
A Bálványosi Nyári Szabadegyetem és
Diáktábor (Tusványos) első napján a
honosítási sikertörténet mellett az er-
délyi magyarság elvándorlásáról, az
óvodafejlesztésekről és a medveveszély
elhárításáról is tartottak panelbeszélge-
tést. Csütörtökön délelőtt az anyanyelvi
oktatás és a megélhetési politizálás ke-
rült terítékre.

Burus-Siklódi Botond, a 25 éves Romániai
Magyar Pedagógusok Szövetségének elnöke hi-
ányérzetének adott hangot amiatt, hogy jelen
pillanatig nincs meg az a háttérintézmény-rend-
szer, amely segíthetné a szakmai munkát. A leg-
több félreértés, párhuzamosság a koordináció
hiányából ered – mondta, hozzátéve, hogy szük-
ségesnek tartja egy közoktatási tanács létreho-
zását, amelyben az oktatáspolitika, az
oktatásirányítás és a civil szervezetek egyaránt

képviseltetnék magukat. Szintén hiányolta a
szülőkkel való együttműködés országos szerve-
zeti kereteit.

Megjegyezte: 160 ezer magyar gyermekkel
foglalkozik jelenleg mintegy 10-12 ezer peda-
gógus. A problémák között említette még az
alacsony gyermekszámot, valamint az asszimi-
lációt és a migrációt.

Székelyzászló-fóbia
A minap az államelnök a két székely megyébe látogatott,

ahol bukaresti „elemzők” szerint rettenetesen megalázták:
állva kellett végighallgatnia a székely himnuszt, és ha még ez
sem lett volna elég, székely zászlóval ajándékozta meg Csík-
szereda polgármestere. Az esemény előrejelezhető vihart ka-
vart a Dâmboviţa-parti hazafik keblében. De valóságos
traumát okozott az egyik vásárhelyi parlamenti képviselőnek
is, aki nemes felháborodásának egy közösségi oldalon posztolt
„elemzésben” adott hangot.

Az elemzők a tévékben és blogbejegyzésekben hisztérikusan
reagáltak az eseményekre és a székelyföldi helyhatóságok
„szemtelenségére”, akik szerintük kizárólag csak magyar
problémákat vetettek fel, a románokról – akiknek nagy részét
„elűzték” vagy asszimilálták – egyetlen szót sem ejtettek. 

A háborgók azt is felhánytorgatták, hogy a látogatás szer-
vezésébe nem vonták be a két székely megye prefektusait, az
egészet „az RMDSZ ellenőrzése alatt álló” helyi hatóságokra
és az elnöki hivatalra bízták.

A fent említett képviselő ennél is tovább ment, és azt állí-
totta, hogy az elnök akarva-akaratlanul „aláásta” a prefek-
tusok tekintélyét, kizárólag „az RMDSZ helyi grófjaival”
tárgyalt, és egy asztalhoz ült le korrupciógyanús politikusok-
kal. Így aztán a tanácskozás „az RMDSZ által, az elnöki 
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Egzotikus állatok
búcsúműsora
A németországi Gärtner cirkusz soka-
dik alkalommal jár városunkban, látvá-
nyos produkcióját a hét végén,
péntektől vasárnapig esténként 7 órá-
tól a Sziget utcai ASA- stadion parko-
lójában láthatja a publikum. 
____________2.
A gyűlöletbeszéd
nem tartozik 
a szólásszabadság
hatálya alá
Nem tartozik a szólásszabadság hatá-
lya alá az interneten terjesztett iszla-
mista gyűlöletbeszéd – mondta ki
csütörtöki ítéletében az Emberi Jogok
Európai Bírósága (EJEB).
____________3.
86 éves olvasónk
lett a szerencsés
nyertes 
A World Travel Shop utazási iroda és
a Népújság közös nyereményjátéká-
nak már hagyománya van, és Kele-
men Barna szerint a tapasztalat azt
mutatja, hogy eddig mindig jó helyre
került a nyeremény, többször olyanok-
nak a nevét húzták ki a sorsoláskor,
akik nem voltak nyaralni az elmúlt
években.
____________4.
Aki szenvedéllyel
tanítja a rovásírást
Varga Sándor unitárius lelkész 31 évi
nyárádszentmártoni szolgálat után
ötödik éve Szovátán dolgozik. A Nyá-
rádmentén, a Sóvidéken és az ország-
határokon túl is nemcsak mint lelkészt,
jó szónokot, hanem mint az ősmagyar
rovásírás szenvedélyes oktatóját is is-
merik.
____________15.

Balkán Fanatik-koncert szerda este Fotó: MTI

Tusványosi kerekasztal-beszélgetések

Kevés a gyerek, nő az elvándorlás



Hüllők, tevék, lámák, egy szere-
tetre méltó elefánthölgy, illetve
akrobaták és nevettetők várják
műsorukra ezekben a napokban
a marosvásárhelyi gyermekeket
és felnőtteket. A németországi
Gärtner cirkusz sokadik alka-
lommal jár városunkban, látvá-
nyos produkcióját a hét végén,
péntektől vasárnapig esténként
7 órától a Sziget utcai ASA- sta-
dion parkolójában láthatja a
publikum. 

Az előadás forgatókönyvét termé-
szetesen nem tárta fel a társulat, né-
hány részletet azonban a bemondó
szerepét játszó Gino a csütörtök esti
első fellépés előtt elárult lapunknak.

– A Gärtner cirkusz évek óta Maros
megyében is felhúzza a sátrát. Iskola-
időben, amikor szórólapokat osztunk
ki a tanintézetekben, és úgy népszerű-
sítjük az előadásunkat, rendszerint
hosszabb ideig maradunk, ezúttal vi-
szont csak négyszer lépünk közönség
elé, vasárnap lesz az utolsó előadunk.
Legutóbb Tordán léptünk fel. Ami a
műsort illeti, a fergeteges hangulatról
a két bohócunk gondoskodik. A léleg-
zetelállító pillanatok közül a halálke-
rék nevű műsorszámunkat emelném
ki, amellyel a társulat legfiatalabb, 19
éves tagja kápráztatja el a nagyérde-
műt. 

– Kizárólag németországi művészek,
idomárok alkotják a Gärtner cirkuszt?

– Nagyrészt, de bulgáriai, szlové-
niai, horvátországi és romániai kollé-
gáink is vannak. A műsorunk minden
évben változik, megújul. Jelenleg több
mint ötven állatunk van, közöttük
olyan egzotikusak is, amelyeket a cir-
kuszi produkciókra vonatkozó új tör-
vény miatt nagy valószínűséggel
utoljára láthat a közönség. Hüllők, óri-
ásteknősök, aligátor és kajmán veszi
majd birtokba a porondot, illetve most
még az egyik legnépszerűbb műsor-
számunkra, Mandra, a nőstény elefánt
produkciójára is sor kerül. Ismétlem,
valószínűleg Marosvásárhely az utolsó
város, ahol még egzotikus állatainkkal
lépünk a publikum elé. A lovas show
persze az elkövetkezőkben is megma-

rad. Ezt is nagyon kedvelik a gyer-
mekek, az pedig, hogy a szünetben lo-
vagolni is lehet a pónikon, külön
élményt jelent nekik.

Beszélgetésünk végén Gino sorra
mutatta be a társulat négylábú tagjait.
Szimba, a teve, az első szóra odajött
hozzá, szelíden hagyta magát megsi-
mogatni, akárcsak Moni, a zebra és
Szultán, az egyik póniló. A békés nős-
tény elefánt ormányával jelezte, hogy
érdekli a társaságunk. Rövid látogatá-
sunk során azt is megtudtuk, hogy a
cirkusz legifjabb tagja egy öt hónapos
szamárcsikó, ő persze nem látható az
előadásokon.

A Gärtner cirkusz produkcióit pén-
tektől vasárnapig este 7 órai kezdettel
tekinthetik meg az érdeklődők az
ASA-stadion parkolójában. 

Július 21., péntek:
* 18.30 óra: Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK – Bukaresti

Juventus
* 21.00 óra: Temesvári Poli ACS – Bukaresti FCSB
Július 22., szombat:
* 18.30 óra: USK Craiova – Concordia Chiajna
* 21.00 óra: Kolozsvári CFR – Konstancai Viitorul

Július 23., vasárnap:
* 18.30 óra: Jászvásári Politehnica – Medgyesi Gaz Metan
* 21.00 óra: Bukaresti Dinamo – Botoşani FC
Július 24., hétfő:
* 21.00 óra: Voluntari FC – Astra Giurgiu 
Valamennyi mérkőzést élőben közvetíti a DigiSport, a

DolceSport és a Look TV/Plus.

Reneszánsz koncert és táncház 
Július 22-én, szombaton délután 3 órától a marosszent-
györgyi kultúrotthonban a csíkszeredai Codex reneszánsz
együttes koncertjével folytatódik a MaKiTa nemzetközi mű-
vészeti gyerektábor. A koncert után a résztvevők és az ér-
deklődők megismerkedhetnek az erdélyi főúri táncokkal.
Támogatók: Marosszentgyörgyi Polgármesteri Hivatal,
Maros Megyei Tanács és a Communitas Alapítvány. 

27 projektet finanszíroz Mezőpanit 
A Mezőpaniti Polgármesteri Hivatal idén kiemelten támo-
gatja a civil szféra kezdeményezéseit. A községhez tartozó
öt faluban működő különböző felekezetű egyházak tíz pro-
jektjét finanszírozzák. Támogatják a községben működő
alapítványokat és egyesületeket is, többek között a Mo-
nográfia Alapítványt, a Pro Pambus Ifjúsági Egyesületet,
a Csittszentivánért Fejlesztési Egyesületet, a Bandi Dezső
Kulturális Egyesületet, a mezőbergenyei Kincsásó Egye-
sületet, a Maros-mezőségi Művésztelep Egyesületet,
sportegyesületeket. A nyertes pályázatok 27 projektjét
összesen 200.000 ezer lejjel támogatja a helyi önkor-
mányzat – tájékoztatott Bodó Előd Barna polgármester. 

Székely-mezőségi népzene- 
és néptánctábor 

Mezőbergenyében július 26-30. között tartják a népzene-
és néptánctábort, ahol naponta 10, illetve 16 órától mező-
madarasi és mezőpaniti táncokat, népi gyermekjátékokat,
18 órától népdalokat oktatnak, esténként táncház lesz.
Csütörtökön este 8 órától fellépnek a mezőpaniti hagyo-
mányőrző táncosok, szombaton 20 órakor Köllő Miklós a
népi hangszereket mutatja be, 21.30 órakor fellép a Be-
kecs néptáncegyüttes. Vasárnap 11 órától református is-
tentiszteletet tartanak, délután 4 órakor a tánccsoportok
mutatkoznak be. Néptáncot Kásler Magda, Farkas Sándor
Csaba, Gagyi Lóri és Bende Szende, míg gyermekjátéko-
kat Gálfi Gizella tanít. Zenél az Üver zenekar. Az eseményt
a Kincsásó Egyesület szervezi. 

Citeraoktatás Erdőcsinádon
Erdőcsinádon július 24–30-án nyolcadjára tartanak citera-
oktató tábort. Az oktatók: Bíró László, Hunyadi-Bőr Gyula,
Juhász Kitti, Tar Csilla-Eszter. Meghívottak: Pávai István
néprajzkutató, aki 25-én, kedden este fél 8 órakor tart elő-
adást, továbbá Kilyén Ilka Magyar Örökség díjas színmű-
vész, valamint a Habakuk Ifjúsági Bábjátszó Egyesület. 

Hírszerkesztő: Mezey Sarolta

Ma DÁNIEL és DANIELLA,
holnap MAGDOLNA napja.
MAGDOLNA: a héber ere-
detű Magdaléna (jelentése:
Magdala városából származó
nő) magyar alakváltozata.

21., péntek
A Nap kel 

5 óra 49 perckor, 
lenyugszik 

21 óra 6 perckor. 
Az év 202. napja, 

hátravan 163 nap.
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vALUTAÁRFOLyAM
BNR – 2017. július 20.

1 EUR 4,5654
1 USD 3,9685

100 HUF 1,4916
1 g ARANy 157,9884

IDŐJÁRÁS
kánikula

Hőmérséklet:
max. 330C
min. 170C Nagy Székely Ildikó

Megyei hírek

Helyi termelők vására
Marosvásárhelyen, a Magyar Termék nagydíjas Petry Lát-
ványműhely és Múzeum udvarán ma reggel 8 órától este
7 óráig ismét a helyi termelők vásárára (Local Farmers’
Market) várják az érdeklődőket. A vásár bő felhozatalt
kínál a különböző hagyományos és helyi termékekből,
úgymint: hústermékek, tejtermékek, sajtok, méz, lekvárok,
szörpök, gyümölcslevek, borok, pálinka, zöldség, gyü-
mölcs, teák, fűszerpaprika, olajok, valamint kézműves ter-
mékek (házi készítésű kencék, szappanok, táskák,
pénztárcák, ékszerek). A rendezvényre látogató kerékpá-
rosokat ingyenlimonádéval kínálják.

Szent Anna-napi búcsú 
Székelybósban
A Székelybósért Egyesület a Bethlen Gábor Alap támoga-
tásával július 21–23-án Szent Anna-napi búcsút szervez,
melynek célja a régi hagyomány újraélesztése, a faluból
elszármazottak számára lehetőséget teremteni a találko-
zásra, valamint a magyar közösség erősítése. A búcsún a
résztvevőknek alkalmuk lesz betekintést nyerni a színját-
szás, a magyar népzene rejtelmeibe, de a lovas bemutató,
valamint Kárpát-medencei borok kóstolása sem marad el.
A gyerekeknek külön programok lesznek: gyöngyfűzés,
arcfestés, mesejáték, és a hagyományos körhintát is ki
lehet próbálni. Kézművesmunkák, gyöngyök, mézek, le-

vendulából készült kellékek, festett tányérok csalogatják a
látogatókat a vásárba.

Székesi falunap
A hét végén zajlik a székesi faluünnep. Július 22-én, szom-
baton délelőtt 10 órakor lóversennyel indul a rendezvény-
sorozat. 15 órától gyermekeknek rendeznek atlétika- és
kerékpárversenyt. A kicsik ugrálóvárban is szórakozhatnak,
és az arcfestés sem marad el. 16 órakor kezdődik a ló-
szépségverseny, az eredményhirdetésre 19.30-kor kerül
sor. 19.40-kor Halmágyi Éva és Bonczidai Dezső bábmű-
vészek előadják a Piroska és a farkas című mesejátékot. A
továbbiakban a vajdaszentiványi néptánccsoport lép fel,
majd a Corax együttes koncertezik. A napot tűzijáték zárja.
23-án, vasárnap délelőtt 10.30-kor ünnepi istentiszteletet
tartanak a református templomban, 13 órakor pedig bú-
csús szentmise kezdődik a római katolikus templomban.

Nemzetközi sportvetélkedő 
Marosvécsen 
A Marosvécsi Neuropszichiátriai és Rehabilitációs Köz-
pontban a Nyugat-Európában népszerű nemzetközi pé-
tanque-verseny (golyós játék) zajlik. A rendezvényt idén
másodszor szervezik meg dr. Barabás Dénes vezetésé-
vel, hiszen nagyon jó nyári tevékenységnek, kikapcsoló-
dásnak bizonyult. Az intézetben ápoltak mellett szlovákiai
és magyarországi vendégekből álló csapatok mérik össze
erejüket – tájékoztatott dr. Pokorny László, az intézmény
vezetője. 

RENDEZvÉNyEK

A csütörtöki lottóhúzás nyerőszámai
15, 27, 21, 6, 14+8 NOROC PLUS:232982 

17, 2, 31, 33, 22, 34 SUPER NOROC: 127785

7, 14, 44, 27, 45, 4 NOROC: 5744661

Fotó: Nagy Tibor

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 8-14 óra között, szombat – vasárnap zárva.

Tel.  0742-828-647

Cirkuszvarázs a Sziget utcában
Egzotikus állatok búcsúműsora

A labdarúgó 1. liga 2. fordulójának televíziós közvetítési rendje

Sorsolás a SZERKESZTŐSÉGBEN KEDDEN, 
július 25-én 16 órakor!

