
Hátizsákos tömeg és sátorerdő jelezte tegnap délben a
Maros marosszentgyörgyi, komp körüli és utáni szakaszánál,
hogy a parton megkezdődött a harmadik VIBE parti. Sokan
a legnagyobb hőségben érkeztek a négynapos megabulira,
de számos fiatal ottjártunkkor már „beköltözött”, és egy
hideg sör mellett vagy törülközővel a vállán, strandolási le-
hetőség után nézve várta, hogy beinduljanak az első nap
programjai.

A megnyitó alkalmából szervezett sajtótájékoztatón Rés Konrád 
Gergely fesztiváligazgató a rendezvény színes kínálatáról szólt – melyről
július 2-i lapszámunkban részletesen tájékozódhattak az érdeklődők –,
majd a rendezvényt támogató Maros Megyei Tanácsnak és helyi önkor-
mányzatoknak, a marosvásárhelyi és a marosszentgyörgyi polgármesteri
hivatalnak mondott köszönetet. 

Borzási Sarolta, a VIBE Koli programigazgatója sikertörténetnek ne-
vezte a fesztivál izgalmas beszélgetéseket, előadásokat kínáló alternatív

Nem állt meg az
andráskeresztnél
Szászrégen közelében, az alsóbölké-
nyi út vasúti átkelőjén csütörtök reggel
elsodort egy Galac megyében bejegy-
zett személyautót a Dédáról Marosvá-
sárhelyre tartó szerelvény. Egy 43
éves Galac megyei férfi vesztette
életét a vonatbalesetben.
____________2.
Elhalasztották 
Marosvásárhely
költségvetés-
kiegészítését
Az RMDSZ-frakció javaslatára tegnap
elhalasztották Marosvásárhely költ-
ségvetés-kiegészítését. Ez azt jelenti,
hogy az áprilisban megszavazott 323
millió lejt nem egészítették ki 102 mil-
lió lejjel, és 47 millió lejes pénzügyi
kötelezettségvállalás sem terheli a vá-
rost a már korábban jóváhagyott 400
millió lej mellett.
____________3.
Varázslatos 
Dobrudzsa, rabul
ejtő Duna-delta
A horgászat – leszámítva néhány
gyermekkori élményemet – nem volt
része az életemnek. Ezzel magyaráz-
hatom azt, hogy a Duna-delta nem
tartozott elsőrendű utazási célpont-
jaim közé, annak ellenére, hogy nyil-
ván tudtam páratlan értékeiről,
szépségeiről.____________15.

Kiürülő pálya 

Igazi csoda, hogy még működőképes a romániai alap-
ellátás azok után, amit a családorvosokkal tett a min-
denkori hatalom. Kérdés, hogy meddig lesznek
hajlandók ebben a helyzetben megmaradni azok a szak-
emberek, akik először szembesülnek a heveny és króni-
kus betegek magas számával. A fiatalok közül ugyanis,
akik rezidensként az orvoslásnak ezt az ágát választják
(tegyük hozzá, hogy egyre kevesebben), a családorvosi
rendelők működését megismerve alig néhányan fejezik
be gyakorlóéveiket. Inkább egy újabb vizsgára jelent-
keznek, hogy más szakterületen kevesebb gond mellett
magasabb javadalmazásért dolgozzanak.

A rendszerváltás után az egykori körzeti orvosokat a
privatizációra, a rendelő megvételére, az európai nor-
máknak megfelelő átalakítására, a számítógépes rend-
szer bevezetésére, a programok megvásárlására és
kezelésük elsajátítására, valamint sok egyébre kénysze-
rítették. Megszabták a naponta ellátható betegek szá-
mát, akiknek ártámogatott vényt írhatnak fel, az
egészségbiztosító pénztárak sokszor hónapokig halogat-
ták a háziorvosokkal való szerződés megkötését, hogy
ne kelljen teljesíteniük az orvosok által megfogalmazott
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Zenei, szellemi rezgés a Maros-parton
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Szászrégen közelében, az alsóbölkényi út vasúti
átkelőjén csütörtök reggel elsodort egy Galac me-
gyében bejegyzett személyautót a Dédáról Ma-
rosvásárhelyre tartó szerelvény. Egy 43 éves
Galac megyei férfi vesztette életét a vonatbal-
esetben.

Július 4-én, csütörtökön a kora reggeli órákban Szászré-
gen külterületén, az Alsóbölkény felé vezető 153-as megyei
úton egy személyautó vezetője feltételezhetően nem állt meg
a Szent András-kereszttel jelzett átkelőhelyen, hogy megbi-
zonyosodjék, szabad-e az út. Mivel nem adta meg az elsőbb-
séget a Déda–Marosvásárhely szakaszon közlekedő Inter
Regio 4541-es vonatnak, ennek következménye súlyos bal-
eset lett. A szászrégeni katasztrófavédelmi felügyelőség
diszpécserszolgálatát riasztották, ahonnan aztán két esetko-
csival kilenc altiszt érkezett a helyszínre a roncsok közé szo-

rult áldozatok kiszabadítására. Három személyt vörös kód-
jelzéssel kritikus állapotban szállítottak kórházba, egyik utas
állapotáról azonban fekete kódjelzést továbbítottak. 

A rendőrség közleménye szerint a baleset négy sebesült-
jét a sürgősségi kórházba szállították, egyikük életét azon-
ban nem sikerült megmenteni. Az elhunyt 43 éves galaci
áldozat a személyautó egyik utasa volt. A roncsok közül ki-
emelt másik két utas 47 és 30 éves férfi, Galac megyei la-
kosok.

– A fás, bokros növényzettől belátható-e a szóban forgó
vasúti szakasz? – kérdeztük a Maros Megyei Rendőr-fel-
ügyelőség szóvivőjét, Emanuela Ruginát.

A szóvivő a helyszínelőktől kapott tájékoztatás alapján
azt mondta, hogy van ugyan növényzet, de az nem akadá-
lyozza a kilátást, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az and-
ráskereszt előtt is vannak a vasúti átjáróra figyelmeztető
jelzések, ezért a jármű vezetőjének mindenképp meg kellett
volna bizonyosodni arról, hogy jön-e vonat vagy sem.

Táplálkozásról kicsit másképp
A marosvásárhelyi Máltai Szeretetszolgálat szervezésé-
ben július 5-én, ma 17 órától a Berek utca 1. szám alatt
Táplálkozásról kicsit másképp címmel tart előadást az
egészséges étkezésről dr. Drăgan-Pécsi Enikő. A jelenlé-
vők egyebek mellett azt is megtudhatják, hogy milyen lelki
tényezők húzódnak meg a rossz evési szokások mögött,
és mire ajánlatos odafigyelni a tudatos táplálkozás érde-
kében. 

Régi autók ralija
Július 6-án és 7-én a Transilvania Motor Ringen szervezi
meg a romániai Retromobil és Retro Racing klub a régi
autók ralijának harmadik és negyedik fordulóját. A verseny
mellett egy standon több régi gépkocsit is kiállítanak, lesz
vásár és természetesen büfé is.

Elmarad a Skirtbike
A hölgyeknek szóló, július 7-re tervezett kerékpáros akció,
a marosvásárhelyi Skirtbike elmarad, ugyanis ebben az
időpontban a Vár sétányon más rendezvény lesz. A Maros
és a Marosszéki Közösségi Alapítvány a rendezvényt július
21-re halasztotta, a kezdés időpontját később közlik – tá-
jékoztatott Gál Sándor. 

Tajcsi a várban
A Női Akadémia július 8-án, hétfőn 17.30 és 19.30 óra kö-
zött azokat a hölgyeket várja a marosvásárhelyi várban a
Tímárok bástyája előtt, akik a tajcsi ősi meditatív mozgás-
művészettel szeretnének megismerkedni. A foglalkozást
Bordy Judit vezeti. A részvétel ingyenes, a szervezők ado-
mányokat köszönettel elfogadnak.

Hiszek – 
verses műsor Marosvásárhelyen

A marosvásárhelyi Szent Kozma és Damján plébánia és a
Jakab Antal keresztény kör szervezésében július 8-án, hét-
főn, a 18 órai szentmisét követően a Szent Kozma és
Damján templomban Zorkóczy Zenóbia Hiszek című ver-
ses előadását hallgathatják meg az érdeklődők. Az elő-
adáshoz kapcsolódóan dr. Vencser László teológiai tanár
a vallásos művészet küldetéséről beszél, Balázs Ferenc
plébános-házigazda az istenes versek fontosságát mél-
tatja, a műsort Varga Gabriella újságíró vezeti. Az est zá-
rásaként a templom előterében vásár lesz a Hargita
Megyei Mozgássérültek Szervezete és a kézdivásárhelyi
Szentkereszty Stephanie Egyesület gondozottjainak  kéz-
műves alkotásaiból. 

