
 Az alacsony hőmérsékleti értékek, az utóbbi napokban be-
köszöntött őszi hideg időjárás miatt Marosvásárhely Polgár-
mesteri Hivatala kellemesebbé szeretné tenni a 
tanintézmények diákjainak és pedagógusainak közérzetét, 
ezért szerdától reggelente három órára elindítják a fűtést. 

Még távol a tél, az ország több nagyvárosában azonban máris kérdéses 
a tanintézmények téli fűtése és az elrugaszkodott energiaárak kifizetésé-
nek a lehetősége.  

– Mi a helyzet a tanintézmények fűtése kapcsán Marosvásárhelyen? – 
kérdeztük a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal sajtófelelősét  

Távozik a Maros 
megyei főtanfel-
ügyelő-helyettes  
A sajtó képviselőinek jelenlétében csü-
törtökön lemondott Illés Ildikó főtanfel-
ügyelő-helyettes. Távozása a II. 
Rákóczi Ferenc Római Katolikus Teo-
lógiai Líceum sikertelen újraalakítási 
kísérletével kapcsolatos, amelynek üt-
közőpontja ez alkalommal a megyei 
tanfelügyelőség vezetőtanácsa volt.  
____________4. 
Tűz  
Szászrégenben 
Szeptember 21-én késő este meggyúlt 
és mintegy 150 négyzetméteres felü-
leten leégett egy ház a szászrégeni 
Călăraşilor utcában. Sajnos egy kis-
korú elhunyt, egy felnőttet és egy gye-
reket súlyos égési sebekkel kórházba 
szállítottak.  
____________4. 
Elköteleződéssel 
népe  
szolgálatában  
Kecskés Lajos nyugalmazott unitárius 
lelkipásztornak Magyar Arany Érdem-
keresztet adományoztak, amelyet a 
romániai kommunista diktatúra idején 
nyújtott odaadó lelkipásztori szolgá-
lata, majd a rendszerváltás utáni lelki 
és szellemi megújulást elősegítő kez-
deményezései elismeréseként érde-
melt ki.  
____________17.
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(Folytatás a 4. oldalon)

Bankot a fejlődésnek 

Régi ötletről készül lefújni a port a kormányzat azáltal, hogy a 
pénzügyi tárca sajtóhírek szerint elkészítette az új állami fejlesztési 
bank létrehozását célzó kormányrendelet tervezetét. Ezen valamikor 
nagyon összevesztek a ma együtt kormányzó koalíciós partnerek, de 
aztán a jelek szerint sikerült kiegyezni, de a kezdeményezéshez egye-
lőre kár vérmes reményeket fűzni. 

Az állami fejlesztési bank ötletét 2015-ben azzal az ürüggyel ta-
lálta ki a Ponta-kormány, hogy könnyebbítsék meg a romániai cégek 
számára az uniós pénzforrásokhoz való hozzáférést. Ez vitán felül 
nagyon jól jönne az ország számára, mert az európai alapok felhasz-
nálási hatásfokát nézve stabilan az uniós mezőny végén kullogunk, 
a belépésünk óta néha a bolgárokat megelőztük, de az sem volt gya-
kori. A kezdeményezéstől a banki szakértők akkor sem voltak elra-
gadtatva. Fő érvük az volt, hogy semmi értelme újabb állami bankot 
létrehozni, amikor már amúgy is van két ilyen pénzintézete a hazá-
nak, és nem veti fel őket a munka. Az újonnan kitalált harmadik szá-
mára a már meglévőktől adnak át hatásköröket. És mindez nem 
olcsón zajlik, noha az ötlet felvetésekor még arról szólt a fáma, hogy 
ennek nem lesz költségvetési vonzata. A mostani tervezetben viszont 
az áll, hogy az új bank létrehozásának költségeit 6,8 millió lejre  

(Folytatás a 3. oldalon)

Benedek István 

A marosvásárhelyi tanintézményekben nem fagyoskodnak 

Elindult a fűtésszolgáltatás
Ne feledje 
idejében 

megújítani  
előfizetését! 
Ha előfizet,  

biztosan 
kézhez kapja, 
FÉLÁRON! 

20% kedvezményben részesülnek a gyermekek  

Régi árakkal dolgozunk, 
nem drágítottunk!

antireflexes lencse rendelése esetén.



Szeptember 23., péntek: 
* 18.15 óra, M4 Sport: MAGYARORSZÁG – Bulgária 

(U21-es barátságos mérkőzés) 
* 19.00 óra, DigiSport 2: Észtország – Málta (Nemzetek 

Ligája, D divízió, 2. csoport) 
* 19.00 óra, DigiSport 4, Prima Sport 1: Grúzia – Észak-

Macedónia (Nemzetek Ligája, C divízió, 4. csoport) 
* 21.30 óra, DigiSport 3: Brazília – Ghána (barátságos 

mérkőzés) 
* 21.45 óra, M4 Sport, DigiSport 2, Prima Sport 2: Né-

metország – MAGYARORSZÁG (Nemzetek Ligája, A di-
vízió, 3. csoport) 

* 21.45 óra, Antena 1: Finnország – ROMÁNIA (Nem-
zetek Ligája, B divízió, 3. csoport) 

* 21.45 óra, DigiSport 1, Prima Sport 1: Olaszország – 
Anglia (Nemzetek Ligája, A divízió, 3. csoport) 

* 21.45 óra, DigiSport 4, Prima Sport 3: Bosznia-Herce-
govina – Montenegró (Nemzetek Ligája, B divízió, 3. cso-
port) 

Szeptember 24., szombat: 
* 16.00 óra, DigiSport 1, Prima Sport 1: Örményország 

– Ukrajna (Nemzetek Ligája, B divízió, 1. csoport) 
* 19.00 óra, DigiSport 1, Prima Sport 1: Szlovénia – 

Norvégia (Nemzetek Ligája, B divízió, 4. csoport) 
* 19.00 óra, DigiSport 2: Észak-Írország – Koszovó 

(Nemzetek Ligája, C divízió, 2. csoport) 
* 21.00 óra, M4 Sport: ETO FC Győr – Diósgyőri VTK 

(női NB I, 6. forduló) 
* 21.45 óra, DigiSport 1, Prima Sport 2: Spanyolország 

– Svájc (Nemzetek Ligája, A divízió, 2. csoport) 
* 21.45 óra, DigiSport 2, Prima Sport 1: Csehország – 

Portugália (Nemzetek Ligája, A divízió, 2. csoport) 
* 21.45 óra, DigiSport 3, Prima Sport 3: Szerbia – Svéd-

ország (Nemzetek Ligája, B divízió, 4. csoport) 
* 21.45 óra, DigiSport 4: Skócia – Írország (Nemzetek 

Ligája, B divízió, 1. csoport) 

* 21.45 óra, Prima Sport 4: Izrael – Albánia (Nemzetek 
Ligája, B divízió, 2. csoport) 

Szeptember 25., vasárnap: 
* 13.00 óra, DigiSport 3: Bodzavásári Luceafărul – 

Dévai Autobergamo (futsal 1. liga, 3. forduló) 
* 16.00 óra, DigiSport 3: Andorra – Lettország (Nemze-

tek Ligája, D divízió, 1. csoport) 
* 16.00 óra, DigiSport 4, Prima Sport 3: Moldova –  

Liechtenstein (Nemzetek Ligája, D divízió, 1. csoport) 
* 16.45 óra, M4 Sport: Szombathelyi Haladás Viktória – 

MTK Budapest (női NB I, 6. forduló) 
* 19.00 óra, DigiSport 2, Prima Sport 1: Szlovákia – Fe-

héroroszország (Nemzetek Ligája, C divízió, 3. csoport) 
* 19.00 óra, DigiSport 4: Azerbajdzsán – Kazahsztán 

(Nemzetek Ligája, C divízió, 3. csoport) 
* 21.45 óra, DigiSport 1, Prima Sport 1: Dánia – Fran-

ciaország (Nemzetek Ligája, A divízió, 1. csoport) 
* 21.45 óra, DigiSport 2, Prima Sport 2: Hollandia – Bel-

gium (Nemzetek Ligája, A divízió, 4. csoport) 
* 21.45 óra, DigiSport 3, Prima Sport 3: Wales – Len-

gyelország (Nemzetek Ligája, A divízió, 4. csoport) 
* 21.45 óra, DigiSport 4, Prima Sport 4: Ausztria – Hor-

vátország (Nemzetek Ligája, A divízió, 1. csoport) 
Szeptember 26., hétfő: 
* 18.00 óra, DigiSport 1: ROMÁNIA – Németország 

(U20-as barátságos mérkőzés) 
* 21.30 óra, DigiSport 3: Brazília – Tunézia (barátságos 

mérkőzés) 
* 21.45 óra, M4 Sport, DigiSport 2: MAGYARORSZÁG 

– Olaszország (Nemzetek Ligája, A divízió, 3. csoport) 
* 21.45 óra, Prima TV: ROMÁNIA – Bosznia-Hercego-

vina (Nemzetek Ligája, B divízió, 3. csoport) 
* 21.45 óra, DigiSport 1: Anglia – Németország (Nem-

zetek Ligája, A divízió, 3. csoport) 
* 21.45 óra, DigiSport 4: Montenegró – Finnország 

(Nemzetek Ligája, B divízió, 3. csoport) 

Jegyvisszaváltás 
A tavaly Marosvásárhelyre, október 30-ra tervezett László 
Attila-koncertet, amit a Kultúrpalota nagytermében tartot-
tak volna meg, elhalasztották idénre, viszont nem kerül sor 
a pótlására most ősszel. A megvásárolt jegyeket vissza 
lehet váltani a jegypénztárnál – értesítettek a szervezők.  

Elektronikushulladék-gyűjtés  
Szovátán 

Elektronikushulladék-gyűjtés lesz szeptember 23-án és 
24-én Szovátán. A SMURD mellett a Farkas utcában lehet 
leadni azokat az elektromos és elektronikus eszközöket, 
amelyekre már nincs szükség – tájékoztat a város önkor-
mányzata. 

Mesedélután Kibéden 
A kibédi református gyülekezet október 2-án, vasárnap 16 
órakor a parókián mesedélutánt szervez kicsiknek és na-
gyoknak. Szerte Erdélyből érkeznek mesemondók, hogy 
történeteikkel megörvendeztessék a hallgatóságot. A me-
sedélután az I. erdélyi népmesemondók találkozójának 
népszerűsítő eseménye a Szóperencia Egyesület és a Te-
kergő Meseösvény Egyesület szervezésében, számos ön-
kéntes közreműködésével. A rendezvényen való részvétel 
ingyenes, támogatást elfogadnak a következő programok 
megszervezésére.  

Szüreti mulatság Kelementelkén  
Szeptember 24-én, szombaton szüreti mulatságot szervez 
a Kisküküllő Borlovagrend a kelementelki szőlőhegyen. A 
program 10 órakor kezdődik a csőszök és a huszárok fel-
vonulásával, 13 órától lesz a hivatalos megnyitó, amelyet 
kulturális és szórakoztató műsor követ. Fellép a Corax és 
a Defender együttes, a Fagyöngy citerazenekar, az erdő-
szentgyörgyi Százfonat, a gyulakutai Szivárvány és a ma-
rosszentannai Aranykalász hagyományőrző 
néptáncegyüttesek. Lesz helyitermék-kiállítás és vásár, 
gulyásparti, must- és borkostoló, valamint kézműves-fog-
lalkozás is. A rendezvény tűzijátékkal zárul. 

Cseréld el a könyved –  
irodalmi turkáló Marosvásárhelyen 

Az Okulusz közösségi klub könyvcsereeseményén újakra 
válthatók a kiolvasott vagy pluszban lévő könyvek a Sa-
ladD’Art – Kovászna sétány 1. szám – vendéglő által nyúj-
tott kellemes környezetben. Tízévesnél régebbi, 
megrongált könyvet nem lehet becserélni, egy személy 
legfeljebb tíz könyvet vihet, s annyit is hozhat el. Az ese-
ményre szeptember 24-én 11-14 óra között kerül sor.  

Hírszerkesztő: Mezey Sarolta 

Ma TEKLA, holnap  
GELLÉRT és MERCÉDESZ 
napja. 
GELLÉRT: a német Gerhart 
névből keletkezett. Jelentése: 
gerely + kemény. 
MERCÉDESZ: spanyol ere-
detű, a Maria Mercedes jelző-
jéből önállósult. 

23., péntek 
A Nap kel  

7 óra 10 perckor,  
lenyugszik  

19 óra 19 perckor.  
Az év 266. napja,  
hátravan 99 nap.

VALUTAÁRFOLYAM 
BNR – 2022. szeptember 22.
1 EUR 4,9412
1 USD 5,0103

100 HUF 1,2213
1 g ARANY 268,9491

IDŐJÁRÁS 
Változó idő 
Hőmérséklet: 

max. 14 0C 
min.    5 0C

Megyei hírek 

A csütörtöki lottóhúzás nyerőszámai
16, 1, 26, 25, 43 +15 NOROC PLUS:  5 8 7 2 1 1

33, 30, 16, 21, 23, 1 SUPER NOROC: 5 2 0 8 8 6 

13, 35, 18, 28, 10, 47 NOROC: 6 6 4 3 9 3 1 

Kulturális hétvége Andássytelepen 
Szeptember 24-én délután 5 órakor a református temp-
lomban hálaadó istentiszteletet tartanak a XX. Kárpát-me-
dence gyöngye néptánctalálkozó megnyitójaként, amelyen 
részt vesznek a meghívott néptáncosok és zenészek, 
majd a helybeliek népviseleti bemutatót láthatnak a falu 
utcáin. Az esti táncházban az Ördögszekér muzsikál. Va-
sárnap 10.15 órakor az andrássytelepi Boldog Gizella-
templomban tartanak hálaadó szentmisét, majd az egykori 
bukovinai mesemondókra emlékeznek. Ezt követően em-
léktáblát lepleznek le a templom homlokzatán. 12.15 óra-
kor a kultúrotthonban a Bukovinai székelyek nyomában 
című kötetet dr. Veress György Imola mutatja be. A kötet 
társszerzője a helyi gyökerekkel rendelkező Tóth Mária 
Orsolya, aki a 120 évvel ezelőtt Andrássy- és Eczkente-
lepre költözött családok világát ábrázolja. 13 órától kezdő-
dik a nyolcadik bukovinai székely találkozó – tájékoztatott 
Tóth Sándor, a Hajdina Kulturális Egyesület elnöke.  

Marosjárai szilvafőző fesztivál  
A hét végén, szeptember 24–25-én tizedik alkalommal 
tartják meg Marosjárában a szilvafőző fesztivált. Szomba-
ton jó hangulatot teremt a Csíkszentgyörgyi Székely 
Góbék, fellép továbbá a Maros Művészegyüttes, Blaga 
Cristina, valamint a Magyarországról érkező Demecser 

város fúvószenekara, a Citrombanda. Vasárnap Ábrám 
Tibor és zenekara, a Dream Flow, valamint a Titán együt-
tes szórakoztatja egyebek mellett a résztvevőket. A ren-
dezvény tűzijátékkal zárul. A kétnapos fesztiválon lehet 
majd szilvaízet vásárolni, és a környékről származó kéz-
művesek is bemutatják kínálatukat. A fesztiválon állandó 
fotó- és festménykiállítás is nyílik Albert Olga és Vajda 
György alkotásaiból. 

Régiség- és kézművesvásár  
A marosvásárhelyi Promenada Mallban a hét végén – 
szeptember 23–25. között – régiség- és kézművesvásárt 
tartanak. A vásár délelőtt 10 órakor nyit és este 10 óráig 
tart nyitva.  

Szent Gellért-búcsú Csejden 
 Szeptember 25-én, vasárnap déli 12 órakor Szent Gellért-
búcsút tartanak a csejdi katolikus templomban. 
 

