,
hogyan gondoskodnak az idősekről, a gyere-
kekről és a fogyatékosokról. 

A törvény a kihirdetést és a Hivatalos
Közlönyben való közlést követően lép ha-
tályba.

Mezey Sarolta

Fotó: Nagy Tibor (archív)

Fogyatékkal élőket segítő törvényt fogadtak el
1500 és 750 lejes szállítási támogatás

Jó ütemben épülnek az óvodák, bölcsődék
(Folytatás az 1. oldalról)
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A pipei orgonák történetének meg-
írása nehéz feladatnak bizonyult a
kevés írott forrásanyag miatt. Idéz-
hetném Kovács István egykori pipei
lelkész szavait: „Adatokat sehol sem
találtam, így éppen csak a mennyi az
ekkl[esi]a levéltárában nó meg a szó-
hagyományokból valamire való volt,
ott van mind. A vármegyei levéltár-
ban, a koll. könyvtárban egyáltalá-
ban, a hol gondoltam: megfordultam
s tudakozódtam adatokért, de hiába.
Így tehát nem tehettem egyebet, mint
a rendelkezésemre álló csekélységet
felhasználni.”

Pipe a Kis-Küküllő folyó bal part-
ján, Segesvártól 12 km-re, a volt Kis-
Küküllő vármegye keleti részén
fekszik. 1325-ben említik először az
oklevelek Pype néven, 1344-ben
Pype, majd 1466-ban Pipe alakban
fordul elő a község neve.

A reformáció előtt szászok lakták,
helyükbe magyarok telepedtek. A kö-
zépkori templomról nincsenek adata-
ink. Unitárius forrásként az 1801-es
püspöki vizitáció jegyzőkönyve nyújt
képet az akkori templomról: „Funda-
mentuma kő. A kőfundamentumon
cserefa oszlopok voltak belevésve. Az
oszlopok között a templom fala vesz-
szőből fonva és bevakolva, melynek
északi oldalán állt a szószék fekete
festékes koronával. A szószék előtt
volt egy fekete festékes asztal, mely-
nek közepén ezen esztendőszám volt
olvasható, 1657. A papiszék festve
volt, rajta 1765. évszám  szerepelt, a
templompadok festetlenek voltak.” Az
éneklőkarban levő pulpitust Simó Ist-
ván gondnok – aki 1765 és 1770 kö-
zött viselte e tisztséget – csináltatta.
Íme e karzat jegyzőkönyvi leírása: „a
napnyugat felől való kar pedig a több
férfiui ifjuság számára szolgáló, mely-
nek alsó szélén ezen esztendő szám és
irás olvasható: Anno 1751. Existente
Curatore Mischael Szász et Georgius
Tóth.” Az állandó javításra szoruló
templomot lebontották, és 1810-ben
újat építettek. Az egyházközség levél-
tárában megtaláltam a jobb sorsot ér-
demlő gróf Korniss Imre és az
egyházközség vezetősége között kö-
tött területcsere-szerződést. A temp-
lomépítést vállaló pallér, Kálnoki
János a munkálatok idején elhunyt, az
eklézsia 1818-ban a székelykeresztúri
Szakács János kőművessel egyezett
meg a munka befejezésében. Bár 1812-
ben már megtartották az első istentisz-
teletet, a templom csak 1824-ben
készült el teljesen: „A templom az isteni
segedelem által tökéletesen bévégeztet-
vén, igen szép karban találtatott.”

Két évtizeddel a templomépítés
után, 1844-ben a pipei unitárius egy-
ház orgonát vásárolt magának: „6. A’
Templom alkotmányilag nints fogyat-
kozás nélkül mert a cserép fedezete is
itt-ott bontakozott, úgy a’ Stakaturja
is – azomban – ékesíti ezt egy avata-
gon vásároltatott, de Mesterkélt meg-
újítatott czélszerű orgona a’ miről
többet ezen munkálat végén.” A
számadási adatok szerint ezek történ-
tek: „8. Vásárolván az Ekklésia köz
egyezetből a’ Szász Magyarósi Luthe-
rana Ekklésiától egy viseltes orgonát,
mig ez romjaibol meg igazitva,

egészbe helyre állíttatott költött e sze-
rént. – Az orgona elhozatalakor, azt
Hibáibol megigazító Mester ember a’
ki helyre is alkalmazta, fúvókkal el-
látta, úgy egy Legénnye, ezek segédül
volt munkások tartásokra öt hetek
alatt költött öszvesen 17 Mfrt. 94 Pénz.

Ugyan ezen orgonán, többféle
anyagokra – a megprobálás és Temp-
lombani innepélyes be iktatás alkal-
mával költött öszvesen 13 Mfrt. 84
Pénz.” A Pipén végzett munka idején
1 véka búza fogyott el. A számadás
végén levő jegyzék az orgonavásárlás
körülményeire világít rá: „Jegyzék 2:
Emlék vagyon a’ fennebbiekben két
helyen is, midön  a’ Templomról írt
pénz költésben pediglen az orgonára
költésről írás tétetett, hogy ezen Ek-
lézsia egy avatag orgonát vett a’ Sz.
Magyarósi Evangelica Ekklésiátol,
és azt mint egy újjá szerkesztette.
Kérdés tétetik azért a’ visgáló Hivatal
által a’ jeleniektől mint hogy nints
emlék a’ pénz költésben az orgona
áráról, hisz csak az orgona ’ szerke-
zet’ jutalmaztatásáról miből vásár-
lotta légyen az Ekklesia ezen
orgonát? Mért a’ Mlgs. Egyházi Fő
Tanáts határozata’ szerént nem lehet
az Ekklesiai Pénztárból orgonára
szert tenni – a’ jelen voltak azért egy
hangon a’ kérdésre így felelének: Ra-
vából kölcsön kért 150 német forin-
tokkal vásárolta az Ekklésia az
orgonát, de közel sem abból a’ czél-
ból köcsönözött, hogy a’ pénz vagy
annak kamatja az Ekklésia pénztárá-
ból fizettetnék ki: hanem most is itt a’
közönség és az Ekklésia egy lévén a’
falu bikája el adattatott. Közhelyen a’
nyomásban Széna termesztetett s’ az
Ekklesiai egyének is csak nem mind-
nyájan ajándékozást ígértenek a’ fen
írt pénz tömeg kifizetésére, valamint
annak kamatját, jelenbenis gazda-
szám szerént Músttal kifizették. Így
igyekeznek abban is hogy a’ pénz köl-
tésben fel iratott s orgonára tett költ-
ségetis szorgalommal hasonló módon
ki egészítik mi szerént annyit kíván-
nak a’ pénztárnak áldozni az Ekklésia
által szerzett orgonáért.” Nem tud-
juk, ki és mikor javította és építette
fel a Szászmagyarósról vásárolt orgo-
nát. Hermann Binder,  az erdélyi
szász templomok orgonáinak kuta-
tója szerint a jelenlegi szászmagya-
rósi orgonát Johannes Prause építette
1793-ban, 1907-ben pedig a Rieger
testvérek – felhasználva a régi orgo-

