
„Nehéz hónapok előtt állunk, de bármilyen megpróbáltatá-
sok várnak is ránk, gyarapítanunk, építenünk, szolgálnunk
kell az örök Magyarországot” – hangoztatta a köztársasági
elnök csütörtökön az Országház előtt tartott augusztus 20-
ai díszünnepségen és tisztavatáson.

Áder János beszédében aláhúzta, ez az ünnep más, mint a korábban
megszokott augusztus 20.-ák, mert „tele vagyunk aggodalommal, bi-
zonytalansággal”. „Csakúgy, mint az idei húsvétunk, a mai nap is mind-
annyiunktól önfegyelmet igénylő, korlátok közé szorított ünnep” –
mondta.

Az államfő szerint „egy ilyen, a megszokott ékességeitől megfosztott

ünnep ébreszthet rá minket, hogy a Szent István alkotta örök Magyaror-
szág hogyan épült és – a nehézségek ellenére – miként épül ma is”.

Ilyenkor a korábbinál is láthatóbbá válik mindazok munkája, akik a
közjót szolgálják: az orvosok, ápolók, gondozók kitartása; a tanárok, ok-
tatók, nevelők türelme; a katonák, a rend és a határ őreinek fegyelme –
hangsúlyozta.

„Mire mentünk volna nélkülük az elmúlt hónapokban?” – tette fel a
kérdést Áder János, hozzáfűzve, „csak az ő segítségükkel lehettünk úrrá
félelmeinken, tanulhattunk türelmet és gyűjthettünk erőt a folytatáshoz”.

120 éves 
a református
templom
Közmunkával újítják fel, csinosítják a
sövényfalvi egyházközség hívei a re-
formátus templomot, a szeptember 6-i
hálaadó istentiszteletre készülődnek.
Egyéni hozzájárulás révén végzik a
külső munkálatokat, készítik elő a kop-
jafák helyét az évszázados fennállás
méltó megünneplésére.
____________2.
Rendkívüli
tanácsülés 
Csütörtökön, a marosvásárhelyi tanács
rendkívüli ülésén alig 12 helyi tanácsos
jelenlétében elfogadták az 1918.
December 1. (volt Hosszú) út és az
1989. December 22. (volt November
7.) út korszerűsítésére vonatkozó terv
műszaki-gazdasági dokumentációját. 
____________4.
Elvetették
a családi pótlék
fokozatos emelését
A kormányrendelet értelmében a családi
pótléknak szeptember 1-től kellett volna
nőnie 20 százalékkal. A parlament azért
utasította el a rendeletet, mert azt sze-
retné, ha a kormány megduplázná
ennek a juttatásnak az összegét. 
____________4.. 
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Játék a felelősséggel 

„Don Quijotéhoz hasonlóan harcolt mindenkivel, leordított min-
denkit, összeveszett Csiki Zsolttal, aki tanácsos és iskolaigazgató is
egyben. Méltatlan helyzet volt, kampánynak is gyenge, amelyből a
személyeskedés sem hiányzott, miközben ültünk a legforróbb augusz-
tusi délelőtt a vár udvarán a tűző napon”– fogalmazta meg vélemé-
nyét Dorin Florea polgármesternek az iskolaigazgatókkal tartott
augusztus 18-i megbeszéléséről az egyik résztvevő. 

A találkozón elhangzott, a polgármester bízik abban, hogy a zöld
forgatókönyv szerint szeptember 14-én minden gyermeknek iskolába
kell mennie, ami nem fakultatív, hanem kötelező. Az online oktatás
ugyanis véleménye szerint nem hozta meg az elvárt eredményeket,
a diákok nem vették komolyan. Bár részletesen ecsetelte a kézfertőt-
lenítés fontosságát, elpanaszolta, hogy a helyhatóságnak körülbelül
600 tanteremről kellene gondoskodnia, és az eddig is használt meny-
nyiségű fertőtlenítőszeren túl nem tudnak annyit biztosítani, ameny-
nyire szükség lenne. Ezért a felelősséget az osztályfőnökökre
hárította, azzal az ajánlással, hogy az iskola vezetőségével, a szü-
lőkkel és a diákokkal közösen beszéljék meg és biztosítsák azokat a
fertőtlenítési lehetőségeket, amelyek biztonságossá teszik az együtt-
létet (?). A polgármesteri hivatal tehetetlenségét azzal magyarázta,
hogy a tanácsosok nem szavazzák meg a költségvetésben előirány-
zott összegeket. Szavait Csiki Zsolt iskolaigazgató és tanácsos verte
vissza, aki szerint a polgármesternek nincs joga támadni

Bodolai Gyöngyi

(Folytatás a 3. oldalon)

Megpróbáltatások idején is gyarapítani kell az „örök Magyarországot”

Korlátok közé szorított ünnep



Korszerű bölcsőde épül
Mezőpanitban

Újabb nagyszabású munka kezdődik Mezőpanitban, a te-
rületet átadták a kivitelezőnek a 60 férőhelyes, korszerű
bölcsőde építésére. A saját konyhával, étkezővel és játszó-
térrel ellátandó bölcsőde egy uniós projekt eredményekép-
pen készül el.

Pénteken Petry termékvásár
A marosvásárhelyi Petry Látványműhely és Múzeum ud-
varán augusztus 21-én, pénteken 8 és 19 óra között újra
megtartják a helyi termékek vásárát. Az érdeklődők ezúttal
is házi készítésű árucikkek – egyebek mellett helyi terme-
lőktől származó egészséges élelmiszerek – gazdag kíná-
latából válogathatnak.

Kézműves- és élelmiszervásár
a várban

A hét végén a marosvásárhelyi várban is kézműves- és
élelmiszervásárt tartanak, ahol a megszokott házi készí-
tésű élelmiszerek – tejtermékek, lekvárok, édességek,
méz, zöldség, savanyúság, tea, sör, bor stb. – mellett ez-
úttal is jelen lesznek a kézművesek, akik agyagedényeik-
kel, kézzel festett fatárgyakkal és egyebekkel érkeznek
Maros, Fehér, Hargita, Kovászna, Szucsáva, Szeben,
Brassó, Kolozs és Beszterce megyéből. A Mercur egyesü-
let által szervezett, a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hiva-
tallal partnerségben megvalósuló vásár pénteken és
szombaton 11 és 19 óra között, vasárnap 10 és 18 óra kö-
zött látogatható, a járványügyi előírások szerint: a maszk
viselése kötelező, a másfél méteres távolság tartása és a
fertőtlenítőszerek használata úgyszintén.

Megszervezi az elmaradt ballagási
ünnepséget a Bolyai líceum

Szeptember 5-én 10 órától a marosvásárhelyi vár udvarán
tartja meg a járványhelyzet miatt elmaradt ballagási ünnep-
ségét a Bolyai Farkas Elméleti Líceum. Hajdú Zoltán, az
intézmény aligazgatója lapunknak elmondta, az időpontot
a diákok többségének a döntése alapján szögezték le.
Hozzátette, kérték a hatóságok engedélyét ahhoz, hogy a
hagyományhoz híven a diákok ünnepélyesen átvonulhas-
sanak az iskolából a várba, ellenben erre nem kaptak en-
gedélyt. Folyamatban van annak az engedélyezése, hogy
minden végzős részéről legtöbb két személy jelen lehes-
sen az ünnepségen, szabadtéren, a távolságtartási előírá-
sokat tiszteletben tartva. 

Hírszerkesztő: Menyhárt Borbála

Ma HAJNA és SÁMUEL,
holnap MENYHÉRT
és MIRJAM napja.
MENYHÉRT: a germán Me-
inhard névből származik, jelen-
tése erő + erős, merész.
MIRJAM: héber eredetű, le-
hetséges jelentései: mirha, az
ókor egyik legdrágább illat-
szere; keserű(ség). 

21.,péntek
A Nap kel 

6 óra 30 perckor, 
lenyugszik 

20 óra 19 perckor. 
Az év 234. napja, 
hátravan 132 nap.

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2020. augusztus 20.
1 EUR 4,8396
1 USD 4,0882

100 HUF 1,3825
1 g ARANY 253,5853

IDŐJÁRÁS
Felhőátvonulások
Hőmérséklet:
max.260C
min.160C

Megyei hírek

Fotó: Nagy Tibor

A csütörtöki lottóhúzás nyerőszámai
13, 32, 41, 5, 23 + 4 NOROC PLUS: 7 8 0 3 2 9

17, 29, 28, 23, 2, 8 SUPER NOROC: 0 4 2 2 9 0

40, 27, 26, 30, 12, 11 NOROC: 3 0 0 3 1 1 2

Augusztus 18-án éjfélkor lezárult a szeptember
27-i helyhatósági választásokra való jelölések be-
nyújtásának határideje. A Központi Választási
Iroda rendelete szerint augusztus 24-ig kell vég-
legesíteni a listákat, mivel a hivatalos kampány
augusztus 28-án indul. Szászrégenben heten ma-
radtak versenyben, miután a PSD–ALDE színei-
ben nagy eséllyel induló jelenlegi polgármester,
Maria Precup jelöltségét megóvták, és ennek he-
lyet adott a bíróság. 

A dossziék benyújtási sorrendjében a következő jelöltek
indulnak Szászrégenben a megmérettetésen: Gabriel Se-
bastian Toncean – Nemzeti Liberális Párt (PNL); Márk
Endre Dezső – RMDSZ; Ioana Cheregi – független jelölt;

Sorin Tîrnăveanu – Alianţa Pentru Demnitatea
Naţională/Összefogás a Nemzeti Büszkeségért Párt
(ADN); Alexandru Puşcaş – Partidul Verde/Zöld Párt (PV);
Alin Romulus Păcurar – PRO România; Dragoş Cristian
Pui – PSD–ALDE. Az említett pártok helyi tanácsosi listát
is állítottak, ezenkívül még a POL, az USR Plus, az AUR
(Románok Egységszövetsége), a Népi Mozgalom Pártja
(PMP) is indít helyi tanácsosjelölteket Szászrégenben. 

A kialakult helyzetben összefogással egyfordulós válasz-
táson Márk Endre, az RMDSZ jelöltje reális eséllyel pá-
lyázhat a polgármesteri székre, annál is inkább, mivel az
RMDSZ színeiben korábban mandátumhoz jutott Nagy
András igazolta, hogy a párt jó gazdát állít a város élére.
(v.gy.) 

Heten indulnak a szászrégeni polgármesteri székért 
Márk Endrének megnőtt az esélye
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Ünnepélyes hálaadásra készülnek Sövényfalván
120 éves a református templom

Közmunkával újítják fel, csinosítják a sövényfalvi
egyházközség hívei a református templomot, a
szeptember 6-i hálaadó istentiszteletre készülőd-
nek. Egyéni hozzájárulás révén végzik a külső
munkálatokat, készítik elő a kopjafák helyét az
évszázados fennállás méltó megünneplésére.