A Népújság szerkesztősége kedden 16 órától tartja a júniusi 
Népújság-kosár sorshúzását a szerkesztőségben (Dózsa György utca 9. szám,
2. emelet). Gazdára talál a három élelmiszerrel teli NépújsáG-kosár-júNIUs
(kosaranként 100 lej értékben, ebből kettő a marosvásárhelyi, egy a vidéki olvasóknak), a Hűsé-
ges előfizető – júLIUs nyeremény (4x150 lej) és a Hűségtombola-díj (100 lej).
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Toader–Timmermans-találkozó
Az igazságszolgáltatási rendszer átszervezésével
kapcsolatos törvénytervezet-csomag kidolgozásáról
fog tárgyalni jövő héten Brüsszelben Tudorel Toader
igazságügyi miniszter az Európai Bizottság első al-
elnökével, Frans Timmermansszal – jelentette be a
szaktárca vezetője a csütörtöki kormányülésen. Tu-
dorel Toader elmondta, jövő hétre Timmermansszal
találkozót beszélt meg, amelynek során az igazság-
szolgáltatásra vonatkozó törvénytervezet-csomag
alapelveiről folytatnak majd eszmecserét. Az igaz-
ságügyminiszter szerint a tervezetet szeptember el-
sején hagyhatja jóvá a kormány, ezután terjesztik a
parlament elé. (Agerpres)

„Felleltározzák” 
az állami alkalmazottakat

Az állami szektor alkalmazottainak „felleltározását”
célozza az a rendelet, amely a közszférában történő
alkalmazások befagyasztását írja elő – jelentette ki
Mihai Tudose miniszterelnök a csütörtöki kormányü-
lésen. „Nem rúgunk ki senkit. Befagyasztjuk az al-
kalmazásokat. (…) Igyekszünk hatékonnyá tenni a
közigazgatási tevékenységeket. Nagyon tisztán fel-
leltározzuk mindazokat, akik az állam alkalmazottai.
Úgy kellene, hogy ne csak az államnál, hanem az
államért dolgozzanak” – tette hozzá a kormányfő.
(Agerpres)

Személygépkocsival ütközött 
a Bukarest – Budapest 
nemzetközi vonat

Személygépkocsival ütközött csütörtökön a Bukarest
– Krajova – Temesvár – Budapest nemzetközi vonat.
A baleset Drobeta Turnu Severin és Strehaia telepü-
lések között, egy vasúti átjárónál történt. A CFR tá-
jékoztatása szerint a személygépkocsi vezetője
figyelmen kívül hagyta a Szent András-keresztet, és
anélkül hajtott rá a sínekre, hogy alaposan körülné-
zett volna. A vonaton 120 személy utazott, senki
nem sérült meg. A CFR közleménye nem tért ki arra,
hogy mi történt a személygépkocsi vezetőjével. Az
ütközés során a mozdony megrongálódott, ezért pót-
mozdonyra volt szükség. (Agerpres)

Sárga riadó
Elsőfokú, sárga riadót rendelt el az Országos Meteo-
rológiai Szolgálat (ANM) a hőség miatt az ország ki-
lenc nyugati megyéjében. A jelzés péntekre,
szombatra és vasárnapra érvényes. A meteorológu-
sok arra figyelmeztetnek, hogy 21–23-án a hőhullám
továbbterjed az ország legnagyobb részére, egyre
kellemetlenebb lesz a hőség, a legmagasabb hő-
mérsékleti értékek 33-36 fok között alakulnak majd.
A Bánságban, a Partiumban, Olténia nyugati és Er-
dély délnyugati részén a hőmérséklet csúcsértéke
elérheti a 37-38 fokot is. Viszonylag nagy területen
haladja meg a hőmérséklet-páratartalom index (ITU)
a kritikus, 80-as egységes határt. Az ANM szerint
ugyanakkor az északi, nyugati területeken, a domb-
és hegyvidékeken megnövekedhet a légköri instabi-
litás. (Mediafax)

hivatal cinkos beleegyezésével kidolgozott, olcsó szín-
játék” volt. A magyar elöljárók, mintegy 300-an, „kép-
zelt sérelmekkel” fárasztották az államfőt, háttérbe
szorítva a székelyföldi románokat, amivel „újra bebizo-
nyították, hogy nem igazi politikusok, hanem olcsó ri-
pacsok” – állította „elemzésében” a magyar grófok
rögeszmés gyűlölője.

Számára az egyetlen öröm az ürömben, ha egyáltalán
örömnek lehet nevezni, az volt, hogy az államfő a szé-
kely zászlóért cserébe állami lobogót adott az említett
polgármesternek, és hogy a gyűlésteremben nem volt ki-
tűzve „a székely szeparatizmus jelképe”. Illetve, az
elnök „nem süllyedt le” az RMDSZ-es „grófok” szint-
jére. Ja, és nem értett egyet „az etnikai alapú területi
autonómiával”.

Ehhez hasonló kommentárok folytak ki a televíziókból
és képviselőnkhöz hasonló érzelmű hazafik tollából.
Amivel természetesen nőtt a nézettségük, a magányos
írnokok pedig legalább „kiírták magukból” nemzetféltő
fájdalmukat, és villanásnyi figyelmet kaptak azoktól,
akik éppen akkor „fészbukoztak”. 

Érdekes, hogy a háborgók egyike sem beszélt arról,
hogy az esetleges székelyföldi fejlesztések nemcsak a
székelyeknek lennének jók, hanem az ott élő románok-
nak is, akikért – legalábbis a nyilatkozatok szintjén –
szakad meg a szívük. Aggodalmukból ennyire már nem
futotta. Leragadtak a székelyzászló-fóbiánál.

Székelyzászló-fóbia
(Folytatás az 1. oldalról)

Ország – világ

Nem tartozik a szólásszabadság
hatálya alá az interneten terjesz-
tett iszlamista gyűlöletbeszéd –
mondta ki csütörtöki ítéletében
az Emberi Jogok Európai Bírósága
(EJEB).

Az ügy előzménye, hogy a 2012-ben
feloszlatott Sharia4Belgium szalafista
terrorcsoportot vezető Fouad Belkace-
met gyűlöletbeszéd miatt elítélte egy
belga bíróság, amiért olyan videókat töl-
tött fel az internetre, amelyekben a „hi-
tetlenek” legyőzésére, megleckéz-
tetésére, és szent háborúra szólított fel,
illetve a saría, az iszlám törvénykezés
bevezetését sürgette.

A terrorszervezet működtetése miatt
tizenkét évi börtönbüntetését töltő férfi
az EJEB-hez fordult fellebbezéssel,
mondván, hogy nem állt szándékában
gyűlöletet vagy erőszakot szítani, pusz-
tán elmondta a véleményét, amely meg-
látása szerint így a szólás- és a
vallásszabadság hatálya alá tartozik.

A bírói fórum azonban csütörtökön
egyhangúlag elutasította a beadványát.

A strasbourgi székhelyű törvényszék
megállapította, hogy Belkacem kijelen-
tései gyűlöletkeltőek voltak és erő-
szakra buzdítottak a nem muszlimokkal
szemben, ezért nem összeegyeztethe-
tőek a tolerancia, a társadalmi béke és a

megkülönböztetés tilalmának értékei-
vel.

Mint az ítéletet ismertető közlemény-
ben írták: a férfi megpróbálta „eltéríteni
valódi céljától” az Emberi Jogok Euró-
pai Egyezményének a véleménynyilvá-
nítás szabadságáról szóló cikkét, és
olyan célokra felhasználni azt, amelyek
nyilvánvalóan ellentétesek az egyez-
mény szellemével.

A marokkói-belga kettős állampolgár-
ságú Fouad Belkacem által vezetett Sha-
ria4Belgium egyebek mellett fiatalokat
toborzott a Szíriában küzdő dzsihadisták
számára Belgiumban, legfőképpen Ant-
werpenben és környékén. (MTI)

Emberi Jogok Európai Bírósága:
A gyűlöletbeszéd nem tartozik 
a szólásszabadság hatálya alá

Romániában 17 százalékkal nőtt
az új járművek értékesítése az
első fél évben a tavalyi azonos
időszakhoz képest – közölte a
román autógyártók és -importő-
rök egyesülete. 

A vizsgált időszakban 71 603 új
jármű talált gazdára. A vevők mintegy
kétharmada jogi személy volt. A magán-

személyek aránya 34 százalékot ért el,
ami jelentős növekedés tavalyhoz ké-
pest, hiszen akkor az arányuk még 21
százalék volt. Az eladott új járművek
közül csaknem 59 ezer személygépkocsi
volt, ami 21 százalékos bővülés 2016.
január-június közötti időszakához mér-
ten. A haszongépjárművek esetében 0,5
százalékos csökkenést jegyeztek.

A vizsgált időszakban 253 ezer hasz-
nált járművet is értékesítettek Romániá-
ban, 84 százalékkal többet, mint egy
évvel korábban. Ez a látványos növeke-
dés azzal magyarázható, hogy februártól
a román kormány eltörölte a környezet-
védelmi illetéket, emiatt jelentősen ol-
csóbb a használt autók forgalomba
helyezése. (MTI)

Úgynevezett vertikális földgázfo-
lyosó létrehozásáról írt alá me-
morandumot Bulgária, Görög-
ország, Magyarország és Romá-
nia szerdán Bukarestben – kö-
zölte a Transgaz gázvállalat.

A memorandumot a négy ország gáz-
hálózatát működtető és kezelő vállalatok
vezetői írták alá. Magyarországot a Mol-
csoport részét képező FGSZ képviselte.

A Transgaz közleménye szerint az
emlékeztetőben a felek megerősítették
szándékukat, hogy összekötik a négy or-
szág gázhálózatát, és lehetővé teszik az
energiaszállítást Görögországból az Eu-

rópai Unió irányába Bulgárián, Romá-
nián és Magyarországon keresztül, biz-
tosítva a kétirányú szállítás technikai
feltételeit. A memorandum képezi a jö-
vőbeli együttműködés alapját.

A vertikális földgázfolyosó létrehozá-
sáról tavaly szeptember 9-én Budapes-
ten fogadtak el nyilatkozatot. Akkor
írták alá a bolgár–román–magyar–oszt-
rák gázfolyosó 179 millió eurós támoga-
tási szerződését a közép- és
délkelet-európai földgáz-összekötteté-
sek megteremtését és az energiabizton-
ság megerősítését célzó CESEC
munkacsoport miniszteri ülésén. Akkor

egyetértési megállapodás született Uk-
rajna, Románia, Bulgária és Görögor-
szág szállítási rendszerirányítói között a
transz-balkáni földgázvezeték kétirá-
nyúsításáról is.

A CESEC 2015 februárjában alakult,
miután Oroszország leállította a Déli
Áramlat projektet. A részt vevő orszá-
gok: Ausztria, Bulgária, Görögország,
Horvátország, Magyarország, Olaszor-
szág, Románia, Szlovákia, Szlovénia és
az Európai Bizottság. Az együttműködés
feladata összehangolni a határokon át-
nyúló energetikai projektek fejlesztését
és végrehajtását. (MTI)

Az első fél évben 
17 százalékkal nőtt az új járművek eladása

Földgázfolyosó létrehozásáról írt alá memorandumot
Görögország, Bulgária, Magyarország és Románia

Nyílt levélben bírálták Lengyelor-
szágban a kormányzó Jog és
Igazságosság (PiS) párt szerintük
demokráciaellenes intézkedéseit
Lech Walesa, Aleksander Kwasni-
ewski és Bronislaw Komorowski
volt államfők – adta hírül szerdán
a Gazeta Wyborcza című ballibe-
rális napilap, a levelet is közzé-
téve.

„A Jog és Igazságosság kormányának
egy sor demokráciaellenes és alkot-
mányellenes döntéséből fakadó fenye-
getéssel szemben mi a minden embert,
(...) a Lengyel Köztársaság állampolgá-
rait megillető alapvető szabadságjogok
mellett állunk. (...) A jogállamiság és a
demokratikus értékek megőrzéséért küz-
dünk. Nem egyezünk bele abba, hogy
elvegyék tőlünk az alapvető állampol-

gári jogokat és a gyülekezési szabadsá-
got” – olvasható a levélben, amelyet a
volt elnökök mellett számos ellenzéki
szimpatizáns is aláírt. „Gyermekeink és
az ő gyermekeik oldalán állunk, akiknek
joguk van egy szabad, demokratikus,
modern hazában élniük a 21. század-
ban.”

A volt elnökök azzal egy időben tet-
ték közzé a nyílt levelet, hogy az Euró-
pai Bizottság a vitatott igazságügyi
reform felfüggesztésére szólította fel a
lengyel kormányt.

A levélírók a legfelsőbb bíróságról
(SN) szóló, a kormányzó Jog és Igazsá-
gosság (PiS) párt képviselői által a múlt
héten benyújtott törvényjavaslattal kap-
csolatban is kifejtették álláspontjukat.
„Mi, állampolgárok, tekintet nélkül a
köztünk lévő különbözőségekre és párt-

állásra, a jogaink oldalán állunk (...)
Harcolunk, mert a legfelsőbb bíróságért
vívott vesztes csata a jelenlegi kormány
diktatúrájának adná meg a kezdőlökést.
Együtt állunk (Jaroslaw) Kaczynskival
(a PiS elnökével) szemben, mert az
előző generációk nem bocsátanák meg
nekünk a feladás és a gyávaság bűnét” –
írták.

A „Mi, állampolgárok” című levélben
az egykori államfők a PiS szerintük be-
vándorlásellenes politikájával szemben
is állást foglaltak. „A halál elől mene-
külő és a demokratikus országokban”
menedéket keresők „oldalán állunk.
Lengyelország történelme az emberi
szolidaritás története, és ezeket a de-
mokratikus értékeket fogjuk követni” a
háború borzalmai által sújtott családok
esetében is – fogalmaztak. (MTI)

Nyílt levélben bírálták a lengyel kormány 
„demokráciaellenes intézkedéseit” 

A július 15-i Saber Guardian hadgya-
korlat alatt történt incidenst, amikor el-
süllyedt egy kétéltű páncélozott
csapatszállító, profi módon kezelték,
abban az értelemben, hogy gyorsan és
hatékonyan kimentették a katonákat –
állapította meg csütörtökön Adrian Ţu-

ţuianu hadügyminiszter. Hozzátette:
„Nincs olyan hadgyakorlat, amelyen ne
történne valamilyen incidens. Kiugrik
ejtőernyővel, kificamodik a bokája,
netán eltörik a lába, előfordul… Ezt a
balesetet profi módon kezelték abban az
értelemben, hogy gyorsan és hatékonyan

kimentették a katonákat. Ma vagy hol-
nap kihúzzuk a TAB-ot is a mederből, és
megvizsgáljuk, hogy műszaki vagy eset-
leg más hiányosságok vezettek az inci-
denshez” – mondta a hadügyminiszter,
aki részt vett a légierő napja alkalmából
szervezett ünnepségen. (Agerpres)

„Nincs hadgyakorlat incidensek nélkül” 



Erdei Ildikó, a temesvári Bartók
Béla Líceum igazgatója egy okta-
táskutató intézet hiányát tette szóvá,
s azt, hogy nincsenek együttműkö-
dési keretek, fórumok. Fő kérdés,
hogy kié a döntés, kié a felelősség
– mutatott rá. Hozzátette: az elmúlt
években született egy szakmai
anyag, amely számos konkrét javas-
latot tartalmaz, de nem történt elő-
relépés. Kell a létszám és a stratégia
is – hangsúlyozta.

Erdei Ildikó jónak nevezte a Rá-
kóczi Szövetség oktatási kezdemé-
nyezéseit, amelyek szerinte
átvehetők a tömbmagyarság eseté-
ben is. Feltételként jelölte meg,
hogy legyenek jó pedagógusok,
szerinte az ő anyagi-erkölcsi státu-
sukat is meg kellene erősíteni.

Kitért arra is: a marosvásárhelyi
katolikus iskola ügye megmutatta,
hogy mennyire kiszolgáltatott hely-
zetben vannak. Jogi tanácsadó iroda
működtetése megoldást jelenthetne
– jegyezte meg. (A panelbeszélgeté-
sen elhelyezték a marosvásárhelyi
katolikus líceum kétnyelvű molinó-
ját Ne játsszanak a gyermekeink sor-
sával! felirattal, jelezve: az érintettek
tovább harcolnak az iskoláért.)
Egymillió állampolgársági 
kérelem

A napokban adták be az egymil-
liomodik állampolgársági kérelmet
– jelentette be Semjén Zsolt magyar
miniszterelnök-helyettes szerdán.
Elmondta: ezzel sarokkövéhez ér-
kezett a magyar nemzet 2010-ben
elkezdődött közjogi egyesítése. 

Az első nap panelbeszélgetései
között szó volt arról is, hogy vál-
tozó intenzitással és célországokkal,
de folyamatos az erdélyi magyarság
kivándorlása, s az utóbbi időben fo-
kozottan érinti a szórványterülete-
ket. Péti Márton, a Nemzetstraté-
giai Kutatóintézet vezető tanács-
adója elmondta: a Népesedéstudo-
mányi Kutatóintézet és intézetük
közös felmérésben vizsgálta a Ma-
gyarországra történő áttelepülést. A
Kárpát-medencében az elmúlt száz
évben kimutathatóak a migrációs
folyamatok, és ez független a poli-
tikai viszonyoktól. Hozzátette: ha

ez a folyamat nem indult volna el,
akkor a magyarországi népesség 10
évvel korábban csökkent volna 10
millió alá. 

