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Napokon belül megnyitják
a moduláris kórházat

Készülnek a súlyos állapotú páciensek fogadására

Színházi évadnyitó
szakmai
elismerésekkel

1803 óta folyamatosan van színjátszás Marosvásárhelyen, és a színészeknek, a színház kulisszák mögött
dolgozó munkatársainak, valamint a
közönségnek köszönhetően a színház
immár 76. évadát nyithatják meg.

____________2.
Népi kincseink
ünnepe

A Maros Művészegyüttes, az Erdélyi
Hagyományok Háza Alapítvány és a
Pro Folk Dance Egyesület másodszor
szervezi meg a Folkfórum fesztivált,
az egymás mellett élő Maros megyei
etnikumok gazdag szellemi örökségének ünnepét.

____________4.
Erdélyben
szaporodnak
az égbekiáltó jelek
A héten már meghaladta a napi négyezret az igazolt koronavírus-fertőzöttek száma, és sajnos a súlyos állapotban lévő,
intenzív terápiás ellátásra szoruló páciensek száma is meredeken emelkedik. Emiatt előreláthatólag napokon belül
ismét megnyitják Marosvásárhelyen az orvosi egyetem
sportcsarnokában kialakított moduláris kórházat, ahol a járvány előző hullámaiban nagyon súlyos állapotban lévő, zömében
más
megyékből
átszállított
koronavírusos
pácienseket láttak el.

Menyhárt Borbála

Fotó: Nagy Tibor (archív)

A Maros Megyei Közegészségügyi Igazgatóság aligazgatója,
dr. Ferencz Loránd lapunk érdeklődésére elmondta: mivel az utóbbi időben a járványügyi helyzet országszerte rosszabbodott, rövidesen ismét
megnyitják a marosvásárhelyi George Emil Palade Orvosi, Gyógyszerészeti, Tudomány- és Technológiai Egyetem sportcsarnokában a tavaly
tavasszal kialakított moduláris kórházat. Mint ismeretes, a járvány előző
hullámaiban rendkívül súlyos állapotban lévő pácienseket láttak el az
egyetem udvarán lévő létesítményben, elsősorban más megyékből szállítottak oda betegeket azokban az időszakokban, amikor országszerte telítődtek a helyek az intenzív terápiás osztályokon.
(Folytatás a 4. oldalon)

Rendkívül fontos kiemelni, hogy itt találhatók Erdély legkorábbi olyan építési feliratai, melyek megnevezik az
építtetőket, a védőszentet, és a templom építésének menetéről is képet
nyújtanak.

____________15.
In memoriam
prof. dr.
Benedek István
____________20.

A prioritások prioritása

Mózes Edith

A tanévkezdés napján fő hír volt, hogy az USR PLUS emberei
utcai verekedésbe keveredtek, vagyis a koalíciónak újabb háborús
napja volt. Ez pedig megerősíti, hogy sem az USR PLUS, sem Florin
Cîţu nem hajlandó semmiféle kompromisszumra.
Azonban történtek tanévkezdéskor (tragi)komédiába illő események is. A miniszterelnök például a bukaresti Gheorghe Lazăr Főgimnázium tanévnyitó ünnepségén a tévékamerák előtt táncra
perdült a diákok társaságában. Szemmel láthatóan nem hatott rá,
hogy a járvány 4. hulláma máris megtöltötte a kórházakat koronavírus-fertőzöttekkel, a lakosság nagy része nem tudja fizetni az egekig érő energiaszámlákat, hogy az alapélelmiszerek meg minden
egyéb ára folyamatosan emelkedik.
Egy másik igen figyelemreméltó esemény volt, hogy a tanügyminiszter Bukarestben egy olyan óvodát avatott fel ünnepélyesen, amelyik semmiféle engedéllyel nem rendelkezik. Vagyis ki sem nyitja
kapuit a gyermekek előtt, és nem tudni, meddig marad zárva. A gyermekek egy, az önkormányzat által bérbe vett épületben kezdik el a
tanulást.
A politikusok kedélyét a belső választások kavarják, nem az emberek problémái. A politikai nagyotmondások nem szünetelnek, tovább folyik az ízléstelen sárdobálás, a kölcsönös vádaskodás mind
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
7 óra 2 perckor,
lenyugszik
19 óra 31 perckor.
Az év 260. napja,
hátravan 105 nap.

Ma ZSÓFIA,
holnap DIÁNA napja.
DIÁNA: a római mitológiában
a vadászat istennője, akit gyakran oldalán szarvassal ábrázoltak. A név jelentése: ragyogó,
összefügg a nappal szóval.

IDŐJÁRÁS

Felhőátvonulás, záporeső
Hőmérséklet:
max.200C
min. 160C

VALUTAÁRFOLYAM

BNR – 2021. szeptember 16.
1 EUR

1 USD

100 HUF

1 g ARANY

4,9482

4,2041

1,4167

240,3689

A csütörtöki lottóhúzás nyerőszámai

31, 7, 34, 25, 29 +2

8, 14, 31, 26, 19, 20
9, 12, 25, 13, 32, 40

Megyei hírek

NOROC PLUS: 0 8 1 8 6 8

SUPER NOROC: 2 8 5 5 1 6
NOROC: 7 7 8 3 9 9 6

Színházi évadnyitó szakmai elismerésekkel

Kedden este a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház
Tompa Miklós Társulata a Keresztes–Szabó–Demény–Apostolache szerzők által írt és Keresztes
Attila által rendezett Egy római tragédia c. zenés
vígjátékával nyitotta meg a 76. nagyszínpadi
évadját. Az előadás végén – immár a hagyományhoz híven – elbúcsúztatták a nyugdíjba vonuló kollégáikat, és átadták a Manószok – a
színház ifjúsági csoportjának, önkénteseinek –
titkos szavazata alapján kiválasztott, Mosoly díjjal kitüntetett társulati tagoknak járó elismerést.

A színházhoz kötődő átkomponált 19. századi bohózat
méltó keretet biztosított arra, hogy az előadás végén átadják az elismeréssel járó oklevelet és szerény ajándékot
azoknak, akik évtizedekig álltak Thália szolgálatában, illetve a két Mosoly díjast is köszöntsék. Gáspárik Attila, a
színház vezérigazgatója rövid köszöntőjében elmondta,
1803 óta folyamatosan van színjátszás Marosvásárhelyen
(rövid története elhangzott a darabban is), és a színészeknek, a színház kulisszák mögött dolgozó munkatársainak,
valamint a közönségnek köszönhetően a színház immár 76.
évadát nyithatják meg.

Először a Mosoly díjasok neveit fedték fel. Az idén
Kádár Noémi (az előadásban Gallovics Noémit alakító)
színésznő és Bokor Barna (Somosdy Nagy Barnabás rendezőt játszó) színművész vehette át, bizonyára sokunk kedvenceiként, hiszen számos más előadásban is mindketten
kiváló alakítást nyújtottak. Az oklevelek és a virágcsokrok
átadását követően búcsúztatta el az igazgató a nyugdíjba
lépő kollégákat is. Először annak a Szabó Annamáriának
köszönték meg munkáját, aki 1978-tól dolgozik a Nemzetiben, több mint száz előadás díszletét tervezte, rendezte
be, és Gáspárik Attila szerint nem volt olyan darab, amelynek díszletéhez legalább egy ecsetvonással nem járult
volna hozzá. Negyvenkét év szorgos, kutató, dokumentáló,
jegyzetelő, lejegyző, archiváló munka után váltak meg Ferencz Éva irodalmi titkártól, igen értékes háttérmunkájától.
Az igazgató köszöntötte a teremben jelen levő Brassai
Zsombort, a Színházkutató Központ új vezetőjét. Végül az
igazgató Sófalvi Aranka férfiöltöztető munkáját is méltatta,
aki nyolcévi munka után mondott búcsút a színháznak.
Mind az előadást, mind a díjazott és a nyugdíjba vonuló
egykori színházi munkatársakat vastapssal jutalmazta a közönség. (vajda)

Újra Gurul a Rádió

A Marosvásárhelyi Rádió folytatja a Gurul a Rádió sorozatát, idén szeptember 18-26. között 21. alkalommal is útra
kel, hogy kerékpáron járja be adáskörzetét. Indulás szeptember 18-án 10 órakor a Marosvásárhelyi Rádióstúdió
udvaráról. Kialakult útvonalukon bejárják Maros, Hargita
és Kovászna megye egy részét.

Október 15-ig lehet
szociális lakások igényelnie

Szeptember 15-én kezdődött el és október 15-ig tart az az
időszak, amíg szociális, fiataloknak épített ANL-, illetve állami alapból épített lakások jövő évi bérlésére iratkozhatnak fel az igénylők. Azoknak, akik az elmúlt években
kerültek fel a várólistára, de még nem jutottak lakáshoz,
jelentkezniük kell az adataik időszerűsítése érdekében. A
típusnyomtatvány letölthető a polgármesteri hivatal honlapjáról: www.tirgumures.ro, illetve igényelhető a hivatal
10-es számú irodájában. A kérvényeket a 13-as irodában
iktatják, illetve a primaria@tirgumures.ro vagy az infopublic@tirgumures.ro e-mail-címen fogadják. Tájékoztatás a
0265/268 30-as telefonszám 197-es mellékállomásán.

Átalakítják az Aranykakas előtti
körforgalmat

A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal az Aranykakas
előtti körforgalom átalakítását tervezi. A közlekedési bizottságban úgy döntöttek, hogy az Aranykakas előtt a régi helyébe egy új, ideiglenes körforgalmat alakítanak ki, és a
következő hónapokban felmérik ennek hatását. A hivatal
arra biztatja a lakosságot, hogy osszák meg a tervvel kapcsolatos véleményüket, mert a lehető legjobb változatot
szeretnék kivitelezni. A látványterv Soós Zoltán polgármester közösségi oldalán tekinthető meg.

Marosvásárhely is csatlakozik
az országos takarításhoz

A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal is csatlakozik az
országos takarítási akcióhoz szeptember 18-án a Let’s Do
It, Romania! partnereként. A városban a következő helyeken takarítanak: Segesvári út, Somostető, valamint a Megyei Sürgősségi Kórház melletti erdőnél. A város idén is
csatlakozik a projekthez, az önkénteseknek különböző
eszközöket (kesztyűk, szemeteszsákok, védőmaszkok,
fertőtlenítőszerek) biztosít – nyilatkozta Soós Zoltán polgármester. A résztvevők szombaton 10 órakor találkoznak
a sportcsarnoknál. A helyszínen két tömegközlekedési
eszköz áll majd az önkéntesek rendelkezésére, amelyekkel eljuthatnak a takarításra kijelölt területekre. Azok, akik
részt vennének a kampányban, jelezzék szándékukat
szombatig az alábbi felületen: https://membership.letsdoitromania.ro. A Let’s Do It, Romania! fő partnere idén is a
Környezetvédelmi, Vízügyi és Erdészeti Minisztérium.

Maga alá temette a föld

Tegnap délelőtt Mezőcsáváson egy mélyre ásott sáncban
egy személyt maga alá temetett a föld, és életveszélybe
került. Miután a mentők kiemelték, 20 percen át tartott az
újraélesztése. A SMURD helikoptere szállította kórházba,
helyreállt pulzussal.
Hírszerkesztő: Mezey Sarolta

Gazdanap Szovátán

Fotó: Bereczky Sándor

Szombaton tizedszer tart gazdanapot az RMGE Maros
szervezet, ezúttal a szovátai Maros közbirtokosság székhelyén (Iszujka u. 1. szám). A rendezvényen jelen lesznek a
szervezethez tartozó gazdakörök képviselői, továbbá az agráriumot képviselő szakértők, politikusok, hazai és magyarországi meghívottak.
Az ünnepélyes megnyitó 11 órától lesz, majd ezt követően átadják a Pro Agricultura Transilvaniae-díjakat tíz
olyan személynek, aki hozzájárult a megye (és nem csak)
mezőgazdaságának fejlesztéséhez. Díjazzák a „Legszebb
konyhakertek” vetélkedő nyerteseit is. A programot kiegészíti az immár hagyományos helyi termékek vására, a tenyészállat és mezőgazdaságigép-kiállítás, lesznek kulturális

és családi programok, a gyerekek pedig népi játékokkal ismerkedhetnek meg. Természetesen nem marad el ilyenkor
a szintén hagyományos bográcsos főzőverseny, és lesz töltelékeskáposzta-készítő vetélkedő is.
A gazdanapot azzal a céllal szervezi meg az RMGE
Maros szervezet évről évre, hogy a székelyföldi, illetve az
erdélyi magyar gazdák, vállalkozások, a gazdamozgalommal szimpatizálók megismerjék egymást, bővítsék ismereteiket, tapasztalataikat megosszák egymással, megértsék
azt, hogy miért van szükség a szakmai ismeretek állandó
bővítésére, a farmvezetők jó menedzsmentjére, arra, hogy
termékeiket időben és a lehető legjobb áron értékesítsék,
valamint, hogy jól érezzék magukat, kikapcsolódjanak. Természetesen nem csak a gazdákat várják a rendezvényre,
hanem bárkit, aki megismerkedne a szervezettel, vagy aki
csupán kikapcsolódna. (v.gy.)

A CED Közép-európai Gazdaságfejlesztési Nonprofit
Kft. marosvásárhelyi regionális képviselete, a Pro Economica Alapítvány és a St. Georgius Manager Klub átfogó
tematikus vállalkozói hetet szervez szeptember 18–24. között Marosvásárhelyen.
A tematikus hét minden napján a rendezvények fő célkitűzése a közösségépítés és információcsere mellett a különböző gazdasági szektorok szereplőinek bemutatkozása,

egy-egy ágazat kihívásainak részletes ismertetése. A záróesemény a II. Kárpát-medencei magyar vállalkozói konferencia, amelynek keretében nemzetközi szintű kitekintésre,
üzleti partnerkapcsolatok bővítésére lesz lehetőség. A szakmai programokon (amelyeket a szervezők a közösségi oldalon hirdetnek) való részvétel regisztrációhoz kötött.A
járványügyi helyzetre való tekintettel a helyek száma korlátozott.