naházat – újraépítették. Egyelőre
nincs adatunk egy előtte vagy vele
párhuzamosan létező orgonáról, így
a kérdés nyitott marad. A következő
évtizedekben a pipei orgona jól mű-
ködött, nincsenek adatok javításról. A
székelykeresztúri unitárius egyház-
községnél található esperesi levéltár-
ban találtam néhány iratot, melyek –
más írott források hiányában – színes
képet rajzolnak az egyházközség
1880-as évekbeli életéről. 1878–1883
között Deák József kántortanítóként
működött Pipén. 1882. augusztus 
30-án néhány presbiter panaszlevelet
fogalmazott meg az énekvezér ellen,
és felküldték Kolozsvárra. Az állt
benne, hogy a kántor-tanító a gyer-
mekek tanítását elhanyagolta, felesé-
gére bízta, jómaga pedig „távol a
lakásától áts mesterséget folytatott”.
Más egyéb sem volt rendben: „[...] a
templomba a gyermeki ének hang
egészen megállott – ismétlő iskola
soha sem volt, az iskolai rend olyan,
hogy az alszegi és felszegi párt, nagy,
héber szőllő karokkal merőn agyba
főbe verték egymást”. Számos olyan
cselekedetét is felrótták, ami az egy-
házközség becsületét, hírnevét sér-
tette. Az esperes békítő lelkészt
küldött a faluba, de a békítés nem si-
került, az eklézsia véleménye az volt,
hogy Deák József „beszéddel és ma-
gaviseletével miket tett, ellehet mon-
dani, hogy nem belső emberhez illő a
zsidókkal, a részegesekkel, a falu és
ekklésia ellenségeivel cimborál.”
Annyira el voltak keseredve, hogy
kérték a mester mindenképpeni eltá-
volítását, mert „gyermekeinket a szá-
szok, olahok vagy a távol[a]bb fekvő
magyar pápisták iskolájába nem akar-
juk neveltettni.” Deák József 1883-
ban eltávozott Pipéről.

Rá egy évre a pipei egyházközség
új orgona vásárlása mellett döntött,
minek érdekében a püspöki hivataltól
egyházi szintén megrendezett gyűj-
tést akartak jóváhagyatni. Az 1884.
december 4-i keltezéssel érkezett vá-
laszlevél azonban nem volt kedvező:
„[...]a mely örömmel vettem tudomá-
sul a nevezett eklézsia azon buzgó tö-
rekvését mely szerint, régi orgonája
helyett egy ujnak készíttetését vette
munkába, ép annyira sajnálom, hogy
kérésnek nem tehetek eleget, tekintet-
tel egyfelől arra, hogy jelen viszo-
nyok között e nemü felhívásomnak
alig lenne kellő eredménye de másfelől

egy orgona készítetésére sokkal cseké-
lyebb jelentőségű dolog, minthogy
azért czélszerű lenne az egész valáss-
közösségben kéregetést indítani.”

A pipeiek nem mondtak le tervük-
ről, a számadási jegyzőkönyv hosszú
listát közöl azokról a pipei hívekről,
akik a nemes cél érdekében gabonát
és pénzt adományoztak. Ugyancsak
ez évben egy 100 forintos, különleges
adomány is érkezett az eklézsiához
egyenesen I. Ferenc József császártól.
A számadási adatok szerint két mag-
tárat készítettek, egyet az orgonaalap
számára, a másikat a kepemegváltási
alapra.

1886-ban és 1889-ben az orgona
fúvóját javíttatták ki, ezért irhát vásá-
roltak. 1893-ra az orgonaalap elérte
a 346 forint 74 krajcár értéket. 1895-
ben elérkezettnek érezték az időt az
orgona beszerzésére: megfogadták és
szerződést kötöttek a brassói Nagy
József orgonakészítő mesterrel, a
számadatok szerint két alkalommal
400 forintot fizettek neki. Nagy Jó-
zsef és személyzete 1896. május 15-
én érkezett Pipére. Nem tudjuk,
mennyi ideig dolgozott az orgonán. A
karzatot átalakították, az orgona fel-
építése után Nagy József  megfestette
a karzatot is. Átvételkor az orgonát
szentábrahámi mester, Tóth Vilmos
vizsgálta meg, szakértői véleményét
írásba foglalta, de a véleményezés
napjainkra elveszett. A számadási
jegyzőkönyv beszámol az orgona fel-
állításakor történt bevételekről és ki-
adásokról: az eklézsia 84 forintot
köcsönzött magánszemélyektől,
Nagy Józsefnek kifizették a még hát-
ralevő 200 forintot.  A számadás
végén megjegyezték: „10. E helyen
megjegyeztetik, hogy az ekklézsia 670
frt. költséggel egy díszes orgonát ké-
szíttetett, mely az ígényeknek minden
tekintetben megfelel. Orgona művész
brassói Nagy József volt.” 1898-ban
két levelet és egy „reklamálást” kül-
dött az egyházközség vezetősége az
orgonakészítőnek.

Az orgona a toronnyal szembeni
karzaton, a mellvédben található.
Hangterjedelme C-f’’’-ig. Regiszterei:
principál 4’, oktáv 2’, quint 2 2/3, fu-
vola 4’, nagy fuvola 4’. A hangszer fú-
vója eredetileg a karzat aljában volt.
Ha az orgonára vonatkozó adataink
elég gyérek is, a székelykeresztúri es-
peresi levéltárban egy sor olyan iratot
találtam, amelyek az új orgona készí-
tése  előtt, 1895 decemberében a kán-
tor-tanító és az egyházközség közti
viszony romlásáról és az orgona felté-
telezhetően szándékos megrongálásá-
ról tudósítanak.

1895 decemberében Fekete Do-
mokos lelkész levélben értesítette az
esperesi hivatalt Gyulai Ferenc kán-
tortanító méltatlan viselkedéséről. A
tanítást hanyagul végző mester he-
lyett a lelkészt bízták meg a vallásó-
rák megtartásával, ami személyes
konfliktushoz vezetett – erről szól a
második levél. 1896. augusztus 23-án
már a presbiterek egy része is tiltako-
zott levélben az esperesi hivatalnál
kántortanítójuk viselkedése miatt. Az
esperes felfüggesztette állásából a ta-
nítót, ő azonban megtagadta az orgo-
nakulcs átadását. Végül szeptember
17-én elfogadta a felfüggesztés té-
nyét, és a kulcsot is visszaadta, a keb-
litanács pedig az orgona rögtöni
megvizsgálást rendelte el. A vizsgálat

eredménye: „[...] az orgona jelenlegi
állapotában használhatattlannak bi-
zonyult, mert a változatok mindenike,
ha kihúzatik, a billentyük érintése
nélkül írtózatos összezavart hangokat
ad, s mindaddig sípol, míg a fuvóból
a szél kifogy. A billentyük egy része
pedig játszás közben lemarad, nem
pattan vissza sőt némelyik még han-
got sem ad. Ezen hibák pedig az
énekvezér felfüggesztése előtt bizo-
nyosan nem lehettek meg, mert addig
az orgona hangja elég tiszta és sza-
batos volt: s ő maga sem tett soha je-
lentést arról, hogy az orgonában
valami hiányt vett volna észre.”