Klaus Iohannis román államfő
kedden tett székelyföldi látogatása
kapcsán Semjén Zsolt kijelentette,
hogy korrektnek és pozitívnak tartja
azt. A miniszterelnök-helyettes úgy
vélekedett, hogy elindult egyfajta
párbeszéd az autonómia elfogadta-
tása tekintetében. A Iohannis által is
támogathatónak nevezett regionális
autonómia nagyon közel áll ahhoz
a területi autonómiához, amelyet
Székelyföld számára kérnek a szé-
kelyek – mutatott rá Semjén Zsolt.

Toró T. Tibor, az Erdélyi Magyar
Néppárt (EMNP) ügyvezető elnöke,
a Tusványos egyik alapítója a meg-
nyitón úgy vélekedett: bár a román
államfő nyilatkozatai túl sok opti-
mizmusra nem adnak okot, megte-
remtődhet annak reménye, hogy
Klaus Iohannis moderátora lesz a
román–magyar párbeszédnek.
A többnyelvűség gúzsba
kötve

Anyanyelvhasználat terén tulaj-
donképpen ex lex állapot van, hi-
szen ami megvalósítható Kovászna
és Hargita megyében, az már Maros
megyében sem működik maradék-
talanul, a többi megyékben nem is

sikerül ezeket a jogokat kikénysze-
ríteni – Székely István, az RMDSZ
ügyvezető alelnöke a Gúzsba kötött
többnyelvűség című, szerdai be-
szélgetés moderátoraként már indí-
táskor rávilágított a romániai
közigazgatási törvény kétértelműsé-
gére. 

A megoldás a regionális hivata-
los nyelv bevezetése lenne, hangsú-
lyozta Székely István, aki előbb a
törvényes lehetőségekre kérdezett
rá, majd arra is, hogy a lakosság ho-
gyan viszonyul az anyanyelvhasz-
nálat kérdéséhez. „Amíg a lakosság
úgy érzi, hogy szívességet vár el a
hivataltól és megpróbál megfelelni
a hivatalnok komfortérzetének, nem
pedig jogait érvényesítené, addig
kérdés, hogy előre lehet-e lépni a
nyelvi jogok terén” – fogalmazta
meg a kétnyelvűség mindennapos
dilemmáit Székely István.

Péter Ferenc, a Maros Megyei
Tanács elnöke a 215-ös közigazga-
tási törvény kisebbségi nyelvhasz-
nálatra vonatkozó előírásainak
hiányosságaira hívta fel a figyelmet.
„A gyakorlat az, hogy azokon a te-
lepüléseken, ahol a magyar közös-
ség többségben él, vagy magyar
polgármester, alpolgármester van,
ott vannak kétnyelvű utcanévtáblák,
ott az önkormányzatok magyar
nyelven tartják a tanácsülést, és az

intézmény külső és belső kommu-
nikációjában is használják a magyar
nyelvet, ahol viszont 50 százalék
alatti a magyarság aránya, ott már
személyzethiányra és egyéb problé-
mákra hivatkozva részlegesen vagy
egyáltalán nem alkalmazzák a ki-
sebbségi nyelvhasználatot. Egyér-
telművé kell tenni a törvényi
előírásokat, hogy ne a jó szándékon
múljon, hogy egy-egy intézmény-
ben, településen lehetővé teszik-e a
kisebbségi nyelvhasználatot” – fo-
galmazott Péter Ferenc. 

„A helyi közigazgatási törvény-
ben benne van az anyanyelvhaszná-
lat lehetősége, de a központi
közigazgatásra már nem vonatko-
zik, tehát a helyi tanácshoz lehet
magyarul fordulni, de a közegész-
ségügyi igazgatósághoz már nem.
Rosszhiszemű alkalmazói is vannak
a törvénynek, ilyen a prefektúra, a
számvevőszék. Látjuk azt is, hogy
millió feljelentés van ebben a témá-
ban is” – mutatott rá Tamás Sándor,
Kovászna Megye Tanácsának el-
nöke.
Az államból élés karrierje

A román politika az idők folya-
mán többnyire az államból élés kar-
rierjét jelentette, aminek nem sok
köze van a pártok nevében szereplő
ideológiákhoz – állapították meg
szerdán A román politika – a szer-
vezett káosz iskolapéldája című tus-
ványosi pódiumbeszélgetésre

meghívott politológusok.
Bakk Miklós politológus, a Sapi-

entia EMTE oktatója másfél évszá-
zados történelmi visszatekintésében
megállapította: a román politika át-
vette ugyan az európai politikai mo-
delleket, de ezeket egyfajta
formaként használta, hiányzott mö-
güle a társadalmi tartalom.

Székely István politológus, a Ro-
mániai Magyar Demokrata Szövet-
ség (RMDSZ) ügyvezető alelnöke
kifejtette: 2006 óta Romániában
többnyire politikai társbérlet van a
parlamenti többség és a vele szem-
ben álló államfő között. Az egyéb-
ként parlamenti köztársaságként
működő Romániában a közvetlenül
választott államfőnek a titkosszol-
gálatok területén vannak igazából
komoly jogosítványai.

Székely azt valószínűsítette,
hogy Romániában az egyre na-
gyobb költségvetéssel és személyi
állománnyal rendelkező titkosszol-
gálatok aktivizálása az elnöki hata-
lom megteremtését és stabilizálását
segíti, ebbe pedig szerinte a korrup-
cióellenes ügyészséget (DNA) is
becsatornázták, amely a szolgála-
toktól kapott információk alapján
indít eljárásokat. Szerinte a kérdés
csak az, hogy Klaus Iohannis ál-
lamfő csak megörökölte a „rend-
szert”, vagy ő maga ennek a
rendszernek terméke.

Székely István Gergő politológus,
a Kolozsváron működő Nemzeti
Kisebbségkutató Intézet munka-
társa a román pártrendszer bemuta-
tásakor megállapította: Romániában
a pártok többnyire klientúra (és nem
programatikus) alapon működnek.
Ezért van az, hogy Romániában
mindenki mindenkivel koalícióké-
pes, a parlamentben gyakori jelen-
ség a pártváltás, a koalíciókötés
logikája pedig többnyire azt a szem-
pontot követi, hogy az aktuális leg-
erősebb párt ellen szövetkezik a
második-harmadik.

Az előadó szerint 1996 óta az
RMDSZ is a forráselosztásban való
részvételre alapozta legitimációs
stratégiáját, de a magyar polgár-
mesterek ügyészségi meghurcolása
nyomán egyre kevésbé vonzó az ér-
dekképviselet számára ez a modell,
és az is látható, hogy az RMDSZ
ma már ódzkodik a kormányzati
szerepvállalástól. (Hírösszefoglaló) 

A marosvásárhelyi Korch Pál
lett a World Travel Shop uta-
zási iroda és a Népújság
közös nyereményjátékának a
szerencsés nyertese, aki az
álomutazások szakértőjeként
ismert iroda jóvoltából egy
hetet tölthet el másodmagá-
val a bolgár tengerparton. 86
éves hűséges olvasónk szen-
vedélyes kiránduló, amióta
betöltötte a nyolcvanadik
életévét, minden évben egy-
szer, de akár több alkalommal
is elutazik valahová. 

A tegnapi sorshúzást követően
telefonon kerestük meg a nyertest,
Korch Pált, aki örömmel vette tudo-
másul, hogy ezúttal kedvezett neki
a szerencse, hiszen, mint mondta, a
Népújság hűséges olvasójaként
rendszeresen részt vesz a Hűséges
előfizető játékon, viszont még
eddig semmit sem nyert. Az egykor
technikusként dolgozó Korch Pál
elárulta, nagyon szeret utazni, csak
erre későn jött rá – fűzte hozzá tré-
fálkozva. De ami késik, nem múlik,
ezért alaposan kihasználja a nyug-
díjas éveket, amióta betöltötte a
nyolcvanadik életévét, minden
évben elutazik valahová, járt már

Horvátországban, Olaszországban,
Szlovéniában, és néhány hét múlva
indul a svájci Alpokba. Majd nem-
sokára, miután onnan visszatér, in-
dulhat is a bulgáriai nyaralásra,
tehát igen aktív két hónap elé néz
hűséges olvasónk. A bolgár tenger-
parton még nem járt Korch Pál, aki
egyelőre nem tudja, ki fogja őt el-
kísérni a nyaralásra, ugyanis, mint
mondta, a felesége már nem vállalja
a hosszabb utakat. A derűs, tréfás
kedvű idős úr megjegyezte, saját
példájából kiindulva, mindenkit
arra biztat, ha van rá lehetősége,
menjen, utazzon, hiszen az így szer-
zett élmények tesznek valakit iga-
zán gazdaggá. – Kívánom, hogy
érjenek utol években, és ígérem,
nem fogok irigykedni – tréfálkozott
nyertesünk, aki szeptemberben tölti
a 86. évét. 

Az utazási iroda igazgatója, 
Kelemen Barna szerint több ezer, a
Népújságból kivágott és kitöltött
szelvényt dobtak be az olvasók az
iroda Iskola (Aurel Filimon) utca
17. szám alatti székhelyén felállított
urnába, ezek közül húzták ki tegnap
a szerencsés nyertes nevét, aki két
személyre szóló buszos kirándulá-
son vesz majd részt szeptember ele-
jén, a bulgáriai Napospart

turistaparadicsomban háromcsilla-
gos szállodában tölthet el egy kel-
lemes hetet.

Kelemen Barna elmondta, az el-
múlt években slágerhelynek számít
Bulgária azon turisták körében,
akik picit olcsóbb nyaralást szeret-
nének. Főként a gyerekes családok
körében népszerű ez az úti cél, akik
általában saját autóval mennek. 

– Az emberek rájöttek, hogy ott
jobb az ellátás, és sok esetben ol-
csóbb, mint a román tengerpart,
ezért inkább utaznak valamivel to-
vább. Vannak utasaink, akik öt éve
minden évben visszajárnak Bulgá-
riába. Már október-novemberben
kezdjük árulni a következő évi bul-
gáriai utakat, így a jó áron kínált jó
helyek már rég elkeltek – mutatott
rá az utazási iroda igazgatója. 

A World Travel Shop utazási
iroda és a Népújság közös nyere-
ményjátékának már hagyománya
van, és Kelemen Barna szerint a ta-
pasztalat azt mutatja, hogy eddig
mindig jó helyre került a nyere-
mény, többször olyanoknak a nevét
húzták ki a sorsoláskor, akik nem
voltak nyaralni az elmúlt években.
Arra is volt példa, hogy olyasvalaki
nyert repülős kirándulást, aki addig
soha nem ült repülőn, vagy olyan fi-

atal párnak kedvezett a szerencse,
akiknek nem volt pénzük nyara-
lásra. A World Travel Shop az
egyik legnépszerűbb utazási iroda
Marosvásárhelyen, s akik egyszer
rájuk bízták a vakációjuk megszer-
vezését, azok általában visszatér-
nek. 

– Évről évre egyre növekszik a
hozzánk forduló ügyfelek száma,
évente több ezer személynek szer-
vezzük meg a kirándulását. Most

hívott fel egy ügyfél, aki az éjjel tért
haza az egyiptomi nyaralásról, hogy
jelezze, mennyire jól érezték magu-
kat. Bíznak bennünk az ügyfelek, és
továbbadják az információt, az elé-
gedett utas pedig a legjobb reklám.
Már az iroda indítása előtt is sokat
utaztunk, hogy próbáljuk hasznosí-
tani az utak során szerzett tapaszta-
latunkat annak érdekében, hogy a
hozzánk fordulóknak a lehető leg-
kevesebb pénzért a lehető legjobb
szolgáltatásokban legyen részük, és
hogy hasznos, gyakorlati tanácsok-
kal lássuk el őket az indulás előtt –
fejtette ki a World Travel Shop
igazgatója. 
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Menyhárt Borbála

(Folytatás az 1. oldalról)

Kevés a gyerek, nő az elvándorlás

A World Travel Shoppal és a Népújsággal nyert bulgáriai utat
86 éves olvasónk lett a szerencsés nyertes 

Fotó: Nagy Tibor



Napjaink híre: 
„A másodfokú árvízkészültség szombat

hajnalig tart, Hargita, Kovászna, Brassó,
Szeben, Vâlcea, Argeş és Dâmboviţa megyére
terjed ki. A hidrológusok szerint elsősorban
a kisebb székelyföldi folyók árterületén nagy
az árvízveszély”2

Az árvíz a víz szintjének olyan mértékű
emelkedése, amikor az a medréből kilép, és
hatalmas területeket borít el, leírhatatlan
pusztítást okozva – az emberi történelem
során mindmáig állandó visszatérő, termé-
szeti veszély volt. A nyári hirtelen esőzések
vagy a tavaszi áradások hatása úgyszólván
teljesen kiszámíthatatlan. Mezőgazdasági ter-
mőterületek, lakott települések, ipari létesít-

mények, szinte minden emberi építmény,
több generáció keze munkája, ember, állat
pillanatok alatt semmisül meg, ha a víz útjába
kerül. A legnagyobb pusztításokat olyan vi-
dékeken okozza, melyeknek hegyoldalai ko-
párak és laza szerkezetűek, különösen akkor,
ha a vizek levezetésére szolgáló patakok vagy
egyéb vízelvezető árkok medrében a lefolyást
akadályozó gátak vagy egyéb beépítések van-
nak.

A történelem során az árvízvédelem és a
folyószabályozás szinte megoldhatatlan fel-
adat elé állította az emberiséget. A munkála-
tok kiszámíthatatlansága, a szükséges anyagi,
emberi feltételek, az időhatárok változása le-
hetetlenné tette a tervezést, a gyors, hatékony
beavatkozást, a katasztrófa elhárítását, végül
az elpusztult emberi közösségek rehabilitását.
Minden katasztrófa ellenére az emberek to-
vábbra is a folyók árterületén telepedtek le,
mert a folyóvíz számtalan haszna jelentő-
sebbnek bizonyult, mint a véletlenszerűen be-
következő áradás.

Korabeli sajtóhírek közt szemelgetve
számtalan utalást találunk a rendszeresen is-
métlődő és szörnyű pusztításokat okozó árvi-
zekre. 

Az erdélyi folyók – főként a Maros – víz-
állása is igen ingadozó, az eddig mért legala-
csonyabb (-113 centiméter, 2012) és
legmagasabb vízállás (625 centiméter, 1975)
között csapong.

Petri Nagy György3 (1770-1810) egykori

marosvásárhelyi tímármester korabeli napló-
jából, amiben rendszeresen lejegyezte a rend-
kívüli eseményeket, a kíváncsi olvasó sok
érdekességet megtudhat a város mindennapi
életéből. Naplójából kiválogattuk a Bolyai
korában közel egy évszázad során bekövet-
kezett természeti csapás leírását: 

(1772) 
A Maros kiöntött és az árvíz a városban

hallatlan kárt okozott.
(1804) 
Nagypéntekre virradóra a Maros kiöntött.

Az emberemlékezet óta nem látott nagy árvíz
elöntötte az alsóvárost, és mérhetetlen kárt
okozott…

(1805) 
Július 19. A nagy esőzés folytán még na-

gyobb árvíz sepert a városon. A mezőn össze-
gyűjtött életet,
valamint házakat is
magával sodort az
ár. 

Augusztus 19. A
folytonos felhősza-
kadás miatt a török-
búzát nem lehetett
behordani, nem vet-
hettek és a sok
széna a mezőn rot-
hadt. A rossz időjá-
rás eredményeként
ősszel a szőlő nem
érett be, és oly sava-
nya bort mértek,
hogy nem lehetett

meginni. A feneketlen sár miatt a közlekedés
lehetetlenné vált, a drágaság pedig mindin-
kább elviselhetetlenné, olyannyira, hogy még
pénzért sem lehetett élelmet kapni. Éhínség
uralkodott a városban. Jellemző az élelmi-
szerhiányra, hogy a város két malmában tö-
rökbúzacsuszát őröltek. 

(1808) 
Április 5. A Maros ismét kiöntött és tetemes

kárt okozott
Június 24–25. A Maros kiöntött, és háza-

kat, marhákat, embereket sodort el. Az új
Maros-hidat a megvadult folyó magával hur-
colta, és a Szentkirály utcán, valamint a
Rózsa utcán egészen a Piacig feljött, ahol tu-
tajokon közlekedtek és mentették vagyonukat
bedőlt házaikból a kétségbeesett polgárok. 

(1821) 
Június 30. Az elromlott Maros-híd helyett,

Bodor Péter terve alapján új híd építését ren-
deli a tanács. 

Július. Makó a Maros szabályozása előtt
közvetlenül a folyó mellett terült el. 1821-ben
minden idők legnagyobb árvize zúdult Ma-
kóra és a környező településekre. Az árvizet
megelőző két hétben szüntelenül zajlottak a
partvédelmi munkálatok; ennek ellenére
1821. július 2-án a folyó elöntötte a környező
falvakat. Július 3-ára virradóra átszakítja a
szentlőrinci töltésszakaszt. Először a szőlőket
önti el, majd pár óra leforgása alatt magát a
várost is. 

Ezután közel egy hétig volt körülzárva a

város a Maros által. A városban és a szőlők-
ben jelentkező kár meghaladta a 270 000 fo-
rintot. A lakóházak egyharmada
megrongálódott vagy összedőlt; a sópajták-
ban feloldódott 10 600 mázsa só, ami meg-
haladta a makói sóház körzetéhez tartozó
terület félévi sószükségletét.