Székely Szilárd lelkipásztor három éve szolgál a sövény-
falvi református gyülekezetben. Azt megelőzően egy évig
Marosvásárhelyen a X. Kövesdombi Református Egyház-
községben teljesített gyakornoki szolgálatot. A 293 lélek-
számú gyülekezet tagjai közül több mint ötvenen külföldön
élnek, ennek ellenére a vasárnapi istentiszteleteken szép
számban vannak jelen a hívek. Az idén hárman konfirmál-
tak, jövőre hat fiatal tesz egyházi fogadalmat, a két vallás-
órás csoportba pedig húsz gyerek jár. A fiatalok
hangszereken tanulnak játszani, Sövénykék néven zenekart
is alapítottak, ifjúsági dalokat dolgoznak fel és adnak elő.
Február 11-én népes közönség előtt is megmérettettek. A
kis Noel számára szervezett jótékonysági koncerten előze-
nekarként léptek fel, meghívott Tamás Gábor előadómű-
vész volt. A koncerten hatezer lej gyűlt össze, amit

sikerként könyveltek el. Jövő hónaptól a konfirmáltak szá-
mára állandó ifjúsági alkalmakat szerveznek annak érde-
kében, hogy ne távolodjanak el az egyháztól. 

A parókia felújítására a magyar kormány templomfelújí-
tási programja keretében kaptak finanszírozást, de a mun-
kálatot felvállaló cég anyagi veszteséget okozott, a
vállalkozó nem tartotta be az egyezséget, ezért egy kükül-
lődombói magánvállalkozóra bízták a munkát. A templo-
mot azonban saját erőből újítják fel. 2013-ban a tetőzetet
kicserélték, ezúttal a külső régi vakolatot távolítják el és
vakolják, festik újra.

A templom bejárata elé 1906-ban tizenkét tujafenyőt ül-
tettek, melyek a tizenkét tanítványt jelképezték. Az egykori
jegyzőkönyv szerint a templom építőinek őrállóiként ültet-
ték a tujákat. Az évek során azonban a számuk megcsap-
pant, mivel több fenyő elkorhadt, és úgy döntöttek, a
megmaradt fákat kivágják, helyükbe pedig tizenkét kopja-
fát helyeznek. A kopjafákat Sztupár Attila marosvásárhelyi
fafaragó készítette. Az alapanyag érdekessége, hogy az
1880–1890-es években a bonyhai templomkertbe ültetett
cserefát vágták ki, ebből készültek a kopjafák, ezáltal a
bonyhai gyülekezettel való kötelék is szorosabbá válhat –
tájékoztatott az ugyancsak bonyhai születésű lelkipásztor.

Ellenőrzésekre figyelmeztetik a gazdákat
Széles körű ellenőrzéseket jelentett be közleményében

a Mezőgazdasági Intervenciós és Kifizetési Ügynökség
(APIA). Súlyos büntetéseket róhatnak ki, akár a támogatást
is megvonhatják – hívta fel a gazdák figyelmét honlapján
a Romániai Magyar Gazdák Egyesületének Maros megyei
szervezete. 

A közlemény értelmében a mezőgazdasági területek ta-
karításakor szigorúan tilos a növényi maradványok és a
tarló égetése a mezőgazdasági területeken. A tilalom érvé-
nyes a kaszálókra és legelőkre is. Az APIA szakemberei a

megyei katasztrófavédelmi felügyelőség és a környezetvé-
delmi őrség munkatársaival tartanak ellenőrzéseket, hogy
meggátolják a tarlóégetést. 

A felügyelők munkáját egy újonnan kifejlesztett appli-
káció (internetes alkalmazás) is segíti, amely jelzi a mező-
gazdasági területeken keletkezett tűz pontos idejét, helyét,
és a területen levő vegetációról képet készít a műholdas te-
lemetriai rendszerek segítségével. Akik nem tartják be a
rendelkezéseket, súlyos büntetésekre számíthatnak, a teljes
támogatást is elveszíthetik.

Szer Pálosy Piroska 



a képviselőket, akik minden tanácsülésen jelen voltak, ő
viszont több mint három és fél éve egyen sem vett részt.
Elhangzott, hogy megtévesztik az embereket, hiszen az
utolsó költségvetés-kiegészítéskor tízmillió lejnél többet
különítettek el az iskoláknak. Számonkérte azokat a tan-
intézeteknek megszavazott beruházásokat, amelyek
2016-tól nem valósultak meg. Terítékre került a régi
téma is, miszerint a bentlakások fenntartása nem tartozik
a városra, amire ugyancsak Csiki Zsolt válaszolt, hogy
a ma bentlakó diákok közül sokan a város lakói lesznek. 

A jelen levő iskolaigazgatók összességében annyit tud-
tak meg, hogy nagy segítségre a polgármesteri hivataltól
nem számíthatnak, a fontos kérdések megoldása az isko-
lákra, osztályfőnökökre hárul. Dorin Florea ígért viszont
egy írásbeli szabályzatot arról, hogy az új koronavírus-
járvány idején hogyan kell az iskolákban viselkedni, ami-
ben nem szenvednek hiányt.

75 ezerhez közelít
az igazolt fertőzések száma

Az elmúlt 24 órában 1346 új fertőzést igazoltak, a
nyilvántartott fertőzöttek száma 74.963-ra emelke-
dett – közölte csütörtökön a Stratégiai Kommuniká-
ciós Csoport (GCS). Összesen 48 új halálesetet
jelentettek, ezzel az áldozatok száma 3154-re nőtt.
A gyógyultak száma 34.196, így az aktív fertőzöttek
száma 37.616-ra nőtt a szerdai 36.942-hez képest.
Jelenleg 489 beteget ápolnak intenzív osztályon. Az
elmúlt 24 órában 24.323 koronavírustesztet végez-
tek. Maros megyében a prefektúra közlése szerint
az elmúlt 24 órában 16 új megbetegedést és két ha-
lálesetet jelentettek. Ezzel a fertőzöttek teljes száma
1237-re emelkedett, a betegségben eddig 96 sze-
mély vesztette életét. A megye kórházaiban a csü-
törtöki adatok szerint 160 igazolt beteg és 56
fertőzésgyanús személy tartózkodott.

Félmillió táblagép az iskolákba
A kormány sürgősségi rendeletet fogadott el 500
ezer táblagép és egészségügyi védőanyagok elszá-
molására az iskolákban – közölte a kabinet szerdai
ülését követően Raluca Turcan miniszterelnök-he-
lyettes. A helyi hatóságok, illetve a tanfelügyelősé-
gek által vásárolt 500 ezer táblagép ellenértékét,
mintegy 100 millió eurót, az európai alapok minisz-
tériumán keresztül számolják el. További 50 millió
eurót költenek különböző egészségvédelmi anyagok
beszerzésére. 25 millió euró értékben egészségügyi
konténereket vásárolnak, amelyeket azokban a hely-
ségekben szerelnek fel, ahol nincs vezetékes víz –
mondta el a miniszterelnök-helyettes. (Agerpres)

Állami támogatás reptereknek
Állami támogatásban részesül a kolozsvári és a
nagyszebeni repülőtér a világjárvány okozta veszte-
ségek kompenzálása érdekében – közlte a kabinet
szerdai ülését követően Ionel Dancă, a miniszterel-
nöki kancellária igazgatója. Hasonló támogatást kap
a iaşi-i, bákói és craiovai reptér is. Az összesen 22
millió lejes programmal azoknak a reptereknek a
veszteségét kompenzálják, amelyek évi utasfor-
galma 200 ezer és egymillió között van. Dancă meg-
jegyezte, hogy a 200 ezres utasforgalomnál kisebb
repterek már korábban kaptak állami támogatást.
(Agerpres)

Lemondott
a lengyel külügyminiszter

Távozik a lengyel külügyminiszteri posztról Jacek
Czaputowicz, lemondását már benyújtotta a minisz-
terelnöknek – a lépésről csütörtökön a lengyel kül-
ügyi szóvivő tájékoztatott. Czaputowicz már
korábban jelezte: a júliusi elnökválasztás utáni idő-
szak alkalmas lesz arra, hogy a lengyel diplomácia
élén váltás történjék – idézik fel a PAP hírügynök-
ségnek továbbított közleményben. Lengyelország-
ban a kormányzó Jog és Igazságosság elnöke,
Jaroslaw Kaczynski korábbi bejelentése szerint
szeptemberben vagy legkésőbb október elején ter-
veznek mélyrehatóbb kormányátalakítást. (MTI)

Ország – világ

Játék a felelősséggel 
(Folytatás az 1. oldalról)

Fotó: MTI
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Kiemelte, „az elmúlt hónapokban az ő felelősségteljes szol-
gálatuk erősítette bennünk a hitet, növelte a reményt”.

Áder János beszéde elején Antall Józsefre emlékezett, fel-
idézve, hogy az egykori miniszterelnök az 1945 után felállvá-
nyozott Mátyás-templomot szemlélve arra döbbent rá, legyen
bármilyen tragikus helyzetben is az ország, az időtlen értékek
nem vesznek el, mert – függetlenül békétől és háborútól, az
ország közállapotától vagy a szabadság fokától – mindig van-
nak, akik a közjóért dolgoznak. „Az örök Magyarország igenis
épül” – idézte a köztársasági elnök Antall Józsefet.

Hangsúlyozta, „államalapításunk ünnepén joggal érezzük,
hogy a magyarok történelme, az elmúlt több mint ezer esz-
tendő – mint egy égig érő katedrális – egyszerre lenyűgöző és
nehezen feldolgozható”. Törvényhozó uralkodók, sorsfordító
csaták, önfeláldozó hősök, vitézlő győzelmek és tragikus vesz-
teségek formálták ilyenné – tette hozzá.

Áder János aláhúzta ugyanakkor, az „örök Magyarország
nem csak kard és korona, jogar és palást, nem csak az, amit
ilyenkor, ünnepnapokon hatalmasnak látunk”, a történelmet
ugyanis „millió és millió ember csöndes szolgálata formálta”.

Azok munkája, akik konok ragaszkodással mindig újjáépí-
tették lerombolt, felégetett, kifosztott, elsodort falvaikat; ke-
nyeret adtak az asztalra, gondolatokkal teli könyveket az
emberek kezébe; megművelték az ősi földet, kiművelték az
őket követő nemzedéket; óvták az életet, védték a szabadsá-
got, gondoskodtak a rájuk bízottak biztonságáról – fejtette ki.

Az államfő szerint akik nemcsak önmagukkal törődtek,
hanem másokat is segítettek, mind az örök Magyarországot
építették a szántóföldön, a műhelyekben, a tantermekben, a
kórházakban, a templomokban, a községházán, a hadsereg-
ben.

Mint mondta, nekik köszönhető, hogy az idő malmai nem
őrölték porrá ezt a népet. Áder János kiemelte azok teljesít-
ményét, akik eltemették két világháború halottait, és akik a
megszűnő szabadság idején is alkottak, építettek, hittek és re-
méltek.

„A nép örök, s öröknek kívánjuk e nép hazáját” – idézte a
köztársasági elnök Kossuth Lajos 1848 márciusában mondott
szavait. Megjegyezte, Kossuth jól tudta, hogy az ösztönös ra-
gaszkodás mellé tudatos hazaszeretet, áldozatkészség és hűség
is kell. „Tudta, hogy ami a századok során magyarnak épült,
csak akkor marad a miénk, ha képesek vagyunk megvédeni”
– jelentette ki Áder János.
Orbán: a magyarok a túlélés bajnokaiként állnak az európai
történelem színpadán

Száz évvel a világháborús vereség és a trianoni diktátum
után „a túlélés bajnokaiként állunk az európai történelem szín-
padán”, nincs a világon egyetlen nemzet sem, amely kibírt
volna ilyen száz évet – mondta Orbán Viktor miniszterelnök
az Összetartozás emlékhelyének átadásán, csütörtökön Buda-
pesten.