Ingyenkönyvek 
a Góbé antikváriumban 

Készletapasztás miatt az eddigi legnagyobb ingyen-
könyvakció lesz július 13-án, jövő hét szombatján 10 és 14
óra között a marosvásárhelyi Arató utca 6. szám alatti
Góbé antikváriumban. A szervezők minden könyvbarátot
várnak.

Hírszerkesztő: Mezey Sarolta

Ma EMESE és SAROLTA,
holnap CSABA napja.
CSABA: régi magyar sze-
mélynév. Egyes források sze-
rint török eredetű lehet, és a
jelentése: pásztor, kóborló, de
az ajándék jelentése is felvető-
dött. 

5., péntek
A Nap kel 

5 óra 35 perckor, 
lenyugszik 

21 óra 17 perckor. 
Az év 186. napja, 

hátravan 179 nap.
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VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2019. július 4.

1 EUR 4,7240
1 USD 4,1863

100 HUF 1,4650
1 g ARANY 190,4751

IDŐJÁRÁS
Változékony idő

Hőmérséklet:
max. 270C
min. 130C

Megyei hírek

Szer Pálosy Piroska

Nem állt meg az andráskeresztnél
Egy halott, hárman életveszélyben

Marosvécsi falunapok 
és cseresznyevásár 
A hagyományhoz híven idén is megtartják Marosvécsen a
falunapokat és a cseresznyevásárt. A háromnapos ren-
dezvénysorozat július 5-én, ma este 9 órakor kezdődik a
művelődési otthonban, ahol a falunapok hivatalos megnyi-
tója után kulturális műsorra kerül sor, színpadra lépnek a
marosvécsi néptánccsoportok, valamint több tehetséges
gyermek is fellép. 6-án, szombaton délelőtt 9 órakor a fut-
ballpályán sportvetélkedőkkel indul a nap, lesz kispályás
foci, távfutás, bicikliverseny, tizenegyesrúgás. Ugyanakkor
gulyás- és töltöttkáposzta-főzésre is sor kerül. Este 9 órá-
tól a vásártéren koncerteken szórakozhat a közönség, fel-
lép Tolvai Renáta, Ionica Moroşanu, a Betli Duo. A nap

tűzijátékkal zárul. 7-én, vasárnap délelőtt 9.30 órakor kez-
dődik a cseresznyevásár, közben kulturális műsor is lesz.

XXI. marosszéki népzene- 
és néptánctábor 
Július 14. és 21. között XXI. alkalommal szervezik meg
Jobbágytelkén a marosszéki népzene- és néptánctábort. A
már megszokott tábori rendnek megfelelően a helyi kultúr-
otthonban és az iskolában táncoktatás lesz. Az érdeklődők
székely mezőségi, nyárádselyei és marossárpataki tánco-
kat tanulhatnak. Kásler Magda népdalokat oktat, népi mu-
zsika tanítására a péterlaki zenészek vállalkoztak,
szakirányító: Sinkó András. Zenélnek: Csiszár Aladár ze-
nekara, a Magos zenekar, Moldován István Kuki és zene-
kara, az Öves együttes, a Cinige zenekar.
Gyermekfoglalkozások, kézműves-foglalkozások is lesz-
nek, továbbá Tordai Ede fotókiállítása várja az érdeklődő-
ket. Szervező a Folk Center Alapítvány.

RENDEZVÉNYEK

A csütörtöki lottóhúzás nyerőszámai
10, 13, 33, 18, 45 +3 NOROC PLUS: 8 5 4 8 1 2

2, 13, 4, 38, 25, 31 SUPER NOROC: 9 1 2 2 4 2

6, 40, 22, 32, 31, 12 NOROC: 0 6 8 1 3 0 2

Fotó: Maros Megyei Katasztrófavédelmi Felügyelőség

Közlemény
Felhívjuk a marosvásárhelyi tanulók

figyelmét, hogy a városi tanács által fi-
nanszírozott ingyenes buszbérletek csu-
pán a tanév végéig voltak érvényesek, a
vakációban nem használhatók (lásd a
marosvásárhelyi tanács 2016. január 28-
i 9. számú határozatát). 

A közszállítási társulás 
igazgatótanácsa

A MAROSVÁSÁRHELYI 
TRANSILVANIA REPÜLŐTÉR 

versenyvizsgát szervez az alábbi állások betöltésére: 
• SZAKFELÜGYELŐ a pénzügyi-könyvelési részlegre – COR-

kód 215312, egy állás meghatározatlan időre. A versenyvizsga idő-
pontja: július 17., 10 óra. 

• SZAKFELÜGYELŐ (közbeszerzés) – COR-kód 215312, egy
állás meghatározatlan időre. A versenyvizsga időpontja: július 17., 10
óra. 

• JOGTANÁCSOS – COR-kód 261103, egy állás meghatározott
időre (egy év 11 hónap). A versenyvizsga időpontja: július 18., 10 óra.  

Részletek a www.transylvaniaairport.ro honlapon 
vagy a 0265/328-888-as telefonszámon.  



Az RMDSZ-frakció javaslatára tegnap elhalasztották
Marosvásárhely költségvetés-kiegészítését. Ez azt
jelenti, hogy az áprilisban megszavazott 323 millió
lejt nem egészítették ki 102 millió lejjel, és 47 millió
lejes pénzügyi kötelezettségvállalás sem terheli a
várost a már korábban jóváhagyott 400 millió lej
mellett. A frakció tartotta magát ahhoz, amit tegnap
délelőtt sajtótájékoztatón kijelentett Péter Ferenc,
a megyei RMDSZ elnöke, aki Vass Levente lemon-
dása óta a városi szervezetet is vezeti. 

Többórás szakbizottsági ülések során vitatták meg a költ-
ségvetés-kiegészítés tervezetét a tanácsosok. A tegnapi köz-
gyűlést megelőzően pár órával Péter Ferenc, az RMDSZ
megyei elnöke, Kovács Mihály Levente ügyvezető elnök és
Csiki Zsolt, a városi tanács költségvetési szakbizottságának
elnöke sajtótájékoztatón ismertették az RMDSZ-frakció állás-
pontját a költségvetés-kiegészítéssel kapcsolatban. 

„Határozott szemléletváltásra van szükség, más szelek kell
fújjanak” – mondta Péter Ferenc, hozzátéve, hogy építő szán-
dékú javaslatokat fogalmaznak meg, és ha ellenzékbe vonul
is a frakció, építő szándékkal teszi. Kijelentette, nem akarják
megbénítani a polgármesteri hivatal működését, de nem akar-
ják úgy eladósítani a várost, hogy az elkövetkező 10 évben ne
lehessen komoly beruházásokat eszközölni. Azt sem akarják,
hogy bizonyos szolgáltatókat, intézményeket pénzügyileg el-
lehetetlenítsenek, de nem szavazhatják meg a költségvetés-ki-
egészítést úgy, hogy nem tudják, honnan származnak a
tervezetben szereplő bevételek és azt sem, hogy konkrétan
mire költené el a városvezetés a pénzt. 

„Az nem lehet, hogy a két hónappal ezelőtt elfogadott költ-
ségvetésben szereplő összegek már elfogytak. Valami nincs
rendben. Vagy a megszavazott számok nem voltak reálisak,
vagy nem tudjuk, mi történt, milyen adósságokat fizettek ki a
jóváhagyott összegekből. Ezekre a kérdésekre magyarázatot
kell kapnunk” – mondta Péter Ferenc. A sajtótájékoztatón a
Népújság kérdésére elhangzott, hogy gondok lehetnek a tö-
megközlekedési, illetve a köztisztasági vállalattal. Csiki Zsolt
elmondta, ha megszavaznák, az idei büdzsé másfélszerese
lenne a tavalyi 278 millió lejes költségvetésnek, és ezenfelül
a már jóváhagyott 400 millió lejes pénzügyi kötelezettségvál-
lalás mellett még 47 millió lej kölcsönt vehetne fel a város,
ami már komoly eladósodási arányt jelent. Kérdésünkre, hogy
az újabb 102 millió lejnek a tervezetben szereplő adatok sze-

rint mi lenne a rendeltetése, elmondta, többek közt reklámra,
„egyéb” szolgáltatásokra és „funkcionális” jellegű szolgálta-
tásokra különítenének el jelentős összegeket. Hogy ezek mit
takarnak, nem tudta pontosan meghatározni. Péter Ferenc sze-
rint azt is tisztázni kell, hogy szabályos-e kölcsönt felvenni
szolgáltatások finanszírozására, és hangsúlyozta, az elkövet-
kező napokban újabb adatokat kérnek a költségvetéssel kap-
csolatban, ha pedig valamely, a polgármesteri hivatalnak
alárendelt intézmény fizetésképtelenné válna, rendkívüli ta-
nácsülésen célzottan meg lehet szavazni pénzt a működteté-
sére. Kérdésünkre azt sem zárta ki, hogy megvizsgálják,
pontosan mire használná fel a polgármesteri hivatal a már jó-
váhagyott 400 millió lej kötelezettségvállalást, és ha indokolt,
akár szerződést is lehet bontani. 
Tizennégyen döntöttek a halasztás mellett