Vállalkozói hét Marosvásárhelyen

RENDEZVÉNYEK

Szilvaízfőző nap Marosjárában

Szeptember 18-án tartják Marosjárában a 9. hagyományos szilvaízfőző napot. Az esemény 10 órakor a demecseri Citrom Band fúvószenekar felvonulásával kezdődik,
majd kulturális programmal folytatódik, színpadra lépnek
a marosfelfalui Bíborka, az erdőcsinádi Árvalányhaj és a

csittszentiváni Gyöngyvirág néptánccsoportok. A rendezvény táncházzal és utcabállal zárul.

Idősek napi ünnepség

Október 1., az idősek nemzetközi napja alkalmából szeptember 30-án ünnepséget szervez a Romániai Nyugdíjasok Szövetségének Maros megyei fiókja. Akik részt
szeretnének venni az ünnepi ebéden, naponta 10-13 óra
között iratkozhatnak fel a szövetség Bolyai utca 36. szám
alatti székhelyén.
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EU-ajánlások az újságírók
biztonságos munkavégzése érdekében

Az Európai Bizottság csütörtökön ajánlásokat mu- dítsák elő az együttműködést az online platformok és az olyan
tatott be az EU-tagállamok számára az unióban dol- szervezetek között, amelyek szakértelemmel rendelkeznek az
gozó újságírók biztonságos munkavégzésének újságírókkal szembeni fenyegetések kezelésében.
Mivel a bizottság szerint a női újságírók több fenyegetésnek
fokozása érdekében.

Vera Jourová, az Európai Bizottság értékekért és átláthatóságért felelős tagja az ajánlásokat bemutató sajtókonferencián
azt mondta: hivatása miatt egyetlen újságíró biztonsága se kerülhet veszélybe. Támogatni és védeni kell őket kell, mivel
szerepük elengedhetetlen a demokrácia működéséhez – tette
hozzá.
Az újságírók elleni egyre gyakoribb támadásokkal összefüggésben az uniós testület felszólította a tagállamokat, hogy
a hatályos nemzeti és európai jogszabályok teljes körű érvényesítésével és az uniós bűnüldöző szervekkel együttműködve
alaposan vizsgálják ki az összes ilyen jellegű bűncselekményt,
és vonják büntetőeljárás alá az elkövetőket.
A bizottság hangsúlyozza: alapvető fontosságú az is, hogy
a média megkülönböztetésmentesen férhessen hozzá információkhoz, ideértve a sajtókonferenciákat és a hatóságok birtokában lévő dokumentumokat is.
A testület továbbá arra ösztönzi a tagállamokat, hogy moz-

vannak kitéve, mint férfi társaik, az ajánlásban azt szorgalmazzák, hogy a tagállamok támogassák azokat a kezdeményezéseket, amelyek célja a női újságírók, valamint a kisebbségi
csoportokhoz tartozó és az egyenlőségi kérdésekről beszámoló
újságírók szerepvállalásának megerősítése.
Ezenfelül hangsúlyozzák, hogy a szerkesztőségekben és a
médiaágazat egészében egyaránt elő kell mozdítani az egyenlőséget és a befogadást, továbbá elő kell segíteni a kompetenciák és készségek folyamatos fejlesztését az újságírók védelme
szempontjából releváns szakmákban.
A tagállamoknak 18 hónappal az ajánlás elfogadását követően jelentést kell benyújtaniuk a bizottsághoz az ajánlás végrehajtása
nyomán
bevezetett
intézkedésekről. A
végrehajtáshoz a tagállamok uniós finanszírozást is igénybe
vehetnek.
Uniós adatok szerint tavaly több mint 900, újságírók elleni
támadást jelentettek az uniós tagállamokban.

Lengyelországnak meg kell változtatnia a nemi erőszak jogi definícióját annak érdekében, hogy erőteljesebben felléphessen a nőket ért támadásokkal
szemben – olvasható Európa Tanács nők elleni erőszakkal és családon belüli erőszakkal szembeni fellépéssel
foglalkozó
szakértői
csoportjának
(GREVIO) csütörtökön közzétett jelentésében.

nek, hogy nem emelnek vádat olyan esetekben, amikor a szexuális aktus vitathatatlan, de a beleegyezés nem – hangsúlyozta a szakértői csoport.
A GREVIO azt is hiányolja, hogy Lengyelországban nincs
elég krízisközpont bántalmazott nők számára, ám hozzáteszi,
hogy Lengyelország nem az egyetlen ebben a tekintetben.
Annak érdekében, hogy a szexuális erőszak áldozatául esett
nők és lányok számára a szükséges átfogó támogatást nyújtsák, a GREVIO arra ösztönzi Lengyelországot, fogadjon el
több olyan kezdeményezést, amelyek ingyenes nőgyógyászati
konzultációt és vizsgálatot biztosítanak az áldozatok számára,
beleértve az illegális migránsokat is, akik nem jogosultak ingyenes egészségügyi ellátásra.
A szakértők amiatt is aggódnak, hogy nincs elég párbeszéd
az érintett kormányzati szervek és a nők elleni erőszak felszámolásán dolgozó nőjogi szervezetek között.
Az együttműködés a kormányzati és a civil szervezetek között segítené jobban értelmezni a nők és férfiak közötti strukturális egyenlőtlenségek és a nemi erőszak közötti kapcsolatot,
valamint ellensúlyozhatná a nőkkel szembeni negatív sztereotípiákat, amelyek legitimálják és fenntartják a nők elleni erőszakot – olvasható a jelentésben. (MTI)

Lengyelországnak meg kell változtatnia
a nemi erőszak jogi fogalmát

A GREVIO elismerését fejezte ki, hogy a lengyel vezetés
nemrégiben sürgősségi kitiltási végzéseket vezetett be, amelyek lehetővé teszik a bűnüldöző szervek számára, hogy ideiglenesen kilakoltassák a családon belüli erőszaktevőt. Mint
olvasható a jelentésben, a lengyel hatóságok törekednek arra,
hogy megkönnyítsék az igazságügyi eljárásokat a nemi erőszak áldozatai számára, például azáltal, hogy előírják az
ügyészségeknek a hivatalból való vádemelést nemi erőszak
esetében.
Felhívta azonban a figyelmet, hogy a nemi erőszak jogi definícióját meg kell változtatni a fizikai kényszerítésen alapuló
meghatározásról minden olyan szexuális cselekményre, amely
nem beleegyezésen alapul.
„A büntetőjogban a nemi erőszak beleegyezésen alapuló
meghatározása nélkül az ügyészek kivétel nélkül úgy dönte-

Uniós egészségvédelem:

Jobb betegségmegelőzés
és határon átnyúló együttműködés

Az Európai Parlament elfogadta tárgyalási álláspontját az EU betegségmegelőzési és járványügyi
rendszerének megerősítéséről és a határokon át
terjedő egészségügyi veszélyek közös kezeléséről –
áll az Európai Parlament Magyarországi Kapcsolattartó Irodája által kiadott sajtóközleményben.

Mózes Edith

A javaslatcsomag az új, modernebb uniós egészségbiztonsági rendszer egyik eleme, szorosabb együttműködést kér az
egészségügyi szervek és a határ menti régiók között, illetve
nagyobb átláthatóságot az uniós egészségügyi közbeszerzésekben.
A Parlament 598 szavazattal, 84 ellenében és 13 tartózkodás mellett elfogadta az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) hatáskörének kiterjesztésére
irányuló javaslatot. A képviselők fontosnak tartják, hogy az
uniós tagállamok nemzeti készültségi és reagálási terveket dolgozzanak ki, valamint naprakész, összehasonlítható és jó minőségű járványügyi adatokkal szolgáljanak. Emellett
biztosítani kívánják, hogy az ECDC megbízatása a fertőző betegségeken túl a legfontosabb nem fertőző betegségekre is kiterjedjen, például a szív- és érrendszeri megbetegedésekre, a
légzőszervi betegségekre, a rákra, a cukorbetegségre és a mentális betegségekre.
Egy másik javaslat arra vonatkozik, hogy az unió a jövőben
miként előzhetné meg a határokon át terjedő egészségügyi válságok kialakulását, és hogyan készülhetne fel jobban rájuk. A
javaslatot 594 szavazattal, 85 ellenében és 16 tartózkodás mellett fogadta el a ház. A koronavírus-járvány rávilágított arra,
hogy a tagállamoknak – különösen a határ menti régióknak –
hatékonyabban kell együttműködniük, hangsúlyozzák a képviselők. A Parlament ezenkívül az uniós közbeszerzések eljárásainak egyértelműsítését és átláthatóságának javítását is
szorgalmazza.

Javítanák az együttműködést, az adatok és a bevált
gyakorlatok cseréjét a tagállamok, a Bizottság,
a Közegészségügyi Bizottság és az ECDC között
Joanna Kopcińska (ECR, Lengyelország) jelentéstevő a következőket mondta ezzel kapcsolatban: „Javaslatainkkal javítani szeretnénk az együttműködést, valamint az adatok, az
ismeretek és a bevált gyakorlatok cseréjét a tagállamok, a Bizottság, a Közegészségügyi Bizottság és az ECDC között. Ezáltal jobban fel lehetne készülni az egészségügyi
szükséghelyzetekre, és jobban össze lehetne hangolni az ellenlépéseket. Megállapodtunk arról is, hogy több adatelemzést
és járványügyi modellezést kell végeznünk ahhoz, hogy szélesebb körű epidemiológiai adatgyűjtéssel és -feldolgozással
segíthessük a tagállamokat a járványok megfékezésében.
Mindeközben tiszteletben tartjuk az egészségvédelem területén a tagállamokat megillető kulcsfontosságú hatásköröket.”
„Egy az egészség!”
„Az európai szakpolitikákban, valamint a válságokra való
felkészülést és reagálást szolgáló rendszereinkben mindenütt
az „Egy az egészség” koncepciót kell követnünk. A Covid–
19-válság kapcsán jól láthattuk, hogy egy népegészségügyi
probléma az európai társadalom valamennyi részének működésére kihat” – jelentette ki Véronique Trillet-Lenoir jelentéstevő (Renew, Franciaország). „Teljes mértékben támogatom,
hogy a gyógyszereknél a közös beszerzés legyen a norma. A
tagállamok pedig eredményesebben tudnának tárgyalni a
gyógyszercégekkel, ha közös álláspontot képviselve ülnének
tárgyalóasztalhoz” – tette hozzá. A Parlament tárgyalói most
a tagállamok képviselőivel ülnek tárgyalóasztalhoz, hogy
megállapodjanak a jogszabályok végső formájáról.
Javaslat egy új egészségbiztonsági keretre
Az európai egészségügyi unió kiépítésének részeként a Bizottság 2020. november 11-én új egészségbiztonsági keretre
tett javaslatot a koronavírus elleni küzdelem tapasztalatai alapján. E csomag részét képezi a határokon át terjedő súlyos
egészségügyi veszélyekről szóló rendelettervezet és az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ hatáskörének kiterjesztéséről szóló javaslat is.

Ország – világ
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91 millió lejt utaltak ki az oltási
központok személyzetének

Az egészségügyi minisztérium 91.480.000 lejt utalt
ki az oltási folyamatban részt vevő egészségügyi
személyzet elmaradt májusi, júniusi és júliusi bérének kifizetésére – tájékoztatott csütörtöki közleményében a tárca. Jelenleg zajlik az augusztusra
vonatkozó bérszükségletek központi összegzése –
idézi a közlemény Cseke Attila ügyvivő egészségügyi minisztert, aki ezúton mondott köszönetet az oltási folyamatban részt vevők erőfeszítéseiért. A
hivatalos adatok értelmében 2021. szeptember 13án országszerte 583 oltási központ működött, összesen 839 oltóponttal. Ezeken kívül 149 közkórházban
és 26 magánkórházban működtek oltópontok, a
szeptember 6-13. közötti héten 46 mobil csapatot
küldtek ki immunizálásra. (Agerpres)

Kihirdették a kiszolgáltatott
energiafogyasztók védelméről
szóló törvényt

Klaus Iohannis államelnök csütörtökön kihirdette a kiszolgáltatott energiafogyasztók védelméről szóló törvényt. A képviselőház szeptember 7-én fogadta el
döntő házként a törvénytervezetet, amely november
elsejétől lép hatályba. A jogszabály meghatározza a
kiszolgáltatott energiafogyasztók kategóriába való besorolás kritériumait, a rájuk vonatkozó szociális védelmi intézkedéseket és a háztartások alapvető
szükségleteinek kielégítését szolgáló energiaforrásokhoz való hozzáférést. A szociális védelmi intézkedések
lehetnek pénzügyi és nem pénzügyi jellegűek. Ezeket
az állami költségvetésből, helyi költségvetésből vagy
európai alapokból finanszírozzák. (Agerpres)

4,4 százalékkal nőtt az építőipari
termelés

Romániában 4,4 százalékkal nőtt az építőipari termelés az idei első hét hónapban a múlt év azonos
időszakához mérten – közölte csütörtökön az Országos Statisztikai Intézet. A szezonális és naptárhatással kiigazított adatok szerint a növekedés 3,1
százalékos volt. Az épületek típusa szerint a lakóépületeknél 28 százalékos növekedést jegyeztek fel,
ugyanakkor a nem lakóépületeknél 3,6 százalékos
csökkenést regisztráltak, az ipari létesítményeknél a
munkálatok volumene 1,6 százalékkal esett vissza.
Tavaly 15,9 százalékkal nőtt a romániai építőipar termelése 2019-hez mérten, miután 2019-ben is csaknem 28 százalékkal élénkült az előző évhez képest.