Idősek világnapja Balavásáron 
A Balavásárért Egyesület október 2-án, jövő vasárnap 16 
órától a Romantik vendéglőben szervezi meg az idősek vi-
lágnapját, ez alkalommal a település tisztes kort megért 
lakóit köszöntik. A szervezők ünnepi műsorral is kedves-
kednek, Kilyén Ilka és Ritziu Ilka Krisztina színművésznők 
Életfáim című előadásával. Az ünnepség szeretetvendég-
séggel és az ajándékok átadásával zárul.  

RENDEZVÉNYEK

Labdarúgó-mérkőzések a televízióban 
ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS! 

Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő  
hónapra a Népújság szerkesztőségében:  

Marosvásárhely, Dózsa György utca 9. szám,  
2. emelet, 72-es iroda, naponta 9–14 óra között,  
szombat – vasárnap zárva.  Tel. 0265/268-854.
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Drogkereskedőket buktattak le
Szeptember 21-én a marosvásárhe-

lyi rendőrség szervezett bűnözés elleni 
osztálya 13 marosvásárhelyi lakásban 
házkutatást végzett olyan személyek-
nél, akiket drogkereskedelemmel gya-
núsítottak. A gyanú beigazolódott, 
ugyanis az akció során 10,2 kilogramm 
cannabist, 200 gramm hasist, négy ecs-
tasy tablettát, LSD-bélyegeket, 10 ci-
garettatöltőt, öt precíziós mérleget 
találtak. Mindezek mellett cannabister-
mesztéshez használt berendezéseket, 
hat mobiltelefont, 14.710 eurót, 9.980 
lejt, 100 angol fontot, 57 dollárt, 389 
dirhamot, egy pisztolyt – amihez 127 
éles töltény tartozott –, egy légpisz-
tolyt, egy nyílpuskát, 62 fehérfegyver-
nek számító kést, fejszéket és régi 
érméket foglaltak le. Hét személyt kí- 
sértek be a marosvásárhelyi szervezett 

bűnözés elleni ügyészségre, közülük 
négyet 24 órás vizsgálati fogságba he-
lyeztek. Az akciót a rendőrség roham- 

osztaga és a csendőrök is biztosították 
– tájékoztattak a rendőrség sajtóosz-
tályáról. (v. gy.) 



becsülik a pénzügyi tárca illetékesei. Ez bagónak tűnik 
ahhoz képest, hogy a törzstőke 3 milliárd lej lesz, amihez 
10 millió eurót a költségvetésből utalnak, a többit pri-
vatizációs bevételekből állnák. Ennek töredékébe ke-
rülne, ha a két már meglévő és bejáratott állami bankot 
szerveznék át, hogy jobban megbirkózzanak az uniós 
alapok kezelésének kihívásával. 

Az ötlet annak idején nem kis hullámokat kavart a re-
gáti politika mocsárvizében. Az akkoriban ellenzékben 
sínylődő liberálisok gazdasági zsenije, akit később pénz-
ügyminiszteri, majd kormányfői és pártelnöki székbe 
emelt a sors és az államelnöki kegy a bukás felé vezető 
kanyargós úton, hét éve úgy vélte, hogy ez gazdasági 
erőforrások elpazarlása bolond ötletekre. Közelebb ke-
rülve a húsosfazékhoz, gyökeresen megváltozott a véle-
ménye, mert tavaly kormányfőként már teljes 
mellszélességgel támogatta a bankalapítást. Ezen a pál-
forduláson érhető tetten a játszma lényege. Mert az új 
pénzintézetnek lenne három igazgatója, hét felügyelőbi-
zottsági tagja, a tíz főnök alatt pedig kezdetben 37 alkal-
mazott is, akiknek a számát később feltornáznák közel 
kétszázra. Ez ugyanennyi rokonnak, barátnak és politikai 
kliensnek jelentene nem minimálbéren fizetett kényelmes 
állást. Milliárdos számlával az adófizetőknek, miközben 
a pályázati alapok lehívásához nem új bankra, hanem a 
már meglévő intézménykeret és papírtoló hadseregének 
komoly munkájára lenne inkább szükség.

16 centiméteres a hó  
a Bâlea-tónál 

Tizenhat centiméter a hóréteg vastagsága a Foga-
rasi-havasok 2000 méter fölötti régiójában található 
Bâlea-tónál – közölték a meteorológusok. A Szeben 
megyei hegyimentők figyelmeztetik a kirándulókat, 
hogy a magashegyi túrákra téli ruházattal és felsze-
reléssel kell elindulni. Dan Popescu, a Szeben me-
gyei Salvamont hegyimentő-szolgálat vezetője 
közölte, az utóbbi napokban beállt hideg és számot-
tevő csapadék miatt jelentősen nőtt a hóréteg a 
2000 méter fölötti magasságokban. A kirándulni ké-
szülőknek azt javasolta, indulás előtt tájékozódjanak 
az időjárási viszonyokról. A hegyimentő arra kéri a 
Bâlea-tó környékére induló turistákat, ne induljanak 
útnak széldzseki, esőköpeny, elemlámpa, víz és 
energiaszeletek nélkül. Hasznos továbbá a külső te-
lefontöltő, valamint az, ha letöltik telefonjukra a Sal-
vamont és az Anii Drumeţiei mobilalkalmazásokat. A 
Bâlea-vízeséshez és a Bâlea-tóhoz vezető Transz-
fogaras autóút még járható, de télies körülmények 
között. (Agerpres) 

A mezőgazdaságra is  
kiterjesztenék a villamosenergia- 
ársapkát a gazdák 

Nyílt levélben kérte több gazdaszervezet, hogy a 
kormány mielőbb terjessze ki a mezőgazdaságra is 
a villamosenergia-ársapkára vonatkozó legújabb 
rendelkezéseket. Az aláírók felhívják a figyelmet 
arra, hogy ez a kedvezmény jelenleg csak az élel-
miszeripart érinti. „A gazdák a túlélésért küzdenek. 
A pusztító aszály, az állatbetegségek (…), a nyers-
anyagok és a közüzemi szolgáltatások (üzemanyag, 
áram, földgáz) árának ugrásszerű emelkedése a 
csőd szélére sodorta őket. A román állam gyors se-
gítségnyújtása nélkül sok hazai gazdálkodó kényte-
len lesz beszüntetni a tevékenységét, és a 
hústermelés – különösen a sertés- és baromfihús – 
leállásának veszélye fenyeget” – olvasható a nyílt le-
vélben, amelyet a hazai sertés- és baromfihús-ter-
melés 80 százalékát biztosító gazdaszervezetek 
írtak alá. (Agerpres) 

Bírságolásra kényszerítik  
a közlekedési rendőröket 

Nagyszabású megfélemlítésre panaszkodik az Eu-
ropol rendőrszakszervezet, amely szerint főnökeik 
bírságolásra akarják kényszeríteni a közlekedési 
rendőröket – írta csütörtöki számában az Adevărul 
című lap. Az érdekképviselet, amelynek a névazo-
nosság ellenére nincs köze az európai uniós rendőri 
együttműködést koordináló nemzetközi szervezet-
hez, azt kifogásolja, hogy az országos rendőr-főfel-
ügyelőséghez (IGPR) tartozó autópálya-rendőrség 
főnöke körlevélben írta elő beosztottjainak: ezentúl 
meg kell indokolniuk, ha figyelmeztetésben részesí-
tenek egy járművezetőt közlekedési vétségért. Az 
Europol szakszervezet szerint ezzel arra próbálják 
kényszeríteni a közlekedési rendőröket, hogy a kö-
rülményektől függetlenül, minden kihágásért bírsá-
got szabjanak ki. Az Adevărul által fénymásolatban 
közzétett körlevélből kiderült, hogy az autópálya-
rendőrség főnöke az idén márciustól érvényes – az 
agresszív vezetést is büntető és a nagyarányú se-
bességtúllépésért súlyosabb bírságokat előíró – új 
közlekedési szabályok alkalmazását kéri számon 
beosztottjain. (MTI) 

Ország – világ 

Bankot a fejlődésnek
(Folytatás az 1. oldalról)

Kormányhatározattal elfogadták a körkörös  
gazdaságra vonatkozó nemzeti stratégiát

A kormány szeptember 21-i, szerdai ülésén elfogadta a kör-
körös gazdaságra vonatkozó nemzeti stratégiát, amelyet a 
Fenntartható Fejlődés Főosztály koordinálásával dolgoztak ki. 
A dokumentum 14 romániai gazdasági ágazatról ad áttekintést 
a körforgásos potenciáljukat tekintve, egyértelmű általános 
irányvonalat szabva a lineárisról a körkörös gazdasági mo-
dellre való átmenet felgyorsítására. Az átmenet sikerének kul-
csa a gazdasági fejlődés elszakadása a természeti erőforrások 
használatától és a környezet rombolásától. 

„A körkörös gazdaság nagyszerű perspektívát jelent Romá-
nia fenntartható fejlődéséhez. Keressük és biztosan meg fog-
juk találni a leghatékonyabb megoldásokat minden típusú 
hulladék összegyűjtésére és újrafelhasználására. Úgy gondo-
lom, hogy ennek a stratégiának az elfogadása mérföldkő lesz 
a nemzeti újjáépítési tervben” – mondta Nicolae Ciucă mi-
niszterelnök a kormányülés megnyitóján. 

„A körkörös gazdaság elveinek alkalmazása az egész Eu-
rópai Unió gazdaságában mintegy 700.000 új munkahely te-
remtését és az európai bruttó hazai termék további 0,5%-os 
növelését jelenti 2030-ig. A kihívásokkal teli nemzetközi kör-
nyezetben a körforgásos gazdaság lehetővé teszi, hogy csök-
kenjen a nyersanyagimporttól való függés Romániában és 
Európában. Örömömre szolgál, hogy sikeresen koordináltuk 
ennek a stratégiának a megvalósítását, ami teljes mértékben 
hozzájárul ahhoz, hogy a 2030-ig szóló menetrend 17 fenn-

tartható fejlődési célját megvalósítsuk” – mondta Borbély 
László, a Fenntartható Fejlődés Főosztály koordinátora. 

A körkörös gazdasági monitoring keretrendszer által köz-
zétett statisztika szerint Románia az Európai Unió (EU) azon 
országai közé tartozik, ahol alacsony az erőforrások termelé-
kenysége, nem kielégítő a bruttó hazai termék (GDP) ará- 
nyában mért hulladékkezelés, valamint a gazdaságban újra-
hasznosított anyagok felhasználása. Másrészt Romániában az 
egyik legalacsonyabb a hazai anyagfelhasználásra vetített hul-
ladékképződés az EU-országok között, ami kedvező kilátáso-
kat kínál a teljesítmény javítására a körkörös gazdaság 
gyakorlatának átvétele terén. A dokumentum leszögezi, hogy 
Romániában a körkörös gazdaság által feltételezett valameny-
nyi szakaszban jelentős fejlődési potenciál rejlik, a nagyobb 
erőforrás-hatékonyságtól és a másodlagos anyagok termelési 
felhasználásától a jobb hulladékgazdálkodásig és -megelőzé-
sig. 

A következő lépés a cselekvési terv kidolgozása, amely 
konkrét intézkedéseket tartalmaz a körkörös potenciál maxi-
malizálására hét gazdasági ágazatban: mezőgazdaság és erdő-
gazdálkodás, autóipar, építőipar, fogyasztási cikkek, mint 
például az élelmiszerek és az italok, csomagolás, textilipar és 
elektromos berendezések, elektronika, valamint két horizon-
tális ágazatban: a víz- és a hulladékgazdálkodás területén. 
(közlemény) 

Részleges mozgósítás Oroszországban 
Vlagyimir Putyin orosz elnök szerdán Oroszországban rész-

leges mozgósítást rendelt el, amely a védelmi tárca szerint 
mintegy 300 ezer embert érint. 

Putyin ezt egy nappal azután jelentette be televíziós beszéd-
ben, hogy négy orosz ellenőrzés alatt álló ukrajnai régió a 
szeptember 23. és 27. közötti időszakra népszavazás megtar-
tását kezdeményezte az Oroszországhoz történő csatlakozás-
ról. Az orosz elnök közölte, hogy Oroszország el fogja fogadni 
a régiók lakosságának döntését, és biztosítani fogja a szakadár 
Donyecki és Luhanszki Népköztársaságban, valamint a teljes 
vagy részleges megszállás alá került Herszon és Zaporizzsja 
megyében a referendum lebonyolításának biztonságos felté-
teleit. 

A Putyin által aláírt, a Kreml honlapján közzétett, szerdától 
hatályos hadkötelezettség csak a tartalékosokra vonatkozik, 
akik az ukrajnai háború tapasztalatainak figyelembevételével 
további kiképzésben részesülnek, és a „különleges hadműve-
letben” részt vevő szerződéses katonákkal azonos javadalma-
zásban részesülnek. A bevonulás alóli felmentés az életkor, az 
egészségi állapot és a szabadságvesztésről szóló bírósági ítélet 
miatt lehetséges. 

A régiók vezetői utasítást kaptak, hogy a mozgósítás során 
biztosítsák a sorozást. Az egyes régiókra vonatkozó sorköte-
lezettség időzítését és mértékét a védelmi minisztérium hatá-
rozza meg. 

Putyin kijelentette, hogy a hadiipari komplexum vezetői 
közvetlenül felelősek a fegyverek és hadfelszerelések gyártá-
sának, valamint kapacitásuknak növeléséért. Azt hangoztatta, 
hogy a részleges mozgósítás teljes mértékben megfelel az or-
szágot fenyegető veszélyeknek. Mint mondta, az intézkedésre 
Oroszország szuverenitásának és területi integritásának vé-
delme, a nép és „a felszabadított területeken élő emberek biz-
tonságának garantálása érdekében van szükség”. 

Az orosz elnök hangsúlyozta, hogy Oroszország területi ép-
ségének védelme érdekében minden rendelkezésére álló esz-
közt fel fog használni, és „ez nem blöff”. Azt állította, hogy a 
Nyugat szét akarja rombolni Oroszországot, és nem engedte, 
hogy Ukrajna diplomáciai úton rendezze vele a konfliktust, 
pedig az áprilisi isztambuli tárgyalások alatt készséget muta-
tott a megegyezésre. 
A „különleges hadművelet” státusa nem változott 

Az oroszországi részleges mozgósítás bejelentését követően 
nem született döntés az Ukrajna elleni „különleges hadműve-
let” státusának megváltoztatásáról és a hadiállapot bevezeté-
séről – jelentette ki Dmitrij Peszkov elnöki szóvivő 
újságíróknak szerdán Moszkvában. 

„Nem született semmilyen döntés ezzel kapcsolatban” – 
mondta a vonatkozó kérdésre válaszolva Peszkov. 

Peszkov nem tudott válaszolni a kérdésre, hogy a mozgósí-
tottak előtt le fogják-e zárni a határt. 

A Rigában szerkesztett Meduza orosz ellenzéki hírportál 
szerint a részleges mozgósításról szóló orosz elnöki bejelen-
tés nyomán több irányban elfogytak a repülőjegyek, illetve 
megugrott az áruk. A portál tájékoztatása szerint útlevél nél-
kül Örményországba, Fehéroroszországba, Kirgizisztánba és 
Kazahsztánba lehet legkevesebb egy hónapra elutazni, és 

több mint harminc országba lehet vízummentesen elutaz- 
ni. 

Az RBK gazdasági napilap is megerősítette, hogy az Orosz-
országgal szomszédos országokba szóló repülőjegyek elfogy-
tak. 
Százakat vettek őrizetbe a mozgósítás elleni  
tüntetéseken 

Oroszország háromtucatnyi városában 1026 embert vettek 
őrizetbe a részleges mozgósítás elleni tüntetéseken – közölte 
szerda este a honlapján OVD-Info orosz tüntetővédelmi szer-
vezet. 