Ilyen előzmények után nem volt meglepetés, hogy a tanács-
ülésen Csiki Zsolt, a költségvetési bizottság elnöke ismertette
az RMDSZ-frakció javaslatát. „Nem lehet jóhiszeműen elfo-
gadni egy ilyen tervezetet, amely további terheket ró a városra.
Két hónappal az éves költségvetés jóváhagyása után hogy
lehet olyan helyzetbe kerülni, hogy fizetésképtelenné váljanak
bizonyos közszolgáltatók? A lakosság ezek után nem érti, mi-
lyen büdzsét fogadtunk el áprilisban... Nem tudjuk, honnan
származik az újabb 102 millió lej, és mire költik el” – mondta,
majd halasztást javasolt, hogy az elkövetkező hetekben rész-
letesebben tájékozódhassanak. A POL képviselője, Tatár
Lehel szerint a tervezetben nem találhatók a kerékpársávok
kiépítésére, parkolóházakra, műemlékek felújítására szánt
összegek, ezért az így benyújtott formában nem tudja meg-
szavazni. Kollégája, Pápai László szerint a reklámoktól, bu-
liktól át kellene csoportosítani az összegeket az infrastruktúra
javítására. A további vita során az RMDSZ és a POL tanácso-
sai kölcsönösen vádaskodtak, felemlegették egymásnak a ko-
rábbi költségvetések megszavazását, majd bevallottak
„tévedéseket”. A román pártok részéről Moldovan Călin,
Matei Dumitru, Miculi Vasile ellenezték a halasztást. A sza-
vazásnál az RMDSZ tíz tanácsosa – a lemondott Furó Judit
és Bakó Szabolcs helyébe ugyanis az ülés kezdetén beiktatták
Bíró Csaba Szilvesztert és Boros Gyulát – mellett még négyen
voksoltak a költségvetés-kiegészítés halasztása mellett, a POL
három képviselője tartózkodott, és négyen ellene szavaztak. 

A tanácsosok elhalasztották azoknak a tervezeteknek a vi-
táját is, amelyeknek tevékenységére pénzt kellett volna jóvá-
hagyni, például a kulturális pályázatok, a sporttevékenységek
finanszírozásáról szólókat.

Romániában a nyers adatok szerint 7,2 százalékkal
nőtt a kiskereskedelmi forgalom volumene az idei
első öt hónapban a tavalyi év azonos időszakához
mérten – közölte csütörtökön a román országos sta-
tisztikai intézet.

A szezonális és naptárhatással kiigazított adat szerint a bő-
vülés 7,1 százalék volt. A nyers adatok szerinti növekedést
főleg a nem élelmiszerek eladásának 10,1 százalékos növeke-
dése eredményezte. Üzemanyagból is 6,6 százalékkal többet
értékesítettek a vizsgált időszakban, míg az élelmiszerek ér-
tékesítése 4,7 százalékkal bővült.

Májusban a kiskereskedelmi forgalom volumene 3,9 száza-
lékkal nőtt a tavalyi év ötödik hónapjához képest, a szezonális

és naptárhatással kiigazított bővülés 3,7 százalék volt. Ápri-
lishoz mérten 0,7 százalékos bővülést jegyeztek.

Az első négy hónaphoz képest lassult a kiskereskedelmi for-
galom növekedése, hiszen a január-április közötti időszakban
még 8,1 százalékos volt a bővülés. Mindazonáltal elemzők
arra számítanak, hogy az idei román gazdasági növekedésnek
továbbra is a belföldi fogyasztás lesz a fő hajtóereje. A kor-
mány 5,5 százalékos gazdasági növekedést remél az idén. Az
első negyedévben 5 százalékkal nőtt a román GDP a tavalyi
év azonos időszakához mérten.

Tavaly 5,4 százalékkal bővült a román kiskereskedelmi for-
galom volumene az előző évhez képest, miután 2017-ben 10
százalékkal, 2016-ban 13 százalékkal emelkedett.

kéréseket. Büntetést kellett és kell fizetniük, ha a betegek,
akiknek ingyenes receptet írnak fel, nem vallották be
pontos jövedelmüket. Rajtuk csattan a páciensek felhá-
borodása, ha nem működik az elektronikus rendszer, ami
sajnos gyakran előfordul. 

Miközben egyre csak nő a követelmények sokasága, a
családorvosok többsége úgy érzi, hogy ugyanolyan mér-
tékben sikkad el a gyógyító tevékenység, és szabályzatok
hálójában egyensúlyozni próbáló, az egészségbiztosítási
pénztáraknak kiszolgáltatott hivatalnokokként dolgoz-
nak. Bár az utóbbi időben növelték a családorvosi praxis
fenntartására járó összeget, ez még mindig nem teszi le-
hetővé, hogy az egészségügyben megnövelt béreket elér-
jék a maguk és asszisztenseik számára. 

Hogy a pálya vészesen kezd kiürülni, a hivatalosságok
is felébredtek, de már egyre kevesebb a remény arra,
hogy a jelenlegi körülmények között az üres rendelőkbe
életet leheljenek. Nemcsak Dél-Romániában vagy Mold-
vában, hanem Hargita megyében is, holott egy Kárpá-
tokon belüli állás a rendszerváltás előtt még
főnyereménynek számított volna. Megyénkben, ahol sok
családorvos a meghosszabbított nyugdíjkorhatárnak kö-
szönhetően van még a pályán, 25 százalékos hiánnyal
számolnak, és el lehet képzelni, hogy mit hoz a jövő, ha
a mai hatvanasok, hetvenesek is visszavonulnak. 

Évi 2,5 százalék az alapkamat
A Román Nemzeti Bank (BNR) csütörtöki monetáris
politikai ülésén úgy határozott, 2,5 százalékon tartja az
alapkamatot – derül ki a jegybank csütörtöki közlemé-
nyéből. A központi pénzintézet ugyanakkor arról is ha-
tározott, hogy a kereskedelmi bankok kötelező
tartalékrátáján sem változtat. A letétek utáni kamatot
eközben 1,5 százalékon, a hitelek utánit pedig 3,5 szá-
zalékon tartotta. A kereskedelmi pénzintézetek köte-
lező tartalékrátája szintén változatlan marad mind a lej,
mind a valuta esetében – közölte a BNR. (Mediafax)

Július 31-ére ütemezte be a PSD
a költségvetés-kiegészítést

Az Agerpres forrásai szerint július 31-én kerül sor a
költségvetés-kiegészítésre, és addig Eugen Teodo-
rovici pénzügyminiszternek megoldást kell találnia
arra, hogy év végére a költségvetési hiány ne ha-
ladja meg a 3%-ot. A költségvetés-kiegészítés dátu-
mát a Szociáldemokrata Párt (PSD) országos
végrehajtó tanácsának szerdai ülésén döntötték el.
A tervek szerint az állami költségek csökkentése ér-
dekében fontolóra veszik, hogy a speciális nyugdí-
jakra progresszív adót rójanak ki. Ugyanakkor
egyes, megkérdőjelezhető hatékonyságú szociális
programok felszámolását és egyes állami ügynök-
ségek átszervezését is latolgatják.  A PSD vezető-
ségének szerdai ülésén a pénzügyminiszter közölte,
hogy a költségvetésből hétmilliárd lej hiányzik,
ennek pótlására megoldást kell hogy találjon a kor-
mány.  Ugyanakkor abban is megállapodtak a na-
gyobbik kormánypárt vezetői, hogy jövő héten ismét
összeülnek kormányátalakításról tárgyalni, amely
nemcsak minisztereket, hanem államtitkárokat is
érinthet. 