Közvitán
az Anghel Saligny-program

Közvitára bocsátotta az Anghel Saligny beruházási
program alkalmazási módszertanát a fejlesztési minisztérium – közölte szerda este a tárca. Cseke Attila
miniszter tájékoztatása szerint az 50 milliárd lejes
program valamennyi településnek előre kiutal egy
minimális összeget, amelynek a lehívásához mindössze a formai követelményeknek megfelelő pályázatot kell leadni. A közvitára bocsátott jogszabály
szerint valamennyi megyének legalább egy pályázatát jóváhagyják. A megyék legalább 140 millió lejt
költhetnek el úthálózat-korszerűsítésre. Községenként legkevesebb 4, városonként legalább 7 millió
lej előre kiszabott összeg áll a települések rendelkezésére infrastruktúra-befektetésekre. A megyei jogú
városok minimum 10 millió, a megyeszékhelyek legalább 43 millió lejt kaphatnak az alapvető közművesítési infrastruktúra fejlesztésére. (Agerpres)

A prioritások prioritása

(Folytatás az 1. oldalról)
a liberálisok háza táján, mind a koalícióban, mind pedig
a kisebbik kormánypártban. Nem csitul a Cîţu–Orbankonfliktus, erősödik a Cioloş–Dan Barna-viszály. Az
USR PLUS tagjai szerdától kezdődően online szavazhattak a párt új elnökéről, de már az első nap kitört a botrány, és felfüggesztették a szavazást.
A kormányfő az iskolakezdés napján azt mondta: a romániai oktatás számára jelenleg a Képzett Románia projekt megvalósítása a tét, hogy a huszonegyedik század
Romániájának huszonegyedik századi oktatást biztosítsanak. Azt ígérte, a projekt gyakorlatba ültetésére vonatkozó jogszabályt a hét folyamán elfogadja a kormány.
Érdeklődéssel várjuk!
Meglehet, ettől lett táncos kedve, vagy talán attól,
hogy „sikeresen megoldotta” az igazságügy-miniszter
helyettesítését, és elfogadtatta a polgármestereknek kiutalandó 50 milliárd lejes programot. Vagyis megmutatta, ki az erős ember a PNL-ben és az országban. Akit
lehet, lefizet, megvásárol, akit tud, megzsarol, a múlt heti
nagyváradi pártgyűlésen az is kiderült, hogy a fenyegetéstől sem riad vissza.
Nincs tehát új a nap alatt! Az ország vezető politikusai
számára továbbra is az egyéni és csoportérdekek képezik
a prioritások prioritását. Minden egyéb érdektelen számukra.
Egyelőre, legalábbis a nyilatkozatok szintjén, csupán
az RMDSZ-nek „szívügye” a család. Meglátjuk, mi lesz
belőle.
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Napokon belül megnyitják
a moduláris kórházat

(Folytatás az 1. oldalról)
Az igazgatóhelyettestől megtudtuk, hogy első lépésben tíz ágyat
készítenek elő a betegek fogadására, az ezeket elfoglaló páciensek
ellátását helyi személyzettel meg
tudják oldani, amennyiben azonban tovább súlyosbodik a járványhelyzet, bővíteni fogják az
ágyszámot, és ha a szükség úgy
hozza, akár más megyékből is áthelyeznek majd ide személyzetet.
A stratégiai kommunikációs
törzs több mint 43 ezer teszt eredményének a feldolgozása nyomán
tegnap 4441 új koronavírusos
megbetegedést jelentett. Jelenleg
6271 személyt kezelnek kórházban
koronavírus-fertőzéssel, közülük
741 szorul intenzív terápiás ellátásra. A kórházban kezelt páciensek között 182 kiskorú van, és
közülük tizenkettőt ápolnak az intenzív osztályon.
A kórházi ellátásra szoruló kiskorúak számának a növekedése
miatt érvénybe lépett a napokban a
Covid-betegek kezelését szabályozó egészségügyi minisztériumi
rendeletnek azon módosítása,
amelynek értelmében a kórházakban a gyerekosztályon, a kiskorú-

akkal együtt látnák el a koronavírussal bizonyítottan vagy gyaníthatóan fertőzött szülőket is.
Amennyiben a gyerek közben felgyógyulna, és elhagyhatja az intézményt, de a szülő továbbra is
kezelésre szorul, akkor az illető
osztálynak meg kell szerveznie az
áthelyezését a felnőttrészlegre –
adta hírül minap közösségi oldalán
az egészségügyi minisztérium.
Ennek kapcsán érdeklődtünk, hogy
mi a helyzet ezen a téren Marosvásárhelyen, vannak-e kiskorú fertőzötteknek fenntartott helyek,
illetve ápolnak-e koronavírusos
gyerekeket az egészségügyi intézményekben. Gáll Boglárka, a
Maros Megyei Klinikai Kórház
sajtószóvivője elmondta, az újszülöttosztályon, valamint a szülészeti
klinikán 4-4 helyet tartanak fenn
koronavírussal fertőzötteknek, a
gyerekgyógyászati klinikán pedig
7 hely van elkülönítve a fertőzésgyanús páciensek számára, ellenben, amint a teszt nyomán
beigazolódik a fertőzés, a gyerekeket átszállítják innen az 1-es számú
fertőzőklinikára. Ott jelenleg két
hely van fenntartva kimondottan
gyerek pácienseknek, ha a helyzet

úgy hozza, többet is fogadhatnak.
A szerda délelőtti adatok szerint
nem volt koronavírusos gyerek a
megyei klinikai kórházban.
A sajtószóvivő érdeklődésünkre
kifejtette, a 3 évnél kisebb, koronavírussal fertőzött pácienseket
kötelezően, 3 év fölött pedig kérésre egy szülővel vagy hozzátartozóval együtt utalják be, akkor is,
ha a hozzátartozó teszteredménye
negatív, ugyanis az illető személy
addig is kontaktusban volt a kiskorú pácienssel.
Amennyiben egy gyerek állapota annyira súlyosbodik, hogy intenzív terápiás ellátásra szorul,
akkor átkerül a Maros Megyei Sürgősségi Kórházba.
Gáll Boglárkától megtudtuk,
hogy a Maros Megyei Klinikai
Kórház egyes részlegein jelenleg
összesen 66 helyet tartanak fenn
igazoltan koronavírussal fertőzött
pácienseknek, 36 helyet pedig a
gyanús eseteknek. A szerdai adatok
szerint a 66 helyből 27-et foglaltak
el igazolt fertőzöttek, ebből 9-en
intenzív terápiás ellátásra szorultak. Az intenzív terápiás osztályon
a tíz ágyból csak egy volt szabad.

Az előző idényben döntős
Manchester City 6-3-ra legyőzte a három magyar válogatott labdarúgóval felálló
német RB Lipcsét a Bajnokok
Ligája csoportkörének első
fordulójában, szerdán.

két perc múlva jött az újabb válasz
Joao Cancelo átlövésével. A hajrában Angelino kiállítása miatt megfogyatkozott a lipcsei csapat, és
esélye sem maradt a pontszerzésre,
ráadásul Gabriel Jesus még egy védelmi hibát kihasználva beállította
a 6-3-as végeredményt.
A csoport másik összecsapásán
a Paris Saint-Germain-ben először
volt kezdő a Lionel Messi, Kylian
Mbappé és Neymar trió. A franciák
azonban hiába jutottak előnyhöz, a
vendéglátó belga Club Brugge
egyenlített, a második félidőben
pedig nem esett újabb gól.
A B jelű kvartettben az AC

Milan a félidőben még vezetett Liverpoolban, ám a hazaiak fordítani
tudtak, és otthon tartották a három
pontot, míg az Atlético Madrid
nem bírt vendégével, az FC Portóval.
A C csoportban a Dortmund
mellett az Ajax kezdett győzelemmel, a holland együttes Sebastien
Haller duplájával már a 9. percben
2-0-ra vezetett, az elefántcsontparti
csatár később még kétszer volt
eredményes, így mesternégyessel
zárt.
A D csoportban az Internazionale – Real Madrid rangadó a 89.
percben dőlt el a spanyolok javára.

Bajnokok Ligája: Hat gólt kapott
a Manchester City otthonában a Lipcse

A német együttesnél Gulácsi
Péter és Willi Orbán kezdő volt,
Szoboszlai Dominik a kispadon
kapott helyet, és a 60. percben állt
be. A hazaiak a 16. percben egy
szöglet utáni fejessel szereztek vezetést, majd a 28. percben Nordi
Mukiele borzasztóan szerencsétlen
mozdulattal saját kapujába fejelt,
Gulácsi tehetetlen volt. Még a szünet előtt szépített az RB, de kezezés miatt megítélt büntetőből a
City visszaállította a kétgólos különbséget. A fordulást követően
Christopher Nkunku második fejes
góljával 3-2-re módosította az állást. Azonban öt percre rá Jack
Grealish remek tekeréssel bevette
Gulácsi kapuját. A hazaiak les
miatt érvénytelenített gólt is szereztek, Nkunku pedig a 73. percben mesterhármast ért el. Azonban

Eredményjelző

Labdarúgó Bajnokok Ligája, csoportkör, 1. forduló:
* A csoport: Manchester City (angol) – RB Lipcse (német) 6-3 (3-1), Club
Brugge (belga) – Paris Saint-Germain (francia) 1-1 (1-1);
* B csoport: Atlético Madrid (spanyol) – FC Porto (portugál) 0-0, Liverpool
FC (angol) – AC Milan (olasz) 3-2 (1-2);
* C csoport: Sporting CP (portugál) – AFC Ajax (holland) 1-5 (1-3), Besiktas
(török) – Borussia Dortmund (német) 1-2 (0-2);
* D csoport: Internazionale (olasz) – Real Madrid (spanyol) 0-1 (0-0), Sheriff
Tiraspol (moldovai) – Sahtar Donyeck (ukrán) 2-0 (1-0).

Román és magyar futballbajnoki mérkőzések a televízióban

Szeptember17.,péntek:
* 16.00 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1, Look Sport: Petrolul 52 Ploieşti – Temesvári Ripensia (2. liga)
* 18.00 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1, Look Sport: FC Voluntari – CS Mioveni (1. liga, 9. forduló)
* 21.00 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1, Look Sport +: Bukaresti Rapid 1923 – Medgyesi Gaz Metan
(1. liga, 9. forduló)
Szeptember18.,szombat:
* 14.30 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1, Look Sport: Chindia Târgovişte – Konstancai Farul (1. liga, 9.
forduló)
* 16.00 óra, M4 Sport: Vác FC – Zalaegerszegi TE FC (Magyar Kupa)
* 19.00 óra, M4 Sport: SC Sopron – MOL Fehérvár FC (Magyar Kupa)
* 20.00 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1, Look Sport +: Universitatea 1948 Craiova – Bukaresti FCSB
(1. liga, 9. forduló)
Szeptember19.,vasárnap:
* 13.30 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1, Look Sport: Academica Clinceni – Campionii FC Argeş Piteşti
(1. liga, 9. forduló)
* 16.00 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1, Look Sport: Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK – Aradi UTA (1.
liga, 9. forduló)
* 16.00 óra, M4 Sport: FC Hatvan – Ferencvárosi TC (Magyar Kupa)
* 19.00 óra, M4 Sport: Nyíregyháza Spartacus FC – Budapest Honvéd FC (Magyar Kupa)
* 19.00 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1, Look Sport: Bukaresti Dinamo 1948 – Botosáni FC (1. liga,
9. forduló)
Szeptember20.,hétfő:
* 16.00 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1, Look Sport +: Kolozsvári Universitatea – Zsilvásárhelyi Viitorul
Pandurii (2. liga)
* 18.00 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1, Look Sport +: Bukaresti CSA Steaua – Sellemberki CSC 1599
(2. liga)
* 21.00 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1, Look Sport +: Kolozsvári CFR 1907 – CSU Craiova (1. liga,
9. forduló)

Folkfórum a várban

Népi kincseink ünnepe

Jövő hét végén népzenétől,
néptánctól, hagyományőrző
mesteremberek munkálkodásától lesz hangos és színes a
marosvásárhelyi vár. A Maros
Művészegyüttes, az Erdélyi
Hagyományok Háza Alapítvány és a Pro Folk Dance
Egyesület másodszor szervezi
meg a Folkforum fesztivált, az
egymás mellett élő Maros megyei etnikumok gazdag szellemi örökségének ünnepét.

Nagy Székely Ildikó

A szeptember 24–26. között zajló
rendezvény részleteiről szerda délelőtt számoltak be a kezdeményezők. A találkozóra – a Maros
Művészegyüttes sajtótájékoztatóinak védjegyeként szolgáló, a soron
következő esemény hangulatát előrevetítő környezetben – a várbeli
történelmi és régészeti múzeumban
gróf Bethlen Anikó néprajzi gyűjteményéből berendezett, Megőrzött
múlt című kiállítás helyszínén került sor.
Barabási Attila-Csaba, a Maros
Művészegyüttes igazgatója felidézte a két intézmény – a művészegyüttes és a Hagyományok Háza –
közös álmaként született 2019-es
interetnikai hagyományőrző fesztivált, amelynek hatalmas sikere a
folytatásra ösztönözte, kötelezte a
szervezőket. A világjárvány tavaly
ellehetetlenítette a nagyobb tömegeket mozgató rendezvényt, de idén
a járványügyi biztonsági előírások
betartása mellett a vár újra teret biztosíthat a Folkfórumnak.
A cél: összefogni azt a sokszínű
népi kultúrát, amit Maros megye
képvisel, az összefogás jegyében
építeni, ápolni az interetnikai kapcsolatokat. Három napon át népi
mesterek, adatközlők, táncosok lakják be a várudvart és annak egyes
bástyáit – tudtuk meg a Maros Művészegyüttes igazgatójától.
Kelemen László, a budapesti Hagyományok Háza főigazgatója, az

Erdélyi Hagyományok Háza Alapítvány elnöke szintén a rendezvény
üzenetére, a helyi értékek felmutatására, népszerűsítésére hívta fel a
figyelmet. A népi kultúra rohamosan pusztul, ezért az amatőr táncosokat és minden hagyományőrzőt
segíteni kell a tiszta forrás megőrzésében. Fontos, hogy kultúránk ne
pusztán múzeumokba beszorítva létezzen, hanem naponta megélhető,
szerethető legyen – fejtette ki Kelemen László.
A továbbiakban a program is körvonalazódott. 24-én, pénteken táncház nyitja meg a rendezvényt a
Kádárok bástyájában. A hivatalos
megnyitó szombat délelőtt 10 órakor kezdődik. Ekkor a térségünkben
eltűnőben lévő szász kultúráé lesz a
főszerep, a jelenlevők egy szász
együttes táncát is láthatják. A továbbiakban számos programpont váltja
egymást a Maros Művészegyüttes
tulajdonában levő nagyszínpadon
és a vár többi részében. A színpadon
mintegy ezer fellépő – köztük 15
amatőr néptáncegyüttes – mutatja
meg tudását, tehetségét, a várudvaron fafaragó, ikonfestő, népviseletkészítő és kovács várja egyebek
mellett a hagyományos mesterségekre kíváncsiakat. Az autentikus
népviseletek iránt érdeklődők az
említett Megőrzött múlt című kiállítást, valamint egy fotókiállítást is
megtekinthetnek.
A néptáncműsorok az interkulturalitás jegyében fonódnak egymásba, székely, szász, román és
cigány táncokat is megcsodálhatunk. A Maros Művészegyüttes a
magyar és román tagozat közös
produkciójával, a Közös kincs című,
furulyajátékra épített műsorral fogalmazza meg az egymás mellett
élő nemzetiségek harmóniáját. Az
ünnepi rendezvényt Marosvásárhely testvérvárosának, Zalaegerszegnek a néptáncegyüttese is
színesíti. A Folkfórum végleges
programja jövő hét elejétől lesz elérhető az esemény Facebook-oldalán.

