
Az utcafórum-sorozatot Soós Zoltán, Marosvásárhely független pol-
gármesterjelöltje a Kövesdombon folytatta szerdán – olvasható a jelölt
sajtóirodájának közleményében. 

„A Kövesdombon nőttem fel, ismerem az itteni lelkes közösséget és az
őket érintő problémákat, hiszen mai napig itt él édesanyám, és a gyere-
keim is sok időt töltenek itt. Az itt élők is érzik és akarják is a változást.
Ez az elmúlt 20 év legfontosabb választása, és az a tét, hogy elindul-e
végre a fejlődés” – fogalmazott Soós Zoltán. Aláhúzta azt is, hogy min-
denki változást akar, és ehhez most vasárnap ott kell lenni az urnáknál.

A lakókkal arról is beszélgettek, hogy a vírus ellenére senki ne féljen
elmenni szavazni vasárnap. Szavazni biztonságos, hiszen a hatósá-
gok rendkívüli intézkedéseket hoztak, hogy mindenki egészségét
megvédjék. A jelölt szerint a szavazás nem veszélyesebb, mint felszállni
a buszra, elmenni bevásárolni, vagy találkozni a barátokkal. Készüljön
mindenki arra, hogy belépés előtt testhőmérsékletet mérnek, mindenhova
fertőtlenítőszert helyeznek el.
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Milliárdos nyugdíjszámla

Azt állítja az elnök, hogy hárommilliárd eurónyi uniós támogatást
veszít el az ország, ha életbe lép a parlamentben elfogadott költség-
vetés-kiigazítás, és azzal együtt a 40 százalékos nyugdíjemelés. A
gond az elnöki reakcióval az, hogy elkésett, és több szempontból is
meglehetőst pontatlan.

A pontatlanság egyrészt az uniós támogatásokkal kapcsolatos, ha
valaki ilyent mond, akkor több konkrétummal kellene előállnia
ahhoz, hogy hiteles legyen. A jövő időkre beütemezett uniós támo-
gatásokat eleve nem lehet készpénzként kezelni, mert azokat nem
alanyi jogon adják, hanem akkor kapja meg őket egy adott ország,
hogyha képes a feltételeknek megfelelően pályázni. És a pályázásban
szép hazánk sosem jeleskedett, az unióba való belépésünk óta két-
számjegyű milliárdról maradtunk le, amit nem tudtunk idejében le-
hívni.

De az összeg más szempontból is pontatlan, úgy értve, hogy ha
ezt az intézkedést végrehajtják, akkor a dolgok jelen állása szerint
nem hárommilliárd fog fájni az adófizetőknek, hanem jóval több.
Jegybanki források szerint jelenleg a román állam minden 100 lejnyi
bevétele mellé további 34 lejt kell kölcsönkérjen valakitől ahhoz,
hogy a számláit fizetni tudja. Ha ez igaz, akkor ezzel a nyugdíjeme-
léssel pontosan ugyanolyan helyzet felé megyünk, mint 2008-ban,
amikor a politikum két kézzel szavazott meg 50 százalékos állami

Benedek István

(Folytatás a 3. oldalon)

Biztonságos lesz a vasárnapi szavazás 

Soós Zoltán kövesdombiakkal
találkozott 

Jó hír a környék
sportkedvelőinek
Már csak a gáz- és villanyhálózat mű-
szaki átadására várnak, és haszná-
latba adhatják a dicsőszentmártoni
Avram Iancu általános iskola vado-
natúj sportcsarnokát.
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Már csak a gáz- és villanyhálózat műszaki átadá-
sára várnak, és használatba adhatják a dicső-
szentmártoni Avram Iancu általános iskola
vadonatúj sportcsarnokát.

A helyi önkormányzat Iskola utca 22. szám alatti terüle-
tére épült létesítményt kormányfinanszírozásból valósítot-
ták meg, a beruházás értéke hozzávetőleg ötmillió lej volt.
A terv 2014-ben készült, a finanszírozási szerződést 2016-
ban írták alá, a munkálatokat tavaly kezdték el, a kivitele-
zésre pedig tíz hónapot szántak. A sportcsarnok lelátóin
elhelyezett ülőhelyek száma 180, a játékosokkal együtt a
terem  ideális befogadóképessége 245 személy. 

Kérdésünkre a polgármester elmondta, hogy a sportcsar-

nokot délelőtt az iskola diákjai használják, a délutáni órák-
ban pedig bérbe adják a sportkedvelőknek. Mint hangsú-
lyozta, nemcsak a város, hanem a környék legszebb és
legkorszerűbb sportcsarnoka lett a dicsőszentmártoni.
Múlt héten pénteken a miniszterelnök és az őt elkísérő hi-
vatalosságok is meglátogatták a kormánytámogatásból
épült sportlétesítményt. Sorin Megheşan polgármester el-
mondása szerint a kormány az utóbbi négy évben az Or-
szágos Beruházási Alap révén több mint hétmillió eurót
juttatott Dicsőszentmártonnak nagyberuházásokra. Az ön-
kormányzat által megpályázott összegeket a Kis-Kükül-
lőn áthaladó új közúti híd, az ANL-s tömbház, a
művelődési központ megépítésére, 12 utca korszerűsíté-
sére és a bábahalmi bekötőút aszfaltozására, a Botorka-
patak hídjának és az Avram Iancu iskola tetőzetének a
felújítására használták.

Búcsú Csejden
Vasárnap 13 órakor Szent Gellért tiszteletére búcsús
szentmisét tartanak a csejdi templomban. A szentmisét
Oláh Dénes főesperes celebrálja, és megáldja a felújított
templomot, valamint az istenháza és a harangláb terve-
zője, Hosszú Péter emlékére elhelyezett emléktáblát.

Petry-sajtmustra
Marosvásárhelyen negyedik alkalommal szervezik meg a
Petry-sajtmustrát és vásárt. Október 2-án, jövő pénteken
reggel 9 órától este 7 óráig várják az érdeklődőket a Rá-
kóczi lépcső alatti kis utcában. Az érdeklődők a  legfino-
mabb és legkülönlegesebb erdélyi sajtokat kóstolhatják és

vásárolhatják meg. Ugyanitt kiváló borokat és hentesárut
is beszerezhetnek. 

Hit és Fény-találkozó
Szombaton délután 5 órától a marosszentgyörgyi plébá-
nián találkozót tart a marosvásárhelyi, nagyernyei és ma-
rosszentgyörgyi Hit és Fény közösség.

Szuperrali Marosvásárhelyen 
Október 2-án és 3-án rendezik meg Marosvásárhely ut-
cáin az országos Szuperrali gépkocsiverseny második
szakaszát. A versenyzők már benevezhetnek a ver-
senybe. A kijelölt útszakaszt később közlik az érdeklődők-
kel, de valószínű, hogy a főtér és a környező utcák is
versenyhelyszínné válnak. A pontos programot a későbbi-
ekben közlik a szervezők.

205 üres állást hirdettek meg
A Maros Megyei Munkaerő-közvetítő Hivatal szeptember
23-án 205 állást hirdetett meg a munkát keresőknek. A
munkáltatók építőipari munkásokat, kereskedelmi dolgo-
zókat, ácsokat, gépkocsivezetőket, marketingszakembere-
ket, vendéglátóipari dolgozóket, szakácsokat, pékeket,
villanyszerelőket, szakképzetlen munkásokat, fogtechniku-
sokat és mérnököket keresnek. Az EURES munkaközve-
títő portálon több németországi és franciaországi
munkalehetőséget is hirdetnek. 

Ismét megnyílt a szászrégeni
gépjármű-nyilvántartó iroda

Újból megnyílt a vírusjárvány miatt ideiglenesen bezárt
szászrégeni gépjármű-nyilvántartó iroda, amely a helyi
Egyesülés út 57. szám alatti székhely földszintjén működik.
A járműveket kedden 9-13, csütörtökön 9-15 óra között
lehet bejegyeztetni, illetve töröltetni a forgalomból.

Átvállalják a tesztek költségeit
A Mezőpanit községben működő iskolák, valamint az ön-
kormányzat zökkenőmentes tevékenysége, a gyermekek,
a tanárok és a családok biztonsága érdekében a polgár-
mesteri hivatal átvállalja a koronavírustesztek költségeit
azon pedagógusok és hivatali személyzet számára, akiknél
felmerül a fertőzés gyanúja, és a teszt elvégzése indokol-
tan szükségessé válik – tájékoztatott Bodó Előd Barna pol-
gármester. 

Utoljára Gurul a Rádió 
Október 2. és 11. között a 20. alkalommal szervezik meg a
Marosvásárhelyi Rádió népszerű, kerékpáros erdélyi riport-
körútját, amelynek útvonala ezúttal Prázsmár – Sepsi-
szentgyörgy – Tusnád – Csíkszépvíz – Csíkszereda –
Hargitafürdő – Székelyudvarhely – Székelykeresztúr – Far-
kaslaka – Szováta – Nyárádszereda – Marosvásárhely. Az
eseményen a rádió munkatársai, a kerékpáros sport elkö-
telezett hívei vesznek részt, de a különböző szakaszokon
bárki csatlakozhat a közvetlen kapcsolattartást, a szabad-
idősportot népszerűsítő csapathoz. 

Egyre több a tűzeset
A tűzoltóság nap mint nap bozóttüzekről tájékoztat. Az
aszályos időjárás miatt könnyen lángra kap a száraz nö-
vényzet. Szerdán este Marosvásárhely és Marosszent-
györgy között gyúlt meg a bozót, a tűz körülbelül 100
négyzetméterre terjedt ki. Bozóttűz volt Faragón is, itt a
szomszédos kukoricatábla is veszélybe került. Mindkét
esetben a tűzoltóknak sikerült eloltani a lángokat. Csütör-
tökön reggel Erdőszentgyörgyön egy istálló gyúlt meg, a
80 négyzetméteres tetőzet a lángok martalékává vált. 

Hírszerkesztő: Mezey Sarolta

Ma EUFROZINA
és KENDE,
holnap JUSZTINA és PÁL
napja.
JUSZTINA:  a latin Justinus
női párja. Jelentése: igazságos,
igazságszerető. 
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Megyei hírek

Nem volt meg a tanácsülés érvényességéhez szükséges
létszám a csütörtöki rendkívüli marosvásárhelyi közgyűlé-
sen. Csupán négy képviselő kapcsolódott be online, így
aztán negyedórányi várakozás után, lévén a helyzet válto-
zatlan, Sergiu Papuc ülésvezető bezárta a gyűlést.

A polgármesteri hivatal szóvivője, Cosmin Blaga szerint
az új uniós pályázati kiírások kapcsán a pénzalapok kihí-
vása érdekében a polgármesteri hivatal és a Központi Fej-
lesztési Ügynökség által megkötött egyezményt kellett
volna a testületnek jóváhagynia. Kérdésünkre, hogy ennek

meghiúsulása milyen következményekkel járhat, a szóvivő
azt mondta, tanácsadási szolgáltatásokra vonatkozik az
egyezmény, a döntés elmaradása nem okoz gondot.

