
A közúti forgalomban részt vevők már használhatják az A3-
as erdélyi autópálya radnóti csomópontját. A Radnót–Maros-
kece 18 km-es autópálya-szakasz átadása is csupán napok
kérdése, egyelőre az átadás-átvételhez szükséges műszaki
ellenőrzéseket végzik.

Szeptember 14-én közösségi oldalán egy videót tett közzé Ovidiu 
Marian Barbier, a Közúti Infrastruktúrát Kezelő Országos Társaság ve-
zérigazgató-helyettese, melyen a radnóti csomópont megnyitásáról, a fe-
lüljárón első ízben áthaladó közúti forgalomról tájékoztatott. A rövidfilm

részben félreértésre adott okot, mivel sokan a Radnót–Maroskece autó-
pálya-szakasz átadására is gondoltak, amelyre azonban ezután kerül sor,
az országos közúti társaság egyelőre nem szolgált konkrét információk-
kal.

A jelenlegi csomópont átadása a 14A országút 4+970 km-énél min-
denekelőtt azok számára jelent előnyt, akik Radnót–Dicsőszentmárton–
Medgyes irányába közlekednek. A Lidl-lerakattól épített, az autópálya
és a vasútvonal fölött átívelő híd hossza 270 méter, átadásával pedig fo-
lyamatossá vált a forgalom, mivel a vasúti átjárónál immár nem alakul
ki torlódás. 
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A biztonság arcai

A kormányfő szerint biztosabb hellyé vált szép hazánk azáltal,
hogy csütörtökön a hadsereg átvette az elsőt ama hét Patriot légvé-
delmi rakétaütegből, amelyek beszerzésére még 2017-ben szerződtek
az amerikai szövetségesekkel. A politikusok és egyenruhás haverjaik
szerint akkor vagyunk biztonságban, ha jó sok fegyverünk van. Adó-
fizetői oldalról nézve akkor lennénk inkább biztonságban, ha a ka-
tonásdi helyett azt a kalap pénzt oktatásra és egyéb fejlesztésekre
költenék el.

Ez a Patriot-ügylet a hivatalos adatok szerint mintegy négymilli-
árd dollárba került. Azonban ez csak a felszín, egy ilyen fegyver-
rendszernek a karbantartása, a működtetésére képes személyzet
kiképzése és fizetése szintén soknullás dollárszámlával jár. Talán
nincs is jobb üzlet a világon, mint katonásdit játszani. A politikusok
megteremtik az ellenséget, fegyveriparos barátaik pedig szolgáltat-
ják a biztonságot, máris kerek a kép. Ha pedig eléggé elborult agyú
politikusok jutnak hatalomra valahol, akkor használni is kezdik a
fegyvereket, az még jobb üzlet, mert miután jól megszórnak rakétá-
val egy országot, utána jó pénzen újjá is lehet építeni. Ebben egész
jó gyakorlata van annak a cégnek, amelyik az északatlanti szövet-
ségbe való belépőnknek számító észak-erdélyi sztrádát kezdte kor-
mányüzlettel építeni a kétezres évek elején.

Sztrádánk azóta sincs, de rakétánk az már van. Ám nincs inter-
netkapcsolat e szép haza iskolaépületeinek az egynegyedében, és pár

Benedek István

(Folytatás a 3. oldalon)

A gyorsforgalmi műszaki átadása-átvétele zajlik

Átadták a radnóti csomópontot

Alzheimer-cafe
Marosvásárhelyen
Szeptember 21-én, az Alzheimer-vi-
lágnapon első alkalommal hívják talál-
kozóra azokat, akik hozzátartozóként
vagy munkájukból adódóan demens
személyeket gondoznak. Az Alzhei-
mer-cafe rendezvény mintegy hídként
szolgálna a szakemberek, egészség-
ügyben dolgozók, családtagokat ápo-
lók, valamint az érintettek között. 
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Tekerj egy jó célért! 
– kissé másképp
Bár a járványhelyzet miatt idén a tömegrendezvény elma-
rad, a Marosszéki Közösségi Alapítvány megszervezi a
Tekerj egy jó célért! akciót, amelyen minden jelentkező
külön-külön vagy családosan vehet részt. A Tekerj egy jó
célért! egy biciklis adománygyűjtő rendezvény, amely a
helyi közösséget szolgáló projektek megvalósításában
nyújt segítséget. Az adománygyűjtő esemény három fon-
tos szakaszból áll: a projektek beíratása, a biciklis részt-
vevők benevezése (tekerők) és a támogatók toborzása.
Az eseményt szeptember 19-én és 20-án tartják meg, és
minden kerékpározó maga dönti el, melyik nap és hány
órakor szeretne tekerni egy jó célért. Részletek a
www.pedaleaza.org honlapon.

Idén is Borudvar – másképp
Az egészségügyi előírásokat szem előtt tartva, megújult
formában jelentkezik a Borudvar, amely pénteken és

szombaton is tart. Ezúttal nem a megszokott marosvá-
sárhelyi, Forradalom utcai helyszínen lesz, hanem ott-
honról lehet csatlakozni az borkóstoláshoz. Ehhez az
szükséges, hogy otthonra rendeljék meg a borokat, és
kövessétek az online kóstolókat. Pénteken (ma) a Do-
meniul Bogdan, a közismert dobrudzsai Murfatlar borvi-
dék jó nevű pincészete, szombaton pedig az
Arad-hegyaljai borvidék kiemelkedő minőségű borait
Balla Géza pincészete mutatja be. A borokat maguk a
pincészetek képviselői, illetve az általuk felkért somme-
lier ismerteti online kurzus keretében, esténként 7 órától,
a Borduvar Facebook-oldalán. A borokat a Burudvar
honlapján lehet megrendelni, futárszolgálattal szállítják
haza. 

Gyermekmise 
Jedden és Marosszentgyörgyön
Szeptember 20-án, vasárnap 15 órakor gyerekmise lesz a
jeddi római katolikus templomban, a marosszentgyörgyi
Szent Cecília Együttes közreműködésével. 19 órakor a
marosszentgyörgyi katolikus templomban kerül sor gye-
rekmisére és tanévnyitóra.

Továbbra sem közlekednek 
a budapesti járatok

A marosvásárhelyi Transilvania repülőtér honlapján közzé-
tett menetrend szerint a WizzAir budapesti járatát a jár-
ványügyi intézkedések miatt továbbra is törlik. Hétfőn és
pénteken a memmingeni és londoni, szerdán és vasárnap
a dortmundi járat közlekedik. 

Mesterségek vására a várban
A hét végén, szeptember 18–20. között a marosvásárhelyi
vár előtti téren, a Mesterségek vására – őszi ízek nosztal-
giája című rendezvényen helyi mesteremberek és kézmű-
vesek kínálják eladásra termékeiket. A vásárlók egyebek
mellett házi készítésű élelmiszerekből, italokból, piperecik-
kekből, ékszerekből és virágkompozíciókból válogathat-
nak. A szervezők arra kérik a résztvevőket, hogy viseljenek
védőmaszkot, vegyék figyelembe a távolságtartás szabá-
lyait és fertőtlenítsék gyakran a kezüket. A kereskedők Flo-
rina Cantornál jelentkezhetnek a 0748-912-460-as
telefonszámon.

Helyi termékek a Petry udvarán
A Petry Látványműhely és Múzeum udvarán szeptember
18-án, ma 8 és 19 óra között újra megrendezik a helyi 
termékek vásárát. A rendezvény célja az egészséges 
élelmiszerek népszerűsítése és a helyi gazdaság 
segítése.

Fotó- és kisplasztika-kiállítás 
Marosvécsen

A Kemény Auguszta Kulturális Egyesület és a Bethlen
Gábor Alap szervezésében október 3–4-én Marosvécsen
kastélynapokat tartanak. A rendezvény részeként 
3-án, szombaton déli 12 órakor a Kemény-kastély boros-
pincéjében megnyílik Barabás Dénes orvos fotó- és
kisplasztika-kiállítása.

Távmunkához szükséges eszközök
vásárlását támogatják 

A Maros Megyei Munkaerő-közvetítő Hivatal közzétette,
hogy a 132/2020-as sürgősségi kormányrendelet 6. cikke-
lye értelmében a munkaadók támogatást igényelhetnek
távmunkához szükséges eszközök vásárlására. A támoga-
tás igényléséhez szükséges dokumentumokat az 1376-os
minisztériumi rendeletben sorolják fel, a rendeletet a szep-
tember 10-i 832-es számú román nyelvű Hivatalos Köz-
lönyben tették közzé. A dokumentumok megtalálhatók a
gov.ro portálon, az igényléseket ide kell feltölteni.

Hírszerkesztő: Mezey Sarolta

Ma DIÁNA, 
holnap VILHELMINA napja.
VILHELMINA: a Wilhelma
(a német Wilhelm férfinév női
párja) továbbképzése.
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Megyei hírek

Soós Zoltán az One2One műsor vendégeként elmondta,
hogy szeptember 27-én az elmúlt 20 év legfontosabb vá-
lasztására kerül sor, amelynek tétje a változás.

A polgármesterjelölt a műsorban kifejtette, hogy az esély
ma nagyobb, mint az elmúlt két évtizedben bármikor: „Flo-
rea hatalma meggyengült, ezt bizonyítja, hogy idén már
nem indul a helyhatósági választásokon, és a megyei ta-
nácselnöki tisztségre pályázva próbálja átmenteni a hatal-
mát”. Soós Zoltán hangsúlyozta, hogy nemcsak a
magyarok bizalmát élvezi, de egyre több román is őt tartja
a változás képviselőjének. 

„Ez részben az erős, kétnyelvű kampánynak köszönhető,
másrészt annak, hogy minden marosvásárhelyi polgármes-
tere akarok lenni. Azoké, akik a változást akarják a követ-
kező 15 évre. Ez nem etnikai kérdés, mert a problémák
közösek. Mindenkit ugyanannyira zavar, hogy nincs hasz-
nálható közszállítás vagy parkolóhely. Minden józan gon-
dolkodású román is belátja, hogy Vásárhelynek most van
az egyetlen esélye az elmúlt 20 év korrupt rendszerének le-
váltására. A városi problémáknak sincs etnikai hovatarto-

zása. A visszajelzések, a román támogatók növekvő száma
egyaránt azt mutatja: Vásárhely megérett arra, hogy kilép-
jen az etnikai szavazás csapdájából” – húzta alá Soós Zol-
tán.

– Most tudunk győzni. 
Most győzzön Vásárhely!

Soós Zoltán: az elmúlt 20 év legfontosabb választása előtt 
állunk, a románok és magyarok egyaránt változást akarnak

A csütörtöki lottóhúzás nyerőszámai
33, 2, 28, 30, 5 + 12 NOROC PLUS: 0 4 3 5 9 5

32, 37, 39, 11, 19, 9 SUPER NOROC: 2 1 3 1 9 9

8, 12, 47, 40, 6, 30 NOROC: 3 2 9 8 4 2 6
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ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő 

hónapra a Népújság szerkesztőségében: 
Marosvásárhely, Dózsa György utca 9. szám, 

2. emelet, 57-es iroda. Borbély Ernő, 
naponta 9-14 óra között, szombat – vasárnap zárva.

Tel.  0742-828-647

RENDEZVÉNYEK

Szeptember 21-én, az Alzheimer-világnapon első
alkalommal hívják találkozóra azokat, akik hoz-
zátartozóként vagy munkájukból adódóan de-
mens személyeket gondoznak. Az Alzheimer-cafe
rendezvény mintegy hídként szolgálna a szakem-
berek, egészségügyben dolgozók, családtagokat
ápolók, valamint az érintettek között. 

A szeptember 21-én délután 5 órától, a marosvásárhelyi
Mărăşti utca 36. szám alatt lévő Caritas-házban sorra ke-
rülő rendezvényen szakemberek – többek között pszicho-
lógus és pszichiáter – világítanak rá az Alzheimer
különböző vetületeire, egyebek között arra, hogy a beteg-
séggel való együttélés során milyen nehézségekkel kell
szembenéznie az ebben szenvedő idősnek, az ápolónak, va-
lamint a családtagoknak. Az oldott hangulatú találkozón a
résztvevők választ kaphatnak a betegséggel kapcsolatos
kérdéseikre, ugyanakkor a Caritas szakemberei megpróbál-
ják felmérni a témával kapcsolatos igényeket, többek kö-
zött azt is, hogy az érintettek milyen időközönként
lennének nyitottak újabb találkozókra – mutatott rá la-
punk érdeklődésére Szigyártó Adrienn pszichológus. Mint
mondta, az elsődleges cél az, hogy amellett, hogy a hoz-
zátartozók a gondozás terén is kaphatnak támpontokat, az
elfogadást erősítsék bennük, hiszen egy visszafordíthatat-
lan betegségről van szó, amellyel nagyon nehéz szembe-
nézni. A demencia egy mentális leépüléssel járó folyamat,

amit nagyon nehéz elfogadni, a családtagok számára óri-
ási lelki teher végignézni, amint szerettük fokozatosan le-
épül. Ezért fontos, hogy a hozzátartozók átlássák a beteg
testét, lelkét és énjét érintő betegségfolyamatot, hogy a
betegség mögött ne vesszen el az ember. Ugyanakkor a
demens beteg gondozását felvállaló hozzátartozóknak
azzal is szembe kell nézniük, hogy beszűkül az életterük,
hiszen a beteg fokozatosan épül le, egyre több odafigye-
lést igényel, egy idő után már nem is nagyon hagyható
magára. 