Kötelezővé vált a Covid-igazolvány

Csak uniós digitális Covid-igazolvánnyal rendelkező személyek
férhetnek
hozzá
bizonyos szolgáltatásokhoz
és tevékenységekhez a 3 és 6
ezrelék közötti fertőzöttségi
rátájú településeken – döntötte el csütörtökön az országos járványügyi operatív
törzs (CNSU). A végső döntést
erről a kormány hozza meg.

A testület határozata szerint csak
a beoltott, negatív teszteredményt
felmutató vagy a fertőzésen átesett
személyek számára engedélyezett
bizonyos tevékenységekben való
részvétel a 3 és 6 ezrelék közötti
fertőzöttségi rátájú településeken, a
következő feltételekkel:
– a sportrendezvényekre csak a
lelátók kapacitásának 30 százalékáig engedhetnek be nézőket, akiknek maszkot kell viselniük, és
személyenként egy négyzetméter
területet kell számukra biztosítani;
– a mozik, az előadó- és a koncerttermek a kapacitásuk 50 százalékáig engedhetnek be nézőket,
akiknek maszkot kell viselniük;
– az előadások, koncertek, fesztiválok vagy más kulturális rendezvények legtöbb 1000, maszkot
viselő személy részvételével szervezhetők meg;
– családi rendezvények (esküvők, keresztelők) legtöbb 200 személy részvételével szervezhetők
meg a vendéglőkben, bárokban,
szalonokban, kultúrotthonokban,

rendezvénytermekben és rendezvénysátrakban; a résztvevők számára
személyenként
két
négyzetméter területet kell biztosítani;
– konferenciákat zárt térben legtöbb 150, maszkot viselő személy
részvételével szervezhetők meg;
személyenként két négyzetméter területet kell biztosítani;
– népgyűléseket és tüntetéseket
legtöbb 100 személy részvételével
lehet megtartani, bizonyos óvintézkedések betartásával;
– a vendéglők és kávézók zárt
terű helyiségei 5 és 2 óra között
tarthatnak nyitva, és a kapacitásuk
50 százalékáig fogadhatnak vendégeket;
– a sport- és fitnesztermek félkapacitással működhetnek, vendégeik
számára személyenként hét négyzetméter területet kell biztosítaniuk;
– a fedett uszodák a kapacitásuk
50 százalékáig engedhetnek be személyeket.
A CNSU határozata értelmében a
bárokat, klubokat, diszkókat és játéktermeket kizárólag beoltottak látogathatják a 3 és 6 ezrelék közötti
fertőzöttségi rátájú településeken, a
következő feltételekkel:
– a bárok, klubok és diszkók 5
óra és 2 óra között tarthatnak
nyitva, és kapacitásuk 30 százalékáig fogadhatnak vendégeket;
– a játéktermek 5 óra és 2 óra között tarthatnak nyitva, és kapacitásuk 50 százalékáig fogadhatnak
vendégeket. (Agerpres)
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Dr. Erősdy Sándor, Maros-Torda vármegye főispánja

„Egyszerűen életre hoztuk a régi hatvanhetes pártot, és a negyvennyolcasok ezt nem
bírják megbocsájtani.”
„Kötelességszerűen kell elismernie mindenkinek, hogy a város dicsőséges megújhodása, a korszakos alkotások egész sorozata a
város érdemes polgármesterének, dr. Bernády Györgynek a nevéhez fűződik.”
(Erősdy Sándor)
Komán János

Mind az erdélyi, mind a magyarországi
sajtó számtalan hírforrással segít abban, hogy
Erősdy Sándor életét és tevékenységét – főispáni kinevezésétől, 1910 áprilisától 1937ben bekövetkezett haláláig – elég részletesen
követhessük. Lényegében ezt a címet is adhatnánk ennek a dolgozatnak: Erősdy Sándor
főispán a korabeli sajtó tükrében. Marosvásárhelyi élete, tevékenysége idején több jelentős erdélyi kortárs személyiséggel került
kapcsolatba: Bernády György polgármesterrel, Urmánczy Nándor, Désy Zoltán, gróf
Bethlen István országgyűlési képviselőkkel,
Sándor János főispánnal, belügyminiszteri államtitkárral, miniszterekkel, de a róluk megjelentetett jelenkori könyvek, közlemények
épp csak megemlítik, vagy nem is tudnak
róla.(1) Az egyik kiváló tanulmány még a keresztnevét sem ismeri, Jánosnak nevezi.(2)
Valamicskével többet tudunk meg főispáni
tevékenységéről Fodor János újságcikkéből.(3) Erősdy Sándornak a főispáni székig vezető útjáról, Maros-Torda vármegye és
Marosvásárhely főispánjának a tevékenységéről próbálok egy figyelemre érdemes képet
alkotni, bemutatni. Egyúttal valamennyire
fény derül arra is, hogy miért kerülhetett ellentétbe olyan vármegyei személyiségekkel,
mint Désy Zoltán, Bethlen István, Urmánczy
Nándor országgyűlési képviselő, ifj. Ugron
Gábor főispán, Bernády György polgármester és gróf Andrássy Gyula belügyminiszter.
A tisztviselői ranglétra minden fokozatán
(gyakornokként, szolgabíróként, II. aljegyzőként, I. aljegyzőként, tiszteletbeli főjegyzőként, főjegyzőként, tanfolyam-igazgatóként,
alispánhelyettesként) megkülönböztetett elismeréssel írtak, beszéltek róla, néha még az
ellenzékiek is, és talán nem tévedek, ha azt
állítom, hogy Erősdy Sándor volt a XX. század első évtizedében Maros-Torda vármegye
és Marosvásárhely legismertebb és egyik legtekintélyesebb – talán a legtekintélyesebb –
személyisége, ugyanis az a hatalmas mennyiségű hírlapi tudósítás, mely róla megjelent,
erről beszél. Mindenekelőtt munkabírásával,
törvényismeretével szerzett tekintélyt magá-

nak, és számos újságcikkben úgy olvashatunk róla, mint a vármegye eszéről, lelkéről,
az aranytollúról, a szép beszédű szónokról, a
visszaélések feltárójáról, a bátor szókimondóról, aki az igazság érdekében még a belügyminiszterrel is szembeszállt mint a
vármegyei autonómia elismert és legnépszerűbb vezéralakja. Évekig tartó politikai csatározások
és
a
jól
érzékelhető
„tekintélyháború” után győztesként, majd
„legyőzöttként” távozott Marosvásárhelyről.
Hiányos lenne Marosvásárhely, Maros-Torda
vármegye politikai életének története Erősdy
Sándor tevékenységének ismertetése nélkül.
Erősdy Sándor 1871. február 13-án Marosugrán született. A család harmadik gyereke
volt. Pál bátyja Szőkefalván, István bátyja
szintén Marosugrán látta meg a napvilágot.(4)
Édesapja Erősdi Pál (1824–1890), a szőkefalvi egyházközségtől áthelyezett(5) marosugrai református lelkész (1868–1890),
édesanyja Vallovits Emilia, Vallovits Kázmér
kapitány leánya. Pálmay József családfakutató Maros-Torda vármegyében az Erősdy famíliát a nemesi családok közé sorolta.(6)

Keresztszülője Erősdi Sándor (1820–1886)
földbirtokos, ügyvéd, a Bethlen család jószágigazgatója és jogtanácsosa. A születési
adatok szép jövőt jósoltak a gyereknek. Az
elemi iskolát szülőfalujában végezte. 1883tól a Marosvásárhelyi Evang. Reform. Kollégiumban folytatta tanulmányait, ahol
1891-ben érettségizett.(7) Talán a nagyváradi
jogakadémián vagy a Kolozsvári Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetem jogés államtudományi karán végezte tanulmányait. A doktorátusi cím megszerzése után
Maros-Torda vármegyéhez került gyakornoknak.(8) 1895-ben előbb szolgabíró, 1898-ban
II. megyei aljegyző volt, 1900 áprilisában
előléptették, I. aljegyző lett, helyébe II. aljegyzőnek egyik munkatársát, Orbán Balázst
nevezték ki.
„(…) őket hivatalos jelölteknek tekinthetjük – olvassuk az egyik korabeli újságban –,
két kipróbált munkaerő megjutalmazását, illetve érdemeiknek elismerését látjuk. Megmutatták működésük közben már igen sokszor,
hogy olyan hivatalnokok, akik felelősségteljes
terhes állásukat betölteni tudják s akarják is;

akikre a vármegyei közigazgatás minden körülmények között, mint szorgalmas, szakképzett munkaerőre számíthat.”(9) 1901
februárjában a vármegye főispánja, Sándor
János tiszteletbeli főjegyzővé léptette elő.(10)
1902. december 31-től vármegyei főjegyző
és alispánhelyettes.(11) Sokoldalú tevékenységet végez. Többek között az Erdélyi Gazdasági Egyesület titkára. Íme, miként ír egyik
titkári jelentéséről a korabeli sajtó:
„Erősdy Sándor egyleti titkár, vármegyénk kitűnő tollú főjegyzője olvasta fel a tőle
már megszokott remek irállyal, nagy gonddal
és utánajárással megszerkesztett titkári jelentését. Ebben nemcsak az egyesület 1902. évi
működése, tevékenysége s az elért eredmények vannak a legnagyobb körültekintéssel,
a gazdasági állapotokkal számot vető alapos
ismerettel és az ügy iránt megnyilatkozó teljes odaadással, egész precizitással felsorolva,
hanem éles pillantást vetve vármegyénk általános közgazdasági állapotára, mintegy megjelöli az irányt, melyen haladva a gazdasági
egyesület eljuthat kitűzött céljához, közgazdasági állapotunk megjavításához.”(12) A
közgyűlés egyik tagjának indítványára köszönetet szavaznak a kitűnő titkári jelentés
megszerkesztéséért. Erősdy Sándor azzal az
indokkal, hogy vármegyei teendőit még fokozottabb mértékben kell teljesítenie, és ez
az állás egész embert kér, lemond titkári állásáról, pedig elég szép fizetéssel javadalmazták ezt a munkakört. 2800 korona
törzsfizetés mellett 600 korona fuvarpénzt és
400 korona lak- és irodabért kapott. (13) A titkári tennivalók ellátására az álláshirdetést
Désy Zoltán igazgató elnökként és Erősdy
Sándor lemondott, ideiglenes titkárként hirdették meg. 1903 márciusában Hont vármegye a közigazgatási tisztviselők béremelését
kéri, melyhez Maros-Torda vármegye tisztviselői is csatlakoztak, bizottságot küldtek
Budapestre Erősdy Sándor főjegyző vezetésével, hogy a vármegye tiszti karának érdekeit képviselje.(14) Főjegyzőként az alispánt
helyettesítette. Elrendelte a petelei tűzkárosultak azonnali megsegítését.(15) Ez csupán
egyik szemléltetése azoknak a számtalan,
megoldást igénylő vármegyei eseményeknek,
amelyekhez Erősdy Sándor közbenjárását,
segítségét kérték, és amelyekről egy külön
dolgozat beszélhetne. Amikor a főispán és az
alispán is hiányzott, ő vezette a vármegye
közigazgatási bizottságának üléseit.(16) Őt
kérték föl a magas rangú vendégfogadó beszédek megtartására.(17)
(Folytatjuk)
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A természet kalendáriuma (CDLXXX.)

Kiss Székely Zoltán

Essél, essél kedves esső,
Melyet földünk kebele,
Rég várt, és az őszi idő,
Hozott áldással tele.

Csípi vala szemeinket,
A könnyű por fellege,
Kiszárasztván földeinket
Az aszály nagy melege.
Kiapadtak volt vizeink
Eleven forrásai,
Elasztanak volt mezeink
Engedetlen hantjai.

A jövő nyár reménysége;
Mely beléjek zárva volt,
Szántóvetők nagy ínsége;
Vagy elhervadt, vagy meghólt.
Essél, essél kedves esső!
Földünk meleg kebele,
Rég várt; s a jó őszi idő,
Hozott áldással tele.
Újítsd zöldűlő mezeink
Meghervadt jövéseit,
Elevenítsd vetéseink
Bétemetett szemeit.

S mint nap éltető tüzei,
Megtöltötték pincénket,
Vized termesztő cseppjei,
Majd töltsék meg csűrünket.
Csendes esső, essél essél;
Küküllő mellyékére

Az 1737. szeptember 15-én Széken született Aranka
György fohászkodását Az essőhöz fura fordulattal zárja.
Mindamellett, hogy esőt kér az égiektől, nem átallja bevallani,
hogy bizony éppen mostanra nem kér belőle az Erdélyi Nyelvmívelő Társaság és a Kéziratkiadó Társaság lelke, hiszen
Vágyok menni (addig késsél)
Egy Szép tiszteletére.

1897. szeptember 19-én született Temesváron Vándor József vegyészmérnök. Nevéhez fűződik a tápszerekkel és
növényvédő szerekkel kapcsolatos vizsgálatok, az enzimhatás és a sejtreakciók
kinetikai vizsgálata mellett az első Kárpát-medencei nejlon előállítása.
21-e Máté napja. Az apostol vám- és
adószedő volt Kafarnaumban. Épp a vámházban ült, s tette a dolgát, amikor Jézus
felszólította, hogy kövesse. Az adószedő
és a vámos elengedhetetlen kelléke volt a
mérleg. Az ószövetségi idők fizetőeszköze többnyire a súlyra mért nemesfém
volt. De a pénzérmék – sékel, mina, tálentum – súlyát is ellenőrizték, hiszen gyakorta az érméket körülnyírták, így
próbáltak csalni. Máté így került a mérleg
havának kezdetére. A csillagászati ősz
harmadik hete a mátéhét, a búzavetés
ideje. Régebben országszerte karácsonyi
abroszból vagy sütőabroszból vetették el
a búzát.
Halk párák s édes ízek évszaka
Jössz s hű híved, a sárga nap örül
És összefogtok s dús fürtök soka
Csügg a szőlőn a nádtetők körül,
Vén alma-ágat áldott súly töret
S zamat tölt minden őszi magvakat,
Dinnye dagad, feszül édes bele
A mogyoróknak s száz bimbó fakad:
Késő virág, minőt a méh szeret,
S már azt hiszi: örök méz-szüret,
Bár nyári sejtje csordultig tele.