Huszonnyolc településen esett kár
Tizenegy megye huszonnyolc településén okozott
károkat a kedvezőtlen időjárás az elmúlt 24 órában
– tájékoztatott a katasztrófavédelmi főfelügyelőség
(IGSU). Az IGSU csütörtöki közleménye értelmében
Maros, Hargita, Kovászna, Brassó, Beszterce-
Naszód, Konstanca, Dâmboviţa, Prahova, Tulcea és
Vâlcea megyében, valamint Bukarestben vált szük-
ségessé a katonai tűzoltók beavatkozása az erős
szél és az esőzések miatt. Az úttestre, épületekre
vagy autókra dőlt, összesen 67 fát kellett eltakaríta-
niuk, ugyanakkor tizenkét autóban, nyolc tetőzetben
és hét lakásban tett kárt a rossz idő. Négy megyé-
ben – Maros, Bákó, Tulcea és Vaslui – a RO-Alert
rendszeren is figyelmeztették a lakosságot – áll a
közleményben.  (Agerpres)

Tíz kiló kábítószerrel indultak 
a Neversea-re

Négy fiatal letartóztatását rendelték el a Prahova
megyei ügyészek, miután a Szervezettbűnözés- és
Terrorellenes Ügyosztály (DIICOT) ploieşti-i ügyé-
szei 10 kilogramm drogot találtak náluk, nagyrészt
cannabist. A Neversea fesztiválra tartottak. Három
férfiról és egy nőről van szó, akiket magas kockázatú
kábítószerekkel való kereskedelemmel gyanúsíta-
nak. A letartóztatási parancs 48 órán belül megfel-
lebbezhető. Igazságügyi források tájékoztatása
szerint a három férfi és a nő Kolozs megyei, és a
tengerparti zenei fesztiválra tartott. A kábítószer a
csomagjaik között volt elrejtve. A Neversea fesztivál
a Fekete-tenger romániai partszakaszán zajlik, csü-
törtökön kezdődött és vasárnapig tart. (Mediafax)

Ország – világ

Antalfi Imola

Romániában 7,2 százalékkal nőtt a kiskereskedelmi
forgalom az idei első öt hónapban

A vártnál gyengébben alakult a kiskereskedelmi for-
galom az euróövezetben májusban. Havi összeve-
tésben már a második egymást követő hónapban
csökkent a forgalom volumene, újabb jeleként
annak, hogy a gazdasági növekedés lassult a máso-
dik negyedévben.

Az Európai Unió statisztikai hivatala (Eurostat) csütörtökön
közölte, hogy a szezonálisan kiigazított adatok szerint a 19
tagú eurózónában áprilishoz képest 0,3 százalékkal csökkent,
éves szinten pedig 1,3 százalékkal bővült a kiskereskedelmi
forgalom májusban. Elemzők havi szinten 0,3 százalékos
emelkedést vártak az áprilisi 0,1 százalékos csökkenés után.
Éves összevetésben 1,6 százalékos emelkedésre számítottak
az elemzők az áprilisi 1,8 százalékos növekedés után.

A gyenge láncszem Németország volt, ahol 0,6 százalékos
csökkenést mértek havi összevetésben, míg a második legna-
gyobb gazdaságban, Franciaországban 0,4 százalékos emel-
kedés volt. A friss adatok összhangban állnak más mutatókkal,
amelyek azt jelzik, hogy a francia gazdaság lehet a kivétel az
eurózónában, amelynek növekedése lassult az utóbbi hóna-
pokban, mivel az exporttermékei iránti kereslet gyengülése
visszavetette a gyáripar teljesítményét. Az Európai Központi
Bank megítélése szerint új gazdaságösztönző intézkedésekre
lehet szükség, ha a feldolgozóipar gyengülése átgyűrűzik a
gazdaság többi ágazaiba.

Az Európai Unióban havi szinten 0,4 százalékkal csökkent,
éves összevetésben viszont 1,3 százalékkal nőtt a kiskereske-

delmi forgalom júniusban az előző hónapban mért 0,1 száza-
lékos visszaesés, illetve 3,2 százalékos növekedés után.

Az előző év májusához képest az euróövezetben stagnált,
az unióban pedig 0,1 százalékkal nőtt az élelmiszerek, italok
és dohánytermékek forgalma. A benzinkutak forgalma az eu-
róövezetben 0,3 százalékkal, az unióban pedig 0,9 százalékkal
csökkent. A nem élelmiszeripari termékek eladásai az euró-
övezetben 2,2 százalékkal, az unióban pedig 2,5 százalékkal
ugrottak meg. Ezen belül azonban jelentősen, az euróövezet-
ben 2,4 százalékkal, az unióban pedig 1,9 százalékkal csök-
kent a textil- és ruházati termékek, valamint lábbelik forgalma.

Az uniós tagállamok közül a legnagyobb mértékben Lu-
xembourgban (7,4 százalék), Írországban (7,0 százalék) és
Szlovéniában (5,6 százalék) nőtt a kiskereskedelmi forgalom
éves szinten. A legnagyobb csökkenést Szlovákiában (2,6 szá-
zalék), Dániában (1,7 százalék) és Horvátországban (1,4 szá-
zalék) mérték. Havi összehasonlításban az euróövezetben 0,5
százalékkal csökkent az élelmiszerek, italok és dohánytermé-
kek forgalma, a nem élelmiszeripari termékek eladásai pedig
0,1 százalékkal estek vissza. Az unióban ugyancsak 0,5 szá-
zalékkal mérséklődött az élelmiszerek, italok és dohányter-
mékek eladása, a nem élelmiszeripari termékeké pedig 0,3
százalékkal. Áprilishoz képest leginkább Portugáliában (1,5
százalék), Spanyolországban (1,1 százalék) és Belgiumban
(1,0 százalék) nőtt a kiskereskedelmi forgalom. A legnagyobb
csökkenést Horvátországban (4,4 százalék), Litvániában (3,0
százalék), valamint Svédországban (2,8 százalék) mérték.

A vártnál gyengébben alakult  az euróövezetben

Elhalasztották Marosvásárhely költségvetés-kiegészítését
Egyelőre nem vehet fel újabb kölcsönt a város

Kiürülő pálya 
(Folytatás az 1. oldalról)
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Beindult a harmadik VIBE

programját, amely iránt az elmúlt
két évben nagy volt az érdeklődés a
fiatalok részéről. Ezúttal 106 meg-
hívottja van a VIBE Koli program-
nak, erdélyi és magyarországi
sikersztorik körvonalazódnak a
Maros-parti fák alatt, többek között
Tibi atyával és Dezső Bencével is
találkozhatnak az érdeklődők, a
meghívott egyetemi előadókat hall-
gatva pedig a továbbtanulás terén is
útbaigazítást kaphatnak a frissen
érettségizett fesztiválozók.

Péter Ferenc, a Maros Megyei
Tanács elnöke elismerését fejezte ki
a VIBE csapatának a kitűnő szerve-
zésért. 

– A fesztivál iránti egyre nagyobb
érdeklődés azt bizonyítja, hogy ezt
a kezdeményezést érdemes támo-
gatni. Itt egy komoly összefogásról
van szó a megyei és helyi önkor-
mányzatok, valamint az ifjúsági
szervezetek között – jegyezte meg
a megyei tanácselnök. Péter Ferenc
szerint dicséretes, hogy a szervezők
nemcsak el tudták hozni Marosvá-
sárhelyre, hanem évről évre itt is
tudják tartani a VIBE fesztivált. 

A Marosvásárhelyi Polgármesteri

Hivatal részéről Claudiu Maior, a
polgármester tanácsosa gratulált a
szervezőknek, és a város további tá-
mogatásáról biztosította a VIBE-os
csapatot. 

A fesztiválnak otthont adó Ma-
rosszentgyörgy polgármestere,
Sófalvi Szabolcs arra hívta fel a fi-
gyelmet, hogy a VIBE bizonyíték
arra, hogy lehet civilizáltan is szó-
rakozni, töltekezni. A községgazda
külön kiemelte a tematikus progra-
mokat, amelyek a zenei mellett
szellemi rezgést is adnak a fiatalok-
nak.

A sajtótájékoztatót követően pö-
rögni is kezdtek az események. A
Koli-programok résztvevői többek
között arról tájékozódhattak, ho-
gyan lehet valaki vezető fejlesztő a
Google Magyarországnál, milyen
„fél zsebbel” világot járni, és ho-
gyan lesz elszánt ötletekből jöve-
delmező vállalkozás. Az
elkövetkező napokban, vasárnap
délutánig megannyi új tapasztalat,
koncertélmény és egyéb érdekesség
várja a Maros-partra érkező fiatalo-
kat. A kínálatból az elkövetkezők-
ben lapunkban is felvillantunk
színfoltokat. 
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Megmaradnak a többnyelvű
helységnévtáblák, az önkor-
mányzatok dönthetnek az
anyanyelvhasználatról azo-
kon a településeken, ahol a
kisebbség számaránya nem
éri el a 20 százalékot, de tö-
rölné a kormány a 2006-ban
elfogadott anyanyelvhaszná-
lati jogokból a megszerzett
jog elvét – az RMDSZ szerint
Nelu Barbu kormányszóvivő
nyilatkozata alapján ezek a
fontosabb részletek az újra-
tárgyalt közigazgatási tör-
vénykönyvből, amely a
Hivatalos Közlönyben való
megjelenésekor lép érvénybe.

Az RMDSZ csütörtöki közlemé-
nyében rámutat: a szövetség azt
kérte a kormánykoalíciótól, hogy a
közigazgatási törvénykönyv parla-
ment által elfogadott változatát lép-
tesse érvénybe. 

