
Egy kísérleti projekt keretében a tanévkezdés napjától, hét-
főtől megkétszerezik Marosvásárhelyen az autóbuszok szá-
mát négy városi útvonalon, az egyik, megkülönböztető
felirattal ellátott jármű kizárólag diákokat szállít majd isko-
lába. Az iskolabuszokon egy helyi rendőr, valamint a közszál-
lítási vállalat ellenőre felügyel majd a tanulók biztonságára
– jelentették be tegnapi sajtótájékoztatójukon Soós Zoltán,
Marosvásárhely polgármestere és Portik Vilmos, a városi
közszállításért felelős alpolgármester.

A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal a helyi közszállítási válla-
lattal közösen – egy kísérleti projekt keretében – hétfőtől a reggeli csúcs-
időben megkétszerezi az autóbuszok számát négy városi útvonalon.
Ezek: a 10-es járat, amely az Egyesülés negyedből, a Nyárfa utcából
indul 7.20 órakor, és 7.40-kor halad el a kórháznál; a kombinát és kórház
között közlekedő 18-as járat, amely 7.20-kor indul a vegyipari kombi-
náttól, és a kórháznál 7.50-kor halad el; a Tudor negyed és a SMURD
között közlekedő 19-es járat, amely 7.20-kor indul a tudori végállomás-
ból (Centrofarm) és 7.50-kor ér a kórházhoz. A negyedik útvonal, ame-
lyen iskolabusz közlekedik hétfőtől, az a 23-as járaté, ez 7.25-kor gurul

Jobb adni,
mint kapni!
Különböző tanszereket, iskolaszereket
lehet adományozni, mint például: füze-
tek, színes ceruzák, tornazsák és
bármi egyéb, amire minden diáknak
szüksége van tanévkezdéskor. Lehet-
séges, hogy nem tűnik nagy dolognak,
viszont számos családnak ez egy óri-
ási kiadás, amit nem tud fedezni. 
____________2.
Helyi termékek
vására
Nyárádgálfalván
A múlt hét végén ismét megszervezték
a helyi termelők községi kiállítását
Nyárádgálfalván: idén a gazdák és
kézművesek csak szűkebb körben
mutatták be a terményeiket és termé-
keiket, de ha a járvány elmúlik, na-
gyobb teret biztosítanak a kiállításnak
– ígérik a szervezők.
____________4.
Táncünnep három
évforduló jegyében
Hagyományosan Székelyudvarhely ad
otthont szeptember 10–11-én az Erdé-
lyi Táncháztalálkozónak. A kétnapos
programsorozat fényét hármas évfor-
duló, a hetvenedik születésnapját ün-
neplő Magyar Állami Népi Együttes, a
két évtizedes múltra visszatekintő Ha-
gyományok Háza és a szintén husza-
dik születésnapját tartó Folker
együttes emeli. 
____________15.
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Vészcsengők

Nem kapkodják el a politikai válság megoldását a döntéshozók,
eddig arról sikerült dönteni, hogy a bizalmatlansági indítvány sza-
vazásával kivárják az alkotmánybíróság döntését. Nem hallják köz-
ben az egyre gyakoribb vészcsengőket.

Nem fordult elő túl gyakran az utóbbi évtizedekben, hogy az üzleti
szféra pontosan célzott üzenettel jelezze: megtelt a hócipője a poli-
tikai cirkuszokkal. Most az egyik befolyásos vállalkozói szervezet az
elnöknek címzett egy nyílt levelet, amelyben finoman, de emlékez-
tette, hogy elmulasztott eleget tenni alkotmányos kötelezettségének,
miszerint egyeztetnie kellett volna a pártokkal a politikai krízis meg-
oldása érdekében. Ez a jelzés egyszerre jött az egyik tekintélyes nem-
zetközi hitelminősítő elemzésével, amely részletekbe menően
fejtegeti, hogy a kormányválság ronthat az ország adósbesorolásán.

Ezek a jelek pontosan mutatják, hogy a gazdasági döntéshozók
már le is tárgyalták és el is fogadták a maguk bizalmatlansági in-
dítványát a kirúgott bankár kabinetjét illetően, csak az a kérdés,
hogy az államelnöki palota alapból nem különösebben gyors felfo-
gású lakójának mikor esik le a tantusz. Mert alig lesznek túl a libe-
rálisok a maguk tisztújító kongresszusán, máris jön az október, és
vele együtt a határidő, amikor az említett hitelminősítő közzé kell
tegye az ország adósságkockázati osztályzatát. Ennél a minősítőnél

(Folytatás a 3. oldalon)

Benedek István

Helyi rendőr felügyel majd a gyerekek biztonságára

Négy különjárat indul a diákok számára



Az idei tanév elején a Maros Megyei Magyar Di-
áktanács és a Proactiv Transilvania csapata kö-
zösen támogatja a szegényebb, hátrányos
helyzetű gyermekeket. 

Ebben kérik mindenki segítségét! Különböző tanszere-
ket, iskolaszereket lehet adományozni, mint például: füze-
tek, színes ceruzák, tornazsák és bármi egyéb, amire
minden diáknak szüksége van tanévkezdéskor. Lehetséges,
hogy nem tűnik nagy dolognak, viszont számos családnak
ez egy óriási kiadás, amit nem tud fedezni. Állami támo-
gatásból is kapott közel 6000 diák felszerelést, azonban
nem szabad elfelejteni, hogy sokan nem élhettek ezzel a
lehetőséggel, mert egyrészt bonyolult volt a pályázás, más-
részt sok család jövedelme meghaladta a küszöbértéket,
így ők már nem igényelhették a támogatást, pedig rászo-
rulnának. Olyan helyzetről is lehet hallani, hogy le kell
mondjanak az ételről annak érdekében, hogy tudják meg-
vásárolni a szükséges tanfelszereléseket. Amennyiben tu-

dunk, segítsünk, hiszen egy tanévkezdés nem egy esetben
több száz lejt is ki tud venni a háztartások pénztárából, és
sajnálatos módon ezt nem mindenki engedheti meg magá-
nak, vagy csak nagy áldozatok árán. 

Kelemen Áron, a Proactiv Transilvania Egyesület elnöke
elmondta, hogy sokaknak szükségük van a segítségre. A
beérkező kéréseket az egyesület összegyűjti, az a cél, hogy
minél több rászorulónak tudjanak segíteni. Ugyanakkor
hozzátette, hogy bármilyen kicsi adomány is sokat számít-
hat, illetve bármilyen kérdéssel és felajánlással lehet biza-
lommal fordulni hozzá a 0741-436-367-es telefonszámon.
Szabó Szabolcs, az MDT elnöke arra kér mindenkit, hogy
segítsen, hogy ők is segíthessenek. A csomagokat a II. Rá-
kóczi Ferenc Római Katolikus Teológiai Líceum kapusszo-
bájába lehet leadni minden hétköznap 8.30 és 13.30 óra
között.

Mindenkire és minden kicsi támogatásra szükség van
ahhoz, hogy minden hátrányos helyzetű gyermek iskola-
táskája ne csak reménnyel és jókedvvel teljen meg az is-
kolakezdés idején, hanem hasznosabbnál hasznosabb
tanszerekkel is! 

A Plasmaterm Rt. alkalmaz: 
- fémmegmunkáló műhelybe munkást

- villamosmérnököt vagy diplomás villanyszerelőt
- kerámiaforma-készítő műhelybe munkást – 

ebben a műhelyben a munka három váltásban történik. 
A helyszínen betanítást vállalunk. 
Amit kínálunk:

Az önéletrajzokat a secretariat@plasmaterm.ro
vagy a Bodoni utca 66/A (Plasmaterm) postacímre küldhetik.  Telefon: 0730-708-011. 

Kirándulás
A Maros Megyei Magyar Nyugdíjasok Klubja, valamint az
Erdélyi Magyar Baloldal kirándulást szervez szeptember
18-án Torockóra és Nagyenyedre. Érdeklődni a 0744-928-
299-es telefonon lehet. A jelentkezőktől oltási igazolványt
kérnek. Utolsó jelentkezési nap szeptember 16.

Nemes célért tekernek
Szeptember 18-19-én, idén második alkalommal szervezi
meg a Tekerj egy jó célért adománygyűjtő kerékpáros ren-
dezvényt a Marosszéki Közösségi Alapítvány. Ezúttal 16
nemes célra lehet adományozni, illetve – a megszokottól
eltérően – még két másik helyszínt is biztosítanak a teke-
résre. Az extrémebb helyek kedvelőinek lehetőségük lesz
az erdőben kerékpározni a Tekerj Wild eseményen. A gye-
rekek is – elkerülve a forgalmat – a főtéren tekerhetnek
egy jó célért a Tekerj Junioron. Aki szeretné bejárni a vá-
rost, és közben élvezni az ellenőrző pontok meglepetéseit,
részt vehet a Tekerj Cityn. Azokat, akik a három esemény
valamelyikén részt szeretnének venni, arra kérik, hogy tölt-
sék ki az online előregisztrációs űrlapot. Az előregisztrá-
lókat az űrlapon megadott elérhetőségükön SMS-ben
értesítik, ha Tekerj! applikációt tesznek közzé az App Store
és a Google Play platformokon, amelyen keresztül kivá-
laszthatják az általuk támogatott ügyet, és online fizethet-
nek az előzetes regisztráció során kiválasztott részvételi
csomagért. Az online űrlap kitöltése a részvétel előfelté-
tele. Azoknak, akik nem vesznek részt az eseményen, a
honlapon szintén van lehetőségük adományozni.

Jelentkezőket várnak a Napsugárba
Az idén is folytatja tevékenységét a Maros Művészegyüt-
tes utánpótlás-csoportja, a Napsugár. A szervezők tizedik
életévüket betöltött fiúk és lányok jelentkezését várják a
0744-836-936-os telefonszámon (Füzesi Albert táncok-
tató). A foglalkozások szeptember 13-ától kezdődnek a
Maros Művészegyüttes próbatermében.

Színészet iránt érdeklődő
kamaszokat keresnek

A Kamaszok Ifjúsági Színtársulat bővítené csapatát, ezért
szeptember 28-án, kedd délután 5 órától a színészi hivatás
iránt érdeklődő 12 és 17 év közötti lányok és fiúk jelentke-
zését várja a társulat székhelyén, a marosvásárhelyi vár
Kapubástyájában tartandó felvételire, melyre egy rövid,
bármilyen stílusú verssel és egy dallal kell készülni. Érdek-
lődni a 0726-221-504-es telefonszámon lehet. 

Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

Ma NIKOLETT és
HUNOR, 
holnap TEODÓRA napja.
TEODÓRA: a Teodor férfi-
név női párja. Két ógörög szó,
az „isten” jelentésű theos és
az „ajándék” jelentésű doron
összetételéből származik.

10., péntek
A Nap kel 

6 óra 53 perckor, 
lenyugszik

19 óra 45 perckor. 
Az év 253. napja, 
hátravan 112 nap.

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2021. szeptember 9.
1 EUR 4,9482
1 USD 4,1824

100 HUF 1,4098
1 g ARANY 241,3481

IDŐJÁRÁS
Többynire napos
Hőmérséklet:

max. 23 0C
min. 6 0C

Megyei hírek

A csütörtöki lottóhúzás nyerőszámai
12, 45, 36, 11, 44 +6 NOROC PLUS: 9 8 9 1 2 2 

3, 9, 28, 10, 35, 23 SUPER NOROC: 6 2 5 2 9 9

47, 36, 13, 19, 49, 38 NOROC: 5 3 6 1 4 0 6

Szüreti mulatság
Szeptember 11-én, szombaton egész napos szüreti mu-
latságot szervez a kelementelki szőlőhegy alatt a Kis-Kü-
küllő Borlovagrend. Délelőtt csőszök és huszárok járják
rezesbanda-kísérettel a környező településeket, hívo-
gatva a lakosságot az ünnepségre. déli 12 órától szüreti
kaláccsal és pálinkával fogadják a vendégeket. Az ünne-
pélyes megnyitó 13 órakor kezdődik. Fellépnek erdő-
szentgyörgyi és gyulakuti hagyományőrző csoportok,
műsorvezető Kilyén Ilka színművész, aki az alkalomhoz
illő dalokat is fog énekelni. Főzőverseny, ökörsütés, must-

és borkóstolás, valamint más meglepetések teszik hangu-
latossá a mulatságot. 18 órától Syntia énekesnő szóra-
koztatja a jelenlévőket, A mulatságot a Corax együttes 19
órakor kezdődő előadása és tűzijáték zárja.

Vásár a Rózsák terén
Szeptember 8-án, szerdán kezdődött és 12-éig, vasárna-
pig tart a marosvásárhelyi Rózsák terén a helyi termelői
vásár. A vásárlók hagyományos termékek, kézműves tár-
gyak, természetes alapanyagú piperecikkek, virágkompo-
zíciók gazdag választékából válogathatnak. A kínálatból a
házi készítésű ételek – friss kenyér, kalács, palacsinta –,
édességek és italok sem hiányoznak. A vásár naponta
reggel 9 órától este 10 óráig tart nyitva.