A Kossuth térnél létesített emlékhelynél a kormányfő hang-
súlyozta: a trianoni diktátum 100. évfordulóján végzett szám-
vetés arra vezetett, hogy kihirdessük „a trianoni száz év
magyar magány” korszakának lezárását.

Csehszlovákia, Jugoszlávia és a Szovjetunió szétesése után

a magyar a Kárpát-medence legnépesebb és legnagyobb gaz-
dasággal rendelkező országa, és ebből kötelességek fakadnak,
amelyek elől nem bújhatunk el – közölte.

Kiemelte: nem térhetünk ki a száz év tanulságai elől.
Ezért hirdették ki az új korszak nemzeti politikájának tör-

vényeit, bejelentették a szuverenitásra, szabadságra és közös
érdekre alapozott közép-európai összeszerveződésben való ér-
dekeltséget és részvételi szándékot – mondta Orbán Viktor.
Több mint 12 ezer településnév az Összetartozás emlékhelyén

Több mint 12 ezer településnév olvasható a csütörtökön Bu-
dapesten átadott Összetartozás emlékhelyén.

Az Összetartozás emlékhelye az Országgyűlés sajtóirodá-
jának a parlament honlapjára feltett, Wachsler Tamás építész-
mérnök, a Steindl Imre-program vezetője által jegyzett
közleménye szerint a trianoni békediktátum 100. évforduló-
jára készült el az Országházzal szemben, az Alkotmány utca
torkolatában.

A kortárs építészeti és tájépítészeti eszközökkel kialakított
emlékmű egy száz méter hosszú, a Kossuth tér felől lejtő, négy
méter széles sétány, amelynek két oldalfalára a történelmi Ma-
gyar Királyság 1913. évi összeírás szerinti 12 485 település-
nevét vésték.

„A településnevek ezreivel való szembesülés az erre érzé-
keny közönség számára átélhetővé teszi Magyarország egy-
korvolt nagyságát” – fogalmaztak.

Minden név egy-egy különálló gránittéglán jelenik meg, a
három különböző téglaméret a település – az 1913-as, Trianon
előtti utolsó statisztikai összeírás szerinti – lélekszámát tük-
rözi. A településméret efféle megjelenítésén túl semmilyen
egyéb különbségtétel nem történik: határon inneni és túli, ma-
gyar többségű vagy magyar lakosság nélküli települések egy-
formán, összekeverve, véletlenszerű elrendezésben lelhetők
fel. Aki egy konkrét települést szeretne megtalálni, azt az on-
line településnév-kereső segíti.

A sétány a Honvéd utca kereszteződésénél eléri az ötméte-
res mélységet. Ott van az „emlékhely szíve”, egy körüljárható,
hatalmas, hét szegmensből álló, meghasadt gránittömb, köze-
pén égő öröklánggal, amely a szegmensek közötti réseken ke-
resztül látható.

Azt írták: a talajszint alatti kialakítás elsődleges oka ugyan
– Steindl Imre útmutatását követve – az Országházra való rá-
látás zavartalanságának biztosítása volt, de a sétány „zsákut-
cás” kialakítása „tudatosan hívja meg a temetés-feltámadás
gondolatot”. Az öröklángot körülölelő gránittömb hasadékai
is szimbolikus üzenetet hordoznak, a hét szegmens bevallottan
a szomszédos államokat – utódállamokat –, a középső, a lán-
got hordozó tömb pedig a „megmaradt” Magyarországot
szimbolizálja.

A Steindl Imre-programban megvalósult projekt egy 2018-
as kormányhatározattal indult, amely rendelkezett az Alkot-
mány utca Kossuth Lajos térbe torkolló szakaszának felszíni
rendezéséről és a történelmi Magyarország 1913. évi összeírás
szerinti helységneveinek feltüntetését magában foglaló em-
lékhely létesítéséről – áll a közleményben.

Az emlékhelyet az eredeti tervek szerint június 4-én, a nem-
zeti összetartozás napján nyitották volna meg, de a koronaví-
rus-járvány miatt elhalasztották az átadását. (MTI)

Korlátok közé szorított ünnep
(Folytatás az 1. oldalról)



Soós Zoltán független polgár-
mesterjelölt ismét adatokkal tá-
masztotta alá, hogy milyen szinten
van a vásárhelyi oktatási rendszer.
Egy idei felmérés alapján a város
mindössze két iskolája került be az
ország 100 első középiskolája
közé. Az országos rangsorban
Nagyvárad és Nagyszeben is előt-
tünk áll. A családbarát város terveit
bemutató sajtótájékoztatón a pol-
gármesterjelölt aláhúzta, hogy a
felzárkózás és a fejlesztés kell le-
gyen a cél. 

Elsődleges feladatnak a bölcső-
dék építését tűzte ki, hiszen óriási
a hiány belőlük. Marosvásárhelyen
elképesztően kevés a bölcsőde,
mindössze hat van, amelyekben
összesen 337 férőhely van, az el-
múlt két évben pedig kétszer ennyi
gyermeket írattak be. „A tervünk
az, hogy a következő három évben
300 új helyet létesítünk új bölcső-
dék építésével.”

A családok biztonsága érdeké-

ben Soós Zoltán két fontos tervet
is említett. Az egyik, hogy az ön-
kormányzat finanszírozza a 2 és 3
év közötti gyermekek óvodai elhe-
lyezését, amíg ennek a jogi és
anyagi vetülete letisztul a kormány
szintjén. Beszélt a játszóterek biz-
tonságáról is, ahonnan ki fogja til-
tani a dohányzást és a
kutyasétáltatást, és megkezdik
azok mobil illemhelyekkel való
felszerelését.

A sajtótájékoztatón felszólalt
Andreia Moraru szociológus, szo-
ciálisprojekt-menedzser is. Kie-
melte, hogy a koronavírus teljesen a
feje tetejére állította az amúgy is ne-
hézkesen működő oktatást. De van
ennek egy előnye is, hiszen decent-
ralizációt hozott a rendszerbe. Helyi
szinten lehet dönteni a gyermekek
oktatási körülményeiről. „Ez nagy
feladat, de látjuk, hogy a Florea-
rendszer semmit nem tud kezdeni
ezzel a lehetőséggel. Az elmúlt 20
évben Marosvásárhelyen soha nem

volt prioritás az oktatás, az intézmé-
nyek karbantartása és felszerelése.
Ezt minden szülő és gyermek tudja.
Ezen változtatni kell.” 

Csép Éva-Andrea parlamenti
képviselő a pezsgő Marosvásár-
hely képéről beszélt, ahol jól érzik
magukat a családok. A bölcsődék,
óvodák, iskolák felszerelése mel-
lett nagyon fontos az újszülöttek
utáni támogatás, a sajátos igényű
családok segítése, az otthoni gon-
dozás működtetése és a kismamák
számára az akadálymentes közle-
kedés is.

Soós Zoltán szerint a cél világos.
„Családbarát várost építünk. És
ebben mindenkinek van dolga, fe-
lelőssége. Városvezetőnek, peda-
gógusnak, szülőnek egyaránt. Sőt,
a gyerekeknek is. Hiszen minden-
kinek el kell készítenie a saját házi
feladatát. Erős közösség csak ott
lehet, ahol vigyázunk egymásra.”

Győzzön Vásárhely!
(közlemény)

Családbarát várost építünk
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Csütörtökön, a marosvásár-
helyi tanács rendkívüli ülésén
alig 12 helyi tanácsos jelenlé-
tében elfogadták az 1918.
December 1. (volt Hosszú) út
és az 1989. December 22.
(volt November 7.) út korsze-
rűsítésére vonatkozó terv
műszaki-gazdasági dokumen-
tációját. A terv része a koráb-
ban elfogadott My City – Az
én városom projektnek,
amellyel átrendeznék a Dózsa
György utcát és a központot
is, amire pályázaton válasz-
tották ki a legjobbnak tűnő
elképzelést. 

A dokumentáció elkészítését az
infrastruktúra-fejlesztési beruházá-
sokat támogató regionális operatív
program keretében támogatják a
gyulafehérvéri 7-es régióközponton
keresztül, a 2014–2020-as pályázati
kiírás alapján. Ennek egyik feltétele
volt, hogy a megyeszékhelyekre
szánt projektek összértéke nem ha-
ladhatja meg a 25 millió eurót (héa
nélkül). A tanács által elfogadott
projekt kilátásba helyezte Koronká-
tól kezdődően az 1918. December
1. út, Győzelem tér, Rózsák tere,
Forradalom, Köztársaság és 1989.
December 22. út (a város végéig)
korszerűsítését 7,8 km-en. A projekt
tartalmazza a kerékpárút kiépítését
bringakölcsönző állomásokkal,
500-500 elektromos meghajtású ke-
rékpár és hajtány vásárlását, faülte-
tést, a közvilágítás felújítását,
műszaki csatorna kialakítását, il-
letve a főtér átrendezését a 2018-
ban meghirdetett My City nyertes
pályázat alapján. A műszaki-gazda-
sági dokumentáció elkészítése
2.499.000 lejbe kerül héával együtt,
a város hozzájárulása 2%, azaz
49.800 lej. A pályázat benyújtási
határideje augusztus vége. Az in-
doklás szerint a dokumentáció alap-
ján lehet majd pályázni a
kivitelezésre, amelyet az EU 2021–
2027-es pályázati kiírása alapján tá-
mogatnak. 

A rendkívüli tanácsülést Sergiu
Papuc alpolgármester vezette, aki

néhány szóban ismertette a napi-
rendre tűzött határozattervezetet,
ezt követően az online kapcsolatban
levő tanácsosok egyöntetűen elfo-
gadták. Az RMDSZ frakcióvezető-
jeként a végén magyar és román
nyelven elmondtam, Dorin Florea
polgármester és Claudiu Maior ta-
nácsos sorozatos támadásai ellenére
a helyi tanács RMDSZ-frakciója tá-
mogatta a városfejlesztési terveket,
a költségvetés-kiigazításkor is in-
kább takarékosságra intettük a hiva-
talt. Azért, hogy a város ide jutott,
nem a tanács okolható, hanem a
végrehajtó testület, azaz a polgár-
mesteri hivatal, amelynek élén
immár 20 éve Dorin Florea polgár-
mester áll. 