A Caritas idős csoportokat vezető pszichológusa kifej-
tette, vannak olyan idősek a csoportjaiban, akik demens be-
tegeket ápolnak, és sokan számolnak be arról, hogy
mennyire nehéz végignézni, hogy az ember, akit ismernek,
miként épül le, egyre nehezebb lesz vele a kommunikáció,
ugyanakkor viselkedésbeli, akár személyiségbeli elválto-
zások lépnek fel nála. Ugyanakkor sokan vannak, akik a
folyamat elején járnak, bizonyos furcsaságokat vélnek fel-
fedezni szerettükön, de nem tudják eldönteni, vajon kez-
dődő demenciáról van-e szó. Sokan nem tudják eldönteni,
hogy a jelek, amelyeket észlelnek, a normális öregedési fo-
lyamathoz tartoznak-e, vagy betegségről van szó. Erre vo-
natkozóan is támpontokat kaphatnak az érdeklődők az
Alzheimer-cafe rendezvényen.

A rendezvényen való részvétel ingyenes, viszont előzetes
bejelentkezés szükséges, mivel a helyek száma korlátozott.
Érdeklődni, jelentkezni a 0265-213-509-es telefonszámon
lehet. 

A beteget ápoló hozzátartozóknak szeretnének támaszt nyújtani
Alzheimer-cafe Marosvásárhelyen

Az ideiglenes közlekedési jelzőbójákat és az azokból
kialakított körforgalmat eltávolították, mivel minden
irányban használhatóvá vált a forgalmi csomópont. Az
aligazgató tájékoztatása szerint apróbb hibákat észlel-
tek a csomópont műszaki átadása során, azokat orvo-

solták is, a továbbiakban folytatódik a Radnót–Maros-
kece 18 km-es szakaszán a műszaki átadás-átvétel.
Amennyiben pedig biztonságosan megnyithatják a köz-
úti forgalom számára azt a szakaszt is, haladéktalanul
megteszik – tudtuk meg az aligazgató tájékoztatásá-
ból.

(Folytatás az 1. oldalról)

Átadták a radnóti csomópontot

Menyhárt Borbála



A román hadsereg hivatalosan átvette csütörtökön
az amerikai gyártóktól az első Patriot rakétavédelmi
rendszert azon hét üteg közül, amelyek beszerzésé-
ről három éve állapodott meg Washingtonban Do-
nald Trump amerikai és Klaus Iohannis román
elnök.

Az ünnepélyes átvételt a Konstancától 30 kilométernyire
északra, a Duna–Fekete-tenger csatorna északi torkolatánál
található Midia-fokon, a légelhárítás kiképző- és gyakorlatozó
támaszpontján szervezték meg a védelmi miniszter és Ludovic
Orban kormányfő jelenlétében.

A kormányfő rámutatott: a Patriot rakétavédelmi rakéták
Romániába telepítése az Amerikai Egyesült Államokkal kötött
stratégiai partnerség eredménye, amely által a román állam-
polgárok nagyobb biztonságban lesznek. Felidézte, hogy Ro-
mánia – a NATO-val szemben vállalt kötelezettségét teljesítve
– tartósan a GDP két százalékának megfelelő összeget fordít
védelmi kiadásokra.

Nicolae Ciuca védelmi miniszter elmondta: Románia a vi-
lágon a 17., a NATO-ban pedig a 7. olyan állammá vált, ahol
hadrendbe állítják a Patriot rakétavédelmi rendszert, amely
számos harci helyzetben bizonyította már hatékonyságát.
Hozzátette: a Románia által vásárolt ütegek a Patriot jelenleg
gyártott legkorszerűbb változatához tartoznak, és a NATO ke-
leti szárnyának légvédelmét, elrettentő képességének növelé-
sét szolgálják.

A román védelmi tárca közlése szerint az első Patriot-rend-
szer átvételével kapcsolatos tesztelés október végén ér véget,

az azt kiszolgáló román 74-es Patriot légelhárító ezred kikép-
zése pedig a jövő évben is folytatódik amerikai katonák köz-
reműködésével.

Az amerikai külügyi tárca és a védelmi minisztérium 2017-
ben jelentette be, hogy Románia hét – ballisztikus rakéták és
robotrepülőgépek megsemmisítésére is alkalmas – Patriot-üte-
get vásárol az Egyesült Államoktól 3,9 milliárd dollár érték-
ben.

A sajtó korábban amerikai forrásokra hivatkozva közölte:
a Raytheon által gyártott 56 darab PAC-2 Guidance Enhanced
Missile-TBM (GEM-T), illetve a Lockheed Martin által gyár-
tott 168 darab PAC-3 Missile Segment Enhancement (MSE)
rakéta a teljes vételár 20 százalékát sem éri el: a csaknem
négymilliárd dolláros keretösszeg legnagyobb részét a hét rá-
diólokációs, illetve tűzvezetési rendszer, az ezeket kiszolgáló
berendezések és 28 darab M903-as rakétakilövő jármű beszer-
zésére fordítják.

Tavaly a Patriot rakétavédelmi rendszert gyártó amerikai
Raytheon vállalatcsoport együttműködési megállapodást kö-
tött a repülőszerkezetek kutatására, gyártására és karbantartá-
sára szakosodott román Romaero védelmi ipari céggel annak
érdekében, hogy a Romaeronál alakítsák ki a Raytheon egyik
romániai karbantartási központját Patriot rakétavédelmi rend-
szerek számára.

A román legfelsőbb védelmi tanács 2017 augusztusában
hagyta jóvá a hadsereg felszerelésének tízéves fejlesztési ter-
vét, amelynek értelmében Románia 9,8 milliárd euró értékben
vásárol fegyvereket és katonai eszközöket. (MTI)

kampányakciót leszámítva senki a füle botját nem moz-
dította igazából azért, hogy iskolakezdésre minden gye-
reknek legyen lehetősége és eszköze online tanulni, ha
úgy hozná a vírushelyzet. Ezt leszámítva már évtizedes
rutinnal döbbenünk rá minden ősszel arra is, hogy a vi-
déki iskolák jelentős részében az udvar végében van a
pottyantós illemhely, és talán örökre a kívánságlistán
reked a vezetékes meleg víz. És lehetne még sorolni a
problémákat, amikből mindnek a megoldására biztos
nem lett volna elég az a négymilliárd zöldhasú, de azért
jócskán lehetett volna előrelépni. És a gyerekeknek hosz-
szabb távon sokkal nagyobb biztonságot jelentene a mi-
nőségi oktatás, mint az, hogy az egyenruhások a
legmodernebb rakétákat dédelgetik egy tengerparti lég-
védelmi bázison. A gazdasági együttműködési és fejlesz-
tési szervezet (OECD) friss tanulmánya szerint a
közoktatási rendszer tanulói globális átlagban 3%-os jö-
vedelemcsökkenésre számíthatnak az oktatást sújtó idei
karanténhelyzet miatt. Mekkora hátrányban lehet ehhez
a globális átlaghoz képest ennek a frissen megrakétáso-
dott hazának a diáknépe, nem a karantén miatt, hanem
amiatt, hogy az oktatás soha nem kapja meg azt a költ-
ségvetési ráfordítási hányadot, mint amit a védelem most
már pár éve megkap. A rakéták csak a biztonság illúzi-
óját keltik, a tisztességes megélhetés viszont valódi, élet-
hosszig tartó biztonságot adhatna, ha erre költenének az
állítólag a jólétünkért és biztonságunkért izzadó döntés-
hozók.

3 millió adag influenza elleni 
oltóanyagra szerződtek

Ez idáig 3 millió adag influenza elleni oltóanyag vá-
sárlásáról kötött szerződést az egészségügyi minisz-
térium, az első adag vakcinát már ki is osztották a
megyei közegészségügyi igazgatóságoknak – kö-
zölte csütörtökön Nelu Tătaru miniszter. A tárcave-
zető elmondta, 330 ezer dózist osztottak ki eddig,
ebben a hónapban még várnak 400 ezer adagot,
jövő hónapban pedig további 1,2 millió, majd még 1
millió dózis érkezik. Tătaru szerint első körben az
egészségügyi dolgozókat immunizálják, és ezután
következnek a kockázati csoportokba tartozók. Ebbe
a kategóriába sorolják be idén a pedagógusokat is,
tehát ők is ingyen megkaphatják majd az influenza
elleni oltást – tette hozzá. (Agerpres)

Utalják a kártérítéseket 
a gazdáknak

Péntektől utalják a kártérítéseket az aszály sújtotta
gazdáknak – jelentette ki csütörtökön a mezőgazda-
sági miniszter. A zilahi látogatáson tartózkodó Adrian
Oros rámutatott, a koronavírus-járvány a mezőgaz-
dasági munkálatokat nem befolyásolta ugyan köz-
vetlenül, de a vásárlói magatartás megváltozása,
illetve bizonyos szektorok, például a szállodai, étte-
rem- és vendéglátó-ágazat leállása az élelmiszeripar
mellett a mezőgazdaság terén tevékenykedőkre is
kihatott. Emellett sok helyen a szárazság is károkat
okozott a gazdáknak, az emiatt megítélt kártérítése-
ket szeptember 18-ától, péntektől kezdik el kifizetni
– tette hozzá a tárcavezető. (Agerpres)

Tovább gyengült a lej
Újabb történelmi mélypontra süllyedt a lej az euróval
szemben, a Román Nemzeti Bank (BNR) által csü-
törtökön közzétett árfolyam szerint egy euró 4,8595
lejt ér. A BNR szerdai árfolyama 4,8586 lej/euró volt.
A bankközi tranzakciókon az eurót 4,8559 és 4,8622
lej közötti értéken jegyezték. Az amerikai dollárhoz
képest is gyengült a lej, csütörtökön az amerikai va-
luta 4,1198 lejt ér, 2,90 banival (0,71%) többet a
szerdán jegyzett 4,0908 lejnél. A svájci frankhoz vi-
szonyítva is veszített értékéből a lej, csütörtökön egy
svájci frank 4,5228 lejt ér, míg a szerdai árfolyam
4,5156 lej volt (0,15%). Egy gramm arany 1,13 lejjel,
azaz 0,44 százalékkal kerül kevesebbe, a szerdai
258,2908 lejről csütörtökön 257,1520 lejre csökkent
az ára. (Agerpres)

Mike Pompeo bízik Londonban
Mike Pompeo bízik Londonban és az Európai Unió-
ból való kilépés (Brexit) utáni Egyesült Királyságban
– ezt az amerikai diplomácia irányítója maga jelen-
tette ki a Dominic Raab brit külügyminiszterrel tartott
közös sajtótájékoztatóján szerdán Washingtonban.
Utalva a London és az Európai Unió közötti vitákra,
Pompeo leszögezte: „teljesen bizonyos” abban,
hogy az Európai Unió „jó döntéseket” fog hozni,
olyanokat, amelyek révén mindenkit egyenrangúan
kezelnek, és biztosítják, hogy olyan jó megállapodás
szülessék, amely megfelel a britek népszavazáson
kinyilvánított akaratának. (MTI)

Ország – világ

Kulcsszerepe volt az Egyesült Államoknak a fehér-
oroszországi tiltakozások előkészítésében, Szvjat-
lana Cihanouszkaja volt ellenzéki elnökjelölt pedig
amerikai védelem alatt áll – jelentette ki Szergej
Nariskin, az orosz Külső Hírszerző Szolgálat (SZVR)
igazgatója szerdán Moszkvában.

„Az SZVR rendelkezésére álló értesülések alapján az Egye-
sült Államok kulcsszerepet játszik a jelenlegi fehéroroszor-
szági eseményekben. Noha Washington megpróbál árnyékban
maradni a nyilvánosság előtt, az amerikaiak többszörösére nö-
velték a fehérorosz kormányellenes erők finanszírozását az-
után, hogy megkezdődtek az utcai tömegtüntetések. Ennek
mértéke dollárok tízmillióiban mérhető” – idézte a TASZSZ
a külföldön végzett orosz polgári hírszerzés vezetőjét.

Nariskin szerint a fehéroroszországi eseményekben világo-
san kimutatható a „nyugati nyom”.