Az első világháborús orgonasíp-
rekviráláskor a pipei orgonáról csak
azt jegyezték meg 1917-ben, hogy
1850 után készült, tehát nem ment-
hető fel. Az orgonasípokat elvitték,
erről az 1922. augusztus 23-i püspöki
vizitáció jegyzőkönyvéből értesü-
lünk: „Ugyancsak a háború céljaira
az orgona sípjait is elvitték. Az egy-
házközség tervbe vette először egy uj
harang, azután az orgona sípok be-
szerzését.” A sípok értékében befolyt
pénzből orgonaalapot létesítettek,
emellett Bálint Mózes 200 lejes ado-
mányát e célra külön kezelték. Bár az
1920-as években nem haladtak a
homlokzati sípok helyettesítésével,
ajánlatok azért érkeztek: 1925. de-
cember 30-án a temesvári Wegens-
tein cég küldte el az ajánlatát fejléces
levelében, majd 1926. február 6-án a
Frankfurt-Ludwigsburgban székelő
és romániai kirendeltséggel is rendel-
kező Sauer cég is felajánlotta szolgá-
latait. Sajnos nem tudjuk, mikor és ki
által történt a homlokzati sípok pót-
lása, az orgona rendbetétele.

Csupán egy 1947-es orgonajavítás
számadatai maradtak meg: ezek sze-
rint az orgona javítása 6600 lejbe ke-
rült, és a festékvásárlás arra utal,
hogy a hangszert újrafestették. A
számadás nem nevezi meg a javítást
végző mestert, azonban az 1988-as
orgonákról szóló kérdőívben Fóris
György egykori pipei lelkész egy
1945-ben végzett orgonajavítást
említ, melyet Maksai Ákos végzett.
Véleményem szerint, mivel 1945-ben
a számadás nem említ más javítást,
ugyanarról a javításról van szó.

Az elkövetkező évek egyetlen írott
forrásai az évi lelkészi jelentések.
Ezekből megtudjuk, hogy 1974-ben
Fóris Géza lelkész és felesége – a
többi között – az orgonát is újrafes-
tették: „Július – E hónapban fejeztük
be a feleségemmel a templom padok
festését. Lefestettük olajfestékkel a
padokat, szószékkoronát, orgonát, aj-
tokat. A padok eleje, jobban mondva
az első padok, az orgona előtti rész 
(a karzat mellvédje, szerk. megj.)
mintát kapott. A munkálatokat köz-
munka fejében végeztük el, ami érték-
ben 2500 lejt tett ki.” 

A fentebb említett 1988-as kérdőív
szerint akkor az orgona állapota jó
volt, minden változata működött.
Fóris Géza a régi orgonával kapcso-
latban ezt írja: „a feljegyzések nem
tanuskodnak róla, valószínű egybeé-
pült a jelenlegivel.”

Orbán Dezső jelenlegi pipei lel-
késztől orgonafelmérésünk alkalmá-
val megtudtuk, hogy kb. négy évvel
ezelőtt egy Nagyváradról érkező or-
gonakészítő tiszította meg a hang-
szert, és levegőmotort szerelt bele.    

A pipei unitárius templom orgonáinak története
Márk Attila



Július eleje. Szeszélyes időjárás. mintha
csak áprilisi tréfálkozás lenne…

Tegnap 20 foknyi lehűlés, ma megint ká-
nikula.

Margitsziget, kutya meleg. A kútból jót
lehet inni. A zenélő kútból. A székely ezer-
mester legjelentősebb alkotása a zenélő kút
volt, messzi földről csodájára jártak. 1820 és
1822 között készült a kupolával lezárt épít-
mény egy már létező vízvezetékrendszer fel-
használásával. Különlegessége az a szerkezet
volt, amely minden hat órában különböző ze-
nedarabokat játszott a víz hajtóerejének fel-
használásával. A kupola tetején
Apolló-szobor arccal a Nap állását követte
nap nap után. A szerkezetet és a szobrot
1836-ban egy hatalmas hóvihar tönkretette.
A zenélő kút másolatát 1936-ban a Margitszi-
geten állították fel, és többszöri felújítás után
ma is működik. A nevezetes zenélő kúton
kívül számos – falusi templomok számára ké-
szült – orgona építése fűződik nevéhez; ezek
közül kettő ma is áll: a kibédi és a vámosgál-
falvi. Míg előbbi felújítva ma is működik, az
utóbbi rendbetételére nem kerül pénz. S ma
már nem nagyon tudni helyét sem annak a 8
méter széles s 63 méter hosszú Maros-híd-
nak, amely teljes egészében fából készült, a
fáma szerint egyetlen vasszeg felhasználása
nélkül. Jómagam még látni véltem annak a
hídnak levert cölöpeit a mostani nagy híd fe-
lett, alacsony vízálláskor ki-kilátszottak még
az ötvenes évek végén, hatvanas évek elején
a folyó által rájuk hordott iszap s homok alól.
S a régi városháza padlásán, a Bolyaiak tere
sarkán ott porosodott még a régi kútszerkezet
maradványa is. Június végén múlt 232 éve,
hogy világra jött Erdőszentgyörgyön Bodor
Péter. 1848–49-ben sokoldalú tehetségét a
szabadságharc szolgálatába állította. Sok-
csövű orgonaágyút szerkesztett láncos go-

lyókkal. Gyutacsgyárat működtetett váro-
sunkban. Egy új típusú gyutacs bemutatása
során, BemJózsef tábornok fogadószobájá-
ban érte a halál. Kolozsváron a Házsongárd
árkába temették 171 éve, augusztus elején,
már a fehéregyházi csata után… Sírhelye is-
meretlen. De ha netán felmégy a Vártemplom
tornyába, tudd, kedves Olvasóm, hogy azt a
lépcsőt is ő építette, s talán egypár gerendája
emlékezik még keze nyomára.

Vártemplom tornyában haranghoz menet
lépcsőd nyikordul, kezedet dicséri.
(Gálfalvi orgonád hangja nem éri
el fülem. Játszik velem a képzelet

s a kétely: sárkányodat legyőzöd-e?)
Te égi lékbe, magasságos kútba
építél hangokból hidat. Azúrba
vágytál…

Június végén, 1825-ben született a Kőrösi
Csoma-kutatás első nagy alakja is, DukaTi-
vadar. A szabadságharc alatt GörgeyArtúr
titkáraként és hadsegédjeként szolgált. A vi-
lágosi fegyverletétel után Angliába emigrált,
ott 1853-ban orvosi diplomát szerzett. Mint a
Brit Kelet-Indiai Társaság orvosa, Kalkuttá-
ban, majd Moghir körzetében teljesített szol-
gálatot. Itt kezdett el behatóan foglalkozni
Kőrösi Csoma Sándor munkásságával.
1855-ben elzarándokolt Dardzsilingbe,
Csoma sírjához, és elkezdte hagyatékának
összegyűjtését. Munkája eredményeként adta
ki a máig alapműnek számító Life and Works
of Alexander Csoma de Körös, illetve ma-
gyarul Kőrösi Csoma Sándor dolgozatai
című könyvét (Londonban, illetve Budapes-
ten egyaránt 1885-ben jelent meg).

