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Parkolóház a színház mögött

Két év alatt felépülhet Marosvásárhelyen

Mérleget vont
a megyei klinikai
kórház

Az intézmény márciusban elkezdte lépésről lépésre kiüríteni és előkészíteni
a kórház osztályait arra, hogy a II-es
fázisban igazolt koronavírusos betegeket kezelő kórház legyen.

____________2.
Kerekező
Bolyaiak?

Valihora Istvánnak a Sportvilág rovatba írt cikkében arról olvashatunk,
hogy Bolyai Farkas 1804 augusztusában nagy feltűnést keltett, amikor háromkerekű vasparipán érkezett
Marosvásárhelyről Kolozsvárra.

Marosvásárhely leépülése visszafordítható, ha van elég akarat és egy tettre kész csapat, amely a város korszerűsítésére
vállalkozik. Akkor a két évtizedes hitegetések után lesz utasbarát közszállítás és környezetbarát közlekedés. Soós Zoltán
független polgármesterjelölt csütörtökön a színház mögötti
parkolóban tartott sajtótájékoztatón ezt próbálta bizonyítani
Oláh Emese, Kolozsvár alpolgármesterének társaságában.

Karácsonyi Zsigmond

Fotó: Nagy Tibor

– Mi a nehezebb ma Marosvásárhelyen: megindulni vagy megállni?
– tette fel a retorikai kérdést Soós Zoltán a sajtótájékoztató elején. A válasz pedig egyértelmű: megérkezni a legnehezebb. Ahogy a kaotikus közszállítás problémát jelent, ugyanúgy gond a parkolóhelyek biztosítása
Marosvásárhelyen. A tanulmányokból kiderül, hogy a belvárosi forgalom
egyharmadát jelenti azon autók száma, amelyek folyamatosan keresik a
parkolóhelyeket, és ezzel jelentősen leterhelik a forgalmat. Tehát a parkolás mellett a légszennyezés is gondot jelent.
(Folytatás a 4. oldalon)

____________15.
A hajrában egyenlített, a 11-es
párbajban alulmaradt a CFR

A Kolozsvári CFR remek iramú, végletekig kiélezett mérkőzést játszott a Dinamo Zágrábbal. Az összecsapáson
korán vezetést szereztek a vendégek,
ám ezt követően a házigazda vette át
az irányítást, s többször is a horvát válogatott Dominik Livakovic bravúrjai
akadályozták csak meg a gólt.

____________18.

Kórházi ágyak
biztonságos iskolák helyett

Bodolai Gyöngyi

Az iskolakezdés közeledtével a televízióadók hírműsorában sajnos
nem azt sulykolják a nézőbe, hogy milyen határozott intézkedéseket
foganatosítottak a tanintézményekben a két hét múlva kezdődő oktatás biztonsága érdekében. Erről, néhány könnyebb helyzetben levő
iskolát kivéve, ahol kevés a gyermek és tágasak az osztálytermek, a
tanintézmények többségében jobbára csak a kérdőjelek sokasodnak.
Az aggódó szülők viszont naponta szembesülhetnek azzal, hogy
melyik megye hány kórházában rendeztek be új részlegeket a koronavírussal megfertőződő gyermekek számára, akik mellett egyes kórházakban a szülők is helyet kapnak. Bár kétségtelen, hogy rendkívül
előrelátó, hasznos hírek ezek, de ellenérzést kelt, hogy romániai viszonylatban a tanévkezdést úgy szervezik meg, hogy a megnyugtató
óvatossági intézkedések helyett a legpesszimistább lehetőségekre készítik fel a hozzátartozókat. Szó sincs arról, hogy a több mint 250
diákkal működő iskolákba járó gyermekek szüleinek nem kellene a
legrosszabbra felkészülniük, hiszen naponta rendszeresen hallhatjuk
azt is, hogy sok egészséges fiatal és gyermek kapja el a fertőzést,
aminek halálos áldozata is van már. Mit gondoljanak ezeket a híreket
hallva a krónikus betegségekben (diabétesz, kóros elhízás, autoimmun kórképek, rák stb.) szenvedő gyermekek hozzátartozói,
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
6 óra 38 perckor,
lenyugszik
20 óra 8 perckor.
Az év 241. napja,
hátravan 125 nap.

Ma ÁGOSTON, holnap
BEATRIX és ERNA napja.
BEATRIX: latin eredetű, jelentése: boldogító, boldogságot
hozó.
ERNA: az Erneszta rövidüléséből keletkezett.

IDŐJÁRÁS

VALUTAÁRFOLYAM

BNR – 2020. augusztus 27.

Felhőátvonulások
Hőmérséklet:
max.260C
min.110C

1 EUR

1 USD

100 HUF

1 g ARANY

4,8424

4,0959

1,3598

255,7069

A csütörtöki lottóhúzás nyerőszámai

26, 20, 19, 16, 44 + 12

NOROC PLUS: 7 2 1 7 4 7

26, 39, 17, 10, 43, 19

NOROC: 9 4 9 6 6 8 1

12, 18, 5, 30, 31, 6

Megyei hírek

SUPER NOROC: 7 9 4 5 0 2

2,58 százalékos munkanélküliség

A júliusi adatok szerint Maros megyében 2,58 százalékos
volt a munkanélküliség, ami enyhe növekedést jelent júniushoz képest. A megyei munkaerő-foglalkoztatási hivatal
jelenleg 6067 munkanélkülit tart nyilván, ebből 1920-an
munkanélküli-segélyben részesülnek, 4147-en nem kapnak támogatást. A munkanélküliek több mint kétharmada
vidéken él.

Közel 350 munkahely

A Maros Megyei Munkaerő-foglalkoztatási Hivatal augusztus 26-án 347 munkahelyet hirdetett meg. A cégek eladókat,
építőipari szakembereket, gépkocsivezetőket és -szerelőket, hegesztőket, könnyűipari munkásokat, árumozgatókat,
pékeket, szakácsokat és mérnököket keresnek. Az Eures
iroda 60 munkahelyet kínál. Németországba 42 személyt
(mészárosokat és csomagoló munkásokat), Norvégiába 14
személyt (építőmunkásokat, ügyvédet, autófestőket), Spanyolországba 3 személyt (mészárosokat és karbantartót),
Belgiumba pedig egy kertészt alkalmaznak.

Újabb tematikus kalandtábor

A marosvásárhelyi Creactivity Egyesület augusztus 30. és
szeptember 4. között a nyárádszentmártoni Lovasfogadóban ismét tematikus kalandtábort tart, amelyen 8-12 éves
gyerekek vehetnek részt. Az egyesület által nemrég szervezett indián kalandtáborról lemaradt néhány gyerek a
csökkentett létszám miatt, ezért úgy döntöttek, megszerveznek számukra egy új tábort. Van még néhány szabad
hely, amelyre várják a jelentkezőket.

Őszi felvételi a Marosvásárhelyi
Művészeti Egyetemen

A Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem őszi felvételt hirdet.
A felvételizők szeptember 3-tól iratkozhatnak be a fennmaradt helyekre. Alapképzés: audiovizuális kommunikáció –
forgatókönyv- és reklámírás, média szak, osztályvezető:
Kós Anna (3 költségtérítéses hely); teatrológia szak, osztályvezető: Ungvári Zrínyi Ildikó (6 költségtérítéses hely);
látványtervezés, osztályvezető: Bartha József (6 költségtérítéses hely); zene szak, osztályvezető: Makkai Gyöngyvér (5 költségtérítéses hely). Magiszteri képzés:
művészetek és új média, osztályvezető: Kós Anna (5 költségtérítéses hely); teatrológia, művelődésszervezés, osztályvezető: Pál Attila (4 költségtérítéses hely); korszerű
zenei koncepciók, osztályvezető: Elekes Márta (3 költségtérítéses hely). A felvételi vizsgák szeptember 14-én kezdődnek. Egyéb információk az egyetem honlapján, illetve
az egyetem hirdetőfelületein találhatók (www.szini.ro ,
www.uat.ro). További elérhetőségek: telefon/fax: 0265266-281, e-mail: felveteli@uat.ro, székhely: Köteles Sámuel utca 6. szám, Marosvásárhely.
Hírszerkesztő: Mezey Sarolta

Március óta először közlik, hogy mely településen hány fertőzöttet azonosítottak

Mérleget vont a megyei klinikai kórház

A Maros Megyei Klinikai Kórházhoz tartozó részlegeken a járvány kitörése óta 1245 koronavírussal diagnosztizált beteget kezeltek, jelenleg (az
augusztus 26-án, szerdán nyilvánosságra hozott
adatok szerint) 117 pácienst kezelnek. Az intenzív terápián kilenc beteget ápolnak, közülük öten
intubálásra szorulnak. Szerdán, a járvány kitörése óta első alkalommal, a Maros Megyei Prefektúra településekre lebontott statisztikát közölt a
fertőzöttek számáról.

Menyhárt Borbála

A koronavírusos betegek ellátásában immár hat hónapja
élvonalban lévő Maros Megyei Klinikai Kórház sajtóosztálya szerdán közleményben foglalta össze az elmúlt fél év
tevékenységét járványügyi vonatkozásban. Amint az a közleményből kiderül, február 29-én izolálva érkezett az első
fertőzöttgyanús beteg, március 10-én igazolták a kórház
első koronavírussal fertőzött betegét, és Kolozsvárra szállítottak át. A Maros Megyei Klinikai Kórház aneszteziológia és intenzív terápia (ATI) osztályára március 25-én
utalták be az első koronavírussal fertőzött személyt.
Az intézmény márciusban elkezdte lépésről lépésre kiüríteni és előkészíteni a kórház osztályait arra, hogy a IIes fázisban igazolt koronavírusos betegeket kezelő kórház
legyen. Márciustól az I-es és II-es számú fertőzőklinika, a
tüdőgyógyászati klinika és az aneszteziológia és intenzív
terápia dolgozói az első vonalban dolgoznak, időközben
csatlakozott hozzájuk személyzet a kórház többi részlegeiről is.
A legelső igazolt eset óta a megyei klinikai kórházban

1245 koronavírussal fertőzött beteget kezeltek, 293-at más
kórházakból helyeztek át, 94-en Brassó, Prahova, Fehér,
Hargita és Kovászna megyéből érkeztek. A járvány kitörése
óta 1081 személy hagyta el a kórházat, 98 beteg azonban
sajnos elvesztette a koronavírussal való harcot. Március óta
168 beteg volt beutalva az aneszteziológia és intenzív terápia osztályra, ahol jelenleg kilenc beteget kezelnek, közülük öten intubálásra szorulnak. Jelenleg a Maros Megyei
Klinikai Kórház koronavírussal fertőzött betegek kezelésével foglalkozó osztályain, vagyis az I-es és II-es számú
fertőzőklinikán, a tüdőgyógyászati klinikán és az aneszteziológia és az intenzív terápia részlegen összesen 117 koronavírusos beteget gyógyítanak.
A közlemény arra is kitér, hogy a megyei klinikai kórház
részlegei júniustól újra fogadják a nem koronavírusos pácienseket is. A személyzet felkészült, van gyógyszer és
kellő felszerelés a betegek megfelelő ellátására a következő
időszakban. A koronavírussal fertőzött páciensek kezelése
az előírásoknak megfelelően történik, indokolt esetekben
a betegek remdesivires kezelést is kapnak.
Hat hónap után először látott napvilágot településekre
lebontott statisztika
Szerdán, a járvány kitörése óta első alkalommal, településekre lebontott statisztikát közölt a Maros Megyei Prefektúra az elmúlt tizennégy napban igazolt fertőzöttek
számáról. Az utóbbi két hét adatai szerint a legtöbb fertőzött személy marosvásárhelyi (összesen 75), Segesváron
21, Szászrégenben 14, Mezőbándon 7, Marosszentkirályon
6 fertőzöttet vettek nyilvántartásba, Dicsőszentmártonban
két, Szovátán egy fertőzött szerepel az adatbázisban. További 42 településen 1–4 közötti a fertőzöttek száma.

Új lehetőség az egyik ,,legmenőbb” szakma egyetemi szintű elsajátítására!