RENDEZVÉNYEK

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

Nagy-Bodó Szilárd
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Jobb adni, mint kapni!
Segítség fiataloktól fiataloknak

Jótékonysági motorozás
Szeptember 18-án, jövő szombaton nyolcadik alkalom-

mal kerül megrendezésre a magyarfülpösi jótékonysági
motoros felvonulás. Az idén a Daimler MC Nomads, a Big
Red Machine Prospect Charter Mures és a Sons of Attila
RC motorosklubok által szervezett, nagy hagyományú jó-
tékonysági akcióra motorosokat és civileket egyaránt vár-

nak. A tradícióhoz híven a résztvevők ezúttal is egy tank
benzin árával támogatják a mélyszegénységben élő gyere-
keket nevelő és iskoláztató, a helyi Szivárvány Házat mű-
ködtető alapítvány munkáját. Gyülekező 12 órakor a
Daimler MC Nomads marosvásárhelyi klubházánál (a Si-
naia utcai Ursus Sörház udvarán) vagy 13.30 órakor a
szászrégeni Lidl parkolójában, ahonnan közösen motoroz-
nak ki a résztvevők Magyarfülpösre.

• teljesítmény szerinti dinamikus bérezés
• utazási pénz
• étkezési jegy

• egészségügyi magánbiztosítás
• barátságos, segítőkész munkaközösség.

Forrás: MDT Facebook-oldal



az ország adósosztályzata jelenleg a még éppen befek-
tetésre ajánlott szint. Ezen a szinten még lehet kölcsönö-
kért oldalogni a nemzetközi befektetőkhöz. Ez alatt már
csak az egyszerűen bóvlinak nevezett kategória van;
amelyik országot oda sorolják be a minősítők, az kilin-
cselhet kölcsönért, legfeljebb udvarias mosolyokat fog
kapni, pénzt nem. És szép hazánk államháztartásának je-
lenlegi állapotában, amikor a költségvetési bevételek
alig fedezik az állami béreket és a szociális juttatásokat,
a hitelcsap elzárása egyenértékű lenne egy gyors ka-
tasztrófával. Ami az adófizetők szintjén a múlt évtized
elején megélt megszorító intézkedéseket jelent. Amúgy,
ha ilyen iramban folytatódik az adósság halmozása,
hosszabb távon ugyanaz lesz a végeredmény. Ezért kel-
lene a kormánypalotából is kiadni a menlevelét a néhai
bankárnak, aki a költségvetés-kiegészítéssel is rászolgált
erre. A legnagyobb mértékben a tartalékalap keretét nö-
velte meg, ahonnan közvetlen utalással lehet pénzt adni,
például azoknak az önkormányzatoknak, ahonnan majd
a küldöttek szavazatait várja a pártkongresszuson. 600
millió lej volt a tartalékalap eredeti kerete az egész évre,
most közel 2,4 milliárd lejre, négyszeresére növekedett.
Így nem nehéz győzelemre készülni a kongresszuson. A
számla majd nekünk jön erről is, vagy nagyon hamar, ha
a hitelminősítők úgy gondolják, vagy később.

2200 felett az új koronavírus-
fertőzöttek száma

2226 új koronavírusos esetet azonosítottak Romá-
niában a szerdai jelentés óta, közel 40 ezer teszt
alapján, közölte csütörtökön a stratégiai kommuni-
kációs törzs (GCS). Az új esetekkel 1.113.381-re
emelkedett az országban a járvány kezdete óta azo-
nosított koronavírus-fertőzöttek száma. Ebből
1.062.366-ot gyógyultnak nyilvánítottak. A szerdai je-
lentés óta 79 koronavírussal összefüggésbe hozható
halálesetet jelentettek, ebből 40 korábban történt.
Jelenleg 3985 személyt kezelnek kórházban koro-
navírussal Romániában, ebből 523-at intenzív osz-
tályon. A beutaltak közül 99-en kiskorúak, közülük
8-an vannak intenzív osztályon. Románia területén
13.939 igazoltan koronavírus-fertőzött személy van
otthoni, 3647 intézményi elkülönítésben, ugyanakkor
54.291 személy van házi, 86 intézményes karantén-
ban, jelentette a GCS. (Agerpres)

Tovább nőtt a külkereskedelmi
mérleghiány

Az idén az első hét hónapban 28 százalékkal,
12,864 milliárd euróra nőtt Románia külkereskedelmi
mérleghiánya a tavalyi év azonos időszakához mér-
ten – közölte csütörtökön az országos statisztikai in-
tézet. A vizsgált időszakban a román kivitel 24,5
százalékkal, 42,511 milliárd euróra nőtt, míg a beho-
zatal 25,4 százalékkal, 55,375 milliárd euróra emel-
kedett. Júliusban a kivitel 14,6 százalékkal, 6,361
milliárd euróra nőtt a tavalyi év hetedik hónapjához
képest, ugyanakkor a behozatal 24,3 százalékkal,
8,547 milliárd euróra bővült, így júliusban a román
külkereskedelmi mérleg deficitje 2,185 milliárd euró
volt. (MTI)

EMA: az AstraZeneca
oltóanyaga idegrendszeri
rendellenességet okozhat

Az Európai Gyógyszerügynökség csütörtökön beje-
lentette, hogy az AstraZeneca cég koronavírus elleni
oltóanyaga, a Vaxzevria, igen ritka mellékhatásként
Guillain-Barré-szindrómaként (GBS) ismert ideg-
rendszeri rendellenességet okozhat. A hágai szék-
helyű testület illetékes kockázatértékelő bizottsága
úgy döntött, hogy a szindrómát a vakcina új mellék-
hatásaként fel kell venni a termékismertetőbe, és
nyomatékosan felhívni az egészségügyi szakembe-
rek és a betegek figyelmét erre a kockázatra. Július
végéig mintegy 592 millió adag oltóanyag beadása
után 833 GBS-esetet jelentettek világszerte. Június-
ban az EMA a Johnson and Johnson gyógyszercég-
vakcinájával kapcsolatban hívta fel a figyelmet a
szindróma kialakulásának kockázatára. (MTI)

Házkutatást tartottak két német
minisztériumban

Az igazságszolgáltatás akadályozásának gyanúja
miatt házkutatást tartottak csütörtökön a német szö-
vetségi pénzügyminisztériumban és az igazságügyi
minisztériumban. Az osnabrücki ügyészség által
megerősített sajtójelentések szerint rendőrök és az
ügyészség munkatársai iratokat foglaltak le a két
berlini minisztériumban. A nyomozás középpontjá-
ban a pénzügyminisztérium felügyelete alá tartozó
szövetségi vámhatóság pénzmosás elleni osztálya,
az angol elnevezésű pénzügyi hírszerzési egység
(Financial Intelligence Unit – FIU) áll. A gyanú szerint
a FIU-ból nem továbbítottak megfelelően bankoktól
érkezett jelentéseket, amelyek millió eurós nagyság-
rendű pénzmosásgyanús esetekről szóltak, és ezzel
akadályozták a bűnüldöző szervek munkáját. (MTI)

Ország – világ

Vészcsengők
(Folytatás az 1. oldalról)
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A házbizottság elnapolta
a bizalmatlansági indítvány vitáját

Meghatározatlan ideig elnapolták a Florin Cîţu ve-
zette jobbközép kormány elleni bizalmatlansági in-
dítvány parlamenti vitáját és a szavazást. A
kétkamarás parlament egyesített házbizottsága
csütörtökön úgy döntött: az indítvány napirendre
tűzésével megvárják, hogy az alkotmánybíróság ál-
lást foglaljon az előterjesztés szabályosságát ille-
tően.

Az alkotmányossági panaszt a kormány emelte a parlament
ellen, arra hivatkozva, hogy a kormánykoalícióban részt vevő
USR–PLUS szövetség szabálytalanul terjesztett be – az ellen-
zéki Románok Egyesüléséért Szövetséggel (AUR) közösen –
bizalmatlansági indítványt saját kormánya ellen. A kormány
egyebek mellett azt kifogásolja, hogy az indítványhoz online
beküldött vagy fénymásolt aláírásokat is mellékeltek, beter-
jesztéséről pedig a parlament nem küldött még aznap (aho-
gyan az alkotmány előírja) hivatalos tájékoztatást a
kormánynak.

Az alkotmánybíróság várhatóan jövő héten tűzi ki a panasz
elbírálásának időpontját. A testület szeptember 15-ig adott ha-
táridőt a kormánynak és a parlamentnek, hogy álláspontját elő-
terjessze.

A bizalmatlansági indítványt csütörtökön ismertették a par-
lamentben.

Korábban a kormány vezető erejét képező Nemzeti Liberá-
lis Párt (PNL) és a legnagyobb frakcióval rendelkező ellenzéki
Szociáldemokrata Párt (PSD) a házbizottsági ülés bojkottálá-
sával hátráltatta az indítvány napirendre tűzését. A kormány-
buktatási próbálkozás szavazás alá bocsátását különböző
megfontolások miatt késleltető nagy pártok azonban kényte-

lenek voltak taktikát váltani, miután – a miniszterelnökkel a
PNL elnöki tisztségéért versengő – Ludovic Orban képvise-
lőházi elnök és Anca Dragu, az USR-PLUS-os szenátusi elnök
csütörtökre összehívta a parlament két házának együttes ülé-
sét.

Miután a PSD és a PNL felhagyott a bojkottal, csütörtökön
a házbizottságban mindkét nagy párt elfogadta a – kormány-
ban részt vevő – RMDSZ javaslatát, hogy a bizalmatlansági
indítvány vitáját és a szavazását halasszák az alkotmánybíró-
sági döntés utáni időpontra. A bizalmatlansági indítvány par-
lamenti vitájának időzítése kulcsfontosságú a PNL-n belüli
hatalmi harc szempontjából, Cîţunak ugyanis alapvető érdeke,
hogy tisztségben lévő miniszterelnökként vegyen részt szep-
tember 25-én a PNL tisztújító kongresszusán.

A PSD továbbra is azt állítja, hogy meg akarja buktatni a
Cîţu-kormányt, és előre hozott választásokat akar, de olyan el-
járás nyomán, amelynek törvényessége vitathatatlan. A PNL
csütörtökön határozatba foglalta, hogy nem fog a PSD-vel kö-
zösen kormányozni.

Az USR-PLUS azzal vádolja Cîţut, hogy kormányfői széke
megmentése érdekében korábbi közös ellenfelükkel, a Szoci-
áldemokrata Párttal kötött háttéralkut, és a – Ponta-kormányt
hatalomra juttató – Szociálliberális Szövetség (USL) felélesz-
tését tervezi.

Ezt mind a kormányfő, mind a PSD cáfolja, de a politikai
elemzők szerint a bukaresti parlamentben most már egyik
nagy párt sem tud már a másik támogatása nélkül többséget
gyűjteni maga köré a mindkettő szerint vállalhatatlan nacio-
nalista AUR és a mindkét nagy párttal szembefordult, magát
progresszívnek tartó USR-PLUS nélkül. (MTI)

Közel 12 év börtönre ítélték az egykori aszfaltkirályt
Jogerősen tizenegy év és kilenc hónap börtönbün-
tetésre ítélte szerdán a bukaresti ítélőtábla az „asz-
faltkirályként” is emlegetett Nelu Iordache
üzletembert, akit európai uniós pénzek eltérítésé-
ben, csalásban és többrendbeli okirathamisításban
találtak vétkesnek.

Első fokon 2017-ben a bukaresti törvényszék hat év és ki-
lenc hónapra ítélte, az akkori ítélet ellen fellebbezett a korrup-
cióellenes ügyészség. A most véget ért eljárás 2012-ben
kezdődött, a korrupcióellenes ügyészség azért indított nyomo-
zást az üzletember ellen, mert a vádhatóság szerint más cé-
lokra használta fel az európai uniós alapokból érkezett egyik
támogatást. A Iordache által birtokolt Romstrade építőipari
vállalat a köréje szerveződött román-portugál konzorcium
révén kellett volna megépítse a Nagylak és Arad közötti autó-
pályát, de 2012-ben az Országos Útügyi Vállalat felbontotta
a szerződést a konzorciummal, miután egy év alatt a munká-
latok alig 20 százalékát végezték el a tervezett 70 százalék he-
lyett. E szerződés kivitelezésének késlekedése miatt Brüsszel

akkor felfüggesztette Románia közlekedési operatív program-
jának a finanszírozását.

Az ügyészek kiderítették, hogy Iordache 5,5 millió eurót
sikkasztott el a dél-erdélyi autópálya építésére kiutalt pénzből,
és azt olyan adósságok törlesztésére, illetve olyan beszerzé-
sekre fordította, amelyeknek semmi közük nem volt a 85 szá-
zalékban uniós forrásokból finanszírozott sztrádaépítési
szerződéshez.