A Múzeumok éjszakáját – 2003 óta Ma-
gyarországon is – Szent Iván napja, az év leg-
hosszabb napja közelében rendezik meg.
Budapest és az ország számos városának mú-

zeumai és gyűjteményei várják a látogatókat
éjjel is. Fél évtizede az egész Kárpát-me-
dence magyarlakta területeinek számos mú-
zeuma csatlakozott: Marosvásárhely,
Sepsiszentgyörgy, Alsócsernáton – hogy csak
mutatóba álljon itt néhány közülük. Az idén
javarészt online tárlatvezetések, virtuális túrák
vártak. Ilyen a nemsokára a partiumi határ
mellé, Debrecenbe költöző Magyar Termé-
szettudományi Múzeum (MTM) virtuális
térbe költözött 2020. Az év fajai kiállítása.

Magyarországon – ma már bizton mond-
hatjuk így: a Kárpát-medence magyarlakta te-
rületein – évről évre megválasztják (mi
magunk megválaszthatjuk) az év élőlényeit
és természeti képződményeit. A különböző
szakmai szervezetek által meghirdetett sza-
vazásokkal az a cél, hogy felhívják a figyel-
met a természet szépségeire, a biológiai
sokféleségre, ezek megőrzésére és folyama-
tos védelmére. Az MTM az elmúlt években
összefogta ezeket a törekvéseket, és gyűjte-
ményeit, valamint tudásbázisát felhasználva
időszaki kiállításon mutatta be az év fajait.
Idén újdonságként összegyűjtötték és bemu-
tatják, hogyan járulnak hozzá gyűjteményei
és kutatásai a biodiverzitás megismeréséhez,
megőrzéséhez.

Az idén a tatár juhar, a vidra, a keresztes
vipera, a megalodon, a süllő, a tavaszi álga-
néjtúró, a csoportos csészegomba, az erdei
fülesbagoly, a májvirág, a turmalin – mind-
mind az egész Kárpát-medencében fellelhető
növények, állatok, kövületek és ásványok –
láthatók itt.

Mellette, több más virtuális kiállítással
egyetemben, egy másik kiállítás – a Trianon,
Természetrajz a Kárpátoktól az Adriáig
címet viselő – is a Kárpát-medence egységes
élő- és élettelen természeti világáról szól. A
múzeum virtuális kiállítás keretében emléke-
zik meg a trianoni diktátum aláírásának 100.
évfordulójáról. A Magyar Királyság termé-

szetrajzi kutatásait az I. világháború előtt a
gyarapodás, fejlődés, a Kárpát-medencei és
egzotikus gyűjtőutak jellemezték, több város-
ban múzeumok, tudományos társulatok, szel-
lemi műhelyek alakultak. Budapest után a
leghíresebb az 1859-ben alakult (kolozsvári
székhelyű) Erdélyi Múzeum Egyesület és
múzeuma volt. A múzeumok intenzíven gya-
rapították gyűjteményeiket. A Nemzeti Mú-
zeumon belül működő természettudományos
gyűjtemények ekkor kerültek a világ élvona-
lába. Ennek a lendületes fejlődésnek vetett
véget az I. világháború, majd a trianoni béke-
diktátum okozta országcsonkítás és következ-
ményei. A társadalmi és gazdasági
veszteségek mellett a magyar tudományos
életet is súlyos csapás érte: a kutatók kisebb-
ségi élethelyzetbe vagy szülőhelyük elhagyá-
sára kényszerültek. Becslések szerint
összesen 400–500 ezer ember érkezett az el-
csatolt területekről a hétmilliósra fogyatko-
zott csonka Magyarországra. A kiállítás a
természetrajzon keresztül mutatja be a tria-
noni döntésnek az élet minden területére ki-
terjedő hatását: hogy mi jellemezte a Trianon
előtti természetrajzi kutatásokat, hogyan be-
folyásolták a döntés következményei a kuta-
tói és intézményi sorsokat. Ezeréves
otthonunk, a Kárpát-medence bio- és geodi-
verzitása páratlan természeti érték. A térség
tudományos kutatásának eredményei termé-
szetes módon csak Kárpát-medencei kontex-
tusban értékelhetőek. Ma már a Magyar
Természettudományi Múzeum szakemberei
is, akárcsak korábban, számos határon túli
természettudományos kutatási programban
vesznek részt, s ez fordítottan igaz az elcsa-
tolt területeken élő kutatókra.

Íme, az összetartozás egyik hiteles, le nem
tagadható példája.

Maradok kiváló tisztelettel.
Kelt 2020 nyarán, 106 évvel a szarajevói

gyilkosság és 100 évvel Trianon után

Kiss Székely Zoltán

Teleki-virág – az összetartozás jelképnövénye – a visegrádi Áprily-völgyben

A margitszigeti Bodor-kút másán az Apolló-szobor Vásárhelynek int
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Közép-Európa legnagyobb könnyűze-
nei flashmobja érkezik szeptember-
ben a kincses városba a szegedi
CityRocks és a kolozsvári Iskola Ala-
pítvány közös szervezésében. Kolozs-
vár főterén több száz Kárpát-
medencéből érkező profi és amatőr
zenész fogja játszani a műfaj legna-
gyobb slágereit.

A Cityrocks egy zenészekből álló baráti
kör Szegedről, amelyhez szerte Európából
már csaknem 1500-an csatlakoztak. A több
száz amatőr és profi zenészből álló óriás-
zenekar korábban már olyan világklasszisok
slágereit dolgozta fel, mint a Queen, a Metal-
lica, Depeche Mode, Billy Idol vagy az
AC/DC.

A kezdeményezéssel az a cél, hogy az élő
zene, azon belül is a rockzene minél több
emberhez jusson el, valamint hogy a gyakor-
lott muzsikusok mellett olyan amatőrök is
megtapasztalhassák az élő fellépés élményét,
akik eddig csak otthon, magukban tudtak ze-
nélni.

A CityRocks produkció első alkalommal
Szegeden jelentkezett 2018-ban, akkor 400
magyar és külföldi zenész vett részt. Egy
évvel később már 500-an regisztrálták magu-
kat, így Kecskemét városa is ízelítőt kapha-
tott abból, milyen az, amikor gitárok, dobok
és más hangszerek százai szólalnak meg. A
koncertekről készült videókat már 100 milli-
ónál is többen látták világszerte, több tarta-
lomszolgáltatóval való együttműködésnek is
köszönhetően.

„A kezdeményezés népszerűsége a többi
közt annak köszönhető, hogy a résztvevők-
nek egyedülálló élményt jelent több száz
másik emberrel közösen zenélni, másrészt a
kezdők, akár a gyerekek is kipróbálhatják,
milyen érzés zenekarban muzsikálni” –
mondta Gajda Ferenc. A CityRocks főszerve-
zője elmondta: a kolozsvári kétórás nagykon-
certen egyebek mellett Billy Idol, a Black

Sabbath, az AC/DC, a Depeche Mode, a
Queen és Bryan Adams egy-egy slágere is
felcsendül majd.