Informatikai képzés a MOGYTTE-n

Az egyetem honlapján is megtalálható tájékoztatás szeA marosvásárhelyi George Emil Palade Orvosi,
Gyógyszerészeti, Tudomány és Technológiai rint a hallgatók tanulmányaik alatt olyan képességeket saEgyetem 2020-ban, először az egyetem története játíthatnak el, mint például:
során, az idén magyar nyelvű informatikai kép1. Magas szintű nyelveken való programozás
zést indít. Az őszi felvételire – amelyet szeptem2. Számítógépes alkalmazások fejlesztése és karbantarber 4. és 8. között tartanak – még 15 államilag tása
finszírozott és 10 költségtérítéses hely maradt.
3. Számítógépes eszközök használata interdiszciplináris

Szeretettel várják azokat a leendő hallgatókat, akik a
neves egyetem magyar nyelvű informatikaképzésében vennének részt. A képzést 17 magyar anyanyelvű oktató tartja,
az előadások és a laborgyakorlatok egyaránt magyar nyelven zajlanak. A diákok különböző ösztöndíjakban részesülhetnek, az egyetem saját bentlakással is rendelkezik.
Az INFORMATIKA tanulmányi program az egyetem Műszaki Karán valósul meg (ez korábban a Petru Maior egyetem
része volt). A 3 éves alapképzés licencvizsgával zárul, amely
után a hallgatók megszerzik az informatikusi oklevelet. A
képzés mesteri programokon keresztül folytatható, korszerű
témákban, mint például a mesterséges intelligencia.

kontextusban
4. A mesterséges intelligencia fogalmainak és technikáinak használata valós problémák megoldására
5. Adatbázis-tervezés és -kezelés
6. Számítógépes hálózatok tervezése és kezelése
7. A számítástechnika és a formális modellek elméleti
alapjainak felhasználása.
A beiratkozás a felvételire kizárólag online történik. A
felvételi kritérium egyedül az érettségi vizsga átlaga, külön
felvételi vizsga nincs. További információ az egyetem honlapján érhető el. (közlemény)

A Kulturális és Tudományegyetem – az egészségvédelmi
szabályok betartásával – a koronavírus-járvány alatt is szervezett szakképzéseket és továbbképzőket. Volt számítógépes fémforgácsoló, hegesztő, élelmiszer-kereskedő –
elárusító, beszerzői és számítógépes adatfeldolgozói tanfolyam. Újabbakat is meghirdetnek, amelyek többek között

az online felületen történő oktatást segítik. Az egyik ilyen
a videókonferencia alkalmazás, amelyet általános és középiskolai tanároknak, szülőknek ajánlanak. Egy másik a
Pilot UAV kezdő és haladó szintű drónkezelő kurzus. Az
érdeklődők az intézmény Iuliu Maniu utca 4. szám alatti
székhelyén iratkozhatnak fel a tanfolyamokra.

A marosvásárhelyi tanács 2020. évi 145. sz. határozata
értelmében szeptember elsejétől új parkolódíjakat vezetnek
be Marosvásárhelyen, a következőképpen: a 0-s övezetben
félórai parkolásért 3, egy óráért 5 lejt kell fizetni; az 1-es
zónában 30 perc 2 lejbe kerül, 60 perc 3 lej, egy napra
pedig 10 lej a parkolási díj. A 2-es zónában 30 perc 1 lej,
egy óra 1,5 lej, egy nap 5 lej.
A határozat előírja, hogy amennyiben az ablaktörlőre helyezett büntetést nem fizetik ki, napjára 25 lejes büntető-

kamatot számítanak fel, a 0-s övezetben azonban kétóránként számolják fel a 25 lejes büntetőkamatot. Az aznapi
büntetést a kiállításának napján 23.59 óráig lehet kifizetni
a piacigazgatóság által adminisztrált piacok, valamint Hadsereg téri piac jegypénztárainál.
Amennyiben elmulasztják a kifizetést, akkor a büntetés
másnaptól 50 lej, amelyet 48 órán belül kell kifizetni. Ha
ezt sem törleszti az érintett, 200 és 500 lej közötti bírságot
kell kifizetnie.

Tanfolyamok a Kulturális és Tudományegyetemen
Új parkolódíjak Marosvásárhelyen
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Péter Ferenc: A kisvasút nyomvonalán tervezett
kerékpárút megépítése fellendítené a turizmust
a Nyárádmentén és a Mezőségen is

A nyárádmenti önkormányzatok vezetői is támogatják az egész Nyárádmentét átszelő kerékpárút megépítését. A Nyárádmente Kistérségi Társulás
vezetőtanácsa tegnap este ülésezett, hogy elfogadják a kistérség 2021 és 2027 közötti fejlesztési stratégiáját. A stratégiába a turisztikai fejlesztések
terén prioritásként foglalták bele a kisvasút nyomvonalán kialakítandó kerékpárút megépítését.

A nyárádszeredai polgármesteri hivatalban megszervezett
találkozón a kistérség polgármesterei mellett jelen volt Péter
Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke, valamint Csép Éva
Andrea parlamenti képviselő is.
A jelenlévőket Tóth Sándor, Nyárádszereda polgármestere
köszöntötte házigazdaként.
„A mai gyűlés célja, hogy elfogadjuk a kistérség fejlesztési
stratégiájának fő irányelveit és prioritásait, amelyek a következő 7 évre vonatkoznak. Egy eredményes időszak végén vagyunk, sok olyan beruházást valósítottunk meg, amelyekkel
szebbé tettük a településeinket, és jobb életkörülményeket vagy
szolgáltatásokat tudtunk biztosítani a nyárádmenti lakosoknak. Hamarosan elkezdődik egy újabb uniós finanszírozási
ciklus, és időben fel kell készülnünk erre, ezért is kezdtünk el
dolgozni a 2021 és 2027 közötti időszak fejlesztési stratégiáján” – fogalmazott Tóth Sándor. A polgármester kiemelte: a
„stratégia még nem öltött végleges formát, bizonyára lesznek
még kiegészítések, a leszögezett prioritások azonban segítenek
mindenkinek a tervezésben. A turizmus fejlesztésére eddig is
figyeltünk, de a következő időszakban még nagyobb hangsúlyt
kell kapnia, ezért bízom benne, hogy a Maros Megyei Tanácsnak sikerül megépítenie a kisvasút nyomvonalára tervezett kerékpárutat, amelyhez mi is minden támogatásunkat
megadjuk.”
A turizmus fontosságát hangsúlyozta, és a következő időszakra vonatkozó turisztikai tervekről számolt be a jelenlévőknek Péter Ferenc tanácselnök.
„A turizmusfejlesztés Maros megye számára gazdasági fellendülést is hozhat, és minden adottságunk megvan ahhoz,
hogy látogatókat vonzzunk. Ki kell használnunk Maros megye
gazdag kulturális és természeti örökségét, de ez önmagában
nem elég a sikerhez, szolgáltatásokat kell biztosítani a turistáknak, és ehhez beruházások is szükségesek. Az egyik ilyen
beruházás, amit meg kell valósítani, és amit már el is indítot-

Ország – világ
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Hétfőn szavaz a parlament
a bizalmatlansági indítványról

A rendkívüli parlamenti ülésszak utolsó napján, augusztus 31-én 14 órától szavaz a parlament a Szociáldemokrata Párt (PSD) által a Ludovic Orban
vezette kormány ellen benyújtott bizalmatlansági indítványról – döntötte el csütörtöki együttes ülésén a
képviselőház és a szenátus házbizottsága.
(Agerpres)

Donorokat várnak
a vérközpontok
tunk, egy 100 km hosszú kerékpárút-hálózat kiépítése a Nyárádmentén és a Mezőségen. Egyre többen kerékpároznak, és
egyre nagyobb az érdeklődés a kerékpáros túrák iránt, ezért
én merem állítani, hogy ha ezt a kerékpárutat megépítjük, az
az egész térségnek, a Nyárádmentének, de ugyanakkor a Mezőségnek is egy kitörési pontot jelent. Én hiszem, hogy ez egy
olyan beruházás, mint amilyen a Transilvania Motor Ring is,
amely nagyon sok turistát és bevételt hozhat a megyének” –
hangsúlyozta Péter Ferenc.
A tanácselnök azt is elmondta, hogy a Maros Megyei Tanács már elindította a folyamatot annak érdekében, hogy átvegye a megye tulajdonába a kisvasút nyomvonalát.
„Benyújtottunk a parlamentbe egy tervezetet, melyben kezdeményeztük, hogy a kisvasút nyomvonalát adják át a megyei
tanács tulajdonába. Reméljük, hogy év végéig sikerül a végére
jutni ennek a procedúrának. Uniós pályázat leadására is lesz
lehetőség a következő időszakban, erre is készülünk már” –
mondta el a szerdai találkozón Péter Ferenc. Hozzátette:
„Senkinek sem kell aggódnia amiatt, hogy a kerékpárút miatt
megszűnik majd a Vármező és Szováta között működő kisvonat. Az a mérnökök dolga lesz, hogy úgy tervezzék meg a kerékpárutat, hogy az adott szakaszon a kisvonat is
működhessen. Nem akarunk semmit sem felszámolni, pont ellenkezőleg, bővíteni akarjuk a megye turisztikai kínálatát”.
AMarosMegyeiTanács
sajtóirodája

Országszerte nyitva lesznek szombaton, augusztus
29-én a transzfúziós központok, hogy fogadhassák
a véradókat, illetve azokat a COVID-19-en már átesett személyeket, akik plazmát adományoznak –
közölte az Országos Transzfúziós Hematológiai Intézet. A tájékoztatás szerint a vérközpontok szombaton reggel 7:30 és 13 óra között fogadják a
véradókat. Az egészségügyi minisztérium önkéntes
véradásra biztatja a lakosságot, „főleg ebben az időszakban, amikor nőtt a vér és a vérszármazékok
iránti szükséglet” – olvasható a közleményben,
amelyben köszönetet mondanak azoknak, akik megértették a véradományozás életmentő voltát, és donorként segítenek embertársaikon. (Agerpres)

Orosz rendvédelmi tartalék
segítené az esetleges fehérorosz beavatkozást

Oroszország tartalékot alakított ki rendvédelmi erőiből, hogy „szükség esetén” segítséget nyújtson Fehéroroszországnak – jelentette be Vlagyimir Putyin
orosz elnök csütörtökön a Rosszija 24 hírtelevízióban. „Az orosz erőket mindaddig nem fogják alkalamíg
a
szélsőséges
elemek
mazni,
Fehéroroszországban nem lépik át a határt, és nem
kezdenek banditizmusba” – mondta Putyin az állami
RT hírkonglomerátum közlése szerint. Az interjúban,
amelyet a Rosszija 24 az előzetes bejelentés szerint
közép-európai idő szerint 13 órára tűzött műsorra,
Putyin azt mondta, hogy Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök kérésére intézkedett így. (MTI)

Távozik tisztségéből Phil Hogan
uniós kereskedelmi biztos

Távozik tisztségéből Phil Hogan, az Európai Unió
kereskedelmi biztosa a járványügyi előírások – hazájában, Írországban történt – megsértése miatt –
erősítette meg szerdán este Peter Power, Hogan kabinetfőnöke a korábbi sajtóértesüléseket a dpa
német hírügynökségnek Brüsszelben. Korábban az
ír kabinet elhatárolódott Hogantől, amiért a korlátozások dacára részt vett az ír parlament golfegyesületének rendezvényén, amely nem felelt meg az
egészségügyi előírásoknak. (MTI)

Kórházi ágyak
biztonságos iskolák helyett

Túllépte az 1500-at az egy nap alatt diagnosztizált
fertőzöttek száma

Újabb 1504 koronavírus-fertőzést diagnosztizáltak számoltak be a hatóságok, miután az előző két napon meghaaz utóbbi 24 órában, ezzel csütörtökön ismét nega- ladta az 50-et az áldozatok száma.
tív rekordot döntött az egy nap alatt beazonosított
Az ismert aktív esetek közül 7288-at kezelnek kórházban,
fertőzöttek száma.
az intenzív terápiára szoruló súlyos esetek száma pedig

A stratégiai kommunikációs törzs csütörtöki jelentésében
szereplő, az előző napinál csaknem 250-nel magasabb napi
esetszám 26 százalékkal meghaladja az előző két hét átlagát,
és ismét megkérdőjelezi azokat a hatósági reményeket, miszerint Romániában a járvány újabb tetőzési szakaszába lépett
volna.
Az első romániai koronavírusos eset óta eltelt fél évben
több mint 83 ezer fertőzést diagnosztizáltak az országban, közülük 3459-en életüket vesztették, 36 677 fertőzöttet pedig két
negatív teszt után gyógyultnak nyilvánítottak.
Csütörtökön újabb 38 koronavírusos beteg elhalálozásáról

492-re csökkent az előző napi 502-ről.
Ismét Bukarestből jelentették a legtöbb, 236 új fertőzést.
Kiugróan sok új fertőzést azonosítottak a főváros északi szomszédságában található Prahova (87) a moldvai Bákó (84), és
Iaşi (71), illetve a partiumi Bihar (71) megyében is. A legkevesebb új esetet Hargita (5), Botoşani (6), Beszterce-Naszód
(7), Szatmár (7) és Szilágy (7) megyében diagnosztizálták.
Maros megyében 21 új megbetegedést jelentettek az utóbbi
24 óra során, újabb halálesetről nem számolt be a prefektúra
közleménye.