A 2004 után hirtelen felbukkant és egyre több útépítési ál-
lami szerződést megnyerő vállalkozó cégcsoportjában volt
akkor a Blue Air diszkont légitársaság is. A 2008-as nemzet-
közi gazdasági válság miatt anyagi nehézségei támadtak a cég-
csoportnak, ezért Iordache különböző adósságokat törlesztett
az autópályára szánt pénzből, vásárolt egy újabb Boeing 737-
es repülőgépet az általa működtetett légitársaság számára, il-
letve több telket egy Bukaresttől húsz kilométernyire lévő
község területén, ahol repülőteret szándékozott építeni. A
2011-ben 150 millió euró vagyonnal rendelkező Iordache ké-
sőbb eladta a légitársaságot. (MTI)

Salah Abdeslam provokatív módon megpróbálta
a társait tisztára mosni

Salah Abdeslam, a 2015. november 13-i, 130 halálos
áldozatot követelő párizsi merényletsorozatot elkö-
vető terrorkommandó egyetlen életben maradt
tagja csütörtökön a vádlottak elleni per második
napján ismét provokatív módon magához ragadta a
szót a párizsi esküdtszéken, és megpróbálta tisztára
mosni azokat a társait, akik a támadást követő éj-
szaka visszavitték őt Párizsból Brüsszelbe.

„Nekem tettek szívességet, semmit sem tudtak” a merény-
letekről – mondta a terrorista a vádlottak padján mellette he-
lyet foglaló Mohammed Amri, Hamza Attou és Ali Oulkadi
nevét felsorolva. „Ők semmit sem csináltak” – kiabálta Salah
Abdeslam, mielőtt az esküdtszék elnöke, Jean-Louis Péries ki-
kapcsolta volna a fővádlott mikrofonját, majd felfüggesztette
a tárgyalást.

Salah Abdeslam az első tárgyalási naphoz hasonlóan csü-
törtökön is már a tárgyalás kezdetén provokatív módon ma-
gához ragadta szót, miközben az esküdtszék a civil felperesek
névjegyzékét állította össze. A per első két napján ugyanis a
civileknek, illetve az őket képviselő több száz ügyvédnek meg
kell indokolnia az érintettségét az ügyben. A támadások hely-
színeit jogi személyként, úgymint Párizs és Saint-Denis váro-
sát, a Bataclan koncerttermet és a kávéházakat az ügyészség
képviseli.

Ebbe a jogi vitába szólt bele hívatlanul Salah Abdeslam.
„A szíriai és az iraki áldozatok is szót fognak kapni?” – kér-

dezte a fővádlott. „Elvileg megillet minket az ártatlanság vé-
lelme, mielőtt elítélnek minket, még akkor is, ha nem fogadom
el az önök igazságszolgáltatását” – tette hozzá.

„Ez a vitát zárjuk le, Abdeslam úr!” – mondta erre a bíró.
„Ne legyen önző, uram! Vannak itt mások is, akik hallani

akarnak engem is” – válaszolta erre Abdeslam. 
„Öt éve volt arra, hogy magyarázatot adjon a történtekre,

de nem kívánt vallomást tenni a jogai szerint. Megértettem,
hogy most szeretne, ez nagyon jó, de még nem jött el az ideje”

– hívta fel a figyelmet az esküdtszék elnöke, mielőtt felfüg-
gesztette a tárgyalást.

A terrorista első szavai szerdán a bíróság előtt a muzulmá-
nok hitvallása volt, majd többször is provokálta Jean-Louis
Périest, az esküdtszék elnökét.

„Először is tanúsítom, hogy nincs más isten csak Allah, és
tanúsítom, hogy Mohamed az ő küldötte” – mondta, amikor a
bíró azt kérte, hogy mutatkozzon be. Arra a kérdésre, hogy mi
a foglalkozása, azt válaszolta: „minden foglalkozást feladtam
azért, hogy az Iszlám Állam harcosa legyek”. 

Miután a tárgyalást egy rövid időre fel kellett függeszteni
az egyik vádlott rosszulléte miatt, Salah Abdeslam a gyanúsí-
tottak fogvatartásának körülményeire kezdett panaszkodni a
bírónak, azt állítva, hogy „kutyákként bánnak vele”.

„Hat éve kutyaként bánnak velem, de sohasem panaszkod-
tam eddig, mert tudom, hogy feltámadunk, és nektek meg kell
fizetnetek” – mondta a fővádlott.

A hat évvel ezelőtti terrortámadásban a Stade de France
nemzeti stadionnál három öngyilkos merénylő felrobbantotta
magát, Párizs belvárosában egy másik háromtagú terrorkom-
mandó lépett akcióba. A belvárosban hat kávéház, bár és étte-
rem teraszán öltek meg 39 embert, miközben egy harmadik
kommandó behatolt a Bataclan nevű koncertterembe, ahol
három dzsihadista kilencven embert ölt meg és több mint 350-
et megsebesített. A merényletsorozatot az Iszlám Állam ter-
rorszervezet vállalta magára, amelynek egy Európában,
mindenekelőtt Belgiumban kiépített csoportja hajtotta végre
a támadásokat. Ugyanez a hálózat csapott le 2016. március
22-én Brüsszelben, ahol 32-en vesztették életüket.

A terroristák közül egyedül Salah Abdeslam nem járt Szíri-
ában, nem is kapott harci kiképzést. A nyomozás arra világított
rá, hogy ő volt a logisztikai szervező Európában, ő bérelte a
gépkocsikat, a lakásokat és szállította a terroristákat. Az vi-
szont még nem egyértelmű, hogyan és miért maradt életben.
Kihallgatása a kilenc hónapos perben a többi vádlotthoz ha-
sonlóan csak 2022 elején várható. (MTI)



ki a közszállítási vállalat megállójából, és 7.50-
kor halad el a kórháznál. A járatok menetrendsze-
rűen közlekednek, a szóban forgó időpontban az
eddigi egy helyett két busz indul egy időben a fenti
útvonalakon, egyikre pedig a megállókban kizá-
rólag marosvásárhelyi lakcímmel rendelkező diá-
kok szállhatnak fel, és juthatnak el ingyenesen az
iskolába. Ezeket a buszokat Iskolajárat megkülön-
böztető feliratokkal látják el – részletezte Portik
Vilmos. Az alpolgármester hozzátette: tisztában
vannak vele, hogy ezzel még nem oldják meg a
városi forgalomban reggelente keletkezett torló-
dásokat, valamint a vásárhelyi iskolások taninté-
zetbe való eljuttatásának a problémáját, viszont ez
úgymond egy első lépés, a jelenleg rendelkezésre
álló autóbuszparkot, valamint a megállási lehető-
ségeket figyelembe véve, egyelőre erre van lehető-
sége a városnak. Hangsúlyozta, az
iskolabuszprogram azon vásárhelyi lakhellyel ren-
delkező diákoknak szól, akik eddig is ingyenesen
utazhattak a tömegközlekedési járműveken, illetve
minden gyereket elkísérhet egy felnőtt az autóbu-
szokon, ez a személy azonban jegyet kell váltson,
ha nincsen bérlete. A diákoknak szánt különjárato-
kon az első ajtónál kell felszállni, leszállni pedig a
második vagy az utolsó ajtónál lehet. Az alpolgár-
mester arra kérte a szülőket, hogy az iskolabuszokat
igénybe vevő diákoknál legyen ellenőrző könyv és
ebben tüntessék fel legalább az egyik szülő telefon-
számát, arra az esetre, ha olyan helyzet áll elő, hogy
fel kell venni a kapcsolatot a szülővel.

Portik Vilmos elmondta, biztonsági szempont-
ból igyekeztek előrelátóak lenni, ezért az utazó di-
ákokat minden egyes iskolai járaton egy helyi
rendőr és a közszállítási vállalat egy ellenőre fel-
ügyeli majd, akikhez magyar és román nyelven
egyaránt fordulhatnak bármilyen problémával,
kérdéssel a diákok. Például, ha egy tanuló esetleg

elfelejt leszállni az iskolájához legközelebb eső
megállóban, akkor a buszon lévő felügyelők jel-
zik ezt akár a helyi rendőrségnek, és a gyereket
megpróbálják eljuttatni mielőbb  a tanintézetbe. A
gyerekek felügyelete mellett egy másik fontos fel-
adat is hárul a buszon lévő helyi rendőrökre, il-
letve ellenőrökre: adatokat kell gyűjtsenek arra
vonatkozóan, hogy hány diák veszi igénybe ezeket
a különjáratokat, hogy követni tudják, az informá-
ció eljutott-e a városlakókhoz, és ennek eredmé-
nyeképpen gyarapszik-e a különjáratokat igénybe
vevő diákok száma, illetve jelzik azokat a felme-
rülő helyzeteket, amelyekre az elkövetkezőkben
esetleg megoldást kell találni. A kísérleti projekt a
tervek szerint egész tanévben működik majd, idő-
szakosan összegzik a tapasztalatokat, és amennyi-
ben szükség lesz rá, módosítanak rajta. Az
alpolgármester szerint azonban legalább három
hónapnak el kell telnie ahhoz, hogy le lehessen
vonni bizonyos következtetéseket a tapasztalatok
alapján, és ezek függvényében lehessen dönteni az
esetleges módosításokról.
Kétszer annyit költenek
az oktatásra, mint előző években

A sajtótájékoztatón Soós Zoltán polgármester
kiemelte, prioritás számukra, hogy hétfőn bizton-
ságos körülmények között kezdődjön a tanév, az
idén tavasszal elfogadott költségvetésben mintegy
kétszer akkora összeget különítettek el az okta-
tásra, mint amennyit az előző években a város erre
fordított. A polgármesteri hivatal biztosította a
szükséges összegeket a tanintézeteknek, hogy a
beszerzések időben megtörténhessenek. Mint
mondta, a város mindenik óvodája és iskolája ké-
szen áll a hétfői kezdésre, rendelkezésre állnak a
szükséges fertőtlenítőszerek, védőmaszkok, és
arra kérte a szülőket, hogy ha bármilyen problé-
mát, hiányosságot észlelnek, azt azonnal jelezzék
az önkormányzatnak.

A múlt hét végén ismét meg-
szervezték a helyi termelők
községi kiállítását Nyárádgál-
falván: idén a gazdák és kéz-
művesek csak szűkebb
körben mutatták be a termé-
nyeiket és termékeiket, de ha
a járvány elmúlik, nagyobb
teret biztosítanak a kiállítás-
nak – ígérik a szervezők.

A megszokottnál csendesebb kö-
rülmények között került sor a „zöld-
ségkiállítás” néven ismert, de
valójában községi termelői és kéz-
művesvásár idei kiadására. Keve-
sebben is álltak asztalok mögé: a
nyárádgálfalvi Bustya Edit és Mar-
ton Róbert zöldségekkel, Zsigmond
Károly mézzel, a szentháromsági
Vackán Dénes sajttal és ordával, a
nyárádszentlászlói Takács József ta-
karmányokkal képviselte a község-
beli termelőket, a kézművesek

pedig mind gálfalviak voltak: Kele-
men Karola gyurma ékszerekkel,
Zsigmond Albert faragott fatár-
gyakkal, Német Edit kéknyomatok-
kal, Német Zsolt bőrtáskákkal, özv.
Nagy Margit és Nagy Rozmaring
quilling képekkel és szárazvirág-
kompozíciókkal érkeztek a vásár-
térre.
A változások ideje

Amikor az első kézműves- és he-
lyitermék-vásárt megszervezték,
úgy gondolták, hogy a községbeli
termelőket összegyűjtik, hiszen
lehet, hogy nem is ismerik egymást,
viszont a vélemény- és tapasztalat-
csere mindenkinek hasznára válik –
idézte fel lapunknak a kezdeti idő-
szakot Karácsony Károly polgár-
mester. Tavalyelőtt egyik
szeptemberi hétvégén termékkiállí-
tást és vásárt, a következő hétvégén
a berbécskiállítást szervezte meg az
önkormányzat, ám a tavaly a vírus-
járvány miatt elmaradtak a rendez-
vények, és idén csak a termelői

kiállítást vállalták, mert a berbécs-
szemle nemcsak a községbelieknek,
hanem jóval szélesebb közönségnek
szólt volna.