„Ma már szinte versengenek értük a ma-
gyar és külföldi városok. Idén is lett volna
magyarországi nagykoncert, de sajnos a ko-
ronavírus-járvány miatt törölni kellett a júli-
usi dunaújvárosi rendezvényt, és későbbi
szabad időpont hiányában jövőre kellett ha-
lasztanunk. Arra több mint 600 zenész jelezte
már a részvételi szándékát” – mondta Gajda
Ferenc

„Alig pár napja indítottuk el a jelentkezést,
de már most nagyon sokan jelezték, hogy el-

jönnek. Úgy gondoljuk, a hosszú járványidő-
szak után fontos, hogy legyenek olyan közös-
ségi események, amelyek összehozzák az
embereket, a Kárpát-medencében élő alkotó-
kat, tartozzanak bármely nemzetiséghez.
Ezért a zenei villámcsődület a magyar zené-
szek mellett a Kárpát-medencéből és Közép-
Európa bármelyik szegletéből érkező
zenészeknek is teret ad” – mondta Nagy Zol-
tán Levente.

A kolozsvári Iskola Alapítvány elnöke sze-
rint a nemzeti összetartozás évében ez egy jó
lehetőség arra, hogy a Kárpát-medencében
élő magyarok és más nemzetiségek közösen
alkossanak maradandót egy olyan zenei mű-
fajban, amely generációk életét, fiatalságát
meghatározta.

„Szeretnénk, ha Kolozsvár főtere is hely-
színe lenne egy ilyen produkciónak, amely
majd évek múltán is hatalmas érdeklődésnek
örvend, ilyen formában nemcsak egy zenei
megmozdulást, hanem Kolozsvár magyar fő-
terét is népszerűsítve. Mivel 2020 első fele
nagyon nehéz év mindannyiunk számára,
szeretnénk, hogy az emberek így is emlékez-
zenek erre az évre. A villámcsődület termé-
szetesen minden biztonsági intézkedést
betartva fog megvalósulni” – tette hozzá az
alapítvány elnöke.

A zenészek jelentkezését a www. cityrocks.ro
oldalon várják a szervezők, a részvétel re-
gisztrációhoz és előválogatáshoz kötött. A
szeptemberi nagykoncert mindenki számára
ingyenes. (közlemény)

CityRocks Kolozsváron

Idén 40 éves a Csíkszeredai Régizene
Fesztivál. E kerek évfordulót rendkí-
vüli programmal készül megünne-
pelni a fesztivált szervező Hargita
Megyei Kulturális Központ. Az év ele-
jén a rendkívüliséget biztosan nem
így képzelték el, de mindent megtet-
tek, hogy az idei fesztiválon is méltón
ünnepelhessünk. 

2020. július 11-én kezdetét veszi Csíksze-
redában egy kilenc napon át tartó esemény-
sorozat, amelynek programkínálatában
szabadtéri kiállítás, különböző koncertek,
zenés emléktúra, borkóstoló, koncertvideók
és hangszerbemutatók szerepelnek. De kite-
kinthetünk Erdély távolabbi pontjaira, nosz-
talgiázhatunk a régi emlékek
felelevenítésével, egy-egy archív felvétellel,
meghallgathatjuk a korábbi fellépőket, vala-
mint részesülhetünk a 40 év mesés története-
iben.

A járvány okozta bizonytalanság próbára
tette a szervezőcsapatot. Keresték a legjobb

megoldást a folyton változó
körülmények között. De
most örömmel jelentik be: a
mostani helyzet lehetővé
teszi a koncertek megszerve-
zését is, így tíz eseményen
találkozhat közönség és ze-
nész. Ugyanakkor gondol-
nak azokra is, akik nem
tudnak oda utazni, őket az
online térben várják, kap-
csolódjanak be az esemé-
nyekbe. Azt remélik, hogy
így még több emberhez jut-
hatnak el, és még több ér-
deklődőt vonzhatnak maguk
köré, mint az eddigi évek-
ben. 

Ebben az évben még in-
kább a helyi művészek és
értékek kerülnek előtérbe.
Külföldi és távoli előadók
lélekben lesznek velük, és

természetesen várják őket nagy szere-
tettel jövőre, 2021. július 10–18. között.

Fontosnak tartják kiemelni, hogy idén
céljuk a zene és helyi épített örökség
kapcsolatának megmutatása. Tervük,
hogy a zenei felvételek turisztikailag ki-
emelt, látványos épületekben készülje-
nek, felhíva a figyelmet a környezet
egyedi építészeti kultúrájára.

A Csíkszeredai Régizene Fesztivál élt
már meg nehezebb időket is, éppen ezért
úgy gondolták, hogy ebben a különleges
helyzetben még inkább szükséges, hogy
a régi zene szeretete, a régi hangszerek
tisztelete és az ezeket körülvevő histori-
kus világ újra összehozzon bennünket,
mint ahogy azt már teszi 40 éve itt, Csík-
szeredában.

A fesztivál programjai az érvényben lévő
egészségügyi biztonsági intézkedések betar-
tásával zajlanak majd. A koncerteken a he-
lyek száma a térnek megfelelően korlátozva
lesz, a helyeket a megérkezés sorrendjében
lehet elfoglalni. 

A szervezők felhívják az érdeklődők fi-
gyelmét, hogy a programok között lesznek
regisztrációhoz kötöttek is, ezt szem előtt
tartva tervezzenek, és időben regisztráljanak
az eseményekre.

A fesztivál hivatalos weboldala a 
www.regizene.ro címen érhető el. 

A programokról az érdeklődők tájékozód-
hatnak a fesztivál Facebook-oldalán.
(https://www.facebook.com/Csikszeredai.Re-
gizene.Fesztival) (közlemény)

Rendkívüli programmal jelentkezik a 40 éves Csíkszeredai Régizene Fesztivál



PÁLYÁZATI REJTVéNY
1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11

12 13 14 15 16 17 18 19

20 21 22

23 24 25

26 27 28 29 30

31 32 33 34 35 36

37 38 39 40 41 42

43 44 45 46 47

48 49 50 51 52 53

54 55 56

Amegjelölt sorokban, oszlopokban szereplő helyesmegfejtéseket július 16-ig a
Népújságcímére(DózsaGyörgyu.9.szám)beküldők–kétszemély–egy-egykönyvet
nyerhetnek.Apályázatiszelvényt–apályázatcímévelegyütt–kérjükkivágniésa
borítékraráragasztani.(Egyborítékbancsakegypályázatiszelvényszerepelhet.)

Akétrejtvényazonosszámúmeghatározásaitkeverveközöljük.Amegjelölt
négyzetekbekerülőbetűketfolyamatosanösszeolvasvaegy1902-ben,HenryLeland
általalapítottamerikaiautómárkanevétkapjuk.Könnyítésülegybetűtelőrebeír-
tunk.