(Folytatás az 1. oldalról)
vagy azok a szülők, nagyszülő, akik szintén súlyos betegek, és az otthonmaradást vállalva, a járványügyi előírásokat szigorúan betartva próbáltak védekezni a vírus
ellen? Milyen szívvel engedjék több százas közösségbe a
gyermeket, aki könnyedén hazaviheti a fertőzést?
A legfelsőbb körökből a felelősséget „lepasszolták”
az iskolák szintjére, némi kormánypénzzel „megspékelve”, ami állítólag táblagépekre és a védekezéshez
szükséges felszerelésekre, anyagokra is elég (?). Az iskolák viszont csak szeptember hetedikén kapják meg a
közegészségügyi igazgatóságoktól az utasítást, hogy a
fertőzöttek számából kiindulva melyik kód szerint kell eljárniuk. Kétlem, hogy egy hét elég lesz a tanintézményeket, osztálytermeket megnyugtatóan berendezni, a
szükséges pedagógusszámot biztosítani, hiszen a pedagógusok között is lehetnek krónikus betegek, akik a megfelelő körülmények hiányában nem vállalják az oktatást.
A szülők pedig már most tiltakoznak, hogy nem tudják
bevállalni a délutáni tanítást, hiszen éppen azért vitték
esetleg a lakóhelyüktől távol eső iskolába a gyermeküket,
mert ott délelőtt folyt az oktatás. Arról nem is beszélve,
hogy őket kötelezik annak aláírására, hogy egészségesen
küldik gyermeküket az iskolába. Az iskolák, a tanfelügyelőségek, a helyhatóságok, a szaktárca, a kormány mit ír
alá? Hogy biztosítják a kórházi ágyakat? Sokan kételkednek abban, hogy az az ágyszám, amivel most dicsekednek, elég lesz-e.
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Parkolóház a színház mögött

(Folytatás az 1. oldalról)
Az elmúlt húsz évben voltak tervek, hogy hol és hogyan épüljenek
parkolóházak, sajnos ezekből sem
lett semmi, mint ahogy annyi más
jó javaslatból sem. Mi azt tervezzük, hogy az első parkolóház a színház mögötti területen fog két év
alatt megvalósulni. Ez a terület ideális erre a célra, de nem tudunk
olyan megoldásokat támogatni,
hogy Marosvásárhely különösen kiemelt értékű főtere alá, tönkretéve
annak kulturális örökségét, mélygarázst építsenek. Sokkal inkább
olyan megoldásra van szükség,
amely tiszteletben tartja a város kulturális örökségét, műemlékeit, és
azt szervesen kiegészítve hozzá tud

járulni a városkép javításához. A
Színház tér mögötti parkolóház 500
autónak fog nyújtani civilizált,
megbízható parkolóhelyet, miközben jelenleg a belváros ún. nullás
zónájában összesen 310 gépkocsinak van helye.
A Maros Mall melletti gödör felhasználásával újabb 400 parkolóhely alakítható ki, és a szakemberek
megkeresik a belvárosi övezetben a
harmadik helyszínt is. A beruházások részben városi alapokból, tehát
saját forrásokból, részben EU-s és
kormánypénzek felhasználásával
valósulnának meg. A fő szempont
nem a nyereségesség, hanem az,
hogy legyen egy civilizált közlekedés a belvárosban.

50 ezer gépkocsi parkolóhely nélkül
A városban összesen 4500 fizetős
parkolóhely van, ebből 310 a belvárosban, de a lakónegyedekben is jelentős a parkolás miatti probléma. A
legsúlyosabb gondok a Tudor, a Kövesdomb és November 7. negyedekben
vannak.
Jelenleg
Marosvásárhelyen összesen 14800
parkolóhely van, miközben a nyilvántartott gépkocsik száma meghaladja a 70 ezret. Ehhez még
hozzáadódik az átmenő forgalom és
a városba látogatók járművei is.
Úgy tervezzük, hogy az első négy
évben könnyűszerkezetes parkolókat építünk, amelyek enyhítik ezeket a gondokat, biztonságos és
olcsó parkolást tesznek lehetővé.
Oláh Emese

A városnak még egy jelentős
adóssága van: a Megyei Sürgősségi
Kórház melletti parkoló fejlesztése
és korszerűsítése. A jelenlegi városvezető és a megyei tanács közti
rossz viszony hátráltatta a városfejlesztési projekteket. Mi néhány
hónap alatt megkötjük a közös fejlesztési projektek elindításához
szükséges megállapodásokat, és lezárjuk a beruházásokat akadályozó
területvitákat.
Újságírói kérdésre válaszolva
Soós Zoltán kijelentette, hogy a
színház mögötti terület részben
ugyan magántulajdonban van, de
találnak megoldást, hogy a parkolóház felépülhessen.
Élhetőbb,
biztonságosabb környezet
– Tíz éve tudatosan azon dolgozunk, hogy egyrészt biztosítani tudjunk
megfelelő
parkolási
lehetőségeteket mindazoknak, akik

(Fizetetthirdetés)

Fotó: Nagy Tibor

Kolozsváron vagy a peremtelepüléseken élnek, vagy átutaznak városunkon – mondta Oláh Emese, a
Szamos-parti nagyváros alpolgármestere, aki tapasztalataikról beszámolva kiemelte:
– Mintegy hat évvel ezelőtt kezdtünk el egy önkormányzati programot, melynek az volt a célja, hogy
korszerű, modern, biztonságos és
környezetbarát közszállítási eszközöket tudjunk biztosítani. Ez a megfelelő alternatíva a személygépkocsi-forgalom csökkentésére.
Ezáltal nemcsak kiszoríthatjuk Kolozsvár szívéből a parkoló autókat,
illetve a forgalmat, de a lakónegyedekben is egy élhetőbb és biztonsákörnyezetet
tudunk
gosabb
teremteni családoknak, gyerekeknek egyaránt. Ezt csak tandemben
lehet megoldani minden fejlődő nagyobb városban. Úgy gondolom,
Soós Zoltán polgármesterjelölt nagyon jó ötletekkel mutatkozott be.
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13. Csillagtúra Quimper környékén
Veress László

Locronan, Concarneau

Quimperből (Kemper) kiinduló csillagtúránk első állomása Bretagne és Franciaország
egyik legszebb falva, Locronan volt. A Finistere megyében fekvő falu 20 kilométernyire
van a megye központjától, Kempertől, északnyugati irányban.

Gépkocsik nem járhatnak a falu nagy részén, a főtéren egyáltalán nem, az autókat a
falu bejáratánál kell hagyni. Természetesen
gyalogosan indultunk mi is a falu felfedezésére. Hamarosan észrevehető, hogy vonzerejének egyik titka az, hogy az elmúlt
évszázadok (!) alatt egyetlen új épület sem
épült itt, az összes vezeték föld alatti, a kö-

Kikötő, halfeldolgozó és a város, Concarneau

Locronan főtere

Franciaországban 2008-ban létrehozták a
Legszebb Falvak független szervezetet,
melynek keretébe az ország legbájosabbnak
ítélt, legtöbb 2000 lakosú falvait sorolják be,
azért hogy a megőrzésre érdemes, különböző
örökséggel – természeti, történelmi, kulturális, művészeti – büszkélkedő kis településekre még jobban felhívják a figyelmet. A
díjazottak egyike – az elsők között – Locronan, 800 lakossal.
A falu neve annyit jelent: Ronan öröksége.
Szent Ronan, a falu alapítója 6. századi kelta
misszionárius volt, a falu népét nagy odaadással tanította, személyét ma is komoly kultusz
övezi
Bretagne-ban.
Földi
maradványainak egy része a helyi plébániatemplomban található.

Ódon házak Locronanban

zépkori korszakhoz való teljes hasonlóság érdekében. A macskakővel kirakott utcák lovas
kocsik kopogását visszhangozzák. A lenyűgöző épületek között hol jobbra, hol balra
kapkodjuk fejünket.
A falu négyszög alakú főterének ódon házaiban üzletek, szállodák, éttermek, kézművesműhelyek találhatók. Cégtábláik szinte
versengenek egymással, hogy melyik kis üzleté szebb és érdekesebb. A főtéren még erőteljesebben őrzik a történelmi atmoszférát,
úgy érezzük, hogy itt megállt az idő. A kertek,
udvarok zsúfolásig tele vannak virágokkal,
köztük a kedvenc hortenziával.
Mintegy harminc történelmi és más tárgyú
film forgatásának helyszíne volt ez a falu,
ezért a különböző jelzőtáblák úgy vannak kialakítva, hogy bármikor
könnyen le lehessen őket
venni. Franciaország számos neves színésze és filmrendezője forgatott itt,
többek között a botrányoktól sem mentes életű
Roman Polanski Oscardíjas színész, film- és színházi
rendező,
forgatókönyvíró, Jean-Pierre Jeunet, Philippe de
Broca és mások.
A falu fő temploma
Szent Ronan nevét viseli,
akinek a tiszteletére minden
évben körmenetet tartanak;
hétévente rendeznek nagy
körmenetet, amikor az
ereklyéit is körbeviszik. A
falu zarándokfesztiválok
(Tromenie) célpontja is,
több ezer hívő vesz ezeken
részt, többen hagyományos
népviseletben. Itt még élnek

