
Csütörtökön Vámosgálfalván a Nyárádtő–Mikefalva–Dicső-
szentmárton közötti megyei út felújításáról tartott sajtótá-
jékoztatót Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke,
Scurtu Daniel, a Dimex 2000 Company kivitelezőcég projekt-
menedzsere és Balogh Elemér, Vámosgálfalva polgármestere
a Szász Hordója turisztikai egységben, majd az építőtelepen.
A szóban forgó útszakasz korszerűsítését uniós alapokból va-
lósítja meg a Maros Megyei Tanács a 2014–2020 közötti re-
gionális operatív program keretében nyert támogatásból.

Aki Nyárádtő és Dicsőszentmárton között autózik, számolnia kell
azzal, hogy Abosfalván és Vámosgálfalván nehézkes a forgalom, korlá-
tozások vannak, csak egy sávon közlekednek a járművek. Ennek oka,
hogy szeptember elején elkezdték ennek az útszakasznak a teljes felújí-
tását, amire nagyon nagy szükség volt már. 

Akik erre jártak és járnak, tudják, hogy megyeszerte nincs ilyen
rossz állapotban levő toldott-foldott, gödrös és sok helyen hepehupás
út. 

Ki kell használni
a Poklos
medrében rejlő
lehetőségeket! 
A helyszínen bemutatott, igen ötletes
látványterv szerint szaladó- és kerék-
pársávot, pihenőövezetet, játszóteret,
valamint néhol parkolóhelyeket is ki-
alakítanának a patakmederben. 
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Mezey Sarolta

Fotó: Nagy Tibor

(Folytatás a 17. oldalon)

Becsenget a káosz

Választási kampány és tanévkezdés nem szokott egybeesni, így
most a hétfői becsengetés uralja a közbeszédet alig több mint két
héttel a helyhatósági választások előtt. És joggal, mert ekkora ká-
oszra talán még nem volt példa az utóbbi évtizedekben. Ami biztos:
a tanítás megkezdődik, de hogy hol milyen formában, arra a kér-
désre Nostradamus is csak a fejét vakarná némán.

A menetrendet a vírus diktálja, azaz attól függően, hogy hol meny-
nyi fertőzött van, a hatóságok pirostól zöldig terjedő forgatóköny-
veket írtak, akár egy hollywoodi producer. A valóságból viszont
Kusturica filmjeibe illő dolgok köszönnek vissza.

Például a napokban derült ki egy bánsági településről, hogy on-
line kell megkezdjék az iskolát, mert piros karanténban vannak. Egy
háromszáz lelkes településen három beteg papíron sok. Csakhogy –
mint a média kiderítette – a páciensek egyike sem tartózkodik a te-
lepülésen, mert csak ideiglenes lakhelyük van oda bejelentve, amúgy
városi állandó lakhelyükön házi elkülönítésben vannak. Az említett
faluban tehát karantén van, koronavírus nincs. A fertőzésre hivat-
kozva az online iskolakezdést a hatóságok példásan el is rendelték,
a gond mindössze annyi, hogy a faluban sem internet, sem mobilte-
lefonos jel nincs. A tavasszal is úgy volt online az oktatás, hogy az
iskolaigazgató a papírra kinyomtatott tananyagot hazavitte a nebu-
lóknak. És ezt az egészséges mozgást valószínűleg jövő héttől is gya-
korolni fogja.

Benedek István

(Folytatás a 3. oldalon)

Elkezdték a Nyárádtő–Dicsőszentmárton közötti út felújítását

Eltűnnek a hepehupák
a Csergedi-tetőn 
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Rareş Bogdan felébredt. Két héttel a választások előtt
eszébe jutott, hogy programot kellene hirdetni Maros me-
gyének. Komolyan vehető elképzeléseket ugyan nem hal-
lottunk tőle, csak uszítást. Ezt viszont komolyan vesszük.
Tűrhetetlennek tartom Rareş Bogdan alattomos uszítását
és háborús helyzetekhez igazított szóhasználatát. A Ma-
rosvásárhely polgármesteri tisztségéért folytatott válasz-
tási küzdelem tétje az, hogy száműzni tudjuk-e végleg a
Dorin Florea és társai által két évtizede fenntartott korrupt
rendszert, a Maros megyei tanácselnök megválasztása
során pedig az a tét, hogy megakadályozzuk Dorin Florea
bukott rendszerének átmenekítését a Maros Megyei Ta-
nácshoz.

Visszautasítom tehát a PNL első alelnökének kijelen-
tését, miszerint Marosvásárhely elestét emlegeti, amennyi-
ben az RMDSZ által támogatott jelölt nyeri meg a
választásokat. Illetve azon vádját is a leghatározottabban
visszautasítom, mely szerint az RMDSZ tönkretenné Ma-
rosvásárhelyt, Maros megyét. Emlékeztetni szeretném,

hogy az előttem lévő megyei tanácselnök PNL-színekben
volt megválasztva, és Dorin Florea is PNL-színekben nyert
mandátumot legutóbb. A liberális vezetés alatt egyetlen
nagy projektet sem fejeztek be a megyei tanácsnál, és Flo-
rea munkája önmagáért beszél. A PNL az, amely tönkre-
tette Marosvásárhelyt és Maros megyét. 

Rareş Bogdan azáltal, hogy az RMDSZ szétzúzására
szólította fel az embereket, újra bizonyságot tett arról, hogy
gyűlöli a magyarokat, és gyakorlatilag megismételte az ál-
lamfő vádját, amiben idegen érdekek képviselőjének ne-
vezte a magyarság legitim politikai képviseletét.
Felszólítom ezért Cristian Chirteşt, a PNL megyei listave-
zetőjét és Theodora Benedeket, a PNL polgármesterjelölt-
jét, hogy határolódjanak el a Ceauşescu-korszak
legsötétebb nézeteinek hirdetőjétől! Senki ne jöjjön ide
megmondani nekünk, hogy románok és magyarok miként
éljünk együtt Marosvásárhelyen, Maros megyében.

Péter Ferenc, 
az RMDSZ Maros megyei szervezetének elnöke

Őszi harmóniák
Őszi harmóniák – nemcsak szabadtéri zenei fesztivál
címmel zajlik szimfonikus koncertsorozat szeptemberben
a Maros Megyei Tanács és a Marosvásárhelyi Állami Fil-
harmónia szervezésében. Szeptember 17-én, csütörtökön
18 órakor a Teleki Téka udvarán a Filharmónia fúvósok-
tettje Mozart-, Brahms-, Al. Pascanu-műveket játszik.
Jegyek a Filharmónia jegypénztárában kedden, szerdán
és csütörtökön 10 és 13 óra között kaphatók, a bérletek
nem érvényesek. A megmaradó jegyeket a helyszínen a
koncert napján 17–17.30 óra között lehet megvásárolni. A
szervezők arra kérik a nagyérdeműt, hogy 30 perccel a
koncert előtt jelenjen meg, és tartsa be a járványügyi óv-
intézkedéseket. Rossz idő esetén a rendezvényt egy ké-
sőbbi időpontra halasztják.

Folkest a Tékában
A Maros Művészegyüttes újabb folkestekkel készül
a Téka-szerdák alkalmával. Megújult műsorukban
Elektől a Kis-Küküllő mentéig kalauzolják a nézőket
táncban, dalban, muzsikában. A repertoárban kibédi
táncok, bihari dallamok Bartók Béla gyűjtéséből,
eleki táncok, válaszúti dalok, mezőségi legényes,
vízmelléki dallamok, cigányritmusok, egy keserves
Szászcsávásról, cigánytáncok szerepelnek. A soron
következő előadás időpontja: szeptember 16.,
szerda, 19 óra. A járványügyi protokoll betartása ér-
dekében a helyfoglalás az érkezés sorrendjében
történik, kötelező a szájmaszk viselése, valamint a
kötelező távolságtartás miatt a helyek száma korlá-
tozott, ezért jegyek a helyszínen kaphatóak, de elő-
zetes helyfoglalás szükséges a 0757-059-594-es
telefonszámon.

Vasárnap kinyit az ócskapiac
A helyi katasztrófavédelmi bizottság szeptember 8-i hatá-
rozata értelmében szeptember 13-án, vasárnap megnyílik
a marosvásárhelyi ócskapiac. Az ószer vasárnaponként
fog nyitva tartani az árusok számára 6–14, a vásárlók szá-
mára 7–13 óra között. A piacra kizárólag a Kossuth utca
felőli kapun lehet majd belépni, a távozás a Ligetnél, illetve
a városi stadionnál lévő kijáraton engedélyezett. A járvány-
ügyi előírásoknak megfelelően mind az árusok, mind a vá-
sárlók számára kötelező a védőmaszk viselete,
ugyanakkor be kell tartani a távolságtartás szabályait, a ke-
reskedőknek védőkesztyűt is kell viselniük, standjaiknál
biztosítaniuk kell a fertőtlenítőszert, valamint arra is oda
kell figyelniük, hogy a stand előtt egyszerre csak egy vá-
sárló tartózkodjon – tájékoztatott közleményben a Piac-
igazgatóság.

Játszónap a kastélykertben
A Creactivity Egyesület szeptember 12-én, szombaton 10
és 18 óra között játszónapot tart a gernyeszegi Teleki-kas-
tély kertjében. Déli 12 órakor buborékvarázs-show kezdő-
dik, 14 órától a Csindaratta Bumm Bumm Bumm
szórakoztatja a gyerekeket, 14 órától a 6–12 éves gyere-
keknek szóló Ha nagy leszek, zenész leszek című prog-
ramban, 17 órától ejtőernyős csapatjátékokban lehet részt
venni, emellett egész nap kézművesműhelyek, Lovász
Ágota irányításával pedig zenés, hangszeres interaktív te-
vékenységek várják az érdeklődőket. A felnőttek számára
12, 14 és 16 órakor kastélylátogatásra adódik lehetőség,
13 órakor A természet ajándékai az egészségünkért cím-
mel Kacsó Etelkával illóolajozásra kerül sor, 15 órakor
Simon Emőkétől a tudatos jelenlétről és a relaxációról lehet
megtudni fontos részleteket. A kastélykertben saját felsze-
reléssel sportolni – tollasozni, röplabdázni, krikettezni,
íjászkodni – is lehet. A játszónapon való részvétel csalá-
donként 40 lejbe kerül.

Filmpremier
A Babyteeth: Első szerelem című ausztrál film szeptember
25-én kerül a romániai mozikba, de a gernyeszegi Teleki-
kastély udvarán szeptember 12-én, szombaton 20 órától
lesz a bemutatója. Ez a film az utolsó a Movie Night @TE-
LEKI CASTLE elnevezésű sorozatból, amikor is egy estére
szabadtéri mozivá alakul át a Teleki-kastély udvara. A ren-
dezvény szervezője a Teleki Kastély Egyesület, amely kü-
lönböző kulturális rendezvényekkel a gernyeszegi
Teleki-kastély megőrzését és felélesztését tűzte ki céljául.
Mivel a helyek száma a rendezvényre korlátozott, a szer-
vezők arra kérik a résztvevőket, töltsék ki az alábbi jelent-
kezési lapot, hogy részt vehessenek a filmvetítésen:
https://forms.gle/kvJnoZWnF8YqFLYS8.

Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

Ma TEODÓRA, holnap
MÁRIA napja.
MÁRIA: bibliai eredetű, jelen-
tése megfejtetlen, minden ma-
gyarázata vitatott.

11., péntek
A Nap kel 

6 óra 56 perckor, 
lenyugszik 

19 óra 41 perckor. 
Az év 255. napja, 
hátravan 111 nap.

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2020. szeptember 10.
1 EUR 4,8573
1 USD 4,1038

100 HUF 1,3573
1 g ARANY 256,9068

IDŐJÁRÁS
Napos idő
Hőmérséklet:

max. 26 0C
min. 8 0C

Megyei hírek

Műsorvezető-cserével, rovatfrissítéssel és megújult ar-
culattal indul ősztől az Erdélyi Magyar Televízió vasárnap
déli műsora, az Üzenet szeretettel.

Több szempontból is megújul az immár hetedik évadát
kezdő Üzenet szeretettel műsor, amelyben az Erdélyi Ma-
gyar Televízió nézői szívből jövő üzeneteket, gondolatokat
oszthatnak meg a számukra kedves személyekkel egy-egy
hangulatos dal kíséretében. 

Új arc a képernyőn
Béres Ildikó színművésznő lesz Barabási Tivadar új mű-

sorvezető társa a jókívánságok kézbesítésében. Ildikó –
saját megfogalmazása szerint – egy olyan országban szü-
letett, amely mára már nem is létezik. Az egykori Szov-
jetunióban, a Beregszászhoz közeli Bene településén (ma
Ukrajna) született és nevelkedett. Eddigi pályafutása során
rengeteget utazott, a Beregszászi Színház mellett sokat volt
Budapesten is, majd hat éve költözött Marosvásárhelyre,
azóta a Tompa Miklós Társulat tagja. A televíziós műsor-

vezetés nem áll távol tőle, mégis elsőre kissé ijesztőnek
tűnt számára a műsor hossza és összetettsége, de a próbák
során feloldódott, mostanra már megnyugodva, egy kis iz-
gatottsággal várja az első műsort. 