A tanács elé terjesztett napirenden költségvetés-kiigazí-
tás is szerepelt, a többi közt a Csegzi Sándor által mene-
dzselt Marosvásárhelyi Kulturális és Tudományegyetem
működésére, illetve a szociális igazgatóságnak kellett volna
jelentősebb összeget megszavazni. A tervezeteket immár a
vasárnapi választások után, a következő képviselőtestület
fogja megvitatni. (antalfi)

Elmaradt a csütörtöki rendkívüli tanácsülés

Műanyag panelek is lesznek, elválasztva a szavazóbiz-
tosokat a szavazóktól, valamint a szavazófülkék között is.
A bélyegzőket minden egyes szavazó után fertőtlenítik.
Nincs tehát miért aggódni, ha betartjuk az előírásokat.
Soós Zoltán azt ajánlja a változást akaró vásárhelyieknek,
hogy amennyiben lehetőségük van rá, menjenek el délelőtt

szavazni, mert így elkerülhetik a várakozást, a nagy soro-
kat.

Az elmúlt 20 évet figyelembe véve, az esély ma na-
gyobb, mint bármikor, és mindenkit arra kért, hogy legyen
részese a változásnak. „Együtt be tudjuk váltani az esélyt,
ami itt áll előttünk, és elhozzuk Vásárhelyre a változást.
Most győzzön Vásárhely!”

Soós Zoltán kövesdombiakkal találkozott 

A csütörtöki lottóhúzás nyerőszámai
18, 1, 35, 44, 22 + 16 NOROC PLUS: 3 8 8 4 3 0

29, 7, 35, 11, 17, 13 SUPER NOROC: 5 4 5 2 9 9

2, 42, 39, 22, 34, 43 NOROC: 7 2 2 1 1 0 6
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ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő 

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

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

Tel.  0742-828-647

RENDEZVÉNYEK

Szer Pálosy Piroska

Korszerű sportcsarnok Dicsőszentmártonban 
Jó hír a környék sportkedvelőinek

(Folytatás az 1. oldalról)



Meg kell duplázni a családi pótlékot az év elején ha-
tályba lépett törvény értelmében, a parlament nem
sértette meg az alaptörvényt, amikor elutasította a
pótlék fokozatos emeléséről szóló sürgősségi kor-
mányrendeletet – közölték csütörtökön a hír-
ügynökségek az alkotmánybíróság aznapi
határozatát ismertetve.

A „gyerekpénzként” emlegetett pótlék megduplázásáról ta-
valy decemberben heves politikai vita nyomán, de ellensza-
vazat nélkül döntött a parlament, és idén januárban még Klaus
Iohannis államfő sem utasította el a frissen ellenzékbe került
PSD által kezdeményezett jogszabály kihirdetését.

A Ludovic Orban vezette kisebbségi kormány először – sür-
gősségi rendelettel – augusztusig elnapolta a gyerekpénz meg-
duplázásáról szóló törvény alkalmazását, majd augusztusban
a pótlék lépcsőzetes emeléséről hozott újabb sürgősségi ren-
deletet, arra hivatkozva, hogy a koronavírus-járvány okozta
gazdasági válság közepette nincs költségvetési fedezet a gye-
rekpénz azonnali megduplázására.

A kormányrendelet értelmében a családi pótlék szeptem-
bertől 20 százalékkal emelkedett, majd 2021-ben és 2022-ben
is január elsejétől, illetve július elsejétől további 20-20 száza-
lékkal kellene emelni a juttatást. A gyermekenkénti családi
pótlék havi összege így két év múlva érné el az év eleji szint

kétszeresét, a 300 lejt a két év feletti, illetve a 600 lejt a két év
alatti és a fogyatékkal élő 3 év feletti kiskorúak esetében.

Az azonnal hatályba lépő sürgősségi kormányrendeleteket
utólag a parlamentnek is jóvá kell hagynia. Ebben az esetben
azonban a baloldali többség a jobboldali kabinet döntésének
elutasítását foglalta törvénybe. Ezt a jogszabályt próbálta al-
kotmányossági óvással elgáncsolni a kormány arra hivat-
kozva, hogy a parlament nem jelölte meg a pótlék azonnali
megduplázásának költségvetési forrásait, de az alkotmánybí-
róság csütörtökön hozott egyhangú döntésével megállapította,
hogy a kormány óvása megalapozatlan, a parlamentnek tehát
alkotmányos joga volt felülbírálni a kormányzati intézkedést.

A családi pótlék megkétszerezését elnapoló, annak fokoza-
tos emelését bevezető – jelenleg is érvényben lévő – sürgős-
ségi kormányrendeletet elutasító törvény az alkotmányossági
kontroll után most az államfőhöz kerül kihirdetésre. Iohannis
azonban több ízben élesen bírálta PSD-t, amiért parlamenti
erőfölényét kihasználva „otromba populizmussal” fedezet nél-
küli költekezésre kényszeríti a kormányt, és a „választási osz-
togatás” abbahagyására szólította fel a parlamenti többséget.

Az államfő várhatóan – újabb óvással, vagy a parlamenttől
alaposabb megfontolást kérve – késleltetni fogja a gyerekpénz
azonnali megduplázását eredményező törvény kihirdetését.
(MTI)

béremelést, aztán a következő évben beütött a krízis, jöt-
tek a hitelezők, és felvettünk egy húszmilliárdos hitelt,
aminek az utolsó részleteit 2023-ban fogjuk lepengetni.
Annak a krízisnek a konkrét költsége hatmilliárd volt,
annyit kellett beönteni a román államkasszába ahhoz,
hogy az állam ne mondjon csődöt.

Az elnöki üzenetben az a leginkább pontos, hogy a
román illetékeseket már figyelmeztették, hogy ha csődbe
kormányozzák az országot, annak komoly következmé-
nyei lesznek. Ez legutóbb már a szocik expénzügyminisz-
terének nemrég kiszivárogtatott leveléből is kiderült, így
legalább azok a politikusok, akiknek a feje nem nyakken-
dőrögzítő tartozék, tudják, hogy merre tartunk. Sőt, nem-
csak figyelmeztetésről beszélhetünk, hanem a magas
költségvetési hiány miatt az év elején már el is akarták
kezdeni szép hazánkkal szemben a túlzottdeficit-eljárást,
csak a koronavírus érkeztével mindenhol megváltozott a
napirend. De ez csak tovább tolta a dolgot, mert ott, ahol
krízis idején ész nélkül költekeznek, nem az a kérdés,
hogy lesz-e ebből baj, hanem az, hogy mekkora, milyen
hamar jön, és mennyire fog fájni. Ebből az irányból
nézve a második mandátumát töltő elnöknek, akinek új-
raválasztásáért már nem kell fájjon a feje, többször és
pontosabban kellett volna beszélnie erről az ügyről és a
lehetséges következményeiről. Ha volna olyan kemény
bizonyos helyeken, mint az elődje.

Ismét 500 felett a súlyos esetek
száma

Három hét után először, csütörtökön ismét megha-
ladta az 500-at a koronavírusos súlyos betegek
száma: a stratégiai kommunikációs törzs (GCS) leg-
frissebb jelentése szerint jelenleg 506 fertőzött szo-
rul intenzív terápiára. A több mint másfél hónapos
stagnálás után a járvány terjedésének gyorsulását
jelzi az is, hogy napról napra emelkedik, és most már
az 1300-at közelíti a napi fertőzésszám kéthetes át-
laga. Az elmúlt 24 órában újabb 1639 embernél mu-
tatták ki a koronavírust, ez több mint 25 százalékkal
meghaladja az utóbbi két hét átlagát. A GCS csütör-
töki jelentése szerint az utóbbi 24 órában további 41
koronavírusos beteg vesztette életét, így megköze-
lítette a 4600-at a járvány áldozatainak száma.
Eddig 118 ezer embernél mutatták ki a fertőzést, kö-
zülük csaknem 95 ezren gyógyultak meg. Az ismert
aktív esetek száma meghaladja a 18 500-at, a kór-
házi kezelésre szoruló fertőzöttek száma pedig 7100
fölé emelkedett. (MTI)

KJI: koncepciós per áldozata a
terrorizmusért elítélt Szőcs Zoltán

Koncepciós pernek nevezte csütörtök reggel az M1
aktuális csatornán a Kisebbségi Jogvédő Intézet
igazgatója azt, hogy terrorizmus vádjával elítélték a
székelyföldi Szőcs Zoltánt. A Brassó Megyei Tör-
vényszék hétfői ítéletében megváltoztatta az első-
fokú bírósági határozatot, így mégsem szabadulhat
a terrorizmus miatt elítélt Szőcs Zoltán. Beke Istvánt
és Szőcs Zoltánt 2018. július 4-én ítélte 5-5 év letöl-
tendő börtönbüntetésre a bukaresti legfelsőbb bíró-
ság terrorista cselekmények, illetve ezekre való
felbujtás miatt. Csóti György, a Kisebbségi Jogvédő
Intézet igazgatója az M1 aktuális csatornán azt
mondta, „hihetetlenül aljas indokkal és aljas módsze-
rekkel” ítélték el a két fiatalembert. Emlékeztetett, a
bukaresti bíróság a román szakértők meghallgatása
után felmentette őket az alól a vád alól, miszerint
bombát akartak robbantani a Kézdivásárhelyre szer-
vezett december 1-jei román nemzeti ünnepségen.
A Brassói Bíróság július végén határozott Szőcs Zol-
tán feltételes szabadlábra helyezéséről. A határozat
ellen azonban fellebbezett az ügyészség, ezért ke-
rült sor a másodfokú eljárásra. Korábban a törvény-
szék a Szőcs Zoltánnal együtt elítélt Beke István
szabadon bocsátását is elutasította. (MTI)

Ötven embercsempészt vettek
őrizetbe egy nemzetközi
műveletben

Ötven embercsempészt vettek őrizetbe és több mint
7200 illegális bevándorlót azonosítottak az illetékes
hatóságok egy, több európai uniós tagállam és bal-
káni ország bevonásával végzett egyhetes nemzet-
közi művelet során – közölte a Frontex csütörtökön.
Az Európai Unió határ- és partvédelmi ügynökségé-
nek tájékoztatása szerint az akció az embercsem-
pészet, az emberkereskedelem és a hamisított
iratokkal elkövetett csalás felszámolására összpon-
tosított. Ötven embercsempészt állítottak elő, 7248
érintett bevándorlót azonosítottak, továbbá 83 hamis
személyi okmányt és 17 lopott gépjárművet foglaltak
le. Emellett 20 ezer, dokumentum nélküli orvosi arc-
maszkot találtak az illetékes hatóságok. A Bécsben
létrehozott operatív csoport által koordinált művelet-
ben Ausztria mellett Lengyelország, Magyarország,
Szlovákia, Olaszország, Szlovénia, Horvátország,
Románia, Bulgária, Görögország, Szerbia, Bosznia-
Hercegovina, Észak-Macedónia Köztársaság, Mon-
tenegró és Albánia hatóságai vettek részt – áll a
varsói székhelyű európai uniós ügynökség közlemé-
nyében. (MTI)

Ország – világ

Elutasította az alkotmánybíróság a családi pótlék
megduplázása ellen emelt kormányzati óvást

Milliárdos nyugdíjszámla
(Folytatás az 1. oldalról)
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A kelet-lengyelországi Lublinban működő egyik 
biotechnológiai cég előállította a koronavírus-fertő-
zésből felgyógyultak vérplazmájából kivont ellen-
anyagokat tartalmazó, a maga nemében
világviszonylatban első ilyen gyógyszert, melynek
tesztelését októberben kezdik el – jelentették be a
gyártók a múlt szerdán.