Ha a termelőket vesszük szem-
ügyre, vannak, akik lemorzsolódtak
már, öregszenek, kevesebbet ter-
melnek, már nem járnak piacra, de
vannak új, fiatalabb termelők, és
több a kézműves is. A takarmány is
megjelent – mutat körbe a község-
vezető. A fiatalabb zöldségtermelők
kinőtték magukat, lépni tudtak
előre, újabb fóliasátrakat építettek,
gazdaságosabban tudnak termelni,
és ehhez hozzájárultak a Pro Eco-
nomica Alapítvány pályázati támo-
gatásai is. Az önkormányzat a maga
lehetőségeivel próbálja segíteni a
községbeli termelőket, kiadványai-
ban reklámfelületet biztosít szá-
mukra, az ismerősöket a helyi
termelőkhöz irányítja vásárolni, a
marosvásárhelyi és szovátai piaco-
kon az ismerősök révén próbálja
felhívni a figyelmet a nyárádmenti

termékekre. Ha pedig a járvány el-
múlik, a következő évben, széle-
sebb körben népszerűsítve,
nagyobb vásárt szerveznek majd –
részletezte a községvezető.
Megállnak a piacon

Bustya Edit közel tíz éve foglal-
kozik zöldségtermesztéssel kony-
hakertekben, fóliasátrakban. Az áru
főleg a korondi és nyárádremetei pi-
acokon fogy el, ahol már kialakult
vásárlói köre van, de itthon, a falu-
ban is vásárolnak tőle. Kiállításokra
nem jár, csak a gálfalvira, és ilyen-
kor el is fogy az asztalra rakott zöld-
ség. Az utóbbi időben viszont azt
tapasztalta, hogy egyre kevesebb fa-
lubeli vásárol zöldséget, ami arra
utal, hogy mind többen felhagynak
azzal, hogy nagyobb mennyiségben
raktározzanak el a kamrában télire
savanyított, konzervált termékeket.

Takács József 2016-ban indította
be takarmánykeverő mikroüzemét
Nyárádszentlászlón, ma munkatár-
saival már folyamatosan dolgoznak
12 órás műszakban, és lefedik
Maros és Hargita megye kisfarmja-
inak takarmányigényét. Főleg tejelő
és hízó szarvasmarhák számára ké-
szül takarmány, de csirkéknek is.
Csak természetes alapanyagokkal
dolgoznak, amelyek nagy része a
Nyárádmentéről származik, és igye-
keznek a helyi termelőktől besze-
rezni a szükséges alapanyagokat:

kukoricát, takarmánybúzát, árpát,
szója- és napraforgó-pogácsa dará-
ját keverik kalcium-karbonáttal és
vitaminokkal. Nagy előnyük a
nagytermelőkkel szemben, hogy
kisfarmokat látnak el, és akár sze-
mélyre szabott takarmányt is készí-
tenek. A teljesen automatizált
gépsor csupán öt alkalmazottat igé-
nyel, és a kialakított piac lefedi a
mikroüzem teljes kapacitását.
Százhetven éves technika

Érdekes képeket állított ki szom-
baton Német Edit. A cianotípia nevű
eljárás a vassó fényérzékeny tulaj-
donságán alapul, ezt 1840-ben fe-
dezték fel, és a térképmásolásban
alkalmazták. Német Edit ekoprint
technológiával dolgozott, s ennek
kutatása közben ismerte meg a rég
elfeledett cianotípiát. Az Angliából
vásárolt vegyszerek oldatával leke-
zelt papírra növényeket tesz, üveg-
lappal fedve a napon hagyja, a
napsugarak által érintett rész reak-
cióba lép. Edit másik eljárása, hogy
az általa készített grafikákról nega-
tívat másol, ezt hasonlóképpen el-
járva napra teszi. Mindkét eljárás
végén hideg vízzel mossa le a papí-
rokat, ekkor jön elő a kék alakzat
vagy kép. „Tulajdonképpen fényké-
pezés fényképezőgép nélkül”– ma-
gyarázta érdeklődésükre a gálfalvi
nő, aki nemrég Nyárádszeredában
állította ki munkáit, de következik
Marosvásárhely is – ígéri.

Gligor Róbert László

Idén szűkebb körben szervezték meg a kiállítást Fotó: Gligor Róbert László

Román és magyar futballbajnoki
mérkőzések a televízióban

Szeptember 10., péntek:
* 18.00 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1, Look Sport: CS Mioveni – Chindia

Târgovişte (1. liga, 8. forduló)
* 21.00 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1, Look Sport +: Aradi UTA – Buka-

resti Rapid (1. liga, 8. forduló)
* 21.00 óra, M4 Sport: Debreceni VSC – Gyirmót FC Győr (NB I, 6. forduló)
Szeptember 11., szombat:
* 13.00 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1, Look Sport: Bukaresti Metaloglobus

– Temesvári Politehnica (2. liga, 6. forduló)
* 15.30 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1, Look Sport +: Dési Unirea – Bu-

karesti Steaua (2. liga, 6. forduló)
* 15.35, M4 Sport +: Budapest Honvéd FC – Ferencvárosi TC (NB I, 6. for-

duló)
* 18.00 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1, Look Sport: Campionii FC Argeş

Piteşti – FC Universitatea 1948 Craiova (1. liga, 8. forduló)
* 18.45 óra, M4 Sport: Paksi FC – MTK Budapest (NB I, 6. forduló)
* 21.00 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1, Look Sport +: Botosáni FC – Ko-

lozsvári CFR 1907 (1. liga, 8. forduló)
* 21.00 óra, M4 Sport: Mezőkövesd Zsóry FC – MOL Fehérvár FC (NB I, 6.

forduló)
Szeptember 12., vasárnap:
* 11.00 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1, Look Sport +: Unirea 04 Slobozia

– Petrolul 52 Ploieşti (2. liga, 6. forduló)
* 18.15 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1, Look Sport +: Medgyesi Gaz Metan

– FC Voluntari (1. liga, 8. forduló)
* 18.30 óra, M4 Sport: Puskás Akadémia FC – Kisvárda Master Good (NB I,

6. forduló)
* 21.00 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1, Look Sport +: Bukaresti FCSB –

Bukaresti Dinamo 1948 (1. liga, 8. forduló)
* 21.00 óra, M4 Sport: WKW ETO FC Győr – Diósgyőri VTK (NB II, 7. for-

duló)
Szeptember 13., hétfő:
* 16.00 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1, Look Sport: FK Csíkszereda – Ko-

lozsvári Universitatea (2. liga, 6. forduló)
* 18.00 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1, Look Sport: Konstancai Farul –

Academica Clinceni (1. liga, 8. forduló)
* 21.00 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1, Look Sport: CSU Craiova – Sepsi-

szentgyörgyi Sepsi OSK (1. liga, 8. forduló)

Négy különjárat indul a diákok számára

Gyérül, de fiatalodik is a gazdatársadalom
Helyi termékek vására Nyárádgálfalván
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Húsz éve, 2001. szeptember 11-én,
egy keddi napon intézett az al-Kaida
nemzetközi iszlamista terrorszervezet
támadást az Egyesült Államok ellen. A
történelem legvéresebb, mintegy há-
romezer ember életét követelő me-
rényletsorozata után az Egyesült
Államok háborút hirdetett a terroriz-
mus ellen. Az MTVA Sajtóarchívumá-
nak anyaga:

New Yorkban helyi idő szerint 8 óra 46
perckor, majd 9 óra 3 perckor két, terroristák
által eltérített utasszállító repülőgépet vezet-
tek a Világkereskedelmi Központ (WTC) két
ikertornyába. A tornyok 9 óra 59 perckor, il-
letve 10 óra 28 perckor leomlottak, a romok
alatti tüzet csak december közepére sikerült
teljesen eloltani. Egy harmadik eltérített gép
9 óra 37 perckor a védelmi minisztérium, a
Pentagon arlingtoni épületére zuhant, lerom-
bolva annak egy részét. Egy negyedik eltérí-
tett gép, amelynek vélhetően egy másik
washingtoni célpontot (a Kongresszus épüle-
tét vagy a Fehér Házat) szemeltek ki, az uta-
sok ellenállása miatt a pennsylvaniai
Shanksville-nél zuhant le 10 óra 3 perckor.

A támadásokban a 19 terrorista mellett
2977 ember – 90 ország állampolgárai –
vesztette életét, földi maradványaik azonosí-
tása máig sem fejeződött be teljesen. A négy
repülőgépen 246 főnyi utas és személyzet tar-
tózkodott, a New York-i ikertornyoknál
2606-an haltak meg (közülük 343 a mentés-
ben részt vevő tűzoltó, 72 rendőr volt), a Pen-
tagon elleni támadás 125 halálos áldozatot
követelt. A merényletsorozatot az Oszama
bin Laden vezette al-Kaida nemzetközi isz-
lamista terrorhálózat 2004-ben magára vál-
lalta.

A támadások miatt példátlan módon több
napra lezárták az amerikai légteret a polgári

repülőgépek előtt, a fegyveres erőket foko-
zott harckészültségbe helyezték. George W.
Bush elnök közvetlenül az események után
televíziós beszédében azt mondta: „Több
mint terrorcselekmény, valójában háborús
cselekmény” történt. Bush közölte, hogy az
Egyesült Államok felkutatja a felelősöket, és
igazságot szolgáltat, nem téve különbséget az
elkövetők és a nekik menedéket nyújtók kö-
zött.

Bush 2001. október 26-án írta alá az em-
beri jogi szervezetek által hevesen bírált, a
Kongresszus által három nap alatt elfogadott
„hazafias törvényt” (Patriot Act), amely sok-
kal szélesebb jogkört biztosított a hatóságok-
nak, és korlátozta a polgári szabadságjogokat.
A második világháború utáni legnagyobb
közigazgatási reform keretében létrehozták a
belbiztonsági minisztériumot, jelentősen át-
szervezték az időnként egymással versengő
titkosszolgálatokat, amelyek képtelenek vol-
tak a hatékony fellépésre. A terrorcselek-
ményt követően világszerte megszigorodtak
a repülésbiztonsági intézkedések.

Bush elnök 2003-ban szeptember 11-ét
nemzeti ima- és emléknapnak, a hazafiság
napjának, 2009-ben Barack Obama elnök a
szolgálat és emlékezés napjának nyilvání-
totta. A ledőlt ikertornyok helyén a merény-
letek tizedik évfordulóján emlékzuhatagot
alakítottak ki, a fal peremére az áldozatok
nevét írták fel. A részben föld alatti nemzeti
emlékmúzeum 2014-ben nyílt meg. 2017 óta
áll a NATO brüsszeli központjának kertjében
a terrortámadások áldozatainak emlékműve,
az egyik leomlott ikertorony egyik vasbeton
darabja. Az áldozatok tiszteletére Arlington-
ban és Shanksville-ben is emlékművet állítot-
tak. New Yorkban minden év szeptember
11-én lélekharangok megkondítása közben
sorolják fel a halálos áldozatok nevét.

A romba dőlt WTC helyén új
épületegyüttest húztak fel. A
tervezett hét felhőkarcolóból az
elsőt 2013-ban, a leglátványo-
sabb és leghatalmasabb One
World Trade Centert 2014-ben
adták át, az Egyesült Államok
létrejöttének dátumára utaló
1776 láb (541 méter) magas fel-
hőkarcoló a nyugati félteke leg-
magasabb épülete.

Az Egyesült Államok a ter-
rorcselekményekre válaszul
2001. október 7-én hadművele-
tet indított az al-Kaida vezető-
jének, Oszama bin Ladennek
menedéket nyújtó afganisztáni
tálibok ellen, megdöntve hatal-
mukat. Az Egyesült Államok
2021. augusztus 31-én véget ve-
tett a 20 éve tartó afganisztáni
háborúnak, az amerikai történe-
lem leghosszabb háborújának,
Afganisztán ismét a tálibok ke-
zébe került. Az amerikaiak ve-
zette szövetséges haderő 2021
májusában kezdte meg a csapat-
kivonást, a tálibok ezzel egy
időben offenzívát indítottak, au-
gusztus 15-én ellenállás nélkül
elfoglalták Kabult, 2021. szep-
tember 7-én átmeneti kormányt
alakítottak.

Az al-Kaida vezetőjével,
Oszama bin Ladennel 2011.

május 2-án pakisztáni területen végzett egy
amerikai kommandó. A terrorcselekmények
kitervelője és irányítója, Hálid Sejk Moha-
med és négy bűntársa 2003-ban került ame-
rikai kézre. A jogi eljárás 2008-ban kezdődött
meg ellenük a guantánamói amerikai haditen-
gerészeti támaszponton. A különleges katonai
bíróság hivatalosan 2012-ben emelt vádat ter-
rortevékenységre való összeesküvés, civilek
elleni támadások, szándékos emberölés és se-
besülések okozása, háborús bűnök, repülőgé-
pek megsemmisítése miatt.

Az amerikai törvényhozás – Barack
Obama elnök vétója ellenére – 2016 szeptem-
berében megszavazta azt a törvényt, amely
lehetővé teszi, hogy a terrortámadások áldo-
zatainak hozzátartozói perelhessék a bűnré-
szességgel gyanúsított országokat, köztük
Szaúd-Arábiát, mert a 19 elkövető közül 15
szaúdi állampolgár volt. Az első ilyen kere-
setet 2019 júliusában nyújtották be. A Kong-
resszus állandó kompenzációs alapot hozott
létre azoknak a rendőröknek, tűzoltóknak és
segélymunkásoknak, akik a terrortámadások
utáni mentés során szenvedtek egészségkáro-
sodást, a törvényt Donald Trump elnök 2019.
július 29-én írta alá. A mintegy háromezer ha-
lálos áldozat és a több mint hatezer sebesült
mellett a mentésben részt vevők közül több
tízezerre tehető azoknak a száma, akik a le-
omló ikertornyokból szivárgó mérgező anya-
gok miatt rákbetegséggel küszködnek. Az
amerikaiakat és az egész világot sokkoló ter-
rorcselekmények számos könyvet, filmet ih-
lettek.
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Az Egyesült Államokat 20 éve érte történetének legsúlyosabb terrortámadása



Szeptember első dekádjának végén járunk.
Reggelenként a lúdbőrös ősz üzenget a tájba,
de délben még tombol a nyár. Reggel már
elkel a kis mellény a kabát alatt, délben rövid
ujjúra vetkőztet a szalmakalapot emelgető
meleg szellő.