Ildikóval indul a műsor felfrissített rovata, a Sztárnaptár
is, amely új köntöst kapott, a részleteket azonban még nem
árulták el: „legyen meglepetés, ahogy az új, szemünknek
jobban tetsző arculat is” – fogalmazott Kurta Kinga, aki
ezentúl felelős szerkesztőként erősíti a csapatot.
Ami jó, azon nem kell változtatni…

Ilyen a műsor időpontja is, amely a nézők által jól meg-
szokott időpontban, vasárnaponként fél 2-től kap helyet az
Erdélyi Magyar Televízió képernyőjén. A jókívánságok be-
küldésének módja sem változott, ezentúl is a 0737 37 30
30-as telefonszámon küldhetik üzeneteiket hétfőtől szer-
dáig 9-17, valamint csütörtökön 9-11 óra között, illetve e-
mailben az uzenetszeretettel@erdely.tv címre vagy az
Üzenet szeretettel Facebook-oldalán.

Új műsorvezető csatlakozik Barabási Tivadarhoz
az Erdély TV Üzenet szeretettel műsorában 

A csütörtöki lottóhúzás nyerőszámai
25, 4, 5, 3, 10 + 11 NOROC PLUS: 7, 2, 8, 8, 6, 1

35, 25, 9, 21, 26, 17 SUPER NOROC: 8, 8, 7, 1, 5, 3

28, 9, 18, 3, 43, 37 NOROC: 3, 2, 9, 7, 1, 7, 9

Péter Ferenc: Tűrhetetlennek tartom Rareş Bogdan
alattomos uszítását, melyben az RMDSZ szétzúzására

szólította fel Maros megye lakosait
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ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő 

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

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

Tel.  0742-828-647

RENDEZVÉNYEK

Szeptember 11., péntek:
* 18.00 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1: FC Argeş Piteşti

– Aradi UTA (1. liga, 3. forduló)
* 21.00 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1: Bukaresti Di-

namo – FC Botoşani (1. liga, 3. forduló)
* 21.00 óra, M4 Sport: Ferencvárosi TC – Paksi FC (NB I,

4. forduló)
Szeptember 12., szombat:

* 13.00 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1, Look Plus:
CSM Slatina – Bukaresti Rapid (2. liga, 3. forduló)

* 15.30 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1: Academica
Clinceni – Chindia Tîrgovişte (1. liga, 3. forduló)

* 15.45 óra, M4 Sport+: Mezőkövesd Zsóry FC – Budafoki
MTE (NB I, 4. forduló)

* 18.00 óra, DigiSport 1: Jászvásári CSM Politehnica –
Medgyesi Gaz Metan (1. liga, 3. forduló)

* 18.00 óra, M4 Sport+: DVTK – Budapest Honvéd (NB
I, 4. forduló)

* 20.30 óra, M4 Sport: Mol Fehérvár FC – Puskás Akadé-
mia FC (NB I, 4. forduló)

* 21.00 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1, Look Plus: FC
Voluntari – Bukaresti FCSB (1. liga, 3. forduló)

Szeptember 13., vasárnap:
* 14.30 óra, Telekom Sport 1, Look Plus: Bodzavásári Glo-

ria – Kolozsvári U (2. liga, 3. forduló)
* 16.00 óra, M4 Sport+: Újpest FC – Kisvárda Master

Good (NB I, 4. forduló)
* 18.00 óra, M4 Sport+: DVSC – FC Ajka (NB II, 8. for-

duló)
* 18.30 óra, M4 Sport: MTK Budapest – ZTE FC (NB I,

4. forduló)
* 19.00 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1, Look Plus:

Gyurgyevói Astra – Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK (1.
liga, 3. forduló)

* 21.00 óra, M4 Sport: BFC Siófok – Vasas SC Budapest
(NB II, 8. forduló)

* 21.30 óra, DigiSport 1, Look Plus: Kolozsvári CFR –
Nagyszebeni Hermannstadt (1. liga, 3. forduló)
Szeptember 14., hétfő:

* 18.00 óra, DigiSport 1: Temesvári ASU Poli – Konstancai
Farul (2. liga, 3. forduló)

* 21.00 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1, Look Plus:
Konstancai Viitorul – CSU Craiova (1. liga, 3. forduló)

Román és magyar bajnoki futballmérkőzések a televízióban



Az igazán jó kérdés az, hogy hány hasonló eset lehet
még közeli s távoli környezetünkben. Az ilyen kabaréba
illő ügyek magyarázzák nagyrészt azt is, hogy sokan
miért képtelenek komolyan venni a járvány jelentette ve-
szélyt, ami közel sem olyan vicces, mint ez a történet.

Ami az iskolakezdést illeti, múlt héten derült ki, hogy
az országszerte oktatásra használt épületek negyedében
nincs internet – már ha pontos a statisztika, de arra azért
nem vennénk mérget –, és az ilyen helységekben valószí-
nűleg a diákok nethozzáférésével is lehet gond. És akkor
felszerelésről, a pedagógusok online oktatásra való fel-
készítéséről még nem is beszéltünk. Világos, hogy az il-
letékesek a múlt tanév után elmentek nyaralni, s azt
gondolták, hogy a vírus is végleg vakációzni ment. Most
kapkodnak. Becsengetés lesz, káosz nagyobb a megszo-
kottnál, a következményeket csak találgathatjuk.

Az adatok feldolgozásában elkövetett hasonló baklö-
vésekből pedig az látszik jól, hogy ennek az országnak
az intézményrendszere nem kezeli a járványhelyzetet,
csak botladozik az események nyomában. Egy ilyen jár-
vánnyal akkor lehetne eredményesen felvenni a harcot,
ha tudnák követni és elszigetelni a fertőzés terjedését.
De erre ennek az intézményrendszernek a felkészültsé-
gével és felszereltségével esély sincs, így filmes hason-
latnál maradva a nemzetközi helyzet tovább fokozódik.

A nép ügyvédje kiértékelte
a távoktatást

A romániai gyerekek jelentős hányada nem tud részt
venni az online oktatásban – jelentette ki csütörtöki
sajtóértekezletén Renate Weber. A nép ügyvédje azt
követően nyilatkozott, hogy az intézmény elemezte,
hogy miként működött a távoktatás a szükségállapot
ideje alatt. Véleménye szerint a gyerekek jelentős
százaléka részben azért nem tudott bekapcsolódni
az online oktatásba, mert nem volt laptopja vagy táb-
lagépe, részben azért, mert nem volt internet-hoz-
záférése. A nép ügyvédje azt mondja: amennyiben
az állam megszorító intézkedéseket vezet be, akkor
kötelessége biztosítani a körülményeket a védő-
maszktól a szappanig, „mert víz feltételezhetően
van, már ha egyáltalán van”. (Agerpres)

Jelentősen csökkent a román
export

Az első hét hónapban 12,2 százalékkal, 34,135 mil-
liárd euróra csökkent a román export a tavalyi év
azonos időszakához mérten – közölte szerdán az or-
szágos statisztikai intézet. Ugyanakkor az import is
csökkent,16,2 százalékkal, 44,125 milliárd euróra,
így a külkereskedelmi mérleg hiánya 9,990 milliárd
euró volt, ami 481 millió euróval haladta meg a ta-
valy január és július közöttit. Júliusban az export 5,1
százalékkal, 5,552 milliárd euróra csökkent, az im-
port 9,9 százalékkal, 6,875 milliárd euróra mérsék-
lődött, a külkereskedelmi mérleg deficitje elérte az
1,323 milliárd eurót. (MTI)

Visszaesett a járműgyártás
Romániában 22,15 százalékkal csökkent a jár-
műgyártás az idei első nyolc hónapban a tavalyi év
azonos időszakához mérten – közölte szerdán a ro-
mániai gépkocsigyártók egyesülete (ACAROM). A
vizsgált időszakban 247 029 járművet gyártott a
Ford és a Dacia, a két Romániában működő jár-
műgyártó. Tavaly ugyanebben az időszakban 317
659 járművet gyártottak a két dél-romániai üzemük-
ben. Január és augusztus között a francia Renault
tulajdonában levő Dacia 145 355 járművet állított
elő, ebből a legtöbbet, 103 823-at a Duster márkájú
személygépkocsi tett ki. A Ford gyártósorain 101 674
jármű készült a vizsgált időszakban. A júliusi és au-
gusztusi adatok már növekedést jeleznek: a két hó-
napban 59 496 járművet állítottak elő, ami 9,6
százalékkal több a tavalyi év azonos időszakinál. A
sajtó a hét elején számolt be arról, hogy a két gyártó
ismét teljes kapacitással dolgozik. (MTI)

Augusztusban 2,7 százalék volt
az éves infláció

Romániában augusztusban 2,7 százalék volt az
éves inflációs ráta, amely enyhén mérséklődött a jú-
liusban jegyzett 2,8 százalékról – közölte csütörtö-
kön az országos statisztikai intézet. A vizsgált
időszakban 5,45 százalékkal drágultak az élelmisze-
rek, 2,97 százalékkal kerültek többe a szolgáltatá-
sok, illetve 0,75 százalékkal drágultak a nem
élelmiszerek. Júliushoz képest 0,05 százalékkal
csökkentek a fogyasztói árak. (MTI)

Ország – világ

Klaus Iohannis államfő a „populista osztogatás” ab-
bahagyására szólította fel szerdán a parlamentet,
ahol szerinte a választásokra készülő pártok egy-
mással versengve szavaznak meg fedezet nélküli jö-
vedelem-növeléseket.

Az elnök szerint a megalapozatlan várakozásokat generáló
felelőtlen választási populizmus bajnoka a csaknem egy éve
ellenzékbe került PSD, amely szövetségesei révén többségben
van a parlamentben.

Az elnök szerdai sajtóértekezletén rámutatott: már a tavaly
megbuktatott PSD-kormány pénzügyminisztere is arra figyel-
meztette Viorica Dăncilă akkori miniszterelnököt, hogy a
nyugdíjak 40 százalékos emelését 2020 őszére előirányzó
nyugdíjtörvényt nem lehet egyből bevezetni, mert az a GDP
három százalékát meghaladó államháztartási hiányt eredmé-
nyezne. Azóta a koronavírus-járvány miatt sokkal súlyosabb
helyzetbe került az ország, de a PSD „demagóg módon” par-

lamenti erőfölényét kihasználva mégis a negyvenszázalékos
nyugdíjemelést erőlteti, holott a PNL kisebbségi kormánya vi-
lágossá tette, hogy az államháztartás idén nem bír el ekkora
kiadást.

Az államfő bírálta szociáldemokrata ellenfeleit, amiért a
tervezettnél szerényebb nyugdíjemelést és a családi pótlék
megduplázásának lépcsőzetes bevezetését „megszorításként”
állítják be és – szerinte alaptalanul – azzal riogatják a válasz-
tókat, hogy a PNL-kormány jövőre a közalkalmazotti bérek
és nyugdíjak lefaragását tervezi.

Iohannis szerint a PNL-kormány által 2021-re előkészí-
tendő állami költségvetés-tervezetet majd a decemberi válasz-
tások nyomán felálló új parlamentnek kell megszavaznia, és
nem titkolta: azt reméli, hogy az új törvényhozásban már nem
a PSD, hanem volt pártja, a PNL lesz a meghatározó erő.
(MTI)

Az elnök az „osztogatás” abbahagyására
szólította fel a parlamentet

Egy szerdán ismertetett közvélemény-kutatás ered-
ményei szerint az erdélyi magyarok soraiban szinte
teljes az egyetértés abban, hogy a magyar gyer-
mekeknek jól meg kell tanulniuk románul.

A Kisebbségi Monitor 2020 című kutatást a Székelyföldi
Közpolitikai Intézet és a Bálványos Intézet végezte reprezen-
tatív mintán. A kutatás eredményeit Székely István Gergő,
Toró Tibor és Kiss Tamás kolozsvári kisebbségkutatók ismer-
tették szerda délután Kolozsváron tartott sajtótájékoztatóju-
kon. Amint Toró Tibor elmondta: a megkérdezettek 69
százaléka nagyon fontosnak, 22 százaléka pedig fontosnak
tartotta, hogy a gyermekek jól megtanuljanak románul, és csu-
pán 1-1 százalék gondolta, hogy ez nem fontos, vagy egyál-
talán nem fontos. Ennek ellenére a megkérdezettek magukévá
tették azt a – román társadalomban széles körben elterjedt –
hamis sztereotípiát, hogy „sok magyar nem is akar megtanulni
románul”. Ezzel a megállapítással ugyanis 34 százalékuk tel-
jes mértékben, további 13 százalékuk pedig nagymértékben
egyetértett, de a kijelentést nem magára, hanem másokra vo-
natkoztatta.

Az erdélyi magyarságra reprezentatív mintán júniusban el-
végzett telefonos felmérés során a megkérdezettek 22 száza-
léka vélte úgy, hogy tökéletesen vagy anyanyelvi szinten
beszéli a román nyelvet, további 33 százalék úgy ítélte meg,
hogy jól, de érezhető akcentussal beszél románul, 29 százalék
válaszolta, hogy az esetek többségében meg tudja értetni
magát román nyelven és 16 százalék, hogy nehézségekkel
vagy egyáltalán nem beszél románul.

A felmérés azt is kimutatta, hogy a román nyelv jelentős
frusztrációk tárgya sokak számára. A válaszolók 22 százaléka
szorong, ha románul kell beszélnie, és csupán 53 százalék

azok aránya, akikre ez egyáltalán nem jellemző. Amint Kiss
Tamás kitért rá: a felmérés azt mutatta, hogy az erdélyi ma-
gyaroknak lesújtó véleményük van általában a román oktatási
rendszerről, a magyar nyelvű oktatást viszont lényegesen po-
zitívabban értékelik. Hozzátette: míg a politikai elitben elter-
jedt az a nézet, hogy a magyar nyelvű oktatás színvonala
lemaradt a román nyelvűtől, ezt a nézetet a számok nem iga-
zolják. A magyar diákok érettségi vizsgákon elért átlagát csu-
pán a román nyelv és irodalomból elért osztályzat tolja az
országos átlag alá, sőt a magyar nyelven tanulók a nemzetközi
(PISA) méréseken jobban teljesítenek az országos átlagnál.