A Meduza hírportál más hírforrásokra is hivatkozva azt írta, 
hogy Moszkvában a mozgósításellenes tüntetők őrizetbe vé-
tele a belvárosban, az Arbaton kezdődött. Itt a tiltakozók meg-
próbáltak láncot alkotni. Néhányan az „Életet a 
gyermekeinknek!” és a „Putyint a lövészárkokba!” jelszavakat 
skandálták. 

A megmozdulásra a beszámolók szerint olyan nők is elmen-
tek, akiknek, mint mondták, a fiai hadköteles korúak. A rend-
őrök az Arbatot lezárták, majd a tüntetők az eső eleredtével 
szétszéledtek. 

Szentpéterváron félszáz tüntető vonult a Szent Izsák-szé-
kesegyház felé, a mozgósítás ellen tiltakozva. A csoportot 
rendőrök vették körül, és emberi jogi aktivisták szerint a tün-
tetőket gumibottal verték, és sokakat vettek őrizetbe. A meg-
mozdulás később két menetté alakult át. 

Az OVD-Info szerint Moszkvában és Szentpéterváron 
egyaránt legkevesebb 399 embert vettek őrizetbe. 
Ciucă: Putyin a béke világnapján rendelt el  
részleges mozgósítást 

Az orosz elnök szerdai televíziós bejelentésére reagálva  
Nicolae Ciucă miniszterelnök arra hívta fel a figyelmet, hogy 
Vlagyimir Putyin a béke világnapján rendelt el részleges moz-
gósítást. 

„Ma van a béke világnapja, de ahelyett, hogy méltó módon 
ünnepelnénk, aggodalommal kellett tudomásul vennünk az 
orosz elnök nyilatkozatát a részleges mozgósításról és az úgy-
nevezett népszavazásokról, amelyeket Donbászban, Herszon-
ban és Zaporizzsjában rendeznek” – mondta a román 
miniszterelnök a szerdai kormányülés elején. 

Rámutatott: Románia megőrzi kiegyensúlyozott álláspont-
ját, továbbra is higgadtan, NATO-partnereivel és EU-szövet-
ségeseivel együtt elemzi a helyzet alakulását. Ciucă kifejezte 
reményét, hogy a konfliktus nem fog eszkalálódni. 

Az ENSZ Közgyűlése 1981-ben döntött a béke világnapjá-
nak bevezetéséről, amelyet 2002 óta szeptember 21-én tarta-
nak. Erre a napra az ENSZ az egész világra 
erőszakmentességet és általános tűzszünetet hirdet. A világ-
napról a hatvan nemzet gyermekei által adományozott pénzér-
mékből öntött japán ENSZ-békeharang közelében, az 
ENSZ-főtitkár beszédével és a békeharang megkondításával 
emlékeznek meg. 

Bukarestben szerdán a külföldi békemissziókban elesett 
román katonák árvái ültettek egy tölgyet az Ismeretlen Katona 
emlékművét magában foglaló, I. Károly román királyról elne-
vezett parkban. (MTI) 
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és az önkormányzat elöljáró- 
ját. 

Soós Zoltán polgármester szerint 
az önkormányzat kiemelt célja, 
hogy télen egyetlen tanintézmény-
ben se kelljen kabátban tanuljanak 
a diákok, vagy így oktassanak a pe-
dagógusok, ezért a múlt héten vég-
zett próbaüzemeltetést követően  
szeptember 21-étől, szerdától reg-
gelente három órára elindítják a fű-
tést. Ennek érdekében a nyári 
szünetben az idén is nagy hangsúlyt 
fektetett az önkormányzat a tanin-
tézmények felújítására, korszerűsí-
tésére, a szükséges javítások 

elvégzésére, így higiénikus és szé-
pen felújított épületekben kezdhet-
ték a tanévet a diákok és oktatóik. 
Amint hangsúlyozta, a marosvásár-
helyi iskolahálózatban nincs olyan 
tanintézmény, ahol gondok lenné-
nek a fűtésrendszerrel, megkezdett, 
be nem fejezett szerelési munkála-
tok sem késleltetik a fűtés elindítá-
sát. A megyeszékhely 
önkormányzata harmincnégy isko-
laközpont költségvetési egységét fi-
nanszírozza, a marosvásárhelyi 
iskolahálózatban ősztől tavaszig 
több mint száz  tanintézmény épü-
letének a fűtését kell biztosítsa. A 
megugrott energiaárakat is figye-
lembe vették, ennek érdekében a 

költségvetésben erre a célra elő-
irányzott keretösszeget különítettek 
el.  

– Hány marosvásárhelyi tanin-
tézmény fűtésrendszere nincs kor-
szerűsítve? – kérdeztük az 
önkormányzat sajtófelelősét. 

– Az Unirea középiskolában még 
csempekályhák vannak, a többi tan-
intézményben központi fűtés. Jö-
vőre a tervek szerint az egyházi 
ingatlanokban is felszámolnák a 
csempekályhákat, melyek sajnos 
nem energiahatékonyak, a fogyasz-
tásuk jóval magasabb, mint más fű-
tésforrásé – tájékoztatott Borsos 
Csaba, a Marosvásárhelyi Polgár-
mesteri Hivatal sajtófelelőse. 

(Folytatás az 1. oldalról)

Elindult a fűtésszolgáltatás
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Távozik a Maros megyei főtanfelügyelő-helyettes  
Elfogyott a levegő körülötte

Illés Ildikó mérnöktanárként, in-
formatikai és menedzseri végzett-
séggel 18 éve dolgozik a 
tanfelügyelőségen, két és fél évet a 
menedzseri munkáért felelős ins-
pektorként, majd főtanfelügyelő-

helyettesi tisztségben felelt és cse-
lekedett az anyanyelvi oktatás érde-
kében. Összegzése szerint a 
legfontosabb feladatának a kiegyen-
súlyozott, stabil minőségi oktatás 
megteremtését tekintette, amelyben 
minden gyermek anyanyelvén ta-
nulhat.  

A jelenlegi adatok szerint 26.214 
magyarul tanuló diák van megyénk-
ben, akik 1.226 osztályban, csoport-
ban tanulnak 410 óvodapedagógus, 
523 tanító, 1200 tanár irányításával, 
valamint 53 igazgató és 42 igazga-
tóhelyettes vezetésével. A magyar 
nyelvű oktatás menetéért felelős 
tanfelügyelők száma az utóbbi 
években gyarapodott, és jelenleg 
lelkes, szakképzett csapatként vég-
zik munkájukat. 

Az elmúlt évekre visszatekintve 
a kedvező eseményeket vette 
számba: a Bolyai Farkas Líceum 
magyar tannyelvűvé válása, a Ber-
nády György iskolában történtek, a 
Református Kollégium helyzetének 

megszilárdítása az óvodai csopor-
tokkal és az alsó tagozatos osztá-
lyokkal való bővülés során, líceum 
utáni ingyenes egészségügyi asz-
szisztensképzés, és mindenekelőtt 
az igazgatók és aligazgatók kineve-
lése és támogatása. Vidéken, ahol 
szükség és lehetőség van rá, jól fel-
szerelt iskolákban, szakképzett pe-
dagógusok irányításával anyanyelvi 
osztályok, csoportok működnek. A 
fogyatkozó létszámú falvak között 
iskolai konzorciumokat hoztak 
létre, hogy a tanári állások megma-
radhassanak. Mérnöktanárként fon-
tosnak tartotta a szakoktatás 
támogatását, a duális oktatás beve-
zetését, iskolaműhelyek korszerűsí-
tését. Támogatta a 
tantárgyversenyek szervezését, a 
járvány idején a telesuli program 
működését, amely tevékenységek 
összehangolása kemény munkát 
igényelt.  

Az elmúlt évek során változatla-
nul kiállt a katolikus oktatás megőr-
zése mellett, és a szeptember 8-i 
vezetőtanácsi ülésen nem a katoli-
kus iskola ellen szavazott, hanem az 
ellen, hogy a vezetőtanácsnak a tör-

vényes előírások szerint nem kell 
erről szavaznia. Ez már olyan prob-
léma, aminek megoldása nem Illés 
Ildikótól függ – tette hozzá. Úgy 
érzi, hogy elfogyott a levegő körü- 
lötte, ami most történik, ahhoz nin-
csenek eszközei, és ilyen körülmé-
nyek között a további 
fejleményekben már nem akar részt 
vállalni. A bejelentés után a lemon-
dását elküldi a tanügyminiszternek, 
és folyamatban lévő dolgai befejez-
tével a kereskedelmi szakközépis-
kolában, ahol jelenleg is órái 
vannak, fog tanítani közelgő nyug-
díjazásáig.  

Abban a reményben, hogy azt, 
amit összerakott, amit felépített, 
nem fogják elbontani, köszönetet 
mondott a támogatásért, a közösen 
végzett munkáért az iskolaigazga-
tóknak, a pedagógusoknak, a szü-
lőknek és a sajtó képviselőinek, 
akikkel sikerült együttműködnie. 

Majd meghatódva az ismert 
mondást idézte, miszerint soha nem 
szabad elkeseredni, mert ha becsu-
kódik egy ajtó mögöttünk, ha van 
hit, szeretet, sok más ajtó nyílik  
ki.  

Bodolai Gyöngyi 

Illés Ildikó Fotó: Karácsonyi Zsigmond

A 2022-es tanévnyitó a katolikus iskolában Fotó: Nagy Tibor

A sajtó képviselőinek jelenlétében csütörtökön lemondott 
Illés Ildikó főtanfelügyelő-helyettes. Távozása a II. Rákóczi 
Ferenc Római Katolikus Teológiai Líceum sikertelen újraala-
kítási kísérletével kapcsolatos, amelynek ütközőpontja ez al-
kalommal a megyei tanfelügyelőség vezetőtanácsa volt. 
Elmondása szerint nem érthet egyet azzal, hogy a törvényes 
előírásokat figyelmen kívül hagyva kedvezőtlenül vélemé-
nyezték a marosvásárhelyi tanács szándéknyilatkozatát, ame-
lyet csak továbbítani kellett volna az oktatásügyi 
minisztériumba.

Tűz Szászrégenben –  
egy halott, két súlyosan  

sérült személy 
Szeptember 21-én késő este 
meggyúlt és mintegy 150 
négyzetméteres felületen le-
égett egy ház a szászrégeni 
Călăraşilor utcában. Sajnos 
egy kiskorú elhunyt, egy fel-
nőttet és egy gyereket sú-
lyos égési sebekkel 
kórházba szállítottak.  

A tűzoltókat 23.16 órakor érte-
sítették, a bejelentést követően 
perceken belül a helyszínre siet-
tek, és hozzáfogtak az oltáshoz. 
Az épület mintegy 150 négyzet-
méteren égett. A tűz martalékává 
vált az egyik szoba és az épület 
bádoglemezből készült teteje is. A 
tűzoltóknak sikerült megakadá-
lyozniuk azt, hogy a lángok az ud-
varon levő többi lakásra is 
átterjedjenek. A lángokat hajnali 
öt órakor sikerült teljesen eloltani. 
Az épületben három személyt ta-
láltak, egy 50 éves férfit, egy 10 
és egy 8 éves gyereket. Az utóbbi 
olyan súlyos állapotban volt, hogy 
éleszteni kellett, ez sikerült 
ugyan, ennek ellenére a helyszí-
nen életét vesztette. A felnőttet – 
a két gyerek nagyapját – és a 
másik kiskorút súlyos égési sérü-
lésekkel a marosvásárhelyi sür-
gősségi kórházba szállítottak. Az 

épület a Szászrégeni Polgármes-
teri Hivatal tulajdona, és szociális 
lakásként működött. Csütörtökön 
délelőtt a marosvásárhelyi tűzol-
tóság és az ügyészség szakértői a 
helyszínen a tűz keletkezési okát 
vizsgálták.  

Az eset kapcsán a Maros me-
gyei katasztrófavédelmi felügye-
lőség kéri a lakosságot, 
fokozottan figyeljen a kályhákra, 
fűtőtestekre. Eddig 193 olyan tűz- 
eset keletkezett házakban, laká- 
sokban, amelyet a túlfűtött, fel-
ügyelet nélkül hagyott kályhák 
okoztak, emiatt kilencen életüket 
vesztették. A tüzet többek között 
a kémények eldugulása, a fűtés-
rendszer ellenőrzésének elhanya-
golása, illetve az improvizált 
villanymelegítők rövidzárlata, ve-
zetékének túlforrósodása okozta. 
A sajnálatos esetek elkerüléséért 
arra kérik a lakosságot, hogy el-
lenőrizzék a kályhákat (fűtőteste-
ket), tartsák karban ezeket, vagy 
esetenként cseréljék ki. Ezek a 
műveletek olcsóbbak, mint ami-
lyen kárt okozhat egy tűz – áll 
többek között a Maros Megyei 
Katasztrófavédelmi Felügyelőség 
által a szerkesztőségbe juttatott 
közleményben. (vagy)      Fotó: Szer Pálosy Piroska



Fontos szakaszához érkezett az erdélyi dalszerzők versenye! Az Erdély 
dala zsűrije (Keresztes Ildikó, Dorogi Péter, Bagossy Norbert, Lukács 
Laci) kiválasztotta azt a 6 dalt, amelyek biztosan továbbjutnak a ver-
seny döntőjébe. A 7. dal kiválasztását viszont a közönségre bízták. 

 
A MIÉRT által szervezett dalversenyre olyan szerzeményeket vártak a fiatal erdélyi 

magyar dalszerzőktől, amelyek az erdélyi „otthon lenni” életérzést ragadják meg, ezt 
szólaltatják meg hitelesen az ifjúság hangján. 

 
A zsűri által döntőbe juttatott dalok és előadók: 
• A Csajod – Ide tartozom 
• Végtelen Sziget – Csillagok 
• Frunzea Dávid – Népi kavalkád 
• Koszika – Te vagy a minden 
• DreamFlow – Itt boldog vagyok 
• Szintaxis – Lassú vonatok 
A hetedik döntős dal kiválasztása pedig a nézők kezében van! 
A https://erdelydala.ro/szavazas/ oldalon nyílik lehetőség meghallgatni a dalokat, 

amelyekre ugyanitt lehet szavazni szeptember 25-én, vasárnap éjfélig. 
Minden szavazó összesen 3 dalra adhatja le a voksát, és egy dalra egy alkalommal 

szavazhat. 
 
A verseny további menete 
A közönség által beszavazott 7. döntős bejelentésére szeptember 27-én kerül sor 

az Erdélyi Magyar Televízió Mozaik című műsorában. 
A hét döntős előadó és dalszerző ezt követően egy négynapos szakmai alkotótá-

borban vehet részt, ahol neves dalszerzők és előadók segítenek tökéletesíteni a dalo-
kat. Az alkotótáborba betekintést nyerhet az Erdély dala közönsége is a verseny 
Facebook- és Instagram-oldalán, valamint az Erdély TV beszámolói által. 

Az előadók a mentorok segítségével csiszolhatják a dalokat, és egyben felkészül-
hetnek a verseny döntőjére, amelyet október 30-án az Erdély TV élőben közvetít. A 
közönségnek itt is fontos feladata lesz, hiszen továbbra is ötödik zsűritagként tudja 
segíteni szavazatával a kedvencét! (közlemény) 
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Döntsd el Te, ki legyen az Erdély dala hetedik döntőse!

Negyven éve, 1982. szeptember 19-
én „vetették képernyőre” az első mo-
dern emotikont, a mosolygó arc 
jelképeként ismertté vált kettőspont-
kötőjel-zárójel kombinációt :-). Az 
MTVA Sajtóarchívumának anyaga. 

Az emotikonok vagy hangulatjelek nyom-
tatott betűk, számok, írásjelek segítségével, 
számítógép vagy mobiltelefon billentyűzeté-
vel megjeleníthető karakterkombinációk, ér-
zelmek és érzések kifejezésére alkalmas 
képszerű jelek, a leggyakrabban arcot for-
mázó smiley-k. A szót találóan az angol 
emote (érzelmet mutat) és az icon (ikon, jel-
kép) szavak összevonásából alkották. 