Érnek a szilvák. A kökénynél alig nagyobb
mélykék macskatökű mézédes; de csak pálin-
kaszilva, egyébre nem való, sem aszalásra,
sem lekvárnak. A tojásdad, kétszer akkora
nemtudom szilva – írja Ambrus Lajos – pá-
linkának s lekvárnak is kitűnő. Rég érik már
a Boldogasszony-szilva s a fosóka is.

Számomra a besztercei szilva a szilvák ki-
rálya. Öreg példánya most is ott árválkodik
egykori ebháti kertünk udvarán. Lehet már
vagy hatvanéves. Gyerekként rajta tanultam
fára mászni, csak utána merészkedtem az
egész udvart beborító vén eperfa lombkoro-
náját felfedezni. Az iskolakert maradványa ő. 

A besztercei a nyirkosabb talajt kedveli, a
sokszor párás levegőjű temetőkertek alatt
édesedik termése. Sötét ibolyaszínű, hamvas
héja aranysárga húst takar. (A besztercei
méltó társa a bazsalikomos illatú besztercei
muskotályszilva.) Csérer Lajos mezőgazda-
sági szakíró 1915-ben írta volt, hogy a
Maros-Küküllő vidéke a „hazája a besztercei
szilvának”. Az 1869-ben született Csérer a
kolozsvári egyetem természettudományi
karán szerzett doktori oklevelet. A magyaror-
szági komlótermelés nagymestere volt. A
komlóról írt művei jórészt Kolozsváron je-
lentek meg – 1914-ig… 90 évvel ezelőtt,
1931. szeptember 10-én költözött örök kom-
lótermesztőnek Isten kertjébe.

Erdély gyümölcseit pedig nem győzte di-
csérni. Írja, hogy ez a táj a hazája a „nagy-
disznódi cseresznyének, a szászsebesi diónak,
a marosszéki pirospárizs alma benne van a
nótában is. A gyógyi alma valaha a Maroson
hajószámra úszott alá a Bánátnak.” Erdély
leghíresebb termőtájainak leírásában ott a
„tartós pónyikalma, és az Erdélyszerte oly
változatos Batul-alma is, melynek ez a ha-
zája. De sok van aranypármenből, sóvári,
londoni pepin, ananász renet almából; izam-
bert-, bergamott- s királykörtéből.” S emígy
folytatja a leírást: „bájos lesz utazásunk vi-
rágzó tavasszal Beszterce, Magyardécse, Ma-
rosszék, Görgény stb. gyümölcsfaligetein át,
de októberi szüret idején a szép és bő termés-
ben a közgazdasági hasznot kell meglátnunk
egész Erdély kertészetét illetően, mert minden

vidéken megfelelő fajtával sikeresen termel-
hető a gyümölcs. Igazolják ezt Beszterce,
Teke, Szászrégen, Marosvásárhely, Medgyes,
Segesvár glédába ültetett modern kertlige-
tei.”

De elhallgattak, egy szép fára lelve
váratlan, az út közepén, amelynek
illatos, jó gyümölccsel ága tellve;
de törzsét soha meg nem mássza gyermek,
mert mint fenyőnek fölfelé, úgy ennek
ágai mind lefelé keskenyellnek.
S fenn, elzárt oldalán a szirtperemnek,
friss, tiszta vízű permeteg sugároz,
csak a fa csúcsát hintve szüntelen meg.
S a két poéta odament a fához;
s a lombra néztem; s hang zendült közőle
s szólt: „E gyümölcsre hasztalan sóvárogsz!”

A Költő, akinek Isteni színjátékát Babits
Mihály ültette magyar nyelvre, nagyon sze-
rethette az almát. Az eredeti olasz szövegben
egyértelmű e gyümölcsre utalás: „con pomi
a odorar soavi e buoni”. A Purgatórium
XXII. énekének e néhány strófájából kifeje-
zetten az alma dicsérete illatozik.

A Költőt, aki tagja volt a Firenzei Orvosi
és Fűszerművészet céhének (Arte dei Medici
e Speziali), amely akkoriban a világ egyik
legfontosabb ilyen jellegű szervezete volt,
700 éve, 1321. szeptember14-én vitte el a
malária az örök sóvárgás Beatricejéhez.

A Költőt, aki halhatatlanná lett, a Földön
Dante Alighieri néven tisztelik.

„…orientalista volt. Nem a szobatudósok
fajtájából…, hanem beutazta a Keletet, éve-
ken át élt dervismódra, pasák palotájában,
mecsetekben, a tudósok és papok házában, és
praktikus szemekkel az embert, és az életet
magát fürkészte, és kevés hitelt adott az el-
vont elméleteknek” – írta Vámbéry Árminról
Germanus Gyula. Hihetetlen szegénységből
küzdötte fel magát a korabeli Európa egyik
legkomolyabb szaktekintélyévé. Huszonöt
éves korában, 1857-ben Eötvös József segít-
ségével utazott először Konstantinápolyba, itt
a ’48-as, emigrációban élő, Bem József kö-
réhez tartozó Kmety György tábornok aján-
lásával a legmagasabb török méltóságok
között forgolódott. 1860-ban, visszatérve
Pestre, megnyerte az MTA támogatását –
1000 Ft-ot –, hogy felkutassa a magyarok ős-
hazáját és rokonait. A török-magyar nyelvro-
konság elmélete akkor (is) óriási vitákat
kavart Budenz József és Hunfalvy Pál pro-
pagálta finnugor nyelvrokonság-elmélettel

szemben. 1863-ban a három évig tartó útra
egy bocharai karavánnal indult el, mohame-
dán dervisként, Resid efendi néven. (Életét is
kockáztató kalandjairól Küzdelmeim című
útleírásában számolt be jóval később, 1905-
ben.) Jelentős föld- és néprajzi ismeretekkel
gazdagította a nyugati világot, méltán vált is-
mertté egész Európában. 1865-ben, bár az
oxfordi egyetem tanári tanszéket kínált fel
számára, ő a budapesti egyetemet választotta;
keleti nyelveket oktatott. 1872-ben Berecz
Antallal, Xántus Jánossal és Hunfalvy Já-
nossal megalapították a Magyar Földrajzi
Társaságot. 98 éve, 1913. szeptember 15-én,
az első világégés előtt egy évvel halt meg
Vámbéry Ármin. A magyarok türk népekkel

közös rokonságelmélete ma felébredőben van
tetszhalálából.

„…És ha felnő, nemes tettekre készen,
szervezett mészárlásra taníttatom,
legszebb éveit erkölcsi iszapba fojtva.
Uram, mentsd meg a gyermekeinket.
Mentsd meg értelmüket, hogy
romlottságunk ne rontsa meg őket…”

– írta Psalmus Hungaricusában a 128 évvel
ezelőtt, 1893. szeptember 16-án született
Szent-Györgyi Albert. A kutatás fő hajtómo-
torját így írta körül: „Felvetni egy jó problé-
mát, kérdezni egy jó kérdést, már a munka
felét jelenti.” Mennyire összecseng ez Kiss
Lajos egykori geológus mondásával: „A Ter-
mészet a rosszul feltett vagy nem őszinte kér-
désekre nem válaszol.”

Jut mindez eszembe annak kapcsán, hogy
szeptember 16. 1987 óta az ózonréteg védel-
mének világnapja. 33 éve a sztratoszférikus
ózonréteg védelme érdekében összeült mont-
reali ENSZ-kongresszus végdokumentuma az
egyetlen olyan ENSZ-egyezmény napjaink-
ban, amelyet a világ összes országa ratifikált.

Az ózon három oxigénatomból álló mole-
kula, amely a Föld légkörében ibolyántúli su-
gárzás hatására keletkezik, létrehozva az
ózonréteget, amely a sztratoszférában, a Föld
felszínétől számítva nagyjából 15-40 km-es
magasságban helyezkedik el. Elnyeli a Nap-
ból érkező ibolyántúli sugarak jelentős részét,
ami így nem roncsolhatja az élő sejteket, kü-
lönösképpen nem az örökítőanyagot. Az erős
UV-sugárzás hatására „ózonlyuk” akkor jele-
nik meg, ha az ózonszint egy bizonyos érték
– 220 Dobson-egység – alá csökken. (Egy
Dobson-egység azt jelenti, hogy a légkör egy
1 cm2 alapterületű levegőoszlopára
2,69×1016 ózonmolekula jut.) Amióta életbe
lépett a montreali jegyzőkönyv, és betiltották
a klorofluorokarbonok használatát, azóta az
ózonpajzs elvékonyodása megállt. Amennyi-
ben a környezetvédelmi intézkedések folyta-
tódnak, akkor az antarktiszi régióban
2065-re, az északi sarkvidéken 2050-re vár-
ható, hogy helyreáll az ózonréteg vastagsága.

Maradok kiváló tisztelettel. 
Kelt 2021-ben, Földanya havának tizedik

napján„... illatos, jó gyümölccsel ága tellve”

Dante: Isteni színjáték – Gy. Szabó Béla fametszete

Kiss Székely Zoltán

A természet kalendáriuma (CDLXXIX.)
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Miközben azt látjuk, hogy egyre job-
ban hanyatlik az egyterű autók piaca,
a Dacia előrukkolt egy hétszemélyes
családi autóval. Ez a Jogger, ami még
meg is találhatja a piaci rést, és köny-
nyen sikermodell válhat belőle.

2010 körül kezdődött el az SUV-láz, ami
még ma is tart. Erre pedig a gyártók is léptek,
és egyre több városi terepjárót kezdtek el
gyártani, lényegében minden méretosztály-
ban. A kisebb és alacsonyabb felszereltségű
típusoknak az ára pedig már annyira alacsony
lett, hogy csak kissé voltak csak drágábbak,
mint az egyterűek. A vásárlók pedig akkor
már inkább választották az SUV-ket, hiszen
azoknak van egy prémium beütése, és elvben
biztonságosabbak is – bár jó kérdés, hogy mi
történik, ha két ilyen hobbiterepjáró ütközik
össze. Az autógyártóknak is jobban megfelelt
ez az irány, hiszen nagyobb haszon mellett
tudták értékesíteni a személyautókat. Ez a
tendencia pedig szép lassan az egyterűek
végét eredményezte. Ma már alig hallani
olyanról, hogy egy márka ilyen típus fejlesz-
tésén dolgozna, vagy ilyennel lépne piacra,
pedig lehet, hogy lenne rá igény.

Ezt szeretné most kielégíteni a Dacia a
Joggerrel. Persze lehet azt mondani, hogy ez
csak egy Dacia, és soha nem lesz olyan, mint
a Volkswagen Sharan vagy az Opel Zafira.
Azonban egyrészt a hazai márka is rengeteget

fejlődött az elmúlt években, másrészt mára
már nem léteznek ezek a típusok, és egy 15-
20 éves autónál mindenképpen jobb a Dacia
új vívmánya. Gondoljunk csak bele: kinek
lehet jó a Jogger?

Lényegében mindenkinek, aki nagycsalá-
dos, új autót szeretne, és nincs több tízezer
eurója egy hétszemélyes SUV-ra. Továbbá a
taxisoknak sem lehet egy rossz választás, hi-
szen ezzel a járművel egyszerre több sze-
mélyt is tudnak szállítani. Természetesen
szem előtt kell tartani azt a tényt, hogy a két
hátsó ülés nem teljes értékű. Felnőtt ember-
nek kényelmetlen ott a hosszabb utazás, de a
város egyik feléből a másikba ott is elfér –

gondolva a taxis felhasználásra. Ugyanakkor
amikor használatban van a két hátsó ülés,
akkor a csomagtartó lényegében nem létezik.