„A tiltakozó akciók a kezdetektől fogva jól szervezettek
voltak, és külföldről koordinálták őket” – nyilatkozott a kém-
főnök. Nariskin azt mondta, hogy a tiltakozások nyugati szer-
vezése jóval a vitatott kimenetelű augusztusi elnökválasztás
előtt elkezdődött. Állítását egyebek között azzal az érvvel tá-
masztotta alá, hogy tavaly és az idei év elején egyedül az

Egyesült Államok mintegy 20 millió dollárral támogatta a kor-
mányellenes megmozdulások szervezését Fehéroroszország-
ban, egyebek között függetlennek mondott bloggerek és
közösségi médiás információs profilok hálózatának kiépíté-
sével, valamint aktivisták utcai akciókra való felkészítésével.

Az SZVR igazgatója szerint „a legperspektivikusabb akti-
vistákat tapasztalt amerikai instruktorok” Lengyelországban,
Litvániában és Ukrajnában készítették fel az erőszakmentes
tiltakozásra. Mint mondta, Cihanouszkaját és más ellenzéki
aktivistákat az amerikaiak védelem alá vették mint a demok-
ratikus Fehéroroszország leendő vezetőit.

Nariskin rámutatott, hogy Washington az európai szövetsé-
geseivel folytatott tárgyalásai során ragaszkodik ahhoz, hogy
növeljék a Minszkre nehezedő nyomást, rákényszerítendő a
„törvényes” fehérorosz vezetést (Aljakszandr Lukasenka
elnök kormányzatát) arra, hogy tárgyalásba bocsátkozzon az
ellenzéki Koordinációs Tanáccsal a hatalom átadásáról.

„Gyakorlatilag arról van szó, hogy egy rosszul álcázott kí-
sérlet történik egy színes forradalom és egy alkotmányellenes
fordulat megszervezésére, amely céljainak és feladatainak
semmi köze sincs a fehérorosz állampolgárok érdekeihez” –
fogalmazott Nariskin. (MTI)

Az orosz hírszerzés szerint Washingtonnak kulcsszerepe
volt a fehéroroszországi tiltakozások előkészítésében

A koronavírus-járvány miatt vegyes rendszerben
kezdte el huszadik tanévét a magyar állam által
fenntartott Sapientia Erdélyi Magyar Tudomány-
egyetem (EMTE). A keddi tanévnyitó beszédeit a vi-
lághálón követhették a diákok, és hasonlóan fog
történni az órák egy részével is.

Dávid László rektor felidézte: az indulásakor kérdéses volt,
hogy sikeres lesz-e az egyetemalapítás. Mára a számok azt jelzik,
hogy keresik a diákok a Sapientia szakjait. Idén 30-40 százalékkal
többen jelentkeztek a képzésekre, mint egy évvel korábban.

Dávid László abban látta az egyetem keresztény értékrend-
jét, hogy ha az egyetemi közösség bármelyik tagja bajba kerül,
lesz aki segítsen neki. Azt ígérte, hogy amint a járványhelyzet
lehetővé teszi, visszatérnek a diákok fizikai jelenlétét feltéte-
lező oktatásra.

Potápi Árpád János, a magyar kormány nemzetpolitikáért
felelős államtitkára videóüzenetében azt hangsúlyozta: a Sa-
pientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem nem a csillagok
szerencsés együttállásának köszönheti születését, hanem
annak, hogy voltak, akik hittek az erdélyi magyar felsőoktatás
létjogosultságában, hittek abban, hogy az erdélyi magyarság
képes önálló magyar egyetemet létrehozni és működtetni.

Az államtitkár felidézte: a magyar kormány legfontosabb
nemzetpolitikai célkitűzése, hogy segítse a külhoni magyar-
ságot a szülőföldjén való sikeres boldogulásban. Erdélyt tün-
dérkertnek nevezte, és szerencsésnek tartotta azokat, akik
Erdélyben élhetnek. Elmondta: bármerre jár a Kárpát-mede-
nécben, bárkivel beszélget, mindenki leghőbb vágya, hogy
életében legalább egyszer eljusson Erdélybe.

Kató Béla református püspök, az erdélyi magyar egyeteme-
ket fenntartó Sapientia Alapítvány elnöke elmondta: már a Sa-
pientia létrehozásakor hálózatban képzelték el az erdélyi
magyar egyetemi oktatást, de ennyire nagy hálóra, amelyben
a járvány miatt ki-ki a saját lakásában, az interneten kapcso-
lódhat be az egyetem életébe, nem gondoltak. Úgy vélte: min-
dent meg kell tenni azért, hogy ilyen körülmények között is
fenntartsák a kapcsolatokat.

„Ha ez a közösség szétesik, és nem tudunk együtt lenni, ve-
szélybe kerül az a gondolat is, amelyért ezt az egyetemet lét-
rehoztuk” – állapította meg a püspök.

A Sapientia EMTE keretében négy oktatási helyszínen 30
alapképzési szakon és 12 mesteri szakon 2246 hallgató tanult az
elmúlt tanévben. A 2020-2021-es tanévet mintegy 800 alapkép-
zéses és 200 mesterképzéses elsőéves hallgató kezdi meg. (MTI)

Vegyes rendszerben kezdte a tanévet a Sapientia egyetem

Románia átvette az első Patriot rakétavédelmi 
rendszert az Egyesült Államoktól

A biztonság arcai
(Folytatás az 1. oldalról)

2020. szeptember 18., péntek ____________________________________ HÍREK – TUDÓSÍTÁSOK  _____________________________________________ NÉPÚJSÁG 3

Másfél havi egyenletes ütemű terjedés után ismét
gyorsul a koronavírus-járvány: az előző napi rekord
után csütörtökön is megközelítette az 1700-at az
újonnan diagnosztizált fertőzöttek száma.

A stratégiai kommunikációs törzs összegzése szerint az
utóbbi 24 órában újabb 1679 embernél mutatták ki a fertő-
zést, ami 37 százalékkal meghaladja az előző két hét 
átlagát.

A legtöbb új fertőzést (244-et) ismét Bukarestből, illetve
Iaşi (110), Vâlcea (83) és Kolozs (82) megyéből jelentették.

Az erdélyi megye azt követően került a legfertőzöttebb tér-
ségek közé, hogy a Kolozsvár nyugati, illetve keleti szom-
szédságában található Gyalu, illetve Dezmér faluban is
fertőzési góc jelent meg egy-egy idősotthonban, amelyet
ugyanaz a tulajdonos működtet. Előbbiben 37 beutaltnál és
nyolc alkalmazottnál mutatták ki a koronavírust, miután előző
nap a dezméri idősotthonban – két alkalmazott megbetegedé-

sét követően – elvégzett 54 teszt közül 48 bizonyult pozitív-
nak. Egyszámjegyű napi esetszámot csak a Kárpát-kanyar
külső ívén található megyékben – Vrancea (7), Buzău (9) és
Ialomiţa (9) – regisztráltak. Maros megyében 12 új esetet je-
lentettek az utóbbi 24 órában

Az utóbbi 24 órában – az utóbbi két hét átlagánál 30 száza-
lékkal kevesebb – 27 koronavírusos beteg vesztette életét,
ezzel meghaladta a 4300-at a járvány romániai áldozatainak
száma.

Az újabb fertőzési hullám egyelőre nem növelte jelentősen
az egészségügyi rendszerre nehezedő terhelést: a kórházi ke-
zelésre szoruló koronavírusos betegek száma mintegy százzal
nőtt, de még nem érte el a hétezret, az intenzív terápián ápol-
tak száma pedig 460-ra csökkent.

Az országban több mint 38 ezer fertőzésgyanús ember ott-
honi karanténban várja a betegség lappangási idejének leteltét.
(MTI)

Ismét gyorsul a járvány, 1700-hoz közelít a napi esetszám
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Marosvásárhely tekintetében sorsfor-
dító, Maros megye tekintetében sors-
döntő a szeptember 27-i
önkormányzati választás – véli Péter
Ferenc. Az RMDSZ tanácselnökje-
löltje szerint a helyhatósági válasz-
tásoknak idén különösen nagy tétje
van a megyében. 

„A választás tétje nagy, hiszen most
azok pályáznának a megye elnöki székére,
akik 20 éven át élősködtek Marosvásárhe-
lyen. Nekünk meg kell védenünk Maros
megyét és az itt élő emberek érdekeit 
Dorin Floreától és csapatától, amely két
évtizeden keresztül megfékezte Maros-
vásárhely fejlődését” – hangsúlyozta 
Péter Ferenc. 

A Maros Megyei Tanács elnöke az utóbbi
napokban több településen is beszámolt az
elmúlt négy év megvalósításairól, és ismer-
tette a következő időszakra vonatkozó ter-
veit és elképzeléseit. „Az elmúlt években
sikerült lendületbe hozni Maros megyét.
Felújítottuk a megyei úthálózat közel felét,
soha nem látott módon fejlesztettük kórhá-
zainkat, megmentettük a bezárástól a ma-
rosvásárhelyi repülőteret, beüzemeltük az
ország legnagyobb motorsportpályáját.”

Péter Ferenc szerint az utóbbi években
elkezdődött projekteket be kell fejezni, és
„erre csak akkor van egyértelmű garancia,
ha a megyei tanács élén sem lesz változás
a választások után. Volt már rá példa
ugyanis, hogy váltás után az új elnöknek
gondja volt rá, hogy az összes projektet le-
állítsa”.

Az RMDSZ Maros megyei tanácselnök-
jelöltje kiemelte, a jövőt illetően a cél az,
hogy Maros megye a következő 10 évben
vezető pozíciót szerezzen a térségben.
„Ahhoz, hogy ezt elérjük, meg kell valósí-
tani azokat a terveket, amelyeket a követ-
kező időszakra készítettünk elő. Hogy csak
egy példát említsek: meg kell építenünk az

Erdélyi Tudásközpontot, Erdély legnagyobb
rendezvényközpontját, amellyel munkahe-
lyeket teremtenénk és befektetőket vonza-
nánk Maros megyébe” – fogalmazott a
tanácselnök.

A Maros Megyei Tanács elnöke szerint
a települések szintjén is fontos, hogy az a
polgármester és tanácsosi csapat nyerjen,

aki-amely a helyi és a magyar érdekeket
ismeri és képviseli. „Akkor tudjuk sikerre
vinni terveinket, ha erős képviseletünk van
a megyei és helyi tanácsban, illetve a
megye élén” – összegezte Péter Ferenc, az
RMDSZ Maros megyei tanácselnökje-
löltje.

(Fizetett hirdetés)

Péter Ferenc: Védjük meg Maros megyét Floreától!



A carnaci látogatásunkat követő reggel,
Normandiában és Bretagne-ban tett körutunk
nyolcadik napján elérkezett a hazatérés pilla-
nata. Végig keleti irányba utazunk, mintegy
2700 kilométeren át, amelynek valamivel
több mint negyede Franciaország területén
van, majd Svájcon, rövid németországi kité-
rővel, az osztrák Alpokon keresztül érkezünk
Magyarországra. Útközben megtekintettünk
még néhány történelmi helyet, így Franciaor-
szágban még két napot és éjszakát töltöttünk
el.

Elhagytuk a „világ végét”, Finister me-
gyét, beléptünk Morbihan megyébe, ahol az
autópályáról leghamarabb egy bájos falu
meglátogatására tértünk le.

Rochefort-en-Terre (kiejtése: Rosfor an
terr) alig 650 lakója – jogosan – két kitünte-
téssel is dicsekedhet: a falu Franciaország
egyik „legszebb falva” és a „virágok falva”
címeket nyerte el, ezért érdemes időt szánni
a meglátogatására. A vonzó, régi kőházak és
favázas házak szűk utcákban helyezkednek
el, de mindegyik ház ablakpárkánya virágok-
tól roskadozik, minden talpalatnyi helyet,
még a falakat is, rájuk akasztott kosarakban,
vázákban muskátlik és más ragyogó virágok
díszítik. Mindenütt virágok nyílnak, még a 
legeldugottabb helyeken is, az „egész falu vi-
rágzik”.

A virágok falva közismert még az ősi
templomában látható Miasszonyunk-szobor-
ról és ódon várkastélyáról is. A templomot a
benne levő ereklyéért Notre-Dame-de-la-
Tronchaye-nak (kiejtése: notrö dám dö lá
tronséj), magyarul: a fatörzsben talált Miasz-
szonyunknak nevezik.

A néphagyomány szerint a 10. században
egy idevaló pap a támadó normannok elől
elrejtőzött egy fa odvában a magával vitt,
gyerekét tartó Szűz Mária-szoborral együtt.
A változatlanul megmaradt fatörzs odvában
kétszáz évvel később egy pásztorlány ta-
lálta meg a szobrot. Azon a helyen, ahol a
szoborra rátalált a leány, templomot építet-
tek a „Fatörzsbeli Miasszonyunk” emlé-
kére, és a szobor ma is ott áll, ahol
rátaláltak. A hely egy domb lejtőjén van, és
ez a magyarázata annak, hogy jól látható,
nagy szintkülönbség (több mint egy méter)
van a templom két vége között. Az isten-
háza 1498-ban épült, mindmáig jelentős za-
rándokhely.