Egyes irodalomtörténeti kutatások szerint 
a modern emotikonok őse egy elírásnak kö-
szönhető. A The New York Times 1862. au-
gusztus 6-i száma hozta le Abraham Lincoln 
elnök egy beszédét, amelyben a tapsoló és 
nevető közönség nevetésreakcióját leíró zá-
rójeles részben a második zárójel elé egy 
pontosvessző került: (applause and laugh- 
ter ;), sokak szerint szándékosan. Más forrá-
sok még korábbra, Robert Herrick 1648-as A 
szerencséhez című verséhez kötik a smiley 
első felbukkanását: „Upon my ruines  
(smilling yet :)”.  

Az első, valóban szándékos emotikonokat 
a Puck című amerikai humormagazin tette 
közzé tipográfiai művészet címen, 1881 már-
ciusában. Itt négy, az írógép karaktereinek 
használatával megjeleníthető hangulatot mu-
tattak be – örömöt, melankóliát, közönyt, 
csodálkozást. A smiley irodalmi vonatkozá-

sait tekintve külön érdekesség, hogy Ottlik 
Géza – már az író halála után, 1993-ban meg-
jelent – Buda című regényében ugyancsak 
megtalálható a mosolygó emotikon. 

A ma ismert smiley történetében kiemel-
kedő szerep jutott egy szabadúszó grafikus-
nak, Harvey Ballnak, aki 1963-ban egy 
amerikai biztosítótársaság felkérésére alkotta 
meg, állítólag mindössze 10 perc alatt, a fe-
kete kontúrral határolt sárga kört, amelyben 
egyszerű pontok voltak a szemek, alattuk egy 
görbe vonal a mosolygós száj. A társaság elő-
ször száz ilyen jelvényt osztott szét a dolgo-
zói között, majd elkezdték más cégek is 
rendelni, 1971-ben pedig már 50 millió smi-
ley-kitűzőt értékesítettek világszerte. Mivel 
Ball nem védette le a logót, semmilyen része-
sedést nem kapott a későbbi bevételből, 
mindössze az egyszeri munkáért járó 45 dol-
lárt rakhatta el. 

A smiley-k sikertörténetének következő ál-
lomása 1970-re datálható, amikor két phila-
delphiai üzletember, Bernard és Murray 
Spain az eredeti dizájnt megtoldva a „Have a 
Happy Day” szlogennel levédette. Valószínű, 
hogy a szlogen egy magyar szövegíró műve 
volt, ugyanis kitalálását Gyula Bogar nevé-
hez kötik. 

Európába 1972-ben érkezett meg a smiley, 
sőt elnevezését is akkor kapta Frenchman 
Franklin Loufranitól, aki a francia France 
Soir lap számára védette le a rajzot ezen a 
néven. A The Smiley Companyt is ő hozta 
létre, amely a mai napig száz országban őr-
ködik a mosolygós fej jogtiszta felhasználá-

sán. A cég egyébként az egyértelmű hasonló-
ságok ellenére nem Harvey Ball örökségének 
tartja az általa levédetett rajzot, mondván: az 
épp egyszerűsége folytán már jóval régebben 
is létezett, mint hogy Ball papírra vetette 
volna. 

Legalább ekkora kultúrtörténeti jelentő-
séggel bír Scott Fahlman, a pittsburghi Car-
negie Mellon Egyetem számítástechnikai 
professzorának tette, aki 1982. szeptember 
19-én kelt levelében az alábbi javaslattal állt 
elő: „A következő karaktersorozatot javaslom 
a viccek jelölésére: :-). Oldalra döntve ol-
vasd.” (Fahlman egy tréfát követő intézményi 
értetlenkedés miatt javasolta a további leve-
lezésekben az esetleges kétértelműségek el-
oszlatására szolgáló jelsorok alkalmazását.) 

Az igazsághoz azonban az is hozzátarto-
zik, hogy egy Kevin McKenzie nevű fiatal-
ember hasonló ötlettől hajtva már 1979-ben 
leírta az első mosolygó emotikont -) az on-
line térben, csak erre akkor senki nem figyelt 
fel. Mások véleménye szerint mindkettőjüket 
megelőzték egy PLATO nevű oktatási rend-
szer feltalálói, akik már 1972-ben smiley-kat 
küldözgettek egymásnak. Komoly kutató-
munka után, 2002-ben sikerült előkeríteni 
Fahlman húsz évvel korábbi levelét, meglett 
McKenzie üzenete, sőt a PLATO emotikon-
jai is, az első online elküldött, mai jelenté- 
sében használt smiley szerzőjének mégis 
Scott Fahlmant tartják. Az emotikont eleinte 
az egyetemek, laborok közti élő kapcsolat-
tartásban használták, majd a mobiltelefonok 
és az internet elterjedésével elképesztő gyor-

sasággal épült be a mindennapi kommuniká-
cióba. 

Az arckifejezések megítélésében mutat-
kozó kulturális különbség megjelent az emo-
tikonokban is. Egy 2007-es kanadai kutatás 
szerint például az amerikaiak a szájra, a japá-
nok a szemre figyelnek, amikor az érzelmek 
megnyilvánulására kíváncsiak. Ezért is lehet, 
hogy az Egyesült Államokban és az egész 
nyugati világban elterjedt smiley-val ellentét-
ben Japánban nem a szájat, hanem a szemet 
reprezentáló jelek váltak hangsúlyosabbá: 
(^_^), (*_*). 

A smiley emotikon sárga színűre és rajzzá 
a Yahoo!-nak köszönhetően változott át digi-
tálisan, már emoji néven (a japán e – kép és 
a moji – karakter szavakból), amikor az fel-
vette 1998-ban indult Messenger üzenetküldő 
alkalmazásába. Az emojiknak világnapjuk is 
van, ezt első alkalommal 2014. július 17-én 
rendezték meg. Az emojik szabályzásáért fe-
lelős Unicode Konzorcium 2021-es adatai 
alapján az online felhasználók mintegy 92 
százaléka használja az emojikat. Ma már több 
mint 3500 közül választhatunk, tavaly a leg-
népszerűbb az örömkönnyek közt nevető fi-
gura volt, ezt a szerelmet vagy szeretetet 
kifejező vörös szív követte. 

A smiley népszerűsége töretlen, nem 
csoda, hiszen egyszerű, pozitív üzenetet hor-
doz, a vidámságot hirdeti, nem szorul magya-
rázatra. Használata segít pótolni a 
beszélgetések során használt metakommuni-
kációt és érzelmi többletet, a mindennapi írá-
sos társalgást gyorsítja és leegyszerűsíti.

Az első modern emotikon 40 éves 
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Így ősz felé, mikor a kerteket 
paskolja már a hűvös permeteg 
s tört lombon sír a szél, 
eszembe jut: egykor mint kisfiú 
mennyit voltam ilyen tájt szomorú, 
mennyit is sírtam én! 
 
Mért hullt a könny? A tűnt vakációt 
sirattam-e, a tengert, a hajót, 
mi vár ma titeket! 
Óh, nékem nem nyíltak ily csodák: 
az kínozott, hogy tanulni tovább, 
jaj, tán nem mehetek. 
 
Nem volt miből. A messze iskola 
nem engem várt. Másoknak volt oda 
kikövezve az út. 
Rágondolva még ma is szíven üt, 
mit küszködtünk, hogy mégis sikerült 
elérni a kaput! 
 
Apám, anyám, az egész kis család, 
ezért loholt annyi vad nyáron át 
s tett egybe éjt-napot. 
Hogy felmehessek én a lépcsőkön, 
erre ment rá friss egészség, öröm, 
mindent ezért adott. 
 
Az utolsó csirke is útra kelt 
s nemcsak lombjától foszlott meg a kert, 
eladta mindenét. 
S mégis, mikor azt hittük egybe van 
mind, ami kell, s indultam boldogan, 
semmi sem volt elég. 
 
S álltam ott pirulva, félszegen, 
meredt rám a hűvös tanterem: 
„Ez hogy kerül ide?” 
S bár anyám szőtte, varrta ingemet, 
kicsúfoltak érte itt engemet, 
s nem bánta senki se. 
 
Nektek ma már nincs ilyen gondotok, 
mind messzibbről néz rátok a kopott, 
elijedt kisgyermek. 
Felejtsétek könnyes, borús szemét, 
tanuljatok. Tanuljátok a szép, 
boldogabb életet! 
  
Ősszel, a mostani hetvenesek tán még em-

lékeznek Létay Lajos gyermekversére, ami 
a hatvanas évek elején – ha memóriám nem 
csal – a hetedikes magyar olvasókönyvben 
köszöntött ránk. Az Erdélyi Helikon, a Keleti 
Újság és a Termés hasábjain halk szavú líri-
kusként jelentkező költő eredendő ismérve az 
aranyosrákosi emlékekben – e Székely-kő 
alatti eldugott kis faluban született 1920-ban 
– gyökerező családias impresszionista idill, a 
nosztalgiával telt elégia. 

 Szeptember 23-án, az őszi nap-éj egyen-
lőség napján lép át a Nap az állatöv hetedik 
szakaszába, a Mérleg jegyében járva elhagyja 
az északi féltekét, belép a déli félteke egére. 

Megváltozik a természet. Sárgulnak, vörö-
södnek a levelek, a szedetlen gyümölcsfákról 
is lekívánkozik az ottfelejtett termés. Az er-

dőalj halkan zizzenő zenéje már a vastagodó 
avart jelzi. Az eső áztatta föld sárosra dagad. 
Az állatok is szerre elcsendesednek. Még 
nyár, s már ősz – egyszerre. De a mérleg ser-
penyőjét most az ősz mozdítja túlsúlyával. 
Ilyenkor, pontosan a csillagászati esztendő 
közepén, már évezredek óta az egymással 
szemben álló, ellentétes jelenségek egyensú-
lyára figyeltek az emberek. A régiek szerint 
az egyesülés, egyensúly, békítőhajlam, a 
mások iránti türelem hónapja ez. 

De a távolodó, lebukó Nap nem érzi jól 
magát a Mérleg jegyében. Amikor a termé-
szet termést hozó virágát éltető Nap már csak 
hervasztja a lombot, akkor jelenik meg a le-
mondást, szegénységet, előrelátást, bölcses-
séget képviselő, még csökkenő, de a 
növekedés ígéretét hordozó Hold. 

Az ember előbb megsejti a nagy körfor-
gást, majd tudomásul is veszi, elfogadja. A 
szanszkrit hagyományok szerint a Mérleg „a 
nagy kinyilatkoztatotthoz való visszakanya-
rodás” szakasza: híd lét és nemlét között. Ez 
az ősz. A görög mitológiában Adonisz és 
Aphrodité története szól talán legszebben 
erről a lét-nemlét közötti lebegésről.  

Valamikor Kinürasz ciprusi király leánya, 
Mürrha, az éj leple alatt elcsábította apját, és 
gyermeket fogant tőle. Amikor az apa rájött, 
hogy mi történt közöttük, karddal kergette el 
leányát, aki egy erdőbe menekült. Vágyaitól 
megszabadulva megbánta bűnét, és sírva 
imádkozott, hogy „sehol se lehessen, se a ha-
lottak, se az élők között”. Aphrodité, a szere-
lem és a szépség istennője megszánta őt, 
teljesítette kívánságát: mirhafává változtatta. 
(A balzsamfafélék családjába tartozó Com-
miphora myrrha illatos kesernyés édes gyan-
tája sokrétű gyógyhatással rendelkezik.) A 
mítosz szerint e fa édes gyantájával siratja le-
hullott gyümölcsét. A szépségesen szép ifjú, 
a halandó Adónisz e fa meghasadt kérgéből 
született, Aphrodité azonnal egy ládába zárta 
– elvetette-elrejtette tehát a gyümölcsöt –, és 
Perszephonénak, az alvilág istennőjének a 
gondjaira bízta, hogy rejtse el a föld mélyé-
ben, az alvilágban. De Perszephoné kíváncsi-
ságában felnyitotta a ládát, beleszeretett 
Adóniszba, s azonnal palotájába vitte. Aph-
rodité, amikor ezt megtudta, rögvest Zeusz 
segítségét kérte, hiszen ő is szerelmes lett az 
ifjúba. De Zeusz nem akart beleszólni az is-
tennők vetélkedésébe, s az epikus költészet 
múzsájára, Kalliopéra bízta a döntést. Kalli-
opé igazságos volt: azt mondta, hogy Aphro-
ditének joga van az év egyharmadát 
Adónisszal tölteni, hiszen ő segítette a világra 
jövetelét. De Perszephonénak is jár az év 
egyharmada, hiszen ő az elzártságból, a láda 
halálából szabadította ki a szép halandót. S 
mivel Adonisznak is jár egy kis pihenés, az 
év egyharmadában a két nő között „lebeghet” 
– egyedül élhet. Csakhogy Aphrodité nem 
nyugodott bele a döntésbe, csábító varázsö-
vével rávette Adóniszt, hogy az évnek harma-
dik harmadát is vele töltse. Ekkor viszont 
Perszephoné ment panaszra, de nem Zeusz-
hoz, hanem Aphrodité régi szeretőjéhez, a há-
ború istenéhez, Árészhez, aki 
féltékenységében vadkanná változott, meg-
várta azt a napot – az őszi nap-éj egyenlősé-

get –, amikor Adonisz első „szabadnapján” 
vadászni indult, s Aphrodité szeme láttára fel-
nyársalta Adóniszt. Adónisz véréből vérvörös 
virág fakadt. (A sötét skarlát virágú Adonis 
flammea, a mediterráneum északkeleti me-
dencéjének jellegzetes héricsfaja tavasszal és 
nyáron virágzik.) Lelke pedig leszállt Per-
szephonéhoz, az alvilágba. Azóta az év zor-
dabb felét Hádész feleségével tölti, a nyári 
hónapokat Aphroditével, de ősszel mindig 
eljön a gyilkos vadkan, s akkor Adónisznak 
meg kell halnia. 

A folytonos visszahullás a föld ölébe min-
den évben magában hordozza az újjászületés 
reményét. Az ógörögök s a rómaiak minden 
őszi nap-éj egyenlőségkor megsiratták Aph-
rodité ifjú férjét, a haldokló természetet. Adó-
niszt a rövid életű (efemer, egynyári) 
növények (fél)istenének tartották. A síró asz-
szonyok cserépedényben „Adónisz-kerteket” 
vittek az ünnepre: gyorsan virágba boruló és 
gyorsan elhervadó virágokat. Tavasszal 
pedig, amikor a Nap a Bika jegyébe lépett, 
ahol Aphrodité, azaz Vénusz uralkodik, min-
denki Adonisz újjászületését ünnepelte. 

Szeptember vége. Szőlőszüret ideje, dió-
koppanások, gesztenyepuffanások ideje. A 
szeptember végi őszben Elejt az ág egy leve-
let, mint Létay Lajos versében: 

  
Kék hordókat gurít a csend, 
a tölgyesben hullong a makk, 

borzosszárnyú fák emelik 
a krumpliálmú tájakat. 
 
Csokorban áll az ősz. Zizeg 
a tarlókon a szarkaláb. 
Vad bánat tépi a szívet – 
hallani a tücsök dalát. 
 
Hallani, amint elpereg 
a rózsák, rétek bársonya. 
Elejt az ág egy levelet, 
s nem nyúl utána már soha. 
 
Megfagy a mezők éneke 
s ha feltörtük a dombokat, 
pendül s kifordul az eke, 
mint holt agyból a gondolat. 
  
Maradandó értékűvé nem 

csak gyermekversei váltak az 
1958–1990 közötti Utunk fő-
szerkesztőjének. Az éppen 15 
éve, 2007. szeptember 26-án 
öröklétbe költözöttet a Házson-
gárdi temetőben kísérték utolsó 
útjára, Szilágyi István búcsúz-
tató szövegét Rekita Rozália 
olvasta fel. 