Kiss Tamás elmondta: a felnőttkorú magyarok 67 százaléka
érzi diszkriminatívnak, míg 28 százaléka igazságosnak, hogy
a román nyelv és irodalom érettségi vizsgán ugyanazokat a
feltételeket támasztják a magyar anyanyelvű és magyar isko-
lában végzett diákokkal szemben, amit a román anyanyelvű-
ekkel szemben. A szociológus kitért arra, hogy a román
érettségi nyilvánvalóan diszkriminatív voltát az erdélyi ma-
gyar politikai elit egyáltalán nem tematizálja.

A válaszadók kétharmada szerint a jelenlegi romániai ok-
tatási rendszer nem alkalmas arra, hogy a gyermekek megta-
nuljanak románul. Mintegy 40 százalékuk szerint a román
nyelvtudás megszerzése érdekében az is elfogadható lenne,
hogy bizonyos tárgyakat románul tanuljanak.

Amint Kiss Tamás megjegyezte a román nyelvtudással kap-
csolatos aggodalmakkal függ össze, hogy az erdélyi magyarok
a román és magyar oktatás utóbbi évtizedekben történt „pár-
huzamosodását”, az önálló magyar intézmények létrehozását
sem helyeslik. Az önálló magyar iskolákhoz a marginalizáló-
dás veszélyét társítják. (MTI)

Egy felmérés szerint az erdélyi magyarok között
egyetértés van abban, hogy meg kell tanulni románul

Meghaladta a kétmilliót csütörtökön a járvány kez-
dete óta elvégzett koronavírus-tesztek száma, öt
százalékuk vezetett újabb fertőzött beazonosításá-
hoz.

A csütörtöki jelentés szerint az utóbbi 24 órában 1380-nal
99.684-re nőtt a bizonyítottan koronavírus-fertőzöttek száma.
A napi esetszám 15 százalékkal meghaladja az utóbbi két hét
átlagát, de nem kiugró érték az utóbbi másfél hónap hétköz-
napi adataihoz képest, amikor a hétvéginél több (mintegy 25
ezer) teszt elvégzése több új eset felfedezéséhez vezet.

Csütörtökön újabb 47 koronavírusos beteg haláláról szá-
moltak be a hatóságok, ami néhány százalékponttal haladja
meg az utóbbi két hét halálozási átlagát. A járvány eddig 4065
áldozatot követelt.

A júliusban megszavazott új karanténtörvény arra kötelezte
a hatóságokat, hogy – az új esetek mellett – naponta közöljék
az újratesztelés nyomán ismét pozitívnak bizonyult, korábban
beazonosított fertőzöttek számát is, de ez utóbbiról nem tesz
közzé összesítést a stratégiai kommunikációs törzs (GCS).

A GCS azt is rendszeresen közli, hogy a kiértékelt tesztek
közül hányat készítettek orvosi javallatra és hányat az érintet-

tek saját kérésére. Az eredményeket azonban nem részletezik
ugyanilyen bontásban, így csak feltételezhető, hogy az eleve
fertőzésgyanús embereknél végzett teszteknél magasabb
arányban diagnosztizálnak koronavírust, mint a saját kérésre
készített – a járvány szempontjából véletlenszerű lakossági
mintavételnek számító – tesztelések esetében.

A csütörtöki 25 ezer teszt közül 15 ezer készült orvosi elő-
írás, 10 ezer saját kérés alapján.

Ha mind a kétmillió teszt véletlenszerűen készült volna,
akkor az új fertőzést igazoló tesztek ötszázalékos arányából
arra lehetne következtetni, hogy nagyságrendileg Románia la-
kosságának legfeljebb öt százaléka kaphatta el a koronavírus-
fertőzést.

Hasonló következtetésre jutottak a román hatóságok az or-
szágos szerológiai teszt eddigi részeredményei alapján is:
csaknem nyolcezer ember vérmintája alapján úgy értékelték,
hogy a lakosság 3,9 százalékánál alakulhatott ki ellenálló ké-
pesség a koronavírussal szemben. Ez azt jelenti, hogy a 19,3
milliós Romániában eddig csaknem 750 ezren kapták el a fer-
tőzést, tehát a fertőzöttek alig több mint tíz százalékát sikerült
beazonosítani. (MTI)

Százezerhez közelít a fertőzöttek száma

Becsenget a káosz
(Folytatás az 1. oldalról)
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Az iskolakezdésről zajlott sajtótájékoztató tegnap,
csütörtökön délben a marosvásárhelyi Közigazga-
tási Palota kistermében. A találkozón Mara Togănel
Maros megyei prefektus, a megyei tanfelügyelőség
és a megyei közegészségügyi igazgatóság képvise-
lői is részt vettek. 

A prefektus ezt megelőzően szeptember 9-én a megye is-
kolaigazgatóival folytatott megbeszélést a biztonságos tanév-
kezdésről. A jelenlevők az egészségügyi és oktatási
minisztérium legfontosabb, iskolakezdéssel kapcsolatos jár-
ványügyi rendelkezéseit vették sorra. 

A találkozón elhangzott, hogy a Maros Megyei Közegész-
ségügyi Igazgatóság elemzése szerint megyénkben egyedül
Mezőmadarason haladja meg az ezer főre eső napi koronaví-

rus-fertőzöttek száma a hármat, így kizárólag ezen a települé-
sen indul online rendszerben a tanítás. 

„Bízom benne, hogy a többi iskolában minden iskolatanács
megtalálja a törvényt tiszteletben tartó és a tanulók védelmét
biztosító forgatókönyvet (…) Örömmel tapasztaltam, hogy a
tanévkezdésre vonatkozó helyi feltételekhez igazodott tervvel
dolgoztak a nyáron az iskolai csapatok. Természetes, hogy
vannak kérdések vagy akár félelmek. Bízom benne, hogy le-
győzzük ezeket a pillanatokat. A gyerekek biztonságban visz-
szatérnek az iskolába, az oktatási egységek pedig partnert
találnak a prefektusi intézményben” – összegezte tapasztala-
tait Mara Togănel a prefektúra Facebook-oldalán közzétett be-
jegyzésben. Az említett forgatókönyveket a megyei sürgősségi
bizottságoknak kell majd jóváhagyni. (nszi)

Egyetlen Maros megyei település van „vörös” övezetben
Mezőmadarason online oktatás lesz
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(Fizetett hirdetés)

A Maros Megyei Tanács a következő idő-
szakban nagyobb figyelmet fordít a vidék
fellendítésére és a gazdák, helyi termelők tá-
mogatására – emelte ki a következő négy
évre vonatkozó tervei kapcsán Péter Ferenc
tanácselnök, aki a szeptember 27-i választá-
son újabb mandátumért száll versenybe.

A tanácselnök szerint Maros megye sokat
fejlődött az elmúlt négy évben, de nagyon
sok még a tennivaló. „A polgármesteri hiva-
talokkal együttműködve folytatjuk az ivóvíz-
és csatornahálózat kiépítését a Maros me-
gyei településeken. Fel kell zárkoztatnunk a
vidéket! A célunk az, hogy 2030-ra a telepü-
lések 95 százaléka legyen közművesítve,
azaz: legyen víz-, gáz- és csatornahálózat a
Maros megyei településeken” – sorolta a te-
endőket Péter Ferenc.

A megyei tanács elnöke a szakemberek és
gazdák javaslatait figyelembe véve fogal-
mazta meg a gazdákat és a helyi termelőket
érintő jövőbeli terveket, amelyek célja a
Maros megyei őstermelők és mezőgazdasági
vállalkozók támogatása. Az elmúlt hetekben
megszervezett gazdafórumokon a gazdák
többek között azt javasolták, hogy több hely-

színen és gyakrabban kellene piacokat és vá-
sárokat szervezni, mivel így több lehetősé-
gük lenne a termékeik népszerűsítésére. 

A következő időszak hasonlóan fontos
terve egy megyei vidékfejlesztési egyesület
létrehozása, amelynek az lesz a feladata,
hogy képzésekkel, tanácsadással segítse a
termelőket. „Össze kell fogni, támogatni kell
a gazdákat, illetve azokat a fiatalokat, akik
itthon képzelik el a jövőt, ráirányítani a vál-
lalkozó kedvű fiatalok figyelmét az agrár-
szektorban rejlő lehetőségekre ígéretes
agráripari vállalatok és befektetők összekap-
csolásával” – hangsúlyozta Péter Ferenc.

A tanácselnök hozzátette: létrehoznak egy
Maros megyei védjegyet is a kiváló minő-
ségű termékek megjelölésére, ezzel is nö-
velve a mezőgazdasági termékek értékét.
„Arra kell törekednünk, hogy gazdáink fel-
készültek, versenyképesek, sikeresek legye-
nek. Tudják fejleszteni gazdaságukat, tudják
értékesíteni terményeiket. Ennek érdekében
próbálunk megadni minden lehetséges támo-
gatást” – emelte ki Péter Ferenc, az RMDSZ
tanácselnökjelöltje.

(Fizetett hirdetés)

Péter Ferenc: Fellendítjük a vidéket, támogatjuk a gazdákat



A 2018–2019-es, illetve a 2019–
2020-as tanévben a Bálványos Inté-
zet a Sapientia Erdélyi Magyar
Tudományegyetemmel együttmű-
ködve azzal a céllal végzett kutatást,
hogy feltérképezze az erdélyi magyar
fiatalok politikáról alkotott képét, po-
litikai kultúráját és politikai szociali-
zációját.

Ennek érdekében Erdély nyolc városában
végeztek reprezentatív kérdőíves kutatást a
11. és 12. osztályosok körében. Ezek a váro-
sok: Csíkszereda, Kolozsvár, Marosvásár-
hely, Nagyvárad, Sepsiszentgyörgy,
Szatmárnémeti, Székelyudvarhely és Temes-
vár. Azért tartották fontosnak ezt a csoportot
megcélozni, mert ők azok a fiatalok, akik fel-
nőtté válásuk küszöbén állnak, és például a
közelgő parlamenti választásokig többségük
18. életévüket betöltve már urnához is járul-
hat, az elkövetkező időszakban pedig nagy-
korúként lehetőségük lesz egyre több
tevékenységbe bekapcsolódni.
Adatfelvétel és módszertan

A felmérést kérdőíves kutatással végezték,
és az említett nyolc város 11. és 12. osztályos
magyar diákságára nézve reprezentatív. Az
adatgyűjtés időpontja:

– Sepsiszentgyörgy, Székelyudvarhely:
2019. április 18. – 2019. május 17.
(2018/2019-es tanév);

– Kolozsvár, Nagyvárad, Marosvásárhely,
Szatmárnémeti, Temesvár, Csíkszereda:
2019. szeptember 16. – 2019. december 20.
(2019/2020-as tanév).

Az alappopulációt a 11. és 12. osztályos
magyar diákok képezték, akik tanulmányai-
kat elméleti, vokacionális/hivatásos típusú,
technikumi vagy szakiskolai osztályban vég-
zik. Többlépcsős, véletlenszerű mintavételt
alkalmazva alapegységnek az osztályokat te-
kintették, és a mintába bekerült osztályok
esetében a lekérdezés pillanatában minden
jelen levő diák kitöltötte a kérdőívet. 121 osz-
tályt kérdeztek le, köztük 48 elméleti, 25 vo-
kacionális, 30 technikumi és 18 szakiskolai
osztályt. Összesen 2521 diák töltötte ki a kér-
dőívet.