A falu fölötti dombon egy fás angolpark
veszi körül a Rochefort család középkori vár-
kastélyát, amely egy vár összes elemeivel
rendelkezik, annak ellenére, hogy 1793-ban
a köztársaságpárti forradalmárok lerombol-
ták. A 11. században épült várkastélyt a 20.
század elején örököseitől egy amerikai festő-
művész vásárolta meg, majd leszármazottai

tulajdonába ment át,
akik később a falu
önkormányzatának
ajándékozták, tehát
jelenleg állami tulaj-
donban van.

A vár udvarán
levő nagyon mély
kút körül elhelyez-
kedve ismerjük meg
a várkastély terüle-
tén, mintegy 120
évvel korábban élt
„boszorkány” törté-
netét. Bretagne le-
gendákban és
hiedelmekben gaz-
dag országrész, a kö-
zelmúlt székely
falvaihoz hasonlóan.
A következő történet
is jól beleillik az itt

élő emberek titkokról, mondákról szóló fel-
fogásába.

Naia nevét viselte az az asszony, akit 
Rochefort-en-Terre lakói boszorkánynak hit-
tek, és a Rochefort kastély romjai között la-
kott a 19. század végén, a 20. század elején.
Egy breton író és fényképész, akit a breton
néphagyományok, legendák különösen érde-
keltek, írta le találkozását 1903-ban Naiával,
a falu boszorkányával, és több fényképet is
készített vele, amelyek gyorsan elterjedtek
egész Európában. Az író szerint az asszony-
nak jó nevelésben volt része, ismerte a növé-
nyeket, hasbeszélő-tehetsége volt és
akrobatatrükköket ismert.

Rochefort-en-Terre lakói fokozatosan fel-
építették a boszorkány legendáját, hitték,
hogy Naia mindenütt jelen van, egyszerre
többen is találkoztak vele más-más helyeken,
varázslatokat művel, nem eszik, nem iszik,
nem érzi a fájdalmat, égő parázst tarthat a ke-
zében, jövőbe lát, embereknek jósol, nem fog
rajta az idő múlása, vagyis kor nélküli, nincs
menedéke, lakása, mégis változatlan a ruhá-
zata, nem változik a megjelenése, menése,
lendülete, nem öregszik. Sokan tagadták bo-
szorkány létét, de fényképei napjainkig meg-
maradtak.

A kastély épen maradt szárnyában mú-
zeum vagy inkább kiállítóterem működik, A
fantázia művészete elnevezéssel, ahol Naia
boszorkány élete és tevékenysége által ihle-
tett képzőművészeti alkotásokat állítanak ki.
Megtekintése egy álomkirándulás a breton le-
gendák világában és egy képzeletbeli térben.

A várból meredek lépcsősoron, majd olyan
utcákon át, ahol még nem jártunk, tértünk
vissza társasgépkocsinkhoz, útközben ismé-
telten meggyőződtünk arról, hogy Rochefort-
en-Terre Franciaország nagyon szép, virágos
települései közé tartozik. 

Utunkat következő célpontunk, Vitré város
irányába folytattuk.

A kelet-bretagne-i város, Vitré megtekin-
tésével búcsúztunk is Bretagne-tól. Hosszú
dombtetőre épült, hatalmas vára része volt
annak az erődítményláncnak, amely valaha
az önálló breton államot védte a francia (nor-
mand) támadások ellen, vagyis a mi hagyo-
mányos kifejezésünkkel élve: végvár. A város
18.000 lakója jórészt a megmaradt hatalmas
városfalak között él. Vitré Ille-et-Villaine (ki-
ejtése: ijj-é-vijjen) megye települése. Vasút-
állomása az alsóvárosban van, a gyors TGV
vonat itt is áthalad. Az állomás melletti par-
kolóban szállunk le az autóbuszról, és indu-
lunk el a várdombra vezető kaptatón.
Hatalmas kerek bástya alatti kapun megyünk
be a szép, jó állapotban megőrzött óvárosba.
A bástya ma is
használatban van,
itt és a hozzá tar-
tozó tornyos,
magas épületekben
székel a városi ta-
nács és a törté-
nelmi múzeum.

Enyhén emel-
kedő, szűk utcákon
át érünk a nagy ki-
terjedésű óvá-
rosba, ahol a
favázas házak mel-
lett gyönyörű góti-
kus épületeket is
láthatunk, és a
város történelmi
központja kom-
pakt gótikus stílus-
ban épült ki,
15-16. századi
épületei közül sok
olyannyira őrzi

eredeti formáját, mintha csak a város virág-
korának idején járnánk. 

A város gyöngyszeme a Notre-Dame góti-
kus katedrális számtalan csúcsíves díszítés-
sel. Mai alakjában a 15–16. században épült,
egyedi homlokzattal, színes üvegablakokkal.
Érdekessége a nyugati oldalán létrehozott,
csak belülről megközelíthető, a templom
külső falára épített szószék és korona, ahon-
nan a lelkipásztor igét hirdethetett a falakon
kívül álló érdeklődőknek. Idegenvezetőnk
szerint a reformáció idejéből származik ez a
megoldás, mert a protestáns papok szerettek
nagy tömegeknek prédikálni. Véleményem
szerint rendeltetése ugyanaz lehetett, mint a
segesvári Leprások templomán látható külső
szószéknek, a leprában, esetleg más ragályos
betegségben szenvedőknek hirdette az igét
innen a lelkipásztor. Így hát a segesvári Lep-
rások temploma nem egyedülálló Európában
külső szószékkel, ahogy azzal szeretünk di-
csekedni.

Vitré érdekessége, hogy a városi tömeg-
közlekedés ingyenes a város minden útvona-
lán. Visszatérés közben még megtekintjük
közelebbről is a felvonóhídon megközelít-
hető kör alakú bástyát, a körülötte levő tor-
nyos épületeket, ahol a polgármesteri hivatal
székel immár több évszázad óta.

A nap már lenyugvóban, amikor elhagyjuk
Vitré városát, aztán a szép emlékeket nyújtó
Bretagne-t is, kissé megkésve érkezünk Le
Mans (kiejtése: lö man) külvárosába, éjszakai
szállásunkhoz.
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Madonna

Naia jósol

Várkastélyrészlet Vitré

Külső szószék

Rochefort-en-Terre és Vitré
Veress László



Évek óta csodálom azt az almafát. Ott áll
beszorultan egy tatárjuhar és egy szilfa közé
ékelődve, egy épen maradt járdaszigeten. A
házat, amelyhez az egykori kert tartozott, rég
lebontották, tömbházat és lapos tetejű üzletet
építettek oda. Az almafa itt állt közel egy tűz-
falhoz, ki sem bontakozhatott, szép szabályos
koronát sem nevelhetett magának. A tűzfalat
meghagyták – jó lesz az üzlet udvarán kerí-
tésnek, gondolták. Talán ezért hagyták kivá-
gatlan az almafát, elfeledkeztek róla. Életben
maradt. S mikor aszfalt került az új utcára, a
leendő kerítés folytatásába, az ő egy négyzet-
méternyi felségterületét le sem aszfaltozták.
Magonc juhar és szilfa került oda. S mindhár-
man megindították harcukat a fényért. A ta-
lajjal nem volt gond, jó minőségű földtől
vették el a jogot, hogy növények táplálását
szolgálja. Víz is volt bőviben, egykori folyó-
meder húzódott a kert alatt. Hanem a fény!
Azért meg kellett küzdeni. Nem egymással,
nem vegyi fegyverekkel, mint teszi azt a „go-
nosz” dió – hullott lombja alatt még a fű
magja sem csírázik, nem tűhegyes kardocs-
kákkal, mint a katonás fenyők –, halálra kí-
nozva a hozzájuk közel búvókat. Csak a
ritkán feltámadó városi szél csapdosta össze
a gyorsan növő juhar és a törékeny ágú szil
lombkoronáját az almáéval. Mindhárom fa
kérge olyan repedezetté vált, hogy már egyik
sem mutatta jellegzetes mintázatát. Együtt
küzdöttek meg mostoha sorsukkal. Megnyur-
gultak, az almafa is. Leveleit évente tolta-
tolja egyre feljebb. És virágzik. Mikor
szirmait hullatja, a kis járdasziget tele van
halványrózsaszínnel. És érleli gyümölcsét. A
nagyra növő almák át-áttörik a lombokat, s
puffanva heverednek el a járdasziget szom-
szédságában. Senki észre nem veszi az
agyonpotyoltakat. Senki nem hederít rá, senki
fel nem emelné gyümölcsét. (Én kóstoltam
almáját.) Még létezéséről sem tudnak az em-
berek. Az autók kerekei széttapossák, süvöl-
vény gyerekek rugdossák néha almáit. S
mikor az ősz megszabadítja lombruhájától a

három fát, ott áll az almafa még min-
dig gyümölcsdíszben karácsonyig.
November dere csípi, december fa-
gyasztja az ottmaradókat. Március-
ban a múmiává aszalódott
gyümölcsöket elengedi a fa, hogy
aztán újra – rejtve – virágba borul-
jon.

Haszon nélküli, haszontalan-e
léte? Megbecsültsége nincs. De ez a
fa évről évre újrateremti „haszonta-
lan” almáit. Ez a sorsa: az örökké je-
lenvaló halál és az örök élet között a
földi létezés maga.

Meghalt napunk; a nyár rég meg-
hala.

Őszi alkony a halál hajnala.
Jaj, aki őszi alkonyatra ébred,
suhintását érzi halál szelének.
Halottakban és száraz levelekben
most fáj minden, mi visszatérhetetlen.

Az égbolt végtelen szép szőnyegén
virágokat hímez a Nap, szegény;
szívem, órjás, világ alá gurult Nap,
lilás színekkel hímezi a múltat.
De érte nyúl a kín fekete karja,
belészakít s rettentőn megcsavarja.

A Halál szele meglegyint, mint Jékely
Zoltán 1941-ben írt versében.

Szeptember közepe van. Régi reflexek –
kezdődik az iskola. S az új tanév félig érett
almaként pottyan elénk. Eltesszük, papírba
göngyölve tartogatjuk – remélem, van, ki
még így cselekszi, s nem a boltból szerzi be
következő nyár elejéig a Föld (nekem) leg-
drágább gyümölcsét –, hogy majd mikor édes
illata – több száz társáéval együtt – belengi a
pincegádort, vissza tudjunk emlékezni a
nyárra, erre a furcsa, karanténos nyárra, erre
a hosszúra nyúló nyárutóra. Aztán megízlel-
jük a gyümölcsöt. (Talán éppen utolsó tan-
évét kezdte e sorok rovója, tanárként utolsó
szeptemberét tapossa. S emlékezik régi év-
kezdetekre, évzárókra, iskolai majálisokra.
Diákként s tanárként is.) Az iskolapálya őszi

hangulatára, a Hétfák hulló leveleire, a So-
mostető első ködére. Voltakra. Ötven éve
végzettekre, akik idén nem tudtak össze-
gyűlni az alma mater hűs őszi udvarán. S van,
ki a tervezett „egy év múlva majd”-ra már
nem felelhet, csak túlnanról izen.

Kiszivattyúzták az üvegburát,
a lelkemet.
Nincs benne hang, csak meredtszemű ősz.
Csend és homály.
A hullt levelek ágya mély, puha,
selymes halom,
de nem zörög turkáló láb nyomán,
nem is zizeg.
A varjú se csárog a jegenyén,
csak tátogat.
Halálos-némán teljesedik el
a rendelés:
Aki elfáradt, nincs kinek köszönjön,
aludni megy.
Az álmos űrben úgy úszik-lebeg
sok furcsa vers,
mint az ökörnyál udvarunkon, otthon,
ősz elején.

Dsida Jenő Meredtszemű őszi hangulatá-
val vágok neki heti – ezúttal tudománytörté-
neti – sétámnak. Kedves olvasóm, ha időd
engedi, tarts velem.

479 évvel ezelőtt, 1541. szeptember 24-én
halt meg Phillipus Aureolus Theophrastus
Bombastus von Hohenheim, mindenki által
ma ismert nevén: Paracelsus, a gyógyszeres
terápia és a kémia úttörője, aki az orvosságok
helyes adagolását, a betegségek megelőzését
és az egészséges életmódot tartotta szem
előtt. Ismereteit vándorútjain a kor tudós em-
bereitől s füvesasszonyoktól szerezte. De al-
kímiát és okkultizmust is tanult. Nagy
hangsúlyt fektetett a makrokozmosz és mik-
rokozmosz összhangjára, úgy tartotta, hogy
az emberek a világegyetem tükörképei. A be-
tegségeket az egyensúly megbomlásának te-
kintette, szerinte az egészséges ember
tökéletes harmóniában egyesíti a három alkí-
miai alapelemet: a ként (férfi), a higanyt (nő)
és a sót (semleges). Elmélete szerint az alkí-
mia valódi természete a belső emberrel áll
kapcsolatban. Belőle sajnos nem a nagy tudós
emléke él napjainkig, hanem áltudományos
ismeretek atyjaként ajnározzák ma is.