a régi kelta hagyományok, szokások, a nép- fülét. A hangos sírásra felfigyeltek a közeli
viselet és az ősi breton nyelv.
halászok, és 15-16 ezek közül a gyerek segítBármily nehezünkre esik elhagyni ezt a ségére sietett. Verekedés tört ki Gauguin és
szép és különleges falut, tovább kell társai, valamint a halászok között. Verekedés
utaznunk legközelebbi célunkhoz, Concar- közben Gauguin szerencsétlenül egy gödörbe
neau városába.
lépett, súlyos lábszárcsonttörést szenvedett,
Concarneau (kiejtése: Konkárnó) halász- leesett, és a feldühödött ellenfelek tovább
város, régi halászkikötővel. Bretagne délnyu- ütötték, rúgták. A törés súlyos következmégati partjainál fekszik, Franciaország nyekkel járt. Maga Gauguin írta le, hogy fájharmadik legnagyobb halászati központja. dalmai enyhítésére és az álmatlanság
Nagy gépkocsiparkolója a városközpont kö- leküzdésére esténként morfint, nappal sok alzelében található, a Foret-öböl mellett. Innen koholt fogyasztott, hosszú ideig bottal járt,
egy erődszigetet pillantunk meg, melyet két erősen sántított, bántotta, hogy nem mehet
híd köt össze a szárazfölddel. Concarneau kü- tájképeket festeni. Haláláig szenvedett ettől a
lönlegessége, hogy itt az erőd területén belül sérüléstől.
található a hangulatos középkori város. Az
Manapság a város húszezer lakosának naerőd falai hatszög alakzatot írnak le, a fran- gyobb része az erődítményen kívüli, többciák L’Hexagone néven emlegetik.
nyire a 18. században épült házakban lakik.
A népszerű város neve breton nyelven
Konk-Kerne, védett öblöt jelent, valóban
az is.
Első utunk a középkori erődbe vezet,
ahol a 15. századtól kezdve felépült az
óváros (Ville Close). Keskeny utcáit még
szeptemberben is a turisták forgataga
tölti meg, már-már túlzsúfoltnak érzem.
A főutca több pontján középkori zenét
szolgáltató zenészek bűvölik el a turistákat. Az utca végén lépcsők vezetnek fel
a várfalakra, ott térünk vissza a várkapukhoz, majd a bástyákkal védett hidakon át hagyjuk el az óvárost. A torony
alakú bástyák egyikén régi napóra mutatja az idő múlását, rajta latin szöveg:
„Tempus fugit velut umbra” – nem
éppen szó szerinti fordításban: az idő elrepül, mint egy árnyék. Hát igen, ezen a
napórán valóban az árnyék mutatja az idő
gyors előre haladását, és az időnk múlik;
itt, Concarneau-ban különösképpen a turista szűkre szabott ideje. A hidak alatti
sáncokban kagylókat gyűjtő emberek
használják ki az apály nyújtotta lehetőséget, de az idő múlására ők is odafigyelAz idő elrepül
nek, nemsokára jön az ár, a dagály.
A várost és erődítményét az elmúlt évszá- Aki nem halászattal, az a hal feldolgozásával
zadokban is számos turista, híres ember láto- foglalkozik konzervgyárakban. Elsősorban
gatta meg, többek között Paul Gauguin, a szardínia hal kerül a hálókba és a gyárakba.
posztimpresszionista festészet egyik legna- A jelenkori halászok nagy távolságokra kénygyobb képviselője (1848–1903). Az elszegé- telenek hajózni az Atlanti-óceánon megfelelő
nyedett P. Gauguin 1886-ban költözött a mennyiségű zsákmányért.
festészetének igazi ihletőjévé vált bretagne-i
Kétszáz évvel ezelőtt a város lakosságának
Pont Avenbe, és innen érkezett a közeli Con- egy része vitorlavászon készítéséből gazdacarneau-ba 1894 májusában festőművész ba- godott meg, de a vitorlás hajók ideje rég lerátaival és jamaicai származású, színes bőrű járt, ma már senki nem foglalkozik ezzel az
szeretőjével, Annah-val. A néger szerető, vál- ősi mesterséggel. A városban még a reggel 6
lán majmával felkeltette a gyerekek figyel- órától nyitva tartó halpiacot tekintjük meg
mét, körbevették a látogatókat, akiket zavart gyorsan, aztán indulunk a nap harmadik érez a dolog, Gauguin megcibálta egyik gyerek dekes célpontjához, a carnaci kősorokhoz.

6 NÉPÚJSÁG ____________________________________________________SZÍNESVILÁG __________________________________________ 2020.augusztus28.,péntek

A természet kalendáriuma (CDXXV.)

Kiss Székely Zoltán

Nyárvégi estén csillagok ragyognak,
Meleg fényük van most a csillagoknak.
Oly régiek e távoli napok,
De én, de én nem a régi vagyok.

Ezért fáj egyre jobban évről-évre
Fölnézni a magasság ünnepére,
Hol változatlan tündöklő a pompa
S ragyogni fog majd nemsoká síromra.

Nap hasonmásai, Nap fiai,
nagy aranypillás napraforgók,
vége bókolni, körbe hajlani!
Lenyakazódtok.
Lenyakazódtatok. Még jár a nap.
Fejeteket az őszi fénybe
most rakják száradni: a nagy
Atya elébe.
Nincs több hajlongás, forgás, bókolás.
Mindegyőtök egy nagy meredt szem.
Nézhettek föl már. Nincs vigasztalás.
Nincs felelet sem.

– mondja ki a megfellebbezhetetlen szentenciát IllyésGyulaa Napraforgók felett.
Augusztus vége néhány jelentős természettudós születésének hónapja is.
A fizikokémikus Jacobus Hendricus
van’tHoff1852. augusztus 30-án született.
Joseph Achille Le Bell-lel egy időben, de
egymástól függetlenül fogalmazta meg azt az
elképzelését, hogy a szén négy kémiai kötése
egy tetraéder négy csúcsa felé mutat. 1884ben tette közzé az Études de Dynamique chimique (Kémiai dinamikai tanulmányok) c.
Jaj, hogyan őrizzem meg ezt a szép,
munkáját, ez tartalmazta a kémiai kinetika
augusztusvégi, halk tücsökzenét?
alapelveit, s a termodinamika törvényeit a kéE gyönge hűssel átszőtt és halott
miai egyensúlyokra alkalmazta. 1901-ben
növényektől fanyarkás illatot?
neki ítélték az első kémiai Nobel-díjat a reE világon túl bűvölő varázst,
akciósebesség, a kémiai egyensúly és az ozvilágon-túli csillag-zuhogást?
motikus nyomás vizsgálatáért.
E gazdag éjt, mely épp azért csoda,
Augusztus 30-án, 1871-ben született Sir
mert múló, s vissza nem térhet soha.
ErnestRutherford, az a-, b- és g-sugárzás
felfedezője és elnevezője. 1908-ban kimu– sóhajtom én is CsorbaGyőzővel. Nyárvég. tatta, hogy az alfarészecskék valójában héliCsupa-csupa ittmaradás-sóvárgás.
1902-ben,
Frederick
umatommagok.
Egy nyárvégi nap. IllyésGyulanyár végi Soddyval arra a következtetésre jutott, hogy
napja:
a radioaktív sugárzás atomátalakulási folyamatok következtében keletkezik. 1908-ban a
Egyszerre vannak itt a csillagok.
kémiai Nobel-díjat „az elemek bomlásának
A télidőre már testesedők:
vizsgálataiért és a radioaktív anyagok kémitollasodók; az első árulók:
ájában elért eredményeiért” kapta. Az általa
kirostálván magukból az esendőt
alkotott Rutherford-féle atommodellt később
húzódnak ismét, távolodnak
Niels
Bohr fejlesztette tovább. 1919-ben
romlékony bolygónk közeléből
Cambridge-ben
esőként sikerült mesterséges
érintetlen szállásaikra
kémiaielem-átalakítást
létrehoznia: nitrogén
kitisztálkodva, megközömbösülve
atommagot
bombázott
alfarészecskékkel, e
fagyos és finnyás ragyogással,
reakció terméke volt az oxigén-17 és a prodiáknyelvünkön: plépofával,
ton, melyet szintén ő nevezett el.
pilátusi kézemeléssel.
Mintha az örökkévalóságról akarna még
valamit elmondani a hullócsillagok fogyatkozó felfényléseiről JuhászGyula. Mindörökkön.
Mintha csak mindörökké tartana ez a nyár.
Mintha nem is volna pandémia a földön. Kabócák, tücskök ciripelnek. Galamb burukkol
bele a későn jött kánikulába. Az iskola rejtett
ablakzugából talán tanévkezdésig kiröpül a
sebtében összehordott fészekből ez a két
megszeppent galambfi is.

Augusztus utolsó vasárnapján ünnepeljük
S nappal, az azúrkék ég alatt elkésett napmagyar
nyelvű református egyházunkban az
raforgók sietnek minél több napfényt ma„újzsenge”,
illetve az „újkenyér” gondvisegukba szippantani, hogy hamarjában meg is
lés-ajándékozta hála-alkalmát – írja Tőkés
adják magukat az őszi elmúlásnak.
István a Hétköznapok – ünnepnapokban –,

Két megszeppent galambfi az iskola rejtett ablakzugában

mikor a hívők serege meg is köszöni gyermeki
háládatossággal az imádság teljesítését:
„A mi mindennapi kenyerünket add meg
nekünk ma.”
Nyárvégi jel. TakátsGyula költő geográfus-geológus értelmezésében:
Az oszlop mellett álltam s megütött
a jel hűs, tiszta távlatával.
(…)Tegnap derékig még a nyárban voltam
s e perc átfestette a szavakat.

164 évvel ezelőtt, 1856. szeptember 2-án
született Kolozsváron FranzenauÁgoston
paleontológus, minerológus, 1918-tól a Magyar Nemzeti Múzeum ásvány-földtani osztályának
igazgatója.
Elsősorban
a
magyarországi foraminiferák vizsgálatával
szerzett tudományos érdemeket, de jelentősek kristálytani kutatásai is.
Ugyancsak 1856-ban, augusztus 29-én
született BíróLajosentomológus, etnográfus, Tasnádon. (1931. szeptember 2-án halt
meg Budapesten.) A Rovartani Állomás filoxérabiztosa volt 1880-tól 1886-ig. Nagy és
értékes rovargyűjteményt hozott létre, melyet
később a Nemzeti Múzeumnak adott el.
1895-ben természettudományi gyűjtőútra indult Német-Új-Guineába, ahol hét évet töl-

tött. Innen hozta haza a ma a Néprajzi, illetve
a Természetrajzi Múzeum állományában
lévő, több mint 5 000 darabból álló néprajzi,
és több mint 200 000 darabból álló rovar-,
hüllő- és madárgyűjteményét, több mint 200,
a tudomány számára addig ismeretlen fajjal.
Több állatnemzetség, illetve faj róla kapta a
nevét. Hazatérve 1903-ban a Magyar Nemzeti Múzeumban tiszteletbeli múzeumi őrré
nevezték ki. Később rövidebb zoológiai gyűjtőutakat tett Törökországban, Görögországban és Bulgáriában. 1926-ban a Kolozsvárról
Szegedre költöztetett Ferenc József Tudományegyetem tiszteletbeli doktorrá avatta.
Éppen 120 éve, 1900. szeptember 2-án
született Budapesten TanglHaraldorvos, fiziológus, egyetemi tanár, a Búvár természettudományos
folyóirat
szerkesztője.
Vitaminok hatástanával, hormonok kérdéseivel foglalkozott. Jómagam gyermekkoromban mint a Természettudományi Közlöny, a
Búvár és az Élet és Tudomány folyóiratok jó
tollú természettudományos ismeretterjesztőjével találkoztam vele.
Ősz közeledvén, hadd fejezzem be mai sétámat Eötvös Loránd fizikus apjánál, báró
Eötvös József Károly BertalanAdalbert
magyar jogásznál. A Budán, 1813. szeptember 3-án született író a Batthyány-kormány,
majd az Andrássy-kormány vallás- és közoktatásügyi minisztere, a Magyar Tudományos Akadémia és a Kisfaludy Társaság
elnöke is volt. Íme, egy verse, 1839-ből, az
Ősz:
Légy üdvözölve ősz, te föld halála,
Borult egeddel üdvözöllek én,
E szívhez illik bús napod homálya,
S e hervadás a messze föld szinén.
Pusztán, mint téreid, áll életem.
Halálra intesz, üdvöz légy nekem!

Hervadva húll már a levél a fáról,
És elszállt a virágok illata:
Igy tűn el az öröm, csak múlt bujáról
Meg nem feledkezik a szív soha.
Oh hullj levél, majd nyugtot ad e föld;
Ha veszve a remény, mit ér a zöld?

Mit ér a dal nekem a zöld berekben,
Ha csak elmúlt vigalmaimra int,
Hogy én is hittem egykor emberekben,
S hogy minden eltűnt, gyermek álmakint,
S éltemből egy maradt: a fájdalom,
És az, mire taníta, bús dalom.
Dalom, mely mint az ősz a hársfa ágit,
Szinesre festi végreményimet;
Miért irígyled? Elvevé virágit,
És pusztán hagyta ifju éltemet.
Lehúll a lomb, ha oly szinezve áll,
Közelgve csak szebbíti a halál.

Miként legszebb a nap végső sugára,
Legcsillogóbb a hajnal csillaga:
Úgy önti báját a költő dalára
Tikkasztó élte nyájas alkonya.
Órája elmult, megnyeré a bért:
Öröm helyett a fonnyadó babért.

Augusztusvégi naplemente a Balatonon

Maradok kiváló tisztelettel.