Ki nem látott még téged? Kiszököm
S megleslek gyakran csűrök közelén,
Ülsz gondatlan a téres küszöbön
S hajad lágyan leng a cséplés szelén,
Vagy épp aratsz s halk mákillat hatol
Hozzád s elaltat és nem éri már
Apró almák rőtarany derűje
Sarlód a szomszéd, reszkető kalászt,
Vagy főd, mint fáradt béresé, hajol
krizantém őszszimbólum, a temetők halottak napi dísze náPatak tükrére s friss italra vár,
lunk is.
Vagy bor-prés mellett les lassú, sóvár
Szemed, hogy végső cseppig hullni lásd.
A magasban már az új évszak remek ólja felépült;

Az angol romantikus költészet talán legromantikusabbja, – így indítja CsukásIstvánCsillagászati őszét –,
a
„szépség
költője”, JohnKeatsAz őszhöz írt versét Tóth
– készül Vásárhely felsővárosi ebháti lakából a szomÁrpád magyarította.
az ember fázósan jó vacsorára, tüzelőre gondol,
szédba menni –
a pázsitot faggyal beretváló hajnalokra, a
Hol a tavasz nótái? mind halott?
postássapkájú délelőttökre, a lassan érkező lázra,
Ha elvissz, osztán eshetel,
Mi gondod rá! van néked is zenéd:
a nyár, no lám, mint egy végrehajthatatlan ítélet, elévült,
Ha jövök is nyakig sárba,
Míg esti felleg sző be halk napot
az új bírák, a dérparókás virágok a kerítés
Onnan vissza; csak most szűnj el,
S a tarlón rózsák színét szűri szét,
mögött fontoskodnak, az ablakból rájuk látok,
Hadd repűljek Bonyhára.
A parti fűzfák közt búsongva dong
s szorongva cigarettázom, míg felizzó érzékeim loholva
A szúnyograj, mely száll meg szétomol,
próbálják utolérni az időt, mely mint a vonat utolsó vagonja,
– a Küküllő menti Bonyhára, a Bethlen-kastélyba, talán
Mert
kapja-ejti
kényén
könnyű
lég,
kihúzódik
a láthatárból; egy mozdulattá tisztult,
éppen kéziratgyűjtésre. (Itt született 1700-ban ÁrvaBethlen
Kövér nyáj béget s visszazeng a lomb,
egyetlenegy kristályi moccanássá a próbálkozások,
Kata is.) De az „egy Szép” megnevezés alatt, vélem, nem
Tücsök cirpel, veres begy is dalol:
az izgatottan körbefutó lábnyomok végleg elhagyott évadja,
ritka szép kézirat rejtőzött... Mikor e vers íródott – akkor sem
Vékonyka fütty a szérűskert alól
mint mikor az ember a rákövesedett, zsúfolt, ablaktalan
volt könnyű őszi sárban nyakig járni – az 1700-as évek máS
gyűlő
fecskék
zajától
zúg
az
ég.
házat
lebontja.
sodik felében még büszkén állt a XVI. századi négy saroktornyos Bethlen-kastély. 1944-ben az omladozó falak nagy
Csak egy-két nap van még a nyárból. A csillagászati ősz
Ránk kövesedett, zsúfolt nyár, világjárvány utáni, remélrészét a lakosság lebontotta.
Tanévkezdés idején emlékezzünk meg StraubMóric ter- szeptember 23-án kezdődik. Ettől kezdve a Nap a Baktérítő jük, nem újabb előtti. Utolsó vagon, melyre ím, felkapaszmészetrajztanárról, a paleofitológia magyarországi megala- felé távolodik az Egyenlítőtől, az északi féltekén rövidülnek kodtunk. S indul velünk a tél felé.
Szeptember 24-én az éjszaka hossza tavasz óta először hapítójáról. Pozsonyban született 1842. szeptember 18-án. és lehűlnek a nappalok. A meteorológiai ősz Európában már
Tizennyolc éves korában már tanított, közben a pesti, berlini szeptember elején beköszönt. A régi kelták és a kínaiak vi- ladja meg a nappalét.
De most még tombol a nyár, az ittfelejtett déli hőség szalés bonni egyetemen tanult. Először Fiume flóráját kutatta, de szont már augusztus elején megülték az ősz kezdőünnepét.
átnyergelt az ősnövénytanra. 174 magyarországi lelőhely ős- A kínai naptárban az ősz augusztus 7-én kezdődik, és novem- makalapot nyom a fejembe, bár reggel már fázósan húzza
flóráját határozta meg, legnagyobb ez irányú műve a Zsil- ber 6-ig tart. A kínai és japán őszt a krizantémünnepek ara- össze sziromruháját a még most is virító muskátli a teraszon.
völgyi szénmedence aquitán flórája. Többedmagával életre nyozzák be. Ez a virág, melyet Európa csak a XVIII. század S éjszakánként kileng a csillagos ég felé, szilvaízek zamatáhívta a Magyar Földtani Társaságot, s maga szerkesztette a végén ismert meg, a japánok és kínaiak őszirózsája volt. Nyí- val, körték ízével, apró almák rőtarany derűjével, szőlőszelásának ideje miatt e gondolatot Európa is átvette, így lett a mek cseppenő nektárjával teli illatzsákkal a feledés tépett
Földtani Közlönyt.
szárnyú pillangója. Rövid életéről mit sem sejt még, az első
derűs egű deres reggelek emlékké fagyasztják.
Egy békaugrás még az őszig,
hálóban pók, horgon giliszta,
de már az est hűvös és tiszta,
a sétányt ritkuló fák őrzik.
Öregurak, vagy inkább nyírfák,
ráncos képüket buzgón mossa
a víz… Jó lenne ifjan most a
fény felé tartani az irkát,
s a hulló szilvát vagy a holdat
utánzón fura jeleket
róni rá, mint a gyermekek,
kik ma oly éberen hajolnak
egy sebesült szarvasbogár
fölé, akár a csillogósra
koptatott iskolapadokra,
ha őszbe szökött ez a nyár.

LászlóffyCsaba Békaugrás versével köszönök el egy hét
erejéig én is, egykori iskolapad-koptató, őszbe szökött nyarú
kalendáriumkörmölő.
Maradok kiváló tisztelettel.

Nyári orgona illatzsákján pihen a feledés tépett szárnyú pillangója

Kelt 2021-ben, iskolakezdés idején, az első iskolai hét
utolsó napján
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Hét évszázad nyomait magán viselő történelmi emlék

Erdélyben szaporodnak az égbekiáltó jelek

Aranyosgerend település az Aranyospatak partján, a második ármentes
teraszon helyezkedik el. A nevét
egyes nyelvészek szláv eredetűnek
tartják, viszont a régészeti és történelmi források alapján, csakúgy, mint
más területein, a Kárpát-medencében
itt sem lehet kimutatni azt a jelentős
szláv expanziót, amelyet a talán kissé
egyoldalú megközelítéseket alkalmazó nyelvészeti adatok alapján feltételeznünk kellene…

Nagy-Bodó Tibor

A kelta közösséghez való kötődés és a kultikus fémtárgy
A település az őskortól lakott terület, már
bronzkori leletek is ismeretesek a területről.
Mégis a legfontosabb lelet az erdélyi területen a Krisztus előtti III. században megjelent
és mintegy százötven éven át regnáló kelta
közösségekhez kötődik.
Egy kultikus fémtárgy került elő Aranyosgerend területéről, egy vadkant ábrázoló
szobrocska, amely egyértelműen a keltákhoz
kapcsolódik.
A kelta leletek után kiemelkedő jelentőségűek a császárkori római hódítás emlékei,
mivel a rómaiak a rövid idejű erdélyi megszállásuk során kiváló érzékkel ismerték fel
Aranyosgerend geográfiai helyzetét, és az
Aranyos-patak és a Maros menti, Erdély különböző irányaiba vezető utak fontos találkozási pontját. Így erődöt emeltek az útjaik
védelmében.
Az első írásos említés
Az Árpád-korban is felismerték a terület
jelentőségét, a folyó- és patakvölgyekben húzódó utak találkozási pontját és a sókereskedelemben betöltött szerepét.
Ugyanis az Aranyos-patakon sót szállító
hajók megrongálták a területen található vízimalmokat és a malomgátakat, és ezeket a
károkat a sókamara máig fennmaradt írásban
is elismerte Nagy (Anjou) Lajos (1378-ban),
majd Zsigmond (1391-ben), Mátyás (1475)
és Ulászló (1499) királyaink alatt.
A legjelentősebb történelmi emléket a Gerendi család, a terület névadó családja emeltette.
Az Aranyos-patak mentén egy kiemelkedő
dombon várkastélyt emelt, amelynek első
említése 1547-ben egy oklevélben található.
A már nem létező katolikus templom
Egy 1289-ben kelt birtoklevél alapján a
Gerendi család – IV. (Kun) László királyunktól – már biztosan birtokolta ezt a területet.
Ugyanebben az időben, vagyis a 13. században, 1268-ban épülhetett egy katolikus
templom is, de ez ma már nem látható, mivel
építőanyagának felhasználásával a 15. század
kezdetén egy nemzetközileg is fontos művészettörténeti elemeket tartalmazó, védett,

máig fennmaradó templomot alakítottak ki a
helyén.
A Jósika család telepeseket hoz a faluba.
Az oláh jobbágyok áttérnek a görögkatolikus hitre
Aranyosgerend lakosságát az 1599–1604
közötti általános pusztulás és pestisjárvány
nagyon meggyérítette. Ezért a falu birtokosa,
a Jósika család telepeseket hozatott a faluba.
Ennek tudható be az oláh jobbágyok letelepedése a falu szélén. 1700 után az oláh jobbágyok áttértek a görögkatolikus hitre, ezért
Kemény József és Láng Anna 1795-ben egy
kápolnát építtetett számukra, szintén a falu
szélén.
A magyar lakosság általános terrornak volt
kitéve
A trianoni békeszerződést követő első két
évben a magyar lakosság általános terrornak
volt kitéve. Elkobozták vagyonukat, amelyet
a falu etnikai összetételét megváltoztató, betelepült románok kaptak meg.
1930-ban a két nagy etnikum számaránya
megközelítőleg azonos lett, viszont a roma
kisebbség kifejezetten a magyarok oldalára
állt.
Csak 1968-ban sikerült megváltoztatniuk
a karhatalmistáknak a magyarság és románság közti arányt, az utóbbiak javára.
A gerendi reneszánsz kert
A 16. században Gerendi János, Torda vármegye főispánja és Anna nővére unitáriussá
lett, és ezzel a településen, Aranyosgerenden
unitárius központ alakult ki.
Mindezen nevezetességek mellett a legkiemelkedőbb jelentőségű a középkor végén,

az újkor kezdetén kialakított reneszánsz gerendi kert, amelynek
hossztengelyében egy szőlőlugas, arra merőlegesen három,
meggyfákból és szilvafákból kialakított lugas állt egy 1653-as
írásos forrás alapján.
A lugasok által kirajzolt reneszánsz kert geometriai központjában egy díszkerti elemeket
tartalmazó filagóriát alakítottak
ki, majd a későbbi leírásokban
még halastavakat is említenek.
Majdnem egyedinek mondható
csatornarendszer
A fent leírtak szerint a szomszédos gerendkeresztúri udvarház kertjére utalhat az írásos
emlék, bár az osztrák katonai
térképek elemzése alapján Aranyosgerenden, az Aranyos mentén
megfigyelhető
olyan
csatornarendszer, amelynek a
vége tószerűen kitágul.
Így nem zárható ki, hogy a
patak vizével kisebb halastavakat tápláltak, mint az szinte minden Kárpát-medencei folyó és
patak mentén megfigyelhető a
középkor és a kora újkor folyamán. Az Aranyos-patak mentén