229 éve, 1791. szeptember 22-én látta meg
a napvilágot Michael Faraday, minden idők
egyik legnagyobb kísérleti fizikusa. Tőle
származik az elektromos mező fogalma.
Megalkotta az elektromotort. Felfedezte az
elektromágneses indukciót. Felállította a róla
elnevezett elektrokémiai törvényeket.

148 éve, 1872. szeptember 23-án született
Richter Gedeon. Magyarországon elsőként
kezdte meg – főként állati szervekből készült
– organoterápiás készítmények előállítását.
Kiváló, külföldön is elismert gyógyszereket
kísérletezett ki és gyártott. A faji üldözés erő-
södésével előbb kitiltották a gyárából, majd
egy időre újból visszaengedték. A fasizmus
áldozata lett, halálának pontos időpontja bi-
zonytalan.

138 éve, 1882. szeptember 23-án halt meg
Friedrich Wöhler német vegyész. Elsőként
végzett szerves szintézist, ammónium-cianát
(NH4OCN) izomer átalakításával karbamidot
(CH4N2O) nyerve, s ezzel tapasztalati úton
megdöntötte a „vis vitalis” idealista elméle-
tet, amely azt vallotta, hogy az élő szervezet-
ben működő titokzatos életerő hozza létre az
élő anyag fajtáit. Ezzel utat nyitott az életfo-
lyamatok kémiai alapjainak vizsgálatához.

81 éve, 1939. szeptember 23-án halt meg
Sigmund Freud, a pszichoanalitikus iskola
megteremtője. Elmélete, hogy az elfojtás
révén tudattalanná váló emlékek és motivá-
ciók nagy hatással vannak a személy viselke-
désére. Ezek felszínre hozását nevezte el
pszichoanalízisnek, amiben alapvető jelentő-
séget tulajdonított az álomfejtésnek, ezt ne-
vezte a tudattalanhoz vezető „via regia”-nak,
királyi útnak.

Végezetül is – okoskodik e sorok karmo-
lója –, a termő fa sorsa nem a halál, hanem
az örök(ké megújuló) élet.

Maradok kiváló tisztelettel.
Kelt 2020-ban, Diána, a szülés (és a vadá-

szat) szűz istennőjének – a görög Artemisz-
nek – nevenapján

Kiss Székely Zoltán

„Nincs benne hang, csak meredtszemű ősz”

„Aki őszi alkonyatra ébred, suhintását érzi halál szelének”
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Ötven éve, 1970. szeptember 18-án
halt meg minden idők legnagyobb gi-
tárosa, az amerikai Jimi Hendrix, aki-
nek hatása felmérhetetlen a
rockzenére, utána már nem lehetett
úgy játszani a hangszeren, ahogy
előtte. Az MTVA Sajtóadabankjának
portréja:

James Marshall Hendrix 1942. november
27-én Seattle-ben született, ereiben afroame-
rikai, indián és ír vér is csörgedezett. A bal-
kezes zseni korán kezdett gitározni, először
egy seprűnyélen, amikor már igazi hang-
szerre is tellett neki, legszívesebben egy for-
dítva húrozott jobbkezes Fender
Stratocasteren játszott. Tizenhét évesen már
a zenéből élt. Tizenkilenc évesen lopott au-
tóban kapták el, a börtön helyett felajánlott
katonai szolgálatot választotta. Bátor, de fe-
gyelmezetlen bakának bizonyult, a sereg
1962-ben megvált tőle. Ezután Little Ri-
chard, Ike és Tina Turner, King Curtis kísérő
együttesében is megfordult. Hiába volt meg
minden adottsága, a sztárok oldalán nem ér-
vényesülhetett, így a hatvanas évek közepé-
től New York-i klubokban szólóban
próbálkozott.

Napja 1966 nyarán virradt fel, amikor
Chas Chandler, az Animals együttes basszus-
gitárosa felfigyelt rá és magával vitte Lon-
donba. Chandler szervezte meg első
zenekarát, a Jimi Hendrix Experience triót,
amelyben Noel Redding pengette a basszus-
gitárt, a dobokat Mitch Mitchell püfölte. Első
kislemeze a Hey Joe volt, majd hamarosan
olyan dalokkal rukkolt elő, mint a Foxy
Lady, a Purple Haze, az All Along The
Watchtower, a The Wind Cries Mary és a 
Voodoo Child – utóbbi gitárriffje sokak sze-

rint a legjobb, amelyet valaha írtak. Hendrix
rövid, alig négyéves pályafutása alatt csak
három stúdióalbumot vett fel, ezek az Are
You Experienced, az Electric Ladyland és az
Axis: Bold as Love, emellett három koncert-
lemeze jelent meg.

A figyelmet nemcsak virtuóz játékával
hívta fel magára, hanem számtalan újításával
is. Átértelmezte a hangszert, a stúdióban
addig ismeretlen hangzásvilágokba kalando-
zott, ő alkalmazta először a torzítókat, a wah-
wah pedált, kihasználta a feedback

lehetőségeit. Közön-
ségét látványos
show-elemekkel is
tüzelte, olykor fogai-
val tépte a húrokat,
máskor felgyújtotta
és megtaposta a
hangszert, talán leg-
emlékezetesebb pro-
dukcióját a
woodstocki fesztivá-
lon nyújtotta az ame-
rikai himnusz
átértelmezett, háború-
ellenes változatának
előadásával, gitárja
repülőgépek és hulló
bombák hangját
idézte meg.

Életének utolsó
két éve szakmailag,
pénzügyileg és ma-
gánéletét tekintve is
viharos volt. Vitába
keveredett mene-
dzserével, kiadójával,
1969-ben új, rövid

életű együttest szervezett Band of Gypsies
néven, emlékezetes koncertet adott 
Woodstockban. Az egyre kiszámíthatatla-
nabbá és szeszélyesebbé váló, az italokat,
drogot és nőket bőségesen fogyasztó Jimi
maga sem tudta, hogy milyen irányba akar
indulni: számtalan zenésszel számtalan fel-
vételt készített, de stúdióalbumra nem tel-
lett erejéből. Régi önmagát már csak a
halála előtt nem sokkal adott, Wight-szigeti
koncerten idézte; akkoriban azonban már az
is előfordult, hogy fellépés közben egysze-

rűen lesétált a színpadról, a közönség pedig
kifütyülte. Utolsó koncertjét 1970. szeptem-
ber 6-án egy németországi fesztiválon adta,
ennek – egyébként rossz minőségű – felvé-
tele fennmaradt. Színpadon utoljára néhány
szám erejéig szeptember 16-án egy londoni
klubban, Eric Burdon társaságában állt.

Halálát illetően is lehetetlen kibogozni, mi
a valóság és mi a spekuláció. Utolsó napjai-
ról legközelebbi barátai is ellentétes beszá-
molókat adnak, annyi azonban biztos, hogy
1970. szeptember 18-án halt meg. A halott-
kémi jelentés szerint az álmatlanságban
szenvedő gitáros előző este barátnője társa-
ságában bort és altatókat (állítólag az ajánlott
mennyiség 18-szorosát) fogyasztott, és haj-
nalban, kábult álmában saját hányadékába
fulladt. Sokan nem adnak hitelt a hivatalos
változatnak, gyanakszanak öngyilkosságra,
gyilkosságra, az orvosok hibájára, a legvaló-
színűbb mégis az, hogy tényleg baleset tör-
tént. A gitáros 27 évesen távozott örökre,
tápot adva a „27-esek klubjáról” szóló legen-
dának, hiszen ugyanilyen idősen halt meg
1969-ben Brian Jones, a Rolling Stones gi-
tárosa, majd néhány héttel később Janis Jop-
lin, 1971-ben pedig Jim Morrison, a Doors
énekese, majd 1994-ben Kurt Cobain, 2011-
ben pedig Amy Winehouse.

Jimi Hendrix nem halványuló legendája
napjainkban is hatalmas pénzt hoz, újabb és
újabb eddig ismeretlen vagy kalózfelvételei
bukkannak fel. 1997-ben megjelent három
stúdiólemezének újrakevert változata, és az
örökségét gondozó alapítvány sorra adja ki
a gitáros archív felvételeit. Nélküle nem
lenne az a rockzene, amit ma ismerünk, a
műfaj szinte valamennyi nagyságára befo-
lyással volt. Természetesen a rock and roll
dicsőségcsarnokának tagja, csillaga van a
hollywoodi hírességek sétányán, több helyen
áll szobra.
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Ötven éve halt meg Jimi Hendrix 

Nyolcvan éve, 1940. szeptember 7-én
kezdte meg Németország légiereje, a
Luftwaffe London nyolc hónapon át
tartó bombázását, amellyel Nagy-Bri-
tanniát akarták térdre kényszeríteni.

A második világháborút 1939. szeptember
1-jén kirobbantó Harmadik Birodalom a há-
ború első évében sikert sikerre halmozott.
1940 nyarára Európa szinte egész területe
német uralom alatt állt vagy Hitler szövetsé-
gese volt, egyedül a szigetország Nagy-Bri-
tannia tartott ki. A Führer beérte volna azzal,
ha semlegesíteni tudja a briteket, amikor erőit
a Szovjetunió ellen fordítja, de nyilvános be-
szédben elhangzott békeajánlatát az 1940
májusában nemzeti egységkormány élén hi-
vatalba lépett brit miniszterelnök, Winston
Churchill visszautasította. Hitler ezután pa-
rancsot adott a Nagy-Britannia megszállását
célzó Oroszlánfóka (Seelöwe) hadművelet
kidolgozására, amely első fázisában a német
légi és haditengerészeti fölény megszerzését
tűzte ki a La-Manche-csatorna s a brit légtér
fölött, hogy a második fázisban végrehajthas-
sák a partraszállást. 

Hermann Göring, a Luftwaffe parancsnoka
arról biztosította Hitlert, hogy egy hónapon
belül megsemmisíti a brit légierőt. Az 1940.
július 10-én kezdődött angliai csata a törté-
nelem első légi háborúja volt. A több sza-
kaszra bontott hadművelet első részében a
németek a csatorna feletti légtér uralására
koncentráltak. Az angol haditengerészet itt
nemigen bocsátkozott küzdelembe. A brit ke-
reskedelmi flotta jelentős belföldi áruforgal-
mat bonyolított le a csatornán, a teherhajókat
támadó német légierő ellen a belső légtér vé-
delmére fenntartott vadászrepülő alakulato-
kat voltak kénytelenek bevetni. Tulajdonképp
szükségtelenül, hiszen a teherforgalomra a
vasút is rendelkezésre állt. Ráadásul a brit
sziget fölött a német vadászgépek hatótávol-
ságuk határára érve már csak rövid ideig tud-
tak védelmet biztosítani a bombázóknak, ami
komoly taktikai előnyt jelenthetett volna az
angolok számára, akik viszont nem éltek
ezzel a lehetőséggel, és így alig hetek alatt az
angol vadászlégierő a végkimerülés határára
sodródott.

Az angliai csata első szakaszában a csa-
torna fölötti légteret uralni tudó, és létszám-
fölényben is lévő német légierő annyi hajót
süllyesztett el, hogy az admiralitás végül le-
állította a hajóforgalmat a csatornán.

A brit légierő, a RAF védelembe kénysze-
rült, a németek nappal és éjszaka is bombáz-
ták a brit kikötőket, repülőtereket,
parancsnoki állásokat, radarállomásokat, ha-
diipari üzemeket. Mire az angliai csata au-
gusztus közepén elérte csúcspontját, a
hősiesen küzdő RAF iszonyatos vesztesége-
ket szenvedett, pilótáinak száma egyre fo-
gyott, az újakat lóhalálában képezték ki, a
megsemmisült gépek pótlása egyre nehe-
zebbé vált, a gépek egy része már csak szük-
ségrepülőterekről tudott felszállni. A csatorna
és az esetleges partraszállási körzet feletti
légtér uralmát a németek nagyrészt megsze-
rezték.

A RAF az összeomlás szélén állt, amikor
a Luftwaffe taktikát váltott. Augusztus 22-én
ugyanis az egyik német gép – egyes források
szerint feltehetőleg tévedésből – katonai cél-
pontja helyett London egyik külvárosi lakó-
negyede felett oldotta ki bombáit. Válaszul
augusztus 25-én éjszaka egy brit kötelék Ber-
lin egyik repülőterét bombázta. A támadás
csekély károkat okozott, de annál nagyobb
volt lélektani hatása: annyira felbőszítette a
Luftwaffe eredménytelenségétől egyébként
is frusztrált Hitlert, hogy elrendelte az angol
nagyvárosok elleni légi támadásokat. Hitler
szeptember 6-án aláírt parancsával a brit mo-
rált akarta megtörni, de csak még nagyobb el-
szántságra és ellenállásra ösztönözte az
angolokat, a RAF pedig a célpontváltással le-
vegőhöz jutott és kitartott.