*
Annak ellenére, hogy Claudiu

Maior, a Pro Románia polgármes-
terjelöltje többek között a marosvá-
sárhelyi tanács RMDSZ-frakcióját
vádolja azzal, hogy nem támogatja
a városfejlődést, frakciónk megsza-
vazta az augusztus 20-i, rendkívüli
tanácsülésen napirendre tűzött, az
1989. December 22. út és a Tudor
negyedet összekötő főutca korsze-
rűsítési munkálatai műszaki-gazda-
sági dokumentációjának elké-
szítésére vonatkozó határozatterve-
zetet. Ezzel is igazolva azt, hogy az
RMDSZ – annak ellenére, hogy a
polgármesteri hivatal számos kez-
deményezését csírájában elfojtotta
– folyamatosan kezdeményezett és
fogadott el olyan határozatokat,
amelyek a város fejlesztését, jó
irányba való haladását, működését
szolgálták. Hangsúlyozzuk, hogy a
határozatok kivitelezéséért, végre-
hajtásáért kizárólag a Dorin Florea
polgármester által vezetett csapat –
a helyi tanácsi határozatok végre-
hajtójaként – felel. Így, amint a 20
éve tartó helyzet is igazolja, a város
előrehaladását nem a tanács, hanem
a polgármesteri hivatal fékezte. Be-
széljenek a tények. 

CsikiZsolt, a marosvásárhelyi
tanács RMDSZ-frakciójának

vezetője 

Rendkívüli tanácsülés 
Az RMDSZ támogatja

a városfejlődést

(Fizetetthirdetés)

A képviselőház szerdán eluta-
sította a kormány sürgősségi
rendeletét, amely a családi
pótlék fokozatos emeléséről
rendelkezett.

A kormányrendelet értelmében a
családi pótléknak szeptember 1-től
kellett volna nőnie 20 százalékkal.
A parlament, amelyben az ellenzéki
szociáldemokratáknak más kisebb
pártokkal együtt többségük van,
azért utasította el a rendeletet, mert
azt szeretné, ha a kormány meg-
duplázná ennek a juttatásnak az
összegét. A kormány szerint az ál-
lamháztartás jelenlegi nehéz hely-
zete miatt nincs lehetőség a pótlék
megkétszerezésére. Az idén a
román államháztartási hiány GDP-
arányosan várhatóan eléri a 8,6 szá-
zalékot.

A szerdai szavazáson a rendelet
elutasítása mellett 166 honatya sza-
vazott, az elfogadását 63-an támo-
gatták. Klaus Iohannis államfő
szerdán este egy sajtótájékoztató
keretében kijelentette, hogy a ren-
delet elutasítása „otromba populiz-
mus”, hiszen a jelenlegi gazdasági

válságban nem elég akarni a jutta-
tás megkétszerezését, pénz is kell
hozzá, amivel nem rendelkezik az
államháztartás. Az elnök szerint fe-
lelőtlenség sorozatban megbuktatni
a kormánynak azokat a rendeleteit,
amelyek igyekeznek féken tartani
az államháztartási hiányt. A pótlék
megkétszerezése mellett érvelő par-
lamenti pártok szerint ugyanakkor
a kormánynak nem a gyermekeken
kellene spórolnia. 

Az idei 20 százalékos emelést
követően 2021-ben és 2022-ben is
január elsejétől, illetve július else-
jétől kezdődően további 20-20 szá-
zalékkal kellett volna emelni a
juttatást. Így a gyermekenkénti csa-
ládi pótlék havi összege két év
múlva érte volna el a mostani szint
kétszeresét, a 300 lejt a két év fe-
letti, illetve a 600 lejt a két év alatti,
illetve fogyatékkal élő 3 év feletti
kiskorúak esetében. A sajtó szerint
amennyiben Iohannis kihirdeti az
elutasításról elfogadott szerdai tör-
vénytervezetet, a kormány kényte-
len lesz megkétszerezni a családi
pótlékot. (MTI)

Elvetette az alsóház a családi
pótlék fokozatos emelését



Quimper (kiejtése: Kvemper), breton  neve
Kemper, Finistere (magyarul: világ vége)
megye székhelye, 65 ezer lakosa van, jelleg-
zetesen breton-kelta karakterű. A város neve
is breton szó, a kemper jelentése összefolyás,
ugyanis a város a Le Steir és a L’Odet folyók
összefolyásánál alakult ki. Számos  épületén
breton zászló hirdeti a régió kelta örökségét.
Bár a „világ végén” van, könnyen elérhető re-
pülővel, közutakon, vasúton – itt ér véget a
Párizsból induló gyorsvasút, a TGV.

Kemper a római időkben keletkezett, 495-
től püspökséggé vált, első püspöke a hét bre-
ton alapító szent egyike, Szent Korentin
(bretonul: Sant Kaourintin) volt. A település
fénykorát a középkorban élte. A 11. század-
ban egyesült a bretagne-i hercegséggel, addig
egy különálló grófság fővárosa volt. A  breton
örökösödési háborúban (1341–1364) a város
sokat szenvedett, lerombolták. Hosszú idő
után a fazekasipar elindulása (1690) alapozta
meg a város anyagi gyarapodását, hagyomá-
nya ma is érzékelhető, legismertebb terméke
a fajansz-ónmázas kerámia, amelyet helyi
minták alapján díszítenek. Kemper ismert
még a réz- és bronzműveiről, horganyzott
vasárujáról bőr-, papír- és gyapjúárujáról is.

Az Odet folyó bal partján levő távolsági
autóbuszállomás mellett kijelölt tágas parko-
lóban szállunk le a buszról, és indulunk vá-
roslátogatásra. Kemper a hidak városa,
minden utcája a folyóhoz, egy hídhoz vezet.
Átmegyünk a hangulatos, régi városnegyedbe
vezető hidak egyikén. A városi hidak többsé-
gét csak gyalogosok vehetik igénybe, és
mindenik hidat látványos virágládák díszítik.
Az óváros macskaköves utcáit hagyományos
breton, gránitkockákból épült, favázas házak
koszorúzzák. 

A Kemperbe látogatók többségéhez hason-
lóan mindenekelőtt a Saint Corentin (Szent
Korentin) székesegyházat látogatjuk meg. A
bazilika szép gótikus homlokzatával a tizen-
harmadik és tizenhatodik században épült,
Alsó-Bretagne legrégibb gótikus szerkezete,
két egyforma tornya 76 méteres. A 15. szá-
zadban készült ólomüveg ablakai kivételes
szépségűek. Tornyai között, mintegy 50
méter magasságban a katedrális alapjait le-
rakó, egyház- és művészettámogató VI. János
(Jean) breton uralkodó herceg (1399–1442)
egész alakos szobra látható. Mesélik, hogy
egy falmászó fiatal nemrég egy pohár borral
mászott fel a szoborig, és felajánlotta az ural-
kodónak. Nem fogadta el.

A francia forradalom dühe ezt a székesegy-

házat sem kímélte, évszázados bútorzatát ki-
dobták, elégették és a katedrálist az érzék
templomává alakították.

A Szent Korentin-székesegyház közelében
látható a 13. században épített várfal megma-
radt része, és az előtte levő tértől kezdődik a
régi főutca ódon, favázas házaival, a házakat
díszítő, fából faragott szobrokkal. Különösen
megragadó két, egymással szemben épült
házat ékesítő, breton nemzeti viseletbe öltöz-
tetett, több száz éves női és férfiszobor. A régi
főutcán van a szépművészeti múzeum, a fa-
janszmúzeum, az ősrégi (11. századi), román
stílusban épült Locmaria-templom, a melléje
emelt  terjedelmes püspöki palota és termé-
szetesen számtalan üzlet, vendéglő és cuk-
rászda. Ez a sajátságos hangulatú városrész
számos festőművész, köztük Paul Gauguin
érdeklődését is felkeltette.

Bretagne-ban Kemper a helyszíne a nagy
sikerű jelmezes, zenés, táncos Cornwall-fesz-
tiválok egyikének.

Kemperben született René Laennec orvos
(1781-1826), aki 1818-ban, hogy diszkré-
tebbé tegye a mellkasi betegségekben szen-
vedő nők – és később minden betegének –
vizsgálatát, mellkasukra helyezett kartonpa-
pír tölcsért használt, ezáltal a ma is használt
sztetoszkóp feltalálójának tekintik.

Kemper önkormányzata indította el 2008-
ban a tartomány történelmi nyelvének, a bre-
tonnak a tanítását, és használatának
élénkítését az óvodákban, az iskolákban, a

közéletben, megalapították az úgynevezett
DIWAN intézményeket, amelyek a breton
nyelv tanítására szakosodtak. Megjelent a
breton nyelvű média is (rádió, televízió, új-
ságok).

Dél után, egy óra körül tértünk vissza az
autóbuszhoz, útközben számtalan két- vagy
éppen többnyelvű hirdetést, reklámot láttunk,
köztük arab betűkkel írottakat is. Az iskolák-
ból hazafelé tartó gyerekek jó része színes
bőrű. Gondolom, ők nem az ősi breton nyel-
ven tanulnak. 

A kedvező időjárás és az elég hosszú szep-
temberi délután lehetővé tette, hogy a városi
sétánk után meglátogassuk Finistere megye
természeti csodáját, a Kempertől nyugati
irányba, 36 kilométernyire elterülő Pointe du
Raz fokot.

A francia Finistere szó a latin finis terrae
szavakból ered, jelentése: a Föld vége. Breton
neve ennek az országrésznek Penn ar Bed,
amit a „világ feje és vége” szavakkal lehetne
lefordítani. 

Pointe du Raz  Finistere megye és a francia
szárazföld egyik legnyugatibb pontja, egy
keskeny földnyelv, amely 70 méter magasan,
mélyen benyúlik az Atlanti-óceánba. Igazi
óceánparti hangulatot áraszt, éles sziklagerin-
cekkel, világítótoronnyal és az elmaradhatat-
lan sirályokkal. A bretonok Beg ar Raz-nak
nevezik, ami erős vízáramlást jelent. Szám-
talan hajó futott zátonyra az alattomos tenger
alatti sziklák miatt, ezért ezt a helyet a legkö-
zelebbi település neve után Plogoff poklának
is nevezik.

Plogoff falu kijáratánál Pointe du Raz irá-
nyában nagy kiterjedésű parkoló várja az ide
látogatókat. A járműveknek kijelölt helyek fél
méter magas kőkerítéssel vannak elválasztva
egymástól. Ettől a helytől csak gyalogosan
szabad megközelíteni a mintegy két kilomé-
ter távolságra fekvő látványosságot.

Az út enyhén, de folyamatosan emelkedik,
jól karbantartott, az évszázadok óta változat-
lan környezetébe kiválóan beilleszkedő gya-
logúton sétálunk célunk felé. Az állandó szél
miatt alacsonyra nőtt galagonya-, vadrózsa-,
szeder,- málna-, kökénybokrok és a sós leve-
gőnek ellenálló füvek szegélyezik az utat. El-
megyünk egy jókora katonai támaszpont
mellett (fényképezni tilos!), aztán egy több
méter magas Szűz Mária-szobor mellett, aki-
ről megformálták, jelképesen az itt elveszett
tengerészek lelke felett őrködik. Innen már
csak az egyre keskenyedő, az óceánból me-
redeken kiemelkedő, bizarr alakú, vízbe
torkolló gránitsziklákon megyünk előre óva-
tosan, ki-ki bátorsága szerint távolabb-köze-
lebb a csücskéhez. Alattunk az óceán
háborog, a sziklákon süvít a szél, és sirályok
keringenek fölöttünk. Garay János obsitosára
gondolok, aki a világ végén is járt, és a lábát
lelógatta a semmibe.

A tengerben álló sziklazátonyokon túl épí-
tették fel a La Vieille világítótornyot, azon túl
csak a végtelen óceán látható. Mesebeli érzés
a „világ végén” lenni!