húzódó árvízmentes teraszrendszer kifejlődése pedig alapvetően meghatározta a település és a termelés, a földművelés és építkezés
lehetőségeit, egy szűkebb térbeli sávba szorítva ezeket a gazdálkodási és társadalmi folyamatokat.
Az újbóli felépítés
jelentős távol-keleti turizmust vonzana
A geomorfológiai-hidrológiai domborzati
adottságok miatt lenne kiemelkedő jelentőségű, hogy a ma már pusztulóban lévő, a 16.
században kialakított és a 17. században átalakított, a tulajdonosok alapján Gerendi,
Bánffy, Kemény családok által birtokolt, viszonylag jó állapotban
lévő, de már pusztuló kastélyt megvédjék, vagy legalább védtetőt kialakítva a további intenzív
pusztulást megállítsák.
Ugyanis a terület igen jó földrajzi
helyen fekszik, a Kolozsvár felé
vagy Székelyföld irányába utazó turistáknak, kereskedelmi utazóknak
ideális helyszín lenne, a gerendi reneszánsz kert, főleg a szilva- és cseresznyefák,
-lugasok
újbóli
felépítése pedig igen jelentős távolkeleti turizmust vonzana.
Magán viseli az évszázadok nyomait
Az aranyosgerendi református
templom Erdély kiemelkedő jelentőségű műemlékei közé tartozik.
A 13. század végén emelt épület
tömegében és térképezésében a
román kort idézi, de magán viseli az
azóta eltelt hét évszázad nyomait is.
Rendkívül fontos kiemelni, hogy
itt találhatók Erdély legkorábbi
olyan építési feliratai, melyek megnevezik az építtetőket, a védőszentet, és a templom építésének menetéről is
képet nyújtanak.
Befalazott feliratos tábla
A Keresztes Géza műépítész, műemlékvédelmi szakmérnök által a rendelkezésünkre
bocsátott dokumentációból tudjuk meg, hogy
a korabeli templomépítési szokásokhoz híven
a szentély készült el a leghamarabb, erre utal
a sekrestye szemöldökkövén levő felirat,
melyből kiderül, hogy a szentély és a sekrestye már 1290-ben készen állt.
A templom másik 13. század végi felirata
a hajó déli homlokzatán került elő 1949-ben,
ma a toronyaljban, a nyugati kaputól balra található.
Az 1299-es esztendő minden bizonnyal az
építkezés befejezésének évét jelöli, a feliratos
táblát ekkor falazhatták be a déli homlokzat
síkjába.
A különböző vallású kegyurak hite szerint
más-más felekezet templomává válik
A 14. században kisebb gótikus átépítésen
esett át a templom, ekkor készültek a torony
második szintjének gótikus ablakai, a szentélyzáradék ablakai és a falképek.
A 16. század zivataros eseményei idején az
aranyosgerendi templom –különböző vallású
kegyurainak hite szerint – más-más felekezet
templomává vált, rövid ideig lutheránus, unitárius, majd ismét katolikus lett.
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Kövei az ókori Potaissa romvárosából
származnak
Az Erdélyi Magyar Elektronikus Könyvtárban talált szakvéleményezés szerint a
templom alaprajza egyszerű: egyenes záródású szentélyből, hajóból és toronyból áll.
Déli bejáratához kis előcsarnok csatlakozik,
mely egyben a kriptába vezető lépcsőt is takarja. A nyeregtetővel fedett, fehérre vakolt
épület sarkait kváderek hangsúlyozzák.
Kövei minden bizonnyal az ókori Potaissa
(a mai Torda) romvárosából származnak,
erről tanúskodnak a falszövetben felbukkanó,
a legutóbbi restauráláskor kibontott és azóta
szabadon hagyott római sírkövek töredékei és
feliratos kövei.
A korai gótika stíluselemei
A toronyaljba belépve a korai gótika stíluselemeit magán viselő nyugati kapun át juthatunk be a belsőbe.
A nyugati bejárat bélletes kapuja pillérekkel és oszlopokkal tagolt, három vízszintes
sávban levélmustrák, maszkok, sőt egy kezdetleges emberalak díszíti.
A szárkő tagozatai a félköríves oromzatban
folytatódnak. Faragványait viszonylag szerény művészi színvonal jellemzi.
Valamikor a hajó teljes felülete festett volt…
A templom falképei nem egyetlen periódusban készültek. Az első kifestésre valószínűleg a gótikus átalakításkor kerülhetett sor,
erre utalnak a szentély mérműves ablakának
bélletébe befutó festések is.
A megmaradt részletek alapján arra következtethetünk, hogy a hajó teljes felülete festett volt, egyrészt vörös kváderköves
díszítéssel, másrészt timpanonszerű, baldachinnal koronázott keretekben megjelenő figurális ábrázolásokkal.
A mostani állapot, avagy sorainkat Demján
László műemlékvédő építész is kiegészíti…
Erdélyben szaporodnak a fájdalmas jelek,
árva templomok és harangtornyok égbekiáltó
néma jelzései.
A történelmi trilógia szerinti Erdélyország
„aranykora” már csak kultúrtörténeti emlékek
gyűjteménye, emléksora. Természetesen az
írott emlékek utalásaiból csak a tárgyi emlékek még fennmaradt jelzéseit találhatja a mai
kor múlt után kutató avatott vagy kibic érdeklődője.
A Szent István-i templomépítések rendelete már idejét vesztette, szellemi erőnk, közösségi összetartásunk, fennmaradásunk, ha
megfakultan is, mégis ezeken alapszik.
Visszatérve a mi kis ékszerdobozunkhoz,
gondolatban átfutjuk a már elveszett hasonló
templomaink sorát
Véletlen folytán menekült meg a kiszsolnai templom beszakadt tetőszerkezetével kimosott 14. századi Giotto Navicella
freskómaradványa, vagy a vermesi meszelés
alatti középkori templomfal kincsei.
Vannak végleg elveszett, a minden hatalmat bitorló ortodoxia által elfoglalt templomaink is, mint Lekence, Beszterce,
Szászszentgyörgy, Nagyág, vagy már a hívek
és ajtó-ablak nélkül maradt Fehérvíz, Hadad,
Páncélcseh, Borberek.

* A rendelkezésünkre bocsátott dokumentációkért külön köszönet Keresztes Géza műépítész-műemlékvédelmi szakmérnöknek, prof. dr. Sümegi Pál tanszékvezető egyetemi tanárnak,
geológusnak; valamint a kiegészítésért, a régi és a mai képekért Demján László műemlékvédő építésznek.

PÁLYÁZATI
SZELVÉNY
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Szerkeszti: Kiss Éva
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VÍZSZINTES: 1. A közmondás befejező része. 9. Akta. 10. Gárdonyi születésének
helye. 11. A mondás első szava. 16. Pszichés. 18. … gros (nagyban). 19. Vegyikötés-féle.
20. Házhely. 21. Erre a helyre. 22. Velence uralkodójának címe. 23. Francia arany. 24.
Székely is. 25. Benedek … (mesés). 26. Északi váltópénz. 27. Ramiz …, albán politikus.
29. Tejtermék. 32. Este (olasz). 34. Magyar színész (Gyula). 36. Téli csapadék. 37. Rag, a
-va párja. 39. Megfelelő készülékkel összenyom. 41. Francia írónő (Françoise). 43. Shakespeare légi szelleme. 45. Francia eredetű női név. 47. Ősi szavunk (a Halotti beszédben). 48.
… Chaco (Dél-Amerika). 49. Latin és. 50. Parancsoló. 51. Petőfi költeménye.
FÜGGŐLEGES: 1. Levegő (angol). 2. Görög gépkocsijel. 3. Amerikai egyetem. 4. Attila
névváltozata. 5. A tölgyfa termése. 6. Verbum (alulnézetben!). 7. Kipling kígyója. 8. Olasz
karmester (Alberto). 12. Magyar színésznő (Mariann). 13. Van ing rajta. 14. A koedukáció
kezdete! 15. Latin csont. 17. Ételt ásványi fűszerrel tartósít. 19. A közmondás második
része. 20. Három (orosz). 21. Schütz …, színésznő. 23. Kenőanyag. 25. Ritka női név (febr.
26.). 27. Nagy kazah tó. 28. Ógörög díjverseny. 30. Növényi szál. 31. Karunk felső része
melletti testrészünk. 33. Esedezik (rég.). 35. Füstölgő kénsav. 36. Reped. 38. Felénk. 40.
Londoni képtár. 42. Francia író (André). 44. … Fleming (angol író). 46. Három (olasz). 49.
Becézett Edward. 51. Akkor indul!
L.N.J.

A SZEPTEMBERI ÉVFORDULÓK (1.)

Megfejtések
a szeptember 10 -i
számból:

című pályázat nyertesei:
Szabó Terézia,
Ákosfalva

Szőcs Anna,
Marosvásárhely, Páring u.

A pályázati rejtvény megfejtése:

LEM; BENEDICT; DELEDDA; SZABÓKY; PRIOR;
SZELESTEY; PARK
Kérjük a nyerteseket,
vegyék fel a kapcsolatot Borbély Ernővel
a 0742-828-647-es telefonszámon.

Ikrek:
Lagúnák
Skandi:
A házasság a szerelem
büntetőszakasza.
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A megjelölt sorokban, oszlopokban szereplő helyes megfejtéseket szeptember 30-ig a
Népújság címére (Dózsa György u. 9. szám) beküldők közül ketten egy-egy könyvet
nyernek. 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 Wass Albert magyar író
egyik könyvének a címét kapjuk. Könnyítésül egy betűt előre beírtunk.

VÍZSZINTES: 1. Központ – Kétséges eredetű. 7. Bocihang – Hiba közepe! 8.
Mozgásképtelen – Fazék tartozéka. 9. Hálószövő rovar – Jód, fluor és kén vegyjele. 11.
Klubegyed – Ipari növény. 12. Karol – Dal. 14. Paci – Gitár része! 15. Gyengén termő
búzafaj – Domború. 18. Áramforrás lehet – … King (Oroszlánkirály – film). 19. Termodinamika – Norvégiai stadion. 22. Rövid darab! – Becézett Eduárd. 23. Verdi egyik operája
– Balog. 25. ZÉT – Az oxigén, a foszfor és a trícium vegyjele. 27. Órahang – Rin-...-...,
kutyasztár. 28. Rajongva szeret – Fukar nép. 30. Kettős betű – Római hatos. 31.
Hőmennyiség egysége – Orkeszter.
FÜGGŐLEGES: 1. Lábbeli – Amely tárgyon. 2. „Gyilkos” vírus – Dundi. 3. Társadalombiztosítás, rövidítve – Csendes kofa! 4. Mező – Hátraterel! 5. Egyhangúság –
Nem ismert személy. 6. Mondabéli madár – Hunor testvére. 10. Egyik égtáj – Hosszú női
sál. 13. Hazai bányaváros – Amerikai focista (Alexi). 16. Ordít a farkas – Laborminta. 17.
Nincs mit ennie – Asztalterítő. 20. Kurta, pici – Vizenyő. 21. Aszkéta, dervis – Afrikai
ország. 24. Kamasz, argóban – Ünnepelt sztár. 26. Tengeri hal – Lapos edény. 29. Skálahang – Magad.
1

7

17

Győzelem tér

19

www.bookyard.ro

25

18. szám,

14

1

VÍZSZINTES: 1. A szólás első része. 9. Észak-európai főváros. 10. Francia város. 11.
Bonyodalom, baj. 16. Női név (febr. 26.). 18. A szarka farka! 19. Ypres másik neve. 20.
… Popescu, román színésznő. 21. Világtalan. 22. Ehetővé lesz a gyümölcs. 23. Lekvár.
24. Zokog. 25. Partner. 27. Béke (orosz). 28. Csillagkép. 30. Burgonya héját távolítja el.
31. Keresztül. 32. Ilyen hang a kiáltás. 33. Takarmánytároló. 34. Fekete (francia). 36. A
nátrium vegyjele. 37. Üres kéz! 38. Hamisan játszik. 40. Kugli mint sportág. 42. Nagy
testű papagáj. 44. A tetejére. 45. … mark (védjegy). 47. Mez. 48. Kacat.
FÜGGŐLEGES: 1. Portugál gyarmat volt Kínában. 2. … királya (E. Lalo operája).
3. Biológiai létezés. 4. Korszerű. 5. Zola regénye. 6. Trombitahang. 7. Francia arany. 8.
Pokróc, pléd. 11. A szólás befejezése. 12. Kis darabokra vágó. 13. Írásban vagy szóban
ecsetel. 14. Az irídium és a kálium vegyjele. 15. Belgium és Norvégia gépkocsijele. 17.
Ilona egyik becézése. 20. A bálnák fogszerű szerve. 21. A határátlépési illeték szakembere.
23. Idegen Irén. 25. Ételt szervíroznak erre téve. 26. Hideg felvágott. 28. Román ember.
29. Oda-vissza férfinév. 30. … a haza! (Petőfi). 32. Olasz karmester (Alberto). 33. Maszek
iparos. 35. Kortyolnivaló. 37. Maláj tőrféle. 39. Idegen Áron. 41. Lóbetegség. 42. Fizimiska. 43. Az új román lej (röv.). 46. Csendesen őröl! 47. Párt! 48. Elek!
L.N.J.
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Tanuljon
angolul
és németül

a CALEPINUS
NOVUSNÁL!

Egyéni és csoportos
tanfolyamok
középiskolásoknak
és felnőtteknek.

Érdeklődni
a 0265-248-633,
0744-381-006
telefonszámon.

APlasmatermRt.alkalmaz:

- fémmegmunkáló műhelybe munkást
- villamosmérnököt vagy diplomás villanyszerelőt
- kerámiaforma-készítő műhelybe munkást –
ebben a műhelyben a munka három váltásban történik.
Ahelyszínenbetanítástvállalunk.
Amit kínálunk:
•teljesítményszerintidinamikusbérezés
•utazásipénz
•étkezésijegy
•egészségügyimagánbiztosítás
•barátságos,segítőkészmunkaközösség.
Azönéletrajzokatasecretariat@plasmaterm.ro
vagyaBodoniutca66/A(Plasmaterm)postacímreküldhetik.
Telefon:0730-708-011.

Árverési közlemény

A Mureş Insolvency SPRL, a dicsőszentmártoni Avram Iancu
utca 144. szám alatti székhelyű,
csődbe jutott Bicapa Rt. cégfelszámolója,
nyilvános árverésen
értékesíti a csődbe ment cég következő ingatlanjait:
1. A dicsőszentmártoni Felszabadulás (Dezrobirii) utca 4. szám
alatti garzontömbházhoz tartozó
398 négyzetméter terület. Kikiáltási ár: 2.985 euró.
2. A dicsőszentmártoni Avram
Iancu utca 158. szám alatti 6276
négyzetméteres beltelek (az étkezde körül). Kikiáltási ár: 47.070
euró.
3. A dicsőszentmártoni Felszabadulás utca 3. szám alatti élelmiszerraktár és a hozzá tartozó 349
négyzetméter terület. Kikiáltási
ár: 7.625 euró.
4. A dicsőszentmártoni Avram
Iancu utca 144. szám alatti vendégház négy hálószobával, napprotokollteremmel,
palival,
konyhával, fürdőszobával, illemhellyel, előtérrel, valamint a
hozzá tartozó 292 négyzetméter
területtel. Kikiáltási ár: 8.788,80
euró.
5. A dicsőszentmártoni Június 1.
utca 17. szám alatti 4835 négyzetméteres beltelek (volt tervezőműhely). Kikiáltási ár: 20.951,66
euró.
6. A dicsőszentmártoni Avram
Iancu utca 158. szám alatti légvédelmi óvóhely a hozzá tartozó
561 négyzetméter területtel. Kikiáltási ár 17.207,50 euró.
Az árverés szeptember 24-én
13 órakor lesz a cégfelszámoló
Marosvásárhely, G-ral Avramescu utca 4. szám alatti székhelyén,
és
péntekenként
ugyanazon helyszínen és időpontban megismétlik, az ingatlanok értékesítéséig.
Az árverésen részt vehetnek
azok a magán- és/vagy jogi személyek, akik/amelyek megvásárolják a feladatfüzetet, és
garanciaként kifizetik a kikiáltási
ár 10%-át, valamint a részvételi
díjat az árverést megelőző napon
14 óráig.
Bővebb
felvilágosítás
a
0265/269-700-as, a 0265/261019-es és a 0745-146-096-os telefonszámon.