Más források alapján az angol városok el-
leni bombázóhadjáratot tudatosan indították
el a németek, mert arra számítottak, hogy
ezzel ereje végső megfeszítésére, és minden
tartalékának kivéreztetésére késztethetik a
brit légierőt, megszerezve a brit légtér feletti
teljes uralmat. Valójában taktikai hibát követ-
tek el. Nem mérték fel helyesen a brit 
vadászerőt irányító radarállomások és irányí-
tóközpontok hálózatának fontosságát, így azt
sem tudták, hogy mennyire közel állnak a
RAF térdre kényszerítéséhez ennek a vé-
delmi hálózatnak a kiiktatása révén. A radar-
állomások és irányítóközpontok, valamint
vadászrepterek hálózatában komoly károkat
okoztak, és az érintett körzetekben szinte 
felőrölték a brit vadászerőt. De a csapásirány-
nak a városok bombázására való átirányítá-
sával lehetőséget adtak a briteknek a
kulcsfontosságú infrastruktúra kijavítására is,
és a brit vadászerőre nehezedő nyomás is

pont akkor enyhült, amikorra a RAF már kri-
tikus helyzetbe jutott.

Az angol sajtóban Blitz (villámlás) néven
emlegetett bombázássorozat szeptember 7-én
a London elleni támadással kezdődött. Aznap
délután fél hatkor 617 vadászgép kíséretében
348 német bombázó jelent meg a brit főváros
fölött, ezt két órával később egy második hul-
lám követte, a ledobott 337 tonna robbanó-
anyag okozta tüzeket tíz kilométerről is látni
lehetett. A Luftwaffe 57 egymást követő éj-
jelen folytatta London bombázását, a legna-
gyobb, nappali támadásra szeptember 15-én
került sor.

Hitler várakozásaival szemben a Blitz csak
egységbe kovácsolta a briteket. Londonban a
bombázások nyomán megbénult a közleke-
dés, akadozott az ellátás, az emberek metróa-
luljárókban ettek-aludtak, de a romos épületek
között úgy jártak dolgozni, mintha mi sem tör-
tént volna, és szájról szájra szállt a mondás:
„London mindent kibír”. A királyi pár a 
Buckingham-palotában maradt, Churchill (aki
utóbb bevallotta, hogy szíve mélyén kétségek
gyötörték) rendszeresen megjelent a bombázá-
sok helyszínén, beszédeiben bátorságra, ellen-
állásra mozgósított. Hitlernek be kellett látnia,
hogy a brit inváziót nem lehet végrehajtani,
az Oroszlánfóka hadműveletet szeptember
17-én bizonytalan időre elhalasztották.

A bombázások azonban tovább folytatód-
tak, de egyre súlyosabb veszteségeik miatt a
Luftwaffe gépei október 7-től már csak éjjel
jelentek meg a brit városok fölött. Novem-
bertől a célpontok főleg kikötők (Bristol,
Cardiff, Portsmouth) és ipari központok (Bir-
mingham, Manchester, Sheffield) lettek, a
leghírhedtebb támadást a november 14-ről
15-re virradó éjszaka Coventry ellen intézték,
amelyet híres katedrálisával együtt 500
német gép módszeresen változtatott egyetlen
lángtengerré. Egyes források szerint Chur-
chill tudott a bombázás tervéről, de nem tett
semmit, mert akkor kiderült volna, hogy a
britek megfejtették a németek által használt
Enigma kódot. Az utolsó nagyobb támadás-
sorozat márciusban-áprilisban következett, a
Blitz május 11-én ért véget.

A bombázások során több mint 40 ezer brit
polgári személy vesztette életét, csaknem
felük londoni volt, legalább kétmillió ház dőlt
romba, 60 százalékuk a fővárosban. A brit ha-
diipari termelés azonban nem bénult meg,
mert a hiányos német hírszerzési adatok miatt

az ipari létesítmények nem szenvedtek jóvá-
tehetetlen károkat. A brit légierőt sem sikerült
megsemmisíteni, miközben a Luftwaffe
veszteségei (mintegy 3300 pilóta és 2200 re-
pülőgép) komoly gondot jelentettek a német
vezérkarnak, amely akkor már a Szovjetunió
elleni hadjáratra készült.

Az angliai csata a történelem első légi há-
borúja volt, amelyet a britek ugyan megnyer-
tek, de a hadművelet kapcsán még brit
szakértői körökben is komoly viták voltak. A
csata első szakaszában a csatornán zajló te-
herforgalom voltaképpen presztízsokokból
való fenntartása révén a britek hátrányos tak-
tikai körülmények között kényszerítették
harcba a légierejüket, ami érzékeny vesztesé-
get okozott a vadászoknak. Az itt elvesztett
gépeknek később sokkal nagyobb hasznát ve-
hették volna a városok, vagy akár a belső lég-
tér védelmében, arról nem is beszélve, hogy
a lelőtt gépek pilótáinak is kevesebb esélye
volt a túlélésre a csatorna fölött, mint lett
volna hazai szárazföld felett. A csatorna lég-
terében elvesztegetett erőforrások nagyon
sokba kerülhettek volna a briteknek, ameny-
nyiben az ellenség képes lett volna végrehaj-
tani a saját terveit.

Mert német oldalról nézve a hadműveletet,
azt lehet vitatni, hogy mekkora mértékű fö-
lényt szereztek a csatorna légtere és az eset-
leges partraszállásra kijelölt területek fölött.
Ám stratégiai szempontból az Oroszlánfóka
már a megkezdése előtt kudarcra volt ítélve.
Mégpedig azért, mert amennyiben meg is
szerezték, vagy csak szerezték volna a csa-
torna és az angol légtér feletti uralmat, a
német haditengerészetnek nem volt olyan
szállító hadereje, felszerelése és parancsnoki
törzse, amivel az angol sziget meghódítására
küldendő szárazföldi csapatokat és haditech-
nikát eredményesen áthajózhatták volna a
csatornán, és megvédhették volna a partra-
szállás során. Szárazföldi csapatok és ezek
nehézfegyverzetének partra szállítására alkal-
mas szállítójárművek híján a németek 1940
nyarán kereskedelmi, tengeri és folyami ha-
jókból, bárkákból egész flottát gyűjtöttek
össze, és az angliai inváziót el is kezdték ter-
vezni a felső hadvezetés szintjén, de az több
mint kétséges, hogy ezt képesek is lettek
volna végrehajtani. 

(Források: az MTVA Sajtóadatbankja, il-
letve Len Deighton: Vadászrepülők, Európa
könyvkiadó 1995)

Nyolcvan éve kezdődött London bombázása a második világháborúban
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A megjelölt sorokban, oszlopokban szereplő helyes megfejtéseket október 1-ig a
Népújság címére (Dózsa György u. 9. szám) beküldők – két személy – egy-egy
könyvet nyerhetnek. A pályázati szelvényt – a pályázat címével együtt – kérjük
kivágni és a borítékra ráragasztani. 
(Egy borítékban csak egy pályázati szelvény szerepelhet.) 

A két rejtvény azonos számú meghatározásait keverve közöljük. A megjelölt 
négyzetekbe kerülő betűket folyamatosan összeolvasva Makkai Sándor egyik
művének a címét kapjuk. Könnyítésül egy betűt előre beírtunk.

VÍZSZINTES: 1. Kulacs – Képes
folyóirat. 7. Francia arany – Zamat. 8. Zöld-
citrom – Karol. 9. Orosz uralkodó volt –
Piros, németül. 11. Megteendő útszakasz –
Páratlan túzok! 12. Amely ideig – Sémi
nép. 14. Ám – Ásványi fűszer. 15. Szándék
– Orientál, irányít. 18. Gabonát levág – Ál-
lati fekhely. 19. Egyik állatövi jegy –
Racionális cselekvés általános motívuma.
22. Kutya – Hazafele! 23. … bíró (Móricz)
– Piaci árus. 25. Lócsemege – A kén és a
bizmut vegyjele. 27. Gléda – Szemét. 28.
Táblakép – Vicc, tréfa. 30. Patás állat –
Kipling kígyója. 31. Szuterén – Papi
méltóság.

FÜGGŐLEGES: 1. Macska – Magyar
író volt (Ferenc). 2. Íz – Indiai női viselet.
3. Gyökér – Rangjelző szó. 4. Vakcinát
bead – Zambiai, olasz és thaiföldi autójel.
5. Rajongás, hódolat – Kormányrendszer.
6. Kacag – Létrehoz, konstruál. 10. Maja
romváros Guatemalában – Tapad. 13.
Hiszékeny ember – Aprópénz. 16. Halom –
Keservesen sír. 17. Nincs mit ennie – Ter-
mény tizede. 20. Manilakender – Fosztogat.
21. Seprű alapanyaga – Keleties piac, vásár.
24. Redőny – Színtelen. 26. Csernátoni vár-
rom – Nyugta. 29. Az ezüst vegyjele – Nó-
gatni kezd!

Koncz Erzsébet

A SZEPTEMBERI ÉVFORDULÓK (1.)
című pályázat nyertesei:

Gombos Zoltán, Marosvásárhely, Szabadság u.

Szabó András, Marosvásárhely, I. L. Caragiale u.
A pályázati rejtvény megfejtése:

BONDARCSUK; BARTAL; METZLER; KROBÓT; 
BÁLINT; MÁDAY

Kérjük a nyerteseket, 
vegyék fel a kapcsolatot Borbély Ernővel 

a 0742-828-647-es telefonszámon.

Megfejtés 
a szeptember 11-i számból:

Ikrek: Reebok

Skandi: …emberi tulajdonsá-
gunk, hogy mindannyian le
akarunk nézni valakit.
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Szerkeszti: Kiss Éva 913.
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VÍZSZINTES: 1. Műfordító, szakíró, 100 éve halt meg (Gyula, igazi neve: Ambrus

István). 7. Újságíró, botanikus, 100 éve halt meg (Zsigmond). 9. Tokaj kincse. 10.
Autóversenyző (Jean). 11. Szobrász, 150 éve született (Márk). 16. Erkölcstan. 18.
Rangjelző. 19. Másik nevén. 20. Francia fizikus, csillagász. 21. Az összes, mind (angol).
22. … ebcsont beforr (Petőfi). 23. Egyke! 24. Állóvíz. 25. Afrikai liliomféle növény. 26.
Római 551. 27. Női név (júl. 9.). 29. Énekesmadár. 31. Latin és. 32. Gyalogfenyő. 34.
Belgrádi palota. 37. Az örök város. 39. Gyilkos afrikai vírus. 41. Madridi sportklub. 42.
Gabonát vág. 44. Bellini operája. 46. Skálahang. 47. Neheztel. 49. Keresztül. 50. Pára!
51. … et moi (Géraldy). 52. Bíboros, Beatrix unokaöccse, 500 éve hunyt el (Hippolit).
53. Jogi és filozófiai író, egyetemi tanár, 100 éve halt meg (Bódog). 54. Német város.

FÜGGŐLEGES: 1. Címermadár. 2. Fél zsák! 3. Kerek szám. 4. Keres. 5. Helység
polgára. 6. A házi istenek helye az órómai házban. 7. Szintén ne. 8. Szélhámos. 12. Tüzet
megszüntető. 13. Brazil focista (50-60-as évek). 14. Norma … (M. Ritt filmje). 15.
Székely is. 17. Orosz férfinév. 19. Svéd író, költő, 100 éve halt meg (Dan). 20. Levegőt
igénylő. 21. Egyedül (angol). 23. Ráma. 25. Ógörög piactér. 27. Indul a vonat! 28. Előzetes
részfizetés. 30. Igevégződés. 32. Erdővidéki város. 33. … mars! (eredj!). 35. Idegen Áron.
36. Nobel-díjas közgazdász, 100 éve született (Lawrence Robert). 38. A vörös bolygó.
40. Kazah tó. 43. Angol sörféle. 45. … Ce-tung (kínai diktátor). 48. Errefele! 49. Vermet
készít. 51. Békaparadicsom.
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Arisztotelész aforizmája 
a műveltségről:

A műveltség megszerzéséhez …

(a befejező rész 
a rejtvényben olvasható)



A Ferencváros hazai pályán 2-1-re legyőzte a horvát
Dinamo Zagreb együttesét a labdarúgó Bajnokok Li-
gája selejtezőjének 3. fordulójában, így biztossá vált,
hogy valamelyik európai kupasorozat főtábláján lesz
érdekelt.

A Ferencváros Lovrencsics Gergő góljával már a
második percben megszerezte a vezetést, a vendégek
a 23. percben egy szöglet után Mytro Uzuni szeren-

csétlen öngóljával egyenlítettek. A 65. percben Uzuni
hős lett, ugyanis góljával eldöntötte az összecsapást.

Szerhij Rebrov együttese így a BL playoff körében
lesz érdekelt, ahonnan a párharc győztese a BL, a vesz-
tese pedig az Európa-liga csoportkörében szerepelhet.