Az óceán melletti hosszabb úton térünk
vissza a ránk várakozó autóbuszhoz és aztán
a kemperi szálláshelyünkre. 
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12. Quimper és Pointe du Raz
Veress László

Pointe du Raz

Szobros ház

Kemper – utcarészlet

Virágos híd az Odet fölött
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A hét elején került sor a PNL marosvásár-
helyi polgármesterjelöltje programjának a
bemutatására.

Theodora Benedek azt mondta, hogy „a
rendszerváltás óta ez az első olyan marosvá-
sárhelyi program, amely MUTATÓKRA és
FINANSZÍROZÁSI FORRÁSOKRA épül.
Pontosan megmondjuk, mit tudunk csinálni,
és főleg azt, hogy honnan lesz rá pénz”.
Az eseménykeretébennagyon fontos

üzenet érkezett Emil Boctól, Kolozsvár
polgármesterétől:„Kolozsvár és Marosvá-
sárhely Erdély két referenciavárosa, két
olyan város, amelyben sok a közös. Elég, ha
csak az egyetemi vetületükre gondolunk, lát-
hatjuk, hogy ennek a két városnak közös
múltja volt és közös jövője lesz. Theodora
Benedek professzor a megfelelő ember a
megfelelő helyen és a megfelelő pillanatban.
Kivételes szakember, itthon és külföldön is
elismert egyetemi tanár, olyan ember, aki
pénzt tud bevonzani Brüsszelből, aki össze-
tartja a közösséget, amelyben él. Ezért bízom
abban, hogy közös politikai jövőt tudunk épí-
teni együtt, mi több, döntő módon hozzájá-
rulunk közösségünk korszerűsítéséhez mind
közigazgatási, mind gazdasági szempont-
ból”. 
Dr.HoraţiuSuciuegyetemitanár,szív-

sebészfőorvosaMarosvásárhelyiSzívér-
betegségekésSzervátültetésIntézetének

keretébenműködőSzívsebészetiKlinika
vezetője.SuciuprofesszoraMarosvásár-
helyiOrvosi,Gyógyszerészeti,Tudomány-
ésTechnológiaiEgyetemszenátusánakel-
nöke, ő vezeti aNemzetiLiberálisPárt
marosvásárhelyitanácsosilajstromát.

„Ki szeretném emelni Benedek professzor-
asszony ambícióját, erejét, elkötelezettségét,
amellyel ebbe a harcba lépett, amely, mind-
nyájan tudjuk, nehéz lesz és hosszú, nem fel-
tétlenül szép, de szeretném hangsúlyozni,
hogy rajtunk múlik, hogy megteremtsük azt
a csapatszellemet, amely hozzásegít céljaink
eléréséhez. Ami Theodorát illeti, gratulálok
a programjához, és biztosítani szeretném
csapatunk és az én személyes támogatásom-
ról céljaink elérésében, mert mindnyájan
ugyanazt akarjuk: a helyi közigazgatás jó
irányba való megváltoztatását, amelyre oly
régen várunk, és ez a változás a polgárokat
és a közösségünket szolgálja. Még egyszer:
sikert, Theodora! Remélem, megnyered ezt a
csatát! Mi melletted vagyunk!” 
Szombatfalvi-TörökFerencanagysze-

beniLucianBlagaEgyetemtanára,aSze-
benMegyeiMunkaügyiFelügyelőségvolt
vezetője.TheodoraBenedekkampányin-
dítójánmagyarnyelvenszólaltfel.

„Theodora Benedek nemcsak bátor tanár,
aki összetartja az embereket, hanem energi-
ákat képes csokorba fogni, amire szükség

van a városban, amely megérdemli ezt. Ez a
város sokkal többet érdemel, mint amit eddig
kapott. Én Nagyszebenben dolgozom és élek,
és büszke vagyok erre. Karrierem során
megtapasztaltam, hogy mihelyt kifejezed

óhajodat, hogy hasznára lennél a társada-
lomnak, az emberek fenntartás nélkül támo-
gatnak. Folyamatos együttműködésre van
szükség, rájöttem, egyedül semmit nem tud-
tam volna megvalósítani.” 

Egy nappal államalapító SzentIstvánunk
nemzeti ünnepe után, a nyár leheletének me-
legében, Lőrinc napja után tíz nappal még
mindig a görögdinnyék bűvöletében élek.
Nagyanyámmal valamikor a ’60-as évek kö-
zepén ilyentájt még hordtuk haza szorgalma-
san hetente kétszer is a Nagypiacról a bánáti
görögdinnyéket, amelyek az ebháti pince
hűvös homokjára kerültek, sor(s)ukra várva.

A pince földjén hűsölnek a görögdinnyék…
Ritkábban sárgadinnyék és zöldesebb cukor-
dinnyék is megosztják társaságukat a Nagy
Zöld Testvérekkel…

Mindez a pince hátsó traktusában történik,
a pince végében, ahol téglából rakott fal állja
a föld útját, hogy az ne omoljon időről időre
saját magába. A fal úgyszintén kitéglázott
mélyedésében… található a kalapács, drót,
kénlap, kréta,  U szög, gyertyacsonk és kuko-
ricacsuhé. Mindezek hiányában a pince nem
tudná ellátni feladatát, s nem
lenne az élet működésének
egyik tengelye azzal a bizo-
nyossággal, hogy az itteni
mélyedésben a felsoroltak
mindig megtalálhatók. Még
akkor is, ha odafent a fénylő
világban a káosz kezdene be-
lemelegedni a mesterkedése-
ibe.

A pince homálya, messze-
tűnt gyermekkor csodája. Is-
merős-e a kép, kedves
Olvasóm? E sorokat Faludi
Ádámtól vettem. A dinnye
ennek a poros nyári emlékgu-
bancnak üzenete.

A pincében a pókhálós
venyigenyalábokból folyton
peregnek a porszemek, de ez
inkább csak akkor érzékel-
hető, amikor baromfi kapirgál
odafent, és megpróbálja be-
cserkészni az egyre inkább el-
nehezülő kakas.

Egyszer egy tizenöt kilog-
rammos görögdinnye került
hűvösre a pince végében.

Egyik dinnyetermesztő
hozta a vasúton túlról, ahová
évekig visszajárt családostul
dinnyét termeszteni. Ivóvízért
a pince előtti kúthoz járt, mert
ezt minden érintett rendjén
valónak találta. A pince előtti
kútban pedig a környék leg-
jobb vizét találhatta, amiből
csekély energiaráfordítás
árán megtölthette tárolóedé-
nyeit. Csak le kellett eresztenie

a kútba az üres vödröt, aminek lópatkó bille-
gett az oldalán, s így alighogy vizet ért a
vödör, már merült is a szerencséje után. Aztán
fel kellett húzni tele vízzel, kiemelni, kiönteni
és visszaállítani a kezdő-helyzetet. A dinnyék
elsősorban ennek a viszonylag rövid, de na-
gyon ésszerű és gazdaságos tevékenységnek
köszönhették, hogy a pince lett ideig-óráig
otthonuk.

Egy tizenöt kilogrammos görögdinnye…
Azt hittem, hogy ez a világ legnagyobb

dinnyéje. Lementem hozzá többször is élete
utolsó délelőttjén, hogy jól megnézzem ma-
gamnak, még így egészsége teljében. Ráül-
tem. Évekkel később, amikor találkoztam
Münchhausen báró úrral, tökéletesen megér-
tettem, mit érezhetett az ágyúgolyón suhanva
odafent, a messzeségben.

Tizenöt kilogrammos görögdinnye isten. A
súlyát a mázsának köszönhettük. Azt, hogy
megtudhattuk róla, milyen nehéz, mert a
pince hátsó traktusába telepítése előtt az elő-
szobai mázsán szédelgett, egyensúlyozott,

míg a megmérettetés le nem zajlott.
Felkeltem róla, megpróbáltam meg-

emelni… Ebéd után a dinnye megszűnt ágyú-
golyó lenni, s javarészt a konyhaasztalra
került. Akár egy félhold, egy fogyó Hold a ke-
zemben, a Hold ezüst leve csurran hosszan,
hidegen, végig a jobb karomon a könyökö-
mig…

Ez a tizenöt kilogrammos görögdinnye…
Ha meghallom valahol azt, hogy tizenöt ki-
logrammos görögdinnye, azonnal a pince vé-
gében hűvösödő istenségre gondolok.
Görögdinnyére, kútra, vízre, mázsára,
ebédre, nyárra és a kakas mesterkedéseire...

Augusztus 21. Huszonhat éve annak, hogy
1993. augusztus 21-én elveszett egy NASA-
űrszonda, amely a Marsot kutatta. Ez az ese-
mény fogta vissza a kiteljesedő
Mars-kutatásokat. Mára azonban már konkrét
tervek vannak az első Marsra lépésről is.

1777. augusztus 22-én Mária Terézia
hagyta jóvá az első Ratio Educationist, az új
oktatási-nevelési rendszert, teljes magyar

címén Magyarország és a
társországok átfogó oktatási-
nevelési rendszerét, mely elő-
ször mondta ki, hogy a
közoktatást „az összes polgá-
rok minden osztályára” ki kell
terjeszteni. Először lett a ma-
tematika, Magyarország törté-
nete és földrajza mellett a
természetrajz kötelező tan-
tárgy az iskolákban. A Ratio
Educationis mérföldkő a ma-
gyar iskolatörténetben, a ma-
gyar művelődés első egységes
kódexe.

Rá nyolc évre II.József el-
törölte a jobbágyság rendsze-
rét Magyarországon.

És 125 évvel ezelőtt, 1895.
augusztus 22-én született Al-
másy László Ede autóver-
senyző, pilóta, felfedező,
Afrika-kutató. Felfedezte a
Zarzura-oázist, feltárta a Lí-
biai-sivatag addig ismeretlen
fennsíkját, a Gilf Kebirt. A tör-
ténelem előtti korból szár-
mazó sziklafestményeket
talált az Uvainat-hegység bar-
langjaiban. 1935-ben egy
olyan Nílus-szigeti törzsről tu-
dósított, a magyarabokról,
mely azzal a hittel tartotta
magát magyarnak, hogy ősei-
ket a XVI. században Szulej-
mán szultán telepítette oda az
osztrákok országából. 1929-
ben Egyiptomban repülőisko-
lát létesített, 1932-ben
megalapította az Al-Maza re-
pülőteret. 1949-ben egy vitor-
lázó repülőgépnek Párizsból

Kairóba való vontatásával harmadmagával
távolsági világrekordot állított fel. A kilenc-
szeres Oscar-díjas Az angol beteg című film-
ben róla mintázták a sivatagkutató főhőst.
Nevét a térképen a sivatag belsejében álló
hegy, a Dzsebel Almásy őrzi. Ma Őrvidéken,
Borostyánkőn az Almásyak vára emlékezik
reá.