A kérdőív a következő kérdésköröket tar-
talmazta: politikáról alkotott kép, informáló-
dás, a demokráciáról alkotott kép, Románia
aktuális helyzetének értékelése, állampol-
gárideál, aktív részvétel, választói hajlandó-
ság, interetnikus viszonyok.
Eredmények összegzése
Politikáról alkotott kép és informálódás:

– a diákok 44 százaléka negatív töltetű szó-
val asszociálja a politikát. Ezen belül a kor-
rupció szerepel legtöbbször (13 százalék),
emellett gyakori a hazugság, hazudozás (6
százalék), pénzmosás, pénzcsalás, lopás, tol-
vajlás (5 százalék), csalás (4 százalék), pénz
(3 százalék) és igazságtalanság (2 százalék)
is;

– a politikával és közélettel kapcsolatos
kérdésekben a tévé és a híradó az erdélyi ma-
gyar 17-18 évesek fő információforrása. Más
tevékenységeket inkább az elméleti osztály-
ban tanulók végeznek (híreket néz: 79 száza-
lék; beszélget politikáról: 75 százalék; olvas
politikáról: 61 százalék; vitatkozik miatta: 46
százalék), legalacsonyabb arányban pedig a
szakiskolások (híreket néz: 83 százalék; be-
szélget politikáról: 57 százalék; olvas politi-
káról: 41 százalék; vitatkozik miatta: 32
százalék);

– a politika sem a családban, sem a baráti
körben nem tartozik a leggyakoribb témák
közé. Egy 15 témát tartalmazó listán a család
esetében a 8. helyet foglalja el, míg a baráti
kör esetében a 13. helyet;

– ha politikával kapcsolatos kérdésük
merül fel, a diákok 46 százaléka a családhoz
fordul. Érdekesség, hogy míg a vokacionális,
technikumi és szakiskolai osztályoknál a ba-
rátokkal és tanárokkal közel ugyanolyan
arányban beszélgetnek politikával kapcsola-
tos kérdésekről, az elméleti osztályba járók-
nál a barátok szerepe kiemeltebb ezen a téren
a tanárokénál;

– a megkérdezettek 37 százaléka egyetlen
politikával kapcsolatos eseményt sem köve-
tett az utóbbi időben. Az elméleti osztályosok
több eseményt követtek (átlagosan 1,7-et),
mint más típusú osztályban tanuló társaik
(technikum: 1,5; vokacionális: 1,4; szakis-
kola: 0,8);

– leginkább a belföldi hírek keltették fel az
érdeklődésüket: a választások (a felsorolt ese-
mények 38 százaléka), a kormánnyal kapcso-
latos hírek (8 százalék) és egyéb,
Romániában zajló események (13 százalék).
Demokráciáról alkotott kép:

– a demokráciát leginkább politikai szem-
pontokkal azonosítják: 85 százalék a politikai
szabadságjogokat, 79 százalék az állampol-
gári részvételi jogot és 78 százalék a törvény
előtti egyenlőséget a demokrácia fontos jel-
lemzőjének tartja, érdekesség azonban, hogy
a többpártrendszert csak 64 százalék sorolja
ide;

– a gazdasági szempontok (javuló gazda-
sági viszonyok: 61 százalék, alacsony mun-
kanélküliség: 58 százalék) csak a lista
második felében kapnak helyet, ennek vélhe-
tően egyik oka az, hogy sokan Kína fejlettsé-
gét példaértékűnek vélik;

– a felsorolt jellemzők közül a tiszta állam
(nincs korrupció: 54 százalék) került az
utolsó helyre;

– a fejlettség és a demokrácia működése
szempontjából is egy 14 országot tartalmazó
listán az utolsó helyek egyikére sorolják Ro-
mániát: szerintük csak a Moldvai Köztársa-
ság és Etiópia fejletlenebb, illetve India és
Etiópia kevésbé demokratikus Romániánál;

– leginkább az Amerikai Egyesült Álla-
mokra néznek fel, és úgy gondolják, ez a leg-
fejlettebb (1-től 10-ig terjedő skálán 8,7) és
egyben legdemokratikusabb (1-től 10-ig ter-
jedő skálán 7,7) állam;

– a demokráciát nem teszik egyenlővé a
fejlettséggel, Kínát és Oroszországot is jelen-
tősen fejlettebbnek (8,2 és 7,1) vélik, mint de-
mokratikusnak (5,2 és 5,6). Fejlettség
szempontjából Kínát és Németországot is a
második helyre sorolják, azonos „minősítés-
sel”.
Románia aktuális helyzetének értékelése:

– Románia helyzetét a megkérdezettek
több mint 60 százaléka 5-ös alattira értékeli
egy 1-től 10-ig terjedő skálán, ahol az 1-es a
teljes mértékű elégedetlenséget, a 10-es pedig
az abszolút elégedettséget jelenti;

– a megkérdezettek 15 százaléka inkább
egy diktatórikus politikai rendszert tartana
eredményesnek Romániában, mintsem egy
demokratikusat. Ennél a kérdésnél megfogal-
mazódik a rend igénye, a jelenlegi intézmé-
nyek és az embertársak iránti bizalmatlanság,
és szintén megjelenik Kína mint követendő
példa. Szükséges kiemelni, hogy a diákok a

romániai demokráciáról többször is feltételes
módban beszélnek, tehát egyesek úgy vélik,
jelenleg az országban nem egy demokratikus
rendszer működik;

– ellentmondások is előfordulnak: a dikta-
tórikus rendszert választók közel fele gon-
dolja úgy, hogy az országban a helyzet
összességében javult az 1989 előtti időszak-
hoz képest. Valószínűsíthető, hogy ezek a fi-
atalok egy másféle diktatúrát képzelnek el,
amelynek fő célja megteremteni a „rendet” a
társadalomban.
Állampolgár-ideál:

– a rend igénye körvonalazódik az ideális
állampolgár tulajdonságaira vonatkozó kér-
désnél is, hiszen ebben az esetben a törvé-
nyek betartását a diákok 94 százaléka tartja
fontosnak. Ez jelentősen kiemelkedik a listán
felsorolt többi tulajdonság közül;

– megfigyelhető, hogy míg a kötelezettsé-
gekre, főleg a törvények betartására és a vá-
lasztásokon való részvételre inkább az
elméleti osztályokba járók fektetnek hang-
súlyt, addig a társadalmi-szociális szempon-
tokat (támogassa a szegényebbeket, vegyen
részt önkéntes munkában) ők tartják a legke-
vésbé fontosnak;

– az aktív politizálás utolsó helyre sorolá-
sából is érezhető (22 százalék tartja fontos-
nak), hogy összességében a politikát és
politizálást mint olyat elutasítják.
Választói hajlandóság:

– a diákok 61 százaléka venne részt a vá-
lasztások legalább egy formáján (államel-

nöki, parlamenti, helyhatósági vagy EP-vá-
lasztásokon);

– a diákok jelentős többsége két „stratégia”
közül választana: vagy teljesen távol ma-
radna, és egyik esetben sem járulna urnához
(39 százalék), vagy minden esetben élne sza-
vazati jogával (32 százalék). Továbbá 13 szá-
zalék egy, 10 százalék két, 6 százalék pedig
három esetben menne el szavazni;

– legtöbben az államelnök-választáson (50
százalék) vennének részt, ezt követik a hely-
hatósági (45 százalék), EP- (43 százalék) és
parlamenti (41 százalék) választások;

– a választói hajlandóságot befolyásolja,
hogy környezetükben milyen mintákkal talál-
koznak: amennyiben a családtagok előzőleg
nem vettek részt a választásokon, vagy a diák
nem rendelkezik ezzel az információval, ki-
sebb eséllyel fog urnához járulni 18. életévét
betöltve (24 százalék), mint akkor, ha szülei
előzőleg elmentek szavazni (55 százalék).
Aktív részvétel:

– amennyiben egy őket érintő kérdést sze-
retnének befolyásolni, leginkább az informá-
lis környezethez fordulnának, és barátok,
ismerősök támogatását kérnék egy csoportos
fellépéshez (74 százalék), mintsem politiku-
sok vagy pártok segítségéért folyamodnának
(15-20 százalék);

– a diákok 36 százaléka tagja valamilyen
szervezetnek;

– 10 százalék vett már részt élete során
tüntetéseken;

– 43 százalék segítene aláírást gyűjteni
(legalább) egy petíció esetében (a kormány
javítson a diákok szociális helyzetén: 27 szá-
zalék; zárják be a levegőszennyező vegyi
kombinátokat: 23 százalék; a nők megfelelő
arányban legyenek képviselve a parlament-
ben: 12 százalék);

– a tüntetéseken részt vevő diákok 93 szá-
zalékának van olyan ismerőse, aki hasonló-
képpen járt el, tehát a mintakövetés ebben az
esetben is megfigyelhető;

– a petíciókba való bekapcsolódás, (nem
politikai) szervezeti tagság, illetve tüntetése-
ken való részvétel arról árulkodik, hogy bár
sok esetben a fiataloknak negatív vélemé-
nyük van a politikáról, esetleg elfordulnak
tőle, az őket érintő ügyekbe igyekeznek be-
kapcsolódni.
Interetnikus viszonyok:

– a fiatalok többsége úgy véli, a kisebbségek
túl kevés joggal rendelkeznek (75 százalék);

– a román–magyar viszonyt nagyobb
arányban ítélik konfliktusosnak, mint a
roma–magyar viszonyt (67 százalék, illetve
53 százalék). Az utóbbi viszonyt harmaduk
kölcsönös érdektelenséggel jellemzi, tehát
egyik esetben sem számítanak együttműkö-
désre a diákok.

A Bálványos Intézet 2018-ban jött létre, és
egy olyan társadalomtudományi és közpoli-
tikai kutatóműhely kíván lenni, amely az er-
délyi magyar közösség jövője szempontjából
fontos kérdésekre próbál tudományosan és
közpolitikailag megalapozott válaszokat
adni. Az intézet keretében zajló adatgyűjtő,
felmérő, kutató- és elemző munka nyomán
nyilvános kutatási jelentések, szociológiai ta-
nulmányok, szakpolitikai elemzések, vala-
mint a politikai döntéshozatal és civil
érdekérvényesítési csoportok számára készí-
tett szakmai háttéranyagok születnek.

A teljes jelentés megtekinthető a Bálvá-
nyos Intézet honlapján:
https://balvanyos.org/wpcontent/uploads/202
0/09/Civil_es_politikai_szocializacio_jelen-
tes_FIN.pdf
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A nyár végi esők után – de még mindig a
nyárban – újra s újra felmelegítik déltájra a
napsugarak a mezőt. Léha virágzásba kezd
egy szál orgona a kert végében, ideérezni il-
latát. Kósza káposztalepke kunyerál nektárt
egy másodvirágzásba jajduló levendulabo-
kortól.

De a hajnalok már hűvösek. S ha kitárul
fölöttünk az azúrba oldódó felhőtelen magas-
ság hajnal felé, már fázós törökkontyok, nap-
virágok, elkésett dáliák és sehonnan soha el
nem maradó dohányvirágok húzzák összébb
sziromlevél szoknyájukat.

Hajnalhasadás előtt, ha felriadsz, s a még
smaragd lombok fölött kelet felé tekintesz, le-
nyűgöz az Esthajnalcsillag ragyogása. Ha ki-
nyújtod a karod, éppen kétarasznyi
magasságban lüktet. A horizontszél mocorgó
felhői kissé fennebb kívánkoznak, a zenit
felé. Narancsvörös tüllfüggönyüket a szellő-
vel szövetkező felkelő nap percről percre vál-
tozó, hullámzó varázslattá rázza. A
halványuló hold éppen lemenőben fogy dél-
nyugat felé.

Nyugat felé éjszaka még az Ökörhajcsár
horizont felett fel-felragyogó Arkturuszát pis-
lákoltatja a felsőbb légrétegek tetten ért hul-
lámzása. Felette az Északi Korona csillog,
még inkább a zenit felé Herkulest silabizálom
a tiszta égen. Fölötte a Lant, a Hattyú pedig
éppen az ég közepén vibrál – nem tud betelni
önmaga szépségével. Délre tőle a Sas szár-
nyai alatt ott fényesedik a Jupiter és a Szatur-
nusz. Innen, ha tekintetünk végiggördül kelet
felé, a horizont vonalán a Déli Halat még
látni, a Vízöntő magasabban áll, fölötte a Pe-
gazus és a Halak az éppen keleten kelő Mars
felé mutatnak.

A Hattyútól északkeletre az Androméda, a
Céfeusz és a Kassziopeia W-jén túl a Zsiráf
nyújtogatja hosszú nyakát az északi horizont
felett trónoló Hiúz irányába. A Hattyútól
északnyugatra a Sárkány tekerőzik, a Vadász-
ebek és a Nagy Göncöl előtt. S persze éppen
északnak hűségesen mutatva az irányt éppen
a horizont és a zenit felezőtávolságánál ott
van a Kis Göncöl rúdjának harmadik csillaga,
a Sarkcsillag is.

Haloványan átdereng a felhőtlen égen
É-ÉK–D-DNy-i irányban a Tejút.

Egy-egy ritka, elkésett hullócsillag fel-fel-
villan. Hallani még a kabócák s tücskök ki-
tartó cirpelését. Szeptember közepe.
Búcsúzik a nyári égbolt.

Éppen 50 évvel ezelőtt érkezett az első
Hold-talajminta a Földre. 1970. szeptember
12-én Bajkonurból egy Proton hordozóraké-
tával indult el a harmadik generációs, auto-
matikus, Luna–16 nevet viselő holdszonda,
amelyik 20-án a Mare Fecunditatis (Termé-
kenység tengere) területén landolt, a Hold fel-
színén. Üreges fúrógépével 35 cm mélyről
101 gramm kőzetmintát vett, s helyezett egy,

a visszatérő egység tetejére elhelyezett tar-
tályba. A Holdra szálló egység feladata volt
vizsgálni égi kísérőnk felszínének éjszakai
körülményeit is. Adatokat gyűjtött egy hosz-
szú időtartamú holdfelszíni állomás berende-
zéseinek kidolgozásához is. A Holdról
szeptember 21-én indult haza, és 24-én lan-
dolt a kazah Dzsezkazgan város közelében.
Ez volt az első űrszonda, amely kőzetmintát
hozott egy idegen égitestről.

Szeptember közepe. 13-án lesz 699 éve,
hogy 1321-ben meghalt az Isteni színjáték
szerzője, Dante Alighieri. Ő üzeni hét évszá-
zadnyi távolból:

„Három dolog maradt ránk a paradicsom-
ból: a csillagok, a virágok és a gyerekek.”

Csillagok és virágok mellett a gyerekek –
a jövő ígéretei. Szeptember 15.: iskolakezdés.
Csak remény: normális tanévet kezdeni s
zárni az idén.