A Dacia Jogger hivatalos bemutatója szep-
tember 3-án volt. Az eseményen közölték a
jármű konkrét adatait: 4,54 méter hosszú és
2,8 méter a tengelytávja. A hétüléses modell
esetében a csomagtartó 565 liter, viszont, ha
használjuk a hátsó üléssort, akkor mindössze
160. A belső design már ismerős lehet, hiszen
ugyanazokat az elemeket használják itt is,
mint a 2020 végén bemutatott Logan-San-
dero párosban. Az első lámpák is szinte azo-
nosak az előbb említett páros fényszóróival.
A motorkínálat elég szűkös. Egyelőre egyet-
len turbós háromhengeres benzinmotorral
mutatták be, ami 110 lóerőt és 200 newton-
métert képes kipréselni magából. A hajtás-
lánchoz egy hatfokozatú kézi váltó és
elsőkerék-hajtás csatlakozik. A későbbiekben
pedig várható egy feltehetően 100 lóerős vál-
tozat is ugyanebből a motorból, azonban itt
már lesz gyári gázüzem is. Azonban az igazi
újdonságra 2023-ig kell várni. Ekkor ugyanis
készül a Joggerből egy hibrid változat, a
gyártó elmondása szerint ez lesz a legolcsóbb
hétüléses hibrid modell a piacon. A benzin-
elektromos rendszerbe egy 1,6 literes belső
égésű motor, egy villanymotor és egy 1,2
kWh-s akkumulátorpakk fog kerülni. Úgy
számolnak, hogy a hibrid rendszernek kö-
szönhetően a városban akár 80%-os fogyasz-
táscsökkenés is elérhető. Az előrejelzések
szerint 2022 februárjában már megvásárol-
ható lesz a Jogger, és körülbelül 15.000 eurós
alapárral kell számolni. Az, hogy beválik-e,
és megtalálja-e a célközönségét, még a jövő
zenéje, de komoly esélyei vannak erre.

Nagy-Bodó Szilárd
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Bemutatták a Dacia Joggert

Hagyományosan Székelyudvarhely ad
otthont szeptember 10–11-én az Er-
délyi Táncháztalálkozónak. A kétna-
pos programsorozat fényét hármas
évforduló, a hetvenedik születésnap-
ját ünneplő Magyar Állami Népi Együt-
tes, a két évtizedes múltra
visszatekintő Hagyományok Háza és a
szintén huszadik születésnapját tartó
Folker együttes emeli. A jeles ünnep
részleteibe Orendi István szervező
avatja be az érdeklődőket.

„A pandémia miatti egyéves kihagyás miatt
nagy várakozás előzi meg az Erdélyi 
Táncháztalálkozót Székelyudvarhelyen. A ko-
rábbi három esemény feladta a leckét: a részt
vevő több mint száz zenész és ezer táncos
olyan hangulatot teremtett, amit megismételni
nem könnyű feladat. Az előző rendezvény fo-
gadtatása is példásnak bizonyult, így az ez évi
találkozó bejelentését ovációval fogadták az
érdekeltek. A megszólított zenészek, adatköz-
lők örömmel tettek eleget a meghívásnak, s
elenyészőnek tekinthető a távolmaradók
száma. E példátlan aktivitást minden bizony-
nyal a kényszerszünet is generálta, de a ha-
gyományteremtő rendezvény rangja is
hozzájárult e páratlan népszerűséghez. 

A jeles napokhoz évfordulók is kötődnek,
így az ünnepség vendége, a gálaműsor fősze-
replője a hetvenedik születésnapját ünneplő
Magyar Állami Népi Együttes, a társulat a
Körtánc című összeállításával lép fel. Emel-
lett rangot ad az ünnepségsorozatnak, hogy a

Hagyományok Háza is húszesztendős múltra
tekint vissza idén. E kettős évforduló jelentő-
sége az előadásokban és a kerekasztal-beszél-
getésekben is helyet kap.

Látványos újítással nem készülünk, ennek
oka, hogy számos bevált kezdeményezésünk
– mint például az örömzenélés, az utcai fel-
vonulás – korábban már nagy sikert aratott. A
táncház négy évtizedes hagyományán pedig
nem érdemes változtatni, inkább arra kell fi-
gyelni, hogy jó zenekarok lépjenek fel, a hely-
szín megfelelő legyen, s minél több emberhez
eljusson hívó üzenetünk.

Az előadások viszont számos meglepetést
tartogatnak. A huszadik születésnapját idén
ünneplő Folker együttes gyerekelőadással
várja a táncház-utánpótlást. A jubiláló sepsi-
szentgyörgyi csapat Eszes Gyurka és az
ezmók című gyermeklemezének anyagát is-
merteti meg az ifjúsággal. Az Isteni kéz című
magyar dokumentumfilm a zenészek zárt vi-
lágába viszi el a nézőket.

Székelyudvarhellyel kiváló az együttműkö-
dés. Jóllehet az elején némi kivárás volt ta-
pasztalható a város vezetése részéről, a
szervezők lelkesedését és a páratlan érdeklő-
dést látva e bizonytalanság fokozatosan felol-
dódott, s egy segítőkész közös munkába
torkollott. A rendezvényt a Hagyományok
Háza, az Erdélyi Hagyományok Háza Alapít-
vány, a helyi és a megyei önkormányzat tá-
mogatja.”

Információk: https://www.facebook.com/
ErdelyiTanchaztalalkozo

Táncünnep három évforduló jegyében
Egy év kihagyás után rendezik
az Erdélyi Táncháztalálkozót

A bonchidai Bánffy-kastély udvarán
tartják szombaton a CityRocks rock-
zenei flashmobot, amelyen több
mint 180 romániai és külföldi amatőr
és profi zenész ad elő közösen 12
közismert rock számot.

Az eseményt meghirdető hétfői kolozs-
vári sajtótájékoztatón a szervezők elmond-
ták: ez már a harmadik kísérlet a rockzenei
flashmob kolozsvári, Kolozsvár közeli meg-
szervezésére. Az esemény korábban beje-
lentett időpontjait a koronavírus-járvány
miatt kétszer is el kellett tolni. Az eredeti el-
képzelés az volt, hogy az alkalmi zenekar
Kolozsvár főterén lép fel, a rendkívüli kon-
certet végül Bonchidán tartják.

Kinizsi Zoltán, a társszervező Iskola Ala-
pítvány képviselője a sajtótájékoztatón el-
mondta: Queen-, Brian Adams-, Billy Idol-,
Black Sabbath-dalok mellett a román Alter-
nosfera és a magyar Tankcsapda egy-egy
dala is felcsendül majd a koncerten. Mint
megjegyezte: a legfiatalabb zenész egy 
hatéves dobos lesz, a legidősebb pedig túl
van a hetvenen. A több mint 180 tagú zene-
kar koncertje után a kolozsvári Outflow –

Metallica Tribute zenekar és a magyaror-
szági Reckless Roses – Guns N’ Roses Tri-
bute zenekar áll a közönség elé.

Kinizsi Zoltán hozzátette: a 15 órától kez-
dődő koncertre oltási igazolvány vagy friss
negatív teszteredmény felmutatásával lehet
belépni. Azok is részt vehetnek a rendezvé-
nyen, akik az elmúlt fél évben átestek a ko-
ronavírus-fertőzésen. A szervező
megjegyezte: a 25 lejes belépti díjból befo-
lyó összeget a Bánffy-kastély felújítására
ajánlják fel.

Cristian Sintamarian, a társszervező Vol-
taj Academy képviselője elmondta: a fellé-
pők egy része a kolozsvári Voltaj együttes
által alapított zeneiskola diákja lesz. Nagy-
szerűnek találta, hogy diákjaik ilyen rendkí-
vüli körülmények között állhatnak közönség
elé. Azt is megjegyezte: nem akárki vehet
részt az alkalmi zenekarban. A fellépőket a
jelentkezők videói alapján szakmai zsűri vá-
logatta ki.

A CityRocks korábbi flashmobjain 2018-
ban Szegeden mintegy négyszázan, 2019-
ben Kecskeméten pedig ötszázan zenéltek
együtt. (MTI)

A bonchidai Bánffy-kastély
udvarán tartják a CityRocks

rockzenei flashmobot

Fotó: archív

Dacia Jogger Forrás: Dacia-sajtóanyag
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A megjelölt sorokban, oszlopokban szereplő helyes megfejtéseket szeptember 23-ig a
Népújság címére (Dózsa György u. 9. szám) beküldők közül két személy egy-egy
könyvet nyer. A pályázati szelvényt – a pályázat címével együtt – kérjük kivágni és a
borítékra ráragasztani. (Egy borítékban csak egy pályázati szelvény szerepelhet.) 

A HOMÉROSZTÓL IDÉZÜNK
című pályázat nyertesei:

Fülöp Éva, 
Marosvásárhely, Építő sétány

Fazakas Kálmán, 
Marosszentgyörgy, Erdélyi út

A pályázati rejtvény megfejtése:
TŰRJ, SZÍV, TŰRTÉL MÁR TE HAJDAN 

KUTYÁBBAT IS ENNÉL.
Kérjük a nyerteseket, 

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

Megfejtések 
a szeptember 3-i számból:

Ikrek:
Aranybika

Skandi:
A citrom az a gyümölcs, ami
pótolja a citrompótlót.
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Szerkeszti: Kiss Éva 962.

VÍZSZINTES: 1. Napóleon orvosa, 200 éve hunyt el (Jean). 10. Thaiföld régi neve.
11. Zeusz felesége. 12. Esztéta, filozófus, MTA-tag, 100 éve halt meg (Béla). 17. Skála
első hangja. 19. Szerv belseje! 20. Tömb. 21. Hordómérték. 22. Túlra tölt. 24. Ramiz …
(albán politikus). 25. Járom. 26. Eme párja. 27. Azonban. 28. Ógörög törzs. 29. Spanyol
arany. 30. Lenti. 32. Heves megyei helység. 34. Némán résel! 36. Erőszakkal elvesz. 38.
Étlen gém! 40. Közügyekkel foglalkozó intézmény. 43. Észak-finnországi nép. 45. …
Sasztri, indiai politikus. 47. Zokog. 48. Korai gyümölcs. 50. Páratlan drogos! 51. Sziget
(olasz). 53. Erek! 54. Mellébeszélő. 56. Bányamérnök, MTA-tag, 200 éve született
(Miksa). 57. Prépost, kuruc diplomata, 300 éve halt meg (Domokos Márton).

FÜGGŐLEGES: 1. Fekete István fecskéje. 2. F. Baum varázslója. 3. Politikus, Bu-
dapest volt főpolgármestere, 150 éve született (Ferenc). 4. Érkezésre számító. 5.
Becézett Imre. 6. Költői sóhaj. 7. Végtelen rézöntő! 8. Változás iránya. 9. 
Trónkövetelő, Károly Róbert apja, 750 éve született (Károly). 13. Nem mozduló. 14.
Fekete (francia, nőnem). 15. Kaluga folyója. 16. Saját kezűleg (röv.). 18. Kellemes bódu-
lat. 20. Olasz katona, külügyminiszter, 150 éve született (Pietro). 21. Ógörög piactér.
23. Jordánia királya volt. 25. Dublin lakója. 26. … Kindi, arab tudós, filozófus. 29. Hi-
vatalos akta. 30. Fundamentum. 31. Nigériai város. 33. Vérfaktor. 35. Csillag (német).
37. Lengyel város. 39. Robert Altman filmje. 41. Római hat.  42. Műfordító, tanár, 150
éve hunyt el (Zsigmond). 44. Bőrgyógyász, egyetemi tanár, MTA lev. tag, 150 éve
született (Ferenc). 46. Mauna …, hawaii vulkán. 49. Norma … (M. Ritt filmje). 52. A
természetes logaritmus jele. 53. Errefele! 55. Az ón vegyjele.

L.N.J.
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KOBAK KÖNYVESBOLT

Marosvásárhely,
Győzelem tér 

18. szám, 

www.bookyard.ro
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Egy nem túlságosan
elégedett házastárs

véleményét idézzük a
fősorokban.

A két rejtvény azonos számú meghatározásait keverve közöljük. A megjelölt né-
gyzetekbe kerülő betűket folyamatosan összeolvasva Passuth László magyar író
egyik regényének a címét kapjuk. Könnyítésül egy betűt előre beírtunk.

VÍZSZINTES: 1. Képlet, előírás – Fintor. 7. De – Urán és jód vegyjele. 8. Gabonaféle
növény – Híres amerikai énekesnő (Bono). 9 … Klub, magyar tv-adó – Bátorkodik. 11.
UKZ – Zavart író! 12. Katonai parancs – Vadászkutya. 14. Vonalzóféleség – Elektronikai
márka. 15. Harcias nő – Haláltusa. 18. Származik – Rágcsáló állat. 19. Férfiénekhang –
Akol. 22. Kutya – Kutrica. 23. Számára – Zápor, felhőszakadás. 25. Címermadár – Kat-
togni kezd! 27. Buddhista vallási irányzat – Latyak. 28. Ugyanazon a napon született
testvérpár – Finom műszerész. 30. Alá – Élet párosan! 31. Erszény, buksza – Katafalk.