Kelt 2020-ban, Szent Ágoston napján

Kerekező Bolyaiak?
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Történetek a kerékpározás erdélyi kezdeteiről

Szabó Péter Gábor

lyai-regényében, az Apa és fia című könyvben ezt olvashatjuk róla: „Ez a nyári csáklya
a mai kerékpár egyik legrégibb őse volt,
magas kerekeken állt, és lábbal vagy bottal
kellett hajtani. Főleg a szobában vagy a kertjében használta, természetesen nem közlekedésre, hanem sportból, testmozgás céljából.
Bár házából nem mozdult ki vele, mégis elég
sok ember látta Farkast, amint a furcsa alkotmányon körbe karikázott kertjében vagy
szobájában.” Mi tagadás, némi kételyt ébreszt az emberben az, hogy szobában volt
használható, és mégis magas kerekeken állt.
Bolyai nyári csáklyájáról részletesebb leírás
vagy rajz nem maradt, de a szóelemzés lehet,
hogy segíthet valamit. A csáklya szó ugyanis
régen nemcsak kampós botot, hanem korcsolyát is jelentett, olyasféle vastalpat, amit a cipőkre kötöttek, és úgy csúszkáltak vele a
jégen. Maga Bolyai Farkas is korcsolyázott,
még külföldön szerette meg. A nyári csáklyájának jelzője, a nyári itt talán arra utalhat,
hogy valami hasonló lehetett az ő találmánya
is, de ezt nem télen, hanem nyáron lehetett
használni gyorsabb közlekedés céljából. Az
ember fejében valamiféle lábbicikli vagy görkorcsolya, esetleg roller is megfordul ezzel
kapcsolatban. De az sem elképzelhetetlen,
hogy a halászok által használt kampós bot
rejlik a csáklya szóban, bár akkor a kormányzás és a bottal való lökdösés a közlekedéskor
nem lehetett egyszerű.
Brassai Sámuelt (1797/1800–1897), akit
az utolsó erdélyi polihisztornak is szoktak
mondani, szintén megkérdezték egyszer Bolyai Farkas triciklijéről. Borbély György
(1860–1930) sportember és publicista, maga
is korai kerekező, 1889 körül a kérdést úgy
tette fel neki, hogy „Mit tud arról a magyar
tudósról, vagy a csinálmányáról, aki a múlt
század végén bicziklit készített?” Brassai a
következőket mondta, amely aztán évekkel
később meg is jelent a Herkules budapesti
sportlapban: „»Először is nem tudós, hanem
zseni, másodszor nem a múlt század végén,
hanem a jelen száz (nem szerette a század
szót használni ilyen értelemben) elején, s harmadszor nem bicziklit, hanem tricziklit csinált!« Aztán felhagyva a leczkéztető
kritikával, elmondta barátságosan, hogy igenis Bolyai Farkas marosvásárhelyi tanár,

Manapság, amikor sorra digitalizálják és
teszik elektronikusan is elérhetővé a régi periodikákat, olyan elfeledett kincsek kerülnek
elő, amelyek e feldolgozás nélkül lehet, hogy
csak sokára vagy sosem bukkannának fel.
Egy érdekességre szeretném most felhívni a
figyelmet a Magyar Szó 1980. július 14-én
megjelent számából. Valihora Istvánnak a
Sportvilág rovatba írt cikkében arról olvashatunk, hogy Bolyai Farkas 1804 augusztusában nagy feltűnést keltett, amikor
háromkerekű vasparipán érkezett Marosvásárhelyről Kolozsvárra. Az 1804. év nevezetes volt Bolyai Farkas (1775–1856) életében,
hiszen ekkor nevezték ki a marosvásárhelyi
kollégium professzorává. Számos könyvben
olvashatunk erről, még a májusban tartott
székfoglaló beszédét is sikerült megtalálni.
No, de hogy akkor nyáron, triciklin elkerekezett volna Kolozsvárra?! Erről nem nagyon
szoktunk hallani.
Az említett írásban ezt az érdekes eseIsmeretlen művész képe Karl von Drais 1819-es kétkerekűjéről
ményt Vermes Lajos (1860–1945) szabadkai
Koncz munkáját, de érdemes az eredeti for- kényelmesebbnek tartotta visszafelé a gróf
sportember, az egyik első magyar kerékpáros
rásra visszamenni, mert jelen esetben minden kocsiján hozatni magát, önhajtotta – és nem
mesélte el egy 1935-ben adott interjújában:
szónak külön fontossága van): „Az önhajtotta lóval húzatott – eszközre utalhat.
„Okmányok és levelek bizonyítják, hogy Boszekeret – draisine – már 60 év előtt föltaHa eddig nagyot csodálkoztunk Vermes
lyai Farkas, a híres erdélyi matematikus és
lálta. A harmiczas években pedig volt kocsi- Lajos szavain, akkor még nagyobbat fogunk
fizikus, aki technikai kérdésekkel is foglalkojának darabjaiból egy sajátságos szekeret azon, amit ő Bolyai Jánosról mesélt. „Bolyai
zott, rendkívül nagy feltűnést keltett háromkészített, előbb 3 kerékkel; de az czélszerűtlen Farkas fia, János 1833-ban kétkerekű biciklit
kerekű vasparipájával, amellyel 1804
lévén, 4 kereküvé alakította át. Kerekei a ten- készített, amellyel beutazta egész Erdélyt, sőt
augusztusában Marosvásárhelyről Kolozsgelyekkel együtt forogtak. Alakja négyszögű tíz évvel később Romániában is tett nagyobb
várra érkezett. Kolozsvár előtt majdnem szevolt, 4 oldallal, mint egy kis filegoria, zsen- utazásokat. Gépét 1840-ben tökéletesítette,
rencsétlenül járt, ugyanis a Feleki-lejtőn
delylyel fedve, ajtaja hátul, hogy elragadás ruganyos üléssel szerelte fel. Bolyai János
lefelé rohanva fékje elromlott, és a száguldó
esetében veszély nélkül lehessen kiszállani saját készítésű kerékpárjával 1838-ban a har»vasparipa« egyenesen a Bethlen-bástya tobelőle. Volt benne asztal, szék, és hives időkre minc kilométeres távot országúton 4 óra 25
ronyfalába ütközött. A gép teljesen összetört,
kis kemencze kéménynyel. Ezzel, ment für- perc alatt tette meg.” Nos, ezen már kuncogde Bolyainak, eltekintve a kisebb horzsoládeni, s tavaszi estvéken a város nagyerdejére hat is magában az ember, olyan hihetetlennek
soktól, semmi baja sem történt. Az összetört
s míg kifogott lovai legeltek, boldognak érezte tűnik, különösen érdekes a végén szereplő
gépet a Kolozsváron lakó dédunokáknál még
magát, ha egy-egy eltévedt csalogány késő pontos időtartam. Ismeretes, hogy Bolyai
a század elején láttam.”
dalát hallhatta. Ilyenkor költői magasztos Farkas és Bolyai János is lovagoltak, de hogy
Tény, hogy Bolyai Farkas nemcsak mateeszmék merültek fel mindig fiatal lelkében s a kerékpározás történetében is helyük lenne,
matikus volt, hanem nagy műveltségű poliazokat ő kis asztalkáján hold- vagy gyertya- ez úgy gondolom, mindenképpen érdekes.
hisztor és kiváló ezermester is. Fia, Bolyai
fénynél azonnal lejegyezte. Egy alkalommal
A fentiek után el tudom képzelni, hogy a
János (1802–1860) írta róla: „Kemence-meshazatértekor a hives tavaszi éjszakán befütött kedves olvasó fejében zűr támadt a sokféle
ternek is országszerte híres […], Pomológus,
szekérszobájának kéménye a város utczáján járgányról olvasva. Magam is úgy gondolom,
kertész, erdész, borgazda, bororvos, betegekigyult. A »tűz« kiáltás merengéséből fölri- hogy az irodalomban keveredhettek az elneket elektrizáló, s általán doktor is olyan nagy,
asztván, kiugrott szekérlakából s az oda gyült vezések, és hogy azok pontosan milyen közhogy a rendes doktorokat elhagyva számosan
emberek segélyével eloltotta a kigyult ké- lekedési eszközre vonatkoztak. Éppen ezért
is sikerrel hozzá folyamodtak. Egyszóval beményt s nyugodtan hajtatott haza.” Bedőházi
az előbb előforduló szerkezetekről még
lőle csaknem minden kitelt volna.” A feegy gyors áttekintést adok.
ketén fixáló tudóst a képrögzítés erdélyi
1. Tricikli. „Háromkerekű vasparipa”
úttörőjeként is számontartják. Bolyai
– Vermes Lajos szóhasználata, bár a vasszekérlakot is készített, volt, hogy azzal
paripa itt kicsit megtévesztő lehet, lévén
járt a Marosra fürödni a „papok malmáaz eszközt fából faragta Bolyai.
hoz”, ahol a malomkerekek által felka2. Szekérlak. Lovak húzta lakókocsi,
vart hullámzó vizet igen szerette.
amelyet Bolyai asztallal, székkel, kálySzekérlaka egy kis négykerekű szoba
hával berendezett és használt.
volt, zsindelyes tetővel, benne asztal,
3. Gőzkocsi. Úgy gondolom, hogy ez
szék és kályha, a füstöt kémény vezette
Bodor Péter találmánya lehet, amiről
a szabadba.
kevés konkrétum maradt. Esetleg Farkas
Technikatörténeti összefoglalások Boszekérlakát mondhatták még ennek is,
lyai Farkast az autózás történetében is
amikor füstölt benne a kályha.
megemlítik, mondván 1830 körül mu4. Önhajtotta szekér. Talányos a kocsi
tatta be Marosvásárhelyen gőzkocsiját.
jelzője. Utalhat a szekérlakra, de azt
Magam gőzkocsiról szóló hiteles forrást,
lovak húzták.
korabeli kéziratot nem láttam. Vannak
5. Nyári csáklya. Pontosan nem ismert
olyan híradások, amelyek Bodor Péter
közlekedési eszköz, amit Bolyai otthon
(1788–1849) székely ezermestert és Boés kertjében is használt, lábbal vagy botlyait együtt említik a gőzkocsi kapcsán.
tal hajtva, azon kerekezhetett, ősbicikli.
Bolyai talán segíthetett valamilyen prob6. Kerékpár. Vermes Lajos Bolyai
léma megoldásában Bodornak, de arra is
János kapcsán említi, hogy ő is készített
tudok gondolni, hogy talán a füstölő szekerékpárt. Eléggé talányos.
kérlakát látták egyesek gőzkocsinak.
Befejezésül még valamit. Amikor ezeBodor Péter sok mindent kitalált, egyket a sorokat írom, nemrég adták hírül,
szer még pénzhamisítás miatt le is tarhogy Balassagyarmaton megnyílt az 1.
tóztatták. Ekkor vettek lajstromba nála Kali Ellák (1946–2013) rekonstrukciós rajza Bolyai szekérlakáról
Kerékpármúzeum. A világhálón, ha
egy „magától menő szekeret”, amit ármegnézzük a honlapjukat, igen barátsáverésre bocsátottak, de nem akadt rá vevő. mint mathematikus eléggé európai hirű János (1853–1915) tanár könyvében, A két gos mondat fogadja a látogatót: ,,A gépek
Talán ez lehetett ama nevezetes gőzkocsi. tudós, a 20-as és 30-as évek között saját ke- Bolyai című, 1897-ben Marosvásárhelyen közül az ember legközelebbi barátja a biBolyai Farkast egyébként valóban érdekelték zével készített, fából faragott egy tricziklit s megjelent munkájában még azt is olvashat- cikli.” Bízom benne, hogy a mobiltelefon
az ilyen találmányok. Ács Tibor hadtörté- azon saját maga hajtásával utazott is Maros- juk, hogy „E kocsijával csak egy nagyobb nem fogja átvenni ezt a szerepet, és abban is,
nésztől, Bolyai-kutatótól tudjuk, hogy Bolyai vásárhelytől Bonyháig (mintegy 50 kilomé- utat tett Bonyhára, meglátogatva gr. Bethlen hogy ha majd egyszer eljutok Balassagyar1818. október 17-én írta fiának, Jánosnak ter), minek akkor igen nagy híre volt; de csak Ádámot. Hazajövet azonban kényelmesebb- matra, talán a kiállításon a Bolyai névvel is
Bécsbe: „Amit nevezetest látsz is, írd meg: egyszer, többet nem ment vele. Talán nehéz- nek tartotta a gróf kocsiján vitetni vissza fogok találkozni.
Úgy hallom, hogy egy kerekes, ló nélkül uta- kes volt s tökéletesítésén nem fáradott. »Ezt magát. Azután csak kisebb utakat tett.”
Köszönöm Kocsis Katalin nagykanizsai
zószert találtak. Láttad-e? Mi benne az essen- biztosan tudom; többet nem tudok erről a his- Magam úgy gondolom, hogy a Bedőházi által ny. zenei könyvtárosnak, hogy felhívta a fiemlített
„kocsi”
nem
az
előbbi
szekérlak
letiale? Nem valami afféle-é, mint az én nyári tóriáról« — végezte beszédét a nagy Brassai
hetett, hanem a korábbi tricikli. Azt azonban gyelmemet Valihora István írására, valamint
tsáklyám, mellyet úgy akartam tsinálni, hogy Sámuel.”
Papp Zoltán kecskeméti kerékpárgyűjtőnek
Koncz József (1829–1906), aki személye- sajnos nem tudjuk biztosan, hogy Bolyai honagyobb, de kitsi frictióju kerekeken álló
azt a néhány levelét, amelyet a témával kapgyan
hajtotta
a
triciklit,
lábbal
vagy
esetleg
sen
ismerte
Bolyai
Farkast,
ő
fogta
le
a
szeülésről lábbal, s olykor bottal? Szeretném
mét, nagy könyvében, A marosvásárhelyi kézzel? Mindenesetre úgy tűnik, nem kellett csolatban írt nekem.
tudni rolla, van ott Bétsbe?”
A szerző elérhetősége: Szegedi TudományA fenti levélrészletben említett „nyári evang. reform. kollegium története című, a lábával elrúgnia magát úgy, mint más, pél- egyetem, TTIK Informatikai Intézet,
csáklya” mibenlétéről szintén csak találgatni 1880-ban Marosvásárhelyen megjelent mun- dául Karl von Drais (1785–1851) német fel- pszabo@inf.u-szeged.hu
tudunk. Száva István (1907–1970) remek Bo- kájában ezt írja (később mások is idézték találó 1819-es őskerékpárján. Az, hogy