Az 1821-es árvíz hatására 4-5 millió sző-
lőtövet vágtak ki. Helyüket veteményeskertek
vették át, amelyekben nagyarányú hagyma-
termesztés indult meg. Így az árvíz után töre-
dékére zsugorodott a szőlőskertek nagysága,
viszont létrejött a világszerte ismert és kedvelt
makói vöröshagyma, a város legismertebb
nevezetessége.”4

(1853) 
Nagy árvíz, melyben megrongálódik töb-

bek között a Nepomuki Szent János tisztele-
tére emelt kápolna. 5

Ürögdi Nagy Ferenc6 jeles természettudós,
utazó így vélekedett az erdélyi vízügyekről:

„nálunk a folyamok ott ásnak medret, ahol
tetszik, dúlnak, rontanak, szaggatnak, /…/ vi-
dékek drága terméseit seprik el, falukat ker-
getnek ki békés
nyugalmukból /…/ Az a
kár, amit a Maros 1837-
ben Toplicától Lugosig
tett a körülötte fekvő ró-
naföldeken, megbecsülve
akkora summát tenne ki,
hogy vele az Olt folyását
könnyűszerrel lehetne
mérföldeken át szabá-
lyozni, s megfordítva, az
erdélyi folyamok okozta
kár költségén a Marost
legalább Marosújváron
alul ártalmatlanná, hajó-
zásra alkalmasabbá le-
hetne tenni.”7

Bolyai Farkasnak az
árvízvédelem évente is-
métlődő személyes
gondja is volt, hiszen do-
máldi birtoka két patak
között terült el, és minden
évben komoly gondokat
okozott az áradás. Bolyai

kézirathagyatékában egy kis levélrészlet ma-
radt ránk, amiben 210 évvel ezelőtt leírja azt
a patakszabályozási munkálatot, amit saját
birtokán végzett. A levélen nincs megszólítás,
azt sem tudni, hogyan került vissza a levél a
Bolyai Farkas apróbb írásai feliratú dossziék
egyikébe.8

„1806-ban júliusának elsőbb napjaiban
adtam volt két instanciát be az Erzsébetvárosi
Ns. Magistrátushoz az iránt, hogy ámbár a
patak folyása a közhatár Hundorf és Domáld
közt, mindazon által mivel éppen kertem mel-
lett felette hórihorgas árkon foly, s annak fe-
lette még abban is sokféle csúnyaságokkal
akasztatik szünetlen folyása, vigyem a pata-
kot a kertemen által, s a régi árkon túl Da-
nitzal tartsunk közkertet. Oculatornak volt
kiárendálva ide fenn írt Szent Péteri Pasch-
kális Úr, ki is e cédulában tudósítván kérésem
megnyeréséről, azon nyáron a sáncot sok
költséggel megásatván, a régit is töltögetvén,
kertemet éppen a túlsó martra tettem, olasz
nyárfákból, hogy az legyen eleven kert (értsd
kerítés) köztem és Danitz közt, fenn egy kis
darab (melyet a patak úgy kívánt) Barba
nevű szásszal határos, csakugyan még egy
máknyit se mentem túl a marton, azért a kert
/kerítés/ hórihorgassága kimutatja, mint folyt
hajdan a patak.

1807. ápr. 21-ikén.Bolyai Farkas mtk.
NB. Azon Oculatiókor bizonyságul jelen

volt nagytiszteletű Tisztelendő Capdebo úr.
Azután is voltak ott néhányszor nézni, mikor
ott által mentek, s mivel amint elébb az ocu-
lator uramnak mutattam, úgy csináltam,
megelégedéseket nyilatkoztatták ki. 

A szomszédnak nem ígértem, hogy a víztől
megmentem, csak annyit, hogy neki is jobb
lesz, mely kétségen kívül van, midőn a víz,
csak ahol kifoly, ott szomszédja, s ott is a
mostani árok egyenesebb, tisztább is lévén, a
frissebb folyamat több vizet leviszen, s a
másik patak folyásától nem taszíttatik oly
könnyen vissza. Csak ne töltenék a kenderáz-
tatáskor karókkal – amelyet ki nem vesznek –
teli a patakot s egyéb csúnyaságokkal. Azelőtt
Danitznak mindjárt-mindjárt kioltotta a tüzit
a házban a víz. Bolyai Farkas”

Bolyai Farkas folyószabályozási, árvízvédelmi tanulmánya1

„Kiáradást mi okoz?”
Oláh Anna

Marosvásárhelyi látkép Bodor kútjával a XIX. századból

Nepomuki Szent János-kápolna

Az 1975-ös árvíz

1 Lelőhelye: Marosvásárhely, Teleki-Bolyai könyvtár, Bolyai Farkas-iratok, 298.sz. irat. a Bolyai által használt régies német műszaki szakkifejezéseket nem mindig sikerült vagy kibetűzni, vagy lefordítani.
2 http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/49507-eso-arvizek-es-fagy-junius-vegen-erdelyben
3 Marosvásárhelyi tekintélyes polgár, tímármester (1761–1811). Írástudó ember volt, aki 40 éven át, 1770–1810 között magyar nyelven naplót vezetett, melyben a korabeli társadalmi viszonyokat, a figyelemre méltó napi esemé-
nyeket jegyezte le.
4 https://hu.wikipedia.org/wiki/1821-es_mak%C3%B3i_%C3%A1rv%C3%ADz
5 A Nepomuki Szent János-kápolna Nepomuki Szent János, Csehország védőszentjének, a hidak szentje tiszteletére épült kápolna Marosvásárhelyen. Marosvásárhely és környéke lakóit többször is sújtotta a pestisjárvány, egy
ilyen után építették fel a kápolnát, a hajdani Híd utca sarkán, ott áll ma a Mezőgazdasági Középiskola. 1930-ban még állt az épület és a benne levő szent szobra, de a gazdasági iskola építésekor lebontották.
6 Nagy Ferenc, Ürögdi Nagy (Sajószentandrás, 1804. márc. 8. – Kolozsvár, 1876. febr. 22.): tanár, kertész, újságíró, ref. lelkész. 1830-tól 1834-ig ótordai ref. pap, 1834-től tanár a zilahi kollégiumban, 1835-től 1872-ig, nyuga-
lomba vonulásáig a kolozsvári ref. kollégium tanára.
7 Ürögdi Nagy Ferenc: Brassótól Kézdivásárhelyig. Közli Egyed Ákos: Az utazás divatja. Bukarest, 1975, 84. o. 
8 Lelőhelye: Marosvásárhely, Teleki-Bolyai dokumentációs könyvtár, Bolyai Farkas-iratok, 341. sz. irat
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152 éve, 1865. július 14-én hódították meg
a wallisi Alpok legtetejét, az 4478 méter
magas Matterhorn-csúcsot. Edward
Whymper, a hegy megszállottja, 1863 őszéig
tizenegy alkalommal kísérelte meg a csúcs el-
érését. 1864-ben Carrellel együtt kétszer is
megpróbálkoznak az olasz oldalon, sikertele-
nül. 1865 nyarán Carrel, elfoglaltságot ha-
zudva, nem kísérte el Whympert. Mire
Whymper elindult volna, érkezett a hír, hogy
Carrel önállóan – az olasz oldalról – próbál-
kozik a csúcs elérésével. Megkezdődött a
nagy versenyfutás. Whymper és csapata a hír
hallatára erőltetett tempóban július 14-én es-
tére 3600 méterre hágott, és itt töltötték az éj-
szakát. Másnap hajnalban indultak tovább, és
délre 4200 méter magasan jártak, néhány óra
múlva elérték az északi, majd a déli csúcsot,
és megállapították, hogy ők az elsők, akik ide
feljutottak. Aki csak egyszer is próbálkozott
valamire felmászni, tudja, a lefelé mászás ne-
hezebb, ehhez adódik a fáradtság. Whympe-
rék megfeledkeztek erről: egy nehezebb
szakasznál egyik társa megcsúszott, és a kö-
téllel, ami a biztosítást szolgálta volna, ma-
gával rántotta még három társát. Csak
Edward Whymper és a két hegyivezető tért
vissza épségben. Így vált a dicsőséges nap
egyben gyászos emlékű intő példává is.

Csillagmiriádos égboltú júliusban járunk.

Rejti magát a sok csillag,
alig-alig világítnak,
rejti magát az ég arca,
fátyolfellegeket hajtva,
meg-megakad a szél lomhán
egy-egy vén diófa lombján.

Nagy udvara van a holdnak:
eső lesz holnap.
Nem ártana már egy csendes

tartós eső. Sose rendez
zivatart az ég minálunk.
Esőtlenül, eső nélkül
mit csináljunk? (...)

Nagy udvara van a holdnak:
eső lesz holnap.

Kányádi Sándor Időjóslás száraz nyári
este című versét Nagygalambfalván 1956. jú-
lius 16-án írta.

Köröskörül nagy idő jár,
egy-egy dörgés, egy-egy villám
idehallszik, idelátszik:
de itt nálunk tikkadásig
eped a föld, fúl az ember,
mindig esőtlenül leng el
fejünk fölött ahány felhő.
Nyugszik a nap s újra feljő.

Sárga vére foly a holdnak:
eső lesz holnap.

Itt bizony már mintha nem a természetről
beszélne a költő.

301 éve, 1751. július 15-én született Ko-
lozsvárott a polihisztor Gyarmathi Sámuel.
Az első magyar hírlap, a Rát Mátyás által
1780-ban Pozsonyban megindított Magyar
Hírmondó állandó munkatársa volt. 1784-
ben Ő volt a Kárpát-medencében az első, aki
alig fél évvel a Montgolfier fivérek lég-
gömbkísérlete után hőlégballont szerkesztett,
és Pozsonyban nagy közönség előtt felbocsá-
totta. 1787-ben Hunyad megye főorvosa volt.
Ő tekinthető az összehasonlító nyelvtudo-
mány első magyar művelőjének is. Göttingá-
ban írt művében, az Affinitasban a modern
összehasonlító nyelvtudomány alapelveit
fektette le. Jeles mineralógus is volt: a nagy-
enyedi főiskola számára 425 darab kőzetet
vett 1797-ben. Ez az anyag képezi ma is a

Nagyenyedi Természetrajzi Múzeum
ásványtárának egyik alapját. Kézirat-
ban maradt naplójegyzeteiből egy
rendkívül szerény ember képe bonta-
kozik ki:

„Göttingából én hoztam Erdélybe
legelébb a sárga krumplit, az úgyneve-
zett Zucker krumplit, mely mind a Luft-
balonnál, mind az első magyar
tragoediánál becsesebb tárgy előttem”.

102 éve, 1905. július 17-én, Ko-
lozsváron meghalt Borbás Vince. Az
1844-ben született botanikus 1871-
ben a pesti egyetemen a növénytan ta-
nársegédje. 1872-től 1902-ig
budapesti főreáliskola tanára. 1874-
ben bölcsészdoktor. 1874–75-ben Ber-
linben Alexander Braunnál, a
morfológiai növényrendszertan legki-
emelkedőbb tudósánál tanul. Innsb-
ruckban Kerner Antalnál, a
növényfaj földrajzi elterjedését hang-
súlyozó osztrák botanikusnál dolgo-
zott. Mindkettő nagy hatással volt
rendszertani, illetve növényföldrajzi
munkásságára. Számos kutatóutat tett
az országban és annak határain kívül
is, nagy értékű herbáriuma a budapesti
egyetem növényrendszertani intéze-
tébe került, de a II. világháborúban nagyrészt
megsemmisült. 1902-ben a kolozsvári egye-
temen a növényrendszertan tanára, majd a bo-
tanikus kert igazgatója lett. Új gondolatokat
hozott a fajok keletkezése és a növénytársu-
lások fejlődésmenete tekintetében. Ő volt 40
éven át a magyar flóra legjobb ismerője, sok-
oldalú, széles látókörű, eredeti, intuitív tudós.

Borbás nevéhez fűződik az Ős-Mátra-el-
mélet, melynek értelmében a hegyvidékről
számtalan növény vándorolt a síkság felé.
Szabó Noémi szobrászművész ezt a növény-
vándorlást is érzékelteti szobrán, mely egy-
részt azokat a Kárpát-medencében honos
növényeket ábrázolja, melyeket Borbás
Vince írt le először: a pilisi lent, a budai ber-
kenyét és a szent István király szegfűt. Bor-
bás Vince lejegyezte az egyes növényekről
szóló legendákat, népi hiedelmeket és gyógy-
hatásukat. A növény vagy virágszimbolika te-
rületén is úttörő jelentőségű a munkássága. A
berkenye a népi szimbolikában segít az em-
bernek, hogy megkülönböztesse a jót a rossz-
tól, a segítséget az ártalomtól, a barátot az
ellenségtől. S ez Borbás életében fontos is
volt, hiszen számtalan ellensége volt a szak-
mában. Az őszi kikerics e szobron pedig az
utolsó szép napokat jelzi, a kolozsvári egye-
temi éveket. S az öröklét jelképe, az örökzöld
borostyán futja körbe a szobor talapzatát.

E szobor nekem Dsida Jenő 1930-ban írott
kalendárium szonettekben Előversét, a Ti-
zenkét könyvek másolóját idézi:

Barát vagyok, fiatal, vézna, ványadt:
Halk kondításként rozsdás, ócska gongon,
ez előversben mondom el a gondom
és segítségűl hívom Szűzanyámat... 

Tizenkét könyvet másolok. Zsibongon
állnak elém a képek és ahányat
pillantok, annyi égi, szép leányhad
forog elém egy nagy, piros korongon. 

Aztán halálfő villan ecsetemre
s november színe, mely a bús halálé,
aztán a hó hull, szűz pehely pehelyre... 

Mutasd meg, Uram: szárnyam messze
száll-é?

Ó, tizenkét könyv s lágyan rálehelve
tizenkét arany, kék iniciálé!

Dsida Jenő (...) nem a végzettel kívánt pe-
reskedni, egyszerűen énekelni akart: a termé-
szetről, a szerelemről, az ifjúságról, akár a
késő romantikusok. Úgy érkezett az iroda-
lomba, akár egy kamasz angyal, mámoros if-
júsággal, lobogó szőkén, telve lelkesedéssel
és önbizalommal – írta róla Pomogáts Béla.
Ezt támasztja alá a júliusról írt A magányos-
ság dícsérete szonettje:

A júliusi csillagok alatt
vággyal koszáltam, mint kóbor diák.
De voltak nálam bátrabb daliák
s az idő lassan, tétlen elhaladt.

Az ablakokban csönd volt és virág,
s a fülledt este szívemre szaladt
s júliusi csillagok alatt,
míg bent mullattak boldog daliák. 

Fiat fogantak pozsgás asszonyok;
zöld és dúsnedvű, mérges nagy növény
volt az élet: beteljesült, konok. 

Éreztem már, hogy – messziről jővén –
elesem, ha tovább barangolok
s ledőltem egy zord, vén klastrom tövén.

A gyászos intő példa s a szerénység halk
kondításával, maradok július csillagai alatt
kiváló tisztelettel.

Kelt 2017-ben, egy időjóslásos fülledt
nyári este, 152 évvel a Matterhorn meghódí-
tása után

Hatályon kívül helyezte a Munkácsy
Mihály Golgota című festményének
védetté nyilvánításáról szóló per jog-
erős ítéletét a Kúria, amely döntésé-
ben az elsőfokú bíróságot új eljárás
lefolytatására kötelezte.

A kulturális javak védetté nyilvánítása
iránti eljárásban hivatkozott visszaviteli kö-
telezettség intézményét a közjog szabá-
lyozza, így az nem azonos a letéti
szerződéshez kapcsolódó visszaadási kötele-
zettséggel – hangsúlyozta az MTI-hez ked-
den eljuttatott közleményében a Kúria.

A kommüniké felidézi: Munkácsy Mihály
Golgota című festményét a külföldi tulajdo-
nosok 1991 novemberében szállíttatták Ma-
gyarországra az Egyesült Államokból; a mű
letéti szerződés alapján a restaurálását köve-
tően a debreceni Déri Múzeumba került. A
festményt 2003-ban vásárolta meg a felperes
Pákh Imre, aki az Amerikai Egyesült Álla-
mok állampolgára.

A felperes és a magyar állam képviselői
között a festmény megvásárlásáról tárgyalá-
sok folytak, melyek nem vezettek ered-
ményre. Az elsőfokú kulturális
örökségvédelmi hatóság 2015. június 8-án hi-
vatalból védetté nyilvánítási eljárást indított,
miután Pákh Imre előző nap bejelentette,
hogy a festményt elszállíttatja a múzeumból.

Az elsőfokú hatóság határozatában a Gol-
gotát védetté nyilvánította és rögzítette, hogy
eladása esetén a magyar államot elővásárlási
jog illeti meg, valamint hogy az alkotás csak
a hatóság engedélyével vihető ki az ország te-
rületéről. Az indokolásban a hatóság kie-
melte, hogy visszaviteli kötelezettség a mű
tekintetében nem állapítható meg.