1915. augusztus 22-én, 105 éve Kanadá-
ban megszületett JamesHillier, az elektron-
mikroszkóp feltalálója. Az eredetileg
művésznek készülő Hillier igen tehetséges-
nek bizonyult matematikai és fizikai tudomá-
nyokban is, így szerzett ösztöndíjat a torontói
egyetemre. Diáktársa, AlbertPrebus közre-
működésével 1937-ben készítette el a héte-
zerszeres nagyításra képes mikroszkóp
modelljét – akkoriban az optikai mikroszkó-
pok mindössze 2000-szeres nagyításra voltak
képesek. A műszer fénynyaláb helyett elekt-
ronnyalábbal működött, és mivel az elektron
hullámhossza rövidebb, mint a fényé, így na-
gyobb felbontást és mélységélességet tud
produkálni.

1609-ben, augusztus 23-án GalileoGalilei
bemutatta az első csillagvizsgáló teleszkópot.
E nap tekinthető a távcsöves csillagászat szü-
letésnapjának.

Augusztus vége. A rózsák még betegesen
ragaszkodnak a virágzás jogához. Sok fa má-
sodjára bontja megcsappanó számú virágát –
az akácok mellett idén vadgesztenyék, mály-
varózsák, sőt liliomfák is másodvirágzanak
már.

Beteg rózsák utolsó illatától
Mámoros ez a nyárutói éjjel,
Mosolygva virraszt a nagy csillagtábor,
Fényét a hold pazarul hinti széjjel.

Szent éjszaka. Egy dalt neked, amellyel
A beteg rózsák haljanak meg szépen,
Eltelve bágyadt csillagszerelemmel,
A csillaghullás áldott idejében.

Kirévedek a kéklő éjszakába.
Kelet felől szelíden, szépen, halkkal
A napnak első mosolyára várva,
Menyasszonyként pirulni kezd a hajnal.

...Öreg karosszék, ez fiúk, a vágyam,
Hol egykoron majd csöndes nóta mellett
Felejtem nyárutói éjszakákon
A letört szárnyat, a megölt szerelmet!

Beteg rózsák utolsó illatával
Ha megtelik majd szívem csöndes éje,
Mint az a csillag ottan, úgy enyésszem
A rózsaszínű virradati fénybe!

Beatus ille... azaz A boldog Ő. Juhász
Gyula versével búcsúzva augusztustól, ma-
radok kiváló tisztelettel.

Kelt 2020-ban, augusztus harmadik dekád-
jának elején

Kiss Székely Zoltán

Borostyánkő várkertje 2020 augusztusában
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(Fizetett hirdetés)

Emil Boc, Horaţiu Suciu és Szombatfalvi-Török Ferenc hitelesíti
Theodora Benedek polgármesteri programját
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Amegjelöltsorokban,oszlopokbanszereplőhelyesmegfejtéseketszeptember3-iga
Népújságcímére(DózsaGyörgyu.9.szám)beküldők–kétszemély–egy-egykönyvet
nyerhetnek.Apályázatiszelvényt–apályázatcímévelegyütt–kérjükkivágniésa
borítékraráragasztani.(Egyborítékbancsakegypályázatiszelvényszerepelhet.)

A két rejtvény azonos számú meghatározásait keverve közöljük.A megjelölt
négyzetekbekerülőbetűketfolyamatosanösszeolvasvaegyWilliamLyonsáltal
1922-benalapítottbritautómárkanevétkapjuk.Könnyítésülegybetűtelőrebeír-
tunk.

VÍZSZINTES: 1. Szuvenír – Vevő, kliens. 7. Német személyes névmás – Kiejtett betű.
8. Édes … (Kosztolányi D.) – …-alkohol, borszesz. 9. Privát darab! – Osztrák, német és
spanyol gépkocsimárka. 11. A szelén és a szén vegyjele – Részben vagdos! 12. Patikai
asztal – Tüzet éleszt. 14. Sürgetőszócska – Kicsinyítő képző. 15. Kupa – Mozdulatlan,
merev. 18. Heveny – Kenyeret vág. 19. Edényféleség – Szemléltet, ábrázol. 22. Megelégel
– Páratlan róna! 23. Lettország fővárosa – Katonai tömb. 25. Regényét Gárdonyi írta meg
– Hosszmérték. 27. Vízlelő hely, forrás – Pontos rész! 28. Olvasztókemence – Táblakép.
30. Magunk – Elektronikai márka. 31. Orosz űrhajós volt (Jurij Alekszejevics) – Torlasz,
barikád.     
FÜGGŐLEGES: 1. Költemény – Számszerű tény.  2. Bibliai áruló – Fűszernövény.

3. Kábel egynemű hangzói – A nátrium vegyjele. 4. Örökítőanyag – Tar betűi. 5. Dalol –
Barna kőszén. 6. Napos … (Karácsony Benő) – Nevet. 10. Csurgó – Kétségbe von, cáfol.
13. Befed – Egérkő. 16. Áruda, bolt – Megszid. 17. „Fekete” kontinens – Fösvény. 20.
Dél-amerikai hegység – Nagyszülő kedvence. 21. Holt nyelv – Szövetdarab, cafrang. 24.
Kaucsuk – Penna. 26. Norvég popegyüttes – Csüng. 29. Ady egyik álneve – Cérnavég!

Koncz Erzsébet

Az AUGUSZTUSI ÉVFORDULÓK (1.)
című pályázat nyertesei:

Török Adalbert Béla,  
Marosvásárhely, 1918. December 1. út

Id. Papp Sándor, 
Marosvásárhely, T. Vladimirescu u.
A pályázati rejtvény megfejtése:

IMRE SÁNDOR; ALMÁSY; BRADBURY; MICSKEY; 
LAVOTTA JÁNOS

Kérjük a nyerteseket, 
vegyék fel a kapcsolatot Borbély Ernővel 

a 0742-828-647-es telefonszámon.

Megfejtés 
az augusztus14-i számból:

Ikrek:
Bányai-kert

Skandi:
… erő, az öregeknek vigasz, a
szegényeknek gazdagság, a
gazdagoknak ékesség. 1 2 3 4 5 6
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Szerkeszti: Kiss Éva 909.

Á
VÍZSZINTES:1.Románíró,költő,200évehaltmeg(Ion). 9. Hivatkozik valakire.

10. … Hood (angol íjász, hős). 11.Sokoldalúszínész,125éveszületett(Gusztáv).16.
Nagyobb részkre oszt. 18. Nutriafej! 19.  Utazó (sir Aurél). 20. Kubikos szerszáma. 21.
Trikó. 23. Az egyik oldal. 24. Trombitahang. 26. Disznólakás. 27. Tea és méz fája. 28.
Ájul. 30. Van esze. 32. Dél-afrikai holland. 33. Őrlet része! 34. Szintén. 36. Francia arany.
37. Zeneszerző (Béla). 39. Szájüregfekély. 41. …-Gull, Sue regénye. 43. Havasi legelő
(német). 45. Bor és tenisz van ilyen. 48. Sémi nép. 50. Orosz helyeslés. 51. Egy (olasz).
52. Krassó-Szörény megyei helység. 54. Ipari tanuló.
FÜGGŐLEGES:1. Szomorú. 2. Közlekedési pálya. 3. Szerep a Star Trekben. 4. Min-

den részletre kiterjedő. 5. Huzal. 6. Szélhárfa. 7. Néma liba! 8. Egyik (német). 11. Post
scriptum (röv.). 12. Szégyell. 13. Jelfogó. 14. Te és ő. 15. Áraszt. 17. Kolozsvári pedagó-
gus, szakíró (Kelemen). 20. Házbérlő. 21. Fónay … (színésznő). 22.Futballista(kapus),
125éveszületett(Károly).23.Olimpiaibajnokvízilabdázó,125éveszületett(István).
25. Fába vés. 27. A hegedűn négy van. 29. Felvonó. 31. Időmérő. 32. Színésznő (Margit).
35. Ringo …, dobos. 37. Erdővidéki város. 38. Homogén elegy. 39. Orosz város (tengerné-
vadó). 40. … Alda (színész). 42. Londoni képtár. 44. R. Altman filmje. 46. Páros zsineg!
47. A sikér lényege! 49. Információegység. 51.Költő,200évehunytel(László).53.
Lám. 55. Japán dráma.

L.N.J.
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KOBAK KÖNYVESBOLT

Marosvásárhely,
Győzelem tér 

18. szám, 

www.bookyard.ro
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A rejtvényben egy 
aforizma alakul ki.
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A Carit-San Medical rendelőintézet 
ingyenes

laboratóriumi vizsgálatra
és pszichiátriai szakrendelésre várja az érdeklődőket 
családorvosi, illetve szakorvosi küldőpapír alapján. 

Laboratórium: 0265-250-874,
Aurel Filimon utca 15. szám

Járóbeteg-rendelő: 0265/269-172,
Mihai Viteazul utca 42. szám.

www.caritsanmed.ro



REDŐNYÖK,SZALAGFÜGGÖNYÖK,GARÁZSKAPUKés
egyéb árnyékolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy vá-
lasztékban. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-638. (sz.-I)

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

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

ATIMKOPÉKSÉG alkalmaz FÉRFI MUNKATÁRSAT a pékségbe
és NŐI MUNKATÁRSAT üzleteibe. Telefon: 0756-128-310 vagy
0756-128-313. (64908-I)

AzANFEEDCÉGRAKTÁROS MUNKATÁRSAT keres nyárádtői
munkapontjára. Elvárások: precizitás, csapatszellem, jó szervezői
készség, a román és a magyar nyelv ismerete. Érdeklődni a 0730-001-
160-as telefonszámon. Az önéletrajzokat az anfeed@anfeed.ro e-
mail-címre várjuk. (64941-I)

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

ÉLELMISZERÜZLETBE ELÁRUSÍTÓNŐKET alkalmazunk Ma-
rosvásárhelyen. Tel. 0722-404-679. (22220-I)

APCHOUSEmegbízható nyugdíjas férfit alkalmaz KAPUS állásba.
Az önéletrajzokat kérjük e-mailben a jobs@multiplan.ro címre elkül-
deni vagy személyesen a cég székhelyére, a Maros utca 17. szám alá
benyújtani. Érdeklődni a 0265/313-888-as telefonszámon. (64956-I) 

KISVENDÉGLŐ,PANZIÓ keres önállóan dolgozni képes, munká-
jára és környezetére figyelő, igényes SZAKÁCSOT (SZAKÁCS-
NŐT) és SZOBALÁNYT (TAKARÍTÓNŐT). Tel. 0744-624-976.
(22209-I)

MAGÁNCÉG 8 órás munkaprogrammal MÉRLEGKÉPES KÖNY-
VELŐNŐT alkalmaz. Érdeklődni a következő telefonszámon lehet:
0723-244-200. (sz.-I)

Szolgáltatás–Üzletiajánlat
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Százhuszonöt éve, 1895. augusztus 22-én
született Almásy László Ede felfedező, Afrika-
kutató, akinek élete ihlette Az angol beteg
című nagy sikerű filmet. Az MTVA Sajtóadat-
bankjának anyaga:

Borostyánkőn (ma Berns-
tein, Ausztria) született nemesi,
bár nem grófi családban ma-
gyar apától és olasz anyától.
Apja nemzetközi hírű Belső-
Ázsia-kutató volt, fiát azonban
ekkor még az autók és a repü-
lőgépek vonzották. Angliában
tanulva szerezte meg pilótaen-
gedélyét, az első világháború
idején önkéntes pilótaként szol-
gált az osztrák-magyar légierő-
ben, és több kitüntetést kapott.
Rendíthetetlen lojalistaként a
háború után mindkét király-
puccs során ő volt a trónra si-
kertelenül visszatérni kívánó
IV. Károly sofőrje, ekkor ragadt
rá a grófi cím, mert az exural-
kodó következetesen így szólí-
totta.