Szeptember 15-én, 1815-ben született
Budán Kovács Gyula, a hazai paleobotanika
megalapozója. Marosvásárhelyen nevelke-
dett, ott kezdett növényeket gyűjteni. Pesten
bölcsészeti, Kolozsváron jogi, Bécsben or-
vosi tanulmányokat folytatott, majd 1844–50
között mint botanikus dolgozott a császári fü-
vészeti múzeumban és füvészkertben. 1850
és 1865 között a Magyar Nemzeti Múzeum
természetrajzi tárának őre volt. 1850-ben
részt vett a Magyarhoni Földtani Társulat
megalapításában, melynek első titkára lett.
Tudományos munkássága során egyaránt
foglalkozott az élő flórával és a magyaror-
szági ősnövények kutatásával. Herbáriumá-
nak jelentős része ma a Magyar
Természettudományi Múzeum Növénytárá-
ban van. Feltárásra vár, hogy ebből mennyi a
Marosvásárhelyen és környékén gyűjtött
anyag. (Ez lenne az első közvetlen nagyobb
terjedelmű adat városunk flórájáról…) Kéz-
iratban maradt fenn a Brassai Sámuellel
együtt készített Új magyar füvészkönyve,
amelynek részleteit azután Brassai és más
munkatársai tették közzé. Fontos munkái
közé tartozik Az ausztriai birodalom, külö-
nösen Magyarország és Erdély ritkább szá-
rított növényei (Bécs, 1844-1850), valamint
az Ungarns fossile Flora (Jahrbücher der
geol. Reichanstalt Wien, 1851-60). Tragikus
sorsú tudós volt. Egy évig volt a botanika ki-
nevezett professzora a pesti egyetemen, ami-
kor 1863-ban agyvérzés érte, bénultan élt
haláláig, 1873. június 22-ig.

Bár volna valahol egy meseváros, 
ezernyi tornyú, égverő-falú, 
köröskörül kék tengerrel határos – 
város: melyből nem lesz por és hamu! 

S csodás nép lakja: csupa halhatatlan, 
szerelmet és halált nem ismeri, 
úgy élnek ők e mesebeli katlan 
ekhói közt, s életük isteni! 

Álom a béke városáról. Jékely Zoltán
álma 1938-ból. 1981-ben az ENSZ Közgyű-
lésének nyitónapján úgy határoztak, hogy
minden év szeptemberének harmadik kedd-
jén – idén ez éppen 15-ére esik – ünneplik a
béke nemzetközi napját. Egy 2001-es határo-
zat értelmében 2002 óta szeptember 21-én
tartjuk ezt a napot. Az ENSZ Közgyűlése arra
kérte az országokat, hogy tekintsék ezt a
fegyverszünet és az erőszakmentesség napjá-
nak.

– Én téged oda menekítenélek, 
mint angyalok, éljél örökre ott! 
Majd benned én is tovább éldegélek, 
s minden napoddal újra-támadok… 

1987-ben szeptember 16-án írták alá az

ózonréteg megóvásáról a montreáli egyez-
ményt. Az ENSZ Közgyűlése 1994-ben nyil-
vánította ezt a napot az ózonpajzs
megőrzésének nemzetközi napjává. Ezen a
napon a részt vevő államok különös figyel-
met fordítanak az olyan eseményekre, akci-
ókra, melyek megegyeznek az egyezmény
céljaival és annak módosításaival. Az ózon-
pajzs jelentősen sérült. Ez növeli a bőrrák ki-
alakulásának esélyét, sérülékenyebbé vált az
immunrendszer, az élővizek ökorendszere is
sérült, de a legsúlyosabb a helyzet az Antark-
tiszon, általában a déli féltekén.

Az égen nyári fényözön;
De minden bokrot megelőzve
A kecskerágó már az őszre
Bíborsapkásan ráköszön.

Mintha lombjain csupa kis
Tündéri pöttöm püspök ülne,
S bíbor birétumban örülne,
Hogy mily szép még meghalni is.

Ó, áldott őszi tarkaság!
Szelíden búcsúzkodó lángok!
A néma domboldalban állok,
S nézem a bölcs kis dudva-fát.

Igen, igen, vergődni kár.
A sziromtépő vén mohóság
Hiába. Meghaltak a rózsák.
Ébredj békével, drága Nyár!

Tán nem találkozom veled
Többé. Mindegy. A szél megindul,
És ajakamra fú a lombbul
Egy első hervadt levelet.

Érintésétől áhítat
Borzong át, mintha áldozónak
Nyújt ajkára az áldozópap
Hűvös ostyát. Lement a nap.

Tóth Árpád a Kecskerágó ürügyén 1927-
ben búcsúzik így a nyártól. A következőt még
megérte, 1928 novemberében költözött az
örök nyugalomba.

Maradok kiváló tisztelettel!
Kelt 2020-ban, szeptember második de-

kádjának kezdőnapján

Kiss Székely Zoltán

Fázós törökkontyok, sehonnan soha el nem maradó dohányvirágok húzzák összébb sziromszoknyájukat

A kecskerágó az őszre bíborsapkásan ráköszön 
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Sajátos körülmények között, de igazi
zenei élményekkel tűzdelve zajlott
szeptember 4-6. között a 8. Siculus
fesztivál Székelyudvarhelyen. A szer-
vezők számára nem szabott gátat a
jelenlegi különleges helyzet sem, ám
a szükséges korlátozásokat mind be-
tartották. A Hargita Megye Tanácsa
főtámogatásával, a Hargita Megyei
Hagyományőrzési Forrásközpont
szervezésében, illetve az Udvarhely-
széki Ifjúsági Egyeztető Tanács
(UIET) társszervezésében idén is a
fesztiválhoz hangolt Márton Áron
térre jöhetett a zenei verseny döntő-
jébe jutó 12 erdélyi zenekar, illetve az
esti koncertek minden meghívott elő-
adója. 

A szeptember 4-én du. 4 órakor kezdődő
megnyitóeseményen Bartalis Izabella, a ha-
gyományőrzési központ vezetője elmondta,
hogy bár három lehetséges változattal készült
az intézmény a folyamatos korlátozások
miatt, ezekből a lehető legjobb társítás való-
sulhatott meg: a zenészek szabadtéri nagy-
színpadon adhatják elő dalaikat, és a
különlegesen berendezett térre egy kisebb kö-
zönség is bebocsátást nyer. Az intézményve-
zető kiemelte: e zenei vetélkedő megtartása
nemcsak azért fontos, hogy felkarolja a ma-
gyar nyelven előadó zenekarokat, hanem
hogy a közönség is megtapasztalhassa a 
legújabb zenei stílusokat és azt, hogy évről
évre hogyan fejlődnek a zenekarok, ugyanis
a szakmai zsűri pozitív kritikája megerősíti
őket, a negatív kritika pedig építő jelleggel
hangzik el.

Székelyudvarhely polgármestere, Gálfi
Árpád is köszöntötte a jelenlévőket, örömét
fejezte ki, hogy a korlátozások ellenére is
meg lehetett szervezni a fesztivált, amelynek
jelentőségét a közösségi érzés erősödésében
látja. A következő felszólaló, Imre Gábor, az
UIET elnöke fontosnak tartja, hogy ezt a vá-
roshoz kötődő fesztivált mindenki magáénak
érezze. A zenei verseny zsűrijének tisztelet-
beli elnöke, Boros Zoltán zeneszerző megje-
gyezte, napra pontosan 50 évvel ezelőtt
versenyzőként lépett fel a Siculus fesztiválon,
ahonnan két díjjal tért haza, és ez egész éle-
tének további alakulását befolyásolta, majd
televíziós zenei szerkesztőként és a zsűri tag-
jaként tért vissza a székelyudvarhelyi rendez-
vény további alkalmaira.

A háromnapos esemény idén is Szécsi
Zsolt kiváló műsorvezetésével zajlott. Ő is-
mertette a zsűri tagjait is. Mivel Virányi Attila
nagyváradi származású zenész, a Metropol
együttes frontembere csak az előzsűrizésen
vehetett részt, és ezúttal nem utazhatott Szé-
kelyudvarhelyre, helyette a zsűri tiszteletbeli
elnöke, Boros Zoltán filmrendező, zene-
szerző, televíziós szerkesztő is értékelt a dön-
tőn. További zsűritagok: Zilahi Csaba, a
Kolozsvári Rádió zenei szerkesztője, az er-
délyi gitártáborok egyik kezdeményezője és
szervezője volt a zsűri elnöke, Fülöp Loránd,
a 4S Street együttes szólógitárosa pedig a
zsűri alelnöke. Továbbá Balázs Imre József
Kolozsváron élő, Székelyudvarhelyen szüle-

tett költő, irodalomkritikus, szerkesztő, iro-
dalomtörténész, a Korunk főszerkesztő-he-
lyettese, Orosz-Pál Levente, a Transilvanium
zenekar frontembere, Koszorús Krisztina, a
marosvásárhelyi Koszika & The HotShots
zenekar énekese, André Ferenc költő, slam-
mer, a kolozsvári Helikon folyóirat szerkesz-
tője értékelték a zenei verseny három napján
fellépő jobbnál jobb zenekaro-
kat.

A 8. Siculus fesztivál díjazot-
tai:

Fellépési díj a marosvásárhe-
lyi Utcai Forgatagon: szatmárné-
meti Phoenix SM; Fellépési díj a
székelyudvarhelyi városnapokon
és dicséret: brassói Arzenál; Fel-
lépési díj a nagyváradi Partiumi
Magyar Napokon és dicséret: te-
mesvári 8Light Minutes; Fellé-
pési díj a szatmári
utcazene-fesztiválon és dicséret:
nagyváradi FACE X BRO. 

Siculus-díjat nyertek:
House of Pioneers (Sepsi-

szentgyörgy); Kvab (Csíksze-
reda); Oncsi (Kálmán Eszter
Antónia, Marosvásárhely); Ede
& The Barbers (Marosvásár-
hely). 

Siculus-nagydíj: A Csajod
(Kolozsvár). 

A 8. Siculus fesztivál élmé-
nyeiről a győztes A Csajod zene-
karral – Szőcs Tamás, Sentes
István-Zsombor, Lőcsei Zsolt és
Láng Tibor – és a Siculus-díjas
Kvab zenekarral – Balázs-Bécsi Eszter és Lő-
rincz Árpád – beszélgettünk.
A Csajod:
A Siculus egy szín az erdélyi zenei életben

A fesztivál pénteken egy bevezető előadás-
sal indult, ezután egyből kezdtek a zeneka-
rok. Már első nap nagyon komoly verseny
alakult ki, hiszen kimondottan jó zenekarok
léptek a színpadra. Esténként, a versenyzőket
követően, nagyobb zenekarok szórakoztatták
a közönséget. A tavalyhoz képest a legna-
gyobb változást talán az jelentette, hogy a
nézők be kellett tartsák a távolságtartásra vo-
natkozó előírásokat, és kötelező volt a
maszkviselés is. Ennek ellenére a jó hangulat
megvolt, bár furcsa volt, hogy a közönség ült,
és nem is mondhattuk azt, hogy álljanak fel
és jöjjenek közelebb. Tehát a koncerthangulat
mindenképpen megviselt volt, azért örvend-
tünk, hogy egyáltalán lehet koncertezni, hi-
szen ez is egy sokkal jobb alternatíva, mint
az otthon ülés. Összeségében a távolságtartás
és a maszk nem nyomta rá annyira a bélyegét
a hangulatra, meglátásunk szerint az emberek
már hozzászoktak az óvintézkedésekhez. 

Nem szabad azonban elfelejteni, hogy a Si-
culus fesztivál egyben egy verseny is. A leg-
többen szerintünk úgy indultak neki, hogy
nyerni szeretnének. A mi repertoárunk azon-
ban nem annyira popos, könnyen emészthető,
és mivel az elbírálás részben szubjektív is,
nem hittük volna, hogy megnyerjük. A legve-
szélyesebb ellenfélnek a Kvab zenekart tar-
tottuk, mert nagyon ügyesnek találjuk őket.
Voltak öt-hat tagú zenekarok a színpadon, de
ők ketten teremtették meg a hangulatot, ezen-

felül az énekes lánynak, Eszternek gyönyörű
hangja van, és nagyon érzik egymást a gitá-
rossal, Árpáddal. Egyáltalán nem lepődtünk
volna meg, ha ők vitték volna el a fődíjat.

El kell mondani azt is, hogy tavaly is részt
vettünk a Siculuson, és azt a kritikát kaptuk
akkor a zsűritől, hogy váltsunk énekest. Nos,
ezt nem fogadtuk meg, de annyiban megfo-

gadtuk a tanácsukat, hogy idén Tibort is be-
vontuk énekelni. Idén a legnagyobb dicséret
talán az volt, hogy egyedi zenét játszunk, és
nem hasonlítunk senkire; azt mondták, hogy
mi voltunk a legegyedibb zenekar. Sőt még
az „erdélyi Led Zeppelin” megjegyzés is el-
hangzott. Ami pedig a negatív kritikák közé
tartozik, hogy az egyik számnál, amit Tibor
énekelt, a refrén nem volt nyilvánvaló az
egyik zsűritagnak, és azt hitte, hogy az egyik
sor csak oda lett illesztve, hogy jöjjön ki a
rím, pedig nem így volt.

Nem szabad említés nélkül hagyni a nye-
reményt sem. Beszélgettünk róla, hogy mire
lehetne elkölteni, ezzel kapcsolatban több öt-
letünk is van. Az egyik cél az, hogy olyan
eszközöket vásároljunk belőle, amivel javí-
tani tudjuk a zenekar hangzását, de a stúdió-
zás vagy videóklip is szóba jött, valamint a
fülmonitor is, hogy jobban halljuk magunkat
koncert közben. Itt meg kell említeni, hogy
erre a Siculuson nem lett volna szükség, hi-
szen nagyon jó volt a hangosítás.