A sikeres klinikai tesztelést követően néhány hónapon belül
forgalmazhatják a specifikus anti-SARS-CoV-2 immunglobu-
linokat (ellenanyagokat) tartalmazó gyógyszert, melyet izo-
minjekcióként adnak be.

A készítménnyel várhatóan
csökkenthetik a Covid–19-be-
tegség halálos kimenetelű ese-
teinek számát. Az az előnye a
jelenleg több országban is al-
kalmazott plazmatranszfúziós
terápiához képest, hogy bármi-
lyen vércsoportú beteg kezelé-
sére alkalmas. A frakcionált
vérplazmából előállított készít-
mény feltehetőleg hatékonyabb
a vérplazmánál, mivel sűrített
formában tartalmazza az ellen-
testeket.
Nyolcezer sziléziai bányász
esett át a betegségen, legtöbb-
jük tünetmentesen

A gyártás során felhasznált
120 liternyi vérplazmát szilé-
ziai bányászok véréből nyerték,

akik felgyógyultak a Covid–19-betegségből, illetve tünetmen-
tes fertőzöttek voltak.

A sziléziai bányászok között május óta több mint 8 ezer ese-
tet regisztráltak. Többségükben tünetmentesen estek át a fer-
tőzésen, szerdáig 99,4 százalékuk felgyógyult. Aznap hat új
esetet jegyeztek a bányászok körében.

Lengyelországban jelenleg 16 112 az aktív fertőzöttek
száma, szerdán 974 új esetről számoltak be. A járvány kitörése
óta összesen 81 673 fertőzést regisztráltak. A halálos áldoza-
tok száma 2344. (mózes)

Lengyelországban elkészült az első vérplazma alapú gyógyszer
a koronavírus ellen

Bármilyen vércsoportú beteg kezelésére alkalmas

Sepsiszentgyörgyön nyitja meg kapuit a Mathias Corvinus
Collegium (MCC) Fiatal Tehetség Programjának első erdélyi
központja.

Orbán Balázs, a Miniszterelnökség parlamenti államtitkára,
az MCC kuratóriumának elnöke az MTI-vel csütörtökön kö-
zölte: elkötelezettek amellett, hogy az MCC ingyenes képzései
a teljes Kárpát-medencei magyarság számára elérhetők legye-
nek a jövőben.

Kiemelte: Erdélyben jól állnak, hiszen a most induló Fiatal
Tehetség Programmal az általános iskolától kezdve a diplo-
maszerzés utáni időszakig kínálnak a tehetséggondozásra le-
hetőséget a fiataloknak.

Az, hogy az általános iskolásoknak szóló programmal is
meg tudtak jelenni Erdélyben, nagyban köszönhető a sepsi-
szentgyörgyi városvezetésnek – tette hozzá.

Szalai Zoltán, az MCC főigazgatója közölte: jelenleg 700
kisdiák vesz részt az ingyenes Fiatal Tehetség Programban.
Magyarországon hat városban (Veszprémben, Szolnokon, Pé-
csett, Miskolcon, Kecskeméten és Budapesten), valamint Be-
regszászon és mostantól Sepsiszentgyörgyön is elérhető ez a
képzési forma. A tervek szerint a program folyamatosan bővül.
Várhatóan még az idén megnyitja kapuit a debreceni és a szé-
kesfehérvári iroda, ahol éppen az új munkatársak toborzása
zajlik.

A Fiatal Tehetség Program a Mathias Corvinus Collegium

szervezésében megvalósuló képzési forma, amely felső tago-
zatos diákoknak nyújt iskolán túli tehetséggondozást.

A program célja, hogy emelje a gyerekekben a tudás iránti
vágyat, felkészítse őket a továbbtanulásra, segítse a tudatos
pályaválasztásukat és az életben való érvényesülésüket – ol-
vasható a programot ismertető közleményben.

A diákok megtanulnak például újraéleszteni, a pénzzel
bánni, kipróbálhatják magukat riporterként, megismerkedhet-
nek a robotika tudományával, sőt a jövőkutatás rejtelmeibe is
betekinthetnek. A gyerekek ezek mellett olyan személetfor-
máló foglalkozásokon is részt vehetnek, mint a terápiás álla-
tokkal való találkozás, a konfliktuskezelési tréning vagy a
fogyatékkal élők világát megismertető érzékenyítő találkozá-
sok.

A Fiatal Tehetség Program az otthoni tanulást lehetővé tevő
digitális oktatási anyagokra és kéthetenként személyes jelen-
létet igénylő játékos szombati foglalkozásra épül. Mindezeken
felül beszédközpontú angolóra és további közösségi progra-
mok színesítik a program által kínált lehetőségeket. Amennyi-
ben a vírushelyzet a személyes alkalmak megtartását nem teszi
lehetővé, a képzés teljes mértékben távoktatásos formában va-
lósul meg.

Az ötödikesek szeptember 30-ig még csatlakozhatnak a Fi-
atal Tehetség Programhoz, jelentkezni szülői ajánlással lehet
a program honlapján (fit.mcc.hu) keresztül. (MTI)

Sepsiszentgyörgyön nyílik az MCC Fiatal Tehetség
Programjának első erdélyi központja
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Tekintettel az előttünk álló, Franciaorszá-
got nyugat-keleti irányban átszelő hosszú
útra, körutazásunk kilencedik napján reggel
korán indultunk. Idegenvezetőnk tanácsára
Le Mans városában a gyorsabb, buszos vá-
rosnéző körutat választottuk. Menet közben
idegenvezetőnk Le Mans gazdag múltjáról
számos érdekes adatot mondott el, amelyek
szoros összefüggésben vannak egész Nor-
mandia történelmével. 

A 12. században a Le Mans-ban élő
Gottfried, Anjou (ejtsd: anzsú) grófja, aki si-
sakján virágos rekettyeágat (plante genest)
viselt, feleségül vette Hódító Vilmos nor-
mann herceg, angol király unokáját, Matildot.
Gyermekük II. Henrik néven Anglia királya
lett, megalapította a 250 éven át összesen 13
angol királyt adó Plantagenet dinasztiát. Az
ő fia volt Oroszlánszívű Richárd, aki szintén
angol király és normann herceg volt. II. Hen-
rik idős korában Le Mans-ba vonult vissza,
ott is halt meg. Oroszlánszívű Richárd fele-
sége is élete nagyobb részét itt töltötte. 

A 100 éves háború, a vallásháborúk, a
francia forradalom is keményen pusztította a
város lakosságát.

A 19. században itt indult el a franciaor-
szági autógyártás, majd az 1923 óta évenként
megrendezett 24 órás autóverseny.

Le Mans híres lakója volt Pierre Ronsard
(1524-1585) költő.

Eltávozásunk alkalmával a szálloda elő-
csarnokában mindannyian egy-egy turistaka-
lauzt kaptunk a város történelmi
örökségeiről, turisztikai nevezetességeiről és
kulturális eseményeiről. Ebben az ötven ol-
dalt magába foglaló füzetben az Európai
Unió által elfogadott irányelveknek és ren-
delkezéseknek megfelelően egy lapon a me-
legek (gayek és leszbikusok) kulturális
rendezvényeit ismertették. Itt – többek között
– egy falragaszmásolat látható, amely Orosz-
lánszívű Richárdról szóló előadásra hívja az
érdeklődőket HOMO-historicum: Richard
Coeur de Lion – kétértelmű – címmel. Sze-
rintük a nagy király is „meleg” volt, amit –
úgy gondolják –, alátámaszt az a tény, hogy
nagyon ritkán látogatta meg feleségét Le
Mans-ban.

Le Mans városát elhagyva a Párizsba ve-
zető autópályán folytattuk utunkat a francia-
országi utolsó célpontunknak kijelölt
Chartres (kiejtése: Sártr) irányába.

Chartres város Eure-et-Loire megye szék-
helye. Érdekessége, hogy itt készül a Fran-
ciaországban sok ember által nagyon kedvelt
fürjpástétom. Értékes és nyilvános könyvtá-
rában 1200 kézirat és több tízezer könyv van,
óvárosa a legtöbb francia városhoz hasonlóan
gótikus jellegű. A város leghíresebb építmé-
nye a gótikus építészet egyik legszebb pél-
dájaként emlegetett Notre-Dame-
székesegyház.

A katedrális nagyon gyorsan felépült,
1194-től 25 év alatt készült el, egy korábbi,
tűzvészben megsemmisült román stílusú
templom helyén, de egy 6. században épült
templom maradványai is megtalálhatók a
kórus mögött. Alagsorában 9. és 11. század-
ból származó kripták vannak.

A székesegyház nagy hatással volt a góti-
kus művészet fejlődésére Franciaország ha-
tárain belül és kívül is. Méretei lenyűgözőek:
teljes hossza 130 m, a templomhajó belső
szélessége 16,5 m, a kereszthajó 40 m, a bol-
tozat magassága 38 m. A székesegyház ékes-
ségei, az üvegablakok és a három bejárat
fölötti rózsaablakok (utóbbiak átmérője 12,5
m) a 12-13. században készültek, Krisztus
származási családfáját, életét, halálát, feltá-
madását, eljövetelét, az utolsó ítéletet ábrá-

zolják. Négy közülük Eu-
rópa legrégebbi festett ab-
laka. Az ablakok nagyobb
része kobalt-oxid tartalmú
„chartres-i kék” színű,
amelynek titkát évszázado-
kon át nem sikerült megfej-
teni. Különösen híres a
„Blue Virgin” (Kék Szűz)
elnevezésű, 12. századi
ablak. Az ablakok szokatla-
nul nagy mérete miatt szük-
ség volt külső támpillérek
építésére.

A székesegyház padlóján
ma is látható az 1205-ből
származó, 289 m hosszú la-
birintus, amelyet a szerzete-
sek elmélkedésre hasz-
náltak, miközben végigsétál-
tak rajta. A világ minden tá-
járól érkező több ezer
zarándok – egyesek térden –
ma is végigjárja ezt a – kö-
zépkor titkát őrző – labirin-
tust. 