A Pákh Imre fellebbezése alapján eljárt ha-
tóság másodfokú határozatában az elsőfokú
határozatot helybenhagyta, kifejtve: az alko-
tás a magyar kultúrtörténet pótolhatatlan és
meghatározó műve, melyre vonatkozóan
visszaviteli kötelezettség – mint a védetté
nyilvánítást kizáró ok – nem áll fenn.

A felperes keresete folytán eljárt elsőfokú
bíróság jogerős ítéletében a keresetet elutasí-
totta. Hangsúlyozta, az eljárás során a felpe-
res a visszaviteli kötelezettségre irányadó,
értékelhető tartalmú iratot nem csatolt, a le-
téti szerződések ezt igazoló adatot nem tar-
talmaznak; Pákh Imre tulajdonjogának
korlátozása a közérdek védelméhez képest
nem aránytalan.

A jogerős ítélet ellen a felperes nyújtott be
felülvizsgálati kérelmet. A Kúria végzésével
az ítéletet hatályon kívül helyezte és az első-
fokú bíróságot új eljárásra és határozat hoza-
talára utasította.

Az indokolásban a Kúria rámutatott: a

Golgota az elsőfokú ítéletben írtakkal szem-
ben nem állt általános védelem alatt. Az
egyedi védetté nyilvánításnak akadálya a
visszaviteli kötelezettség fennállása, mely fo-
galmat az irányadó jogszabály nem defini-
álja.

A Kúria álláspontja szerint a visszaviteli
kötelezettség az adott kulturális értéket fo-
gadó államot – jelen esetében Magyarorszá-
got – elsősorban arra kötelezi, hogy a
kulturális értéket teher nélkül kiengedje az
országból. (MTI)

Hatályon kívül helyezte a Golgota-per ítéletét a Kúria
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Örökzöld borostyán futja körbe Borbás vince szobrának talapzatát

Kiss Székely Zoltán

A természet kalendáriuma (CCLXIv.)

Meg-megakad a szél lomhán egy-egy vén fenyőfa lombján

Forrás: Biblia.hu



Varga Sándor unitárius lelkész 31 évi
nyárádszentmártoni szolgálat után
ötödik éve Szovátán dolgozik. A Nyá-
rádmentén, a Sóvidéken és az ország-
határokon túl is nemcsak mint
lelkészt, jó szónokot, hanem mint az
ősmagyar rovásírás szenvedélyes ok-
tatóját is ismerik. Mikor tanulta meg
az ősi írásmódot, mikor kezdte el ta-
nítani és miért? – ezekről faggattuk a
lelkészt, aki néhány napja egy időben
két táborban, Jobbágyfalván és Szo-
vátán is oktatta erre a gyerekeket.

– Hol és mikor tanulta meg a székely-
magyar rovásírást?

– Már zsenge ifjú koromban találkoztam
ezzel, Csókfalván Ráduly János tanár úr a kö-
zelünkben lakott. Nála fedeztem fel azt, amit
később nagyon megszerettem: hogy valami-
kor volt saját írásunk, amit elfelejtettek ve-
lünk, de nem örökre, s mint Sütő drámájában
az elgörögösödött perzsák utódai egyszer
csak megszólaltak anyanyelvükön, úgy ve-
lünk sem lehet elfeledtetni egy nyelvet, egy
írást, egy kultúrát, mert az mindig előbukkan.
Csak egy téglát vagy cserepet viszek ezzel a
magyarságtudat nagy épületéhez, de örülök,
hogy a nagyvilágban sokan ugyanezt teszik,
és az egykor királyi paranccsal betiltott ős-
magyar írás nem veszett el, hanem csodála-
tosan feltámadott, ami egyben önmagunkra
való ébredés is. Amit tehetek, az, hogy má-
sokkal is megismertetem ezt az írást, és re-
mélem, akadnak olyanok, mint én voltam
egykor Ráduly Jánosnak, akiknek átadhatom
majd a stafétát.

– Mióta oktatja ezt az írást?
– Amióta megtanultam, azóta tanítok má-

sokat is. Ha szenvedéllyé válik, akkor képte-
len ettől megszabadulni az ember, és egyes
szektákhoz hasonlóan – akik foggal-köröm-
mel át akarják adni a tudományukat – én is
próbálom megismertetni másokkal, ha olyan
társaságban vagyok. Szoktam is mondani,
hogy az én barátaim nem írástudatlanok, már-
pedig az, aki a rovásírást nem ismeri, az a
magyarság szempontjából írástudatlan.
Ugyanis mi latin betűkkel írunk, ami megne-
hezíti a nyelvünket, s ezért kellett betűket
„összeházasítanunk” – például t+y, s+z –,
hogy a 38 hangunkat tudjuk írásban is kimu-
tatni, de ez azóta sem sikerül, hiába teszünk

két pontot vagy vesszőt az u-ra vagy o-ra.
Ezzel szemben a rovásírásban minden hang-
nak megvan a maga jele, és ez egyetlen jel.
Míg a franciáknál vagy az angoloknál több
betű jelez egy hangot (pl. eaux=ó), addig ná-
lunk minden hang egy betűvel párosul. És ez
logikailag is megtanít gondolkodni, mert
minden betű olyan, hogy bele lehet magya-
rázni a jelentését. Például az „f” (föld) jele
egy kör a négy égtájat jelölő két átlós vonallal
áthúzva, vagy az apostoli kereszt, az „egy”
(gy betű) is jelöli, hogy mi a kereszténység
előtt is egyistenhívők voltunk, ellentétben a
rómaiakkal, görögökkel, akik politeisták vol-
tak. Mi hitben is, országlásban is a példamu-
tató nemzetek közé tartozunk. Nem akarom
magunkat egyetlen nemzet fölé sem helyezni,
de egyetlen nemzetnél sem vagyunk alábbva-
lóak. A tanítás nekem olyan feladat, amiért
nem kérek és nem is kapok fizetséget, nekem
Isten azzal fizeti meg, amit látok a gyerekek
vagy felnőtt barátaim arcán, hogy élvezettel
tanulják, és rádöbbennek arra, hogy bizony
logikai összefüggés van a hangok és betűk
között.

– Miért kezdte tanítani ezt a gyerekeknek
is?

– Azért, mert rájöttem, hogy a 7-9 éves

gyerekek a legfogékonyabbak erre. Isten is
azért szereti a gyermekeket, mert az ő töretlen
képének mását látja bennük. Kimutatták,
hogy a 9-10 éves gyermekek alkalmasabbak
a kazettás mennyezetek „kiolvasására”, mint
a felnőtt tudósok.

– Mennyire volt nehéz vagy könnyű el-
kezdeni ezt a gyerekekkel?

– Egyszer valaki meghívott Nyárádszere-
dába egy gyermekfoglalkozásra oktatni. Nem
is tudtam, miként kezdjem, de rájöttem, hogy
nagyon fogékonyak, és ha egy-két betűt meg-
ismernek, utána már valósággal virágzik a lo-
gikájuk, és amikor vége van az órának, nem
azt mondják, hogy „jaj de jó, hogy lejárt,
menjünk ki szünetre”, hanem azt, hogy „mi-
lyen rövid volt”. Ezek a visszajelzések mu-
tatják, hogy szükségeltetik ez az oktatás.
Csak azt akarom, hogy a gyerek is kapja visz-
sza az ősei révén azt az öntudatot, amit pró-
bált a világ lefaragni rólunk, kikezdeni,
századrendűvé tenni egy olyan nemzetet,
amelynek írása, nyelve van, 38 hanggal be-
szél, 14 magánhangzója van. Egy ilyen nyelv
nem kell felvegye a harcot az angollal, fran-
ciával, de legalább önbecsülés szintjén sze-
ressük és becsüljük meg azt, amiből
vétettünk.

– Mekkora földrajzi területen tanítja a
rovásírást?

– Elég tág területen. Örvendetesen Szé-
kelyudvarhelyre is meghívtak előadást tar-
tani, aztán Szovátára a felnőtteknek, most
nyári táboraink vannak a gyerekeknek. Már
tavaly és tavalyelőtt is szerveztünk „róvótá-
bort” vagy „székely tábort”, és örömmel
mondhatom, hogy az egyház vezetősége min-
den lehetőséggel támogatott, de a polgármes-
teri hivatal is biztosította az alapfeltételeket,
hogy tényleg hasznos és eredményes legyen
ez a táborozás. Túljelentkezés is volt, tizen-
nyolc gyerekkel akartunk indulni, végül hu-
szonhét jött. Lehet, hogy augusztusban
megismételjük. Úgy tanítjuk a gyerekeknek,
hogy ne vegyék észre, hogy tanulnak, hanem
legyen annyira játékos, hogy szinte vágyja-
nak rá és akarjanak tanulni. A tábor végén
meghívjuk a szülőket is egy „nyílt órára”,
ilyenkor látszik, hogy a gyerekek nemcsak
megtanulták a rovásjeleket, hanem tudják is
használni, rögtön felismerik, ha helyesírási
hiba van. A gyerekeknek nem teher ez a ta-
nulás, élvezettel és nagy élménnyel írják le a
nevüket, otthon is megmutatják, majd a kö-
vetkező alkalommal már testvéreik, szüleik
nevét is leírják. Ez a szülőnek is jólesik, és
nem hiábavaló a gyerek irányában sem, ha a
szülő ilyen tanulásra is ösztönzi. Nem muszáj
hasznát venni az életben, de az általános mű-
veltségünkhöz hozzá kell tartozzon, mint a
tánc és az ének is.

– Hogyan látja, szükség volna intézmé-
nyesíteni is a rovásírás oktatását?

– Tudtuk, hogy a rovásírás tanítása egyszer
ki fogja nőni magát. Eleinte különcködőknek
számítottak azok, akik ezzel foglalkoztak. Az
5. és 8. osztályos tankönyvben láttam, hogy
három óra van adva a tantervben a rovásírás
oktatására. Ezt három óra alatt nem lehet
megtanítani, főleg ha a tanár sem ismeri még
a betűket. Merem állítani, hogy bármely vi-
lágnyelv helyett is szebbre, jobbra formálja
az emberi jellemet. Amíg az embernek nincs
vonatkoztatási rendszere a saját anyanyelvén,
addig nincs bátorsága más nyelvet sem ta-
nulni – a költő is azt mondja: „Nem illik kol-
dusdadogás a királyi nyelvhez”. A kérdésre
visszatérve: intézményesíteni lehet az okta-
tását, és megéri. Gondolkodásmódban az em-
bert megtanítja arra is, hogy a magyar is
legyen olyan: ha kimondok egy szót, legyen
aranyfedezete, ha kimondok egy hangot, azt
egy betűvel tudjam is leírni, mert őseim is ezt
tették. Ezért vagyok büszke erre az írás-
módra. És ne feledjük: vihar idején a gyöke-
rekre nagyobb szükség van, mint a
lombozatra, a gyökér fogja megtartani a fát,
a lombozatot.

Ősi arany- és ezüstkincsek Romániából
címmel nyílt meg a debreceni Déri
Múzeum legújabb kiállítása, amely
harmincegy romániai közgyűjtemény
1065 műtárgyát vonultatja fel a buka-
resti Román Nemzeti Történeti Mú-
zeum szervezésében.

A kiállításon szereplő tárgyak, leletegyüt-
tesek a Kárpát-medence, sőt Európa korai
történetének olyan kiemelkedő emlékei és
forrásai, melyek jelentős része eddig soha
nem hagyta el Romániát – közölte az MTI-
vel kedden a Déri Múzeum.

Az intézmény tájékoztatása szerint a tárlat
a mai Románia területén a 19-20. században
előkerült arany- és ezüstkincsekből nyújt
nagyszabású válogatást, a műtárgyak zömét
eddig soha nem láthatta a nagyközönség.Az
anyag biztosítási értéke több tízmilliárd fo-
rint; ilyen jelentőségű és értékű külföldi kiál-
lítási anyag eddig egyetlen magyar vidéki
múzeumba sem érkezett – emlékeztet a Déri
Múzeum.

A kiállítás a mai Románia területén – je-
lentős részben Erdély területéről – az arany-
művesség kezdeti időszakától (a rézkortól,
azaz a Kr. e. 5. évezred második felétől) a
késői antikvitásig, illetve a korai középkorig
(Kr. u. 6. század) előkerült legfontosabb, leg-
látványosabb és legértékesebb arany- és
ezüstkincseket mutatja be.

Közöttük láthatók olyan kiemelkedő és
fordulatos történetű kincsegyüttesek is, ame-
lyeket a szakemberek is csak publikációkból
ismerhettek, például a mojgrádi rézkori „fe-
jedelmi” kincs, a persinari bronzkori arany
fegyverkincs, az apahidai gepida királyi ék-

szerek, a pietroasai kincs, valamint trák
ezüstkincsek.

A Déri Múzeum közleménye szerint az
egyik legérdekesebb történet a pietroasai kin-
csé, amelyet Romániában a legtöbben a
„kotló és csibéi” néven ismernek.

A leletet 1837-ben találta meg két földmű-
ves, akik egy éven át rejtegették, majd elad-
ták egy helyi kereskedőnek. Az aranyból
készült tárgyegyüttes eredetileg 22-24 darab-
ból állt, és 40 kilogrammot nyomott. A keres-
kedő csupán egy kiló arany árát fizette ki érte
a két parasztembernek, akik ezért később
megzsarolták. Végül a hatóságok is tudomást
szereztek a leletről, és Alexandru D. Ghica
havasalföldi uralkodó testvére, a belügymi-
niszter elkobozta azt. Ám a miniszter úgy be-
leszeretett a kincsekbe, hogy nem adta át az
államnak, csupán testvére, az uralkodó halála
után kerültek elő a páncélszekrényből.

Első alkalommal az 1867-es párizsi világ-
kiállításon láthatta a közönség a leletet, majd
a bukaresti Régészeti Múzeumban állították
ki, ahonnan 1875 telén egy a tetőn át behatoló
tolvaj ellopta a kincset. Menekülés közben
azonban a hóba ejtette az egyik darabot, a já-
rókelők megtalálták, és feljelentést tettek, így
a tolvajt hamarosan elfogták.

Amikor a múzeumban tűz pusztított, a le-
leteket az ablakon kidobva menekítették a
pusztulástól. I. Károly román király egy
német ötvösművészt bízott meg az értékes
darabok restaurálásával. 1916 decemberében,
amikor a német és osztrák-magyar seregek
Bukarest ellen vonultak, a kincstár legfonto-
sabb darabjait a román kormány Oroszor-
szágba vitette, onnan csak Sztálin halála után,
1956-ban kerültek vissza Romániába.

Az eredeti 22-24 darabból mára 12 maradt,
közülük négy látható a kiállításon, amelynek
román főkurátora Rodica Oanta-Marghitu,
magyarországi kurátora pedig Dani János.

Az 1065 tárgyat számláló tárlat a Déri Mú-
zeum Zoltai-termében, galériájában és kupo-
latermében tekinthető meg október 15-ig.
(MTI)

Ősi romániai arany- és ezüstkincsek a debreceni Déri Múzeumban

Gligor Róbert László

Mindenhol, mindenkinek szívesen és ingyen oktatja ősi írásmódunkat                                    Fotó: Gligor Róbert László

Fotó Czeglédi Zsolt, MTI
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Hiába küldik nyugdíjba, örök tanító marad 

Aki szenvedéllyel tanítja a rovásírást
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Biobazár 
Marosvásárhely, Forradalom u. 4. szám

Tel.: 0265/319-989 bazarbio@gmail.com www.biobazar.ro

A Kobak 
könyvesbolt 

ajánlata
Kapható

Marosvásárhelyen,
Győzelem tér 

18. szám, 
valamint online,

a www.bookyard.ro
webáruházban

A megjelölt sorokban, oszlopokban szereplő helyes megfejtéseket augusztus 3-ig
a Népújság címére (Dózsa György u. 9. szám) beküldők – két személy – egy-egy
könyvet nyerhetnek. A pályázati szelvényt kérjük kivágni és a borítékra ráragasz-
tani. (Egy borítékban csak egy pályázati szelvény szerepelhet.) 

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

VÍZSZINTES: 1. Becsvágy, törekvés – Függőlámpa. 7. Téli sporteszköz – Skálahang.
8. Homokszínű – Becézett női név. 9. Vásárhelyi focicsapat – Moréna része! 11. Bibliai
férfinév – Tesz, helyez. 12. Ebben a pillanatban – Scarlett O’Hara birtoka. 14. Patás állat
– Azonos betűk. 15. Glosszárium, lexikon – Pénztárgép. 18. Karám – Tüzet éleszt. 19.
Terméseredmény – Megverődik. 22. Lepeldarab! – Trícium és hidrogén vegyjele. 23. Indiai
eredetű tan – Szövetség, unió. 25. Épületszárny – Szöglet, sarok. 27. Csatár öröme – Ajtót
kinyit. 28. Balti nép – Korpusz. 30. Lak bemenete! – Máltai és kambodzsai gépkocsijelzés.
31. Világot jelentő deszkák – Idomtalan, trampli.  