PÁLYÁZATI
SZELVÉNY
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című pályázat nyertesei:
Makkai Irma,
Marosvásárhely, Páring u.
Jakab László,
Marosvásárhely, Kárpátok sétány
A pályázati rejtvény megfejtése:
SZEBERÉNYI; BERECK; MARIA MONTESSORI;
WARBURG; HEGEL
Kérjük a nyerteseket,
vegyék fel a kapcsolatot Borbély Ernővel
a 0742-828-647-es telefonszámon.
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Megfejtések
az augusztus 21-i számból:
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nem azért kell élned, hogy
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Amegjelöltsorokban,oszlopokbanszereplőhelyesmegfejtéseketszeptember10-iga
Népújságcímére(DózsaGyörgyu.9.szám)beküldők–kétszemély–egy-egykönyvet
nyerhetnek.Apályázatiszelvényt–apályázatcímévelegyütt–kérjükkivágniésa
borítékraráragasztani.(Egyborítékbancsakegypályázatiszelvényszerepelhet.)

A két rejtvény azonos számú meghatározásait keverve közöljük. A megjelölt
négyzetekbekerülőbetűketfolyamatosanösszeolvasvaaSotiriosVoulgarisáltal
1884-benalapítottolaszékszermárkanevétkapjuk.Könnyítésülegybetűtelőre
beírtunk.

VÍZSZINTES: 1. Házsártoskodik, dohog – Remény, kitartás. 7. Időhatározó rag –
Latin kötőszó. 8. Gabonaköteg – Szülésznő. 9. Sürgető szócska – Üstdob része! 11. …
Angeles, kaliforniai város – Szájat szélesre nyit. 12. Szereplő a Csillagok háborújában –
Áramforrás lehet. 14. Üres ler! – Nitrogén és kálium vegyjele. 15. Haláltusa – Felnyitható
tetejű gépkocsi. 18. Akta – Kés jelzője lehet. 19. Pozitív töltésű elektróda – Mar. 22. Ante
meridiam – Német személyes névmás. 23. Hangulat, lelkiállapot – Lady …, amerikai
popénekesnő. 25. Panasz szava – Vörös. 27. Szemmel érzékel – Kemény héjú gyümölcs.
28. Szalonnát főz – Rajongva szeret. 30. Nyújt, népiesen – Skálahang. 31. Szakosztály –
Filctoll.
FÜGGŐLEGES: 1. Nagyobb fiútestvér – Egyik művészet. 2. Hosszú női sál – Ürügy,
érv. 3. Kissé fakó! – Máltai és belga gépkocsijelzés. 4. Táncos mulatság – Élet. 5. Tojásdad
– Vulkanizált kaucsuk. 6. Főtt tészta, metélt – Föld alatti jármű. 10. Támogat – Időben
megérkezik. 13. Duzzog, mérgelődik – Ház „szeme”. 16. Hasad – Spanyol teniszező
(Rafael). 17. Nincs mit ennie – Szándék. 20. Alakját változtató egysejtű állat – Íz, zamat.
21. Dedó – Fiókban kotorász, vájkál. 24. Díszelőadás – Tanuló. 26. Veszteség – Bő. 29.
Patás állat – Előtagként kettőt jelent.
Koncz Erzsébet
1

12

Marosvásárhely,

17

18. szám,

22

www.bookyard.ro

14

1

VÍZSZINTES:1.Akérdéselsőrésze. 9. Spanyol arany. 10. Időbeni kiterjedés. 11.
Francia író, költő (Louis). 16. Nyugat (röv.). 18. Skálahang. 19. Az ólom vegyjele. 20.
Hangosan sír. 21. Másolat. 23. A mélybe. 24. Átkarol. 25. Nagyobb helyiség. 26. A
nitrogén régi neve. 27. Hüvelyk (2,54 cm). 28. Hírvivő, futár (rég.). 29. A Maros testvére.
30. Olasz szerelem. 32. Giordano Bruno szülővárosa. 34. Falusi apó. 35. Véredény. 37. A
kilencedik bolygó (volt). 39. Áru ajánlása. 41. Bátorkodik. 43. Háziállat lakása. 44. Ezer
jelentésű előtag. 46. Joskar …, a marik fővárosa. 48. Talján. 50. Nem sztereó. 51.
Megszilárdult kovasavgél. 52.Akérdésbefejezése.
FÜGGŐLEGES:1. Latin tagadás. 2. Német személynévmás. 3. Pest megyei helység
lakója. 4. Közlekedési pálya. 5. … Galaction, román író. 6. Időmérő eszköz. 7. A végén
teremt! 8. Napról napra vezetett eseményjegyzék. 11.Aválasz. 12. Ablakredőny. 13.
Kipling farkasvezére. 14. Csatár öröme, kapus bánata. 15. …-móg (dohog). 17. Ypres
másik neve. 21. Ráma. 22. Olasz és máltai gépkocsijel. 23. Az ottani tárgyat. 25. Magyar
totemmadár. 26. Forma. 28. Erdélyi megye. 29. Olaj jelentésű előtag. 31. Másodperc
(röv.). 33. Katalin cárnő kegyence. 34. Szamaras bibliai hős. 36. Jelfogó. 38. Van esze.
40. Felix … de Vega Carpio (spanyol író). 42. Szótoldalék. 45. Kézzel jelez. 47. Mély női
énekhang. 48. Omszk kisebbik folyója. 49. Téli sport. 50. Bárányhang. 51. Francia arany.
L.N.J.
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Fokozódik a feszültség a Dél-kínai-tenger térségében

Az amerikai kormányzat
24 kínai vállalatot szankcionált

A pénzügyi tárca leszögezte: a
kínai kormányzat 2013 óta több
mint 1200 hektár területű mesterséges szigetet épített fel délkeleti partjai mentén a nemzetközi vizeken.
Elemzők emlékeztetnek rá: először fordul elő, hogy az amerikai
kormányzat a Dél-kínai-tengeren
tett lépései miatt hozott büntető intézkedéseket Peking ellen. Mike
Pompeo amerikai külügyminiszter
már bírálta e lépéseket, de a kritikát
nem követték szankciók. A hágai
Nemzetközi Bíróság 2016-ban kijelentette, hogy Kína követelései a
Dél-kínai-tengeren megsértik a
nemzetközi jogot.
A szankciókkal sújtott kínai
cégek többnyire hajóépítéssel, mederkotrással, infrastrukturális beruházásokkal
és
műszaki
fejlesztésekkel foglalkoznak. Köztük van a China Communications
Construction Company, amely a
kínai Egy övezet egy út, vagy más

néven Új Selyemút program egyik
vezető cége is. A büntető intézkedések értelmében esetleges amerikai
vagyonukat befagyasztják, és amerikai cégek, a pénzügyi szféra szereplői és magánemberek nem
létesíthetnek üzleti kapcsolatot
velük.
Kína kilőtt két rakétát
a Dél-kínai-tengerre
– jelentette bennfentes forrásra hivatkozva a South China Morning
Post (SCMP) című hongkongi lap
csütörtökön.
A SCMP-nek a kínai hadsereghez közel álló forrása szerint a szerdán reggel kilőtt rakéták közül az
egyik egy „repülőgéphordozó-romboló” volt, egyértelmű figyelmeztetésként az Egyesült Államoknak.
Egy nappal korábban ugyanis Kína
szerint egy amerikai U-2-es kémrepülőgép berepült az általa önkényesen kijelölt azonosítási övezetbe,
miközben a kínai haditengerészet
éppen ötnapos gyakorlatot tartott az
ország északi partszakaszánál fekvő
Pohaj-tengeren.
A lap forrása elmondta: a rakéták
kilövésével Kína arra a potenciális
kockázatra akart válaszolni, amelyet az amerikai katonai repülőgépek és hadihajók egyre gyakoribb
látogatásai jelentenek a Dél-kínaitengeren.
Egy DF-26B típusú, közepes hatótávolságú ballisztikus rakétát az
északnyugati Csinghaj tartomány-

ból indítottak útnak, míg a másik,
DF-21D típusú rakétát a keleti Csöcsiang tartományból lőtték fel.
Mindkét rakétát a Hajnan és a
Paracel- (Hszisa-) szigetek közötti
területre irányították. A hajnani tengeri hatóságok még pénteken közölték, hogy az érintett területen
hétfőtől szombatig hadgyakorlatok
miatt tilos a közlekedés.
Ahogyan a SCMP rámutat: a DF26 rakétatípus tiltott fegyvernek
számít a Egyesült Államok és a
Szovjetunió között a hidegháború
végén megkötött INF-szerződés
alapján, amely a közepes hatótávolságú nukleáris fegyverek korlátozására irányult. Washington a múlt
évben kilépett a szerződésből, és
döntését azzal indokolta, hogy Kína
használ a szerződés által tiltott fegyvereket.
Kína a nyersanyagokban gazdag,
3,5 millió négyzetkilométernyi Délkínai-tenger szinte egészét magának
követeli, és több, hadicélokra kiépített szigetet hozott létre a vitatott területen.
A
világ
egyik
legforgalmasabb hajózási útvonalának számító tenger egyes részeit
azonban a Fülöp-szigetek, Vietnám,
Malajzia, Brunei és Tajvan is magáénak tartja. Kína azzal támasztja alá
saját követelését, hogy 1930 előtt
senki nem vitatta a terület fölötti
szuverenitását. (MTI)

(Fizetett hirdetés)

Az amerikai kormányzat 24
kínai vállalatot szankcionált
szerdán. A pénzügyminisztérium által kiadott közlemény
azzal indokolja a büntető intézkedéseket, hogy az érintett vállalatok „segítettek a
Kínai Kommunista Pártnak
mesterséges szigetek létrehozásában a Dél-kínai-tengeren”. Az Egyesült Államok
katonai provokációként értékeli a szigetek létrehozását
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BL-selejtező: Bravúrosan továbbjutott a Ferencváros

A Ferencváros – óriási bravúrt
végrehajtva – 2-1-re nyert
szerdán a skót Celtic Glasgow
otthonában. A Ferencváros
így a BL-selejtező harmadik
fordulójában is érdekelt lesz –
a főtáblára jutáshoz négy kört
kell menni –, a sorsolást hétfőn tartják. A koronavírus-járvány miatt a találkozót zárt
kapuk mögött játszották, és a
párharc egyetlen mérkőzésen
dőlt el.