„A széles körű parlamenti vita
során elfogadott közigazgatási tör-
vénykönyv volt a helyes, hiszen

számos többletjogot írt elő az erdé-
lyi magyar kisebbségnek, és garan-
ciát nyújtott a meglévő
nyelvhasználati jogokra. A kormány
azonban felülírta a parlamentben
többpárti politikai konszenzus útján
megalkotott jogszabályt” – idézi a
közlemény Cseke Attila szenátusi
frakcióvezetőt. 

Cseke hangsúlyozta, a kormány-
szóvivő nyilatkozata értelmében
szerdai ülésén a kormány kijavította
azt az RMDSZ által jelzett hibát,
amely következtében levehették
volna a többnyelvű helységnévtáb-
lákat. 

„Az RMDSZ 18 évvel ezelőtt ki-
harcolta, hogy minden olyan telepü-
lésen, ahol a magyarság
számaránya meghaladja a 20 száza-
lékot, ki kell írják a település nevét
magyarul is. A törvény 2001 óta ér-
vényben van, és az Erdélyben elter-
jedt hagyomány szerint a
településtáblák nem kétnyelvűek,
hanem többnyelvűek. Így például
Zilahon és Nagybányán románul,

magyarul és németül, Temesváron
szerbül is, illetve Kolozsváron a
fent említett három nyelv mellett la-
tinul is kiírták a település nevét” –
mondta. A kormány törvényválto-
zata azonban kétnyelvű helység-
névtáblákról rendelkezett, ezért ez
módosításra szorult, mert – magya-
rázta az RMDSZ közigazgatási
szakpolitikusa – a gyakorlat azt mu-
tatja, hogy a román közintézményi
rendszer „nem jóindulattal értel-
mezi a törvény előírásait”. 

Kolozsváron a kétnyelvű táblák
megfogalmazás következtében tö-
rölhették volna a magyar és a német
helységnevet a román és a latin ja-
vára, más települések megtarthat-
nák esetleg a román és a német
elnevezést – mutatott rá Cseke At-
tila. Szatmár megyében ugyanakkor
négy településen is meghaladja a
magyar és a német közösség szám-
aránya a húsz százalékot. „Kálmán-
don, Mezőpetriben, Mezőfényen és
Csanáloson mindkét kisebbség
nyelvén és románul is kiírták a te-

lepülés nevét. A kétnyelvű helység-
névtábla értelmezésekor a két nem-
zeti kisebbség egyike elveszíthette
volna megszerzett jogát, az előírás
tehát hiányos volt, értelmezésre
adott lehetőséget, a törvény szövege
jogfosztást jelentett volna, ezt jelez-
tük a kormánynak, és az előírást ja-
vították a sürgősségi
kormányrendelet újratárgyalása-
kor” – idézi a szakpolitikus magya-
rázatát a közlemény.

Ebben rámutatnak még, hogy az
RMDSZ indítványozására az a ren-
delkezés is visszakerült a törvény-
könyv szövegébe, amely
megengedi, hogy önkormányzati
döntéssel ott is alkalmazzák a
nyelvi jogokat, ahol a kisebbség
aránya nem éri el a húsz százalékot.

A szenátusi frakcióvezető ugyan-
akkor hozzátette, a kormányszóvivő
nyilatkozatából az derül ki, hogy to-
vábbra is eltörölné a kormány a már
megszerzett jogokat. 

„Az RMDSZ 2006-ban kihar-
colta, hogy azokon a településeken,

ahol a magyarság aránya különböző
okok miatt 20 százalék alá csökken,
az érvényben lévő anyanyelvhasz-
nálati jogok nem vesznek el. Az el-
múlt 13 évben ezt az elvet senki
nem támadta meg” – mondta el
Cseke, majd hozzátette: a sürgős-
ségi kormányrendelet értelmében a
megszerzett kisebbségi jogok a kö-
vetkező népszámlálás eredményétől
függően elvesznek, amennyiben a
20 százalékos küszöb alá csökken
egy kisebbség számaránya. Ezt a
rendelkezést a rendelet újratárgya-
lásakor sem javították – állítja. 

Cseke rámutatott, a jogszabály a
Hivatalos Közlönyben való kihirde-
tése után léphet érvénybe, a szövet-
ség a publikált változatot elemezni
fogja. Ezt követően a sürgősségi
kormányrendelet az őszi ülésszak-
ban a parlament elé kerül jóváha-
gyásra, és a szövetség képviselői és
szenátorai ismét fenntartják majd az
előzőleg megfogalmazott, nyelvi
jogokkal kapcsolatos módosító ja-
vaslatokat. (Agerpres)

RMDSZ: Az újratárgyalt közigazgatási törvénykönyv 
nem a parlamenti változatot helyezi a romániai jogrendbe

Húszmillióba
kerül az arany
hazaszállítása 

Mugur Isărescu, a Román
Nemzeti Bank (BNR) elnöke
csütörtökön úgy nyilatkozott,
kiállíthatják a nyilvánosság
elé a hazaszállított arany-
készletet. Becslése szerint ez
15-20 millióba kerül, de hogy
milyen fizetőeszközben, azt
nem mondta.

„Nem voltak helyénvalók azok
az utalások, amelyekkel mérgezték
a román társadalmat, miszerint
mesés összegeket lehetne beruhá-
zásokból vagy arannyal való műve-
letekből keresni. (...) Amennyiben
az államfő kihirdeti, 15-20 millióba
fog kerülni a hazaszállítás, hogy
lássa mindenki, létezik, és csilla-
podjon le a közvélemény” –
mondta a bukaresti jegybank el-
nöke.

Mint ismeretes, a parlament
nemrég fogadta el a Liviu Dragnea
és Şerban Nicolae által beterjesztett
törvénytervezetet, amely előírja,
hogy a román jegybank szállítsa
haza a külföldön tárolt aranykészlet
91,5 százalékát. 

Fotó: Karácsonyi Zsigmond

Ursula von der Leyen jelöltségének jóváha-
gyására kérte az Európai Parlamentet (EP)
csütörtökön Donald Tusk, az Európai Tanács
elnöke, hogy a jelenlegi német védelmi mi-
niszter lehessen Jean-Claude Juncker utódja
az Európai Bizottság élén.

Az uniós tagországok állam- és kormányfői a hét
eleji csúcstalálkozójukon meglepetésre von der
Leyent jelölték a brüsszeli testület elnökének.

Tusk az EP strasbourgi plenáris ülésén felszólalva
leszögezte: a főbb uniós intézmények vezetői tisztsé-
geiben most először sikerült tökéletes nemi egyen-
súlyt elérni a jelöléseknél. „Remélem, hogy ez
ösztönözni fogja a képviselőtestületet a döntése meg-
hozatalakor” – jelentette ki. A volt lengyel kormányfő
hangsúlyozta, hogy bár nem a csúcsjelölti rendszer
volt végül a meghatározó, demokratikus döntés szü-
letett. Egyesek szerint az Európai Parlament jelenti a
valódi európai demokráciát, mások szerint viszont
épp az Európai Tanács, a tagállami vezetők erős de-
mokratikus felhatalmazása miatt. Valójában azonban
nincs sok értelme az ilyen vitáknak, ugyanis mindkét
intézmény demokratikus – mondta.

Kiemelte, hogy időben sikerült tető alá hozni a
tisztújítási kompromisszumot, sokkal gyorsabban,
mint legutóbb, öt évvel ezelőtt. Az EU-párti erők
közül a jóváhagyást illetően leginkább vonakodó
zöldpárti frakciónak Tusk azt üzente, hogy részvéte-
lük a döntéshozatalban egész Európának a hasznára
válna.

Az EP várhatóan július közepén fog szavazni a
német miniszter jóváhagyásáról, és egyes elemzők
szerint szoros eredményre kell készülni.

Ursula von der Leyen kevesebb mint 24 órával a
kiválasztása után, szerda délután Strasbourgba láto-
gatott, ahol részt vett az Európai Néppárt frakcióülé-
sén, s egyéb egyeztetéseket folytatott, csütörtökön
pedig szülővárosában, Brüsszelben tölti a napot, ahol
mások mellett Donald Tuskkal és Jean-Claude Jun-
ckerrel fog tárgyalni. „Tisztában vagyok vele, hogy
el kell nyernem, ki kell érdemelnem az Európai Par-
lament bizalmát, és ezért segítséget kérek abban,
hogy egy csapat lehessünk” – mondta sajtóhírek sze-
rint a tárcavezető a néppárti képviselőknek. Szerdai
találkozójukról Juncker a Twitteren számolt be, „igazi
európainak” nevezve von der Leyent.