Összességében egy nagyon eredményes
hétvége volt, és nagy elismerés számunkra,
hogy megkaptuk ezt a díjat, főleg annak fé-
nyében, hogy megbeszéltük, hogy abbahagy-
juk a tehetségkutatást. Ez egy tökéletes zárás
volt, ha úgy tetszik, a csúcson hagyjuk abba.
Továbbá nagyon jó érzéssel tölt el minket,
hogy másoknak is tetszik az, amit csinálunk.
El kell mondanunk azt is, hogy a Siculuson
nagyon színes a zenei felhozatal, ez is meg-
mutatja, hogy igenis Erdélyben is széles a
zenei felhozatal, valamint ez egy nagyon jó
lehetőség a zenekaroknak, hogy megismerjék
a kínálatot, ellessenek egymástól különböző
technikát, és hogy új kapcsolatokat építsenek
ki.
Kvab: Jövőben is megyünk!

A fesztivál egészét nézve minden a legna-
gyobb rendben volt, mindössze az érkezésnél
adódott egy kis furcsa helyzet, hiszen nem is-
mertük a helyet, és nem tudtuk, hogy a szer-
vezés szempontjából mit lehet csinálni.
Óriási pozitívum, hogy minden csapatnak
volt egy vendéglátója, tehát minden zenekar-
hoz ki volt osztva egy önkéntes, akivel tudott
egyeztetni minden téren, így ha például a
szervezőkhöz volt kérdésünk, arra is nagyon
hamar választ kaptunk.

A fesztivál megnyitója után hamar szín-
padra is álltunk, viszont utána sajnos hamar
el kellett jönnünk. Viszont amíg ott voltunk,
pénteken és vasárnap, azt láttuk, hogy ez egy
nagyon jó kezdeményezés és egyben egy ki-
magaslóan jó kapcsolatépítési lehetőség is,
hiszen a csapatok egy helyen vannak elszál-
lásolva, így a fesztiválon kívül is tudnak be-
szélgetni egymással. Nagyon jó dolog, hogy
van ilyen rendezvény Erdélyben, és külön

meglepetés, hogy messziről is eljönnek az
előadók, idén például voltak Szatmárnémeti-
ből és Temesvárról is, vállalják ezt az utat,
még úgy is, hogy vasárnap este, a díjazást kö-
vetően haza kell utazzanak.

Habár a szombati napot nem láttuk, el kell
mondjuk, hogy a verseny nagyon kiélezett
volt. Voltak olyan zenekarok, amelyeket a dí-
jazáskor meg sem említettek, pedig szerin-
tünk megérdemelték volna. A díjakat
szétboncolta a zsűri annak érdekében, hogy

minél több zenekart tudjon díjazni. A 12 ze-
nekarból 9 kapott valamilyen elismerést. Sze-
rintünk nem volt véletlen az sem, hogy utolsó
pillanatban megváltoztatták a Siculus-díjakat,
mert nem egy-egy embert díjaztak mint leg-
jobb dalszöveg, dalszerző vagy énekes,
hanem ezeket egybefoglalták, és Siculus-díj-
ként megkapta a zenekar. Muszáj volt ehhez
folyamodniuk, mert olyan erős volt a me-
zőny, hogy képtelenség lett volna dönteni. Az
összes koncert olyan szinten volt, hogy simán
elképzelhető volt az, hogy városnapokon
vagy egy fesztiválon vagyunk, és nem egy te-
hetségkutatón, tehát egyáltalán nem volt
olyan érzése senkinek, hogy egy kezdő zene-
kar van a színpadon.

Pénteken, mikor eljöttünk, Eszter le volt
törve, mert a hangpróba során nem próbál-
tunk bele elég dologba, és ezért az történt,
hogy az Ágyban kávé c. dalban nem hallottuk
a gitárt befele, ezért elég hamisan énekeltük.
Ezért is kételkedtünk a díjazásban, de azért
nagyon reménykedtünk egy Siculus-díjban,
arra gondoltunk, hogy a szöveg és az előadás
érdemelhet valamit. A zsűritől kaptunk bizta-
tást és egy csomó jó tanácsot olyan téren,
hogy például milyen irányba induljunk. A Si-
culus-díjon, amit kaptunk, ami bár hivatalo-
san nem megnevezett, azt írja, hogy a legjobb
dalszöveg, természetesen a trófeák még a
verseny előtt elkészültek, tehát mégiscsak
talán azt kaptuk, amit reméltünk, és amiben
erősek tudunk lenni, mert azért eléggé szö-
vegcentrikusak vagyunk. Voltak olyan zene-
karok, amelyek az előző években is részt
vettek a Siculus fesztiválon, és a zsűri ismerte
őket, ezért a tavalyi teljesítményükhöz viszo-
nyítva mondták el a véleményüket, de ahhoz
képest, hogy minket nem ismert a zsűri, egy
nagyon jó, pozitívan erős kritikát kaptunk. A
megpályázott Siculus-díjat sikerült elnyerni,
a fődíj tekintetében pedig mi egyenes szur-
koltunk A Csajod zenekarnak, amely el is
vitte a nagydíjat. 

Végeredményben nagyon pozitív élmé-
nyekkel zárjuk a Siculus fesztivált. Megta-
pasztaltuk azt, hogy milyen nagy színpadon
fellépni, és mire kell odafigyelni. Az biztos,
hogy jövőre is megyünk. Viszont volt egy
olyan fontos részlet, ami csalódást okozott: a
közönség. Este hárman ültünk a szénabálá-
kon a színpad előtt. Persze lehet, hogy a kö-
telező maszkviselés az oka. A Márton Áron
tér szélén álltak emberek, de aztán ők is el-
szállingóztak. Nekünk is nehéz volt ülni, mert
mi is álltunk volna fel táncolni, viszont ez és
az a maszk nem kellene annyit számítson,
hogy ne menjünk be kulturális eseményekre.
Sajnos mindenhol ezt látjuk, nem csak Szé-
kelyudvarhelyen.

Díjátadó: A Csajod zenekar
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A 8. Siculus fesztivál más volt, mégis igazi 

Nagy-Bodó Szilárd

A Kvab zenekar
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A megjelölt sorokban, oszlopokban szereplő helyes megfejtéseket szeptember 24-ig a
Népújság címére (Dózsa György u. 9. szám) beküldők – két személy – egy-egy könyvet
nyerhetnek. A pályázati szelvényt – a pályázat címével együtt – kérjük kivágni és a
borítékra ráragasztani. (Egy borítékban csak egy pályázati szelvény szerepelhet.) 

A két rejtvény azonos számú meghatározásait keverve közöljük. A megjelölt
négyzetekbe kerülő betűket folyamatosan összeolvasva egy 1958-ban alapított
amerikai sportszermárka nevét kapjuk. Könnyítésül egy betűt előre beírtunk.

VÍZSZINTES: 1. Értelmetlen, logikátlan – Ponyvatartó rúd. 7. Lélegzik – Skálahang.
8. Heveny – Dalbetét. 9. Kissé tahó! – Az alumínium és a szén vegyjele. 11. Párosan rivall!
– Spanyol, vatikáni és ománi gépkocsijelzés. 12. Magyar költő volt (Lajos) – Maros-parti
város. 14. Kutrica – Ásványi fűszer. 15. Gépkocsiszín – Orosz ábécé. 18. Patikai asztal –
Kézben fog. 19. Kezdőpont – Rendőr, argóban. 22. Alá – Aroma. 23. Tartozása van –
Elájul. 25. Becézett női név – Kopasz. 27. Állami illeték – Kimonó öve. 28. Régi történet
– Nemes nedű. 30. Kutya – Igevégződés. 31. Csőrös agyagfuvola – Kis testű trópusi
madár.      

FÜGGŐLEGES: 1. Korzózás – Bázis. 2. Sete – Maszk, jelmez. 3. Zárni kezd! – Olaj
egynemű hangzói. 4. … muri (Móricz) – Szürke darab! 5. Fúvós hangszer – Ijeszt, alar-
míroz. 6. Korallzátony – Notás kedvű. 10. Ütközet – Karib-térségi ország. 13. Sokat érő,
megfizethetetlen – Papagájfajta. 16. Hitszegő, renegát – Hivatali helyiség. 17. Durva
beszéd, káromlás – Ravel műve. 20. Magyar írónő volt (Magda) – Kiváló, príma. 21. Var-
júféle madár – Máshollét igazolása. 24. Északi germán főisten – Fitt, virgonc. 26. Járom
– Helyhatározó rag. 29. Német személyes névmás – Keservesen sír.     

Koncz Erzsébet

A TALÁLÓS KÉRDÉS
című pályázat nyertesei:

KOSZTA JULIANNA,  
Marosvásárhely, Építők sétány
SZABÓ SZIDÓNIA-TEKLA, 
Marosvásárhely, Rebreanu u.

A pályázati rejtvény megfejtése:
NEM HÚGOM, NEM BÁTYÁM, MÉGIS TESTVÉREM. 

AZ ÖCSÉM.
Kérjük a nyerteseket, 

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

Megfejtés 
a szeptember 4-i számból:

Ikrek: 
Subaru

Skandi:
… harminc évig eltűrjük egy-
mást, a gyerekek pedig elölről
kezdik az egészet. 1 2 3 4 5 6
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Szerkeszti: Kiss Éva 912.
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R
VÍZSZINTES: 1. Növénynemesítő, szakíró, 150 éve született (Elemér). 7. Nobel-

díjas francia író, 50 éve halt meg (Francois). 9. Színültig. 10. Izraeli politikus (Jichak).
11. Zenetörténész, esztéta, 150 éve született (Géza). 16. Zeneszerző (Ferenc). 18. Római
501. 19. Thaiföld régi neve. 20. Ringo … (dobos). 21. … an der Thaya (osztrák város).
22. Ridegen komor. 23. Végtelen düh! 24. A szarka farka! 25. A molibdén vegyjele. 26.
Időmérő. 27. A bruttóból marad. 29. Balkezes (nép.). 32. Kettőzve Zola regénye. 33. Szép
vitéz. 34. Papagájféle. 35. Albánia fővárosa. 37. Föléjegyző. 39. Kutya. 40. Szántóeszköz.
41. Vizet ad. 42. Enni … jól tudok (Petőfi). 44. Román költő (Octavian). 46. Mauna …
(vulkán). 47. Továbbá. 49. Kelet (német). 50. Nobel-díjas fizikus, 150 éve született
(Jean-Baptiste). 51. Francia író, 150 éve halt meg (Prosper).

FÜGGŐLEGES: 1. Strasse (röv.). 2. Beszeg! 3. Létezés. 4. Az utcára tevő. 5. …fa, a
tölgy rokona. 6. Só (latin). 7. Római 2000. 8. Verdi operája. 12. … Pipo (hadvezér). 13.
Lant. 14. Mocsári növény. 15. Azonban. 17. Maláj földszoros. 19. Politikus, 48-as, Deák-
párti, 200 éve született (Pál). 20. Becézett sütemény. 21. … Montez (táncosnő). 23. Don
Quijote … Mancha. 25. Csongrád megyei város lakója. 27. A nátrium és a neon vegyjele.
28. Történés időigénye. 29. Nyomásegység. 30. Dán város. 31. Kovács, ekefeltaláló, 200
éve született (András). 33. Szenegál fővárosa. 34. Hitét elhagyja. 36. Monda. 38.
Középen ráad! 41. Villamosan töltött atom. 43. Bibliai bárkás. 45. Opus (röv.). 46. Kínai
hosszmérték. 48. Téli sport.

L.N.J.
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Marosvásárhely,
Győzelem tér 

18. szám, 

www.bookyard.ro
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John Steinbeck 
bölcselete:

Az egyik legvisszataszítóbb …

(befejező része a rejtvényben
alakul ki)



– Örvendetes, hogy Maros
megye egyik legfontosabb uniós fi-
nanszírozású projektjének kivitele-
zését kezdtük el, a beruházás értéke
több mint 141,9 millió lej. Ez a me-
gyei útszakasz olyan településeken
halad át Nyárádtő és Dicsőszent-
márton között, ahol nagy a forga-
lom, s ahol nagy szükség volt erre a
nagyméretű beruházásra. Nemcsak
azoknak fontos, akik a régióban
laknak, hanem átutazók számára is,
hiszen ez egy nagyon fontos tran-
zitútvonal. A Küküllőmente olyan
borvidék, olyan kulturális értékek-
kel rendelkező vidék, ahol akár a tu-
rizmus szempontjából is fontos ez a
beruházás. Egy kicsit késve kez-
dődtek el a munkálatok, mert bár
2018-ban aláírtuk a finanszírozási
szerződést, a beruházásra kiírt ver-
senytárgyalás eredményét megóvta
az egyik pályázó cég, és a per miatt
több hónapot késett a projekt kivi-
telezése. Reméljük, hogy ez a késés
behozható lesz, tekintettel arra,
hogy az építők nagyon komolyan
állnak a munkához. A kivitelező a
Dimex 2000 Company Kft., amely
alvállalkozókkal dolgozik. A pro-
jekt magába foglalja a tervezést, a
kivitelezést, a műszaki ellenőrzést,
teljesen felújítják a 24 km-es útsza-
kaszt, két új hidat építenek, 60 át-
ereszt építenek újjá, 123
útkereszteződést korszerűsítenek,
780 lakóházhoz való bejáratot ala-
kítanak ki, 2,5 km-es kerékpárutat,
több mint 4000 négyzetméter járdát
építenek, 29 autóbuszállomást ala-
kítanak ki, közel 800 jelzőtáblát ál-
lítanak, és – ami nagyon fontos –: a
Csergedi-tetőn a földcsuszamlások
kiküszöbölésére szakszerű megol-
dásokat alkalmazva megerősítik az
utat – fogalmazott Péter Ferenc, a
megyei tanács elnöke. Hozzátette:
láthatóan jó ütemben haladnak a
munkálatokkal, s ha befejezik, biz-
tonságosabban és rövidebb idő alatt
lehet majd megtenni a Dicsőszent-
márton és Nyárádtő közötti távot.