Nagy lendülettel kezdett a Celtic,
a Ferencváros az első perctől kontrákra rendezkedett be, és a kapusok
közül is Dibusz Dénesnek kellett
először a játékba avatkoznia, azonban az első gólt a magyar bajnokcsapat szerezte. Egy gyors
ellentámadásból kiharcolt szöglet
után Sigér Dávid egy rá jellemző,
pontos távoli bombával vezetést
szerzett.
Szerhij Rebrov taktikája jó 40
percig tökéletesen működött, a skótok addig szinte helyzetig sem jutottak, a ferencvárosi játékosok
rendkívül fegyelmezetten, egymást
tökéletesen segítve futballoztak. A
félidő utolsó öt percére sebességi
fokozatot váltott a Celtic, és folyamatosan dolgozta ki a helyzeteket,
Dibusz azonban magabiztos volt.
A fordulást követően egy megpattanó lövéssel gyorsan egyenlített
a skót együttes.
Néhány perccel később is csak a

TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt páciensek!

felső léc választotta el a hazaiakat a
vezetéstől. A szakadó esőben a
hazai zöld-fehérek teljesen beszorították magyar riválisukat, azonban
a félidő közepén, szinte a semmiből, a Djurgarden ellen duplázó

Fotó: EPA

Tokmac Nguen révén újra előnybe
került a Ferencváros.
A hajrában ugyan nyomott a Celtic, de játékából ekkor már hiányzott az átütő erő, így a Ferencváros
kiharcolta a továbbjutást.

Jegyzőkönyv

labdarúgó Bajnokok ligája, selejtező, 2. forduló: Celtic Glasgow (skót) – Ferencváros 1-2 (0-1)
Glasgow, Celtic Park, zárt kapus, vezette: Allard Lindhout (holland).
Gólszerzők: Christie (53.), illetve Sigér (7.), Nguen (75.).
Sárga lap: Elhamed (27.), Brown (62.), illetve Haratyin (40.), Sigér (62.), Blazic (66.).
Celtic Glasgow: Barkasz – Elhamed (78. Frimpong), Julien, Ajer, Taylor – Brown,
C. McGregor – Forrest (78. Ajeti), Christie, Elyounoussi – Ntcham.
Ferencváros: Dibusz – Botka, Kovacevic, Blazic, Civic – Sigér, Haratyin, Somália
– Isael (71. Boli), Nguen (80. Skvarka), Uzuni (86. Laidouni).

Két „hülye” góllal kapott ki a Celtic – mondja a glasgow-i edző

Az első gólt szerző Sigér Dávid a mérkőzést közvetítő M4 Sportnak elmondta, az előzetesen eltervezett taktikából
csak annyit tudtak megvalósítani, hogy végig lelkiismeretesen futballoztak, és sikerült győzniük. Szerették volna sokkal
többet birtokolni a labdát, de a Celtic nagy tempóban, jól futballozott. Hozzátette: a találkozó előtt gyakorolta a góljához
hasonló lövéseket, de csak az utolsó próbálkozása sikerült olyan jól, mint a mérkőzésen.
A Celtic vezetőedzője, Neil Lennon azt mondta, természetesen rendkívül csalódott, hiszen végig uralták a mérkőzést,
két „hülye” gólt kaptak, és egyéni hibák vezettek a vereséghez. Hozzátette, ennyi helyzetet nem lehet büntetlenül kihagyni.
A Ferencváros vezetőedzője, Szerhij Rebrov a mérkőzést követő sajtótájékoztatón azt nyilatkozta, csapata az eddigi
legerősebb ellenfelével találkozott az európai kupaporondon, még a CSZKA Moszkvánál is nehezebb feladata volt az
együttesnek. Hozzátette, számított rá, hogy ilyen lesz a Fradi játéka, ugyanakkor a gyors vezető gól sokat segített. Megjegyezte, próbáltak a gyors kontrákra építeni, a villámgyors Tokmac Nguen pedig kihasználta erősségét.

A hajrában egyenlített, a 11-es párbajban alulmaradt a CFR

A Kolozsvári CFR remek
iramú, végletekig kiélezett
mérkőzést játszott a Dinamo
Zágrábbal. Az összecsapáson
korán vezetést szereztek a
vendégek, ám ezt követően a
házigazda vette át az irányítást, s többször is a horvát válogatott Dominik Livakovic
bravúrjai akadályozták csak
meg a gólt.

A fordulás után ismét Livakovic
lett a hős! Az 51. percben tizenegyeshez jutott a CFR, ráadásul
Kevin Theophile-Catherine piros
lapja miatt emberelőnybe is került.
Csakhogy a kapus megfogta Ciprian Deac büntetőjét.
A 64. percben aztán összejött az
egyenlítés, Michaël Pereira vette be
a vendégek kapuját, hogy a hajrára
fordulva már ismét a Dinamo legyen előnyben. A kolozsváriak mindent egy lapra feltéve rohamoztak,

Az MCA Health Care orvosi laboratórium folyamatosan a betegek rendelkezésére áll, és a fokozott biztonsági előírásokat betartva, a COVID–19-járvány idején is elvégzi az egészségügyi
biztosítópénztár által megtérített laboratóriumi vizsgálatokat.
Laboratóriumi mintavételre hétfőtől péntekig 7–11 óra között
várjuk önöket.

Szolgáltatás–Üzletiajánlat

REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, GARÁZSKAPUK és
egyéb árnyékolástechnikai cikkek, automatizált 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, 0745-379638. (sz.-I)

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

ATIMKOPÉKSÉG alkalmaz FÉRFI MUNKATÁRSAT a pékségbe
és NŐI MUNKATÁRSAT üzleteibe. Telefon: 0756-128-310 vagy
0756-128-313. (64908-I)
TEHERSZÁLLÍTÁST vállalok 1,5 tonnáig. Tel. 0748-580-389. (p.I)

MAGÁNCÉG 8 órás munkaprogrammal MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐNŐT alkalmaz. Érdeklődni a következő telefonszámon lehet:
0723-244-200. (sz.-I)
ÉLELMISZERÜZLETBE ELÁRUSÍTÓNŐKET alkalmazunk Marosvásárhelyen. Tel. 0722-404-679. (22220-I)

KISVENDÉGLŐ,PANZIÓ keres önállóan dolgozni képes, munkájára és környezetére figyelő, igényes SZAKÁCSOT (SZAKÁCSNŐT) és SZOBALÁNYT (TAKARÍTÓNŐT). Tel. 0744-624-976.
(22209-I)
AGYULAFEHÉRVÁRICARITAS SZOCIÁLIS MUNKÁST alkalmaz Marosszentgyörgyre. Részletek a caritas-ab.ro/allashirdetesek
honlapon, illetve a 0735-735-171-es telefonszámon. (sz.-I)

TAKARÍTÓCÉG TAKARÍTÓNŐKET alkalmaz. Munkaprogram:
hétfő-péntek 7-15.30 óra között. Bérezés: nettó 1600 lej + étkezési
utalványok + utazásiköltség-térítés. Tel. 0728-298-421. (p.-I)

MANIKŰRTÉSPEDIKŰRT vállalok szalonban, kliens otthonában
(Marosvásárhelyen, környező falvakban). Időpontkérés a 0744-210435-ös telefonszámon. (p.-I)

ANYÁRÁDTŐIBÚTORGYÁR alkalmaz ASZTALOSOKAT. Tel.
0724-989-092. (22234)

és a ráadás pillanataiban, a 90+3.
percben össze is jött az újabb
egyenlítés – ezzel pedig kicsikarták
a hosszabbítást.
A kétszer tizenöt perc alatt újabb

Jegyzőkönyv

Fotó: GSP

gól nem született, így jöhetett a tizenegyespárharc, ebben ismét a
horvátoknak volt több szerencséjük.
Az FTC tavalyi BL-ellenfele ezúttal
is ott van a harmadik körben.

labdarúgó Bajnokok ligája-selejtező, 2. forduló: Kolozsvári CFR – Dinamo Zágráb 2-2 (0-1, 2-2, 2-2)
Kolozsvár, Dr. Constantin Rădulescu stadion, vezette: Antonio Carvalho (portugál)
Gólszerzők: Pereira (64.), Debeljuh (90+3.), illetve Gojak (14.), Kastrati (78.).
Sárga lap: Bălgrădean (78.), Djokovic (86.), Debeljuh (89.), Bordeianu (92.), Rondon (115.), illetve Ademi (44.), Leovac (82.),
Livakovic (90+2.), Petkovic (101.), Kastrati (118.).
Kiállítva: Theophile-Catherine (51.).
CFR: Bălgrădean – Burcă (82. Susici), Vinicius, Boli, Camora – Djokovici, Bordeianu (113. Itu), Pereira (69. Golofca) – Chipciu
(46. Rondon), Debeljuh, Deac.
Dinamo Zágráb: Livakovici – Stojanovici, Theophile-Catherine, Dilaver, Leovac – Gojak, Ivanusec (69. Petkovici), Ademi,
Orsici (107. Moharrami) – Majer (54. Kastrati), Gavranovici (54. Gvardiol).

Eredményjelző

labdarúgó Bajnokok ligája-selejtező, 2. forduló: AZ Alkmaar (holland) – Plzen (cseh) 3-1 – hosszabbítás után, Celje (szlovén)
– Molde (norvég) 1-2, Qarabag (azeri) – Sheriff Tiraspol (moldáviai) 2-1, Suduva (litván) – Maccabi Tel-Aviv (izraeli) 0-3, Lokomotiv Zágráb (horvát) – Rapid Bécs (osztrák) 0-1, Ludogorec (bolgár) – Midtjylland (dán) 0-1, Kolozsvári CFR – Dinamo
Zágráb (horvát) 2-2 – 11-esekkel 5-6, Dinamo Breszt (fehérorosz) – Szarajevó (bosnyák) 2-1, Legia Varsó (lengyel) – Omonia
Nicosia (ciprusi) 0-2 – hosszabbítás után, Young Boys (svájci) – Kí Klaksvík (feröeri) 3-1, Celtic (skót) – Ferencváros 1-2.

Hirdetőink figyelmébe!

Akoronavírus-fertőzésveszélymiattkialakultrendkívüli
egészségügyihelyzetrevalótekintettelfelhívjukhirdetőink
figyelmét,hogyhirdetéseketfeladhatnakaszerkesztőségben,
anepujsag.roweboldalonlevő
onlinefelületenis,vagybeküldhetike-mailen
areklam@e-nepujsag.rocímre.
Érdeklődni a 0265/268-854-es
vagy 0742-828-647-es telefonszámon, 9–14 óra között.