A zöld-fehérek a BL-csoportkörbe jutásért a norvég
Moldéval találkoznak, az a párharc már két mérkőzé-
sen dől majd el.
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A Dinamo Zágrábot is kiejtette 

a Ferencváros

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

A Marosvásárhelyi 
Nyugdíjasok Önsegélyző 

Pénztára 
előnyös kölcsönt nyújt 
12, illetve 24 hónapra.

Az érdekeltek a Marosvásárhely, Bolyai utca 36.
szám alatti székhelyünkön jelentkezhetnek hétfőtől
péntekig 7 és 14 óra között.

Román és magyar labdarúgó-
bajnoki és kupamérkőzések 

a televízióban
Szeptember 18., péntek:
* 18.00 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1: Chindia Tîrgovişte –

Nagyszebeni Hermannstadt (1. liga, 4. forduló)
* 21.00 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1: Gyurgyevói Astra – Ko-

lozsvári CFR (1. liga, 4. forduló)
* 21.00 óra, M4 Sport: SC Sopron – BVSC-Zugló (Magyar Kupa)
Szeptember 19., szombat:
* 14.00 óra, M4 Sport: Ráckeve VAFC – Ferencvárosi TC (Magyar

Kupa)
* 14.30 óra, Telekom Sport 1: Bukaresti Rapid – Turris Turnu Mă-

gurele (2. liga, 4. forduló)
* 15.00 óra, M4 Sport+: MVFC Berettyóújfalu – Dunaferr (Futsal

NB I)
* 16.00 óra, M4 Sport: Balassagyarmat VSE – DVTK (Magyar

Kupa)
* 19.00 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1: Sepsiszentgyörgyi Sepsi

OSK – Konstancai Viitorul (1. liga, 4. forduló)
* 21.00 óra, M4 Sport: Pápai Perutz FC – WKW ETO FC Győr (Ma-

gyar Kupa)
* 21.45 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1: CSU Craiova – FC Vo-

luntari (1. liga, 4. forduló)
Szeptember 20., vasárnap:
* 12.30 óra, DigiSport 1: Zsilvásárhelyi Viitorul Pandurii – FC Uni-

versitatea Craiova (2. liga, 4. forduló)
* 13.30 óra, M4 Sport: FC Tiszaújváros – Budapest Honvéd (Ma-

gyar Kupa)
* 16.00 óra, M4 Sport: Tiszaföldvár VSE – MOL Fehérvár FC (Ma-

gyar Kupa)
* 16.30 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1: FC Botoşani – Acade-

mica Clinceni (1. liga, 4. forduló)
* 18.45 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1: Aradi UTA – Jászvásári

CSM Politehnica (1. liga, 4. forduló)
* 21.30 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1: Bukaresti FCSB – FC

Argeş Piteşti (1. liga, 4. forduló)
Szeptember 21., hétfő:
* 18.00 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1: FK Csíkszereda – Pet-

rolul Ploieşti (2. liga)
* 21.00 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1: Medgyesi Gaz Metan –

Bukaresti Dinamo (1. liga, 4. forduló)

A ferencvárosi Ihor Haratyin (háttal) és Sigér Dávid ünnepli a csapat győzelmét Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd



REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, GARÁZSKAPUK és egyéb árnyékolástechnikai cikkek, au-
tomatizált változatok nagy választékban. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-638. (sz.-I)

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

A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes körű ellátást biztosít a segélyből (koporsó,
szállítás, balzsamozás, temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534. (20875-I)

CUKRÁSZLABORBA, TERMELÉSBE és ELADÁSBA személyzetet keresünk. Tel. 0745-668-883.
(22245-I)

ALKALMAZUNK EGY SZEMÉLYT a vajdaszentiványi Magic Pan pékségbe. Tel. 0722-304-786.
(8922-I)

ELÁRUSÍTÓNŐKET alkalmazunk ÉLELMISZERÜZLETBE Marosvásárhelyen. Tel. 0722-404-679.
(22247-I)

GYÁRTÓCÉG MINŐSÉGIRÁNYÍTÓ VEZETŐT alkalmaz. Jelentkezhetnek tapasztalt vagy kezdő sze-
mélyek, a betanítás lehetőségét biztosítjuk. Követelmény: felsőfokú végzettség. Az önéletrajzokat beküld-
hetik a következő e-mail-címre: dsu.mures@nituri.ro. Érdeklődni a 0265/319-971-es számon, 8–16 óra
között. 

A TIMKO PÉKSÉG alkalmaz 3. fokozatú BETEGNYUGDÍJASOKAT és üzleteibe NŐI MUNKATÁR-
SAT. Érdeklődni a Bodoni utca 85. szám alatt vagy a 0756-128-310-es telefonszámon. (64989-I)
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Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

Meghosszabbított 
nyitvatartás a lakosság-
nyilvántartó hivatalnál

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a személyazonossági igazolvá-
nyok kibocsátásával kapcsolatos kérelmek gyors és hatékony elbí-
rálása érdekében a lakosság-nyilvántartó hivatal ügyfélfogadása a
következő program szerint alakul:

– a választásokat megelőző időszakban, azaz a 2020.09.21–25.
közötti héten: 

– hétfőn, kedden, szerdán, pénteken 8.30–16 
– csütörtökön 8.30–18.30 
– szombaton, 26-án 8–16 
– vasárnap, 27-én 7–21

Elsőbbséget élveznek a következő okok miatti személyazonos-
sági-kérelmek:

– lejárt az érvényessége, elveszítették, ellopták, megsemmisült
vagy megrongálódott a személyazonossági igazolvány;

– megváltozott a lakcím;
– a tulajdonos nevének vagy szülei nevének, a születési helyének

vagy idejének módosulása;
– olyan személyazonossági cseréje, amilyent már nem bocsáta-

nak ki, de még érvényes;
– a települések és utcák besorolásának vagy nevének megválto-

zása, az ingatlanok számozásának módosulása, települések vagy
utcák létrejötte;

– új személyi szám.
Ideiglenes személyazonossági igazolványt a következő esetekben

bocsátanak ki:
– amikor az igénylő nem birtokolja a személyazonossági igazol-

vány kibocsátásához szükséges összes dokumentumot;
– a külföldi lakcímmel rendelkező, de ideiglenesen Romániában

tartózkodó román állampolgárok esetében.
Azok az állampolgárok, akiknek a személyazonossági igazolvá-

nya érvényessége a 2020. március 1. – szeptember 27. közötti idő-
szakban járt volna le, élhetnek szavazati jogukkal ennek
birtokában (a Központi Választási Iroda 81/2020. 09. 07-i határo-
zata alapján).

Bővebb információk a 0265-250-391-es telefonszámon, a hivatal
Lovasság/Călăraşilor utca 26-28. szám alatti székhelyén vagy az
intézmény www.tirgumures.ro honlapján.

Claudia Trif ügyvezető igazgató

18–26 év közötti nehéz/ hátrányos helyzetű fiatalok
függetlenné válásának folyamatában nyújt támogatást

az Outward Bound Romania Horizont –
Segítünk, hogy segíts magadon! nevű programja 

(jelenleg fiúhelyeink vannak szabadon).
Mit fedhet a hátrányos helyzet?
• elvált szülők
• elhunyt szülők
• nehéz anyagi körülmények
• nevelőszülőknél való nevelkedés/gyerekotthonban való nevelke-

dés.
Amit biztosítunk:
• kedvezményes lakhatási lehetőség Marosávásárhelyen (a Köves-

dombon)
• pályaorientációban, személyes és szakmai fejlődésben mentorálás

és anyagi támogatás
• közösségi programok – kulturális, sporttevékenység stb.
Elérhetőség:
Tóth Orsolya szociálpedagógus
Tel. +40748117475
E-mail: orsi.orizont@outwardbound.ro 

KERESSÜK HAGYATÉKI ELJÁRÁS ÉRDEKÉBEN 
Kozma István (született 1960. szeptember 25-én, meghalt 2019.

augusztus 1-jén, utolsó lakhelye Marosvásárhely) 
minden hozzátartozóját.

Kérjük, jelentkezzenek 2020. szeptember 21-ig 
a Holbach és Rózsa közjegyzői irodában.

Cím: Marosvásárhely, Retyezát utca 12. sz.
A jelen hirdetést idézésnek is tekintjük. (22239-I)



ADÁSVÉTEL

ELADÓK: porszívó, festmények, ke-
retek, rádió, tévé, varrógép, ajtók,
többféle bútordarab, lemezek, órák,
csergeterítő, üvegkorsók, többféle
nagy és kicsi edény, 15 db báránybőr,
sok baba, kerékpár, szőnyegek, fából
kiságy, sok tűzifa, szép sarokkanapé,
régiségek, ezenkívül sok egyéb, min-
den olcsón. Csere is érdekel.  Tel.
0265/242-342. (7902)

ELADÓ 52 fokos minőségi gyümölcs-
pálinka, ára 30 lej/l, minőségi házi
bor, ára 7 lej/l. Érdeklődni a 0265/261-
148, 0743-034-390 telefonszámon.
(8791-I)

ELADÓ: nagy szőlőprés, daráló, 50
és 25 l-es üvegkorsók, hegesztőké-
szülék, nagy Bosch flex és fúrógép,
villanygyalu, 50 méter háromeres
kábel. Tel. 0745-622-254. (8783-I)

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

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0742-866-
258. (8799)

ELADÓ veterán S100-as Skoda, 44
éves, 202.160 km-ben, műszaki vizs-
gája van, kitűnő állapotban. Tel. 0743-
211-281. (8036-I)

ELADÓ egy hektár lombhullató erdő
Ernye határában. Tel. 0745-388-286.
(sz-I)

ELADÓ 86 literes hűtőszekrény, 6
elemes olajos radiátor, infravörös fű-
tőpanel, festékszóró. Tel. 0744-868-
835. (8914-I)

FELAJÁNLOM veteményeskertem
megművelését hosszú távra, csekély
juttatás ellenében. Eladó 8 db önt-
vénykalorifer, veszek kétajtós ruhás-
szekrényt. Tel. 0726-692-020,
0743-179-407. (sz-I)

ELADÓ kanapé két fotellel, minden
darab kihúzható, tárolófiókkal rendel-
kezik. Tel. 0757-498-963. (8852-I)

ELADÓ tölgyfurnír, bútornak való fa-
anyag, többféle méretű és modellű
félkész bútorajtó tölgy- és cseresz-
nyefából. Tel. 0770-321-505. (8860)

ELADÓ szőlődaráló és szőlőprés. Te-
lefon: 0741-143-404. (sz-I)

LAKÁS

ELADÓ ház a Bodoni utcában: szoba,
konyha, pince, udvar telekáron, 160 m2.
Tel. 0746-462-514. (8760)

FIZIKAI személy, vásárolok I. osztá-
lyú, 2 szobás tömbházlakást köztes
emeleten, a Kövesdombon. Tel.
0748-020-982, 15-21 óra között.
(8502-I)

ELADÓ ház központhoz közel: öt
szoba, konyha, két fürdőszoba, két
mosdó, tartozékok 147 m2, szuterén
13 m2, udvar 390 m2. Tel. 0766-757-
283, 18–20 óra között. (8918)

KIADÓ 1-2 szobás lakást keresek
hosszú távra. Tel. 0756-607-969.
(8849-I)

KIADÓ kétszobás, I. osztályú lakás a
Pomicultorilor utcában, berendezve
és felszerelve (hűtő, mosógép és por-
szívó is). Tel. 0742-938-663. (8848-I)

ELADÓ kétszobás lakás a Măgurei
utcában,  a Kövesdombon, vagy
csere is érdekel egy garzonnal. Tel.
0745-996-819. (8773)

VÁSÁROLNÉK 2 vagy 3 szobás ma-
gánházat kis udvarral a központ kör-
nyékén. Telefon: 0741-143-404. (sz-I)

ELVESZETT

ELVESZTETTEM három kulcsot
piros zsinóron, a Budai negyedben.
Aki megtalálta, telefonáljon, hálás le-
szek! Tel. 0743-211-281. (9006-I)

MINDENFÉLE

ÉPÍTKEZÉSI munkát vállalunk. Tel.
0770-621-920. (8789-I)

ÉPÍTŐCÉG 15%-os kedvezménnyel
vállal háztetőkészítést, tetőfedést Lin-
dab cserépből, cserépforgatást, külső
és belső munkálatokat, javítást, kerí-
tés- és kapukészítést, bontást is. Tel.
0747-634-747. (8789-I)

MAGÁNSZEMÉLYKÉNT vállalom
kisebb tetők fedését, házak szigete-
lését polisztirénnel, melléképületek
bontását, kerítések  készítését, kapuk
festését stb. Tel. 0741-457-006.
(8776-I)

VÁLLALJUK sírkeretek, kripták, fed-
lapok, sírkövek készítését és bármi-
lyen munkát, ami hozzá tartozik,
elfogadható áron. Tel. 0752-643-455.
(8709-I)

TERMOPÁN ajtók és ablakok javí-
tása, szúnyogháló készítése. Tel.
0771-383-725. (8740-I)