Nehéz szavakba önteni
azt a hatást, amelyet érez az
idelátogató, a kórust övező,
mintegy tíz méter magas,
félkör alakú falazat láttán. A
fehér mészkőből készült fa-
lakon több ezer (!) kápráza-
tos kivitelezésű faragott
kőszobor és más díszítőelem
látható. A csodálatos szob-
rok mintha élnének.

A templom legnagyobb kincse egy szövet-
darab, melyről úgy vélik, hogy Mária akkor
viselte, midőn Jézust világra hozta, Sancta
Camisának is hívják. A zarándokok hitték,
hogy Mária ruhája csodával fogja megaján-
dékozni őket. A város lakói is a Boldogasz-
szony védelme alá helyezték magukat és
templomukat, ezért egy fából faragott Fekete
Madonnát is készíttettek a templom felszen-
telése (1260) után, amely valószínűleg elégett
a forradalom alatt, másolata (1857-ből) ma is
látható.

Három főbejárata (hármas tagolású kapu-
zatok) is a 12. századból származik, az ajtók
fölött szépen faragott szobrokkal, amelyek

Jézus Krisztust, ótestamentumi személyeket,
apostolokat, a szabad művészeteket, az utolsó
ítéletet elevenítik meg. Radnóti Miklós
Chartres című versében utal a déli kapu be-
járata témakörére, az apostolok szobraira.

A székesegyház két tornya közül a kiseb-
bik 103 m magas, a 11. században épült, míg
a magasabb, kőfaragású torony 115 méteres,
jóval később, a 16. században, késő gótikus
stílusban készült.

Mondják, hogy ha valaki részletesen végig
szeretné nézni („olvasni”, mert igazi enciklo-
pédia) a chartres-i székesegyház minden cso-
dálatos alkotását, négy teljes napra lenne
szüksége. Ehhez képest nekünk alig három
óra állott rendelkezésünkre, de így is a top
tízes listánkon első helyre került, a Mont-
Saint-Michel-apátság mellett, Normandiában
és Bretagne-ban tett körutunk épített neveze-
tességei és történelmi helyei között.

Városi sétánk alkalmával megnéztük a
város egyik híres szülötte, Francois Marceau
(kiejtése: franszoá márszó) tábornok lovas
szobrát. A Nemzeti Gárda generálisa (1769-
1796) alig 27 évesen halt hősi halált a francia
forradalom idején és védelmében a royalis-
tákkal vívott csatában.

Ezt követően elhagytuk az emlékezetes
várost, és szinte megállás nélkül folytattuk
hazafelé vezető utunkat a francia–svájci ha-
táron, Mulhouse közelében levő szállásunkig,
ahonnan másnap korán reggel indultunk to-
vább, és este későn érkeztünk Székesfehér-
várra, majd a következő napon haza,
Segesvárra. Igazi élmény volt a történelem
előtti időket, a középkort és a legújabb kort
is idéző turisztikai látványosságok, műemlé-
kek között sétálni egy jól felkészült idegen-
vezető társaságában, akitől a vikingek és a
kelták franciaországi tevékenységéről, leszár-
mazottjaikról számos, érdekes, maradandó
információt hallottunk, amelyekre sokáig em-
lékezni fogunk.
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Chartres székesegyháza

Le Mans középkori várfala, részlet             Forrás: internet

Szobrok a kórust övező falon

Le Mans és Chartres
Veress László



Nézem a vén napot, amely a hervadt kerten
S e csüggedt ujjakon pompás aranyszínt fen szét,
Ó, most minden dolog oly titokzatosan szép
S magános s mozdulatlan... s az illatban s a csendben
A nagyszerű és komoly fák alatt
Sötét arcát kegyetlen és szép öklére hajtván
Szunnyad a bánatom, mint este a szfinx alján
A fantasztikus és fáradt arab.

Ó, most buja mosollyal s epedve nyújtja ki
Karját jövőm felé vágyam, mint lomha szultán,
Kinek, szép háremhölgye lágy derekához nyúlván,
Remegnek parfümös és puha ujjai;
S míg fátylait lebontja alázattal s szelíden,
S táncol előttem szűzen s mezítlen a jövő,
Fényes lombok illatja, mint arany füstölő
Gőze, úgy részegít, s nehéz főm félrebillen...

S egyszerre... újra oly fáradt s levert vagyok,
És ébred a szívemben egy-egy bús, régi emlék,
Mint ketrecben a rab vad, mely lustán s súlyosan lép,
S a szeme a sötétben ijesztően ragyog...
Aztán ennek is vége... elnyúlnak a vadak,
Olykor még egynek-egynek iszonyú talpa moccan
Csendben... s én bámulok a messzeségbe hosszan,
S a vén kert körülöttem egyre homályosabb...

És hanyatt terülök a fűben, s csendesen
Tűnődöm: van-e még az éj tág tengerében
Oly nyomorú sziget, mely oly búsan s setéten
Borong az ég felé, mint most fáradt fejem?
Ó, van-e még hegy háta oly kincsrejtőn is árva,
Mint dombos homlokom, s csillognak-e tavak,
Mik finom szépségeknek tükröt úgy tartanak,
S mégis oly szomorúak, mint mély szemeim párja?

Őszi alkonyat. Tóth Árpád szubjektív, s mégis tűpontos
hangulati képe juttatja eszembe, így, iskolakezdés alig múl-
tával egy magyar botanikus, természetrajz-tanárnő Trianon
kettészelte élettörténetét.

Valentini Elvira az első nők között diplomázott és dok-
torált a kolozsvári egyetemen. Kolozsváron született 1883.
november 1-jén, tanulmányait is ebben a városban végezte.
Édesapja gyógyszerész volt, a családi háttér indította el pá-
lyáján. 1902-ben nyert felvételt az egyetem matematika-ter-
mészettudomány karára, a természetrajz-földrajz szakra. Már
középiskolás korában bekapcsolódott a Növénytani Tanszék
munkájába. Munkája elismeréseként harmadéves hallgató-
ként a Richter Aladár vezette tanszék demonstrátora lett. Egy
évvel később, 1906-ban tanársegédnek nevezték ki, majd
még abban az évben a doktori címet is megszerezte. Mohák-
kal, penészgombákkal és baktériumokkal foglalkozott, dok-
tori dolgozatát is a mohák „alaktani viszonyaiból” írta.
1910-től két évet tanulhatott Nyugat-Európában állami ösz-
töndíjjal: Groningen, Breslau, Berlin, a párizsi Sorbonne után
London és a holland Harderwijk városába is eljutott, melynek
az 1811-ben megszűnt egyetemén Carl von Linné szerzett
doktori címet, de ott avatták a teológia doktorává Apáczai
Csere Jánost is.

Még külföldi tartózkodása ide-
jén, 1912 áprilisában kapta meg ad-
junktusi kinevezését a Kolozsvári
Egyetemen. A magyar tudomány-
egyetemeken ő volt az első adjunk-
tusnő. De nem reménykedhetett
abban, hogy eljut a professzori
címig. Megélhetés szempontjából
is kedvezőbb volt, ha egy gimnázi-
umban helyezkedik el tanárként.
1913-ban saját kérésére a fiumei ál-
lami leánygimnáziumba nevezték
ki tanárnak, ahol 1914 januárjában
kezdett tanítani. Azt tervezte, hogy
a következő évtizedben fiumei ta-
nárként a helyi növényvilágot ku-
tatja. A kolozsvári botanikus kert
vezetőjével, Waltz Lajossal és
Gürtler Kornél kertésszel már
1913 őszén meglátogatták a Fiume
környéki hegyeket, hogy növénye-
ket gyűjtsenek a Kolozsvári Egye-
tem számára.

„…az egész Földközi-tenger
napsugaras környéke ott lebegett
lelki szemeim előtt a jövő ködös fá-
tyolába burkolva, mikor a szép ta-
vakat és álmokat egy csapásra
megsemmisítette a Sarajevóban ki-
lőtt revolvergolyó” – írja önéletraj-
zában.

Amikor 1914. június 28-án ha-
zatért Kolozsvárra, még arra ké-
szült, hogy Firenzébe utazik, hogy
olasz nyelvtudását tökéletesítse. A
nyár végére Kolozsváron az állami
felsőbb leányiskola tanára lett.

A román hadsereg 1918 végén
megszállta Erdélyt. A magyar ál-
lami iskolák megszűntek, illetve a
román állam fennhatósága alá ke-
rültek. Ezek után a magyar oktatás
ügyét a felekezeti iskolák vállalták
fel. 1919 őszén iskolájának magyar nemzetiségű tanárai és
tanulói részben az újonnan alapított református leánygimná-
ziumban kaptak helyet. Az iskola fő célja az volt, hogy az ál-
lami iskolából kiszorult magyar anyanyelvű lányok számára
is biztosítsák a gimnáziumi oktatást. A 800.000 fős erdélyi
református közösségnek ez volt az egyetlen ilyen jellegű in-
tézménye.

Ő, amikor a magyar anyanyelvű diplomások nagy szám-
ban hagyták el Erdélyt, úgy döntött, hogy Kolozsváron
marad, és részt vesz az új református leánygimnázium elin-
dításában. Ahogy 1928-ban írta: „…maradtam én is Kolozs-
váron, itt töltöttem az utolsó 8 évet…”. Szeretett tantárgyát,
a botanikát csak a hatodik osztályban taníthatta heti két órá-
ban, egyébként „csupa új tárgy, teljesen új tananyag, soha
nem hallott nevek és helységek a »hazai«-nak nevezett tör-
ténelemben és földrajzban, idegen alkotmánytan, idegen
nyelv és irodalom”.

1928-ban úgy dönt, hogy Szegedre települ át, ahol a Ko-

lozsvárról átköltöztetett Ferenc József Tudományegyetem
működött. Az 1934–35-ös tanévtől Szombathelyen tanít föld-
rajzot, természetrajzot és kémiát. 1940-ben betegsége miatt
kérte nyugdíjazását, visszaköltözött Szegedre, ott halt meg
1942. február 16-án.

„…jelentős botanikus lehetett volna belőle, de az első vi-
lágháború és az azt követő változások döntő módon befolyá-
solták az életét – írja róla Pifkó Dániel botanikus a Valentini
Elvira pályája című munkájában –, …az erdélyi magyarság
számára különösen nehéz időszakban minden tudását és
energiáját a magyar oktatás ügyének szentelte. Fontos sze-
repe volt abban, hogy a román állam fennhatósága alatt is
működött magyar nyelvű középfokú leányképzés Kolozsvá-
ron.”

Mi sem illőbb ehhez a történethez, mint az 1817. szep-
tember 28-án született Tompa Mihály Bár még versének
részlete:

Bár még az ágon függ, de sárga a levél;
Szomorú tetszhalott, amely se hal, se él;
Halálos zsibbadás ül a természeten,
A nyárnak vége van, – s a tél még nincs jelen.