Szászrégenben, az Adó- és Pénzügyi Osztály Mihai Viteazu 2. szám alatti székhelyén 2021. szeptember
30-án 11 órakor nyilvános árverésen értékesítik az alábbi ingó javakat:
– fehér-szürke színű Citroen Jumper haszonjármű, 2010-es évjárat, rendszáma MS-04-KAT, kikiáltási ára
26.018 lej, az adós RDP AVANTAJ KFT. tulajdona. A kikiáltási ár a becsérték 100%-a, és nem tartalmazza
a héát (első árverés).
– szürkeToyota RAV4, 2004-es évjárat, rendszáma MS-01-MLI, kikiáltási ára 16.261 lej, az adós TELE
REGHIN KFT. tulajdona. A kikiáltási ár a becsérték 100%-a, és nem tartalmazza a héát (első árverés).
– lánctaplas kotró-rakodó gép (Backhoe Loader 428E2 caterpillar), kikiáltási ára 89.850 lej;
– D5K lánctalpas buldózer, kikiáltási ára 182.700 lej, II Hangan Bianca Cristina adós tulajdona. A kikiáltási
ár a becsérték 75%-a, és nem tartalmazza a héát (második árverés).
A 2005. évi 207-es pénzügyi eljárásra vonatkozó törvény 250. cikkelye 4. bekezdésének i pontja előírásai
alapján felkérjük mindazokat, akik valamilyen címen jogot formálnak a fenti javakra, hogy értesítsék erről a
végrehajtót legkésőbb egy nappal az árverés időpontja előtt.
Akik érdekeltek a vásárlásban, jelenjenek meg az árverésen a megszabott helyen és időben, és legkésőbb
egy nappal az árverést megelőzően nyújtsák be a következő iratokat: vásárlási ajánlatukat, a kikiáltási ár
10%-át kitevő részvételi díj kifizetését igazoló iratot – a pénzt a Marosvásárhelyi Kincstárba az IBAN
RO62TREZ4765067XXX014298 számlára kell átutalni, adószám 4322637, címzett a Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal –, vagy mutassanak be garancialevelet a kikiáltási ár 10%-áról; az ajánlattevőt képviselő személy
meghatalmazását, romániai jogi személyek a Cégbíróság által kibocsátott bejegyzési okirat másolatát, külföldi
jogi személyek a bejegyzési okirat román nyelvű fordítását, romániai magánszemélyek a személyazonossági
igazolvány másolatát, ahhoz, hogy a megszabott helyen és időben részt vehessenek az árverésen.
Jelen hirdetés kifüggesztésének időpontja: 2021. szeptember 17. Jelen hirdetést kifüggesztik a Szászrégeni
Adó- és Pénzügyi Osztály székhelyén, a Palotailvai és a Szászrégeni Polgármesteri Hivatalban, az adós
cégek székhelyén, valamint megjelenik a pénzügyminisztérium honlapján. Bővebb felvilágosítás a 0265/512592-es telefonszámon (adóbegyűjtő és végrehajtó iroda).
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A marosvásárhelyi székhelyű CLINI-LAB
KFT. munkatársat keres a következő munkakörök betöltésére:

SZERVIZMÉRNÖK
Feladat:
• A CLINI-LAB termékpalettájába tartozó laborkészülékek teljes
körű szervizelése (üzembe helyezés, javítás, karbantartás);
• A felhasználó személyzet betanítása.
Elvárások:
• Felsőfokú szakirányú végzettség (automatizálási, elektronikai
mérnök, technikus);
• Jó műszaki érzék;
• Önállóság, problémamegoldó készség;
• Az angol nyelv ismerete;
• B kat. jogosítvány, kiszállásokra való hajlandóság, vezetői
gyakorlat.
Amitajánlunk:
• Teljesítményarányos bérezés,
• Szolgálati autó, telefon, laptop,
• Konferenciákon, valamint szakmai és belső tréningeken való
részvétel.

IMPORTOKÉRTFELELŐSASSZISZTENS
Feladatok
• Román, magyar, angol nyelvű levelezés ügyfelekkel
és beszállítókkal;
• Kapcsolattartás telefonon;
• Rendelések lebonyolítása és követése.
Elvárások:
• Közép- vagy felsőfokú végzettség;
• Reál beállítottság, logikai gondolkodás;
• Gyakorlott számítógép-felhasználói ismeretek;
• Az angol nyelv alapos ismerete;
• Jó kapcsolatteremtő és kommunikációs készség;
• Dinamikus, aktív személyiség;
• Saját munka megszervezése, jó időbeosztás.
Ajánlatunk: kellemes munkakörnyezet, teljesítményarányos bérezés,
szakmai és belső tréningeken való részvétel.
Önéletrajzokatahr@cinilab.ro címrevárunk,érdeklődniisitt
lehet.

Szolgáltatás–Üzletiajánlat

REDŐNYÖK,SZALAGFÜGGÖNYÖK,ROLETTÁK,GARÁZSKAPUK,ÁTLÁTSZÓPONYVABEÉPÍTÉS és egyéb árnyékolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy választékban. Tel. 0745379-638. (sz.-I)
TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német REHAU profilokból. Tel. 0745-379-638.
(sz.-I)

AMAROSVÁSÁRHELYIREFORMÁTUSTEMETŐ teljes körű ellátást biztosít a segélyből (koporsó,
szállítás, balzsamozás, temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534. (65326-I)
ATIMKOPÉKSÉG alkalmaz MUNKATÁRSAT a termelésbe. Tapasztalat nem szükséges, szívesen betanítunk. Érdeklődni a következő telefonszámon lehet: 0756-128-300. (65925-I)
BÚTOR rendelésre. Tel. 0770-383-959. (12233-I)

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

BIOLÓGIÁBÓL komoly, alapos felkészítőt tartok ORVOSI EGYETEMRE, VIZSGÁKRA. Tel. 0742666-631. (p.-I)

ALKALMAZUNK C+E kategóriás jogosítvánnyal rendelkező KAMIONSOFŐRT érvényes papírokkal
(attesztát+tachográfkártya), KÜL- és BELFÖLDI MUNKÁRA. Érdeklődni munkanapokon 9-16 óra között
a 0729-914-221-es telefonszámon. (65931-I)
VILLANYSZERELŐT,LAKATOST,SEGÉDMUNKÁSTalkalmazunk versenyképes bérezéssel. Érdeklődni a +40-728-190-056-os telefonszámon vagy az rz@telog.hu e-mail-címen. (p.-I)
MISSISSIPPI SZŐNYEGMOSÓ
Szőnyegmosás, -szárítás professzionális módon.
Rögzített padlószőnyeg mosása helyszíni kiszállással.
Kanapé-, ülőgarnitúra-tisztítás.
Rendelésért és egyéb információkért hívja bizalommal
a 0799-998-899-es telefonszámot. (65761-I)

A Mureş Insolvency SPRL, a Mondo Bestoil Kft. – Marosvásárhely,
Március 8. utca 100. szám – cégfelszámolójaként
nyilvános árverést szervez
az adós cég következő vagyontárgyainak értékesítésére:
– 21.500 négyzetméter terület Ákosfalván, nyolc telekkönyvben szerepel; kikiáltási ár: 895.500 lej.
– 1771 négyzetméter terület, rajta A1.1 épület, kataszterszáma 124398C1, 194 négyzetméteres műhely (C21), A1.2, kataszterszáma 124398C2, autószerviz és autómosó (C22), 889 négyzetméter beépített felület.
– 9.214 négyzetméter terület, A1.1, kataszterszáma 1966/3-C1 csarnok (műanyag termékek) – csomagoló-raktár (C36), raktárhelyiség, irodák, késztermékraktár, Március 8. utca 80. szám, telekkönyvszáma
124836., Kikiáltási ár 2.389.500 lej.
– technológiai felszerelés és leltári tárgyak; kikiáltási ár 42.070 lej
– az árukészlet egy tömbben való árusítása; kikiáltási ár 24.719,40 lej
A teljes lista és az árak a felszámoló székhelyén tanulmányozhatók. Az árak nem tartalmazzák a héát.
Az árverést szeptember 24-én 13 órától tartják a felszámoló székhelyén, és ugyanabban az időpontban megismétlik péntekenként, a javak
értékesítéséig.
Az árverésen azok a magán- és jogi személyek vehetnek részt,
akik/amelyek kifizetik a kikiáltási ár 10%-ának megfelelő részvételi garanciát, a részvételi díjat, és megvásárolják a feladatfüzetet 24 órával
az árverés kezdete előtt.
Bővebb tájékoztatás a 0265/269-700 vagy a 0745-146-096-os telefonszámon.

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

ADÁSVÉTEL

VESZEK régi festményeket, képkereteket, paraszttárgyakat, antik bútorokat stb. Tel. 0731-309-733. (13128-I)
ELADÓK: festmények, keretek, rádió,
aragázkályha, porszívó, varrógép, ajtók,
többféle bútordarab, lemezek, órák,
csergeterítő, üvegkorsók, többféle nagy
és kicsi edény, 15 db báránybőr, sok
baba, kerékpár, szőnyegek, fából kiságy,
sok tűzifa, régiségek, ezenkívül sok
egyéb, minden olcsón. Csere is érdekel.
Tel. 0265/242-342. (13066)
ELADÓ sírhely a római katolikus temetőben.
Tel.
0745-574-709.
(13096-I)
ELADÓ
pulzáló
mágnesterápiás
készülék. Tel. 0265/236-543. (13141)
OLCSÓN eladó fiatalnak német
gyártmányú háromnegyedes retró félverseny kerékpár. Tel. 0743-054-688.
(13159-I)

ELADÓ BMW 320 D Berlina, gyártási év
2006, dízel, kézi kapcsolásos, valós
172000 km-ben, az autót akármilyen
tesztre lehet vinni. Tel. 0740-342-988.
(13163)

ELADÓ hidraulikus
márványlapok.
Tel.
(13164)

szőlőprés és
0727-576-420.

LAKÁS

ORVOSIS egyetemista lányt keresünk társnak kétszobás tömbházlakásba az orvosi egyetem közelében.
Tel. 0742-523-072. (13115-I)
KIADÓ kétszobás lakás a Fortuna
közelében. Tel. 0744-389-289. (13074)
KIADÓ 2 szobás tömbházlakás a
Szabadság utcában. Tel. 0746-747089. (sz.-I)
IDŐS tanár urat veszek fel albérletbe.
Érdeklődni este 7-8 óra között. Tel.
0365/438-053. (13041)
MAGÁNSZEMÉLY, 3 szobás lakást
vennék piaci áron a Kárpátok sétányon (Aleea Carpaþi). Tel. 0771-770440. (13006-I)
KIADÓ 2 szobás, nagy előszobás
tömbházlakás az 1848. úton. Tel.
0733-914-828. (13100-I)

KIADÓ a központban 2 szobás tömbházlakás két személy részére. Tel.
0742-132-058. (13119-I)
ELADÓ kertes ház Marosvásárhelyen, a
Kishegyszőlő (1. Mai) utca 23. szám alatt:
20 ár telek, 2 szoba, konyha, fürdő,
kamra, melléképületek, 2 pince. Minden
papír rendben. Tel. 0755-142-427, 0730243-255. (13143)
MAGÁNSZEMÉLY, tömbházlakást
vennék a November 7. vagy a Kornisa negyedben. Tel. 0743-911-388.
(13144-I)
ELADÓ Eheden 2 szoba, konyha,
kamra, előszoba és pince 11 ár telken. Irányár: 16.000 euró. Tel. 0741656-635. (13149-I)
ELADÓ 2 szobás lakás a Kövesdomb környékén. Ára: 78.000 euró.
Tel. 0743-143-353. (13154-I)
KIADÓ 4 szobás lakrész hosszú
távra a központban. Tel. 0745-428994. (13172-I)
KIADÓ 2 szobás lakosztály a régi
Tudorban. Tel. 0725-530-482. (13175)

MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag redőnyöket, szalagfüggönyöket,
harmonikaajtókat.
Tel.
0744-121-714, 0265/218-321, 0766214-586. (12852)
FUVART, bútorhordást vállalunk személyzettel, külföldre is, valamint törmelékszállítást. Tel. 0749-543-104.
(12995-I)
TERMOPÁN ajtók, ablakok javítása,
szúnyoghálók szerelése. Tel. 0771-383725. (12984)
ENGEDÉLLYEL rendelkező szerelő
víz-, gáz-, központi fűtési, padlófűtési,
kanalizálási sürgősségi eseteket vállal. Tel. 0770-905-315. (12998-I)
VÁLLALUNK külső, belső építkezési
munkálatokat. Tel. 0770-408-122.
(13031-I)
VÁLLALOK szobafestést, mázolást,
fajansz-,
grészia-,
lamináltparkettlerakást, lépcsőházfestést garanciával.
Tel. 0746-552-473. (12956)
VÁLLALUNK tetőkészítést lemezből,
cserépből; ácsmunkát, teraszkészítést, garázsfelújítást, külső-belső szigetelést, bármilyen kisebb javítást és
mindenféle más munkát. Tel. 0747508-707, Misi. (13012-I)
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TETŐFEDŐ KFT. vállal bármilyen
ács-, bádogosmunkát, festést, meszelést, tetőkészítést cserépből, lemezből, szigetelést tömbházaknál.
Tel.
0742-734-062,
Krisztián.
(13049-I)
VÁLLALOK
építkezési
munkát,
kerítéskészítést,
tetőkészítést,
ereszcsatorna-készítést stb. Tel. 0755672-446. (13045)
SÜRGŐSEN
keresek
betegápolót
(asszisztenst) fekvő beteg mellé. Tel.
0740-024-065. (13095)
GONDOZÓNŐT keresek 91 éves
nagymamám mellé egyelőre 4 órára,
a közeljövőben ez az idő meghoszszabbodhat. Érdeklődni a 0741-372619-es telefonszámon. (sz.-I)
EGYESÜLETEK, egyéni vállalkozások alapítása, ügyintézése. Tel. 0729567-876. (13050-I)
VÁLLALUNK tetőkészítést lemezből,
cserépből; ácsmunkát, teraszkészítést, garázsfelújítást, csatornajavítást,
bármilyen kisebb javítást és mindenféle más munkát, kerítéskészítést is.
Tel. 0721-443-518. (13013-I)
VÁLLALUNK bármilyen típusú tetőfedést, kisebb tetőjavítást, külső,
belső munkát 10% kedvezménnyel.
Tel. 0720-313-818. (13061-I)
VÁLLALJUK: tetőszerkezet elkészítését,
tetőjavítást,
tetőfödém
lecserélését,
ácsmunkát,
falazást,
vakolást,
szigetelést, anyagok beszerzését, belső
munkálatokat: glettolást, festést, parketta
lerakását. Amit kínálunk: kedvezményes
árak; többéves szakmai tapasztalat;
minőség/megbízhatóság; gyors, precíz
munkavégzés.
Tel.
0751-987-159.
(13081)
VÁLLALUNK tetőkészítést, tetőjavítást, bármilyen szigetelést, csatornakészítést, csatornajavítást, festést,
bármilyen lemezmunkát, kerítéskészítést, kerítésjavítást. Tel. 0767-837782. (13124)
VÁLLALUNK tetőmunkát, lemezmunkát, ácsmunkát, szigetelést, csatornák, teraszok, kerítések készítését,
festést. Tel. 0759-467-356. (13124)
VÁLLALUNK szigetelést (polisztirén,
vatta),
védőtető-,
cserépés
lemeztetőfestést, beltéri, kültéri festést,
padló- és falicsempe-lerakást, glettolást,
tetőkészítést cserépből és lemezből,
bármilyen
szemét
elszállítását,
gyümölcsfák permetezését, fűnyírást,
fanyesést, kertgondozást. Tel. 0757-477120. (13125)
NÉMET NYELVET tanítok. Tel. 0754289-758. (13133-I)
GONDOZÓNŐT keresek 87 éves
néni mellé. Tel. 0753-875-141.
(13165-I)
KIADÓ tömbház alatti garázs a Tudorban. Tel. 0753-912-070. (13170-I)
MEGBÍZHATÓ 45 éves nő takarítást
vállal, akár alkalmazással is. Tel.
0743-923-995. (13173-I)