VÍZSZINTES: 1. Ütközés, karambol – Folyamodvány, kérelem. 7. Sértetlen – Tech-
nikai atmoszféra. 8. Égéstermék – Gabonanövény. 9. Focibíró eszköze – Kavarni kezd!
11. Bibliai férfi – Kissé téved! 12. Táblakép – Savanyú folyadék. 14. Skálahang – Patás
állat. 15. Férfinév – Cikkely, gerezd. 18. Innivaló – Lét. 19. Rejtőzködik, bujkál – Ráma,
foglalat. 22. Rangjelző szó – Svéd és máltai gépkocsijelzés. 23. Komolytalan, link –
Redőny. 25. Lócsemege – Tesz, helyez. 27. Klubegyed – Kacat. 28. Arab állam – Gabonát
levág. 30. Megfelelő – A kobalt vegyjele. 31. Éra, időintervallum – Épületet felújít. 
FÜGGŐLEGES: 1. Harmónia, nyugalom – Férfi, argóban. 2. Erkölcstan – Indián

törzs. 3. Betűt vet – Bosszúságot kifejező szócska. 4. Maró folyadék – Hüvelyk, inch. 5.
Szigetel – Épületszint. 6. Ész, elme – Korbács. 10. Többkarú állat – Irányító, parancsnok.
13. Természetes – Hideg évszakot átvészel. 16. Fedezet, kaució – Énekel. 17. Durmol,
szundít – Szándék. 20. … atya bűne (J. M. Eca de Queiros) – A Jupiter egyik holdja. 21.
Igét deklinál – Sóder. 24. Pad – Vízi jármű. 26. Söröző, kocsma – Lakat része! 29.
Kettőzve, egyik nagyszülő – A nitrogén és a kén vegyjele. 

Koncz Erzsébet

A JÚNIUSI éVFORDULÓK (3.)
című pályázat nyertesei:

Harasztovics Zsolt, Marosvásárhely, Înfrâţirii u.  
Személy Béla, Marosvásárhely, Avram Iancu u. 

A pályázati rejtvény megfejtése:
DICKENS; BOZ; ROCHEL; ENGEL; JACOB; RADÓ;

ZöLD; KöRöSFŐI; TÓTH
Kérjük a nyerteseket, 

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

Megfejtés 
a június 26-i számból:

Ikrek:Shalimar

Skandi:
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az irányba néznek. 1 2 3 4 5 6

7 8

9 10 11

12 13 14

15 16

17 18

19 20 21

22 23 24

25 26 27

28 29 30

31

1 2 3 4 5 6

7 8

9 10 11

12 13 14

15 16 E
17 18

19 20 21

22 23 24

25 26 27

28 29 30

31

C

H

C öE

H

B

B

V

Szerkeszti: Kiss éva 902.

VÍZSZINTES:1.Titkosrendőr,Martinovicshíve,225évehaltmeg(Ferenc).10
Szürkés fűféle. 11. Idegen női név. 12.Matematikus,egyetemitanár,125éveszületett
(Géza).17. Erőszakkal elvesz. 19. Francia rt. 20. Űrmérték. 21. Erősen tapad. 22. Nelli
…, orosz tornásznő. 23. Menet közben. 24. Fejvesztett rémület. 25. Szikladarab. 26. Tripla
betű. 27. Rövid köszönés. 28. Akkor indul! 29. Erősen (zene). 31. Erzsébet egyik becézése.
34. Szerelem (latin). 36. Erek! 37. Igeképző. 39. Bagdad lakója. 41. Tarlóhántást végez.
43. El … (görög-spanyol festő). 45. Német kikötőváros. 47. Francia focis (Raymond).
48. A hélium és a jód vegyjele. 49. Micsoda? (orosz). 51. …-Ce (kínai filozófus). 53. Az
övéi (latin). 54.Festő,MTA-tag,100évehunytel(Gyula).55.Újságíró,műfordító,
100évehaltmeg(Leó).56. Az ón vegyjele.
FÜGGŐLEGES:1. Németország NOB-jele. 2. Szibériai folyam. 3. Balkáni főváros.

4. Drámai színésznő. 5. Elektród. 6. Rag, a -ről párja. 7. Doktor (röv.). 8. Jászvásár honi
neve. 9.Nobel-díjasUSA-belifizikus,100éveszületett(Owen).13. Festő (Béla). 14.
Rakás, halmaz (biz.). 15. Japán vallás. 16. Sodrás. 18. Hím állat. 20.Újságíró,politikus,
emigráns, 150 éve hunyt el (János). 21. A tetejére. 22. Gömbmetszet. 24. For-
rasztóeszköz. 25. Tarzan fia. 27. Keleti német. 29. Kézben tart.  30. Forró égöv. 32. Így
(latin). 33. Abban az időpontban. 35. Vigadozik. 38. Élő fa (angol). 40. Római kettő. 42.
Angol sarkkutató (sir John). 44. Német határozatlan névelő. 46. Utó ellentéte. 50. Tupoljev
repülőgépe (röv.). 52. Védelmez. 
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KOBAK KöNYVESBOLT

Marosvásárhely,
Győzelem tér 

18. szám, 

www.bookyard.ro
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TIKA
H2O

u q

Ê GYUFA 
BELSEJE!
NéVELŐ

u PÁRATLAN
NÓVA!

HATÁRRAG

u q INDIAI FöLD-
SZOROS
MAGAS 
NöVéNY

u

SPANYOL
FESTŐ 

(SALVADOR)
u

q q E. DANTES
BöRTöNE

AMPER

u q TINTA-
CSEPPEK!

TONNA

u

Ê

q q
Kilyén 

levente

1

3

ÓA

A

A

2

Husz János aforizmája az
igazságról:

Keresd az igazat, hallgasd
az igazat, tanuld az igazat…

(az aforizma befejező része
a rejtvényben alakul ki)

4 Á
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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.

www.caritsanmed.ro

Pályázati felhívás 
tervezésre

ASapientiaAlapítványésaSapientiaErdélyiMagyarTudo-
mányegyetemmagánpályázatothirdetazegyetemúj,Sepsiszent-
györgyészakihatárában,aSepsiArénávalszemben,mintegy12
haterületenelhelyezkedőcampusánakgeneráltervezésére.Acam-
pusoktatásiésadminisztratívfelületeket,laboratóriumokat,sport-
létesítményeketésegybentlakástfoglalmagába.
Arészletespályázatidokumentáció2020.június22-tőle-mailben

igényelhető. Az igényléseket a következő címre várjuk:
office@sapientia.ro.
Azajánlatoknaklegkésőbb2020.augusztus10-én17óráigkell

megérkezniükaSapientiaAlapítványkolozsváriszékhelyére(Ko-
lozsvár,Mátyáskirály/MateiCorvinu.4.)postán,vagyszemélye-
senbenyújtva.