Kórót, cserét a szél ha megrezzentene!
De elállt a világ szava, lélekzete...
Nem látni a napnak keltét, enyészetét,
Nappal féléjszaka; éjjel pokolsetét!

A nyárra gondolok: vidám himes határ,
Hol kigyózó folyam s délnek fuvalma jár;
Halomfedő kalász, ágfedő lombozat,
Kékje s villámival dicső mennyboltozat!

A télre gondolok: omló lágy hópihék,
Melyekből a földnek ágyat készit az ég;
Üvöltő szélveszek, kővé vált zuhatag,
Sötét holló-sereg, barangoló vadak.

Vagy annak sugára, vagy ennek vihara!
De most reám tapad a föld undok sara,
S a köd... a köd... ez a lebegő szikla nyom.
Sulyát kell lelkemen görnyedve hordanom!

Hátam megől a már régen leélt gonosz
Ismét szemközt kerül, és ismét kínt okoz;
Előttem a jövő gyanús ködben lebeg,
Tán meg se érem, – és már benne szenvedek!

(…) Szeretem a nyarat, a pezsgő életet,
Mig mosolyog s teremt, mig el nem vénhedett;
De ha csak teng, – s a fán a lomb csak alig áll,
Óhajtom a telet, – hadd jőjjön a halál!

Maradok kiváló tisztelettel.

Kelt 2020-ban, az őszi nap-éj egyenlőség után két nappal

Kiss Székely Zoltán

Az illatban s a csendben a nagyszerű és komoly fák alatt

Most minden dolog oly titokzatosan szép s magános s mozdulatlan
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A magyar dráma napját 1984 óta ün-
neplik meg, Madách Imre Az ember
tragédiája című művének 1883. szep-
tember 21-i ősbemutatójára emlé-
kezve. Az MTVA Sajtóadatbankjának
összeállítása:

A Magyar Írószövetség vetette fel, hogy
Az ember tragédiája első színrevitele előtti
tisztelgésként szeptember 21. legyen a ma-
gyar dráma ünnepe. A kezdeményezéssel a
hazai drámairodalom értékeire szerették
volna felhívni a figyelmet, és ösztönözni
akarták az írókat újabb művek megalkotá-
sára.

Madách Imre 1859. február 17-én kezdte
írni élete főművét, amelyet 1860. március 26-
án fejezett be. Az ember tragédiája a Kisfa-
ludy Társaság támogatásával 1861-es
évszámmal, de 1862. január 16-án hagyta el
Emich Gusztáv nyomdáját. A Tragédia a ma-
gyar irodalom egyik legnehezebben értel-
mezhető alkotása, az emberiség sorsáról való
töprengés drámai költeménye, amelynek üze-
netét újabb és újabb színpadra állítások pró-
bálják megfejteni, értelmezni.

A mű ősbemutatóját 1883. szeptember 21-
én a Nemzeti Színházban tartották (Madách
ekkor már csaknem húsz esztendeje meg-
halt). Az addig csak irodalmi körökben ismert
drámát Paulay Ede igazgató, az intézmény
főrendezője vitte színre. A látványos sikerhez
a színház technikai felszereltsége is hozzájá-
rult: az első ízben alkalmazott villanyfény, a
jól működő süllyesztő és a megnövelt szín-
pad. A valódi sikert azonban a szereplők arat-
ták: Nagy Imre Ádámként, Jászai Mari
Évaként, Lucifer szerepében pedig a pálya-
kezdő Gyenes László lépett színpadra, utóbbi
haláláig megtartotta szerepét a Nemzeti Szín-
házban. A kísérőzenét Erkel Gyula szerezte,
Ádám jelmezeit Paulay tervezte, ő rajzolta
meg a díszletek vázlatát is.

Az ősbemutató óta eltelt csaknem 140
évben számos magyar és külföldi színház
tűzte műsorára a darabot, csak a Nemzeti
Színházban nyolcszor újították fel. A későb-
biekben Ádám szerepét olyan híres színészek
játszották, mint Beregi Oszkár, Ódry Árpád,
Abonyi Géza, Lehotay Árpád, Szabó Sándor,
Ladányi Ferenc, Básti Lajos, Bessenyei Fe-

renc, Sinkovits Imre és Bitskey Tibor. Évát
Fáy Szeréna, Márkus Emília, Tasnády Ilona,
Tőkés Anna, Lukács Margit, Szörényi Éva,
Máthé Erzsi, Váradi Hédi és Zolnai Zsuzsa
személyesítette meg. Lucifer alakítói között
volt Pethes Imre, Nagy Adorján, Ódry Árpád,
Lehotay Árpád, Tímár József, Csortos Gyula,
Balázs Samu, Major Tamás, Ungvári László,
Básti Lajos és Kálmán György.

A második világháború után először 1947-
ben mutatták be a darabot, amelyet a kommu-
nista rendszer nem sokkal később betiltott,
csak 1957-től játszhatták ismét rendszeresen.
A Tragédiát – színrevitelének centenáriumán
– 1983. szeptember 21-én Vámos László ren-
dezésében Bubik István, Tóth Éva és Balkay
Géza főszereplésével adták elő. A dráma első
szabadtéri előadása 1933-ban volt Szegeden,
500. előadását 1934-ben Horváth Árpád, az
ezrediket Major Tamás, az 1500. előadást
2000-ben Iglódi István rendezte. Az előadá-
sok száma – a határon túliakkal együtt – az
1700-hoz közelít.

2002. március 15-én Madách drámai köl-
teményével nyílt meg az új Nemzeti Színház,
a nyitóelőadást – teljesen új felfogásban –
Szikora János rendezte, a legfrissebb válto-
zatot 2018-ban szintén a Nemzeti Színházban
állította színpadra Vidnyánszky Attila.

A magyar dráma napja alkalmából számos
kitüntetést is átadnak. A Színházi Dramatur-
gok Céhe 1998 óta minden évben odaítéli az
évad legjobb magyar drámájának járó elisme-
rést, valamint a Bálint Lajos Vándorgyűrűt,
utóbbit felváltva egy-egy dramaturgnak, il-
letve művészeti titkárnak. Legutóbb, 2019-
ben Gáspár Ildikó, az Örkény Színház
dramaturgja nyerte el.

Az 1984-ben Pogányné Szép Berta, Szép
Ernő húga által alapított Szép Ernő-jutalmat
– nevezik Szép Ernő-díjnak is – drámaírók-
nak osztják ki. 1992-ig csupán egy alkotó ve-
hette át, azóta a díjazottak köre 2-3 főre
bővült.

A Színházi Kritikusok Céhe 1979 óta min-
den évben átnyújtja az előző évad legkiemel-
kedőbb színházi teljesítményeit tizenöt
kategóriában elismerő Színikritikusok Díját,
2011 óta pedig életműdíjjal jutalmazza az
arra érdemes alkotót. Az elismerést 2019-ben

Pogány Judit vehette át, idén pedig a Kolozs-
vári Állami Magyar Színház tagjának, a szí-
nész, színházalapító, színészpedagógus Csíky

Andrásnak ítélték oda. A Színikritikusok Díja
gálaestje ebben az évben a koronavírus-jár-
vány miatt elmaradt.

Negyven éve, 1980. szeptember 22-
én kezdődött Irak és Irán között a 2.
világháború óta leghosszabb és legvé-
resebb háború, amelynek nyolc évvel
később úgy lett vége, hogy egyik fél
sem ért el kézzelfogható eredményt.
Az MTVA Sajtóadatbankjának anyaga:

A két ország konfliktusát az arab–perzsa és
síita–szunnita viszály, területi és határvita
mellett az egyaránt 1979-ben hatalomra ke-
rült Szaddám Huszein iraki elnök és az iráni
iszlám forradalmat vezető Khomeini ajatollah
személyes konfliktusa és hatalmi
vetélkedése súlyosbította. A Perzsa-
öböl térségében vezető szerepre tö-
rekvő iraki diktátor nem fogadta el
azt az 1975-ös szerződést, amely a
korábbi helyzetet Irak kárára meg-
változtatva a Tigris és az Eufrátesz
összefolyásából kialakult, a Perzsa-
öbölbe ömlő Satt-el-Arab folyót
tette meg a határnak a két ország
között. Bagdad és Teherán ezután a
legképtelenebb vádakkal illette
egymást: Khomeiniék azt állították,
hogy Szaddám Huszein „az ameri-
kai imperialisták irányvonalát kö-
veti” és „egy gyékényen árul a
cionistákkal”, ő pedig „az egész
emberiség ellenségének” nevezte
az ajatollahot.

Szaddám Huszein ki akarta hasz-
nálni, hogy Iránban a Reza Pahlavi
sahot eltávolító forradalom után
még zavaros állapotok uralkodtak,
s 1980. szeptember 17-én fel-
mondta az 1975-ös megállapodást.
Hadserege öt nappal később had-
üzenet nélkül, megelőző légi csapá-
sok után átlépte a határt, elfoglalta
a vitatott területet, sőt Horramsahr
kikötővárost is. Iránnak sikerült vi-
szonylag gyorsan újjászerveznie
hadseregét, és 1982 nyarára vissza-
foglalta az elvesztett területek leg-
nagyobb részét.

A következő hat évben lényegében állóhá-
ború következett: a megmerevedett frontokon
a katonák lövészárkokat ástak, szögesdrót-
akadályokat és géppuskafészkeket telepítet-
tek, amelyeket gyakran rohammal igyekeztek
egymástól elfoglalni. Irak széles körben al-
kalmazott – az iráni katonákon kívül saját
kurd kisebbsége ellen is – vegyi fegyvereket,
elsősorban mustárgázt (a kurdok fegyveresei
ugyanis az önállóság reményében az irániak
mellé álltak, ami ürügyet adott Szaddámnak
az ellenük való népirtásra). Az óriási ember-

áldozatokat követelő offenzívák ellenére
egyik fél sem tudott áttörést elérni: az iráni
hadsereg számban háromszor felülmúlta
ugyan az irakit, de az jobb kiképzésben része-
sült és korszerűbb fegyverzettel rendelkezett.

1984-ben kezdődött „a városok háborúja”,
a két szomszédos állam négy éven át pusztí-
totta rakétákkal egymás településeit. Had-
színtérré vált a Perzsa-öböl is, ahol 546
tankhajó szenvedett kárt a támadások miatt.
1987. május 14-én egy iraki vadászgép téve-
désből két rakétát lőtt ki az őrszolgálatot tel-

jesítő Stark amerikai hadihajóra, a támadás-
nak 37 amerikai tengerész esett áldozatául.
Egy évvel később, 1988. július 3-án egy ame-
rikai hadihajó lőtt le tévedésből a Perzsa-öböl
fölött egy harci repülőnek vélt iráni utasszál-
lító gépet, ennek az incidensnek 290 halálos
áldozata volt.