Ursula von der Leyen jóváhagyására kérte
Donald Tusk az Európai Parlamentet



Az észak-spanyolországi Pamploná-
ban július 6-án kezdődik a San Fermín
Fesztivál, amelyet fő látványossága, a
bikafuttatás tett világhírűvé. Az MTVA
Sajtóadatbankjának anyaga:

A legenda szerint Szent Fermin egy római
szenátor kereszténységre áttért, jámbor lelkű
fia, Pamplona első püspöke volt, akit 303-ban
galliai térítőútján, Amiens-ben fejeztek le. A
mártírhalált halt püspök lett Pamplona védő-
szentje, Navarra társpatrónusa, a csizmadiák,
a borkereskedők és a pékek védőszentje.
Ereklyéinek egy része 1196-ban került vissza
Franciaországból szülővárosába, ahol ettől
kezdve október 10-én tartották ünnepét. Az
időpontot a zord őszi időjárás miatt 1591-ben
július elejére, a hagyományos állatvásárok
idejére tették át, amikor a jószágaikat a vá-
rosba hajtó marhakereskedők bikaviadalokat
is tartottak. A két esemény összekapcsolásá-
ból született, az eleinte kétnapos Feria de San
Fermín (vagy ahogy a helyiek nevezik: san-
fermines) aztán egyre hosszabb ideig tartott,
újabb látványosságokkal – köztük a 17. szá-
zadtól a bikafuttatással – bővült, és egyre
több látogatót vonzott.

A napjainkban már kilencnapos ünnep a
múlt században a Nobel-díjas Ernest He-
mingway révén vált világhírűvé. Az amerikai
író 1923-ban látta először a bikafuttatást (en-
cierro), amelynek 1926-ban megjelent Fiesta
(A nap is felkel) című regényében állított iro-
dalmi emléket. Műve felkeltette az érdeklő-
dést a szokatlan látványosság iránt, amelyre
ma már a világ minden tájáról özönlenek az
emberek. A kétszázezer lakosú Pamplona ut-
cáit ilyenkor másfél millió turista lepi el, akik
esznek-isznak, énekelnek, táncolnak, és gát-
lásaikat levetkőzve, féktelen mulatozással
töltik a világ legőrültebbnek tartott fiesztáját.

A fesztivált július 6-án délben a városháza
erkélyéről kilőtt rakétával (chupinazo) nyit-
ják meg a teret betöltő, tengerként hullámzó,

hagyományos baszk viseletbe (fehér ruha,
nyakba kötött piros kendő és piros deréksza-
lag) öltözött tömeg előtt. A következő nap
reggelétől aztán naponta több ezer helybéli és
turista bizonyítja bátorságát – mások szerint
kockáztatja könnyelműen az életét – a híres-
hírhedt bikafuttatásokon.

A bikafuttatás menete évtizedek óta szinte
változatlan. A környező gazdaságokban bika-
viadalokra tenyésztett állatokat a futtatás előtti
éjszakán hagyományosan lábon hajtják át (en-
cierrillo) a város közepén lévő karámokba.
Reggel nyolc órakor rakéta fellövésével jel-
zik, hogy a karámból hat békés természetű
ökör kíséretében kiengedték a hat viadalra
szánt, felajzott bikát. A hatmázsás kolosszu-
sok előtt futók csupán egy összetekert újság-

gal „felfegyverkezve” rohannak végig az óvá-
ros kordonokkal védett, szűk utcácskáin. A bi-
kaviadal-arénáig mindössze 875 métert kell
megtenniük, de a három-négy percig tartó
futás így is baleset-, sőt életveszélyes. A sza-
bályok szerint a résztvevőknek tizennyolc
évnél idősebbnek kell lenniük, alkoholt nem
fogyaszthatnak, csak a bikával azonos irányba
futhatnak, és nem ingerelhetik az állatokat.

A résztvevőknek erős idegzetre, gyors ref-
lexekre és jó erőnlétre van szükségük, de az
sem árt, ha a szerencsével sem állnak hadilá-
bon. A baszk ruhát viselő, tapasztalt helyiek,
a mozók művészetnek tekintik a futást, ko-
molyan edzenek, s indulás előtt Fermín szob-
ránál énekelve kérik a szent áldását.
Közöttük, a néhány ezer fős tömegben ta-
pasztalatlan turisták (már a gyengébb nem
képviselői is) tolonganak, akik gyakran éjsza-

kai dorbézolás után állnak a bikák elé, és nem
riadnak vissza ingerlésüktől sem, ami szigo-
rúan tilos, veszélybe sodorva önmagukat és fu-
tótársaikat. 1910 óta 16 ember vesztette életét
a vágtában, legutóbb 2009-ben öklelt halálra
egy bika egy madridi férfit, a kisebb-nagyobb
sérülések száma minden évben eléri a százat.

Az arénába befutó bikák egymástól elkü-
lönített karámokban várják sorsuk beteljesü-
lését. A közel húszezer főt befogadó Plaza de
Torosba este fél hattól díszes ruhába öltözött
lovasok és az elpusztult állatok szállítására
használandó lovas fogatok vonulnak be, s fél
hétkor elkezdődik a nap másik nagy látvá-
nyossága, a bikaviadal (corrida). Az estéket
tűzijáték zárja, 2000 óta ennek résztvevői is
versengenek egymással.

A viadalra szánt bikákat (toro bravo) min-
den évben nagy gonddal választják ki, te-
nyésztésükre egy egész ágazat szakosodott,
jellemző tulajdonságaik tenyészetenként kü-
lönböznek. A miurai bikák veszélyesek és
erősek, de az arénában nemes viselkedésűek,
a Cebada Gagóból származók nyugtalanok és
ingerlékenyek, a jandillaiak a legmerészeb-
bek, futtatásuk mindig szenvedéllyel és drá-
mával jár. 2017-ben – a futáson néhány
ökleléssel – először mutatkoztak be a Puerto
de San Lorenzo tenyészet bikái, jellemző tu-
lajdonságaikról még csak gyűlnek a tapasz-
talatok. Az idei újoncok, a La Palmosilla
tenyészet bikái július 13-án (a statisztikák
szerint a balesetek szempontjából legveszé-
lyesebb napon) futnak majd ki.

A macskaköves utcákon reggelenként vé-
gigdübörgő félelmetes bikák esténként már
az életükért harcolnak, s rendszerint alulma-
radnak a szigorú koreográfia szerint küzdő,
jól felkészült torreádorokkal szemben. A tö-
megeket vonzó bikaviadal az állatok számára
szenvedés, védelmükben egyre hangosabban
tiltakoznak az állatvédők, de egyelőre nem
látszik valószínűnek, hogy a közeljövőben
betiltsák a Spanyolországban művészetnek és
kulturális eseménynek tekintett bikaviadalo-
kat.
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A pamplonai bikafuttatás 

Ötven éve, 1969. július 5-én halt meg
Walter Gropius német építész, ipar-
művész, a Bauhaus iskola alapítója. 

1883. május 18-án született berlini építész-
családban, apja és nagyapja példáját követve
ő maga is az építészetet választotta hivatá-
sául. Diplomájának megszerzése után, 1908-
ban Peter Behrens cégénél helyezkedett el,
munkatársa volt többek között Ludwig Mies
van der Rohe és Le Corbusier is. 1910-ben
Adolf Meyerrel nyitott önálló irodát, első si-
kerük az alsó-szászországi Fagus Werk raci-
onális, egyszerű vonalakból, nagy
üvegfelületekből álló ipari épülete volt,
amely ma már az UNESCO világörökségi lis-
táján is szerepel. A történelmi építészet for-
mavilágát, az ipari környezetre is ráerőltetett
palotahomlokzatok, íves ablakzáródások ele-
meit Gropius elsőként cserélte racionális,
tiszta, egyszerű, egyenes vonalakra, össze-
függő, nagy üvegfelületeket alkalmazott, ez-
által az épület külső-belső megjelenése
összhangba került az ipari termelés raciona-
lizmusával. Ennél az épületnél fordult meg a
homlokzati anyagok aránya: a modern anya-
gok, az üveg, a könnyű mellvédek váltak
uralkodóvá, a tömör falazat pedig díszítőe-
lemként, új funkcióban jelentkezett.

Gropius magánéletét alaposan felforgatta
az első világháború kitörése és a zeneszerző
Gustav Mahler özvegyével, Almával való
kapcsolata. A független, vonzó, a művésze-
tekben jártas Alma férje halála után rövid

ideig a képzőművész Oskar Kokoschka kar-
jaiban vigasztalódott, majd az egyre terhe-
sebbé váló szerelmi kapcsolatból Gropiushoz
menekült. 1915-ben, a katonai szolgálatát tel-
jesítő Gropius egyik eltávozásán keltek
egybe, s 1916-ban született meg lányuk,
Manon Gropius. (Manon alig tizennyolc éve-
sen halt meg gyermekbénulásban, az ő emlé-
kére írta hegedűversenyét Alban Berg.)
Miközben Gropius a fronton harcolt, felesége
az író Franz Werfel iránt lobbant szerelemre,
és 1918-ban fiút is szült neki. A házasságtörés
kitudódása után Gropius elvált, magánélete
1923-ban rendeződött, amikor Ise Frankot
vette feleségül, aki élete végéig társa maradt.