ADÁSVÉTEL

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

ELADÓK gépek mechanikai feldolgo-
záshoz. Tel. 0744-882-031. (7944-I)

ELADÓ sürgősen és olcsón tökéletes
állapotban levő 2007-es,  fehér Skoda
Octavia kombi 1.9 TDI teljes felsze-
reltséggel, 234.000 km-ben. Nem igé-
nyel beruházást. Ára 2300 euró,
alkudható. Tel. 0748-667-599. (sz-I)

ELADÓK felparcellázott telkek: 764
m2, 905 m2, 982 m2, 2082 m2, Maros-
vásárhelyen, a Somostetőn (Platoul
Corneşti).  Érdeklődni naponta 10–17
óra között. Tel. 0730-912-710, 0770-
274-001. (7966-I)

LAKÁS

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

ELADÓ ház (2006) 60 ár felparcellázható

telekkel Marosszentgyörgyön, főúton,

közel a Selgroshoz; 53 ár telek

Nyárádremete (Eremitu) területén, 4 km-

re a szovátai polgármesteri hivataltól,

aszfaltos főút mellett, 165 méteres

nyitással. 6.000 euró. Tel. 0744-438-594.

(22128)

ELADÓ nyaraló Nyágrán (Stânceni

Neagra), az Állomás utca 410. szám

alatt (Maros megye). Telefon:

0365/738-366, 0744-450-570. 

(7942-I)

KIADÓ egyszobás lakás, 42 m2,

közös udvaron, külön órákkal, udvar-

ral, a Republicii-Köztársaság téren.

250 euró. Tel. 0740-158-557. 

(7943-I)

KIADÓ garzon a November 7. ne-

gyedben, 170 euró. Tel. 0740-158-

557. (7943-I)

TORNÁCOS családi (hétvégi) ház

eladó 2000 m2 területen Székelysár-

don: szoba, konyha, kamra, három

gázégővel, villanyvezetékkel, istálló

szekérszínnel, amely megfelel ga-

rázsnak is. A beépített terület udvarral

együtt 500 m2, 1200 m2 kert szőlővel

és gyümölcsfákkal, 300 m2 beültetett

termő szőlős 130 tővel. Tel. 0749-

866-375. (sz-I)

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

KIADÓ bútorozatlan garzon a Köves-
dombon. Tel. 0740-035-489.  (7965-I)

UDVAROS házat vásárolok Vásárhe-
lyen vagy környékén, lakás 100 m2

körül +  300–400 m2-es udvar. Tel.
0741-941-953. (sz-I)

TÁrSKErESő

MAROSVÁSÁRHELYI HÖLGY va-
gyok, 58–85 év közötti barátot kere-
sek. Jelentkezőket „Itt a nyár” jeligére
a szerkesztőségbe várok, telefon-
számmal. (7933) 

MINDENFÉLE

KOMOLY, megbízható, gyereket sze-
rető dadust keresünk hosszú távra.
Tel. 0742-311-821. (7894-I)

PARKETTCSISZOLÁST vállalok.
Tel. 0747-346-252. (7859-I)

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

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

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

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

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

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

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

BETEGGONDOZÁST vállalok. Tel.
0772-042-884. (sz-I)

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

HOSSZÚ TÁVRA tapasztalattal ren-
delkező, megbízható bébiszittert ke-
resek két gyerek mellé (5, illetve 6
éves) napi 8 órára. Tel. 0741-372-
619. (sz.-I)

TETŐFEDÉST, szigetelést, kisebb ja-
vításokat vállalunk és fateraszokat
készítünk. Tel. 0769-389-182, András.
(7822-I)

A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények,

reklámok tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!
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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, GPS-

flottamenedzsment-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

FRISS ÚJSÁGOK 
kaphatók  

SZOVÁTA központjában, a Fő úton. (sz.-I)



GONDOZÓNŐT keresünk. Tel. 0770-

676-986. (sz-I)

VÁLLALOK építkezési munkálato-

kat. Tel. 0741-352-972. (7397-I)

MUNKÁLATOKAT végzünk: háztetőt

cserépből vagy lemezből, kisebb javí-

tásokat stb. Tel. 0745-680-818.

(7947-I)

ÁCSMUNKÁT, tetőfedést bármilyen

cseréppel, cserépforgatást, kültéri és

beltéri építkezést vállalok. Tel. 0758-

737-660. (-)

MOSÓGÉPEKET és hűtőszekrénye-

ket javítok. Tel. 0755-825-502. 

(7963-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Soha el nem múló szeretettel, de

Isten akaratában megnyugodva,

fájó szívvel emlékezünk a ká-

posztásszentmiklósi TÓTH 

ELEMÉRRE halálának tizedik év-

fordulóján. Akik ismerték, gon-

doljanak rá kegyelettel. Emléke

legyen áldott, nyugalma csendes!

Szerető családja. (7340-I)

Elmentél tőlünk, mint a lenyugvó
nap, de szívünkben élsz, és
örökre ott maradsz. 
Fájdalommal emlékezünk id.
DOBOS FERENCZRE halálának
harmadik évfordulóján. Szerető
felesége, fiai, menyei, két uno-
kája, a rokonok és jó barátok. 
Emléke legyen áldott! (7930-I)

„Az apák nem csak néhanapján
szeretik a gyereküket. Ez a szere-
tet végtelen és örökké tart! ”

(George Strait)
Szomorú szívvel emlékezem
édesapámra, MÁRTON DÉNESRE
elhunytának második évforduló-
ján. Nyugalma legyen csendes!
Lánya, Kati. (sz-I)

Fájó szívvel és soha el nem múló

szeretettel emlékezünk július 

3-án és 7-én szüleimre, PERES 

JÓZSEFRE és PERES ANNÁRA

haláluk 19. évfordulóján. 

Fiuk, Jancsi és családja. 

(7960) 

Fájó szívvel és soha el nem múló

szeretettel emlékezünk július 6-

án BIRTALAN ZITÁRA született

Bereczki halálának második év-

fordulóján. Jóságát és szeretetét

szívünkben őrizzük. Mert a jók

örökké élnek, mint a csillagok.

Emléke legyen áldott, nyugalma

csendes! (-I)

Már három éve hogy itthagytál,

azóta üres a helyed, ifj. TÖRÖK-

GÁLL KÁROLY. Emlékedet meg-

őrizzük. Nyugodj békében!

Testvéred, Ilus, Öcsi és családja.

(mp-I)

ELHALÁLOZÁS

Fájó szívvel tudatjuk az ismerő-

sökkel, volt kollégákkal, hogy 

SZÁSZ ANNA 

tanárnő életének 77. évében el-

hunyt. Holttestét június 30-án he-

lyeztük örök nyugalomra. 

Nyugodjon békében! 

Szerettei. (7957-I)

Fájó szívvel tudatjuk, hogy 

a szeretett férj, édesapa és nagy-

tata,

HERCZEG KÁROLY ISTVÁN

2020. július 2-án elhunyt. Teme-

tése a marosvásárhelyi reformá-

tus temetőben lesz 2020. július

4-én déli 12 órakor. 

Szerető felesége és lányai.