A tanácselnök emlékeztetett,
hogy egy másik, a Szentágota és

Segesvár közötti út felújítása is fo-
lyamatban van. Júniusban kezdték
a munkát, a beruházás értéke 118,6
millió lej, melyet szintén uniós for-
rásokból finanszíroznak. Ezt a pro-
jektet a Szeben Megyei Tanáccsal
közösen pályázták meg. Az útból
15,6 km Maros megye, 22 km Sze-
ben megye területén található. 
Forgalomkorlátozás a 3,5 tonnát
meghaladó gépjárműveknek

Balogh Elemér, Vámosfálfalva
polgármestere örömét fejezte ki
amiatt, hogy újjáépítik a megye leg-
rosszabb állapotban lévő útszaka-
szát, a kivitelezőket pedig az
önkormányzat támogatásáról bizto-
sította. 

A polgármester felhívta a figyel-
met, hogy a szóban forgó útszaka-
szon forgalomkorlátozást vezetnek
be a 3,5 tonnát meghaladó gépjár-
művek számára. 

Balogh Elemér elmondta, hogy a
vámosgálfalvi híd átépítése idején a
helybelieknek, a szomszédos falvak
lakóinak nem kell nagyot kerülniük,
mert jövő héten elkezdik egy ideig-
lenes híd építését. Az útviszonyok
jók lesznek, hiszen a kerülő utak is
le lesznek aszfaltozva.
Jó megoldásokat garantál
a kivitelező

A kivitelező cég képviselője, 
Daniel Scurtu mérnök szerint sike-
rült a legjobb műszaki megoldáso-
kat megtalálni arra, hogy
megerősítsék azokat az útszakaszo-
kat, ahol visszatérő problémát jelen-
tettek a földcsuszamlások. A
kivitelező projektmenedzsere azt is
kiemelte, hogy a munkálatokat úgy
ütemezték be, hogy egy 16 km-es
szakaszon már idén leterítik az első
aszfaltréteget.

– Átfogó és komplex projektet
készítettünk, kiegészítő geológiai
felméréseket is végeztünk, hogy
minden felmerülő problémára meg-
találjuk a lehető legjobb megoldást.
Elég nagy, mintegy 2800 méteres
szakaszon, a Csergedi-tetőn meg
kell erősítenünk az út alapjait, mivel
ez a rész egy földcsuszamlásos terü-
let – nyilatkozta a projektmenedzser.

A Poklos-patak a jelenlegi ál-
lapotában Marosvásárhely
szégyenfoltja – jelentette ki
csütörtökön, a patak medré-
ben tartott sajtótájékoztató-
ján Soós Zoltán független
polgármesterjelölt. Mint
mondta, választási program-
jának egyik kiemelt pontja
az, hogy a városlakók javára
kiaknázzák azokat a lehető-
ségeket, amelyeket a Poklos
rejt magában. A helyszínen
bemutatott, igen ötletes lát-
ványterv szerint szaladó- és
kerékpársávot, pihenőöveze-
tet, játszóteret, valamint
néhol parkolóhelyeket is ki-
alakítanának a patakmeder-
ben. 

Soós Zoltán hangsúlyozta, a 10
évre szóló választási programjának
100 pontja közül ezt tartja talán a
legszemélyesebb tervnek, hiszen
ez nem csak a vásárhelyieknek tett
ígéret, hanem a gyerekeinek is,
akik reggelente iskolába menet
rendszeresen szóvá teszik, hogy
szemetesként fest a patak medre. A
Poklos-patak jelenlegi állapotában
Marosvásárhely szégyenfoltja, in-
kább egy szemétlerakóra hasonlít –
fejtette ki a polgármesterjelölt, aki
szerint számos kiaknázatlan lehe-
tőséget rejt magában a Poklos-
patak, és tulajdonképpen már évek
óta léteznek tervek a rehabilitáci-
óra, de egyiket sem sikerült meg-
valósítani. Mint mondta, az európai
trendekhez igazodva, a Poklosnak
a város ékkövévé kell válnia úgy,
hogy zöld folyosóként szelje át
Marosvásárhelyt, és rekreációs
helyszínként kihasználhassák a
város lakói. Vissza kell adni a me-
dernek a természetes jellegét, meg

kell szüntetni a szennyezési góco-
kat, és hasznosítani kell a felületet
– jelentette ki Soós Zoltán. A tervei
között szerepel 4 km bicikliút és
futóösvény a meder mentén, kö-
zösségi és pihenőterek kialakítása:
szabadtéri színpad, játszótér, má-
szófal, padok, függőágyak, ugyan-
akkor mintegy 15 ezer
négyzetméter zöld terület és a
meder egy részének a lefedésével
közel 200 parkolóhely kialakítása.

– Az a célom, hogy a patak nem-
csak tiszta, de használható is le-
gyen, a vásárhelyieknek szükségük
van zöldövezetekre és közösségi
terekre. Ahogy ezt megoldotta
Szászrégen vagy Nagyvárad, mi is
megtehetjük – hangsúlyozta Soós
Zoltán.

A sajtótájékoztatón Kósa István
ökológus kiemelte: sokan szomjaz-
zák már a paradigmaváltást a vá-
sárhelyi zöldövezetek kezelése
terén, hiszen a városokon átfolyó

patakokat és általában a zöldöveze-
teket értékként kellene kezelni,
amire építeni lehet. A városvezetés
felelőssége, hogy ezeket a zöldöve-
zeteket megfelelően kezelje,
fejlessze, azaz lehetőségként te-
kintsen rájuk. Az ökológus úgy
véli, két fontos problémának a
megoldását is pozitív irányba moz-
dítja elő a Poklos-projekt, egyrészt
a zöldövezetek felületének a hiá-
nya, ami sajnos jellemző Vásár-
helyre, másrészt pedig a
zöldövezetek általános állapota. 

A sajtótájékoztatón a polgármes-
terjelölt kifejtette: akárcsak számos
más helyzetben a 20 év alatt, itt is
az együttműködés hiánya gátolta a
megoldást, ezért szoros együttmű-
ködést tervez a vízügyi igazgató-
sággal. Mint mondta, a
környezetvédelmi beruházásokra
vannak uniós alapok, a Poklos
medrének a megújítását is ezúton
tervezi.

(Folytatás az 1. oldalról)

Eltűnnek a hepehupák
a Csergedi-tetőn 
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A Carit-San Medical rendelőintézet 
ingyenes

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

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

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

www.caritsanmed.ro

Ki kell használni a Poklos medrében rejlő lehetőségeket! 
Pihenő- és szabadidős övezetté alakítanák 

Menyhárt Borbála

Fotó:  Menyhárt Borbála



REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, GARÁZSKAPUK és egyéb árnyékolástechnikai cikkek, au-
tomatizált változatok nagy választékban. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-638. (sz.-I)
TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német REHAU profilokból. Tel. 0265/266-425,
0265/511-439, 0745-379-638. (sz.-I)
A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes körű ellátást biztosít a segélyből (koporsó,
szállítás, balzsamozás, temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534. (20875-I)
AZ EURO IMOBIL ÜGYNÖKSÉG INGATLANÜGYNÖKÖT alkalmaz. Az önéletrajzokat román nyel-
ven az office@euroimobil.ro e-mail-címre várjuk. (22200)
ELÁRUSÍTÓNŐKET alkalmazunk ÉLELMISZERÜZLETBE Marosvásárhelyen. Tel. 0722-404-679.
(22247-I)
CUKRÁSZLABORBA, TERMELÉSBE és ELADÁSBA személyzetet keresünk. Tel. 0745-668-883.
(22245-I)
A TIMKO PÉKSÉG alkalmaz 3. fokozatú BETEGNYUGDÍJASOKAT és üzleteibe NŐI MUNKATÁR-
SAT. Érdeklődni a Bodoni utca 85. szám alatt vagy a 0756-128-310-es telefonszámon. (64989-I)
A PC HOUSE RAKTÁRI DOLGOZÓT alkalmaz áru előkészítésére és csomagolására.  Az átlagosnál jobb
kereseti lehetőség!  Az önéletrajzokat kérjük e-mailben a jobs@multiplan.ro e-mail-címre elküldeni vagy
személyesen a cég székhelyére, a Maros utca 17. szám alá benyújtani. (64996-I) 
ÁLLATGONDOZÓT alkalmazunk tanyára teljes ellátással. Tel. 0744-624-809. (22241-I)
LAKATOSMŰHELYBE MUNKATÁRSAKAT keresünk. Tel. 0788-066-155. (65006-I)
ÉPÍTKEZÉSI munkát vállalunk, háztetőkészítést, cserépforgatást, kerítés-, kapukészítést, kül- és beltéri
munkálatokat. Tel. 0740-933-727. (8790-I)
FÉMFELDOLGOZÓ CÉG alkalmaz: SZERSZÁMLAKATOST, ESZTERGÁLYOST, MARÓST, PROG-
RAMVEZÉRLÉSŰGÉP-KEZELŐT, TAKARÍTÓ-KARBANTARTÓ SZEMÉLYT, ELEKTROSZTATI-
KUS PORFESTÉSRE ALKALMAS MUNKATÁRSAT. Tel. 0744-501-114, 7–17 óra között. (22255)
GYÁRTÓCÉG MINŐSÉGIRÁNYÍTÓ VEZETŐT alkalmaz. Jelentkezhetnek tapasztalt vagy kezdő sze-
mélyek, a betanítás lehetőségét biztosítjuk. Követelmény: felsőfokú vegzettség.  Önéletrajzukat beküldhetik
a következő e-mail-címre: dsu.mures@nituri.ro. Érdeklődni: tel/fax: 0265/319-971,  8-16 óra között. (-I)
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Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

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

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

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

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

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

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

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

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

dombon)
• pályaorientációban, személyes és szakmai fejlődésben mentorálás

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

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

nyilvános árverést szervez
egy  szovátai 139.394 négyzetméteres külterület értékesítésére. A kikiáltási 327.204 lej. A parcellák teljes
listája a www.unpir.ro, www.smdamures.ro és a www.olx.ro weboldalakon, illetve a csődbiztos székhelyén
tanulmányozható. 
A nyilvános árverésre szeptember 18-án 13 órától kerül sor a csődbiztos székházában, és hetente pénte-
kenként megismétlik ugyanabban az időpontban, az értékesítésig. Az árverésen részt vehetnek azok a
magán- és jogi személyek, akik/amelyek megvásárolják a feladatfüzetet, kifizetik a kikiáltási ár 10%-át ké-
pező 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 telefon-
számán.

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 ment Contranscom
Benţa Rt. cégfelszámolója 

nyilvános árverésen értékesít
2.969 négyzetméter területet a jeddi Orizont villanegyedben.  Kikiáltási
ár 70.420 lej + héa.  
A parcellákat külön-külön feltüntető lista az árakkal együtt a
www.unpir.ro és a www.smdamures.ro weboldalon, illetve a cégfelszá-
moló székhelyén tanulmányozható. Az árverésre szeptember 18-án
13 órakor kerül sor a csődbiztos székhelyén, és megismétlik minden
pénteken ugyanabban az időpontban, a javak eladásáig. Az árverésen
részt vehetnek azok a magán- és jogi  személyek, akik kifizetik a kiki-
áltási ár 10%-át kitevő részvételi garanciát, a részvételi díjat és meg-
vásárolják a feladatfüzetet legkésőbb 24 órával a licit kezdete előtt. 
Bővebb tájékoztatással a cégfelszámoló szolgál a 0265/269-700,
0745-146-096 telefonszámon.  

A Mureş Insolvency SPRL, a temesvári Gh. Lazăr utca 42. szám alatti székhelyű, csődbe jutott P. S. Intex
Rt. csődbiztosaként nyilvános árverésen értékesíti a cég alábbi ingatlanjait: 
Vidrátszeg és Nyárádtő külterületén, a marosvásárhelyi repülőtér közelében telekelt megművelhető földek: 
– kültelek: 8051 négyzetméter szántóföld – telekkönyvszám: 1037/N, 4750 négyzetméter szántóföld – te-
lekkönyvszám: 1028/N, 2296 négyzetméter szántóföld – telekkönyvszám 2427/N, 1641 négyzetméter szán-
tóföld – telekkönyvszám 1043/N, 903 négyzetméter szántóföld – telekkönyvszám 1031/N, 903 m2 szántóföld
– telekkönyvszám 1040/N.  A területek összfelülete 18.544 négyzetméter. Kikiáltási ár: 37.947,90 euró. 
Az árverés a csődbiztos Marosvásárhely, G-ral Avramescu utca 4. szám alatti székhelyén lesz szeptember
18-án 13 órától, és megismétlik hetente, péntekenként, ugyanazon a helyszínen és időpontban, a javak ér-
tékesítéséig. 
Részt vehetnek azok a magán- és/vagy jogi személyek, akik/amelyek megvásárolják a feladatfüzetet és ga-
ranciaként kifizetik a kikiáltási ár 10%-át, valamint a részvételi díjat az árverést megelőző napon 13 óráig. 
Bővebb felvilágosítás a 0265/269-700-as  és a 0745-146-096-os telefonszámon.