A felek évekig visszautasították a másik
által felajánlott tűzszünetet, és figyelmen
kívül hagyták az ENSZ BT felhívásait is az
ellenségeskedés beszüntetésére. Az első ko-
moly békekezdeményezések 1986-ban tör-
téntek, amikor a halálos áldozatok száma már
meghaladta az egymilliót, az anyagi kár a
százmilliárd dollárt, és kölcsönösen lerom-

bolták egymás olajlétesítményeit.
A Javier Pérez de Cuéllar ENSZ-

főtitkár közvetítésével megszületett
tűzszünet a két végletesen kimerült
ország között végül 1988. augusztus
20-án lépett életbe. Az ezt követő bé-
ketárgyalások során az ellentétek a
Satt-el-Arab határfolyót és a fogoly-
cserét illetően is fennmaradtak. A fo-
golycsere nem sokkal megkezdése
után félbeszakadt, és csak másfél év-
tized után zárult le, az utolsó hadifog-
lyok csak 2003-ban térhettek haza.

Az Irak és Irán nyolc éven át dúló
konfliktusa okozta veszteségeket a
mai napig sem ismerjük pontosan. Az
áldozatok számát a források egy- és
kétmillió közé teszik (katonák és ci-
vilek együtt), többre, mint a vietnámi
háborúét, az anyagi károkat 200 mil-
liárd dollárra, a kiesett olajbevétele-
ket további 100 milliárd dollárra
becsülik. A hatalmas emberáldozat és
anyagi veszteség egyik ország szá-
mára sem hozott kézzelfogható ered-
ményt, a vitatott határ maradt ott,
ahol korábban volt. Két évvel ké-
sőbb, 1990. augusztus 2-án az iraki
diktátor egy másik szomszédjával ke-
veredett véres konfliktusba: megtá-
madta és annektálta Kuvaitot, s ezzel
megkezdődött az újabb háború a Per-
zsa-öböl térségében.

2020. szeptember 25., péntek _________________________________________ SZÍNES VILÁG  _______________________________________________ NÉPÚJSÁG 15

Forrás: Wikipedia

A magyar dráma napja

Irak és Irán háborúja 40 éve kezdődött

Forrás: orientalista.hu
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A megjelölt sorokban, oszlopokban szereplő helyes megfejtéseket október 8-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 Gárdonyi Géza egyik
művének a címét kapjuk. Könnyítésül egy betűt előre beírtunk. 

VÍZSZINTES: 1. Kötött ruhadarab – Elbeszélő költemény. 7. Méltóság – Határidőrag.
8. Római szerelemisten – Építőjáték. 9. Az arany … (Sztoev) – Kissé melléfog! 11. Fohász
– Thaiföldi, jemeni és svéd autójel. 12. Lakáj – Húros hangszer. 14. Izomkötő szalag –
Latin kötőszó. 15. Naplemente – Szégyenpad. 18. Babtámasz – Autós csillagtúra. 19.
Műlégy – Piaci árusítóhely. 22. Eme tárgy – Izom része! 23. Vízilabda – Amerikai
egyetem. 25. Szájat szélesre nyit – Képernyőtípus. 27. Horvátországi városka – Kopasz.
28. Hegycsúcs – Munkácsy inasa teszi. 30. Portugál és spanyol autójel – Átnyújt, népiesen.
31. Nemlét, megsemmisülés – Tavaszi szabadtéri mulatság.

FÜGGŐLEGES: 1. Parti, mulatság – Szeszes italt fogyaszt, argóban. 2. Szökken –
Küzdőtér. 3. Kutrica – Skálahang. 4. Aratni szeretne – Vonatkozó névmás. 5. Kirakós játék
– Individuális. 6. Szita – Értékes nemesfém. 10. Farkascsapat – Papagájfajta. 13. Mon-
datrész – Indián trófea. 16. Kaszáscsillag – Folyadék. 17. Szerves oldószer – Egyik világ-
vallás. 20. Pocsolya – Indiai női viselet. 21. Csúnya – Kutat. 24. Erdei kúszónövény –
Falevél. 26. Halotti lakoma – Jutalom, érem. 29. Római ezeröt – Távíróhang. 

Koncz Erzsébet

A SZEPTEMBERI ÉVFORDULÓK (2.)
című pályázat nyertesei:

Jakab Emőke, Kibéd 
Borda János, Marosvásárhely, Moldova u.

A pályázati rejtvény megfejtése:
SZÉKÁCS; MAURIAC; MOLNÁR; PERRIN; 

MÉRIMÉE; SZONTAGH; GUBITZ
Kérjük a nyerteseket, 

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

Megfejtés 
a szeptember 18-i számból:

Ikrek: Számadás

Skandi: …három dologra van
szükség: természeti adott-
ságra, tanulásra és gyakor-
lásra.

E

E MK

Z

Szerkeszti: Kiss Éva 914.

V

N
VÍZSZINTES: 1. A kérdés első része. 9. … Calvino (olasz író). 10. Román férfinév.

11. Az elvárt felelet. 16. Asztalt evéshez előkészít. 18. A molibdén vegyjele. 19. Magyar
kártyajáték. 20. Szétesik. 21. Végtelen lista! 22. Román szabvány. 23. Állóvíz. 24. Spanyol
és német autójel. 25. Üvegbe tüzel. 26. Több mint elég. 27. Ha balatoni, akkor hal. 29.
Anya (latin). 30. … Kindi, arab tudós. 31. Esetleg. 32. Könnyező. 33. … Trek, sci-fi film.
35. Angol tengernagy (sir Francis). 37. Orosz férfinév. 39. Száraz növényi szár. 41. Kártya-
játéknál bemutatja lapjait. 43. Skálahang. 44. Latin-amerikai kukoricapálinka. 46. Az oro-
szok vizecskéje. 47. Kar (angol).

FÜGGŐLEGES: 1. Élet (francia). 2. Autonóm terület (röv.). 3. Katonai tömb. 4. Ilyen
bútor is van. 5. Orosz város. 6. Fél tucat. 7. Rangjelző előtag. 8. Hasonlat (latin). 11.
Felvidéki város. 12. Arrébbtaszított. 13. Dacos felelet. 14. Save our souls (röv.). 15. Himfy
névjele. 17. Francia személynévmás. 20. Fedelesszárnyú rovar. 21. Összeszid (biz.). 23.
Hozzáadással hosszabbító. 25. Erdővidéki város. 27. Magas növény. 28. Idegen férfinév.
29. Te és én. 31. Atta …, H. Heine műve. 32. A hajtetű petéje. 33. A kérdés befejezése.
34. Juhistálló. 36. Érzelmi állapot, hangulat. 38. Ebbe az irányba. 40. A tetejére. 42. Pimasz
páros! 45. Morzejel. 46. Az óvás lényege! 47. Attól kezdve!

L.N.J.
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KOBAK KÖNYVESBOLT

Marosvásárhely,
Győzelem tér 

18. szám, 

www.bookyard.ro
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Vauvenargues 
megállapítása alakul ki 

a rejtvényben.
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(A következő sorok a teljes igazságot tartalmazzák
a polgármesteri vezetés városromboló terveiről és tet-
teiről, amit bárki megfigyelhetett az elmúlt 20 évben)

Igyekszem apró részletességgel – de minél rövideb-
ben – felsorolni mindazokat a lakosságellenes, hanyag,
felelőtlen és primitív cselekedeteket, amelyeket elkö-
vetett a jelenlegi posztkommunista gondolkodású pol-
gármesteri bűnbanda. Sajnos a teljes szakértelem
hiányával szinte minden tettükben. Egy fejlett ország-
ban 20 év alatt egy teljes várost is felújíthatnak, de Ma-
rosvásárhelyen ezen idő alatt sajnos nem voltak
képesek egyetlen szép és hasznos dolgot sem alkotni.
Semmit minőséggel és valódi szakértelemmel végre-
hajtani. Íme a „bűntettek” felsorolása, az újság helyhi-
ánya miatt összesűrítve: 1. A város növényzetének és
faunájának teljes tönkretétele, csonkítása és fokozatos
felszámolása. 2. A több évtizedes, dús koronájú fák ki-
irtása (ellopása). 3. A város légszennyezésének foko-
zatos és szándékos emelése a fák, a növényzet, a kis
parkok felszámolása által. Amihez hozzájárul még
mindig a vegyi kombinát mérgezése. 4. Nem voltak ké-
pesek legalább egy normális parkot létrehozni, ahol az
emberek tömegzsúfolás nélkül, nyugodtan kipihenhe-
tik magukat. Például a volt Május 1. strandot, ha már
tönkretették, lehetett volna helyébe egy szép ligetet csi-
nálni. Mert ideális hely lett volna: a Maros mellett,
csend, fák, növényzet, közel a Víkendtelep. Erre mit
csinált a pusztító polgármesteri vezetés? Egy hatalmas
uszodaépületet, kiirtva sok szép fát, és tönkretéve az
egész környezetet. 5. A polgármesteri vezetés útfelújí-
tás címén fokozatosan minden utcából ellopja a gránit-
köveket és a sárga kerámiaköveket, amelyek soha nem
kopnak el. Betondarabokkal helyettesítik, amelyek
szétporladva szintén a levegőt mérgezik, bejutva a ta-
lajba, ahol szintén mérgeznek. Ugyanakkor ellopták az
összes jó minőségű kanálisfedőt és lefolyórácsot. Olya-
nokkal helyettesítették, amelyek egyfolytában zakatol-
nak. (Például: én láttam a saját szememmel, hogy a Vár
sétányon a lefolyók felét egyszerűen beaszfaltozták.)
6. Milliós európai segélypénzekből a Színház térből
(ahol előtte egy szép park létezett) egy modern temetőt
csináltak, ellopva onnan is minden terméskövet, és ki-
irtva minden szép fát. Eltüntették a szép kovácsoltvas
díszeket és lámpaoszlopokat is. 7. A valamikori szép
ligeti park összes fáit kíméletlenül megcsonkították, a
terület nagy részét leaszfaltozták, így már nincs is pi-
hentető park jellege. Ezért nem is megy oda senki. 8.
Az Ifjúsági Ház előtti kis parkból egy borzalmas, hi-

bákkal teli betonparkot csináltak. 9. Városunk szép,
régi épületeit hagyja tönkremenni ez a polgármester, a
barbár hanyagság miatt néhányuk már omladozik, vagy
már részlegesen elpusztult. 10. A volt Szakszervezetek
Háza előtti kis parkban autók tömege parkol. 11. A pol-
gármesteri választásra való csalafintaságra tekintettel,
az elmúlt két hétben az alpolgármesterből átvedlett ta-
nácsadó biciklisávokat festetett az aszfaltra. Húsz év
alatt nem voltak képesek arra, amit 2 hét alatt meg tud-
tak csinálni?! Egyszerűen hihetetlen! 12. Rovarirtás
címén a lakosok és a növényzet permetezése. Milyen
jogon akarja kipusztítani a természet hasznos teremt-
ményeit? A méregnek veszélyes következményei van-
nak emberekre, állatokra, madarakra, rovarokra,
növényekre. Végzetes hatásai lehetnek az ökoszisz-
téma megbontásának. Mindennek megvan a fontos
láncszeme a természetben. Még ennyivel sem törődik
egy orvos? Szégyent hoz még az orvosokra is ez az ön-
törvényű polgármester és hűséges tanácsadója, akik is-
teneknek képzelik magukat? Beképzelt és kártékony
minidiktátorokként emberek egészségét és életét ve-
szélyeztetik. És pont az a személy jelölteti magát pol-
gármesternek, aki a mindent romboló főnöke
utasítására iszonyú pusztításokat végzett. 