Almásy a húszas években az
osztrák Steyr autógyár szom-
bathelyi képviselője lett, az ál-
tala képviselt márka
megbízhatóságát úgy demonst-
rálta, hogy a Nílus mentén egész Szudánig vezetett egy
autót. A sivatag rabul ejtette, újra és újra visszatért,
1929-ben kocsival járta végig az ősi Darb el-Arbain
karavánutat, a 12 ezer kilométeres úton készített film-
felvételei csak néhány éve kerültek elő. Feléledt felfe-
dezői hajlama, főként a Líbiai-sivatag titkai
foglalkoztatták, számos szakkönyvet olvasott és ko-
moly tudósokkal kötött ismeretséget. Az elsők között
használta kutatásai során a repülőgépet, igaz, ennek
voltak kockázatai: 1931-ben gépével Szíriában viharba
került és lezuhant.

A következő évben angol tudósokkal indult a Nílus-
tól nyugatra fekvő, legendás Zerzura oázis keresésére,
s gépkocsik és repülőgépek összehangolt használatával
a három völgyből kettőt meg is találtak. Az expedíció
pénzügyi támogatója azonban meghalt, s a két völgyet
Almásy társa, illetve most már ellenfele térképezte fel.
Almásy a következő évben egyedül vágott neki az
útnak, s egy öreg bennszülött leírása alapján rábukkant
a hiányzó harmadik völgyre, szerinte a legendás oá-
zisra.

Felfedezését vitatták, vitatják, annak viszont való-
ban tudományos értéke volt, hogy a délnyugat-egyip-
tomi sivatagban prehisztorikus sziklarajzokat talált és
fontos geomorfológiai kutatásokat végzett. 1935-ben
eljutott az Egyiptom déli határvidékén élő magyará-
bokhoz, akik a 16. században a törökök által elhurcolt
magyarok leszármazottainak vallják magukat. A követ-
kező években a német Leo Frobenius társaságában
több expedíciót vezetett és hatalmas területeket térké-
pezett fel. Almásynak, avagy ahogy a beduinok nevez-
ték, Abu Ramlának (a homok atyja) arra is jutott ideje,
hogy megszervezze a vitorlázórepülést Egyiptomban,
és több könyvet írjon útjairól.

A második világháború kitörésekor a briteket és az
olaszokat is megkereste, de mindkét fél a másik kém-
jének vélte, ezért haza kellett térnie. Otthon tartalékos
tisztként vették számba, de a német Wehrmacht igényt
tartott tapasztalataira, helyismeretére, s századosi rang-
ban Rommel Afrika-hadtestéhez (Afrika Korps) került.
Az úgynevezett Brandenburg hadosztály, a külföldi ka-
tonai titkosszolgálat tagja lett, amely az ellenséges vo-
nalak mögött hajtott végre szabotázsakciókat. Több
titkos akcióban vett részt, ő próbálta például a német-
barát al-Mizri pasát Berlinbe juttatni, de nem járt si-

kerrel. A legkalandosabb küldetésben saját térképváz-
latai alapján vitt Líbiából két német ügynököt 4200 ki-
lométeren át autóval Egyiptomba, ezért megkapta a
vaskeresztet és őrnaggyá léptették elő. Az Afrika Korps
veresége után hazatért és rövid könyvet írt líbiai hábo-

rús élményeiről – később erre hi-
vatkozva vádolták meg.

A háború végén állítólag ismét
felajánlotta szolgálatait a brit hír-
szerzésnek, megint hiába. Otthon
háborús bűnösként kellett a nép-
bíróság elé állnia, de a tárgyalás
során kiderült, hogy a vád alap-
jául szolgáló könyvet sem a
védő, sem az ügyész nem ol-
vasta, mert a szovjet hatóságok
betiltották. Almásyt végül a nagy
hírű orientalista, Germanus
Gyula védőbeszédének hatására
felmentették, de mivel a szovjet
titkosszolgálat egyre intenzíveb-
ben érdeklődött iránta, jobbnak
látta elhagyni az országot. Auszt-
ria brit megszállás alatti részében
telepedett le, majd 1947-ben
visszatért Egyiptomba. Itt repü-
lőleckéket adott, vadászatokat
vezetett, 1949-ben harmadmagá-
val – távolsági rekordot felállítva
– Párizsból Kairóba vontatott egy
vitorlázó repülőgépet. Élete

utolsó éveiben Faruk király támogatásával egy sivatag-
kutató intézet létrehozásán fáradozott, de az igazgatói
posztot már nem foglalhatta el: 1951. március 22-én
Salzburgban belehalt korábban szerzett fertőzéseibe.
Itt is temették el. Sírkövén arabul „a homok atyja”, né-
metül a „pilóta, Szahara-kutató és a Zerzura oázis fel-
fedezője” szavak olvashatók.

Almásy kalandos élete ihlette Michael Ondaatje
1992-ben megjelent Az angol beteg című regényét,
amelyből 1996-ban minden idők legsikeresebb, kilenc
Oscar-díjjal jutalmazott brit filmje készült. Az alkotók
felhasználták ugyan Almásy nevét és a sivatag világát,
de a legkevésbé sem törekedtek a hitelességre – ezt már
csak azért sem tehették, mert a saját neméhez vonzódó
Almásy a film főhősével ellentétben nem eshetett sze-
relembe az angol szépséggel. A film kapcsán megnőtt
az érdeklődés az ellentmondásos megítélésű, kalandos
sorsú felfedező iránt. A róla megjelent könyvek meg-
erősítették, hogy nem volt meggyőződéses nácibarát,
csak konzervatív királypárti. A Szahara utolsó fehér
foltjait eltüntető Almásyról magyar nyelven is jelent
meg monográfia, s 2012-ben nyílt kiállítás életéről az
ausztriai Kismartonban (Eisenstadt).

Almásy László,
„az angol beteg” 125 éve született

TÁJÉKOZTATÓ
Tisztelt páciensek!
Az MCA Health Care orvosi laboratórium folyamatosan a be-

tegek rendelkezésére áll, és a fokozott biztonsági előírásokat be-
tartva, a COVID–19-járvány idején is elvégzi az egészségügyi
biztosítópénztár által megtérített laboratóriumi vizsgálatokat.

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

A marosvásárhelyi HELYI KÖZSZÁLLÍTÁSI RT.
versenyvizsgát tart

AUTÓBUSZSOFŐRI állás betöltésére.
Követelmények:
– D kategóriás hajtási jogosítvány,
– érvényes szakmai tanúsítvány (atestat).
Az állás megpályázásához a kérvényt, az önéletrajzot, a hajtási
jogosítvány és az érvényes szakmai tanúsítvány fénymásolatát a
cég székhelyén kell benyújtani: Marosvásárhelyen, a Béga utca
2. szám alatt, hétfőtől péntekig 9-15 óra között. 
További információ a 0265/269-077-es telefonszámon. (sz.-I)

A B&B INSOLVENCY SOLUTIONS IPURL – Csíkszereda, Márton
Áron utca 18., Hargita megye –, a csődbe jutott Fero Invest Kft. cég-
felszámolója, 

nyilvános árverést szervez
a következő ingatlan eladására: két egymás melletti beltelek Maros-
szentkirály községben, Náznánfalván, Mező utca (szám nélkül), össz-
felület 3.119 négyzetméter, nincs rajta építmény. Kikiáltási ár 66.735 lej
+ héa. Az árverésre a felszámoló székhelyén kerül sor augusztus 28-
án 13 órakor, és megismétlődik hetente péntekenként, ugyanabban az
időpontban, az ingatlan eladásáig. Az árverésen azok a jogi és magán-
személyek vehetnek részt, amelyek/akik kifizetik a kikiáltási ár 10%-át
kitevő részvételi garanciát 24 órával az árverés kezdete előtt. Bővebb
felvilágosítás a 0366/100-551, 0748-836-713-as telefonszámokon.

Születésének 120. évfordulója alkalmából a borostyánkői
(bernsteini) várban magyar nyelvű emléktáblát avattak

Forrás: MTI/Éber András



ADÁSVÉTEL

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

VESZEK régi festményeket, képkere-
teket, paraszttárgyakat, antik bútoro-
kat stb. Tel. 0731-309-733. (7978-I)

JEDDEN eladó 1380 m2-es beltelek.
Tel. 0742-260-509. (8171-I)

ELADÓ készen kerettel lefedett sírhely a
marosszentgyörgyi temetőben (a
nagykórház mögött). Tel. 0265/240-531,
0756-913-926. (8475)

ELADÓK 120 cm átmérőjű szalma-
bálák, 25 lej/darab. Tel. 0740-289-
140. (8405-I)

ELADÓ 1 ha terület olcsón Jedden
(comuna Livezeni). Tel. 0745-616-246.
(8487)

RABLAPROGRAMBA illő autót vá-
sárolnék. Az elszállítását és forgalom-
ból való törlését vállalom. Tel.
0748-882-828. (8463-I)

ELADÓ héjatlan tökmag és kukorica-
fejtő gép. Tel. 0747-480-255. (sz.-I)

LAKÁS

KIADÓ a Kövesdombon igényesnek
szépen berendezett, 2 szobás, nagy
előszobás tömbházlakás szeptember
1-jétől. Tel. 0365/446-207. (8458-I)

KIADÓ teljesen felszerelt, háromszo-
bás lakás egyetemisták részére a Kö-
vesdombon. 1848. bulevárd. Tel.
0724-304-506. (8431-I) 

ELADÓ 2 szobás lakás, vagy csere is
érdekel garzonnal a Kövesdombon, a
Măgurei utcában. Tel. 0745-996-819.
(8432)

ELADOM a Köcsög utca 2. szám
alatti, tulajdonomat képező lakrészt
és az ahhoz tartozó telekrészt. Egyút-
tal erről értesítem a jelenleg azt hasz-
náló ott lakókat. Benedek József
képzőművész. Tel. +36-30-375-1108.
Postacím: Budapest 1174, Bél Má-
tyás u. 41. (sz.-I)

KIADÓ egy- vagy kétszobás lakást
keresek hosszú távra. Tel. 0756-564-
172. (8363-I)

ELADÓ faház 1600 m2 telekkel a So-
mostető környékén. Tel. 0741-224-
592. (8279-I)

TORNÁCOS családi (hétvégi) ház
eladó 2000 m2 területen Székelysár-
don: szoba, konyha, kamra, három
gázégővel, villanyvezetékkel, istálló
szekérszínnel, amely megfelel ga-
rázsnak is. A beépített terület udvarral
együtt 500 m2, 1200 m2 kert szőlővel
és gyümölcsfákkal, 300 m2 beültetett
termő szőlős 130 tővel. Tel. 0749-
866-375, 0365/415-406. (8371-I)

ELADÓ tornácos ház Jobbágyfalván.
Érdeklődni a 0745-327-860-as tele-
fonszámon. (8421-I)