FÜGGŐLEGES: 1. Állati fekhely – Hajdísz. 2. Harci fejfedő – Olt „testvére”. 3.
Némán lát! – Ibolyaszirmok! 4. Kályha sütője – Rendeltetés, desztináció. 5. Önt, zúdít –
Szigetel. 6. Ázsiai gyaloghintó – Lóbiztató eszköz. 10. Népi hosszmérték – Egyik égtáj.
13. Gyümölcsöt szárít – Magyarországi borvidék. 16. Egy helyben jár – Vasal. 17. Böjtölés,
ínség – Tanító. 20. Sorszámmal ellátott zenei alkotás – Sugallat, inspiráció. 21. Állatcsapat
– Nem megy el. 24. Ruhatartozék – Ünnepi műsor. 26. Gaboni, zambiai és olasz autójel –
Páros vacsora! 29. Állóvíz – Trón szélei!     

Koncz Erzsébet

A NOBEL-DÍJAK 50 ÉvE (1.)
című pályázat nyertesei:

CZELLECZ JENŐ, 
Marosvásárhely,  

BOÉR LÓRÁND, Marosvásárhely, 
Koós Ferenc u. 10/14. sz.

A pályázati rejtvény megfejtése:
HANS ALBRECHT BETHE; PORTER;

MANFRED EIGEN; NORRISH.
Kérjük a nyerteseket, 

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

telefonszámon.

Megfejtések a július 7-i számból:
Klasszikus (Ikrek): Für Elise
Skandi: Akkor inkább itt maradunk

A földünkön – itt aratunk

1.

2.

A KÖLTŐ
NEvE

1 2 3 4 5 6

7 8

9 10 11

12 13 14

15 16

17 18

19 20 21

22 23 24

25 26 27

28 29 30

31

1 2 3 4 5 6

7 8

9 10 11

12 13 14

15 16

17 18 O
19 20 21

22 23 24

25 26 27

28 29 30

31

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12

13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24

25 26 27 28

29 30 31 32

33 34 35 36 37

38 39 40 41 42 43

44 45 46 47 48 49

50 51 52 53

54 55

VÍZSZINTES: 1. Író, költő, esztéta, 50 éve hunyt el (Milán). 5. Erdélyi iro-
dalomtörténész, 100 éve a háborúban elesett (Ferenc). 11. Mózes testvére. 12. Művészi
páros. 13. Cigányprímás, 150 éve született (Béla). 18. Mereven néz. 20. Pára! 21. Jelez
a telefon. 22. Torino folyója. 23. Az ezüst vegyjele. 24. Francia területmérték. 25. A Föld
kísérője. 26. Nagyon rossz. 28. A legalsó helyen. 29. ... melegséged (Ady). 30. Munka
utáni iskolás. 31. Lóth ... (színésznő). 33. Holt nyelv. 35. Mérimée ksiregénye. 38. A kál-
cium vegyjele. 40. Dél-afrikai tartomány. 42. Harap. 43. A jód és a volfrám vegyjele. 44.
Arra jelez a kezével. 46. Turku svéd neve. 48. Kebel. 50. Mez. 51. Szándékozó. 53. Erre
a helyre. 54. Anjou-házi magyar király, 675 éve halt meg. 55. Német író (Karl).

FÜGGŐLEGES: 1. Nem friss a retek. 2. Vákuum. 3. Kolozsvári magasugró atléta
(István). 4. Tanger páratlan! 6. Nervus. 7. Minigerenda. 8. Magad. 9. Japán város. 10.
Madame de ... (Germaine Nacker), 200 éve elhunyt írónő. 14. Örmény uralkodó volt.
15. A legmagasabbra jut a Nap. 16. Indiai nyelvcsalád. 17. Centigramm (röv.). 19. Ritka
(német). 21. Óceanográfus, sarkkutató, 150 éve született (Jean-Baptiste). 22. Buko-
vinai helység. 24. ... Alda (színész). 26. Csend legyen! 27. Vastag rész! 28. Riadó. 30.
Borszesz. 31. Fohász. 32. Angol költő, 350 éve hunyt el (Abraham). 34. Für..., színésznő.
36. Olasz szerelem. 37. Rigoletto lánya. 39. Hallgat a szavára. 41. Házbérlő. 45. Angol
levegő. 47. Paszuly. 49. Spanyol, olasz és máltai autójel. 51. Az argon vegyjele. 52. Francia
arany.

L.N.J.
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REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, GARÁZSKAPUK és
egyéb árnyékolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy vá-
lasztékban. 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)

TERMOPÁN, REDŐNYÖK, VASAJTÓK, SZALAGFÜGGÖNYÖK
szerelése és javítása. www.bizoo.ro/firma/scprofoservsrl Tel. 0744-
504-536. (59902-I)

DR. IRIMIÁS ERIKA CSALÁDORVOSI ELLÁTÁST biztosít – új
pácienseket vállal. Rendelő: 1918. December 1. út 11. szám (a II-es
Poliklinikával szemben). Tel. 0748-213-322. (19081-I)

ITT A CSÚCSSZEZON! Jelentkezz most NÉMETORSZÁGI SZÁL-
LODÁK TAKARÍTÁSÁRA, és keress többet, mint máskor! Nők, fér-
fiak és párok is jelentkezhetnek. Amit biztosítunk: ingyenes kiutazás,
ingyenes szállás, stabil munkahely. További információk: 0740-223-
377. (60043-I)

A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz  SZAKÁCSOT,
SZAKÁCSSEGÉDET, PINCÉRT, BÁROST, MOSOGATÓT és SZO-
BALÁNYT. Tel. 0722-268-866. (6046)

A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz  gyermekek szá-
mára ANIMÁTORT. Tel. 0722-268-866. (60046)

A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes körű
ellátást biztosít a segélyből (koporsó, szállítás, balzsamozás, temetke-
zés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534. (18422)

NŐ és FÉRFI ELADÓKAT alkalmazunk! Tapasztalat nem szüksé-
ges, mindenki betanításban részesül. Jelentkezz önéletrajzoddal a
cv@petry.ro e-mail-címen. (sz.-I)

Az ALKONY TEMETKEZÉSI KFT. a legalacsonyabb árakon biz-
tosít TELJES TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁST. Júliustól INGYE-
NES A SZÁLLÍTÁS a megye egész területén. Megköszönve
bizalmukat,  nonstop rendelkezésükre állunk. Tel. 0745-606-269, 0745-
606-215. (sz.-I)

A FAN COURIER MAROSVÁSÁRHELY alkalmaz FUTÁROKAT
és ÁRUMOZGATÓKAT. Követelmények: felelősségérzet, komoly
hozzáállás, rugalmasság; B kategóriás hajtási jogosítvány (a futárok-
nak). Az önéletrajzokat a hr.tgmures@fancourier.ro e-mail-címre vár-
juk. Részletek a 0265/311-470-es telefonszámon, 4062-es mellék.
(60051)

ALKALMAZUNK LAKATOST, HEGESZTŐT. Tel. 0766-519-187.
(19155)

HEGESZTŐT ALKALMAZUNK. Tel. 0744-511-215. (2436-I)

ÉPÍTKEZÉSI CÉG SZAKEMBEREKET alkalmazna.  Telefon:
0753-025-603. (19120-I)

ALKALMAZOK SOFŐRÖKET C-E kategóriával belföldi és uniós
munkára vonzó fizetéssel. Tel. 0737-531-062, Szabó. (2416-I)

KERTÉPÍTÉSHEZ, KERTKARBANTARTÁSHOZ MUNKATÁR-
SAKAT keresek. Tel. 0744-645-520. (2457-I)

GONDOZÓT keresünk TEHENEK MELLÉ. Tel. 0729-925-074.
(2484)

A 30-as LAKÓTÁRSULÁS alkalmaz MUNKÁST  a zöldövezet kar-
bantartására. Tel. 0744-262-994. (2505)

ÉPÍTKEZÉSBE keresnek SEGÉDMUNKÁST. Tel. 0740-664-749.
(19164-I)

ŐRZŐ-VÉDŐ CÉG alkalmaz BIZTONSÁGI ŐRÖKET. Tel. 0731-
340-144. (19166)

INGATLANKÖZVETÍTŐ CÉG INGATLANKÖZVETÍTŐT, TIT-
KÁRNŐT alkalmaz. A román-magyar nyelv kötelező! Tel. 0743-085-
185. (2537)

VARRODA alkalmaz MESTERNŐT, SEGÉDMESTERNŐT és
KÉSZRUHAKÉSZÍTŐKET. Tel. 0742-298-872, 0740-592-229.
(19169-I)

ÉPÍTŐIPARI CÉG keres TITKÁRNŐT és TEHERGÉPKOCSI-VE-
ZETŐT. Az önéletrajzokat az inreco@inreco.ro e-mail-címre vagy a
0365/430-151-es faxszámra várjuk. Érdeklődni lehet a 0365/430-150-
es telefonszámon. (19170-I)

A marosvásárhelyi GUTENBERG KÖNYVESBOLT eladói állás
betöltésére keres MUNKATÁRSAT. Elvárások: jó kommunikációs
készség, kulturált megjelenés és viselkedés, irodalmi tájékozottság,
megbízhatóság.  Előnyt jelent, de nem feltétel: kereskedelmi végzett-
ség, könyvesbolti és/vagy kereskedelmi gyakorlat. Amit kínálunk: jó
légkörű, stabil, kulturált munkahely, megbízható munkaadói háttér. A
fényképes önéletrajzokat az info@gutenberg-art.ro e-mail-címre vár-
juk. (sz.-I)

KERESKEDELMI CÉG RAKTÁROST, ÁRUKIHORDÓT alkal-
maz vonzó fizetéssel. Tel. 0744-707-550. (19171-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat



ADÁSVÉTEL

ELADÓ Vadadban, központi zónában,
a 117. szám alatt családi ház 8,3 ár te-
lekkel, 3 szoba, konyha, kamra, sütő-
kemence  és melléképületek, 40 m
szőlőlugas + 4,50 ha külterület. Irányár
11.000 euró. Érdeklődni a  0744-399-
160-as telefonszámon. (2268-I)

ELADÓ 24 m2-es víkendház fából
Vármezőn, 1000 m2-es terület, villany,
víz, gyümölcsfák, építkezési lehető-
ség. Tel. 00-36-20-347-8859, 0744-
197-474. (2354-I)

ELADÓ ház Deményházán. Tel.
0265/576-041. (2414)

ELADÓ szépen karbantartott, hangu-
latos ház Jobbágytelkén 9 ár telekkel:
3 szoba, fürdőszoba, pince, gyönyörű
virágos- és zöldségeskert, kábeltévé,
iratok napirenden. Irányár: 24.000
euró. Tel. 0761-416-889, 0768-995-
730. (2415-I)

ELADÓ 2 szobás, bútorozott tömb-
házlakás Kolozsváron, a Mărăşti ne-
gyedben. Tel. 0744-605-060. (2485-I)

KOMFORTOS NYARALÓ eladó
Makfalván, 19,5 ár területen, gyümöl-
csössel. Értékes régi könyvek és egy
20 literes rézüst eladó. Tel. 0746-951-
613, 0746-458-169. (2492-I)

SZOVÁTÁN eladó ház 299 m2-es te-
lekkel. Ára: 42.000 euró, alkudható.
Tel. 0761-541-597. (2521-I)

ELADÓ ház Galambodon. Tel.
0265/261-023. (2532)

ELADÓ ház Vecében – 10.000 euró;
eladó 3500 m2-es beltelek Kebelében
– 8 euró/m2. Tel. 0771-543-670.
(2539-I)

KIADÓ 2 szobás tömbházlakás a Kö-
vesdombon egyetemista lányoknak.
Tel. 0771-318-273. (2477-I)

KIADÓ 2 szobás lakás a Kövesdom-
bon. Tel. 0751-584-484. (2373-I)
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A hirdetési rovatban megjelent 
közlemények, reklámok tartalmáért 

a hirdetésfeladó 
vállalja a felelősséget!

A GREEN ÖKOLÓGIAI ALAPÍTVÁNY MAROSVÁSÁRHELYI
POSZTLICEÁLIS ISKOLÁJÁBA a 2017–2018-as tanévre a következő
szakokra lehet iratkozni: 
–  általános,  gyógyszerész-, laboratóriumi, radiológiai, balneo-
fiziokinetoterápiás és gyógytornászasszisztens,  román és magyar
tagozatra. 
Érdeklődni a 0760-663-942-es telefonszámon lehet, illetve
Marosvásárhelyen, a T.  Vladimirescu utca 122. szám alatt, a Dacia
Általános Iskola  udvarán. (59987)

FELVÉTELI A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS
ASSZISZTENSKÉPZŐ ISKOLÁBA

Az ökumenikus jellegű Marosvásárhelyi Református Asszisztensképző
Iskola a 2017/2018-as iskolai évre felvételit hirdet a 3 éves ÁLTALÁNOS
ORVOSI ASSZISZTENS szakra (28 államilag támogatott hely). 
Beiratkozás az iskola titkárságán:  Deus Providebit Tanulmányi Ház,
Marosvásárhely, Rózsák tere 61.
Időpont: 2017. július 10-25. között, telefonszám: 0746-651-180. (sz.-I)

A Mureş Insolvency SPRL –  Marosvásárhely, G-ral Avramescu utca 4. szám –,  a
Dan Group Trans  Kft. cégfelszámolója,  újabb 

nyilvános árverésen 
eladja a Segesvár, Új utca 13/C/9. szám alatti székhelyű, csődbe jutott cég
következő javait: 
– 9 földparcella Szászszentlászló kültelkén, egyben, kikiáltási ár 55.620 lej,
valamint külön tételenként az alábbiakat:
– Krone SPD 27 félpótkocsi, kikiáltási ár 16.537,50 lej
– Dell Intel Pentium 3 számítógép, 18 lej
– Dell Intel Pentium 4 számítógép, 39 lej
– Philips képernyő, 15,6 lej
– Bizo képernyő, 15,6 lej
– HP Photosmart nyomtató, 18,9 lej
– Lexmark nyomtató, 13,8 lej. 
Az árak nem tartalmazzák a héát. 
Az árverés július 28-án 12 órától lesz a felszámoló székhelyén – Marosvásárhely,
G-ral  Avramescu utca 4. szám –, és hetente péntekenként megismétlik
ugyanabban az időpontban, a javak értékesítéséig. 
Az árverésen részt vehetnek azon jogi és/vagy magánszemélyek, akik/amelyek  24
órával az árverés előtt garanciaként kifizetik a megvásárolandó javak kikiáltási
árának 10%-át, a részvételi díjat és megvásárolják a feladatfüzetet.  A garanciát a
Dan Group Trans Kft.-nek (RO15730844) a marosvásárhelyi CEC-nél nyitott
RO82CECEMS0301RON0425387-es bankszámlaszámára kell átutalni. 
Bővebb felvilágosítás a 0265/269-700-as, a 0265/261-019-es és a 0745-146-096-
os telefonszámon. 

A MURES INSOLVENCY SPRL, a marosvásárhelyi Somos utca 27/A szám alatti
székhelyű ENTREPRISE KFT. cégfelszámolója folytatja a 

nyilvános árverést
az eladósodott cég ingatlan és ingó javainak értékesítésére, a következők szerint:
– 1000 négyzetméter kültelek, telekkönyvszám 50582/Nyárádtő, 11.138
négyzetméter kültelek, telekkönyvszám 50014/Nyárádtő, amelyen C13a számmal
azonosítható 16 négyzetméter beépített felületű betonsiló (bunker) van; a C13b
számú, 13,78 négyzetméter felületű bunker, a C14-es, 29,55 négyzetméter felületű
cséplőgépállomás, a C15-ös, 254,40 négyzetméteres, téglából épített,
azbesztcement lemezzel fedett mérgezőanyag-raktár, a C16-os földszintes,
téglából épített, azbesztcement lemezzel fedett, 298,70 négyzetméter felületű
istálló, a C17/2 számú, 2.123 négyzetméter felületű csűr; kataszterszám C1,
helyrajzi szám 24/3/1/4/2; 6463 négyzetméteres kültelek, telekkönyvszám
52569/Nyárádtő, Nyárádtőn, a Bazei utca 1. szám alatt. Kikiáltási ár: 1.147.995 lej
– híddaru, hasznos terhelése: max. 20/5 t, kikiáltási ár 76.980 lej + héa
Szállítóeszközök:
1. Iveco tehergépkocsi, 2002-es gyártású , 407.400 km-ben, kikiáltási ár: 36.900 lej + héa
2. MAN TGA nyergesvontató, 2005-ös gyártású, 781.485 km-ben, kikiáltási ár:
33.030 lej + héa
3. Krone SDP24 félpótkocsi, 1996-os gyártású, kikiáltási ár: 8.100 lej + héa
4. SCHMITZ Cargobull S01 félpótkocsi, 2003-as gyártású, kikiáltási ár: 11.880 lej + héa
5. Robuste Kaiser S3803V2C félpótkocsi, 1994-es gyártású, kikiáltási ár: 7.560 lej + héa
Az árverés a cégfelszámoló Marosvásárhely, Gh. Avramescu utca 4. szám alatti
székhelyén lesz 2017. július 28-án 13 órakor, és megismétlik a javak
értékesítéséig minden pénteken ugyanabban az időpontban. Azon jogi és/vagy
magánszemélyek vehetnék részt az árverésen, akik/amelyek az árverést megelőző
napon 13 óráig garanciaként kifizetik a kikiáltási ár 10%-át, a részvételi díjat és
megvásárolják a feladatfüzetet. Bővebb felvilágosítás a 0265/269-700 és 0745-
146-096-os telefonszámokon. 