Ezen elképesztő bűntettek következtében javasolom
Marosvásárhely lakóinak, hogy beszéljenek minél több
ismerősükkel, nehogy megint ezen polgármesteri bűn-
banda bármelik tagjára szavazzanak. Mert sajnos az el-
múlt turnusban is voltak jó néhányan, akiket
hazugságokkal meg tudtak téveszteni az akkori/mos-
tani csalók, posztkommunista demagóg beszédeikkel
és látszattetteikkel. Főleg az idősekre pályáznak, nekik
hízelegnek folyton. Egy normális jogrendszerű ország-
ban a kíméletlen rombolás és pusztítás bűntettei miatt
az ilyen fajta vezetők rég börtönben lettek volna. Úgy
néz ki sok minden ebben a városban – a szörnyen meg-
csonkított fákkal az élen – mintha egy csapat elmeza-
varodott ember kiszabadult volna egy intézetből, és az
a rögeszméjük, hogy semmit se kíméljenek, ami a régi
szépet és jó minőséget képviseli. Ellopva, megcson-
kítva, kivágva, romokban hagyni mindent. Hazugsá-
gokkal, megtévesztésekkel, fenyegetéssel betetőzve.
Tegyünk azért, hogy az ilyenfajta természetromboló
barbárok megkapják méltó büntetésüket, és soha többé
hatalomra ne kerüljenek !

Sándor Csaba (pszichológus, menedzser),
Marosvásárhely

Nyílt levél
a jelen városi vezetés bűneiről

Könyvbemutató
A Garabontzia Kiadó szeretettel várja a kedves olvasókat szeptember

29-én délután 6 órától a Bernády Házba, Szia Ágnes Álomkergető című
könyvének bemutatójára.

A kötet megrendelhető online a www.garabontzia.eu honlapról, vagy
megvásárolható a Forradalom utca 4. szám alatti könyvesboltban.

Szia Ágnes: „A kötet a
2000–2017 közötti emlé-
kezetesebb utazásaimat,
nyaralásaimat tartal-
mazza. Úgy jegyeztem le,
ahogyan átéltem őket, az
euforikus elragadtatástól
az esetleges kellemetlen-
ségekig, mert így igaz, így
hiteles. Számomra hatal-
mas örömforrást jelentett
mindegyik. Ezt az örömöt,
az utazás, a felfedezés iz-
galmát szeretném meg-
osztani most Veled is,
kedves Olvasó! Ha kedvet
érzel hozzá, gyere velem,
álmodj velem!” 

A Carit-San Medical rendelőintézet 
ingyenes

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

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

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

www.caritsanmed.ro

A Marosvásárhelyi 
Nyugdíjasok Önsegélyző 

Pénztára 
előnyös kölcsönt nyújt 
12, illetve 24 hónapra.

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

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.  

Szeptember 28-án, hét-
főn 17 órakor a Kultúrpa-
lota kistermében, a Maros
Megyei Múzeum, a Mentor
Könyvek Kiadó és a PRO
XXI Alapítvány szervezé-
sében mutatják be a Men-
tor Könyvek Kiadónál
megjelent Három Incze,
három gól! című sporttör-
téneti könyvet. 

Méltatja Cseh Gábor, az
alapítvány elnöke. Incze
(IV) Lászlóval, a könyv
kezdeményezőjével és
anyagi támogatójával a
szerkesztő, Káli Király Ist-
ván beszélget.



A Ferencváros 3-3-as döntetlent
játszott a norvég Molde FK ottho-
nában a labdarúgó Bajnokok Li-
gája-selejtező negyedik, utolsó
fordulójának szerda esti első mér-
kőzésén.

A magyar bajnok 2-0-ra vezetett,
majd 3-2-es hátrányt követően
egyenlített. Góljait Boli, Uzuni és
Haratin szerezte.

A visszavágó kedden 22 órakor
lesz a Groupama Arénában. A pár-
harc győztese a BL főtáblájára, a
vesztese pedig az Európa-liga cso-
portkörébe jut.

Az FTC eddig egyszer, 25 évvel
ezelőtt szerepelt a BL főtábláján,
azóta a magyar csapatok közül csak
a Debrecennek sikerült elérnie oda
a 2009/10-es idényben.

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 ERONDMOB BÚTORGYÁRTÓ MŰHELY ASZTALOSMUNKÁRA keres fiatal(os), dolgozni sze-
rető kollégát Marosvásárhelyen. Tapasztalat nem szükséges. A B kategóriás jogosítvány előnyt jelent. Amit
kínálunk: motiváló fizetés, 8 órás munkaidő higiénikus környezetben, profi gépekkel való dolgozás, jó csa-
pat és családias hangulatú cég. Jelentkezni önéletrajzzal vagy bemutatkozólevéllel. Tel. 0724-044-076,
e-mail: office@erond.ro (22302)

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

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

BÚTORGYÁRTÓ CÉG alkalmaz ASZTALOSOKAT (férfiakat) és gyakorlattal rendelkező nyugdíjasokat
jó fizetéssel. Tel. 0724-034-016. (65029-I)

REKLÁMMŰHELY MUNKATÁRSAT keres. Elvárás: számítógép-kezelési ismeret. Emellett betanítunk
fóliázást, szitanyomást. Tel. 0745-152-554. (22249-I)

TAKARÍTÓCÉG TAKARÍTÓNŐKET alkalmaz irodák takarítására hétfőtől péntekig. Munkaprogram 7-
15.30 óra között. Részmunkaidőre is várjuk jelentkezését! Tel. 0728-298-421. (p.-I) 

VARRÓNŐKET alkalmazunk fázismunkára, lineáris varrógépre. Program: hétfőtől péntekig 6.30-15.00
óra között. Tel. 0728-298-421. (p.-I) 

A folyamatosan bővülő KOVÁCS PÉKSÉG új munkatársakat alkalmaz a következő munkakörök betöl-
tésére: PÉK és PÉKSÜTEMÉNY-KÉSZÍTŐ, RAKTÁROS, RAKODÓMUNKÁS, SZELETELŐ, SOFŐR.
Érdeklődni az alábbi telefonszámon: 0744-403-114. (6504-I)

A MOBEX KERESKEDELMI TÁRSASÁG – székhely: Marosvásárhely, Căprioarei u. 2. szám – alkal-
maz SZAKKÉPZETLEN MUNKÁSOKAT, FAFARAGÓKAT, ASZTALOSOKAT (NŐKET) bútor átvizs-
gálására/rendbe hozására; GÉPKEZELŐ ASZTALOSOKAT. Érdeklődni a humánerőforrás-osztályon. Tel.
0746-059-541. (22304-I)

MAGÁNCÉG KARACSONYFALVI MUNKAPONTJÁRA ASZTALOSMESTERT alkalmaz. Érdeklődni
a  0771-260-685-ös telefonszámon. (sz.-I)

KFT. SEGÉDMUNKÁST alkalmaz asztalosműhelybe. Tel. 0721-458-860. (sz.-I)
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BL-selejtező: Az FTC hatgólos
döntetlent játszott Moldéban

Román és magyar
labdarúgó-bajnoki mérkőzések

a televízióban
Szeptember 25., péntek:

* 18.00 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1: FC Voluntari – Sepsiszent-
györgyi Sepsi OSK (1. liga, 5. forduló)

* 21.00 óra, M4 Sport: Puskás Akadémia FC – Mezőkövesd Zsóry FC
(NB I, 5. forduló)

* 21.00 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1: FC Argeş Piteşti – CSU Cra-
iova (1. liga, 5. forduló)
Szeptember 26., szombat:

* 12.30 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1: Lénárdfalvi ACSF – Bukaresti
Rapid (2. liga, 5. forduló)

* 14.45 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1: Academica Clinceni – Med-
gyesi Gaz Metan (1. liga, 5. forduló)

* 15.45 óra, M4 Sport+: Paksi FC – MTK Budapest (NB I, 5. forduló)
* 18.45 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1: Petrolul Ploieşti – Dunărea

Călăraşi (2. liga, 5. forduló)
* 20.30 óra, M4 Sport: ZTE FC – Diósgyőri VTK (NB I, 5. forduló)
* 21.30 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1: Konstancai Viitorul – Gyur-

gyevói Astra (1. liga, 5. forduló)
Szeptember 27., vasárnap:

* 12.00 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1: Bukaresti Metaloglobus – Ko-
lozsvári Universitatea (2. liga, 5. forduló)

* 15.00 óra, M4 Sport+: Gyirmót FC Győr – Vasas FC (NB II, 10. for-
duló)

* 16.45 óra, M4 Sport: Kisvárda Master Good – MOL Fehérvár FC (NB
I, 5. forduló)

* 19.00 óra, M4 Sport: Budapest Honvéd – Újpest FC (NB I, 5. forduló)
* 19.00 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1: Kolozsvári CFR – Chindia

Tîrgovişte (1. liga, 5. forduló)
* 21.45 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1: Jászvásári CSM Politehnica –

Bukaresti FCSB (1. liga, 5. forduló)
Szeptember 28., hétfő:

* 18.00 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1: Nagyszebeni FC Hermannstadt
– FC Botoşani (1. liga, 5. forduló)

* 21.00 óra, M4 Sport: Debreceni VSC – Pécsi MFC (NB II, 10. forduló)
* 21.00 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1: Bukaresti Dinamo – Aradi

UTA (1. liga, 5. forduló)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

Vasárnap arról dönthetünk, hogy húsz év után si-
kerül-e visszaállítani Marosvásárhelyt a fejlődés út-
jára, arról dönthetünk, hogy Marosvásárhely végre
ismét olyan város legyen, ahol otthon érezzük magun-
kat. Olyan város legyen, ahol dolgozni és tanulni
lehet! Olyan város, ahol jövőt tervezhetnek fiatalja-
ink! Vasárnap a jövőnkről döntünk! 

Egy dologgal viszont tisztában kell lennünk: ez
csak közös erővel sikerülhet! Négy éve bebizonyítot-
tuk: a politikai együttműködés az erdélyi magyar po-
litikában nemcsak a magyar érdekek érvényesítését,
hanem a magyarok közötti békességet is megerősí-

tette. Az akkori összefogás hasznos példaként szol-
gálhat ma is a magyar közösség számára Marosvásár-
helyen és Maros megyében! 