Eladási közlemény 
A B&B Insolvency Solutions IPURL – székhelye: Csíkszereda, Már-
ton Áron utca 18., Hargita megye –, a csődbe jutott Bordosiu Kft. cég-
felszámolója, 

nyilvános árverést hirdet 
a cég alábbi javainak értékesítésére: 
WOLAGRI R500 COMBY hengeres bálázó-fóliázó gép, gyártási szám:
OL98055MAPBS, gyártási év: 2007. WOLAGRI R500 présből és
WOLAGRI FW500/Z fóliázóból áll. Kikiáltási ár: 22.890 lej + héa. 
Az árverésen részt vehet bármely jogi és/vagy magánszemély,
amely/aki igazolja, hogy 24 órával az árverés előtt garanciaként befi-
zette a kikiáltási ár 10%-át, a részvételi díjat, és megvásárolja a fel-
adatfüzetet. Az árverés a cégfelszámoló székhelyén lesz 2020.
szeptember 18-án 12 órától, és a gép értékesítéséig minden pénte-
ken ugyanabban az időpontban megismétlik. 
Bővebb felvilágosítás a 0366/100-551-es és a 0748-836-713-as tele-
fonszámon. 

Közlemény
A lakásigénylők figyelmébe

Marosvásárhely Megyei Jogú Város tájékoztatja a szoci-
ális lakást és az állami lakásalapból bérlakást igénylőket:

• A 2020. szeptember 15. – október 15. közötti időszakban
jelentkezni lehet a lakásigénylők jegyzékére a 2021-es évre.

• Azok a kérelmezők, akik az elmúlt években is kérelmet nyújtottak
be, személyesen kell jelentkezzenek a benyújtott okiratok frissítése cél-
jából. 

A típusnyomtatványokat a polgármesteri hivatal 10-es irodájából
lehet beszerezni, vagy letölthető az intézmény honlapjáról, 
www.tirgumures.ro, a Lakások, Szociális lakások menüpontból.

Cosmin Blaga-Zătreanu, 
a Kulturális, Sport-, Ifjúsági 

és Lakásügyi Osztály 
ügyvezetőigazgató-helyettese

Közlemény
Marosvásárhely Megyei Jogú Város emlékezteti a

magán- és a jogi személyiségű adófizetőket, hogy a 2020.
évre vonatkozó ingatlan-, telek- és gépjárműadó befizetésé-
nek második határideje szeptember 30-a. E dátum után havi

vagy részhavi 1%-os késedelmi díjat számolnak fel.
A helyi adókat és illetékeket készpénzzel és bankkártyával a követ-

kező helyszíneken lehet befizetni:
– a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatalban található ügyfélfoga-

dóknál 
– a Tudor negyedbeli kihelyezett irodában, a Merészség utca 19.

szám alatt 
– a Bolyai utca 3. szám alatti kihelyezett irodában
– a Kós Károly utca 1B szám alatti kihelyezett irodában (az Ener-

gomur volt, az ADP jelenlegi székhelye)
– a Călăraşilor/Lovasság utca 26-28. szám alatti kihelyezett irodá-

ban, a lakosság-nyilvántartó hivatalban.
Ugyanakkor az adók online is befizethetők, magánszemélyek szá-

mára a „ghiseul.ro” platformon keresztül, jogi személyeknek a „Glo-
balpay” platform segítségével.

Felkérjük önöket, hogy a késedelmi díjak felhalmozódásának elke-
rülése érdekében határidőre fizessék be az adókat és illetékeket.

A helyi adókkal és illetékekkel kapcsolatos összes formanyomtat-
ványt, a szükséges iratok jegyzékét, a befizetési kötelezettségekhez
rendelt IBAN-kódokat (bankszámla-azonosítók) megtalálják az intéz-
mény www.tirgumures.ro honlapján, az Adók és illetékek menüpont
alatt. 

Szövérfi László ügyvezető igazgató



ADÁSVÉTEL

ELADÓ JCV márkájú, 36-os képer-
nyőátmérőjű színes televízió, jó álla-
potban levő fotel (két darab),
pelenkamosó gép és egy alig hasz-
nált olajos DeLonghi hősugárzó. Tel.
0365/414-642. (8568-I)

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

RABLAPROGRAMBA illő autót vá-
sárolnék. Az elszállítását és forgalom-
ból való törlését vállalom. Tel.
0748-882-828. (8609-I)

BÚZÁT vásárolunk. Tel. 0722-396-107.
(8578)

VENNÉK 80–100 kg közötti disznót. Tel.
0744-760-062. (8742)

ELADÓ Nagyernyében 1300 m2 bel-
terület. Tel. 0747-225-507. (-I)

ELADÓ egy Oltcit Club autó, 3 nagy
bála széna, 4 bála sarjú, cserélni is
lehet. Eladók nyulak, savanyú ká-
poszta és savanyú uborka nagy
mennyiségben, valamint tárkony
üvegben. Tel. 0743-035-214. (mp-I)

ELADÓ szőlőprés darálóval. Tel.
0747-902-450. (8784-I)

ELADÓ nagy szőlőprés, daráló, 50 és 25
l-es üvegkorsók, hegesztőkészülék, nagy
Bosch flex és fúrógép, villanygyalu, 50 m
háromeres kábel. Tel. 0745-622-254.
(8783)

ELADÓ bontásból jó minőségű cse-
rép, 20+40 cm, kb 650 db, egy há-
romnyílású dupla ablak és 2 db
kétnyílású dupla ablak deszkából. Tel.
0746-102-125. (8793-I)

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

TŰZIFA eladó. Tel. 0757-900-616. (8797)

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

LAKÁS

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

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

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

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

KIADÓ egyszobás lakás a Tudorban
diáklánynak. Tel. 0749-082-605.
(8796-I)

ELADÓ háromszobás, II. komfortú
tömbházlakás a Kövesdombon. Tel.
0755-309-832. (8792-I)

BÉRBE ADOK kétszobás, rendbe
rakott, II. emeleti tömbházlakást a
Budai negyedben. Tel. 0755-309-832.
(8792-I)

MINDENFÉLE

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

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

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

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

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

ÉPÍTŐCÉG vállal festést, felújítást,
bontást és tetőjavítást. Tel. 0747-816-052.
(8692)

TETŐFEDŐ KFT. Baj van a tetővel?
Ázik be a háza? Minőségi munkát
szeretne? Ha minőségi munkát sze-
retne, akkor válasszon minket! Cé-
günk garanciás munkát vállal. Tel.
0742-344-119. (8635-I)

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

VÁLLALOK bármilyen építkezési
munkát. Tel. 0741-352-972. (8751)

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

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

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

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

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

MAGÁNSZEMÉLY, vállalom kisebb
tetők fedését, házak szigetelését po-
lisztirénnel, melléképületek bontását,
kerítések készítését, kapuk festését
stb. Tel. 0741-457-006. (8776-I)

KISCICÁKAT adok szerető gazdinak.
Tel. 0770-546-075. (sz-I)

VÁLLALOK bádogosmunkát, régi
tető javítását, szerelést, csatornajaví-
tást, ácsmunkát, szigetelést és kerí-
tésjavítást. Tel. 0756-796-531.
(8699-I)

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

FÉMSZERKEZETI munkához segéd-
munkást, napszámost alkalmazok.
Tel. 0744-966-747. (8787-I)

ÉPÍTKEZÉSI MUNKÁT VÁLLA-
LUNK. Tel. 0770-621-920. (8789-I)

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

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

VÁLLALUNK tetőfedést Lindab le-
mezzel, ácsmunkát, vízszigetelést,
manzárdolást, teraszkészítést, csa-
tornakészítést stb. Tel.: 0755-839-
372. (sz-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Fájó szívvel emlékezem drága
jó férjemre, SZABÓ
MIKLÓSRA, akit a kegyetlen
halál elragadott augusztus 22-
én. Nyugodjon békében!
Szerettei. (mp-I)

Szívünk örök fájdalmával
emlékezünk életünk leg-
szomorúbb napján, szep-
tember 12-én SZILÁGYI
BÉLÁRA (Sziszi) halálának 18.
évfordulóján. Jóságát, sze-
retetét megőrizzük. Emléke
legyen áldott, nyugalma
csendes! Felesége, fia, lánya,
veje és három unokája. 
(8763-I)

Már húsz éve annak, hogy hőn
szeretett édesanyánk,
BODONI MÁRIA nyugalmazott
franciatanárnő örökre itt
hagyott minket 2000.
szeptember 11-én. Sohasem
felejtünk el! Emléke legyen
áldott! Nyugalma legyen
csendes! Lánya, fia, unokái,
dédunokái. (8748)

Mikor a Jóisten magához
szólított, kik téged szerettünk,
mindenki zokogott. Üres és
csendes a ház, mert többé
nem vagy közöttünk. Maradt a
nagy bánat, egy csendes
sírhalom, szeretteid szívében
örök gyász és fájdalom. Csak
az élet az, ami hamar elszalad,
de kedves, szép emléked
örökre megmarad. Fáj-
dalommal emlékezünk 2019.
szeptember 12-ére, a drága jó
feleségre, édesanyára és
nagymamára, TEMESVÁRI
ENIKŐRE, aki egy éve örökre
eltávozott szerettei köréből.
Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! Szerető
családja. (8777-I)

„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.
Ha gyötör az élet, sose
csüggedj el,
Hisz az Isten fentről téged is
figyel.” 
T. DÁVID MÁRTON hirtelen
halálának 16. évfordulóján,
szeptember 13-án, Dózsa
György község. Emlékét őrzi
felesége, két gyermeke,
unokái, családtagjai és két
dédunokája: Tibor és Dávid.
Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! (8781-I)

Szomorú szívvel emlékezem
volt jó barátomra, a
dicsőszentmártoni CSUCSÁK
JÓZSEFRE. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
Köpeczi János. (8785)

Egy pillanat és mindennek
vége, olyan gyorsan távoztál a
végtelenségbe. Fájó szívvel
emlékezünk szeptember 12-én
ifj. SZŐCS ZOLTÁNRA
halálának második év-
fordulóján. Akik ismerték és
szerették, gondoljanak rá
kegyelettel. Emlékét őrizzük.
Szülei és testvérei. (8786)

Szomorú szívvel emlékezünk
szeptember 11-én a drága jó
édesapára, férjre, testvérre,
rokonra és jó barátra, KALI
ELEMÉRRE, aki egy éve
örökre eltávozott szerettei
köréből. Szívünkben örökké
őrizzük emlékét. Emléke
legyen áldott, nyugalma
csendes! Bánatos felesége,
Imola és kislánya, Zsuzsika.
(8795I) 

Szomorú szívvel emlékezünk
szeptember 12-én a
nyárádszentbenedeki id.
MÓRÉH KÁROLY egykori
agrármérnökre halálának 10.
évfordulóján. Kegyelet és hála
van szívünkben mindazért az
odaadó munkáért, tanításért,
példáért, emberségért,
tisztességért, féltő szeretetért,
amit általa ajándékozott Isten.
Emlékét őrzi szerető családja:
négy gyermeke, nyolc
unokája, három dédunokája,
menyei, veje, rokonai és
mindazok, akik tisztelték és
szerették. (8791-I)

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal a szívünkben,
de Isten akaratát elfogadva tudat-
juk, hogy a szerető gyermek, jó
férj, drága édesapa, nagyapa,
após, apatárs, testvér, sógor,
rokon és jó barát, a székelykáli
születésű 

id. KISS MIHÁLY 
marosvásárhelyi lakos, 

a TLH volt sofőrje, 
életének 73. évében  csendesen
megpihent. Temetése szeptem-
ber 11-én, pénteken 14 órakor
lesz a székelykáli sírkertben. 

A gyászoló család. (8795-I) 
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A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények,

reklámok tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!

Maroknyi fény, tengernyi bánat és mélységes csend maradt
utánatok.
Múlik az idő, de a fájdalom nem csitul, szemünkből a könny naponta
kicsordul. Örök mosolyotok még most is látjuk, hogy belépjetek az
ajtón,  most is várjuk. Idézzük szavaitok, tetteitek, emléketek, örökké
szeretünk és nem feledünk Titeket.
Szívünk mély fájdalmával és a hiányérzet örök küzdelmével
emlékezünk szeptember 11-ére, életünk legszomorúbb napjára,
amikor nyolc 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 és sógoruk, Imre. 
Szívünkben örökké élni fogtok, soha nem feledünk, drága
gyermekeink. 
Nyugodjatok békében! (8721)
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NE FOGJ MEG
MÁSOK ÁLTAL ÉRINTETT

TÁRGYAKAT!

1,5 m
NE ÜLJ FEL  ZSÚFOLT

KÖZSZÁLLíTÁSI JÁRMűVEKRE!
1,5 m

TARTSD BE
A KIJELÖLT ÚTVONALAKAT,

TÁVOLSÁGJELZŐKET!

1,5 m
KORLÁTOZD

A SZEMÉLYLÉTSZÁMOT
A HELYISÉGEKBEN!Együtt izoláljuk a vírust

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

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

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

A 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 174.555 lej. 
A nyilvános árverésre szeptem-
ber 18-án 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
Foraj Sonde Rt. csődbiztosa, 

nyilvános árverést  szervez
az adós cég tulajdonában levő:
–  84 szállítóeszköz értékesítésére. Kikiáltási ár 2.908.741,25 lej + héa. 
A javak részletes ismertetése a https//www.licitatii-insolventa.ro, a www.smdamures.ro, a www.olx.ro web-
oldalon vagy a csődbiztos székhelyén. 
– hat, légkondicionálóval ellátott konténer értékesítésére. Kikiáltási ár 8.207 lej + héa. 
A nyilvános árverésre szeptember 18-án 13 órától kerül sor a csődbiztos székházában, és hetente pénte-
kenként megismétlik ugyanabban az időpontban, az értékesítésig. Az árverésen azok a magán- és jogi sze-
mélyek vehetnek részt , akik/amelyek megvásárolják a feladatfüzetet, 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 cég 0736-444-657-es tele-
fonszámán.