Szeptember 29. Szent Mihály napja. Pász-
torünnep. A gazdasági év fordulója: a Szent 
György napján, április 24-én legelőre hajtott 
jószágot ilyenkor hajtották be. Az elszámol-
tatás, a pásztorok szegődtetésének az ideje. 
Fénypontja, a juhászbál nagy ünnep volt egy-
koron. Országos vásárokat tartottak a jele-
sebb állattartó vidékeken. Némely falunak 
máig ez a búcsúnapja. 

Beszterce környékén, de a Kis-Küküllő 
mentén is a pálinkafőzés ideje is ez, no meg 
a szilvalekváré. A kalotaszegi falvakban 
ilyenkor éjféltájig magozták a szilvát, s 
rendje volt annak, hogy csak éjféltájban tették 
oda főni a lekvárnak valót. A kavargatás az 
eladósorba került lány dolga volt, s csak az 
állandó „szeretője” (udvarlója) segíthetett 
neki az amúgy nem kis erőkifejtést igénylő 
munkában. 

  
Hull a szilva a fáról, 
Most jövök a tanyáról. 
 
Egyik ága lehajlott, 
Az én rózsám elhagyott. 
 
Ha elhagyott egy évre, 
El hagyom én kettőre. 
 
Ha elhagyott kettőre, 
Elhagyom én örökre. 
 
Kis kalapom fekete, 
Páva tolla van benne. 
 
Ref. Ej, haj, ruca, ruca, kukoricaderce. 
  
A törökbúza is úgy került e dalba, hogy 

Szent Mihály után kezdődött a kukoricafosz-
tás. A garmadába behordott tengerit főleg a 
fiatalok fosztották. Muzsikaszó mellett folyt 
a kukoricahántás, s közben-közben táncra is 
penderültek. Főtt vagy sült kukoricát ettek, s 
melléje zsíros pogácsa és óbor dukált. A 
szebb csuhékból a kislányoknak babát készí-
tettek, a kisfiúk a csuhéban birkóztak. Ha hi-
ányos fogú kukoricát találtak, a legény így 
kiáltott fel: „Anyósomnak ennyi foga le-
gyen!” A fiatalok kukoricahajból egymásnak 
bajuszt ragasztottak. Különös jelentősége 
volt a piros kukoricacsőnek. Az a lány, aki 
piros csövet talált, számíthatott a mielőbbi la-
kodalmára. De a legények a piros csövet el-
kapkodták, s csak csókkal lehetett azt 
kiváltani. Egykor ezzel kezdődött a „kisfar-
sang”, ami Katalinig tartott. 

Szeptember végén, kisfarsang farkában, 
maradok kiváló tisztelettel.  

 Kelt 2022-ben, őszi nap-éj egyenlőség 
napján 

Kiss Székely Zoltán 

A természet kalendáriuma ( DXXXI.) 

Kék hordókat gurít a viharelőtti csend

Adónisz vére, a kárminpiros kisázsiai hérics
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– Mit kell tudni Sármási-Bocskai 
Jánosról? 

– Ha életrajzi adatokra gondolsz, 
akkor egy élete delén túl járó ember 
vagyok. 1973-ban születtem Erdő-
szentgyörgyön. Az óvodát és az 
elemi iskolát szülőfalumban, Ha-
vadtőn jártam, az öt-tíz osztályt 
Gyulakután, a tizenegyedik és a ti-
zenkettedik osztályt viszont Erdő-
szentgyörgyön, az ipari líceumban. 
Előregyártott betonelemekre „sza-
kosodtam”, de a szakmát csak édes-
apám mellett próbálgattam a 
síremlékek gyártásánál és kidolgo-
zásánál. A kötelező sorkatonai szol-
gálat után még hosszú évekig 
édesapám vállalkozásánál próbál-
tam tökéletesíteni a tudásomat. 
Mindent elkészítettem pontosan és 
időre, de sosem éreztem testhezál-
lónak azt, amit csinálok. 1995-től 
rádiózom, előtte több írásom jelent 
meg különböző lapokban, a Népúj-
ságban, az Üzenetben, majd a rádió-
zásom elején az Erdélyi Naplóban, 
később – amikor már végzett ker-
tészmérnök lettem – szakrovatom 
volt a Romániai Magyar Szóban. 
De megjelentek írásaim a Gazdaélet 
folyóiratban és a Székely Gazdában 
is. Kertészmérnöknek 2003 és 2007 
között tanultam a Budapesti Corvi-
nus Egyetem nyárádszeredai kihe-
lyezett tagozatán. Ezt is a rádiózás 
miatt végeztem el, ugyanis hama-
rabb volt szakrovatom a Marosvá-
sárhelyi Rádióban minthogy 
teljesen értettem volna hozzá. Senki 
nem kényszerített rá, de úgy érez-
tem, jó, ha értem is azt, amit vála-
szolnak a meghívott szakemberek a 
kérdéseimre. 

– Indulásodkor mivel „tarisz-
nyáltak fel” szüleid? 

– Már gyermekkoromban a be-
csületességre, pontosságra és 
mások elfogadására tanítottak a 
szülők, nagyszülők. Nem is mertem 
letagadni semmit, és füllenteni sem 
szoktam, mert rajtam rögtön látszik, 
ha nem mondok igazat. Ez hosszú 
távon megérte, mert soha nem kel-
lett észben tartanom, hogy kinek 
mit mondok. Így nem bonyolódtam 
bele a hazugságokba. Bizonyára a 
nevelés hatására lettem „lágy-
szívű”. Mindenkin megesik a szí-
vem, ahol tudok, segítek, így ki is 
használnak rendesen. Néha megfo-
gadom, hogy mai ember leszek, 
csak az fog érdekelni, ami nekem 
jó, de sosem tudom megtartani. Va-
lójában minden olyan benne van a 
tarisznyámban, ami ma sajnos nem 
érték, de én nagyon büszke vagyok 
ezekre a „valamikori” jó tulajdon-
ságokra. 

– Hogyan emlékszel vissza a 
gyermekkorodra és az iskolai éve-
idre? 

– Boldog gyermekkorom volt. A 
családban alig éreztem valamit a 
szocializmus fonákságaiból és em-
bertelenségéből. Akkor még édes-
apám Marosvásárhelyen az 
építőiparban dolgozott, édesanyám 
elárusítónő volt Gyulakután az élel-
miszerüzletben. Ingáztak, alig lát-
tuk őket. De csodálatos 

nagyszüleim voltak. Édesapám szü-
leivel éltünk egy udvaron. Valójá-
ban ők neveltek fel a két 
húgommal. Hiányt semmiben sem 
szenvedtünk. Amikor nagyobbak 
lettünk, és már értettük, hogy mi 
miért történik körülöttünk, próbál-
tunk úgy viselkedni, hogy a szülők-
nek bántódásuk ne legyen. Az 
iskolában próbáltam jól teljesíteni, 
hogy értem ne kelljen aggódniuk.  

Harmadik osztályban tanultuk 
Bálint Tibor Az ellopott szív című 
írását. Egy életen át elkísér ez a tör-
ténet. Az iskolában a jó tanulmányi 
eredményeim miatt folyton osztály-
felelősnek választottak, pionírpa-
rancsnoknak és mindenféle 
„felelős” szerepre. Nem örültem 
ennek, mert mindig rajtam verték el 
a port, ha valaki rendetlen volt. A 
tanító nénim, néhai Domokos Ilona 
talán második osztályban egyik 
órán kielemezett bennünket, és 
rólam azt mondta: „uralkodó típus 
vagyok”. Lehet, ezért nem szeret-
tem a „beosztásaimat”. Különben 
egész életemben próbáltam ezt el-
nőni, ma sem szeretek senki főnöke 
lenni. És utálom az „egy mindenki-
ért, mindenki egyért” agyrémet. Ez 
folyton megkeserítette az életemet. 

– Miért lettél újságíró, rádiós 
szerkesztő? 

– Nem hiszek a véletlenekben, de 
ez talán az. Még a kilencvenes évek 
legelején a Román Televízióban 
volt egy Tudor Barbu nevű fiatal-
ember. Nagyon szimpatikus volt a 
„rámenőssége”, ahogy kérdezett, 
készítette a riportjait. Akkor azt 
mondtam, én is egyszer olyan sze-
retnék lenni, mint ő. Igaz, nyolcadik 
osztályig tanítónak készültem, mert 
imádtam a tanító nénimet, majd a 
tanáraimat, de leginkább Nagy 
Mária osztályfőnökömet. Hosszú 
lenne elmesélni, miért nem lettem 
végül tanító. De ma hálás vagyok 
ezért a sorsnak, mert nem tudnám 
elviselni a jelenlegi tanügyi rend-
szert, a pedagógusok semmibevéte-
lét és lenézését, az elkényeztetett 
gyermekek pofátlanságait. 1995-
ben a Marosvásárhelyi Rádióban, 
az ifjúsági műsorban László Edit 
(ma: Erdei Edit-Zsuzsánna) több-
ször bemondta, hogy diákriportere-
ket keresnek. Én már rég túl voltam 
az érettségin, és többszöri nekifutás 
után – mert azért nem voltam olyan 
bátor – ugyanabban az évben, jú-
nius 1-jén megjelentem a rádiónál, 
és kerestem Editet. Elmondtam, 
hogy bár nem rám van szükség, 
azért megpróbálnám. Ő akkor adott 
egy lehetőséget, és ottragadtam. Hét 
és fél évet külsősként dolgoztam, 
hosszú évekig ingyen, majd alig pár 
lejért. De ez volt a legcsodálatosabb 
időszak rádiósként. Akkor még sza-
lagra dolgoztunk, sokkal nehezebb 
volt egy műsort összehozni, de volt 
rá időnk bőven. A hangulat nagyon 
jó volt a szerkesztőségben. Közben 
1995–1996-ban elvégeztem az Ady 
Endre Sajtókollégiumot Nagyvára-
don. Akkor még csak ott képezték a 
jövő újságíróit.  

– Kitől tanultad a szakmát, kinek 
köszönhetsz a legtöbbet, és miért? 

– A szakmát mindenkitől tanul-
tam, azaz ellestem, de az alapokat 

Edittől tanultam meg. Volt türelme 
elmagyarázni, hogy mit miért nem 
csinálok jól, hosszú ideig kielemez-
tük a munkáimat. Néha nem volt 
diplomatikus, de nagyon hálás va-
gyok ezért, mert megtanultam kívül- 
állóként hallgatni magam. Aztán 
hosszú időt töltöttem Tóth Béla 
mellett. Ő első perctől szabad kezet 
adott, hagyta, hogy kísérletezzek. 
Valójában így alakult ki a stílusom 
– ha van ilyen. Elég sokszor mond-
ják a hallgatók, hogy a műsoraim 
olyan „janisak”. Nem tudom, az mi-
lyen, de biztos van valami egyedi-
ségük. 

– Ami a munkádat illeti, vannak-
e példaképeid?  

– Nagyon sok van. Érdekes 
módon olyanok is, akik olykor be-
letapostak a lelkivilágomba. A mód-
szerüket részben átvettem, és 
magamhoz igazítottam. Nagyon sok 
nevet tudnék mondani, de nem sze-
retnék senkit kihagyni. Marton Ma-
rikának viszont nagyon sokat 
köszönhetek, mert mindig őszintén, 
tárgyilagosan mond véleményt a 
munkámról. 

– Mi az, ami a leginkább megha-
tározza a munkádat és a stílusodat? 

– Ezen sosem gondolkodtam. Én 
ösztönösen végzem a munkámat. 
Tudom, mi a feladat, és azt próbá-
lom megoldani. A kezdetekkor én is 
kultúrával, fiatalos témákkal szeret-
tem volna foglalkozni, de elég 
hamar a falusi élet osztódott rám, 
mert akkor én voltam az egyetlen 
vidéki a rádiónál. Csak halkan jegy-
zem meg, most a kollégák zöme vi-
déken él. Szulák Andrea mondta: ha 
nem csinálhatom azt, amit szeretek, 
azt szeretem csinálni, amit lehet. 
Ezzel én is így vagyok. A műsora-
imban próbálom – a lehetőségek 
függvényében – maximálisan köz-
vetíteni a vidék értékeit, az egy-
szerű ember nagyszerűségét.  

Néha nehéz egyensúlyba hozni a 
pozitív és negatív dolgokat, mert 
azért több a hiányosság. De igyek-
szem. A műsoraim nagyon meg 
vannak vágva, szerkesztve, sok 
nyekegést, ismétlést nem lehet hal-
lani. Ez nagyon sok időmet elveszi, 
de legalább hallgathatóak. Ezt egy 
hallgató mondta, amikor rákérdez-
tem, hogy miért hallgatja a műsora-
imat? Nem esett jól, amikor azt a 
választ kaptam, hogy őt igazából 
semmi sem érdekli belőlük, de nem 
zavarja, hallgathatóak. Ma a legna-
gyobb bóknak tartom. 

– Mennyire nehéz ez a szakma? 

– Ha komolyan veszed, időigé-
nyes. Nem mondanám nehéznek, ha 
tudod a fogásokat. Én mindennap 
tanulok valamit, és sosem vagyok 
megelégedve magammal. Amíg 
adásba nem kerül egy műsor, sok-
szor érzem az elégtételt, hogy ez na-
gyon jól sikerült, minden a helyén. 
Aztán amikor a rádióban hallom, 
már nem ájulok el tőle. Túl maxi-
malista vagyok, és ez a mai világ-
ban nem egy pozitív tulajdonság. 

– Volt-e olyan pillanat, időszak 
az életedben, amikor azt mondtad: 
feladom, más munka, megélhetőség 
után nézek? 

– Természetesen. Általában hét- 
évente nagyon elegem lesz minden-
ből. De aztán jön egy új feladat, egy 
őszinte bátorítás, elismerés, és még 
maradok. Van, hogy olyan véle-
ményt kapok idegenektől, amelyek 
megerősítenek abban, hogy sok em-
bernek fontos az, amit csinálok, 
amit próbálok közvetíteni. Amikor 
épp mindent feladnék, csak olyan 
munkákban gondolkodom, amelyet 
önként nem sokan vállalnának el – 
például: takarítás, mosogatás, rend-
szerezés stb.  

– Szerinted melyik könnyebb 
szakma: az újságírás vagy a rádió-
műsorok szerkesztése? 

– Nekem a rádióműsorok szer-
kesztése. Majdnem huszonnyolc év 
rádiózás után csak hangokban tudok 
gondolkodni. Írok is, de sokkal 
hosszabb időt vesz igénybe. Amikor 
készülnek a beszélgetéseim, sok-
szor már azt is hallom, milyen ze-
nével lesznek illusztrálva, milyen 
lesz a végtermék. 

– Napjainkban ki az igazán jó új-
ságíró, rádiós szerkesztő? 

– Szerintem az, aki nem dől be a 
divatirányzatoknak, tárgyilagos és 
hiteles. Aki tudja, hogy a történelem 
napszámosa, és mindent hitelesen 
kell dokumentálni. Egy ilyen hiva-
tást szakmai alázat nélkül nem lehet 
űzni. És direkt nem szakmát mond-
tam. Nehéz így trendinek, modern-
nek lenni, de talán lesz még olyan 
világ, mikor ezt becsülni fogják. 

– Hetente járod Erdély falvait. 
Hol érzed a leginkább otthon 
magad? 

– Érdekes, mindenhol otthon 
érzem magam. A Csíki-medencében 
különösen, hiszen ott nagyon sok a 
rokonom. Édesapám anyja Csíkme-
naságon született, talán ezért. 
Ugyanakkor édesanyám szüleitől 
kaptam régen azt a tanácsot, hogy 
úgy intézzem a dolgaimat, hogy 

minden faluban legyen egy házam. 
Hosszú ideig nem értettem, de 
most, őszülő fejjel rájöttem, hogy 
arra értették, hogy minden települé-
sen legyen egy ember, akihez szük-
ség esetén fordulhatok. 
Elmondhatom, hogy ha nem is min-
den faluban, de minden községben 
vannak ilyen emberek. 