Arra kérek mindenkit, hogy vasárnap, szeptember
27-én szavazataival támogassa Soós Zoltánt és Péter
Ferencet! 

Ne feledjük, nem csak a következő négy év, hanem
gyermekeink jövője a tét! 

Győzzön Vásárhely!
Győzzön Maros megye!

Biró Zsolt
Maros megyei parlamenti képviselő

Az egységben erő van!
Sorsdöntő választások előtt áll

Marosvásárhely és Maros megye!

Váratlanul érte a budapestieket a norvégok hirtelen „feltámadása“. Fotó: Aftenposten



ADÁSVÉTEL

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

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

ELADÓ jó állapotban levő Arctic kom-
binált hűtő és fagyasztó. Ára: 350 lej.
Tel. 0770-321-270. (8914-I)

ELADÓ 1300-as Skoda Felicia jó
állapotban, ez évi vizsgával (ITP),
alkudható áron. Tel. 0740-536-554.
(8917)

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

ELADÓ szőlőprés őrlővel. Tel. 0747-
902-450. (8959-I)

ELADÓK 50, 120, 130 literes
boroshordók és egy 50 literes üvegkorsó.
Tel. 0748-185-598. (8963)

KISCICÁKAT ajándékozok. Tel.
0770-546-075. (8968-I)

LAKÁS

KIADÓ 1-2 szobás lakást keresek
hosszú távra. Tel. 0756-607-969.
(8848-I)

KIADÓ Marosvásárhelyen, a N. Băl-
cescu utca 50. sz. alatt 1. emeleti,
saját fűtésű kétszobás lakás, 180
euró + költségek. Érdeklődni a 0744-
563-612-es telefonon. (8864-I)

ELADÓ Marosvásárhelyen 2 szobás,
második emeleti lakás, teljes komfort,
a Foişor utca 48. szám alatt (Dózsa
György u.) pincével. Tel. 0741-221-
827, 14-18 óra között. (8886-I)

ELADÓ kétszobás tömbházlakás a
Mokka mellett és egy tiszta új bojler.
Tel. 0774-455-601, 9-20 óra között.
(8913-I)

KIADÓ a Kövesdombon szépen be-
rendezett, 2 szobás, nagy előszobás
tömbházlakás igényesnek. Tel.
0365/446-207. (8945-I)

SÜRGŐSEN eladó 3 szobás, rende-
zett magánház 500 m2-es telekkel
Kenden, közel Szovátához. Irányár:
34.000 euró, alkudható. Tel. 0755-
309-832. (8949-I)

ELADÓ 2 szobás magánház külön
udvaron a Liviu Rebreanu utcában.
Irányár: 76.000 euró, alkudható. Tel.
0755-309-832. (8949-I)

SÜRGŐSEN vásárolok 2-3 szobás
tömbházlakást Marosvásárhelyen
vagy Szovátán. Tel. 0755-309-832.
(8949-I)

ELADÓ 3 szobás tömbházlakás két
fürdőszobával, új tömbházban, a főtér
közelében, IV. emelet, magánparko-
lóhellyel zárt udvarban. Tel. 0749-
379-314. (8951-I)

ELADÓ 2 szobás tömbházlakás a régi
Tudorban. Tel. 0746-049-408. (8955)

GARZONLAKÁS kiadó. Tel. 0744-
694-380. (8961-I)

KIADÓ egy egyszoba-összkomfortos
tömbházlakás a régi Tudorban, 1
vagy 2 diáklánynak. Tel. 0743-891-
490. (8959-I)

KIADÓ bútorozott garzon a Tudor-
ban. Tel. 0742-198-536. (8964-I)

ELADÓ 3 szobás, I. osztályú, föld-
szinti lakás a régi Tudorban. Ára:
69.000 euró, alkudható. Tel. 0771-
486-907. (8969-I)

KIADÓ hosszú távra 2 szobás, II.
emeleti, bebútorozott tömbházlakás a
Tudorban. Bére: 200 euró + garancia.
Tel. 0746-364-027. (8971-I) 

ELVESZETT

ELVESZTETTEM Aldea Enikő névre
szóló utazási igazolványom. Semmisnek
nyilvánítom. (8957)

MINDENFÉLE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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. (8892-I)

VÁLLALOK építkezési munkát. Tel.
0741-352-972. (8948-I)

TETŐFEDŐ BÁDOGOS vállal bármi-
lyen bádogosmunkát. Tel. 0751-847-
346. (8965-I)

MEGEMLÉKEZÉS

„Jézus tanítványa voltam:
Gyermekekhez lehajoltam,
A szívemhez fölemeltem,
Szeretetre így neveltem.”
(Benedek Elek)
A gyász mély fájdalmával
emlékezünk az egy éve
elhunyt szeretett férjre,
édesapára, apósra, nagy-
apára, testvérre, a kiskendi
VAJDA JÓZSEF egykori
igazgató tanárra. 
Pihenj csendesen a porló hant
alatt,
Mi könnyes szemmel őrizzük
örök álmodat.
Bánatos szerettei. (8929-I)

Szomorú szívvel emlékezünk
szeptember 25-én a leg-
drágább férjre, édesapára, a
körtvélyfájai születésű id.
CSEGEDI ANDRÁSRA
halálának 19. évfordulóján.
Szép emlékét őrzi bánatos
felesége, két fia, lánya,
menyei, veje és öt unokája.
Akik ismerték és szerették,
gondoljanak rá kegyelettel.
Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! (8905-I)

Szomorú szívvel, soha el nem
múló fájdalommal emlé-
kezünk szeptember 25-én
MARTON BOLDIZSÁRRA
halálának első évfordulóján.
Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! Felesége,
lánya, fia és családja, unokája
és családja. Nyugodj
békében! A gyászoló család.
(8912)

Kegyelettel és mély fáj-
dalommal emlékezünk a drága
édesapára, apósra és nagy-
tatára, a torboszlói születésű
MARTON BOLDIZSÁRRA
halálának első évfordulóján.
Nyugodjon békében! Fia,
Csaba és családja. (8909-I)

Szomorú szívvel emlékezem a
drága férjre, a ravai születésű
IZSÁK PÁLRA, aki szep-
tember 23-án 20 éve itthagyott
örökre.
Nem csak az a fájdalom,
amitől könnyes lesz a szem,
hanem amelyet egy életen át
hordozunk némán, csen-
desen. Felesége, Magdi,
testvérei, Terézke és Árpád,
valamint azok családja. (8875)

Sohasem halványul szívünk-
ben emléked, sohasem szűnik
meg lelkünk gyásza érted.
Telhetnek hónapok, múl-
hatnak évek, szívből
szerettünk és nem feledünk
téged. 
Fájó szívvel emlékezünk a
szentgericei SZABÓ
JÓZSEFRE halálának 10.
évfordulóján. Emlékét őrzi
szerető családja. (sz.-I)

Örök az arcod, nem száll el a
szavad, minden mosolyod a
szívünkben marad. Nem az a
fájdalom, amitől könnyes a
szem, hanem amit a
szívünkben hordunk némán,
csendesen.
Soha nem feledünk!
Fájó szívvel emlékezünk id.
NÉMETHY GÉZÁRA, a drága
jó férjre, édesapára, nagy-
tatára halálának 4. év-
fordulóján. Szerető feleséged,
Marika, lányod, Bori és
unokád, Lilla. Nyugodjál
békében! (8942)

Hat hónapja gondolatainkban,
emlékeinkben vagy velünk,
drága ZOLIKÁNK! Nagyon
hiányzol! Nyugodj békében!
Gyászoló szerettei. (p.-I)

Szomorú az út, mely sírodhoz
vezet, nem láthatunk, nem
beszélhetünk már veled.
Virágot viszünk a néma sírra,
de ezzel, ÖCSI, nem
hozhatunk vissza. 
Elrabolt tőlünk a kegyetlen
halál, távozásod, míg élünk,
örökké fáj. Csak az idő múlhat,
feledni nem lehet, amíg élünk,
szívünkben megmarad az
emléked. Küzdöttél, de már
nem lehetett, búcsúztál volna,
de erőd nem engedte, csak a
beteg szíved súgta: isten
veletek, engem már a csönd
ölel és az örök szeretet.
Szemünkben könnyel,
szívünkben örök fájdalommal
emlékezünk halálának 10.
évfordulóján BOÉR LAJOSRA
(VIKING ÖCSI), aki 46 éves
korában távozott el közülünk.
Bánatos édesanyja, nyolc
testvére és kislánya, Enikő.
(8956-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetet mondunk minden-
kinek, akik drága édesanyánk,
özv. SZÉKELY ZSUZSANNA
temetésén részt vettek,
fájdalmunkban osztoztak, sírjára
virágot helyeztek. Emlékét őrzik
gyermekei és azok családja.
(8940-I)
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A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények,

reklámok tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!

Bennem él egy arc, egy végtelen
szeretet, 
amit tőlem soha senki el nem vehet. 
Téged elfelejteni soha nem lehet, 
csak muszáj az életet élnem
nélküled. 
Nem hallom a hangod, nem látom az
arcod, 
hiába szólítlak, te már azt nem
hallod. 
Virágot viszek egy néma sírra, 
de ezzel téged nem hozhatlak
vissza. 
Tudom, hogy nem jössz, de olyan jó
várni, 
hazudni kell a szívnek, hogy ne tudjon fájni.
Fájó szívvel emlékezik felesége NAGY JÓZSEFRE halálának 5.
évfordulóján. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! (8939-I)

Szeptember 27-én lesz egy éve annak, hogy
DR. BUKSA KÁLMÁN

itthagyott bennünket. Az Ő csendes, szerény és méltó módján
távozott, úgy, ahogyan élt és ahogyan a betegségét is viselte, senkit
nem terhelve fölöslegesen a problémájával. Mindentől megkímélte
és megvédte a családot, de a legnagyobb fájdalomtól nem tudott
minket megvédeni: nem tudott megóvni attól, hogy szembesülnünk
kelljen az Ő hiányával, a tátongó űrrel, amit maga mögött hagyott.
Egy éve próbáljuk megérteni, hogy hogyan lehet ezzel a
fájdalommal együtt élni, és próbáljuk nyugtatni magunkat azzal,
hogy súlyos betegsége ellenére a Jóisten megengedte, hogy
mindvégig megőrizze méltóságát, és hogy ne szenvedjen olyan
nagyon.
Csak iránta érzett szeretetünk maradt nekünk és az emléke –
kitörölhetetlenül…

A gyászoló család. (8944-I)
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SZEPTEMBER 27-ÉN 
SZAVAZZUNK
B I Z T O N S Á G B A N ! TARTSUNK EGY MÉTER TÁVOLSÁGOT!

FERTŐTLENíTSüNK! VISELJüNK
MASZKOT!