(7969-I)

Fájdalommal búcsúzik a jó barát-

tól, apatárstól, apóstól és nagy-

apától, 

HERCZEG KÁROLY ISTVÁNTÓL

a Bordi család: Juli, Géza, Örs és

a kis Hanga. (7969-I)

Mély fájdalommal és megtört

szívvel tudatjuk, hogy a szere-

tett férj, édesapa, nagyapa,

após, 

BENDE SÁNDOR 

életének 68. esztendejében meg-

pihent az Úrban. 

Drága halottunk temetése 2020.

július 4-én 13 órakor lesz a ma-

rosvásárhelyi református teme-

tőben. 

A feltámadás reményében bú-

csúzik a gyászoló család. 

(7964-I)

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a sze-
retett édesapa, nagytata, dédtata,
rokon, kolléga, barát és szom-
széd, 

id. SZAKÁTS PÉTER
életének 76. évében 2020. július
2-án elhunyt. Temetése 2020. jú-
lius 6-án 13 órakor lesz a maros-
vásárhelyi református sírkertben. 

A gyászoló család. (-I)

rÉSZVÉTNyILVÁNíTÁS

Őszinte részvétünket fejezzük
ki és együttérzünk Bende 
Katalin kolléganőnkkel szere-
tett ÉDESAPJA elvesztése mi-
atti fájdalmában. A Maros
Megyei Tanács munkaközös-
sége. (7962-I)

KÖSZÖNETNyILVÁNíTÁS

Köszönetet mondunk mindazok-
nak, akik részt vettek drága
halottunk, HARKÓ ROZÁLIA szül.
Kutasi temetésén. A gyászoló
család. (7956-I)
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REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK,GARÁZSKAPUK és
egyéb árnyékolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy vá-
lasztékban. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-638. (sz.-I)

TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német
REHAU profilokból. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-
638. (sz.-I)

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

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

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

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

ÁLLATGONDOZÓT alkalmazunk teljes ellátással. Tel. 0744-624-
809. (64843)

MAROSMEGYEICÉG hollandiai munkapontra alkalmaz FESTŐ-
KET. Amit ajánlunk: 15 eurós órabér. Érdeklődni a 0762-986-532-es
telefonszámon. (64840-I)

VARRÓNŐKET alkalmazunk fázismunkára. Munkaprogram: hét-
főtől péntekig reggel 6.30-15.00. Fizetés nettó 1800-2200 lej + utazási
költségtérítés + étkezési utalványok. Telefon: 0728-298-421. (p-I)

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

TAKARÍTÓCÉGTAKARÍTÓNŐKET alkalmaz. Munkaprogram:
hétfőtől péntekig 7–15.30 óra között. Fizetés: nettó 1500 lej + az uta-
zási költség megtérítése + étkezési utalványok. Telefon: 0728-298-
421. (p-I)

Szolgáltatás–Üzletiajánlat

Életed elszállt, mint a virágil-
lat, de emléked ragyog, mint
a csillag. Jóságos szíved
pihen a föld alatt, minden
könnycseppünk nyugtassa
álmodat.
Te, aki annyi szeretetet adtál,
mindig mellettünk álltál.
„Ha emlegettek, köztetek le-
szek, szeressétek egymást,
ahogy én szerettelek. Ne sír-
jatok, én már nem szenve-
dek, a fájdalom az, hogy nem
lehetek veletek. Búcsúztam
volna, de erőm nem enge-
dett, csak a szívem súgta halkan: isten veletek.”
Szorgalom és munka volt életed, örökre megpihent két dolgos
kezed. Mint egy fénysugár, védtél s ragyogtál felettünk, nélkü-
led szomorú, üres az életünk.
Mély fájdalom költözött három éve a szívünkbe, nem múlik el
soha, itt marad örökre. Nem halljuk a hangod, nem fogjuk a
kezed, nem érezhetjük szeretetedet, nem lehetünk már veled.
Itthagytál mindent, amiért küzdöttél, és akiket oly nagyon sze-
rettél.
Számunkra te sosem leszel elhunyt, örökre élni fogsz, mint a
csillagok. Kegyetlen volt a sors, hamar elválasztott tőlünk, de
a Te szíved életünk végéig, utolsó leheletünkig köztünk marad.
A lelkében az elképzelés, a rendezési mód és a szorgalom
csúcsérzéke volt. Nagy vágya szerint szeretett alkotni, szép
csodákat teljesíteni. A lelke fényében a szeretet, igazság, be-
csület, tisztesség állt szívében tisztán.
Tetőérzelemmel szerette a férjét, fiát, a rokonságot és máso-
kat. A vágya lelkében, szívében a szorgalom, tisztelet, elegan-
cia, divat csúcs fölött járt.
A feleségem fénysugár volt, van, lesz az életemben, túlértékel-
tem a szemem fényénél.
Manyika fényben úszó, fényvonzó, fénysugár volt életében.
Áldott emléked szívünk legmélyebb érzésével őrizzük lelkünk-
ben életünk végéig.
Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk életünk legszomo-
rúbb napjára, 2017. július 3-ára.
Mély, fájdalmas, szomorú szívvel, tele megtört, gyógyíthatatlan
sebekkel emlékezünk VITA MANYIKÁRA – MÁRIA, született
Marton – elhunytának harmadik évfordulóján. Szívünkben
örökké élni fogsz. Nyugodj békében!
Bánatos férje, Árpi, fia, Zsolt, unokája, Alett, menye, Krisztina.
(7882)

Oly rövid volt az idő, amely alatt hírne-
vednek örvendhettem, de oly hosszú
volt az a 22 év, amely az örömöt fájó
könnyekké változtatta. 
Fájó szívvel emlékezünk ifj. GÁLL 
DEZSŐKÉRE. Emlékét örökké megőriz-
zük.  
Édesanyja, testvére, Öcsi és családja.
Nyugodj békében, drága DEZSŐKÉM!
(mp-I)



TÁJéKOZTATÓ
Tisztelt páciensek!

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

Laboratóriumi mintavételre hétfőtől péntekig 7–11 óra között
várjuk önöket.  
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Viseljmaszkot,
mert

megmentheti
azéleted!

Vigyázzarra,
hogy:

• mossál kezet/fertőtlenítsd,
mielőtt a maszkot megérintenéd.

• ellenőrizd, hogy a maszk ne
legyen szakadt vagy lyukas.

• a maszk színes oldala legyen
kívül.

•  a maszk fémszállal áthúzott
részét igazítsd az orrodhoz.

• a maszkot a gumifüllel rög-
zítsd 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 füled-
ről.

• a használt maszkot tartsd
távol magadtól és más felületek-
től.

• a maszkot mindig lehetőleg
fedeles szemeteskosárba dobd.

• miután eldobtad, mossál
kezet vagy fertőtlenítsd.

Vigyázzarra,
hogyNE:

• használj szakadt vagy nedves
maszkot.

• csupán a szájadat vagy az or-
rodat 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, ami-
kor beszélsz valakivel.

• hordd a maszkot az állad
alatt.

• kerüljön az általad használt
maszk más keze ügyébe.

• használd újra az egyszer
használatos maszkot.

Viseljmaszkot,
mutasdmeg,
hogyfelelősség-
teljesember
vagy!