2020.augusztus28.,péntek____________________________________________ HIRDETÉS _________________________________________________ NÉPÚJSÁG
A hirdetési rovatban
megjelent közlemények,
reklámok tartalmáért
a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

ADÁSVÉTEL

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

ELADÓ 1 ha terület olcsón Jedden
(comuna Livezeni). Tel. 0745-616-246.
(8487)
JEDDEN eladó 1380 m2-es beltelek.
Tel. 0742-260-509. (8171-I)

VESZEK régi festményeket, képkereteket, paraszttárgyakat, antik bútorokat stb. Tel. 0731-309-733. (7978-I)

ELADÓ JCV márkájú, 36-os képernyőátmérőjű színes televízió, jó állapotban levő fotel (2 darab),
pelenkamosó gép és egy alig használt olajos Delonghi hősugárzó. Tel.
0365/414-642. (8568-I)

BÚZÁT vásárolunk. Tel. 0722-396-107.
(8578)
RABLAPROGRAMBA illő autót vásárolnék. Az elszállítását és forgalomból való törlését vállalom. Tel.
0748-882-828. (8609-I)

ELADÓK felparcellázott telkek: 764,
905, 982, 2082 m2 a Somostetőn. Érdeklődni 10-17 óra között a következő
telefonszámokon:
0770-274-001,
0730-912-710. (8620-I)

LAKÁS

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

KIADÓ teljesen felszerelt, háromszobás lakás egyetemisták részére a Kövesdombon. 1848. bulevárd. Tel.
0724-304-506. (8431-I)

KIADÓ kétszobás, IV. emeleti tömbházlakás a Kövesdombon. Előnyben
sepsiszentgyörgyi diákok. Tel. 0745146-175. (8555-I)
KIADÓ szobát keresek Marosvásárhelyen hosszú távra. Tel. 0743-592547. (sz.-I)

ELADÓ Marosvásárhelyen 2 szobás,
első osztályú, II. emeleti lakás a
Mokka környékén. Érdeklődni a 0740052-345-ös telefonszámon, naponta
17-20 óra között. (sz.-I)

ELADÓ 2 szobás tömbházlakás Dicsőszentmártonban, a volt kenyérgyár mellett. Tel. 0773-640-886.
(sz.-I)

ELADÓ felújított 2 szobás lakás a
Rozmarinului u. 40. szám alatt,
48.000 euró. A lakás fel van újítva,
szigetelve, központi fűtéssel, bútorral.
Tel. 0751-511-733. (8614-I)

ELADÓ 2 szobás tömbházlakás felújítva, pincével és garázzsal. Tel.
0754-323-475. (8621-I)

SÜRGŐSEN vásárolok magánházat
vagy tömbházlakást. Azonnali fizetési
lehetőség.
Tel.
0755-309-832.
(8627-I)
BÉRBE ADOK 2 szobás, modernül
bútorozott, II. emeleti tömbházlakást
a Budaiban. Irányár: 240 euró. Tel.
0755-309-832. (8627-I)

A MAROSVÁSÁRHELYI ERDŐKERÜLET
elad különféle TŰZIFÁT.
– különböző keményfákat tűzifának: 146,91 lej/mst
– különböző puhafákat tűzifának: 117,53 lej/mst
Koronka környéke: tel. 0742-002-437,
Székelykál és Ikland környéke:
tel. 0740-229-067, 0745-100-003. (22227)

MINDENFÉLE

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

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

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

FUVART, bútorhordást vállalunk személyzettel, külföldre is, valamint törmelékszállítást. Tel. 0749-543-104.
(8318-I)

VÁLLALUNK tetőkészítést új anyaggal,
kis javításokat, bádogosmunkát, készre
dolgozást,
glettolást,
festést.
Nyugdíjasoknak 15% kedvezmény. Tel.
0727-548-721. (8248)
HÁZÉPÍTÉST vállalunk alaptól tetőig,
kerítéskészítést, talajburkolást, házátalakítást, tetőfedést, gipszkartonozást
olcsón. Tel. 0742-921-505. (8223-I)

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

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

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

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

VÁLLALUNK
tetőfedést
bármilyen
cserépből és lemezből, készítünk hétvégi
házat, manzárdot, kerítést, teraszt, és
vállalunk
munka
utáni
takarítást.
Nyugdíjasoknak 15% kedvezmény. Tel.
0749-583-222. (8527)
VÁLLALOK
mindenféle
építkezési
munkát. Tel. 0741-352-972. (8569)
HÁZTETŐT készítünk cserépből
vagy lemezből, teraszt fából, és vállalunk bármilyen kisebb javítást. Tel.
0759-163-860. (8559-I)

VÁLLALOK garanciával szobafestést,
mázolást, lépcsőházfestést, padló- és
falicsemperakást,
laminált
parkett
lerakását. Tel. 0746-552-473. (8596)

VÁLLALOK
festést,
csempézést,
kőművesmunkát,
gipszkartonszerelést
stb. Tel. 0749-564-921. (8599)
MOSÓGÉPEKET és hűtőszekrényeket javítok. Tel. 0755-825-502.
(8616-I)

SÍRKÖVEKET, SÍREMLÉKEKET készítünk mozaikból és gránitból. Mozaik fedőlapot, feliratokat, felújítást és
sírtisztítást vállalunk. Tel. 0749-758088. (8626-I)

MEGEMLÉKEZÉS

A Nyárádszeredai Középiskola
1970-ben
végzett
diákjai az 50 éves érettségi
találkozón kegyelettel emlékeznek elhunyt TANÁRAIKRA
és
OSZTÁLYTÁRSAIKRA.
(8552-I)

Kegyelettel és mély fájdalommal emlékezünk drága
gyermekünkre,
JÁNOSI
LEVENTÉRE halálának 12.
évfordulóján. Bánatos szülei.
(8558)

Minden
augusztus
30-án
szomorú szívvel emlékezünk
a dolgos kezű, áldott lelkű
édesapára
és
szeretett
testvérre, a pókai születésű
SÁRKÁNY LÁSZLÓRA halálának ötödik évfordulóján.
Az idő múltával egyre jobban
hiányzol nekünk.
Nyugodj
békében,
drága
édesapa és szeretett testvér!
Leánya, Noémi és testvére,
Marika. (sz.-I)

Az idő elmúlt, elszálltak az
évek, míg élünk, szívünkben
megmarad szép emléked.
Tizenkilenc év után is megtört
szívvel
emlékezünk
a
feledhetetlen férjre, édesapára, tatára, dédnagytatára, a
marosvásárhelyi
születésű
KILYÉN JÁNOSRA. Emléked
örökre megőrizzük. Szerettei:
felesége, Rozália, fia, Öcsi,
unokái: Attila és István
családjukkal,
dédunokái:
Dóra, Boróka és Gyopár.
Emléke
legyen
áldott,
nyugalma
csendes!
Akik
ismerték
és
szerették,
gondoljanak rá kegyelettel.
(8605)

Fájó szívvel és soha el nem
múló szeretettel emlékezünk a
paniti születésű BARTHA
SÁNDORRA halálának 15.
évfordulóján, valamint nővéremre, BARTHA ANNÁRA
szül. Kovács halálának 3.
évfordulóján. Csak az idő
múlik, feledni nem lehet,
szívünk őrzi drága emléketek.
Nyugodjatok
békében
a
kanizsai temetőben! Testvéred, Ida és nagy családja.
(8608-I)

Szomorú szívvel emlékezünk
augusztus 31-én KAMENITCZKY
ÁRPÁDRA halálának 4. évfordulóján. Nyugodj békében!
Szerettei. (8622-I)

Elment
tőlünk,
mint
a
lenyugvó nap, de szívünkben
él, és örökre ott marad.
Kegyelettel
emlékezünk
BUTTÁNÉ
BEREKMÉRI
MARGITKÁRA. Testvérei családjukkal. (8628-I)
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Hozzád már csak a temetőbe
mehetünk, virágot csak néma
sírodra tehetünk. Jóságos szíved
pihen a föld alatt, minden érted
hulló könnycsepp nyugtassa
álmodat. Elmentél tőlünk, mint a
lenyugvó nap, de szívünkben élsz,
és örökre megmaradsz.
Fájó szívvel, könnyes szemmel
emlékezünk 2017. augusztus
25-ére, amikor örökre elmentél,
drága feleségem, édesanyám,
nagyi és dédnagyi, RÁCZ VILMA
született Gyebnár.
Emlékedet fájó szívvel őrzi
mindörökre férjed, Miklós, lányod,
unokáid és dédunokád. (8561)
Ha egy könnycsepp gördül végig arcunkon, az azért van, mert
hiányzol nagyon. Nem vársz már minket csillogó szemekkel, nem
örülsz már nekünk szerető szíveddel. Egy váratlan perc alatt életed
véget ért, panaszszó nélkül közülünk elmentél. Úgy mentél el, ahogy
éltél, csendesen és szerényen, drága lelked, fáradt tested
nyugodjon békében!
Küzdöttél egy életen át, nekünk példakép maradtál.
Nehéz az életet élni nélküled, felejteni téged soha nem lehet,
szívünkben őrzünk, mint drága kincset, mert már nyolc éve
itthagytál minket.
Fájó szívvel emlékezünk augusztus 30-án BUTTA MARGITKÁRA
(született Berekméri) halálának 8. évfordulóján.
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
Emlékét őrzi férje, Feri és fia, Szilárd. (8562-I)
Te, aki annyi szeretetet adtál,
te, aki mindig mellettünk álltál,
te, aki soha nem kértél, csak adtál,
örökre itthagytál.
Elfelejteni téged soha nem lehet,
te voltál a jóság, a szeretet.
Elvitted a fényt, a meleget,
csak egy sugarat hagytál: az
emlékedet.
Arany volt a szíved, munka az
életed,
amíg élünk, nem felejtünk téged.
Fájó
szívvel
emlékezünk
augusztus
30-án
FRUNZA
ILONÁRA szül. Szőcs halálának 2.
évfordulóján.
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
Emlékét őrzi férje, Péter, lánya, fia és családjuk, valamint két
unokája. (8619-I)

ELHALÁLOZÁS
„Gyertek hozzám mindnyájan,
akik elfáradtatok, s akik terhet
hordoztok, én megkönnyítelek titeket… s megtaláljátok lelketek
nyugalmát.”
(Mt 11,4)
Mély fájdalommal, de a feltámadás reményében tudatjuk, hogy a
szeretett feleség, édesanya,
nagymama, dédnagymama,
VERESS AMÁLIA
szül. Székely
2020. augusztus 27-én, életének
86. évében megtért Teremtőjéhez.
Felejthetetlen szerettünktől 2020.
augusztus 30-án 13 órakor veszünk végső búcsút a maroskeresztúri református temetőben,
adventista szertartás szerint.
Drága
emlékét
szívünkben
örökre megőrizzük.
A gyászoló család. (-I)
„Küzdöttél, de már nem lehet,
Csend ölel át és szeretet.
Csak az hal meg, kit felednek,
Örökké él, kit igazán szeretnek.”
Szomorú szívvel búcsúzunk a
szeretett nagymamától és dédnagymamától,
VERESS AMÁLIÁTÓL,
aki életének 86. évében visszaadta földi életét Teremtőjének.
Szívünkben örökre élni fogsz.
Unokád, Csongor és családja.
(-I)

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a

szeretett élettárs, apa, nagyapa,

após, testvér, sógor, rokon és jó

szomszéd,

NAGY JÁNOS

életének 79. évében, méltósággal
viselt, hosszú betegség után el-

indult megváltójához.

Földi maradványait augusztus

28-án 15 órakor helyezzük örök

nyugalomra a marosszentgyör-

gyi új temetőben (új kórház mö-

gött).

Búcsúznak tőle: élettársa,

Irénke, leánya, Judit, menye,
Angi és unokái: Mónika,

Szabolcs, Csilla és Botond.
(8624-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
A Sapientia EMTE Marosvásárhelyi Karának közössége

mély megrendüléssel vett tu-

domást kedves kollégánk, dr.

Papp Sándor ÉDESAPJÁNAK

haláláról. Őszinte részvétün-

ket fejezzük ki a gyászoló csa-

ládnak! Emléke legyen áldott,

nyugalma csendes! (sz.-I)

20 NÉPÚJSÁG ___________________________________________ REKLÁM–KÖZLEMÉNY ____________________________________ 2020.augusztus28.,péntek

NE FOGJ MEG
MÁSOK ÁLTAL ÉRINTETT
TÁRGYAKAT!

1,5 M
NE üLJ FEL ZSÚFOLT
KÖZSZÁLLíTÁSI JÁRMűVEKRE!

Együtt izoláljuk a vírust

1,5 M
TARTSD BE
A KIJELÖLT ÚTVONALAKAT,
TÁVOLSÁGJELZŐKET!

1,5 M
KORLÁTOZD
A SZEMÉLYLÉTSZÁMOT
A HELYISÉGEKBEN!