– Mennyire lehet megélni ebből a 
szakmából? 

– Ha nem nagyok az igényeid, 
meg lehet. Nekem gyakorlatilag a 
fizetésem rámegy a terepezésre. 
Szerencsém, hogy a feleségem ezt 
még huszonegy év után is tolerálja. 
Van, aki elissza, eljátssza, elutazza 
a pénzét, én elrádiózom.  

– Milyennek látod a mai újság-
írást?  

– Mindenki végzi a maga felada-
tát, próbálja kiszolgálni a megbí-
zóit. Sok mindennel nem értek 
egyet, de a világ változik, változnak 
az értékek, az irányzatok. Jó, hogy 
ilyen sokoldalú, mert van, amiből 
választani. 

– Mivel foglalkozol akkor, amikor 
épp nem a mikrofont tartod a kezed-
ben? 

– Általában archiválok. Nemcsak 
az én felvételeimet, hanem a rádió 
szalagtárát is digitalizálom. Ha csak 
ezt végezném, akkor sem lenne erre 
elég egy élet… Évekkel ezelőtt 
Borbély Zoli bácsinak tettem egy 
felelőtlen ígéretet – amikor el-
mondta, hogy élete munkája sem-
mivé vált a szalagtárak folytonos 
költöztetésével –, hogy ha egyszer 
lehetőségem lesz, rendbe hozom az 
archívumot. 2017 decemberében 
Szász Attila főszerkesztő erre rábó-
lintott, és azóta – amikor csak időm 
van – mint a moly, a szalagtárban 
vagyok. De a ház körül is van ten-
nivaló, néha arra is időt kell szánni. 

– Mit jelent neked a család? 
– Egy biztos pont, menedék. Bár-

hol jó lennem, de mindig vágyom 
haza a családhoz. Van, hogy össze-
zörrenünk, és olyankor a szívem 
szakad meg. De a válságban, a ne-
hézségben csak magunkra számít-
hatunk. A gyermekeimet is úgy 
nevelem, hogy egymást erősítsék, 
segítsék. Ha bosszantani akarom a 
feleségemet, mindig megdicsérem 
az ízlését, hogy jól döntött, amikor 
engem választott. Persze, ez poén-
kodás, csak nem mindig értékeli. 

– Mikor voltál életedben a leg-
boldogabb?  

– Sokszor voltam nagyon bol-
dog. Csak néhány esetet emelek ki: 
amikor a feleségem igent mondott, 
a gyermekek születésekor, amikor 
az egyik családi barátunkkal el-
mentem terepre, és őszintén elbe-
szélgettünk, ha a hallgatóktól 
elismerő véleményt kapok, vagy 
amikor szakmailag értékelik a 
munkámat. De talán a legboldo-
gabb édesapám halála előtt két hét-
tel voltam, amikor a betegágyáról 
felülve azt mondta: vigyázzak na-
gyon magamra! Jól végzem a mun-
kámat, és ő nagyon büszke rám! 
Negyvennyolc év alatt egyszer sem 
mondta, úgy éltem le az életemet, 
hogy azt éreztem, sosem vagyok 
elég jó neki. Bármit tettem, nem 
volt tökéletes, más mindig mindent 
jobban csinált. Az, hogy – ha ké-
sőre is – elismert, számomra a lelki 
békémet jelenti.  

– Mi a hitvallásod? 
– „Élj úgy, hogy ne vegyenek 

észre ott, ahol vagy, de nagyon hiá-
nyozzál onnan, ahonnan elmész!” 
(Victor Hugo) Én ehhez tartom 
magam. Már nincsenek nagy ter-
veim, nem vágyok nagy dolgokra, 
csak arra, hogy mindenkivel jó le-
gyek és becsületes. 

Sármási-Bocskai János 1973-ban született Erdőszentgyörgyön. 
Az óvodát és az elemi osztályokat Havadtőn végezte, innen 
azonban már Gyulakután, később pedig Erdőszentgyörgyön 
találjuk. A rádiózással 1995-től kezdve ismerkedik, de közölt 
a Népújságban, a Romániai Magyar Szóban, az Üzenetben, 
az Erdélyi Naplóban és még sorolhatnánk. 2003 és 2007 kö-
zött a Budapesti Corvinus Egyetem padjait koptatja az inté-
zet nyárádszeredai kihelyezett tagozatán. A kertészmérnöki 
szakot a rádiózás miatt végezte el. Számára a család egy biz-
tos pont, vagyis a tökéletes menedék. A gyermekeit is az 
életre neveli – úgy, hogy mindig egymást erősítsék, segít-
sék…

Nagy-Bodó Tibor 

Erdélyi arcok 
„Erdélyben mindenhol otthon érzem magam”
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A megjelölt sorokban, oszlopokban szerepl  helyes megfejtéseket szeptember 22-ig a 
Népújság címére (Dózsa György u. 9. szám) beküld k közül két személy egy-egy 
könyvet nyer. A pályázati szelvényt – a pályázat címével együtt – kérjük kivágni és a 
borítékra ráragasztani. 

A  SZEPTEMBERI ÉVFORDULÓK (2.) 
cím  pályázat nyertesei: 

Gáspár Aranka,  
Koronka 

Simó Attila,  
Marosvásárhely, 1848. út 

A pályázati rejtvény megfejtése: 
BERNÁT; ADAMS; KRÖNIG; TORONYI; DÉRYNÉ;  

KISFALUDY; SZOKOLAY 
Kérjük a nyerteseket, jelentkezzenek  

a 0265/268-854-es telefonszámon.

Megfejtések  
a szeptember 16-i  

számból: 
 

Ikrek:  
Állatfarm 
 
Skandi:  
Ahol szerelem van, ott  
bizalomnak is kell lennie.
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Szerkeszti: Kiss Éva 1016.

G
VÍZSZINTES: 1. A közmondás els  része. 9. Olasz szerelem. 10. Az elégnél nagyobb 

mennyiség . 11. A közmondást adó nép. 16. Autóversenyz . 18. A mélybe. 19. Raké-
taorrgörbe. 20. M köd , ható. 21. Meggy z dés. 22. … ebcsont beforr (Pet fi). 23. 
Lyukas sál! 24. Eblak. 25. Dél-amerikai teaféle. 26. Francia arany. 27. Cigarettaszippantás. 
30. Sémi nép. 32. …nia: szalag (órómai, görög). 34. Ab …: haragosan (latin).  36. Indíték. 
37. A házba. 39. Belgium els  királya. 41. Páratlan lóf ! 43. Német autómárka. 45. Július-
ban üdül. 47. Népvándorlás kori Kárpát-medencei nép. 49. Kárt okoz. 50. Túlságosan gy-
orsan beszél. 51. Gabonatermést betakarít. 53. Békaparadicsom. 

FÜGG LEGES: 1. Fül (angol). 2. Páratlan gomb! 3. Angliai Ouse-parti város. 4. 
Gabonát lekaszáló. 5. Sámson elárulója. 6. Csendesen kétes! 7. Növény része. 8. Mosás 
egyik fázisát teszi. 11. Egyhangú, unalmas. 12. Ógörög piactér. 13. Farkatlan kecskefi! 
14. … Montand (énekes, színész). 15. Pára! 17. Római négy. 20. Testfelépítés. 21. 
Söriváskor jelentkez  anyag.  23. Sikálva tisztít. 25. Csongrád megyei város. 28. Olasz 
szigetcsoport. 29. Káté! 31. Román gépkocsijel. 33. Meg lehet vásárolni. 35. H hatásra 
cseppfolyósodik. 37. Operettszerz  (Henrik). 38. Arrébb taszít. 40. Szaladás er sségét 
jelzi. 42. Mez gazdasági birtok. 44. Rövid köszönés. 46. Az ittrium és az argon vegyjele. 
47. Görög leveg . 48. Norma … (Ritt-film). 50. A közmondás befejezése. 51. Folyadék. 
52. Tangens (röv.) 

L. N. J.
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KOBAK KÖNYVESBOLT 
 
 

Marosvásárhely, 
Gy zelem tér  

18. szám,  

www.bookyard.ro
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A két rejtvény azonos számú meghatározásait keverve közöljük. A megjelölt  
négyzetekbe kerül  bet ket folyamatosan összeolvasva Ken Follett walesi író egyik 
regényének a címét kapjuk. Könnyítésül egy bet t el re beírtunk.
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Miguel Tirado Zarco  

spanyol író negállapítása 

alakul ki a rejtvény 

 jelzett soraiban.
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„A közegészségügy a jelenkor 
egyik legfontosabb társadalmi kér-
dése. Természetes következménye 
ez annak, hogy az emberi nem ész-
reveszi a betegségek, járványok 
által okozott nyomort, méltányolja 
az elhaltak, betegek, munkaképte-
lenek anyagi, szellemi és erkölcsi 
értékét, továbbá, hogy azok ellen 
babona helyett a természettudomá-
nyokhoz és önerejéhez fordul” – 
írta Fodor József, a magyar köz-
egészségtan atyja közel százötven 
évvel ezelőtt, 1874-ben Trefort 
Ágoston közoktatási és vallásügyi 
miniszterhez címzett levelében. 
Másfél század távlatában, kivált-
képpen a koronavírus okozta világ-
járvány emberpróbáló két 
esztendejét követően, a fenti gon-
dolatok időszerűségét nem feled-
hetjük és nem tagadhatjuk. 

Néhány éves kihagyást követően 
nemrég ismét sor kerülhetett a Ma-
gyar Higiénikusok Társasága évi 
vándorgyűlésére, amelyen tanulsá-
gos dolgozatok hangzottak el. A tu-
dományos tanácskozást 

megtisztelte jelenlétével dr. Müller 
Cecília országos tisztifőorvos, a 
budapesti Nemzeti Népegészség-
ügyi Központ vezetője, aki arról 
értekezett, hogy milyen kiemelt a 
prevenció jelentősége a népegész-
ségügyben. Az egészségügyi szak-
emberek az ezredforduló óta a 
megelőzés, az egészségfejlesztés, 
az egészségi állapotot befolyásoló 
tényezők szerepének fontosságára 
hívják fel a figyelmet. A Nemzeti 
Népegészségügyi Központ a kor 
kihívásainak megfelelő utakat és 
módszereket keres (pl. egészség-
fejlesztési irodák országos hálóza-
tának a létrehozása, folyamatosan 
elérhető egészségvonal, szűrőbu-
szok működtetése és a szűrővizs-
gálatok biztosítása Magyarország 
legkiszolgáltatottabb településein 
is). Mindez annak a bizonyítéka, 
hogy egy szolgáltató hatóság aktí-
van hozzájárulhat a lakosság 
egészségtudatosságának a növelé-
séhez, az elsődleges megelőzés- 
hez. 

Dr. Vokó Zoltán egyetemi tanár 
és munkatársai dolgozatukban a 
magyarországi koronavírus elleni 

oltások eredményességét, az alap- 
immunizáció és az egyszeri emlé-
keztető oltások tartósságát vizsgál-
ták az ország felnőtt lakosságára 
vonatkoztatva. A Pfizer-BioNTech 
vakcina magas, 88-92%-os ered-
ményességet biztosított a Covid–
19-fertőzés ellen, hasonlóképpen a 
Moderna emlékeztető adag, míg 
ennél gyengébb volt az AstraZe-
neca, a Janssen és a – Magyaror-
szágon főleg a kezdetekben 
kivételesen alkalmazott – Sinop-
harm. A Pfizer-BioNTech, a Mo-
derna és az AstraZeneca esetében 
a Covid-19-hez kapcsolódó kór-
házi kezeléssel szembeni korrigált 
védőoltási eredményesség magas 
volt 14-120 napon belül (73-83%), 
míg a halálozás elleni eredményes-
ség 81-93% között mozgott a fenti 
vakcinák esetében. A védőoltási 
eredményesség csökkenést muta-
tott az idő múlásával, míg az emlé-
keztető vakcinatípusok közel 
százszázalékos hatékonyságot állí-
tottak vissza, a Sinopharm kivéte-
lével. 

Külön dolgozat (szerzője Fe-
rencz Zoltán) foglalkozott az oltási 

hajlandóságot meghatározó társa-
dalmi tényezőkkel. Az átlagosnál 
nagyobb arányban oltatták be ma-
gukat azok, akik féltek a megfertő-
ződéstől, akiknek az ismeretségi 
körében volt fertőzött, illetve a fer-
tőzés következtében elhunyt sze-
mély. Az oltások beadatását 
negatívan befolyásolta, ha valaki-
nek nem volt személyes tapaszta-
lata. Akik kevésbé aggódtak a saját 
egészségi állapotuk vagy általában 
a jövőjük, illetve gyermekeik jö-
vője miatt, azok szintén alacso-
nyabb arányban oltakoztak. 
Csökkentette az oltási hajlandósá-
got az ökológiai válság, a gazda-
sági helyzet miatt érzett 
aggodalom, valamint az alacsony 
egyéni kockázatvállalási hajlandó-
ság. Következtetésképpen a szerző 
megállapította, hogy egyes szocio-
demográfiai tulajdonságokon kívül 
az egyének vélekedését meghatá-
rozó ismeretek és tapasztalatok is 
hozzájárulnak az oltási hajlandó-
sághoz. 

A konferenciát szervező társaság 
elnöke, dr. Páldy Anna dolgozata 
századunk egyik legsúlyosabb kör-

nyezet-egészségügyi problémájára, 
a klímaváltozásra hívta fel a figyel-
met. Az egyértelmű melegedés, va-
lamint a szélsőséges időjárási 
helyzetek egyre inkább hatással 
vannak az emberi egészségre. A 
hatások részben megelőzhetők az 
üvegház típusú gázok kibocsátásá-
nak csökkentésével, továbbá az al-
kalmazkodás elősegítésével. A 
népegészségügyi szakembereknek 
igen fontos szerepük van a klíma-
változással szembeni alkalmazko-
dásban, a felkészítésben, ismeretek 
átadásában. Jó tisztában lenni a hő-
szabályozás, túlmelegedés élettani-
kórélettani alapjaival, a lakossági 
veszélyeztetett csoportokkal, a sa-
játos kockázatokkal, a magas hő-
mérséklet hatásaival egyes 
betegségek esetén, a megelőzési és 
elsősegélynyújtási teendőkkel. 
Ugyanakkor az olyan lehetőségek-
kel, amelyek a lakó- és munkakör-
nyezetben csökkentik a 
hőtermelést, és elősegítik az alkal-
mazkodást. A klímatudatos, kibo-
csátást csökkentő életmód, a jó 
példa nyújtása mindannyiunk szá-
mára közös kihívás. 

Nemzeti ünnepünk alkalmá-
ból nyolc erdélyi közéleti sze-
mélyiségnek adományozott 
rangos állami kitüntetést 
Novák Katalin, Magyarország 
köztársasági elnöke. A kitün-
tetéseket szeptember 13-án 
Magyarország Csíkszeredai 
Főkonzulátusán Tóth László 
főkonzul adta át a díjazottak-
nak. Kecskés Lajos nyugalma-
zott unitárius lelkipásztornak 
Magyar Arany Érdemkeresz-
tet adományoztak, amelyet a 
romániai kommunista dikta-
túra idején nyújtott odaadó 
lelkipásztori szolgálata, majd 
a rendszerváltás utáni lelki és 
szellemi megújulást elősegítő 
kezdeményezései elismerése-
ként érdemelt ki.  

Szellemisége, lelkisége –  
a jézusi alázat  

A kitüntetett Kecskés Lajos 
1928-ben született Ravában. Negy-
venegy éves lelkészi szolgálatából 
három évtizedet a romániai kom-
munista diktatúra idején teljesített, 

abban a korban, amikor a magyar 
gyülekezetek folyamatos kifosztás-
nak és megfélemlítésnek voltak ki-
téve.  