Pénzügyminisztérium 
Adó- és Pénzügyi Hivatal
Brassói Regionális Pénzügyi Főigazgatóság
Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal
Jogi személyek  kényszervégrehajtási osztálya

Eladási közlemény

A Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal székhelyén (Marosvásárhely, Dózsa György utca 1–3. szám) 2017. augusztus 3-án 11
órai kezdettel nyilvános árverésen értékesíti az alábbi cégek javait, az állami adósságok behajtása érdekében: 
ANTREPRIZA MONTAJ PODURI KFT., CUI 32975313, Marosvásárhely, Régi Kórház utca 4. szám, Maros megye –
végrehajtási dosszié A5028
– Liebherr 900 gumiabroncsos kotrógép, gyártási év 1991, kikiáltási ár 26.125 lej + 19% héa
A kikiáltási ár a felértékelési ár 50%-át jelenti, IV. licit.
A fent említett ingóság nincs elzálogosítva. Nincs óvás a végrehajtás ellen. A végrehajtásban levő összeg 266.220 lej, a cég
héafizető.
IMETON COM KFT., CUI 2527300, Marosvásárhely, Ionel Giurchi utca 53/2. szám, Maros megye – végrehajtási dosszié I125
– emelődaru, 3500 kg, kikiáltási ár 1.318 lej + 19% héa
A kikiáltási ár a felértékelési ár 50%-a, IV. licit.
A fent említett ingóság nincs elzálogosítva.
Nincs óvás a végrehajtás ellen. A végrehajtásban levő összeg 31.675 lej. A cég héafizető. 
LOGOVI INTERIM KFT., CUI 28995924, Mezőcsávás 437/A, Maros megye, végrehajtási dosszié L850
– Dacia Logan személygépkocsi, 2007-es gyártás, UU1KSDAFH37957679, 64 kW, 1598 köbcentis, benzines, rendszáma MS-
01-LGV, kikiáltási ár 3.527 lej + 19% héa
– Dacia Logan személygépkocsi, 2008-as gyártás, UU1KSDEW539050956, 63 kW, 1461 köbcentis, rendszáma MS-04-LGV,
kikiáltási ár 3.845 lej + 19% héa 
A kikiáltási ár a felértékelési ár 50%-át jelenti, III. licit.
A fent említett ingóságok nincsenek elzálogosítva. Nincs óvás a végrehajtás ellen. A végrehajtásban levő összeg 131.117 lej, a
cég héafizető.
MARSPORT DESIGN KFT., CUI 20464323,  Marosvásárhely, 1918. December 1. út 200/22. szám, Maros megye –
végrehajtási dosszié M1669
– RIMOLDI szegélyezőgép: Rimoldi varrógép, szegélyezőgép–fej talppal, Quik rendszerű háromfázisú motorral, kikiáltási ár 795
lej + 19% héa
– BROTHER varrógép: lineáris varrófej, E40 elektronikus kijelző-berendezés, Brother varrógépasztal, elektronikus
vezérlőrendszer, háromfázisú motorhoz kapcsolható. Kikiáltási ár 1.000 lej  + 19% héa
A kikiáltási ár a felértékelési ár 50%-át jelenti, IV. licit.
A fent említett ingóságok nincsenek elzálogosítva. Nincs óvás a végrehajtás ellen. A végrehajtásban levő összeg 12.238 lej, a
cég nem héafizető.
TOP ENERGO INSTAL KFT., CUI 17631863, Marosvásárhely, 1918. December 1. út 188/31. szám, Maros megye –
végrehajtási dosszié T1400
– Volkwagen 1HX0-GOLF,  hitelesítési sz. AC112U1211J68E2/1994, alváz szériaszáma WVWZZZ1HZRW259380, 1781
köbcentis, benzines, lila, rendszáma  MS–08–WHW, kikiáltási ár 1.455 lej  + 19% héa
A kikiáltási ár a felértékelési ár 50%-át jelenti, IV. licit.
A fent említett ingóság nincs elzálogosítva. Nincs óvás a végrehajtás ellen. A végrehajtásban levő összeg 1.129.595 lej, a cég
nem héafizető.
ARKWEB KFT., CUI 28443989, Marosvásárhely, 1918. December 1. út 251/12., Maros megye, végrehajtási dosszié A4411
– Smart személygépkocsi, MC01MCC01B05E3, azonosítószáma WME01MC012H065135, homologálási száma
ADSM131M11CB8E3, 2002-es gyártás, fekete, a forgalmi engedély száma K649316, rendszáma MS-12-HDV, kikiáltási ár
2.954 lej + 19% héa
– Opel Corsa személygépkocsi, C BB11 típus, azonosítószáma W0L0XCF0814089599, homologálási száma
ABPL1E4111CB0E4, 2001-es gyártás, szürke, a forgalmi engedély száma J916741, rendszáma MS-12-RCW, kikiáltási ár 2.727
lej +19% héa
A kikiáltási ár a felértélési ár 50%-át jelenti, III. licit.   
A fent említett ingóságok nincsenek elzálogosítva. Nincs óvás a végrehajtás ellen. A végrehajtásban levő összeg 104.019 lej. A
cég héafizető.
ARGON SOLUTIONS KFT., CUI 33367420, Marosvásárhely, Amszterdam utca 23., Maros megye, végrehajtási dosszié
száma A5373
– alkalmazási  szerver, 689 lej + 19% héa
– Led 21.5 képernyő, 115 lej + 19% héa
– Assus H81M-K számítógép, 383 lej + 19% héa
– HP Probook 450G2 laptop, 1.148 lej + 19% héa. A kikiáltási ár a felértékelési ár 75%-át jelenti, II. licit. A fent említett ingóságok
nincsenek elzálogosítva. Nincs óvás a végrehajtás ellen.  A végrehajtásban levő összeg 197.117 lej, a cég héafizető.
MIBCO SERVICE KFT., CUI 2851402, Marosvásárhely, Sârguinţei u. 16/13.,  Maros megye, végrehajtási dosszié száma
M73
– Dacia SD LSDEJ személygépkocsi, 2005-ös gyártású, motorszériaszám D001068,  alvázszám UU1LSDEJH34578732,
E733160, 1650 köbcentis, rendszáma MS-81-MIB, kék. Kikiáltási ár 10.125 lej + 19% héa
A kikiáltási ár a felértékelési ár 75%-át jelenti, II. licit.
A fenti ingóság nincs elzálogosítva. Nincs óvás a végrehajtás ellen.  A végrehajtásban levő összeg 9.461 lej, a cég nem
héafizető.
OLIGHEXIM KFT., CUI 5864423, Marosvásárhely, Vajdahunyad utca 12/22., Maros megye, végrehajtói dossziészám O82
– Mercedes Benz haszonjármű, rendszáma MS-07-RGO, 1984-es gyártású, dízel, fehér, nem  működik, kikiáltási ár 10.750 lej +
19% héa
–24 tűs nyomtató, kikiáltási ár 45 lej  + 19% héa
– 11 db bolti polc,  kikiáltási ár 9 lej  + 19% héa
– 2 db bolti pult,  kikiáltási ár 5 lej + 19% héa
– irodai bútorzat,  kikiáltási ár 68 lej + 19% héa
– számítógép és képernyő,  kikiáltási ár 100 lej + 19% héa
– kasszagép,  kikiáltási ár 180 lej + 19% héa
– Nokia mobiltelefon,  kikiáltási ár 75 lej  + 19% héa
A kikiáltási ár a felértékelési ár 50%-át jelenti, IV. licit. A fent említett ingóságok nincsenek elzálogosítva. Nincs óvás a végrehajtás
ellen. A végrehajtásban levő összeg 66.950 lej, a cég nem héafizető.
UNICUM COM SERV  KFT., CUI 2610226, Marosvásárhely, Kinizsi Pál utca 10A, Maros megye, végrehajtói dossziészám U9
– kereskedelmi helyiség a Köztársaság utca 15. sz. alatt, kikiáltási ár 175.798 lej + 19% héa
– terület:  162 m2 a 356  m2-ből, osztatlan, kikiáltási ár 50.818 lej + 19% héa
A kikiáltási ár a felértékelési árat jelenti, I. licit. A fent említett javak nincsenek elzálogosítva. Nincs óvás a végrehajtás ellen.  A
végrehajtásban levő összeg 165.807 lej, a cég héafizető.
HOTSALE EUROPE KFT., CUI 27395492, Marosvásárhely, Páring utca 58/14., Maros megye, végrehajtói dossziészám H496
– hatrészes irodai bútorzat (archiváló), kikiáltási ár 120 lej + 19% héa
– Canon C2020L nyomtató, kikiáltási ár 2.600 lej + 19% héa
– DL 272358739 R210 szerver, kikiáltási ár 1.600 lej + 19% héa
A kikiáltási ár a felértékelési árat jelenti, I. licit. A fent említett javak nincs elzálogosítva. Nincs óvás a végrehajtás ellen.  A
végrehajtásban levő összeg 135.415 lej, a cég nem héafizető.
CONSTRUCTII INGINERESTI KFT., CUI 14720613, Marosvásárhely, 1918. December 1. út 30/5., Maros megye,
végrehajtói dossziészám C 1165
– MST buldoexkavátor, kikiáltási ár 118.863 lej  + 19% héa
A kikiáltási ár a felértékelési árat jelenti, I. licit. A fent említett ingóság nincs elzálogosítva. Nincs óvás a végrehajtás ellen.  A
végrehajtásban levő összeg 44.519 lej, a cég héafizető.
BOBITA PRODCOM KFT., CUI 7332449,  Marosvásárhely, 1918. December 1. út 126/3.,  Maros megye, végrehajtói
dossziészám B 234
– Mercedes Benz 203, 200 CDI személygépkocsi, alvázszám wdb2030071a727979, motor szériaszáma 30308880, fekete,
2004-es gyártású, rendszáma MS-67-BOB, kikiáltási ár 20.935 lej + 19% héa
A kikiáltási ár a felértékelési árat jelenti, I. licit. A fent említett ingóság nincsek elzálogosítva. Nincs óvás a végrehajtás ellen.  A
végrehajtásban levő összeg 30.371 lej, a cég héafizető.
*A héát illető szabályokat és arányokat, amelyeket az ingatlanok/ingóságok esetében alkalmaznak, a 2015. évi 227-es, az
adótörvénykönyvre vonatkozó törvény tartalmazza.
Felkérünk mindenkit, aki valamilyen címen jogot formál a fent említett javakra, hogy értesítse erről a végrehajtót a licit időpontja előtt. 
A vásárlásban érdekelteket felkérjük, hogy az árverés előtti napig mutassák be a következő iratokat: vásárlási ajánlat, az indulási
ár 10%-át kitevő részvételi díj kifizetését igazoló dokumentum (az összeget a marosvásárhelyi Állami Kincstárhoz kell befizetni,
számlaszám: IBAN RO62TREZ4765067XXX014298, adószám 4322637), az ajánlattevőt képviselő személy meghatalmazását,
román jogi személyek a Cégbíróság által kibocsátott cégbejegyzési okirat másolatát,  külföldi jogi személyek a cégbejegyzési
okirat román nyelvű fordítását, román magánszemélyek a személyazonossági igazolvány másolatát. 
Jelen okirat a közléstől vagy tudomásulvételtől számított 15 napon belül megfellebbezhető az illetékes bíróságon, a 2015. évi
207-es újraközölt, módosított és kiegészített törvény pénzügyi eljárási törvénykönyvre vonatkozó 260. és 261. cikkelye
értelmében. 
A 2015. évi 207-es, újraközölt, módosított és kiegészített törvény pénzügyi eljárási törvénykönyvre vonatkozó 9. cikkelye 2.
bekezdésének d pontja értelmében a végrehajtás alatt álló adófizető meghallgatása nem kötelező. 
Bővebb tájékoztatás a hivatal székhelyén vagy a 0265/250-982-es telefonszámon, 166, 179-es mellék. 
Jelen közlemény kifüggesztésének dátuma: 2017. július 21. 

Dénes Irén,  a közpénzügyi hivatal helyettes vezetője                                                               Cîmpeanu Carolina  osztályvezető

Marosvásárhely, 
Dózsa György utca 1-3. szám, 
tel.: 0265/250-982, 
fax: 0265/261-093, 
e-mail: lorand.suba.ms@anaf.ro



KIADÓ bútorozott tömbházlakás a
Tudorban. Tel. 0745-304-935. 
(2411-I)

LAKÓHÁZAT bérelnék hosszú távra
Marosvásárhely körzetében 15 km-ig. Tel.
0741-453-889. (2443)

MEGBÍZHATÓ ajánlással rendelkező
édesanya és lánya kiadó 1-2 szobás
lakást (kertes, füves udvarral) keres.
Szívesen besegítünk a kerti mun-
kába, bevásárlásba. Tel. 0747-865-
603. (2418-I)

KIADÓ 3 szobás, bútorozott tömb-
házlakás Marosvásárhelyen, a Nem-
zeti Színház környékén. Tel.
0744-605-060. (2485-I)

KERESEK Marosvásárhely környékén
kiadó üres lakást (2 szoba, konyha,
udvar). ELADÓ új, lábbal hajtós Monica
varrógép. Tel. 0721-672-838. (2510)

SÜRGŐSEN vásárolok tömbházla-
kást vagy magánházat Marosvásár-
helyen. Azonnali fizetési lehetőség.
Tel. 0755-309-832. (2559-I)

ELADÓ 3 szobás magánlakás, 400
m2-es telek, külön udvaron, közel a
főtérhez. Tel. 0755-309-832. (2559-I)

ELADÓ szemes kukorica. Tel. 0744-
605-060. (2485-I)

ELADÓ váltóeke, kombinátor, tárcsás
kaszák, gabonaőrlő malom, 450 literes
vegyszerező, áramfejlesztő (220-380 V),
5 kW-os benzinmotor, beton-
kockakőprés, döngölő (béka) - lemez. Tel.
0743-860-354, 0745-404-666. (2398)

ELADÓK új matracok 240 lejtől. Tel.
0744-438-594. (18998)

ELADÓ kombinált szekrény, kanapé,
rekamié, fotelek, asztalok, antik bútor,
fűnyíró gépek. Tel. 0745-616-157,
0365/449-882. (2327)

ELADÓK a gyártótól: kerítés- és osz-
lopfedlapok, kéményelemek, kerítés-
és falburkolók, virágtartók, támfalele-
mek, járólapok, szegélykövek, beton-
zsaluk. Tel. 0745-600-645.
www.vikingbeton.ro (2403-I)

BÚZAKORPA eladó a koronkai
malomnál: 25 kg/zsák 17,5 lej (0,7 lej/kg).
Tel. 0722-356-303, 0722-396-107. (2442)

ELADÓ villanyvarrógép. Tel.
0265/262-799. (2467-I)

HASZNÁLT BÚTOROK (ruhásszekrény,
kanapé stb.) ingyen elvihetők. Tel. 0721-
453-825. (2503)

ELADÓ tiszta szilvapálinka, 30 lej litere.
Tel. 0775-549-136. (2506)

ELADÓ gyertyánfa. Tel. 0749-837-
290. (2147)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0744-159-
621. (2291)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0742-866-
258. (2291)

TŰZIFA eladó. Tel. 0758-548-501.
(2481)

GYERTYÁNFA eladó. Tel. 0752-578-
568. (2517)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0740-278-
920. (2517)

VASTAG tűzifa eladó. Tel. 0753-590-
792. (2517)

SÜRGŐSEN eladó könyvszekrény-
sor, új félszekrény, kétajtós, alul 2 fi-
ókkal, kihúzható sőberfotel,
négykarikás aragáz, hűtőszekrény,
négyfiókos Whirlpool fagyasztó. Tel.
0751-291-808. (2540-I)

ELADÓ 3,5 m-es mechanikus gereblye,
380 V-os magfelfúvó, 380 V-os trierező.
Tel. 0743-860-354, 0745-404-666. (2553)

VÁSÁROLOK nagyon jó állapotban levő,
kétszemélyes, dízel Dacia Pick-upot,
lehetőleg első tulajdonostól. Tel. 0728-
971-777. (2554)

ELADÓ főzőlapos bontott cserépkályha.
Tel. 0723-039-561. (2561)