FÜGGŐLEGES: 1. Szóbeszéd – Szellemi vezető Indiában. 2. Alkalmi, szórványos –
A görög ábécé utolsó betűje. 3. Római ezerszáz – Mister, rövidítve. 4. Nagy fülesbagoly
– „Idegen” levegő. 5. Kiegyensúlyozott, higgadt – Irodalmi tanácsadó. 6. Egérkő –
Becézett férfinév. 10. Japán tésztaleves – Koncentrációs tábor. 13. Igét deklinál – Szerb
származású magyar előadóművész (Sztevanovity). 16. Filc – Nulla. 17. Későbbi nemzedék
– Cicomáz. 20. A Jupiter egyik holdja – Manilakender. 21. Veréb nagyságú énekesmadár
– Kölcsönvesz. 24. Szükséges – Lekötelezettség. 26. Megteendő út – Habos ital, népiesen.
29. Üres rés! – Svéd és osztrák gépkocsijelzés. 
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REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, ROLETTÁK, GARÁZSKAPUK, ÁTLÁTSZÓPONYVA-
BEÉPÍTÉS és egyéb árnyékolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy választékban. Tel. 0745-
379-638. (sz.-I)
TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német REHAU profilokból. Tel. 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. (65326-I)
A MAROSSZENTGYÖRGYI GASTROMETAL magáncég CNC-GÉPKEZELŐ szakembereket és SE-
GÉDMUNKÁSOKAT alkalmaz. Érdeklődni a következő telefonszámon lehet: 0728-328-881. Az önélet-
rajzokat a jobs@gastrometal.ro e-mail-címre várják. (65899-I)
A GEDEON RICHTER ROMÂNIA RT. multinacionális gyógyszerfejlesztő és -gyártó cég  ELEKTRO-
MŰSZERÉSZT (electromecanic) alkalmaz. Az önéletrajzokat a cég székhelyén, Marosvásárhely, Cuza
Vodă utca 99-105. szám alatt lehet benyújtani, vagy a cariere@gedeon-richter.ro e-mail-címre lehet bekül-
deni. Bővebb felvilágosítás a 0265/201-229-es telefonszámon. (65906-I)
A TORDAI CÉG alkalmaz MÉSZÁROST és KARBANTARTÓT. Érdeklődni a 0744-644-026-os telefon-
számon. (22769)
A TIMKO PÉKSÉG alkalmaz MUNKATÁRSAT a termelésbe. Tapasztalat nem szükséges, szívesen be-
tanítunk. Érdeklődni a következő telefonszámon lehet: 0756-128-307. (sz.-I)
ÉPÍTŐCÉG kőműveseket, ácsokat, vasbetonszerelőket alkalmaz, lehetnek csoportok is. Tel. 0742-664-
124. (13038)
ELADÓ TELJES FOGORVOSI FELSZERELÉS. Tel. 0799-999-381. (13005-I)
A VIESSMANN TRANSILVANIA cég NŐI MUNKÁSOKAT keres a termelésbe. Jelentkezni lehet sze-
mélyesen önéletrajzzal a Depozitelor utca 30. szám alatt, illetve önéletrajzot lehet küldeni az  
a.nagy@viessmann-modell.com e-mail-címre. (sz.-I)
A VIESSMANN TRANSILVANIA cég Németországba keres akár azonnali kezdéssel KŐMŰVES SE-
GÉDMUNKÁST. A német nyelv ismerete nem szükséges. Szállás és kiutazás biztosítva. Jelentkezni lehet
önéletrajzzal személyesen a cég székhelyén, a Depozitelor utca 30. szám alatt, illetve a 
h.wellmann@viessmann-modell.com e-mail-címen. (sz. -I)

ADÁSVÉTEL

VESZEK régi festményeket, képkere-
teket, paraszttárgyakat, antik bútoro-
kat stb. Tel. 0731-309-733. (12262-I)

ELADÓK felparcellázott telkek: 764
m2, 905 m2, 982 m2, 2082 m2, a So-
mostetőn (Platoul Corneşti). Érdek-
lődni 10-17 óra között, tel.
0770-274-001, 0730-912-710.
(13995-I) 

ELADÓ egy oldtimer S100-as Skoda,
45 éves, 202.000 km-ben, sok csere-
alkatrésszel. Minden illeték kifizetve,
műszaki vizsga meg van csinálva.
Tel. 0743-211-281. (12779-I)

RABLAPROGRAMBA illő autót vá-
sárolnék. Az elszállítását és forgalom-
ból való törlését vállalom. Tel.
0748-882-828. (12914-I)

ELADÓK: festmények, keretek, rádió,
aragázkályha, porszívó, varrógép, ajtók,
többféle bútordarab, lemezek, órák,
csergeterítő, üvegkorsók, többféle nagy
és kicsi edény, 15 db báránybőr, sok
baba, kerékpár, szőnyegek, fából kiságy,
sok tűzifa, régiségek, ezenkívül sok
egyéb, minden olcsón. Csere is érdekel.
Tel. 0265/242-342. (13066)

LAKÁS

KIADÓ 3 szobás lakás a Tudorban. Tel.
0741-392-529. (12904)

ELADÓ 2 szobás, rendezett, bútoro-
zott lakás a Libertăţii negyedben. Tel.
0751-133-100. (12992)

KIADÓ 3 szobás, I. osztályú, 2 fürdő-
szobás, felszerelt és bebútorozott
tömbházlakás. A tömbház alatt pince
és garázs. Bére: 400 euró/hó. Érdek-
lődni a 0745-623-250-es telefonszá-
mon, 8-20 óra között. (sz.-I)

ELADÓ ház Maroskeresztúron, a Fő
út 553. szám alatt: három szoba,
konyha, kamra, pince, 10 ár telek. Tel.
0749-335-282. (sz.-I)

MAGÁNSZEMÉLY, 3 szobás lakást
vennék piaci áron a Kárpátok sétá-
nyon (Aleea Carpaţi). Tel. 0771-770-
440. (13006-I)

KIADÓ egy 4 szobás lakrész a köz-
pontban igényesnek. Tel. 0745-428-
994. (13019-I)

ELADÓ földszinti lakás a Liviu Rebreanu
utcában: 2 szoba, konyha, fürdőszoba,
beépített erkély és saját pince tartozik a
lakáshoz, termopán nyílászárók, egyedi
mérésű központi fűtéssel. Irányár 46.500
euró, alkudható. Érdeklődni az alábbi
telefonszámon lehet: 0740-038-663.
(13028)

KIADÓ 2 szobás tömbházlakás a
Szabadság utcában. Tel. 0746-747-089.
(sz.)

IDŐS tanár urat veszek fel albérletbe.
Érdeklődni este 7-8 óra között. Tel.
0365/438-053. (13041)

ELADÓ 2 szobás tömbházlakás pin-
cével és garázzsal. Tel. 0754-323-
475. (13043-I)

ELADÓ 2 szobás, I. osztályú, külön
bejáratú, földszinti, 50 m2-es lakosz-
tály felújítandó állapotban a N. Băl-
cescu u. 31. szám alatt, 2-es ajtó.
Enyhén alkudható. Tel. 0770-904-
216. (13040-I)

ELADÓ kertes családi ház Nyárád-
köszvényesen, mellékhelyiségekkel.
Tel. 0740-196-315. (13051-I)

KIADÓ kétszobás lakás a Fortuna
közelében. Tel. 0744-389-289. (13074)

KIADÓ garzonlakás az orvosi egye-
tem közelében, közvetítő nélkül. Ára:
200 euró. Tel. 0771-022-198. (sz.-I)

MINDENFÉLE

GARÁZST bérelnék Marosvásárhe-
lyen elérhető áron. Tel. 0769-677-
350. (sz.-I)

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-
anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-
ket, harmonikaajtókat. Tel.
0744-121-714, 0265/218-321, 0766-
214-586. (12852)

FUVART, bútorhordást vállalunk sze-
mélyzettel, külföldre is, valamint tör-
melékszállítást. Tel. 0749-543-104.
(12995-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

A hirdetési rovatban megjelent
közlemények, reklámok tartalmáért

a hirdetésfeladó vállalja 
a felelősséget!

MISSISSIPPI SZŐNYEGMOSÓ 
Szőnyegmosás, -szárítás professzionális módon.

Rögzített padlószőnyeg mosása helyszíni kiszállással. 
Kanapé-, ülőgarnitúra-tisztítás.

Rendelésért és egyéb információkért hívja bizalommal 
a 0799-998-899-es telefonszámot. (65761-I)

KEDVES ANYUKA, APUKA! 
Ha szeretné, hogy a gyermeke egy aktív közösség tagja

legyen, odafigyeljen társaira, és a virtuális világ helyett az
offline térben bontakozzon ki, akkor találkozzunk első
alkalmunkon, II–III. osztályosokkal szeptember 13-án,

és VI–VII. osztályosokkal 14-én 17 órakor
a Máltai Szeretetszolgálat székhelyén, Marosvásárhelyen,

a Berek utca 1. szám alatt. 
A csoportban való részvétel jelentkezéshez kötött.  

Tel. 0752-857-292. (sz.-I)

HA SZORGALMAS, könnyen beilleszkedő, 
kedves személy vagy, várunk a NICKOS WIN csapatába! 

FAST FOOD CÉG személyzetet alkalmaz KONYHÁRA 
és ELADÁSRA. Fix fizetést és jutalékot adunk az eladásból.

Részletes tájékoztatás az állásinterjún. 
Fényképes önéletrajzokat várunk 

a queen.dorawin@gmail.com e-mail-címre. 
Érdeklődni a 0740-886-982-es telefonszámon. 
Csak a mosoly és a jókedv kötelező! (13029)

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI MUNKAHELYRE keresünk
HEGESZTŐ SZAKMUNKÁSOKAT kiemelt munkabérrel.
Szállodát biztosítunk, utazási hozzájárulást biztosítunk.
A munka jellege: mezőgazdasági gépekhez alkatrészek

gyártása. 
Elérhetőség: Ónodi László +36-30-919-2401. (sz.-I)
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A Maestro SPRL bukaresti fiókja (a volt SMDA Insolvency SPRL) a
Mureş Insolvency SPRL által – székhely: Marosvásárhely, Gen.  Av-
ramescu u. 4. szám, Maros megye –, a csődbe jutott Contranscom
Benţa Rt. cégfelszámolójaként nyilvános árverésen szállítóeszközt
(1 darab), technológiai felszereléseket (24 db), konténer típusú barak-
kokat értékesít. 
A kikiáltási ár 19.233,50 lej + héa.  Az állóeszközöket  külön-külön fel-
tüntető lista a www.unpir.ro, a www.smdamures.ro weboldalakon, illetve
a cégfelszámoló székhelyén tanulmányozható.   
Az árverésre szeptember 17-én 13 órakor kerül sor a cégfelszámoló
székhelyén, és megismétlik minden pénteken ugyanabban az időpont-
ban, a javak eladásáig.  Az árverésen részt vehetnek azok a magán-
és jogi  személyek, akik/amelyek kifizetik a kikiáltási ár 10%-át kitevő
részvételi garanciát, a részvételi díjat és megvásárolják a feladatfüzetet
legkésőbb 24 órával a licit kezdete előtt. 
Bővebb tájékoztatással a cégfelszámoló szolgál a 0265/269-700, 0745-
146-096, illetve az adós a 0745-624-214-es telefonszámán.  

A Mureş Insolvency SPRL (Marosvásárhely, Ghe. Avramescu u. 4.
szám), az újraszerveződés alatt álló Foraj Sonde Rt. csődbiztosa, 

nyilvános árverést  szervez 
az adós cég tulajdonában levő 82 szállítóeszköz értékesítésére. Kikiál-
tási ár 2.905.869,25 lej + héa. 
A javak részletes ismertetése a https://www.licitatii-insolventa.ro, a

www.smdamures.ro, a  www.olx.ro weboldalon vagy a csődbiztos szék-
helyén.  
A nyilvános árverésre szeptember 17-én 13 órától kerül sor a csőd-
biztos székházában, és hetente péntekenként megismétlik ugyanabban
az időpontban, az értékesítésig. Az árverésen azok a magán- és jogi
személyek vehetnek részt , akik/amelyek megvásárolják a feladatfüze-
tet, kifizetik a kikiáltási ár 10%-át képező garanciát és a részvételi díjat
24 órával az árverés kezdete előtt. 
Bővebb felvilágosítás a csődbiztos 0265/269-700, 0745-146-096-os  te-
lefonszámán.

A Mureş Insolvency SPRL (Marosvásárhely, Ghe. Avramescu u. 4.
szám), az újraszerveződés alatt álló Foraj Sonde Rt. csődbiztosa 

újabb nyilvános árverést  szervez 
az adós cég tulajdonában levő  javak eladására:
– 139.394 négyzetméter területű kültelek Szovátán, kikiáltási ár 327.204
lej. 
A parcellák listája megtekinthető a www.unpir.ro, a www.smdamures.ro
és a www.olx.ro weboldalakon, valamint a csődbiztos székhelyén.
A nyilvános árverésre szeptember 17-én 13 órától kerül sor a csőd-
biztos székházában, és hetente péntekenként megismétlik ugyanabban
az időpontban, az értékesítésig. Az árverésen részt vehetnek azok a
magán- és jogi személyek, akik/amelyek megvásárolják a feladatfüze-
tet, kifizetik a kikiáltási ár 10%-át képező garanciát és a részvételi díjat
24 órával az árverés kezdete előtt. 
Bővebb felvilágosítás a csődbiztos 0265/269-700, 0745-146-096 vagy
az adós 0736-444-657-es telefonszámán.