Tanulmányait a Székelykeresz-
túri Unitárius Kollégiumban 1940–
1948 között végezte, édesapja és 
bátyja a II. világháborúban halt hősi 
halált. Özvegyen maradt édesanyját 
a kommunisták kuláklistára tették 
és kifosztották, neki pedig megtil-
tották az orvosi tanulmányok meg-
kezdését.  

Teológiai tanulmányait 1954–58 
között végezte, ezt megelőzően ta-
nítóként, majd könyvelőként dolgo-
zott, és két év munkaszolgálatot 
teljesített. Végzős teológiai hallga-
tóként és gyakorló segédlelkészként 
az 1956. évi magyar forradalom ide-
jén az Erdélyre is kiterjedő lelkese-
dést, majd a kegyetlen megtorlást is 
átélte. Hitének sziklakeménysége és 
szerelmének tiszta tüze még a ha-
lálfélelmet is le tudta győzni. Je-
gyese, Nyitrai Gyöngyvér Berta 
szülei – akik az első unitárius lel-
készházaspárok közé tartoztak –, 
politikai foglyokként a kommunista 
börtönökben szenvedtek, amikor ők 
házasságra léptek. 

Lelkészi szolgálatának első állo-
mása Jobbágyfalva és Nyárádsze-
reda volt (1958–1969 között), ahol 

a közösségépítés mellett felvállalta, 
hogy a kommunista börtönből sza-
baduló családtagoknak találkozási 
helyet biztosítson, s reményt adjon 
az újrakezdéshez. 

Harminc éven át, 1969–1999 kö-
zött a mezőségi Szabédon folytatta 
és teljesítette ki lelkészi szolgálatát. 
Hívő, de pragmatikus emberként, a 
gyülekezet lelki-szellemi megerő-
södésével párhuzamosan a falusi 
életkörülmények folyamatos javítá-
sán is dolgozott. Nevéhez fűződik a 
mezőségi sártenger felszámolása, 
melyet járdaépítésekkel valósított 
meg. Hite nemcsak beszédében, 
prédikációiban, hanem cselekedete-
iben is megnyilvánult. Lelkiségé-
nek, szellemiségének jellemzője a 
jézusi alázat megélése volt és ma-
radt. 

Folyamatos önképzése és szel-
lemi igényessége mellett kétkezi 
munkát is végzett. Szorgalmával, 
kitartásával és ismereteinek folya-
matos bővítésével a gazdálkodó 
emberek példaképévé vált.  

1990-ben, Farkas Ernő magyar-
tanárral együttműködve útjára  
indították a Szabédi László-emlék-
ünnepséget, melynek a gyülekezet-

tel egyetemben – nyugalomba vo-
nulásáig – rendszeresen házigazdája 
volt.  
Virágok virága 

Kérdésünkre, hogy mit jelent 
számára ez a kitüntetés, mely élet-
pályájának megkoronázása,  
Kecskés Lajos tiszteletes úr el-
mondta:  

– Két dolgot jelent számomra. 
Elsősorban csendes, hivalkodás-
mentes, tiszta örömöt jelent, amely 
eltölti egész lényemet, amikor ezt a 
szép kitüntetést megtekintem vagy 
a kezembe veszem. Másodsorban 
az elköteleződést jelenti, melyet tel-
jesítenünk kell szent eszményeink 
szolgálatáért, drága értékeink védel-
méért és gyarapításáért halálunk 
órájáig – fogalmazott Kecskés 
Lajos tiszteletes úr, majd hozzá-
tette:  

– Soha nem kaptam dicséretet 
senkitől, de vallom annak igazát, 
amit másodikos elemista koromban 
szülőfalum papjától tanultam. Ez 
így hangzik: Ne dicsérd magadat, 
tégy bármi jót, szépet, nem virág, de 
dudva ez az öndicséret. Dicsérjenek 
mások, ha méltó vagy arra, így lesz 
a dudvából virágok virága!  

Magyar Arany Érdemkereszttel tüntették ki Kecskés Lajos lelkipásztort 
Elköteleződéssel népe szolgálatában 

Mezey Sarolta

Dr. Ábrám Zoltán

Fotó: Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának Facebook-oldala
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Közös közegészségügyi kihívások



REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, ROLETTÁK, GA-
RÁZSKAPUK, ÁTLÁTSZÓPONYVA-BEÉPÍTÉS és egyéb árnyé-
kolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy választékban. Tel. 
0745-379-638. (66289-I) 

TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német 
REHAU profilokból. Tel. 0745-379-638. (66289-I) 

A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes körű 
ellátást biztosít a segélyből (koporsó, szállítás, balzsamozás, temet-
kezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534. 
(66256-I) 

DR. INCZE SÁNDOR belgyógyász főorvos betegeket fogad Maros-
vásárhelyen, a Tudor Vladimirescu utca 21/A szám alatt. Tel. 
0265/265-112. (16891-I) 

AJTÓ-ABLAK SZERELŐT alkalmazunk. Jó fizetési lehetőség. 
Követelmény: megbízhatóság, pontosság, hajtási engedély. Tel. 0745-
301-460. (17162-I) 

A TORDAI CÉG alkalmaz MÉSZÁROST és TÖLTŐNŐT hentesáru 
készítéséhez. Tel. 0744-644-026. (23252-I) 

ELÁRUSÍTÓNŐKET alkalmazunk ÉLELMISZERÜZLETBE Ma-
rosvásárhelyen. Tel. 0722-404-679. (23195-I) 

A SAPIENTIA EMTE MAROSVÁSÁRHELYI KARA pályázatot 
hirdet KAPUSI ÁLLÁS betöltésére. Bővebb információk az  
ms.sapientia.ro honlapon olvashatók. (sz.-I) 

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat
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33 millió lejt meghaladó beruházások  
Marosvásárhelyen

Eladási közlemény 
A Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal székhelyén (Marosvásárhely, Dózsa György utca 1–3. szám) október 
10-én 11 órai kezdettel nyilvános árverésen értékesíti az alábbi cégek ingó javait, a költségvetéssel szembeni 
adósság behajtása céljából: 
SINAGRO KFT., adószám 6565250, Szentpál, Fő út 10. szám, Maros megye 
– Aeromat Becker TSZ hatsoros vetőgép, 721682-es széria,  kikiáltási ár 23.243 + 19% héa; első árverés. 
PLUTO TAXI KFT., adószám 31793968, Marosvásárhely, Malom utca 29/4., Maros megye 
– 2016-os telefonközpont nagyon jó állapotban, kikiáltási ár 5.150 lej + 19% héa 
– 2016-os ICC01 IT-rendszer, jó állapotban, kikiáltási ár 750 lej + 19% héa 
– Buget Call Center Univerge SV8100 szerver jó állapotban, kikiáltási ár 1.300 lej + 19% héa; harmadik ár-
verés. 
ALL MEDIA PARTNER KFT., adószám 25293321, Dicsőszentmárton, Köztársaság utca 51., Maros megye 
– zöld színű EXTEC C12, 2004-es lánctalpas betonzúzó, közepesen kopott, hibás motorral, nem működő-
képes,  kikiáltási ár 185.453 lej + 19% héa; harmadik árverés. 
RAPID ELECTRIC KFT., adószám 35514977, Marosvásárhely, Dózsa György utca 84. szám, Maros megye 
– kék Renault FN60E7 Messenger haszonjármű, háromajtós, háromhelyes, 1996-os, 122.539 km-ben, dízel, 
85 kW, 2499 köbcentis, azonosítószám VF6FN60A000007077, MS-12-NFM, kikiáltási ár 114.803 lej + 19% 
héa; 
– metallizált szürke BMW 560L/PX51/525D személygépkocsi, ötajtós, öt férőhelyes, 2007-es, 376059 km-
ben, 145 kW, 2993 köbcentis, azonosítószám  WBAPX51000CT96206, MS-13-RAP, kikiáltási ár 32.881 lej 
+19%  héa; 
– fehér Fiat Doblo 223/ZXF1A, 2005-ös, négyajtós, két férőhelyes, 178.000 km-ben, dízel, 77 kW, 1910 köb-
centis, azonosítószám ZFA22300005323412, MS-53-TOP, kikiáltási ár 17.595 lej + 19% héa;  
– kék Mercedes Benz Vito 108 CDI, 2006-os, négyajtós, kilenc férőhelyes, 244.739 km-ben, 60 kW, 2148 
köbcentis, azonosítószám WDE63819413544328, MS-53-RAP; kikiáltási ár 12.674 lej + 19% héa; 
– zöld Nissan Navara D40 CO2 személygépkocsi, ötajtós, öt férőhelyes, 2006-os, 290.000 km-ben, dízel, 
2490 köbcentis, azonosítószám VSKCVND40U0121478, MS-39-RAP,  kikiáltási ár 32.931 lej + 19% héa; 
– kék Skoda Octavia SEAXRX01 személygépkocsi, ötajtós, öt férőhelyes, 2007-es, 283.494 km-ben, dízel, 
1900 köbcentis, azonosítószám TMBJS21U578844994, MS-14-KSC, kikiáltási ár 11.588 lej +19% héa; 
– Swift 12/2 Corniche fehér lakókocsi, speciális utánfutó- karosszéria, 1986-os,  azonosítószám 
87SW015472, CJ-34-PAA, kikiáltási ár 15.398 lej + 19% héa; 
– Eurodigger miniexkavátor, kikiáltási ár 34.348 lej + 19% héa. 
Minden tételre első árverés.  
Felkérünk mindenkit, aki valamilyen címen jogot formál a fenti ingatlanokra, hogy értesítse erről a végrehajtót 
az árverés időpontja előtt.  
A vásárlásban érdekelteket felkérjük, hogy az árverés előtti napig mutassák be a következő iratokat: a vételi 
ajánlatot, az indulási ár 10%-át kitevő részvételi díj kifizetését igazoló dokumentumot (az összeget a ma-
rosvásárhelyi Állami Kincstárhoz kell befizetni, címzett:  a Brassói Regionális Közpénzügyi Főigazgatóság,  
– Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal, számlaszám: IBAN RO95TREZ476506701XXXXXXX, adószám 
4322637), esetenként az ajánlattevőt képviselő személy meghatalmazását, román jogi személyek a Cégbí-
róság által kibocsátott cégbejegyzési okirat másolatát, külföldi jogi személyek a cégbejegyzési okirat román 
nyelvű fordítását, román magánszemélyek a személyazonossági igazolvány másolatát, külföldi magánsze-
mélyek pedig a személyi/útlevél másolatát, saját felelősségre tett nyilatkozatot, hogy az illető nem az adóst 
képviseli.  

Carolina Aurelia Câmpeanu helyettes vezető 
Dumitru A. Ghira osztályvezető 

Marosvásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri 
Hivatala szerződést kötött mind a négy, a Regio 
2014–2020 program keretében benyújtott nyertes pá-
lyázatára, amelyek révén több mint 33 millió lejt 
ruház be. Ebből 21 millió lej a város hátrányos hely-
zetű közössége számára megítélt, vissza nem térí-
tendő támogatás. A négy pályázat benyújtásával a 
polgármesteri hivatal 2023 végéig két utca korszerű-
sítését, egy iskola átfogó hőszigetelését, valamint a 
kiszolgáltatott csoportokhoz tartozó személyeknek a 
társadalomba történő beilleszkedését elősegítő szoci-
ális lakások építését tűzte ki célul. Az utóbbi intézke-
déssel a többségi közösségnek a hátrányos helyzetű 
csoportok gondjaival szembeni hozzáállását szeretné 
megváltoztatni. 

Marosvásárhely Megyei Jogú Város a következő 
pályázatokat nyújtotta be, és kötött a beruházásokra 
szerződést: A Prut utca korszerűsítése, Szociális la-
kások a Március 8. utca 53. szám alatt, A Zaránd (Ză-
randului) utca korszerűsítése, valamint A 7. Számú 
Általános Iskola B épületszárnyát megerősítő és ener-
giahatékonyságát növelő munkálatok. A négy pályá-
zat összértéke több mint 33 millió lej, amelyből 20,9 
millió lej a megítélt vissza nem térítendő támogatás. 
A beruházások várhatóan 2023 decemberében feje-
ződnek be. 

Négy támogatott pályázat: 
két utca korszerűsítése, egy szociális  

lakásegyüttes megépítése,  
valamint egy iskola felújítása 

A legutóbb aláírt szerződés a 7. Számú Általános 
Iskola hőszigetelésére vonatkozik, és olyan munká-
latokat irányoz elő, amelyek hozzájárulnak az oktatási 
tevékenység körülményeinek a javításához. A projekt 
megvalósítása az iskolában tanuló 180 diákot érinti. 
A terv közel 700 négyzetméteres területen végzett 
munkálatokat foglal magában, ideértve az épület te-
tőszerkezetének a felújítását, a homlokzati hőszige-
telést, a nyílászárók cseréjét és a sétányok 
helyreállítását is. A projekt az épületben uralkodó ala-
csony hőmérséklet megszüntetésével hozzájárul az 
oktatás minőségének, valamint az iskola vonzerejé-
nek a növeléséhez. A több mint 1,66 millió lej értékű 
beruházás egyúttal lehetőséget teremt a közoktatási 
intézmények beiskolázási kapacitásának a növelésére, 

továbbá javít az oktatáshoz való hozzáférés körülmé-
nyein. 

A Regio 2014–2020 program több mint 18 millió 
lejes vissza nem térítendő támogatást nyújt a Március 
8. utca 53. szám alatti több mint egyhektárnyi belte-
rületen létesülő szociális lakások kivitelezéséhez. A 
projekt költségvetése négy, egyenként 20 lakásból 
álló tömbház megépítését, a hozzájuk tartozó ivóvíz- 
és szennyvízcsatorna-hálózat, a közúti infrastruktúra, 
valamint egy játszótér kialakítását fedezi. Mindez az 
újonnan épülő szociális lakásokba költöző személyek 
javát szolgálja. Valamennyi épületszárny 20 lakást 
foglal magában: 12 egyszobás lakást, 6 kétszobás la-
kást és 2 háromszobás lakást; magukat az épületeket 
pedig sétány köti össze a Március 8. utcával. Az épü-
letek fűtését és melegvíz-ellátását a lakásokba szerelt 
gáztüzelésű falikazánok biztosítják, továbbá a laká- 
sokban lesz mosdó meg vízöblítéses árnyékszék, fű-
tőrendszer, valamint szennyvíz- és erős-, illetve gyen-
geáramú villamos hálózat. A tömbházaknak a városi 
közműhálózatokhoz – vagyis az ivóvíz- és a szenny-
víz-, illetve a telefon- és a villamos hálózathoz, vala-
mint a földgázvezetékhez – való csatlakoztatását, 
továbbá a jármű- és gyalogosforgalomhoz szükséges 
utak, parkolóhelyek és végül a zöldövezetek stb. lé-
tesítését Marosvásárhely Megyei Jogú Város a saját 
költségvetéséből fedezi. 

A jelenlegi terv két utca – a Zaránd és a Prut utca 
– korszerűsítése, a munkálatok költségvetése pedig 
hozzávetőlegesen 1,5 millió lej. Az utcák burkolata 
jelenleg makadám (kövezet), útpadka és járdaszegély 
nélkül, vagy pedig nagymértékben megrongálódott 
állapotú asztalt. Az utcákon a csapadékvíz elfolyását 
csapadék-csatornarendszer, a szennyvízcsatorna-
rendszerbe vezető lefolyók, részben eliszaposodott 
vizes árkok és az úttesten történő gravitációs elveze-
tés biztosítja. A Regio 2014–2020 program által fi-
nanszírozott két pályázat az ismertetett hiányosságok 
kiküszöbölését célozza az úttest burkolatának a kor-
szerűsítése, a csapadékvíz összegyűjtése, útjelzések 
felfestése és KRESZ-táblák elhelyezése, az utcákat 
szegélyező ingatlantulajdonokhoz vezető gépkocsi-
bejárók, járdák, kerékpárutak létesítése, valamint út-
kereszteződések és zöldövezetek kialakítása által. A 
fák ültetése és metszése is része a projektnek. 