Gropius 1919-ben Weimarban igazgató-
ként Bauhaus néven egyesítette és átalakította
az iparművészeti és a képzőművészeti isko-
lát, valamint a képzőművészeti akadémiát. Az
általa létrehozott intézmény megszüntette az
építészet, a képzőművészet és a technika kü-
lönállását, megvalósítva az összművészet, a
Gesamtkunstwerk gyakorlatát. Elsődleges
célja az volt, hogy felszámolja a historizmust,
a célszerűséget, a tárgyiasságot és a világos
kifejezésmódot helyezte előtérbe. A Bauhaus
növendékeinek az első évben egy kézműves-
szakmát kellett elsajátítaniuk, csak azután kö-
vetkezett a művészképzés. A diákok két- és
háromdimenziós terveket készítettek, s tanul-
mányozták a formák, színek és textúrák lé-
lektani hatásait.

Alapelvük volt, hogy a tanár segítse a diá-

kot saját szemlélete kialakításában, ne kény-
szerítse rá a saját módszereit. Az egyedi ter-
mékeket a gépi termelés prototípusainak
szánták, s a Bauhaus stílust geometrikus for-
mák, sima felületek, az alapszínek és a mo-
dern anyagok alkalmazása jellemezte.
Rendkívül furcsa, hogy az alapító, aki mind-
ezt kitalálta és megvalósította, valójában nem
tudott rajzolni, és emiatt egész pályafutása
során másokra volt utalva. Tanulóévei alatt
egy asszisztenst alkalmazott, hogy iskolán kí-
vüli feladatait elkészítse. Lehet, hogy ezen a
hiányosságán akart túllépni vagy valami
nagyravágyó elképzelés hajtotta a Gesamt-
kunstwerk felé, de annyi bizonyos, hogy a
Bauhaus-iskolában létrehozott művek a
„szintetikus műalkotás” legeredetibb példá-
nyai. Később az orosz konstruktivisták és a
francia építész, Le Corbusier alkotásait meg-
ismerve átszervezte, majd a nagyobb anyagi
támogatás reményében Dessauba költöztette
az iskolát. A Bauhausban olyan művésztár-
sakkal tanított együtt, mint Moholy-Nagy
László, Oskar Schlemmer vagy Vaszilij Kan-
dinszkij. Több híressé vált épületet tervezett,
köztük a dessaui Bauhaus öt épületből álló
együttesét. Bár mindig tiltakozott az ellen,
hogy épületeit valamilyen stílusba sorolják,
a dessaui épületek, főként a lakóházak tisztán
mutatják azokat a stílusjegyeket, amelyeket
joggal nevezhetünk Bauhaus stílusnak.

1934-ben elhagyta a fasizálódó Németor-
szágot és Angliában, majd 1937-től az Egye-

sült Államokban telepedett le. A Harvard
Egyetem építészeti professzora, majd tan-
székvezetője lett, 1946-ban megalapította a
The Architect Collaborative (TAC) nevű iro-
dát, s elnyerte a Harvard posztgraduális épü-
letének tervezését. A Massachusetts állambeli
Lincolnban egykori bauhausos társával, az
építész és formatervező magyar Breuer Mar-
cellel dolgozott együtt a saját maga számára
tervezett Gropius-házon és a pittsburghi New
Kensington lakótelep épületein (tanítványai
között is akadt magyar, Molnár Farkas). Az ő
kézjegyét viseli többek között az Egyesült
Államok athéni nagykövetsége, a PanAm
New York-i székháza (ma a MetLife épülete)
és a bagdadi egyetem épülete.

A múlt század egyik legnagyobb hatású
építésze 1969. július 5-én halt meg Boston-
ban, nyolcvanhat éves korában. Emlékét kü-
lönböző épületei mellett Berlinben az általa
tervezett városrész, a róla elnevezett Gropi-
usstadt is őrzi.

A Bauhaus alapításának 100. évfordulója
alkalmából Németországban több száz ren-
dezvény, újonnan nyíló múzeum, kiállítások,
fesztiválok, konferenciák várják az érdeklő-
dőket. Az ünnepségsorozat egyik központja
Berlin mellett Weimar, ahol áprilisban nyi-
totta meg kapuit az új Bauhaus Múzeum
Heike Hanada berlini építész tervei alapján.
A másik újonnan létesített múzeum, a spa-
nyol Addenda Architects építészeti iroda
munkája Dessauban létesült és szeptembertől
látogatható.

Walter Gropius, a Bauhaus alapítója 50 éve halt meg 
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Süt a nap a rétre,
Házak tetejére,
Árnya sincs a fáknak,
Tűző napon állnak.

Kutak mélye száraz,
Fenekére láthatsz,
Marhacsorda bőgve
Fekszik ottan körbe.

Délibábos égen,
Megfordított réten,
Sehol sincs egy felhő,
Árnyat szövő kendő.

Nyár van, kánikula, nem csak Drégely
László versében. Az 1901 óta rendszeresített
meteorológiai megfigyelések kezdőéve óta
nem volt ilyen meleg júniusban a Kárpát-me-
dencében. S lám, a július kezdete erre is rá-
tesz, s bár érkeznek lomha viharok s
gyorslábú záporok, nem enyhítik szomját a
földnek.

Meg van áldva, felruházva
Kalászfővel a barázda:
Meg is zendül ott maholnap
Éneke az aratóknak.
Várjatok még, hadd viselje
A jó föld a koronát;
Melyet úgy is munkadíjul
Az embernek odaád.

Így kezdi Tompa Mihály Nyárban című
versét. Réges-régi aratások képe sejlik fel
benne, mikor még cséplőgépek nem voltak, s
július hevében Vivaldi Négy évszakjának
Nyara zenél, s ont a tájra izzasztóan vastag,
s mégis párakönnyű zenét. Aratás hava.

Mi az oka, hogy most a dolgos Céresnek
Munkásokat széjjel zsibongva keresnek?
Mi az oka, hogy a mezőn köröskörül
A Céres bérese kaszákat köszörül?

Csokonai Vitéz Mihály Aratása még mé-
lyebbre nyúl az idők kútjába, nem rest a
római gabonaistennőt megidézni.

A latin Ceres az ógörög Démétértől vette
át a növényültetés és az anyai szeretet patro-
nálását. Virágokkal és gyümölcsökkel teli ko-
sárral és búzakoszorúval ábrázolták. Fő
ünnepe a cerealia, a Ludi Ceriales volt a Kr.
e. 3. századtól.

A monda szerint Ceres könyörgésére Jupi-
ter a mennyekbe is áthelyezte szülőhelyének,
Szicíliának képét. Így jött létre a szigethez
hasonlóan háromszögű északi Triangulum
csillagkép, amelynek korai neve Szicília volt.

A Ceres ugyanakkor a legkisebb törpe-
bolygó a Naprendszerben, egyben a legna-
gyobb aszteroida.

A Mars és a Jupiter pályája között található
ismeretlen bolygó ötletét először J. E. Bode
vetette fel 1768-ban. Miután a Titius-Bode-
szabályt figyelembe véve fedezte fel W.
Herschel 1781-ben az Uránuszt, 1800-ban
huszonnégy képzett csillagász együttes erő-
vel kezdte el keresni a feltételezett bolygót.
A csoportot Zách János Ferenc vezette.
Végül 1801. január 18-án Giuseppe Piazzi
fedezte fel s nevezte el az új bolygót. De mert
a megtalált égitest túl közel került a Nap fé-
nyéhez, más csillagászok nem tudták meg-
erősíteni a felfedezést egy éven keresztül.
Segítségükre szolgált a még csak 24 éves
Carl Friedrich Gauss bolygópálya-megha-
tározó módszere. Ez alapján 1801. december
31-én Zách és H. W. Olbers megtalálták a jó-
solt hely közelében a Cerest.

950 km-es átmérőjével messze a legna-
gyobb és legnehezebb test az aszteroidaöv-
ben – az aszteroidaöv össztömegének
körülbelül egyharmada. Pályáját 4,6 év alatt
teszi meg. Saját tengelye körül 9 óra 4 perc
alatt fordul meg. Felszíni hőmérséklete -30
és -90 °C között változik.

A kisebb, szabálytalan alakú, gyengébb
gravitációjú aszteroidákkal szemben a Ceres
gömb alakú. A radioaktív anyagok által fűtve,
belseje kőzetmaggá és jeges köpennyé diffe-
renciálódott, s aránylag hamar kihűlt. Ma ge-
ológiailag inaktív, felszínét csupán
becsapódási kráterek formálják.