TERMOPÁN ajtók, ablakok javítása,
szúnyoghálók szerelése. Tel. 0771-383-
725. (12984)

ENGEDÉLLYEL rendelkező szerelő
víz-, gáz-, központi fűtési, padlófűtési,
kanalizálási sürgősségi eseteket vál-
lal. Tel. 0770-905-315. (12998-I)

ASSZONYT keresek idős személy
gondozására. Tel. 0748-764-847.
(13024-I)

VÁLLALUNK tetőkészítést lemezből,
cserépből; ácsmunkát, teraszkészí-
tést, garázsfelújítást, csatornajavítást,
bármilyen kisebb javítást és minden-
féle más munkát. Tel. 0721-443-518.
(13013-I)

VÁLLALUNK tetőjavítást Lindab-
lemezből, cserepezést, belső
munkálatokat. Tel. 0749-641-982.
(12997)

ELEMISTA diák tanulását segítem.
Tel. 0747-584-789. (12979-I)

VÁLLALUNK tetőkészítést lemezből,
cserépből; ácsmunkát, teraszkészí-
tést, garázsfelújítást, külső-belső szi-
getelést, bármilyen kisebb javítást és
mindenféle más munkát. Tel. 0747-
508-707, Misi. (13012-I)

TETŐFEDŐ KFT. vállal bármilyen
ács-, bádogosmunkát, festést, me-
szelést, tetőkészítést cserépből, le-
mezből, szigetelést tömbházaknál.
Tel. 0742-734-062, Krisztián. 
(13049-I)

EGYESÜLETEK, egyéni vállalkozá-
sok alapítása, ügyintézése. Tel. 0729-
567-876. (13050-I)

VÁLLALUNK külső, belső építkezési
munkálatokat. Tel. 0770-408-122.
(13031-I)

VÁLLALOK szobafestést, mázolást,
fajansz-, grészia-, lamináltparkett-
lerakást, lépcsőházfestést garanciával.
Tel. 0746-552-473. (12956)

VÁLLALOK építkezési munkát,
kertkészítést, tetőkészítést, ereszcsa-
torna-készítést stb. Tel. 0755-672-446.
(13045)

VÁLLALUNK bármilyen típusú tető-
fedést, kisebb javítást, külső, belső
munkát 10% kedvezménnyel. Tel.
0720-313-818. (13061-I)

IDŐSGONDOZÁST, betegápolást
vállalok. Tel. 0752-849-226. (13067)

MOSÓGÉP- és hűtőszekrény-javítást
vállalok. Tel. 0755-825-502. (12924-I)

GONDOZÓNŐT keresek 91 éves
nagymamám mellé napi 4 órára, ké-
sőbb hosszabb időre. Érdeklődni a
0741-372-619-es telefonszámon.
(sz.-I)

VÁLLALUNK: tetőszerkezet
elkészítését, tetőjavítást, tetőfödém
lecserélését, ácsmunkát, falazást,
vakolást, szigetelést, anyagok
beszerzését, belső munkálatokat,
glettelést, festést, parketta lerakását. Amit
kínálunk: kedvezményes árak; többéves
szakmai tapasztalat;
minőség/megbízhatóság; gyors, precíz
munkavégzés. Tel.: 0751-987-159.
(13081)

MEGEMLÉKEZÉS

Szomorú szívvel emlékezünk
szeptember 11-én a drága jó
édesapára, férjre, testvérre,
rokonra és jó barátra, 
KALI ELEMÉRRE, aki két éve
örökre eltávozott szerettei
köréből. Szívünkben örökké
őrizzük emlékét. Emléke
legyen áldott, nyugalma
csendes! 
Bánatos felesége, Imola és
kislánya, Zsuzsika. (13023-I)

Kegyelettel emlékezünk
szeptember 10-én KAKASI
MÁRTONRA halálának
második évfordulóján. Emléke
legyen áldott, nyugalma
csendes! Bánatos özvegye,
fia és annak családja. (13059)

Egy pillanat és mindennek
vége, olyan gyorsan távoztál a
végtelenségbe. Legyen
csendes az álmod, találj
odafönt örök boldogságot.
Fájó szívvel emlékezünk
szeptember 12-én 
ifj. SZŐCS ZOLTÁNRA
halálának harmadik
évfordulóján. Akik ismerték és
szerették, gondoljanak rá
kegyelettel. 
Emlékét őrizzük: szülei és
testvérei. (13069)

Drága lelked nyugodjon
csendesen.
Fájó szívvel emlékezem
testvéremre, 
BUCSIN MARGITRA született
Farkas halálának évfor-
dulóján. Gyöngyike. (13070)

Kegyelettel és fájó szívvel
emlékezünk szeptember 9-én
JAKO KÁLMÁN galambodi
lakosra halálának 30.
évfordulóján. Felejthetetlen
emlékét őrzik szerettei. (p.-I)

Szomorúan emlékezünk
szeptember 10-én a szeretett
édesanyára, nagymamára,
SZÁZ ERZSÉBETRE
halálának 6. évfordulóján. 
„Ne sírjatok, mert én már nem
szenvedek, a fájdalom az,
hogy nem lehetek veletek.” 
Szerettei. (13075-I)

A múltba visszanézve valami fáj,
valakit keresünk, aki nincs már.
Megállunk a sírodnál
csendesen,
tudjuk, odalent már nem fáj
semmi sem.
Könnycsepp gördül
arcunkon, mert hiányzol.
Nyugodj csendesen, legyen
békés álmod!
Fájó szívvel emlékezünk 2019.
szeptember 12-ére, 
TEMESVÁRI ENIKŐ
halálának 2. évfordulóján.
Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes!
Szeretett családja. (13076-I)

Szomorú szívvel emlékezünk 
GYÖRGY DOMOKOSRA 

halálának első évfordulóján. 
Emlékedet szívünkben őrizzük. 
Nagyon hiányzol nekünk. 
Felesége, két fia családjukkal és két
lánytestvére. 
Nyugodj békében! 
Szeretteid. (13056)

Múlik az idő, de a fájdalom nem csitul, szemünkből a könny naponta
kicsordul. Hiányotok elviselni nehéz, szívünkben él az emlékezés.
Akármerre nézünk, ti vagytok előttünk, hangotokat halljuk, mindig
keresünk. Örökre elmentetek, vissza nem jösztök hozzánk,
szívünkben csak fájdalom, bánat és gyász. 
„Ha a sírunknál jártok, hozzatok egy szál virágot, hisz a szívetekben,
tudjuk, nagyon hiányzunk.” 
Szívünk mély fájdalmával és a hiányérzet örök küzdelmével
emlékezünk szeptember 11-ére, életünk legszomorúbb napjára,
amikor kilenc éve a halál tragikus hirtelenséggel elragadta szerettei
köréből drága gyermekünket, a legjobb és legdrágább testvért, a
nagykendi születésű 32 éves 

KONCZ SZABOLCS LEVENTÉT, 
drága menyünket, a legdrágább sógornőt, a dombói születésű 34
éves 

KONCZ MELINDÁT, 
drága két kicsi unokánkat, a legdrágább unokahúgot és
unokaöcsöt, a 7 éves 

KONCZ ESZTER BOGLÁRKÁT  
és a 6 éves 

KONCZ LORÁND KRISTÓFOT. 
Emléküket őrzik bánatos szüleik, nagyszüleik, testvére,
nagynénjük, Sarolta, sógoruk, Imre és a kicsi Boglárka. Szívünkben
örökké élni fogtok, soha nem feledünk, drága gyermekeink. 
Nyugodjatok békében! (13057)

„Ez a földi élet egy futó kaland,
Elbúcsúzni időm tán nem is
maradt.
Ha síromnál jársz, hozz egy szál
virágot,
Hisz szívetekből, tudom, hogy
hiányzom.
Szeressétek egymást,
összetartsatok,
Hisz lelketekben én is veletek
vagyok.” 
Fájó szívvel emlékeztünk
szeptember 9-én a legdrágább
férjre, édesapára, nagytatára,
apósra, gyermekre és testvérre, a
székelykáli születésű 

id. KISS MIHÁLY
volt marosvásárhelyi lakosra halálának első évfordulóján.
Hála és köszönet az együtt töltött szép évekért. Emléked
szívünkben örökké élni fog. Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!
Őt soha el nem felejtő szerettei. (13023-I)

Szeptember 10-e az a nap, mely szívünkben örökké megmarad. 
Megmarad a pillanat, melyet átélni nehéz, megmarad a perc, melyet
feledni nehéz. 
Felidézni hangját, arcát és mosolyát, könnyes szemmel szeretni egy
életen át. 
Elfogadni az élet kegyetlen igazát.
Fájó szívvel emlékezünk drága leányunk,

ALBERT ERZSÉBET (BABI) 
halálának 21. évfordulóján.
Elmentél hirtelen, el sem búcsúztunk, de él a hit bennünk, hogy
egyszer találkozunk. Nyugodjál csendesen! Bánatos szüleid.
(13042)

21 éve ez a legszomorúbb nap, hisz elmentél tőlünk,
drága BABIKA. 

Egyedül maradtam, nincs már testvérem,
hiányodat pótolni soha nem lehet.

Hiányzik minden perc és óra,
amit átéltünk mi ketten jóban-rosszban.

Még máig is várom, hogy belépjen,
de tudom, hogy többet ezt nem érzem.

Újra akarom nézni a kedves arcát,
de nem láthatom drága mosolyát.

Fájó szívvel emlékezünk drága nővéremre,
ALBERT ERZSÉBETRE

halálának évfordulóján.
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! Bánatos húgod, Edit,
István és Kati. (13042)

A múltba visszanézve valami fáj,
valakit keresünk, aki nincs már.
Fájó szívvel emlékezünk a szeretett
feleségre, édesanyára, 

DÉZSI EMMÁRA
aki hat hete távozott el közülünk. 
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! 
Férje, leánya és veje. (13068)
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Hálás szívvel emlékezünk szeretett édesanyánkra,
HUKA ILDIKÓRA

(volt NAGY, illetve BATÓ)
aki 2020. november 26-án, 

73 éves korában eltávozott közülünk.
Ezúton szeretnénk meghívni minden kedves
ismerőst, kollégát, tanítványt – aki a járvány-
helyzet miatt nem tudott elbúcsúzni tőle, de
szeretne –, hogy töltsünk együtt egy délutánt rá
emlékezve, róla beszélgetve.
Szeretettel várunk Marosvásárhelyen, a Gemma
Kávézóban – Bolyai utca 10. szám –  szeptember
12-én, vasárnap délután 5 órától.

Fiai: Nagy Karcsi és Nagy Zsolt. (-I)



A Mureş Insolvency SPRL –
Marosvásárhely, Ghe. Avra-
mescu u. 4. szám –, az újraszer-
veződés alatt álló adós Foraj
Sonde Rt. csődbiztosa 
nyilvános árverést  szervez
egy 9.723 négyzetméteres kis-
sármási beltelek értékesítésére.
A kikiáltási ár 174.555 lej. 
A nyilvános árverésre szeptem-
ber 17-én 13 órától kerül sor a
csődbiztos székházában, és he-
tente péntekenként megismétlik
ugyanabban az időpontban, az
értékesítésig. Az árverésen részt
vehetnek azok a magán- és jogi
személyek, akik/amelyek megvá-
sárolják a feladatfüzetet, kifizetik
a kikiáltási ár 10%-át képező ga-
ranciát és a részvételi díjat 24
órával az árverés kezdete előtt. 
Bővebb felvilágosítás a csődbiz-
tos 0265/269-700, 0745-146-096
vagy az adós 0736-444-657-es
telefonszámán.

A Mureş Insolvency SPRL – Marosvásárhely, Ghe. Avramescu u. 4.
szám –, az újraszerveződés alatt álló adós Foraj Sonde Rt. csődbiz-
tosa 

nyilvános árverést  szervez 
a következő ingatlan értékesítésére:
– 12.902 négyzetméteres üres beltelek Sáromberkén (Maros megye).
Kikiáltási ár: 280.271 lej. 
A nyilvános árverésre szeptember 17-én 13 órától kerül sor a csőd-
biztos székházában, és hetente péntekenként megismétlik,  ugyanab-
ban az időpontban, az értékesítésig. Az árverésen részt vehetnek azok
a magán- és jogi személyek, akik/amelyek megvásárolják a feladatfü-
zetet, kifizetik a kikiáltási ár 10%-át képező garanciát és a részvételi
díjat 24 órával az árverés kezdete előtt. 
Bővebb felvilágosítás a csődbiztos 0265/269-700, 0745-146-096 vagy
az adós 0736-444-657-es telefonszámán.

Tanuljon
angolul

és németül 

a CALEPINUS
NOVUSNÁL! 

Egyéni és csoportos

tanfolyamok 

középiskolásoknak

és felnőtteknek. 

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

telefonszámon. 
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