ÉPÍTKEZÉSI CÉG vállal bármilyen
építkezési munkát. Tel. 0741-352-
972. (sz-I)

SÍRKÖVEKET, SÍREMLÉKEKET ké-
szítünk mozaikból és gránitból. Mo-
zaik fedőlapot, feliratokat, felújítást és
sírtisztítást vállalunk. Tel. 0749-758-
088. (8626-I)

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

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

VÁLLALUNK tetőkészítést A-tól Z-ig,
kisebb tetőjavítást, ácsmunkát, man-
zárd-, csatorna-, lefolyókészítést, szi-
getelést és tömbházak szigetelését
is. Tel. 0742-397-376. (8673-I)

VÁLLALOK Lindab-lemezzel tetőfe-
dést, bármilyen ács- és bádogosmun-
kát, tetőfestést, ereszcsatorna, lefolyó
készítését, külső szigetelést, kisebb
javításokat. Tel. 0755-839-372.
(8656-I)

VÁLLALUNK: vakolást, külső
(homlokzati) javítást, ácsmunkát,
járólaplerakást, kerítésjavítást. Tel. 0751-
994-964. (8695)

MOSÓGÉPEKET és hűtőszekrénye-
ket javítok. Tel. 0755-825-502. 
(8102-I)

IDŐSGONDOZÁST vállalok. Tel. 0754-
482-276. (8923)

KŐMŰVESMUNKÁT, festést vállalok.
Tel. 0754-698-356. (8782)

IDŐSGONDOZÁST vállalok lakás el-
lenében. Tel. 0740-846-127. (8843-I)

PARKETTCSISZOLÁST vállalok.
Tel. 0747-346-252. (8807-I)

BETEGGONDOZÁST vállalok. Tel.
0755-412-974. (8842-I)

ÁPOLÓNŐ segít hozzátartozók nélküli,
egyedülálló időst hetente kétszer. Tel.
0758-790-085. (8821)

BIOLÓGIÁBÓL komoly, alapos fel-
készítőt tartok orvosi vagy más
egyetemre, érettségire. Tel. 0742-
666-631. (8834-I)

KISISKOLÁS gyerekek iskola utáni
felügyeletét és a tanulásban való se-
gítését vállalom. Pedagógusi végzett-
séggel és többéves tanügyi
tapasztalattal rendelkezem. Tel.
0742-666-631. (8834-I)

KÉT KISCICÁT ajándékozok sze-
rető gazdinak. Tel. 0770-546-075. 
(sz-I)

ÚJ ÉS RÉGI tető, régi tető felújítása,
újralécezés, tetősíkhajlatok
kiegyengetése, tetőátforgatás, részleges
javítás vagy felújítás, beázások
megszüntetése, viharkárok helyreállítása,
kúpcserepek lekenése, zsindelyezés,
ereszcsatorna-rendszerek, lapos tető
csapadékvíz elleni szigetelése, tetőfedés
kettős fedéssel (hódfarkú cserép), lécek
cseréje, fóliázása, régi szarufák
megerősítése. Tel. 0732-647-889. (8799)

MINDENFÉLE tető készítése, szige-
telés, festés. 15% kedvezmény
nyugdíjasoknak. Tel. 0756-232-404.
(8918-I)

KÉSZÍTEK és javítok tetõt, bármilyen
szigetelés, festés, járólap- és parket-
talerakás. Tel. 0751-619-617. 
(8817-I)

BÁRMILYEN tetőfedést, kisebb
javításokat, szigetelést, külső, belső
munkát vállalunk. Misi. Tel. 0735-288-
473. (8861)

TETŐKÉSZÍTÉS, tetőjavítás, tetőfedés
cseréppel, fémcseréppel, csatornázás,
lefolyók készítése, manzárdolás,
műemlék épületek festése, javítása,
bármilyen javítási munkálatok. Garanciát
vállalunk. Tel. 0744-857-964. (8870)

MEGEMLÉKEZÉS

„Az én időm hamarabb lejárt,
mint szerettem volna, bocsássa-
tok meg, én nem tehettem róla.
Nem búcsúztam tőletek, nem tud-
tam, hogy örökre elmegyek. Sze-
rettem volna még köztetek élni,
drága szeretteimet átölelni.”
Megállunk néma sírod mellett,
szeretnénk megfogni még egy-
szer a kezed, és megköszönni
végtelen szereteted. Imádtad csa-
ládod, mindenkit szerettél, bol-
dog voltál, ha örömöt szereztél.
Elfeledni téged soha nem lehet,
te voltál a jóság és a szeretet. El-
vitted a fényt, a meleget, csak egy
sugarat hagytál: az emlékedet.
Két kezed munkáját mindenhol
látjuk, áldott, szép emléked, míg
élünk, szívünkbe zárjuk. 
Fájó szívvel emlékeztünk szep-
tember 16-án a legdrágább férjre,
édesapára, nagytatára, apósra,
apatársra, vőre, gyermekre, ro-
konra, jó barátra, ismerősre, a
búzaházi születésű SZABÓ 
MIKLÓSRA, az IRA volt vízszere-
lőjére, valamint a PITCO alkalma-
zottjára halálának első
évfordulóján. Arany volt a szíved,
szeretet az életed, de Isten elhí-
vott a végtelenbe, mert szeretett.
Örök hála és köszönet az egy-
mással töltött szép évekért. Em-
léked legyen áldott, nyugalmad
csendes! Emléked örökké meg-
őrizzük. (8813-I)

Szomorú szívvel emlékezünk
drága szüleink, id. SERES 
FERENC és SERES IDA halálának
15. és 10. évfordulójára. Szívünkben
örökre élni fognak. Gyermekeik,
unokáik és dédunokáik. (8841-I)

Fájó szívvel emlékezünk a csa-
ládfőre, ASZALÓS SÁNDORRA,
aki  már 13 éve, szeptember 29-
én hunyt el, és ifj. ASZALÓS
SÁNDORRA, aki most két éve,
szeptember 20-án hunyt el.
Örökre eltávoztak, nekünk nem
maradt, csak a bánat. Adjon a Jó-
isten nekik örök nyugodalmat, és
nekünk, ittmaradottaknak, bele-
nyugvást. Szeretteik. (8851-I)

„Kinek mondod azt, hogy szeretlek,
ha már Ő, kinek mondanád, nincs
veled?
Ki ölel majd át, mikor bánat ér,
s ki óv attól, mitől a bátor is fél?
Menj tovább, de emlékezz,
mert érted volt Ő!
S ha majd halványul emléke,
csak a szépet keresd újból elő!”
Soha el nem múló fájdalommal
emlékezünk a nyárádszentbene-
deki LÁSZLÓ IDA-ÉVÁRA halálá-
nak 14. évfordulóján. Te már ott
vagy, ahol nincs fájdalom, sírodra
szálljon áldás és nyugalom, álmaid
a földben legyenek csendesek,
Isten őrködjön pihenésed felett.
Csak az idő múlik, feledni nem
lehet, szívünkben örök a fájdalom
és a szeretet. Szerettei. (mp)

Emlékeinkben él egy arc, egy
végtelen szeretet, amit tőlünk
senki el nem vehet. Téged elfe-
ledni soha nem lehet, elmúlik az
élet nélküled. Nem halljuk a han-
god, nem fogjuk a kezed, hiába
várunk, te nem jössz el. Virágot
viszünk néma sírodra, de téged
már nem hozhatunk vissza. 
Soha nem múló fájdalommal em-
lékezünk BERECZKY ATTILÁRA
szeptember 18-án. Már négy éve,
hogy itthagyott bennünket. Akik
ismerték és szerették, gondolja-
nak rá kegyelettel. Bánatos édes-
anyja, édesapja és a rokonok.
Nyugodjál békében, drága gyer-
mekünk! (8863-I)

ELHALÁLOZÁS

Fájdalommal tudatjuk, hogy a
szerető férj, édesapa, nagyapa, 

BOROS ZOLTÁN-ALPÁR 
a marosvásárhelyi sporttanács
egykori építésze és a sepsiszent-
györgyi megyei tanács építészeti
felügyelője, 77 éves korában, rövid
szenvedés után elhunyt. Szűk csa-
ládi körben búcsúzunk tőle. 

A gyászoló család. (-I)

Szomorú szívvel és mély fájda-
lommal tudatjuk, hogy a szeretett
feleség, édesanya, nagymama és
testvér, 

KALAMÁR ANNA 
született Spirel Anna 

életének 77. évében eltávozott az
élők sorából. Temetése szeptem-
ber 18-án, pénteken 14 órakor
lesz a római katolikus temető
felső kápolnájából, katolikus
szertartás szerint. 

A gyászoló család. (8872-I)

Mély fájdalommal, de Isten aka-
ratában megnyugodva tudatjuk,
hogy 

dr. HINTS MAGDA 
nyugalmazott főgyógyszerész  

életének 92. évében csendesen
megpihent, visszaadva lelkét Te-
remtőjének. Földi maradványait
szűk családi körben helyeztük
végső nyugalomra a marosvá-
sárhelyi református temetőben
levő  családi sírba. 

A gyászoló család. (8855-I)

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a sze-
retett férj, apa, após, nagytata,
rokon és jó szomszéd, 

GÁL LAJOS 
rövid szenvedés után szeptem-
ber 15-én elhunyt. Béke poraira! 

A gyászoló család. (8859-I)

Köszönjük, hogy éltél, és min-
denkit szerettél, 
nem haltál meg, csak álmodni
mentél. 
Szívünkben itt él emléked örökre,
ha látni akarunk, felnézünk az
égre. 
A csillagok között utazol tovább, 
ott várj ránk, ha időnk lejárt. 
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, édesapa, nagy-
apa, testvér, rokon, barát és jó
szomszéd, 

GYÖRGY ATTILA 
79 éves korában csendesen meg-
pihent. Temetése szeptember 19-
én 12 órakor lesz a marosvásár-
helyi református temetőben. 
Búcsúzik tőle szerető családja.
(sz-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Nehéz szívvel búcsúzunk osz-
tálytársunktól, barátunktól,
BOROS ZOLTÁNTÓL. Hiá-
nyozni fog kedves, mindig
vidám lényed a 60. érettségi
találkozón. Emléked  legyen
áldott, lelkedet kísérje fény az
égi út felé. Együttérzésünket
fejezzük ki gyászoló feleségé-
nek és gyermekeinek a meg-
próbáltatásban. A Bolyai
Farkas Líceumban 1960-ban
végzett  osztálytársak (XI. B)
és iskolatársak. (8865-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetet mondunk mindazok-
nak, akik ismerték  és szerették
SZÁSZ KATALIN sáromberki
lakost, aki életének 75. évében
elhunyt, temetésén részt vettek
és sírjára virágot helyeztek.
Bánatos férje, Árpi, fia, Gyuri, két
unokája, két dédunokája, három
testvére, a szomszédok és
ismerősök. Nyugodjon békében!
(8868-I)
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A hirdetési rovatban 

megjelent közlemények,
reklámok tartalmáért 

a hirdetésfeladó 
vállalja a felelősséget!

A csillagok közé szálltál, onnan figyelsz
ránk. Lehunytad a szemed, csendben
elmentél, elhagytad a házat, amit úgy
szerettél, itthagytál mindent, amiért küz-
döttél.
Halálának 30. évfordulóján fájó szívvel
emlékezünk a legdrágább férjre, édes-
apára és nagyapára, a szabédi szüle-
tésű BANDÁR JÓZSEFRE (Muci).
Emlékét megőrzi bánatos felesége, Er-
zsébet, lányai: Éva és Erzsébet, veje,
Ady, unokái: Attila-Csaba és Andrada,
dédunokája, Dániel-Csaba. 
Nyugodj békében! (8858-I)
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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.  

Helyi Közszállítási
Vállalat Rt., 

Marosvásárhely
A tanulók figyelmébe!
A marosvásárhelyi lakhely-

lyel rendelkező tanulók tudo-
mására hozzuk:

– a kártya típusú utazási di-
ákigazolványok 2020. október
15-ig érvényesek.

Azok a tanulók, akik nem
rendelkeznek ilyen kártyával,
az ellenőrző könyvükkel 
utazhatnak. 

A Covid–19-világjárvány
okozta helyzet következtében
elhatároztuk, hogy a kártya tí-
pusú utazási igazolványokat
kérésre és az okatási intézmé-
nyek által benyújtott rende-
lésre állítjuk ki.

Tatár Béla vezérigazgató

VíZZEL ÉS SZAPPANNAL RENDSZERESEN
KEZET MOSUNK

MINDIg HORDJUK AZ ARCMASZKOT, 
MINT A SZUPERHŐSÖK

BETARTJUK A TÁVOLSÁgOT
AZ ISKOLÁBAN ÉS JÁTÉK KÖZBEN IS

KÖVETJüK A TANÁROK 
UTASíTÁSAIT

EGY CSAPAT VAGYUNK, BIZTONSÁGBAN MEGŐRIZZÜK A JÖVŐNKET