MEGEMLÉKEZÉS
„A halottak
láthatatlanok
ugyan, de azért jelen vannak.”
(Szent Ágoston)
Kegyelettel emlékezünk
KOLCSÁR DOMOKOSRA, aki
2008. szeptember 17-én adta
vissza lelkét teremtőjének.
Emléke
legyen
áldott,
pihenése csendes!
Szerettei. (p.-I)

A Bolyai Farkas Középiskola
1961-ben végzett diákjai a 60
éves
érettségi
találkozó
alkalmával kegyelettel emlékeznek elhunyt TANÁRAIKRA
és
ÉVFOLYAMTÁRSAIKRA.
(13135-I)

Emlékeinkben él egy arc, egy
végtelen szeretet, amit tőlünk
senki el nem vehet. Téged
elfelejteni soha nem lehet,
elmúlik az élet nélküled. Nem
halljuk a hangod, nem fogjuk
a kezed, hiába várunk, te nem
jössz el. Virágot viszünk néma
sírodra, de téged már nem
hozhatunk vissza.
Soha nem múló szeretettel és
fájdalommal
emlékezünk
szeptember 18-án
BERECZKY ATTILÁRA, aki
már
öt
éve
itthagyott
bennünket. Akik ismerték és
szerették, gondoljanak rá
kegyelettel.
Bánatos édesanyja, édesapja
és a rokonok.
Nyugodjál békében, drága
gyermekünk. (13087-I)

Szomorú szívvel emlékezünk
szeptember
20-án
ifj.
ASZALÓS
SÁNDORRA
halálának 3. évfordulóján. Ő
fiatalon, 48 évesen távozott a
földi életből. Ugyanakkor
emlékezünk az édesapjára,
ASZALÓS SÁNDORRA is, aki
szeptember 29-én 14 éve
hunyt
el.
Nyugodjanak
békében!
Emléküket megőrzik szeretteik: Mária, aki anya és
feleség, valamint két leánya,
Anna-Mária
és
Mónika
családjukkal együtt. Akik
ismerték és szerették őket,
gondoljanak rájuk kegyelettel.
Szeretteik. (13121)

Szomorú szívvel emlékezünk
szeptember 18-án
id. SZABÓ LÁSZLÓRA, az
Electromureş
prototípusműhelyének volt dolgozójára
halálának 5. évfordulóján.
Bánatos felesége, gyerekei,
Melinda és Laci, valamint
családjuk. Emléke legyen
áldott! (13140-I)

Fájó
szívvel
emlékezünk
szeptember 17-én GYÖRGY
ATTILÁRA halálának első
évfordulóján. Emléke szívünkben mindig élni fog.
Sosem felejtünk el. Emléke
legyen
áldott,
nyugalma
csendes! A szerető család.
(13171-I)

A sötét csendben hallom a
hangod,
a
csillagfénynél
látom az arcod. Emléked
követ minden lépésen, feledni
nem
tudunk
sohasem.
Mély
fájdalommal
a
szívünkben
emlékezünk
szeptember 18-ára, amikor
már 23 éve hirtelen, búcsú
nélkül elragadta a kegyetlen
halál a drága jó édesanyámat,
a nyomáti NAGY S. IDÁT.
Végtelen
szeretetéért
és
jóságáért a Jóisten adjon örök
nyugodalmat!
Szerettei. (13145)

ELHALÁLOZÁS
Megrendülve, fájó szívvel tudatjuk, hogy rövid szenvedés után a
drága jó Édesapa, nagytata, dédtata,
BUCSIN EMIL
95. évében rövid szenvedés után,
2021. szeptember 12-én elhunyt.
A gyászszertartás Orosházán
lesz 2021. szeptember 24-én.
Halálod megtörte szívünket,
örökké őrizzük kedves emlékedet.
Szerettei, sógornője,
Farkas Gyöngyike. (13147-I)

Fájdalomtól megtört szívvel, de
Isten akaratában megnyugodva
búcsúzom szeretett nagybátyámtól,
SÁNDOR IMRÉTŐL
aki rövid szenvedés után, 2021.
szeptember 13-án, 94. évében
csendesen megpihent. Drága
emlékét szívemben örökké megőrzöm.
„Aki hisz énbennem, annak örök
élete van.”
(Jn 6,47)
Szerető unokahúga, Gyöngyi.
(p.-I)

Mély fájdalommal és megrendült
szívvel tudatjuk mindazokkal,
akik ismerték és szerették, hogy
a drága édesanya, nagymama,
rokon, munkatárs és jó szomszéd,
özv. VITÁLIS ZITA-MAGDOLNA
szül. Kovács
a Tejipari Vállalat volt dolgozója,
életének 77. évében türelemmel
viselt szenvedés után eltávozott
szerettei köréből.
Drága halottunk temetése 2021.
szeptember 17-én, pénteken délben 12 órakor lesz a marosvásárhelyi református temetőben.
Emlékét őrzi lánya, Zita, veje,
Laci és unokája, Kinga. (13168-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
Együttérzünk a gyász nehéz
perceiben SZABÓ JÓZSEF
munkatársunk családjával a
szeretett gyermek, férj, apa,
nagyapa, após elvesztése
miatt érzett fájdalmukban.
Nyugodjon
békében!
Az Imatex Rt. vezetősége.
(65934-I)
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Az idő elmúlhat, szállhatnak az
évek, míg élünk, velünk lesz
szeretett emléked.
szívvel
emlékezünk
Szomorú
szeptember 18-án
RÁDULY JÁNOSRA
halálának 10. évfordulóján.
Akik ismerték, gondoljanak rá
kegyelettel.
Emlékét szívünkben megőrizzük.
Felesége, lányai, vejei és unokái.
Nyugodjon békében! (13160-I)
„Volt emberek.
Ha nincsenek is, vannak még.
Csodák.
Nem téve semmit, nem akarva
semmit,
hatnak tovább.”
(Kosztolányi Dezső)
Szomorú szívvel és örök szeretettel
emlékezünk
SOMODI ALBERT
férjre,
édesapára,
nagyapára,
dédnagyapára,
apósra,
a
Metalotehnica volt főmérnökére
halálának huszadik évfordulóján.
Örök álmod őrizze béke és
nyugalom.
Szeretetünk mindig veled marad.
Szeretteid. (13094)
„Lám, ennyi az élet, gondoltad-e?”
Egy pillanat, és mindennek vége.
Szólni sem tudtál,
hogy indulsz a messzeségbe.
Hirtelen
halálod
megtörte
szívünket,
elvitte a fényt, a derűt, a meleget,
csak egy fénysugarat hagytál: az
emlékedet.
Kegyetlen volt a sors, hamar elvitt
tőlünk,
de az emléked örökre itt marad
közöttünk.
Egy életen át tartó fájó szívvel,
könnyes szemmel emlékeztünk
szeptember 16-án a búzaházi
születésű
SZABÓ MIKLÓSRA
hirtelen halálának második évfordulóján.
Felejthetetlen, szép emlékét szívében őrzi egy életen át felesége,
három gyermeke, menye, veje, két imádott unokája: Boróka és
Anita, édesanyja, anyósa, testvérei, valamint a nagyszámú
rokonság.
Akik ismerték, tisztelték és szerették, gondoljanak Rá szeretettel.
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! (13118-I)

Mély fájdalommal emlékezünk
FĂGĂRĂŞAN IRMÁRA
szül. Orosz
halálának 14. évfordulóján.
Pihenése legyen csendes, emléke
áldott!
Lánya, Pötyi, veje, Andris
és unokája, Szilárd. (13148)

Őszinte részvétünket és
együttérzésünket fejezzük ki
SZABÓ JÓZSEF munkatársunk családjának, osztozunk
a szeretett gyermek, férj, apa,
nagyapa, após elhunyta miatti
mély gyászukban.
Vigasztalódást kívánunk a családnak, nyugodjon békében!
Az Imatex Rt. munkaközössége. (65934-I)
Őszinte részvétünket fejezzük
ki a gyászoló családnak
SÁNDOR IMRE hűséges társunk, a kórus alapító tagjának
elhunyta alkalmából.
A Psalmus kórus közössége.
(13162-I)

A Marosvásárhely I. Vártemp-

lomi Református Egyházköz-

ség

munkaközössége

és

presbitériuma őszinte részvé-

tét fejezi ki a gyászoló családnak

SÁNDOR

IMRE

egyháztag, presbiter, a Vár-

templom Psalmus vegyes ka-

rának alapító tagja és holtáig
próbákra rendszeresen járó

énekese elhunyta alkalmából.

Vigasztalódjanak az Úr Jézus

Krisztus szavai által: „Aki hisz

énbennem, ha meghal is, él”.
Emléke legyen áldott, nyu-

galma csendes! (sz.-I)
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A sport mindenkié!

Melyik a tied? A SportOK! sportnap egy gyermekeknek
szóló, a sportokat népszerűsítő rendezvény
Új megközelítésbe helyezzük a sport fogalmát Maros
megyében!
Egy napra egy helyre hozunk 50 sportágat.
A slágersportok mellett –
mint futball, kosárlabda, kézilabda, asztalitenisz, úszás –
olyan sportágak is jelen lesznek, mint például a trambulinfitnesz,
sakk,
keleti
harcművészetek, lovaglás,
párbajtőrvívás, röplabda, távvezérlésű kisautó-modellezés
és sok más sportág, amit a
helyszínen kipróbálhatnak a
gyerekek.
A kisiskolás gyerekeknek
nehéz első választásra megtalálni azt a sportágat, ami
mellett hosszú távon kitartanak, hiszen hamar ráunnak egy-egy mozgásformára, vagy egyszerűen a versenyszellem lankad bennük.
Ezért a rendezvény célja, hogy minél gazdagabb körképet adjon
azokról a sportágakról, amelyeket Marosvásárhelyen vagy Maros
megyében szervezett módon, klubszinten vagy egyesületi szinten
gyakorolni lehet. Ezzel kinyilvánított célunk, hogy a sportklubok munkáját is népszerűsítsük, hiszen az elmúlt másfél év és a világjárvány
jelentős kiesést okozott az utánpótlás biztosításában is.
A SportOK! egy ambíciózus projekt, amely ebben a formában
egyedülállónak számít Romániában, és amelyet az „Inimi mari pentru
inimi mici” azaz „Nagy szívvel a kis szívekért” Egyesület szervez meg
Marosvásárhelyen.
A marosvásárhelyi „Nagy szívvel a kis szívekért” Egyesületet azzal
a szándékkal hozta létre dr. Horaţiu Suciu szívsebész professzor,
hogy az egyesület minden lehetséges szellemi és anyagi erőforrással
segítse a szívbeteg gyerekek felépülését.
A SportOK! rendezvény – amelyet első alkalommal szervez az
egyesület és az AllCris reklámügynökség –, ezúttal nemcsak a beteg
kisgyerekekre fókuszál, hanem minden marosvásárhelyi és Maros
megyei gyermek számára szabad hozzáférést biztosít azokhoz a
sportágakhoz, amelyeket itthon, szervezett módon művelni lehet.
A SportOK! sportnapon – a konkrét mozgásformák mellett – táplálkozási tanácsadó és kinetoterapeuta-gyógytornász szakember is
segíti az érdeklődőket, hogy más aspektusból is tájékozódhassanak
az egészséges életmód témájában.
A rendezvényt terveink szerint éves rendszerességgel megtartjuk,
ennek hosszú távon jelentős társadalmi hatása lehet a marosvásárhelyi gyerekek, fiatalok egészségi állapotára. Nem titkolt célunk, hogy
a sport örömén keresztül minél több gyerek alakíthasson ki egy
egészséges mozgáskultúrát, és minél többen élvezhessék az ezzel
járó egészségesebb életmód előnyeit. A hosszú távú eredmény –
amely mind a klubok, mind pedig az összes szülő közös célja, természetesen egy egészségesebb, kíváncsibb és aktív ifjúság nevelése, a sporton és általában véve a tisztességes versengésen
keresztül (is).
A jövőben évente rendszeresen megtartandó rendezvény időpontja az iskolakezdés utáni első hétvége, amikor a legtöbb sportklub is elkezdi a munkát. Kedves szülők, pedagógusok, nevelők,
továbbítsák a rendezvény hírét gyerekeiknek!

Láttál már testközelből párbajt a páston?
Húztál már bokszkesztyűt?
Passzoltad már hokiütővel a korongot?
Léptél már tatamira?
Tudod, hogy van wusubajnoka Marosvásárhelynek?
Gyere szombaton a marosvásárhelyi Ligetbe, és kipipálhatsz minden kérdőjelet!
SportOK! Főszerepben a gyerekek és a fair-play! Váljon a sport egészségünkre!

(x)