A Bel- és Külkapcsolati Osztály 

Hulladékudvarok  
létrehozására pályázhatnak 

„Újabb pályázati kiírást indítot-
tunk el a helyreállítási alapból, 
amelynek célja, hogy a települések 
fejleszteni tudják a hulladékgaz-
dálkodásukat, és növeljék az újra-
hasznosított hulladék arányát. 
Olyan önkéntes használatú hulla-
dékudvarok létrehozását támogat-
juk, ahová a lakosság azt a 
háztartásban keletkező szemetet 
viheti be, amit nem szállít el a köz-
tisztasági szolgáltató. Bízom 
benne, hogy minél több igénylést 
kapunk az önkormányzatoktól, hi-
szen a legtöbb romániai település a 
nagy volumenű hulladékok kezelé-
séhez szükséges infrastruktúra hi-
ányával küzd. Erre nyújtanak 
megoldást a hulladékudvarok, ahol 
a lakosok például a használt gumi-
abroncsokat vagy bútorokat, az 
elektromos és elektronikai hulladé-
kot, használt akkumulátorokat, a 
veszélyes hulladékokat, vagy akár 
az építésből és bontásból származó 
hulladékokat is leadhatják majd” – 
közölte Tánczos Barna környezet-
védelmi, vízügyi és erdészeti mi-
niszter. 

A hulladékudvarok létrehozá-
sára 452,2 millió eurót különített el 
a szaktárca a helyreállítási alapból 
(PNRR). Ugyanakkor megterem-
tette annak a lehetőségét, hogy egy 
ennél 30 százalékkal nagyobb ösz-
szegre, azaz 587,8 millió euróra 

kössön finanszírozási szerződése-
ket, így biztosítva, hogy minden 
rendelkezésre álló támogatást fel-
használnak. A szelektív hulladék-
gyűjtő udvarokra községek, 
városok, fejlesztési társulások is 
pályázhatnak, sőt több település 
közös pályázatot is benyújthat. 
Egy hulladékudvar hozzávetőleg 
50 ezer fő kiszolgálását biztosítja, 
a környezetvédelmi tárca egy tí-
pustervet is a pályázó települések 
rendelkezésére bocsát. A cél  
2026 közepéig 565 hulladék- 
udvar létrehozása és üzembe he-
lyezése. 

A környezetvédelmi miniszté-
rium több mint 1,2 milliárd euróval 
támogatja a hulladékgazdálkodás 
fejlesztését a helyreállítási alapon 
keresztül. Digitális hulladékgyűjtő 
szigetekre szeptember 15-étől pá-
lyázhatnak a városok. Egy hét alatt 
már 67 város nyújtott be támogatási 
igénylést intelligens hulladékgyűjtő 
rendszerek kiépítésére. A magyar-
lakta települések közül például Sep-
siszentgyörgy, Kézdivásárhely, 
Székelyudvarhely és Erdőszent-
györgy is okoskonténerek beszerzé-
sére pályázott. A szászrégeni 
önkormányzat is benyújtott hulla-
dékudvar létrehozására pályázatot 
(PNRR), amellyel a szelektív hulla-
dékgyűjtési infrastruktúrát kívánják 
bővíteni.  (közlemény)

Forrás: rmdsz.ro



JÓKÍVÁNSÁG 
 

ADÁSVÉTEL 

VESZEK régi képeket, képkereteket, 
antik bútorokat, porcelántárgyakat 
stb. Tel. 0731-309-733. (17234-I) 

RABLAPROGRAMBA illő autót vá-
sárolok, az elszállítását és forgalom-
ból való törlését vállalom. Tel. 
0748-882-828. (17079-I) 

ELADÓ jó minőségű piros szőlő, ca-
bernet a Dacia környékén. Tel. 0745-
359-654, 0265-224-391. (17212-I) 

ELADÓ egy kihúzható hatszemélyes 
ebédlőasztal 3 kárpitos székkel. Tel. 
0743-211-281. (17260) 

ELADÓ egy S 100-as Skoda autó: 45 
éves, 200 ezer km-ben, minden illeték 
kifizetve, műszaki vizsga megcsi-
nálva, 4 új gumi, új akkumulátor, sok-
sok cserealkatrész. Tel. 
0743-211-281. (17260-I) 

ELADÓ csempekályha lebontva. Tel. 
0757-760-472. (17265-I) 

ELADÓ jó állapotban levő Golf IV-es, 
1,9 TDI, ALH motorral. Tel. 0744-839-
990, 0749-222-067. (17266-I) 

ELADÓ szőlőprés darálóval, 200, 
100, 35 literes műanyag hordók fedő-
vel és 50 literes üvegkorsók. Tel. 
0770-468-531. (17267-I) 

ELADÓ kabin nélküli U-445-ös traktor, 
’91-es évjárat, forgalomba írva. Ára: 3500 
euró, alkudható. Tel. 0743-897-562. 
(17268) 

LAKÁS 

ELADÓ a Tudorban 52 m2-es, 2 szo-
bás, magasföldszinti tömbházlakás 
csendes zónában, engedélyezett ga-
rázzsal vagy anélkül. Tel. 0740-478-
452. (17042-I) 

ELADÓ felújított 2 szobás lakás a 
Szabadság utcában. Érdeklődni lehet 
a 0742-667-473-as telefonszámon. 
(sz.-I) 

KIADÓ másfél szobás, bútorozatlan 
garzonlakás hosszú távra a Kárpátok 
sétányon. Tel. 0749-425-152. (16964) 

ELADÓ ház Nyomáton, a 163. szám 
alatt. Tel. 0757-826-596. (-) 

VENNÉK összkomfortos (víz, gáz, vil-
lany) házat rendezett papírokkal a 
Maros, Nyárád mentén, Marosvásár-
hely 20 km-es körzetében, 20.000 eu-
róig. Tel. 0747-689-911. (17269-I) 

MINDENFÉLE 

BIOLÓGIÁBÓL orvosi egyetemre, 
érettségire, vagy más vizsgákra ko-
moly, alapos felkészítőt tartok, soké-
ves tapasztalattal. Tel. 0742-666-631. 
(p.-I)  

TETŐFEDŐ KFT. vállal tetőkészítést, 
tetőjavítást, ácsmunkát, bádogos-
munkát, szigetelést, meszelést, bár-
milyen kis javítást. Tel. 0746-972-003, 
Fülöp Hunor. (17117-I) 

VÁLLALUNK tetőfelújítást, bármilyen 
javítást, festést, szigetelést, csatorna-
javítást, teraszkészítést. Hívjanak bi-
zalommal! Tel. 0759-467-356. 
(17038-I) 

VÁLLALUNK garázsjavítást, szigete-
lést, tetőfedést Lindab lemezzel. Hív-
janak bizalommal! Tel. 0767-837-782. 
(17039-I) 

AKTÍV nyugdíjas hölgy házi kedven-
cek gondozását vállalja, amikor a 
gazdi elutazik. Tel. 0770-108-682. 
(17164-I) 

SZÍVESEN besegítek idős személyek 
mindennapi tevékenységeibe, öreg-
otthonban is. Tel. 0770-108-682. 
(17164-I) 

CÉGALAPÍTÁS, digitális aláírás. Tel. 
0744-422-717. (17018-I) 

HEGESZTŐGÉPEK javítása. Tel. 
0740-708-157. (15723-I) 

VILLANYSZERELÉS: épületi, gépé-
szeti, monofázisú, háromfázisú. Tel. 
0740-708-157. (15723-I) 

VÁLLALUNK építkezési munkát, 
bármilyen kisebb javítást, tetőfedést 
cseréppel, fémcseréppel, külső-belső 
festést, saját anyaggal is dolgozunk. 
Elszállítunk hulladékot. Tel. 0747-300-
332. (17031) 

KITAKARÍTUNK udvart, garázst, 
tömbházlakást kiüresítünk. Nagy 
szállítóautóval rendelkezünk. Festést, 
javítást vállalunk. Tel. 0747-816-052. 
(17195) 

BEGYŰJTÜNK ócskavasat, fát. A 
szállítás ingyenes. Takarítunk, cse-
réptetőt javítunk. Tel. 0743-512-168. 
(17195) 

VÁLLALUNK tetőjavítást, tetőkészí-
tést mindenféle anyagból, bádogos-
munkát, -javítást, bármilyen 
építkezési munkát és sürgős javítást, 
meszelést. Készítünk kerítést, kaput 
vasból és javítunk vaskaput. Nyugdí-
jasoknak 18% kedvezmény. Tel. 
0763-136-730, Balázs. (16992) 

VÁLLALJUK új tető készítését, saját 
anyagunkból is (bármilyen mintájú 
Lindab lemez, cserép is), külső szige-
telést, parkettlerakást, kisebb tetőja-
vítást, cserépforgatást. 
Nyugdíjasoknak 10% kedvezmény. 
Tel. 0753-967-492, István; 0751-622-
195, Gabi. (17145-I) 

VÁLLALOK bádogosmunkát és bár-
milyen tető javítását házaknál és 
tömbházaknál, szemétleöntők javítá-
sát tömbházaknál, csatornatakarítást, 
valamint vízszigetelést. Tel. 0754-
509-868. (17208-I) 

ÁCSMESTER házak felújítását vállalja, 
tetőkészítést bármilyen lemezből, 
cserépből, ácsmunkát, cserépforgatást. 
Tel. 0746-739-502. (17202) 

SZOBAFESTÉST, házszigetelést 
vállalok. Tel. 0747-462-267. (17143-I) 

BÁNDRA, fennjáró anyukám mellé 
megbízható nőt keresek ottlakással. 
Tel. 0742-818-586. (17252-I) 

TERMOPÁN ajtók, ablakok javítása, 
szúnyoghálók szerelése. Tel. 0771-
383-725. (17257-I) 

56 ÉVES nő munkát vállal: takarítást, 
beteggondozást. Tel. 0770-663-571. 
(17261) 

CÉG 10% kedvezménnyel vállal épít-
kezési munkát, háztetőjavítást, cse-
répforgatást, tetőcserét, kültéri-beltéri 
munkát, kerítéskészítést stb. Tel. 
0774-997-597. (17262) 

FAKIVÁGÁST és kerttakarítást válla-
lok. Tel. 0770-621-920. (17262) 

30-AS, LEINFORMÁLHATÓ férfi vál-
lalja idős betegek gondozását. Tel. 
0740-344-522. (17270-I)  

MEGEMLÉKEZÉS 

 
 
Soha el nem múló 
fájdalommal emlékezünk 
szeptember 24-én drága 
szerettünkre, id. AMBRUS 
ANDRÁSRA halálának 25. 
évfordulóján. 
Emlékét őrzi szomorú szívvel 
felesége, Ági, fiai: András és 
Zoltán, menyei: Melinda és 
Ildikó, unokái: Edina, 
Koppány, Botond és Huba. 
(17242-I) 
 
 
Nyugszik a szíved, mely 
értünk dobogott, pihen a kéz, 
mely értünk dolgozott. Te 
számunkra sosem leszel 
halott, örökké élni fogsz, mint 
a csillagok. 
Fájdalommal emlékezünk a 
kőrispataki születésű TÖRÖK 
BÉLÁRA, a TMUCB volt 
dolgozójára, aki egy éve, 
szeptember 20-án itthagyott 
bennünket. Soha nem felejtő, 
szeretett feleséged, lányaid 
családjukkal, unokáid, 
rokonaid és jó szomszédaid.  
Legyen áldott a föld, amely 
megfáradt testét befogadta!  
Szerettei. (17250) 

 
Szomorú szívvel és szeretettel 
emlékezünk szeptember 25-én 
KERESZTES FERENCRE 
halálának első évfordulóján. 
Emlékét szívünkben őrizzük. 
Szerettei. (17248) 
 
 

ELHALÁLOZÁS 
 
 
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 
a szeretett édesanya, nagymama, 
anyós és rokon, 

PAPP ILDIKÓ 
szül. Tatai 

a Maros Készruhagyár  
volt dolgozója  

életének 67. évében eltávozott 
szerettei köréből. 
Drága halottunk temetése szep-
tember 24-én, szombaton 12 óra-
kor lesz a marosvásárhelyi 
református temetőben. Emléke 
legyen áldott, nyugalma csen-
des! 

A gyászoló család. (17271-I) 
 

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS 
 
Őszinte részvétünk dr. Papp 
Lajos-Attila kollégánknak és 
családjának, együttérzünk 
vele szeretett ÉDESANYJA el-
vesztése okozta gyászában.  
A MOGYE Gyógyszerészeti 
Kémia Tanszékének munka-
közössége. (-I)

Mezőcsáváson  
BENKŐ JENŐT és 
ROZÁLIÁT 55. 
házassági évfordulójuk 
alkalmából szeretettel 
köszöntjük, kívánva jó 
egészséget, békességet, 
szeretetet továbbra is. 
Isten éltessen sokáig 
TITEKET! 

Lányaik: Emese és Kati, vejeik: 
András és Zoli, unokáik: Zsombor, 
Tímea, Dorottya és Zsuzsi. (17228-I)

A hirdetési rovatban megjelent 
közlemények, reklámok  

tartalmáért a hirdetésfeladó  
vállalja a felelősséget!

„Hiába kopik el, hiába fakul 
meg a gyászruha, a szív feke-
tesége nem oszlik el soha.”  
(Victor Hugo)  
Szívünk mély fájdalmával em-
lékezünk drága szerettünkre,  

VAJDA JÓZSEF  
egykori igazgató-tanárra  
halálának harmadik évfordu-
lóján.  
„Már csak emlék vagy, 
egy csillag, egy égi jel. 
Mégis itt vagy velünk örökre  
s szüntelen.”  
Gyászolják őt: bánatos özve-
gye, öt gyermeke, hat unokája 
és azok családja. Áldott emlé-
két őrizzük egy életen át.  

Szerettei. (p.-I)

Elment az én Édesanyám, 
Visszahoznám, hogyha tudnám. 
Maradjon még, arra kértem, 
A búcsútól nagyon féltem. 
Gondolatban itt van velem, 
Simogatja arcom, kezem, 
Beszél hozzám halkan, lassan, 
Vigasztal, hogy ne sirassam. 

Szívünkben örök fájdalommal 
emlékezünk a drága Édesanyára 
és nagymamára,  

IGNÁT MARGITRA  
halálának nyolcadik évfordulóján.  
Drága szép emlékét egy életen át 
őrizzük.  
Őt nagyon szerető gyermekei, 
unokái és dédunokája. (17263)

Szeptember volt, amikor elmentél, életed véget ért.  
Üres lett nélküled otthonunk, nincsen, akivel megosszuk 
örömünk, bánatunk. 
Hogy mi voltál nekünk, leírni nem lehet, hiányodat nem pótolja 
senki sem. 
Érted hulló könnyeink soha el nem fogynak, adjon a Jóisten 
csendes nyugodalmat. 
Fájó szívvel emlékezünk szeptember 25-én a nyárádgálfalvi  

TANÁSZI ROZÁLIÁRA szül. Marton  
halálának első évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugodalma 
csendes!  

Emlékét őrzik szerettei. (17241-I)
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Roncsautóprogram 2022 
Eladná régi autóját?  

Most lehetősége van LEADNI akkor is,  
ha NEM kíván új autót vásárolni.  
Szállítást, forgalomból kiíratást  
és helyben fizetést vállalunk!  

Információkért hívjon a 0741-022-199-es számon. 

Tenderfelhívás 
A Sapientia Alapítvány magánpályázatot hirdet 

a marosvásárhelyi Csíki-Bornemissza-ház (Sáros/ Târ-
gului u. 1.) részleges belső átalakítására/kivitelezésére. 

További információ a robert.karolyi@gmail.com  
e-mail-címen igényelhető. 

A pályázat leadásának határideje: 2022. október 6-a, 
11.00 óra. 
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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. 