KIADÓ egyetemistáknak vagy tanu-
lóknak kétszobás, bútorozott lakrész
Marosvásárhelyen, a Kárpátok sétá-
nyon. Érdeklődni 10-20 óra között a
0744-477-640-es telefonszámon.
(8427-I)

ELADÓ 2 szobás, IV/IV. emeleti
tömbházlakás a kövesdombi Palas
környékén. Ára: 43.500 euró. Tel. 0745-
099-578. (8503)

FIZIKAI személy, vásárolok I. osztá-
lyú, 2 szobás tömbházlakást köztes
emeleten, a Kövesdombon. Tel.
0748-020-982, 15-21 óra között.
(8505-I)

KIADÓ 2 szobás tömbházlakás a
Kárpátok sétányon hosszú távra. Tel.
0746-332-392. (8514-I)

KIADÓ 2 szobás tömbházlakás IV.
emeleten, a Săvineşti sétányon. Tel.
0365/411-204, 0771-653-598. (8529-I)

KIADÓ 3 szobás tömbházlakás hosz-
szú távra. Tel. 0751-046-553. (8533-I)

BÉRBE vennék magánházat vagy 3-
4 szobás tömbházlakást. Tel. 0755-
309-832. (8541-I)

ELADÓ 3 szobás, I. osztályú, külön
bejáratú tömbházlakás a Kornisán,
ultramodern rendbetétel, azonnal be-
költözhető. Irányár: 87.000 euró, al-
kudható. Tel. 0755-309-832. (8541-I)

MINDENFÉLE

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

ÉPÍTŐCÉG, alkalmazunk devizest,
munkavezetőt, nyugdíjast is, garantált
komolysággal. Tel. 0742-557-214.
(22224-I)

PARKETTCSISZOLÁST vállalok.
Tel. 0747-346-252. (8403-I)

FUVART, bútorhordást vállalunk sze-
mélyzettel, külföldre is, valamint tör-
melékszállítást. Tel. 0749-543-104.
(8318-I)

VÁLLALUNK tetőkészítést új anyaggal,
kis javításokat, bádogosmunkát, készre
dolgozást, glettolást, festést.
Nyugdíjasoknak 15% kedvezmény. Tel.
0727-548-721. (8248)

HÁZÉPÍTÉST vállalunk alaptól tetőig,
kerítéskészítést, talajburkolást, házát-
alakítást, tetőfedést, gipszkartonozást
olcsón. Tel. 0742-921-505. (8223-I)

KÖNYVELÉST vállalok, mérleget
aláírok. Tel. 0756-760-667. (22212-I)

INGYENES ENDOKRINOLÓGIAI
vizsgálat. Tel. 0740-158-526. (8407-I)

KÚTÁSÁST vállalunk és kútgyűrűket
árulunk. Tel. 0765-385-595. (8356)

KŐMŰVESMUNKÁT, festést vállalok.
Tel. 0754-698-356. (8439)

TETŐFEDŐ KFT. Baja van a tetővel?
Ázik be a háza? Minőségi munkát
szeretne? Ha minőségi munkát szeretne,
akkor válasszon minket! Cégünk
garanciás munkát vállal. Tel. 0742-344-
119. (8471-I)

VÁLLALUNK ács-tetőfedő, bádogos-
munkát, tetőfelújítást, ereszcsatorna
és hófogó szerelését stb. Tel. 0755-
839-372. (sz.-I)

TETŐFEDÉST, ácsmunkát, kül- és
beltéri munkát vállalok. Minőségi munkát
végzek. Tel. 0758-737-660. (8351)

ÉPÍTKEZÉSBEN JÁRTAS szakem-
bereket alkalmazok. Tel. 0758-954-
729. (8486-I)

VÁLLALUNK tetőfedést bármilyen
cserépből és lemezből, készítünk hétvégi
házat, manzárdot, kerítést, teraszt és
vállalunk munka utáni takarítást.
Nyugdíjasoknak 15% kedvezmény. Tel.
0749-583-222. (8527)

MEGEMLÉKEZÉS

Te már ott vagy, ahol nincs
fájdalom, sírodra szálljon
áldás és nyugalom, álmaid a
földben legyenek csendesek,
Isten őrködjön pihenésed
felett!
Szomorú szívvel emlékezünk
VIONCSEK ZSIGMONDRA
halálának 10. évfordulóján.
Szerető családja. (8517)

Az élet múlik, de akit
szeretünk, arra életünk végéig
könnyes szemmel emlé-
kezünk: a szeretett férjre,
édesapára, nagytatára, isme-
rősre, KÖVESDI OTTÓRA, aki
3 éve, augusztus 25-én búcsú
nélkül távozott szerettei
köréből. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! Szerettei.
(8511)

Fájó szívvel emlékezünk au-
gusztus 21-én a nagyteremi
születésű TAKÁCS FERENC-
RE halálának 13. évfordulóján.
Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! Szerettei.
(8522)

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, édesapa, nevelő-
apa, testvér, rokon, jó barát, 

SZABÓ CSABA 
életének 52. évében megpihent.
Drága halottunk temetése 2020.
augusztus 21-én, pénteken 15
órakor lesz a Jeddi úti temető-
ben, református szertartás sze-
rint. Emléke szívünkben örökké
élni fog. Nyugodjon békében! 

A gyászoló család. (8536-I)

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a
szeretett feleség, édesanya, test-
vér, nagymama, sógornő, rokon
és jó szomszéd, 

SZÖVÉRFI ÉVA 
szül. Mihály

az Electromureş volt dolgozója 
életének 71. évében türelemmel
viselt szenvedés után megpi-
hent. Drága halottunk temetése
2020. augusztus 21-én, pénteken
14 órakor lesz a marosvásárhelyi
katolikus temetőben. Emléke le-
gyen áldott, nyugalma csendes! 

A gyászoló család.
„És az Isten eltöröl minden köny-
nyet az ő szemeikről; és a halál
nem lesz többé; sem gyász, sem
kiáltás, sem fájdalom nem lesz
többé, mert az elsők elmúltak.” (-I)

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a sze-
retett férj, édesapa, testvér, nagy-
tata, rokon és jó szomszéd, 

NAŞCA VIOREL
81 éves korában, augusztus 20-

án, rövid szenvedés után örökre
megpihent. Temetése 2020. au-
gusztus 22-én, szombaton 14
órakor lesz a marosvásárhelyi
kőtemplomi temetőben. 

A gyászoló család. (8538-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Együttérzésünket és őszinte
részvétünket fejezzük ki 
Şerban Viorica Vali kolléga-
nőnknek szeretett
ÉDESANYJA elvesztése miatt
érzett fájdalmában. Nyugod-
jon békében! A Maros Megyei
Szociális Ellátási és Gyermek-
védelmi Igazgatóság munka-
közössége. (8534-I)

Mély együttérzésünket,
őszinte részvétünket fejezzük
ki a gyászoló családnak
NAŞCA VIOREL szomszé-
dunk elhunyta alkalmából.
Nyugodjon békében! A Cor-
nişa sétányi 31-es tömbház
lakói. (8540)

„Az anyák halhatatlanok.
Csak testet, arcot, alakot
váltanak.”
(Ratkó József: Zsoltár)
Őszinte részvétünk Gábor
Judith igazgatóhelyettes kol-
léganőnknek és családjának
az ÉDESANYJA halála miatt
érzett fájdalmában.
A George Coşbuc Általános
Iskola munkaközössége.
(8532-I)

Szomorú szívvel búcsúzunk
SZAKÁCS JUDITH IMOLA kol-
léganőnktől. Isten nyugtassa
békében! Családjának részvé-
tünket fejezzük ki, és vigasz-
talódást kívánunk. A
gasztroenterológiai rendelő
közössége. (8539)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Isten áldása, és köszönetünk
mindazoknak, akik drága
halottunk, SIMÓ JULIANNA
született Fancsali elhunyta
alkalmával részvétüket nyil-
vánították, imádkoztak érte,
utolsó útjára elkísérték, hantjára
virágot helyeztek. Adjon az Isten
békés nyugodalmat Neki.
Szerettei. (-I)

Tiszteletünket fejezzük ki a
búzásbesenyői Gondviselés Háza
közösségének, amelynek különös
érdeme, hogy néhai lakójuk,
SIMÓ JULIANNA életminőségét az
egészségi állapotának meg-
felelően fenntartották. Elis-
merésünk és hálánk
személyesen mindegyiküknek a
felelősségteljes, szakavatott
ápolásért, odaadó gondozásért
és azért a gyöngéd szeretetért,
ami a munkájukat jellemezte.
Köszönjük. A gyászoló család.
(-I)
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A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények,

reklámok tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!

Nyugodjál békében, drága jólelkű
bátyám! 
Hiányzol!
Szomorúan emlékezünk augusztus
24-én GÁLFI ÖDÖNRE halálának 9.
évfordulóján. 
Emlékét őrzi húga, sógora és a
család tagjai. (8506)

Lám, ennyi az élet,
gondoltad-e?
Egy pillanat és 
mindennek vége.
Szólni sem tudtál,
hogy indulsz
a messzeségbe.
Maradt a nagy bánat, 
egy csendes sírhalom.
Szerető szívekben
örök gyász és fájdalom!
Szomorú szívvel emlékezünk
BÁRSONY NORBERT RONALDRA
halálának hatodik évfordulóján.
Gyászoló szerettei. (8508)

A MAROSVÁSÁRHELYI ERDŐKERÜLET
elad különféle TŰZIFÁT.

– különböző keményfákat tűzifának: 146,91 lej/mst
– különböző puhafákat tűzifának: 117,53 lej/mst

Koronka környéke: tel. 0742-002-437,
Balavásár és Ikland környéke:

tel. 0740-229-067, 0745-100-003. (22227)



20NÉPÚJSÁG ___________________________________________ REKLÁM–KÖZLEMÉNY ____________________________________ 2020.augusztus21.,péntek

Viseljmaszkot,
mert

megmentheti
azéleted!

Vigyázzarra,
hogy:

• mossál kezet/fertőtlenítsd,
mielőtt a maszkot megérintenéd.

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

• a maszk színes oldala legyen
kívül.

•  a maszk fémszállal áthúzott
részét igazítsd az orrodhoz.

• a maszkot a gumifüllel rög-
zítsd a füledre.

• úgy helyezd fel a maszkot,
hogy takarja mind az orrodat,
mind a szádat.

• a maszkot úgy távolítod el,
hogy a gumit leemeled a füled-
ről.

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

• a maszkot mindig lehetőleg
fedeles szemeteskosárba dobd.

• miután eldobtad, mossál
kezet vagy fertőtlenítsd.

Vigyázzarra,
hogyNE:

• használj szakadt vagy nedves
maszkot.

• csupán a szájadat vagy az or-
rodat takard el.

• maradjon rés a maszk és az
arcod között.

• érintsd meg kézzel használat
közben a maszkot.

• viselj olyan maszkot, amely
nem áll fixen az arcodon.

• érintsd meg a maszk belső
felét.

• távolítsd el a maszkot, ami-
kor beszélsz valakivel.

• hordd a maszkot az állad
alatt.

• kerüljön az általad használt
maszk más keze ügyébe.

• használd újra az egyszer
használatos maszkot.

Viseljmaszkot,
mutasdmeg,
hogyfelelősség-
teljesember
vagy!