ELADÓK kicsi és nagy koporsók,
komplett ajtó és ablak, asztalosgépek,
körtecefre, pálinkának való szilva a fáról.
Kiadó két szoba nyugdíjasoknak.
Érdeklődni naponta 10-18 óra között. Tel.
0265/213-678. (2565)

ELVESZETT

ELVESZTETTEM Szász György névre
szóló személyi igazolványomat,
bankkártyáimat, egészségügyi kártyámat
és egyéb iratokat. Semmisnek
nyilvánítom. (2564)

MINDENFÉLE

ÉRTESÍTJÜK a Marosvásárhelyi 4-
es Számú Középiskola 1957-ben
végzett diákjait, hogy 60 éves érett-
ségi találkozónkat 2017. szeptember
30-án tartjuk. Részvételi szándékoto-
kat, kérjük, mielőbb jelezzétek, és
mozgósítsátok ismerős osztálytársa-
inkat is. Tel. 0265/260-283, 0749-216-
828, 0720-178-886. (2311-I)

MEDJUGORJEI kirándulásom alkal-
mával megmaradt konvertibilis márkát
beváltanék lejre, garanciával. Tel.
0265/245-973, 0365/409-382, 0770-202-
217. (2520)

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag
redőnyöket, szalagfüggönyöket, harmo-
nikaajtókat, termopán PVC-nyílászárókat,
szúnyoghálókat. Tel. 0744-121-714,
0265/218-321. (2220)

HATÉKONY, VEGYSZERMENTES
BIOTAKARÍTÁS az ön otthonában.
Tisztítunk kanapét, matracot, fotelt,
szőnyeget, babakocsit stb. Tel. 0758-
307-919. www.curateniebio.ro (2482)

HAT HÓNAPOS keverék kutyus otthont
keres. Az oltások és az egészségügyi
könyv az új gazdira lesznek kiállítva,
melyek költségét teljes mértékben
fedezem. Tel. 0742-121-868. (2325)

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT válla-
lok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (19009)

FUVART, BÚTORHORDÁST válla-
lunk személyzettel. Tel. 0749-543-
104. (717-I)

KÁRPITOZÁST vállalok. Tel. 0766-316-
825. (2337)

HŰTŐK javítását vállalom lakásán,
és eladok hűtőket, fagyasztókat ga-
ranciával. Tel. 0722-846-011. (2343)

TETŐSZIGETELÉS részletre, garan-
ciával. Tel. 0740-680-648, 0722-693-866.
(19090)

INGYENES ENDOKRINOLÓGIAI
VIZSGÁLAT orvosi javallatra: pajzs-
mirigy-, mellvizsgálat, csontsűrűség-
mérés. Előjegyzés telefonon: 0740-158-
526, 0265/311-771. (2277)

HŰTŐK javítása lakásán, garanciával.
Tel. 0748-020-050. (2134)

VÁLLALOK bármilyen bádogosmunkát,
tetőjavítást, „lindabozást”. Tel. 0751-847-
346. (2303)

VÁLLALUNK bármilyen munkálatot:
tetőjavítást, csatornakészítést, cserép-
forgatást, Lindab lemezből tetőfedést,
festést, vakolást, szigetelést.
Nyugdíjasoknak 20% kedvezmény. Tel.
0740-651-354. (2341)

VÁLLALUNK bármilyen munkálatot:
ácsmunkát, tetőjavítást, csatorna-
készítést, cserépforgatást, Lindab
lemezből tetőfedést, festést, vakolást,
szigetelést. Nyugdíjasoknak 20%
kedvezmény. Tel. 0737-351-963. (2342)

SZOBAFESTÉST, kerítésfestést válla-
lok. Tel. 0754-321-542. (2444)

TAKARÍTÁST vállaló SZEMÉLYT ke-
resek hosszú távra (nyárádmentiek
előnyben) heti két alkalomra (kedd és
péntek) 8.30-15.30 óra közötti prog-
rammal. Elérhetőség: 0758-939-213.
(2446-I)

15% KEDVEZMÉNNYEL VÁLLA-
LOK: tetőkészítést, bármilyen javí-
tást, ácsmunkát, bádogosmunkát,
cserépforgatást, beltéri javítást. Tel.
0747-871-270, István. (2376-I)

VÁLLALOK 15% kedvezménnyel: te-
tőkészítést, ácsmunkát, bármilyen ja-
vítást, bádogosmunkát, tetőfestést.
Tel. 0758-639-258. (2379-I)

KUTAT ásunk és takarítunk. Tel. 0743-
597-787. (2566) 

MEGEMLÉKEZÉS

Fájdalommal emlékezünk a
drága jó nagynénire, jó
szomszédra és barátnőre,
BERECZKI ERZSIKÉRE július
22-én, halálának első
évfordulóján. Szép emlékét
mindörökké megőrizzük. A
rokonok. (2502)

Fájó szívvel emlékezünk július
21-én id. MELEG IRMÁRA
halálának 5. évfordulóján.
Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! Szerettei.
(2508-I)

Kegyelettel emlékezünk július
25-én a szeretett férjre, drága
jó édesapára, nagyapára,
apósra, a kibédi MÁTYUS
KÁROLYRA halálának 4.
évfordulóján.
Kinek szíve nemes volt, keze
dolgos, élete nehéz volt, álma
legyen boldog. Akik ismerték
és szerették, gondoljanak rá
kegyelettel! Szerettei. (2518-I)

Az Alexandru Papiu Ilarian
Középiskola 1967-ben végzett
XI. B osztályának (esti
tagozat) diákjai (osztályfőnök
Lukács Géza) 50 éves
találkozójuk alkalmából ke-
gyelettel emlékeznek elhunyt
TANÁRAIKRA és OSZTÁLY-
TÁRSAIKRA. Emlékeinkben
és szívünkben mindig jelen
vannak.
Találkozunk 2017. szeptember
9-én. Érdeklődni lehet: Szabó
Edit – tel. 0745-061-647,
Szántó Sándor – tel. 0721-989-
401. (2536-I)

A bánat, a fájdalom örökre
megmarad, velünk lesz szép
emléked, az idő bárhogy is
halad.
Szomorú szívvel emlékezünk
a drága jó férjre, édesapára, a
maroskeresztúri KÓSA
ANDRÁSRA halálának első
évfordulóján. Nyugodj béké-
ben! Szerettei. (2512-I)

„Nem múlnak el ők, kik
szívünkben élnek…”
Fájó szívvel emlékezünk a
drága jó barátra, a
maroskeresztúri KÓSA
ANDRÁSRA. Már egy éve,
hogy örökre eltávozott
közülünk. Jósága, szeretete,
míg élünk, szívünkben él.
Nyugodjál békében, drága jó
lélek! A Nagy és a Huszár
család. (2533-I)

A maroskeresztúri presbi-
térium, lelkipásztorával
együtt, fájó szívvel emlékezik
a néhai hűséges szolgatársra,
KÓSA ANDRÁSRA halálának
első évfordulóján. Hűségedet
és jóságodat soha nem
feledjük. Nyugodjál békében!
(23534-I)

„Nem múlnak ők el, kik
szívünkben élnek,
Hiába szállnak árnyak, álmok,
évek.”
Szomorú szívvel emlékezünk
drága jó szüleimre, ANDRÁSI
IRMÁRA és FERENCRE
haláluk 20. és 10. évfor-
dulóján. Emléketek szí-
vünkben örökké őrizzük.
Nyugodjatok békében!
Lányotok, Ildikó, vejetek,
Levente és unokáitok, Hunor
és Eszter. (2549)

ELHALÁLOZÁS

Vigasztalhatatlanul, de a majdani
találkozás reményében búcsú-
zom  imádott édesanyámtól, a
marosvásárhelyi születésű 

özvegy KOVÁCSNÉ
MARTON  GIZELLÁTÓL 

és tudatom mindazokkal, akik is-
merték, szerették napfényes, jo-
viális, segítő, hálás lényét, hogy
76. életévében,  2017. július 15-
én reggel 9 óra 10 perckor Buda-
pesten, szerettei körében,
méltósággal, ahogyan élt, vissza-
adta angyali lelkét a Teremtőnek.
Jézus Krisztus kísérjen Téged az
örök világosság Mennyei Biro-
dalmába, ahol nincs távolság,
nincsenek határok, nincs hezitá-
lás az itthon és az otthon között,
csak közelség, egység és örök
szeretetközösség az egylényegű-
ekkel! Drága Anya, köszönöm,
hogy elszakadtságomban is min-
dig velem, velünk és mellettünk
voltál, mert én soha nem tudtam
betelni Veled. Isten áldja a lelke-
det, fogadjon be Téged az Örök
Fény! 
Édesanyám Örök nyugalomra
helyezésére szombaton, július
22-én 13 órakor kerül sor a ma-
rosszentgyörgyi (új kórház mö-
götti) temetőben, református
szertartás szerint. 

Nagyon szeretlek, szeretünk:
Ildikó, Szilárd, budapesti 

és otthoni szeretteid.(2453-I)

Szívünkben  mély fájdalommal
tudatjuk, hogy a drága édesanya,
anyós, testvér, nagynéni, rokon,
jó barát és szomszéd, 

özv. KOVÁCS FERENCZNÉ 
szül. MARTON GIZELLA 

76 éves korában Budapesten
örök nyugalomra tért. Utolsó
földi útjára szombaton, július 22-
én 13 órakor kísérjük a maros-
szentgyörgyi (új kórház mögötti)
sírkertbe.
„Ha elfogyatkozik is testem és
szívem: szívemnek kősziklája és
az én örökségem te vagy, oh,
Isten, mindörökké! ”
(Zsolt. 73:26)

Gyászoló szerettei. (2495-I)

Drága édesanyánk, 
BANDI DEZSŐNÉ 

született SIKLÓDI KATALIN 
búcsúztatása és hamvainak te-
metése hétfőn, július 24-én 13
órakor lesz a marosvásárhelyi re-
formátus temetőben. 

A gyászoló család. (2509-I)

Isten akaratában megnyugodva,
mégis fájdalommal tele szívvel
búcsúzunk 

IMREH JOLÁNTÓL 
szül. Bojtor. 

Temetése július 21-én 14 órakor
lesz a katolikus temetőben. Nyu-
godj békében! 

A gyászoló család. (2550-I)

Úgy a magunk, valamint az ösz-
szes közeli és távoli rokon nevé-
ben szomorú szívvel tudatjuk,
hogy a szeretett, jó férj, apa,
nagyapa, dédapa és testvér, a
székelykáli születésű 

id. FERENCZI JÓZSEF 
folyó hó 19-én 9 órakor, életének
80. évében megszűnt élni. Drága
halottunk temetése folyó hó 22-
én du. 3 órakor lesz unitárius
egyházi szertartás szerint a
nagyernyei ravatalozóban, és a
nagyernyei sírkertben helyezzük
örök nyugalomra. Emléked szí-
vünkben mindörökké élni fog. 

Búcsúzunk tőled: drága 
feleséged, Irénke (Irma), fiad,

Jóska és családja, leányod,
Irénke és családja. (2560-I)

Vihar végezte be életed, a Jóisten
fogadja be drága lelkedet. Fáradt
tested ezután a sírhalom nyomja,
elindult a lelked a Jóisten felé, tá-
volra tőlünk, mely nagyon fáj,
akartunk még megélni veled
annyi jót és szépet, de a sors
életünkben mindent összetépett.
Nyugodj békében, drága nagyta-
tám, 

FERENCZI JÓZSEF! 
Emléked örökké megőrzöm! 
Unokád, Annamária és családja.

(2560-I)

Kimondhatatlan fájdalommal tu-
datjuk, hogy a szeretett férj,
drága jó édesapa és nagytata, a
folyfalvi születésű 

SEBESTYÉN ZSIGMOND 
a Metalotehnica volt dolgozója, 

életének 76. évében hosszas, de
türelemmel viselt betegség után,
szíve megszűnt dobogni. Teme-
tése 2017. július 21-én, pénteken
14 órakor kezdődik Lőrincfalván
a családi háznál. 
A hit és remény erősít gyászunk-
ban, Isten akaratában megnyu-
godva, ami „Elvégeztetett”. 

A gyászoló család. (2563-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Hálás szívvel mondunk köszö-
netet mindazoknak, akik
LÁSZLÓFY JULIÁNNÁT utolsó
útjára elkísérték, lélekben velünk
voltak és fájdalmunkban
osztoztak. A gyászoló család.
(sz.-I)
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„Az emlékezéshez nem emlék, 
hanem szeretet kell, 
S akit szeretünk,
Azt nem feledjük el.”
(Shakespeare)
Mély fájdalommal emlékezünk a
drága édesapára, FEKETE GYULÁRA
halálának első évfordulóján.
Nyugodjon békében! Felesége, öt
gyermeke és unokái. (2555)
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Az Old Court Egyesület és az Azomureş szóra-
kozást ígér a marosvásárhelyi gyermekeknek az
interaktív NARATIV olvasóműhelyekben. Július
29-én a fotópapírgyárnál (Jegenye utca 9. szám,
Egyesülés negyed) a gyermekek felfedezhetik,
hogy az olvasás a legszebb kaland.

A szervezők négy helyiséget készítettek elő, ame-
lyekben párhuzamosan folyik a tevékenység 10 és 12,
illetve 14 és 16 óra között. A műhelygyakorlaton való
részvétel ingyenes, jelentkezni a narativ@curteaveche.ro
e-mail-címen lehet július 24-ig. Meg kell jelölni a vá-
lasztott műhelyt, a gyerek vezeték- és személynevét,
életkorát, valamint a szülő elérhetőségi adatait.

* Kreatív írásműhely, kiindulópont a Szent-
ivánéji álom kötet, Ema Ignăţoiu koordinálásával
(8–10  év közötti gyerekek számára)

A hobbiból történő írás nyugtató és tanulságos te-
vékenység. A kicsik azzal, hogy íróknak vagy újságí-
róknak képzelik magukat, javíthatnak szövegíró
képességükön. Tökéletesítünk egy mesét A gyermek-
kor könyvei gyűjteményből, másfajta jelentést adunk
neki, új szereplőket vagy más befejezést találunk ki.
A cél a kreatív képzelet aktiválása, egyéni írásstílus
kialakítása, a kritikus és kreatív olvasás fejlesztése.

* Storytelling műhely, amelynek kiindulópontja
az Alice Csodaországban könyv, Răzvan Ropotan
koordinálásával (8 és 10  év közötti gyerekek szá-
mára)

A pedagógus és a többi résztvevő kulcskérdéseire
válaszolva, a gyerekek tulajdonképpen megtanulják,
hogy saját kreativitásukra támaszkodjanak, és  egész
sor elérhető narratív forrást sajátítanak el, amelyekkel

közelebb jutnak mind a saját meséikhez, mind az iro-
dalomtörténet  szerzői által megírtakhoz. Lényegében
egy író saját magának feltett kérdései ugyanazok,
amelyeket egy gyakorlott olvasónak is fel kell tennie,
ezért ez a műhely rendkívül meghatározó lehet a
gyermekek olvasási készségének a kialakításában.

* Görög mitológia: díszletfestő műhely Ale-
xandra Culescu vezetésével (10 és 14 év közötti
gyerekek számára)

Egy műhely, amelynek keretében a résztvevők egy
mesejeleneten dolgoznak, amelyet eredetileg játékos
gyakorlatokkal végigjártak. Utólag a kiválasztott jele-
netnek megfelelő kosztümöket, maszkokat, díszlete-
ket készítenek, és hangot hoznak létre, amelyet egy
úgynevezett állókerettel fejeznek be.

* Ezeregyéjszaka vitaműhely Nae Şovăială  ko-
ordinálásával (10 és 14 év közötti gyerekek szá-
mára)

A vita vagy a „szereplők bírósága” egy olyan mű-
hely, amely a résztvevők számára egyszerre teszi
hozzáférhetővé és gyakoroltatja velük az érvelőké-
pességet, a kritikus gondolkodást és a hatékony kom-
munikációt. Ennek keretében a mesék egyes jogi
szereplőinek – esküdtek, bírák, vádlók vagy védők –
alakját öltik fel.

Az akció egy átfogó, az Old Court Egyesület által
kezdeményezett, és az Azomureşsel, Románia legje-
lentősebb műtrágyatermelőjével partnerségben a me-
zőgazdasági közösségekben folytatott, A gyermekkor
könyvei országos olvasási projekt része.

Bővebb felvilágosítás az  Old Court Egyesületről és
A gyermekkor könyvei országos olvasási 

programról a www.asociatiacurteaveche.ro és 
a Facebook.com/AsociatiaCurteaVeche honlapokon.

További információk Valentina Roman, a Curtea
Veche Egyesület ügyvezető igazgatójától:
valentina.roman@curteaveche.ro, telefon: 0741-033-
934.

Július 29-én kaland lesz az olvasás 
a Marosvásárhelyen szervezett 

NARATIv (ELBESZÉLŐ) műhelyekben
–  8–14 éves gyerekek számára a részvétel ingyenes –