A felszínen látható, feltűnő, fényes foltok,
amelyek a napfény 50%-át visszaverik, a
kristályos magnézium-szulfátnak (hexahidrit)
tulajdoníthatók. Ezek a sóban gazdag terüle-
tek úgy keletkeztek, hogy a jég és a só keve-
réke a becsapódó aszteroidák hatására került
feljebb a mélyebb rétegekből. A vízjég szub-
limálódott, hátrahagyva a becsapódási kráte-
rek sómezeit.

A Ceres számos tudományos-fantasztikus
témájú könyvben, filmben, számítógépes já-
tékban szerepelt. Isaac Asimov több művé-
ben, például az Űrvadász sorozatban és a
Haldokló éjszakában is obszervatórium mű-
ködik rajta.

Rövid égi sétánk után térjünk vissza a
megőszült nyárba.

Köszöntvén tudnillik a megőszűlt nyarat,
Sárga kalászi közt reménységgel arat.
Áldja nevét százszor a jó Teremtőnek,
Hogy földjébe arany szinű fejek nőnek.
De addig is, míg tart szíve áldozatja,
A búza-markokat sűrűen forgatja,
Az öreg Céresnek két feltűrött karja
A markokat szoros kévékbe takarja,

És ámbár tüzei a kékellő égnek
Kettős forrósággal feje felett égnek,
S barázdás homlokát az izzadság árja
Legörgő cseppjével sorjába eljárja,
Víg aratóit (mert ő azoknak atyja)
Tréfás szavaival szűntelen biztatja.
Ekkor, hogy a piros, várt napenyészetnek
Altató zefiri feléje sietnek,
Ő is most már lassúlt, de hajdan vitézi
Lépésit a hazamenésre intézi.

E napon született 387 évvel ezelőtt, 1632-
ben Czabán Izsák atomista filozófus. 
Soproni és wittenbergi tanulóévek után Brez-
nóbányán és Eperjesen, majd Nagyszebenben
tanított, s metafizikai disputákat rendezett.
Filozófiai nézeteiben Pierre Gassendi fran-
cia matematikus-csillagász híveként szembe-
fordult a skolasztikus-arisztotelészi
filozófiával. Kiterjedt munkásságából egy
műve kimondottan természettudományos

kérdéssel foglalkozik: az ato-
mok létét bizonyítja huszon-
négy érv segítségével.

Szintén július 5-én, 111 éve
halt meg Than Károly. Kisis-
kolás koromban ismerkedtem
nagyszerű, máig használatos
tan- és kézikönyvével. A Kí-
sérleti chemia elemei ott volt
használatban a Bolyai vegytan
szertárában, amikor édesapám
volt annak laboránsa. Than a
kémiának majd minden ágát
művelte. Nevéhez fűződik két,
máig használt analitikai mérő-
oldatnak, a kálium-bikarbonát-
nak és kálium-bijodátnak
(Than-só) a bevezetése. Ő ja-
vasolta elsőnek az elemzések
eredményének „ionformában”
való megadását, még jóval az

Arrhenius ionelmélete előtt. Elsőnek foglal-
kozott hazánkban színképelemzéssel. Első-
ként definiálta pontosan a gázok
móltérfogatának fogalmát. Főműve 1895-ben
jelent meg A qualitatív chemiai analysis ele-
mei címmel.

Ugyane napon, 53 éve, 1966-ban hunyt el
Freiburgban Hevesy György József. Egy-
szerre volt fizikus és kémikus. 1911-ben
Manchesterben Rutherford laboratóriumában
dolgozott, itt ismerkedett meg és kötött életre
szóló barátságot Niels Bohrral. 1912-ben szü-
letett meg Bohr atommodellje, és ebben az
évben fedezte fel Hevesy a radioaktív nyom-
jelzés módszerét. 1913-ban lett a budapesti
tudományegyetem magántanára. Az általa
felfedezett radioaktív nyomjelzéses módsze-
rért 1943-ban kapott kémiai Nobel-díjat.

Mai tudománytörténeti sétánkat Kol Er-
zsébet algológussal fejezzük be. 122 évvel
ezelőtt, 1897. július 6-án született Kolozsvárt.
Már híres algológusként tért vissza szülővá-
rosa egyetemére 1940-ben. 1948-ban került
a Növénytárba, miután Győrffy Istvánnal
együtt el kellett hagynia a Kolozsvári Egye-
temet. Értékes élőalga-gyűjteményét szó sze-
rint a hátán (hátizsákban) vitte át a határon.
Nyugdíjba vonulásáig, 1969-ig a budapesti
Nemzeti Múzeum Növénytárában dolgozott.
Algagyűjteménye és mikrofotográfiái a mú-
zeum egyedülálló ritkaságai közé számíta-
nak. Itt is folytatta kriobiológiai
tanulmányait. Közleményei jelentek meg a
Kárpátok s a környező hegységek hóalgáiról.
Munkásságának összefoglalója a Kryobiolo-
gie című könyve, ami a ma napig is alapmű-
nek számít.

Nyári vihar után, aratás idején, Ceres ká-
nikulájában havasi tájak után vágyakozva,
maradok kiváló tisztelettel.

Kelt 2019-ben, aratás havának elején,
Emese napjánTávolban a Magas-Tátra, alatta felszántott búzaföld

Nagy Imre: Vihar után
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Sorozatunkkal 990 év erdélyi nagyjaira emléke-
zünk, akikről talán nem tudunk semmit, de ők tet-
ték naggyá Erdély kultúráját, tudományát vagy
vitték el hírét a nagyvilágba, s tetemes részt vállal-
tak az egyetemes magyar kultúra és tudomány
gazdagításában. (Forrás: Magyar életrajzi lexikon, 1000-
1990. Főszerkesztő:  Kenyeres Ágnes) 

SZENCZEI LÁSZLÓ (Gyulafehérvár, 1909. júl. 1. – Bp.,
1980. szept. 30.): író, kritikus, műfordító. Kolozsváron és Bp.-
en folytatott jogi tanulmányokat. 1940-ig a Brassói Lapok iro-
dalmi rovatvezetője, majd 1941 után Bp.-en a Revue
Danubienne, később az Új Magyarország c. lap munkatársa.
1957-től a Nagyvilág rovatvezetője volt. 1933 óta publikált,
az Erdélyi Helikon, a Korunk, a Pásztortűz és a Magyarok kö-
zölték írásait. Tevékeny résztvevője volt annak az irodalmi vi-
tának, melyet a fiatal erdélyi írók elődeik konzervatívabb
felfogása ellen vívtak. Műfordítóként román és bolgár műveket
ültetett át magyarra. F. m.: Székely apokalypsis (elb., Kolozs-
vár, 1935); A halál és tanítványa (Apáczai Csere János életének
regénye, (Bp., 1943); Az erdélyi magyarság harca (Bp., 1946);
A magyar-román kérdés (történeti és politikai tanulmány, Bp.,
1946); Ócskavas (öt groteszk játék, Bp., 1976); Nem mindenki
jut el Floridába (dráma, Bp., 1980)

ERŐSS ALFRÉD (Perestyén, 1909. júl. 9. – Torda, 1947.
júl. 3.): költő, hittudományi főiskolai tanár. Gyulafehérváron
és Rómában végezte teológiai tanulmányait. Bölcsészeti és
hittudományi doktorátust szerzett (1932, 1937). 1935-ben
Rómában pappá szentelték. 1935 nyarán segédlelkész-h.
Nagyszebenben, 1937-ben Szárhegyen káplán, 1938-ban he-
lyettes tanár és lelkiigazgató a gyulafehérvári papneveldében.
1941-ben a dogmatika r. tanára Kolozsvárt az erdélyi püs-
pökség hittudományi főiskoláján. 1943-ban a Szent István
Akadémia tagjává választotta. Munkái: Az út (versek, Arad,
1928); Szent József kis zsolozsmás könyve (Temesvár,
1929); Egyház és élet. Erdélyi kat. évkv. (összeáll., Kolozs-
vár, 1941); A megváltás dogmája Scheeben teológiájában
(Kolozsvár, 1942); Székelyek dicsérete (versek, Kolozsvár,
1942); Mítosz, vallás és irodalom (Kolozsvár, 1943); Az egy-
ség útja és az ökumenikus mozgalom (Kolozsvár, 1944); Az
emberi személy problémája (Bp., 1944)

Híres erdélyi magyarok
(1000–1990)

Kiss Székely Zoltán

Összeállította: Kuti Márta

A természet kalendáriuma (CCCLXV.)



A horgászat – leszámítva néhány
gyermekkori élményemet – nem volt
része az életemnek. Ezzel magyaráz-
hatom azt, hogy a Duna-delta nem
tartozott elsőrendű utazási célpont-
jaim közé, annak ellenére, hogy nyil-
ván tudtam páratlan értékeiről,
szépségeiről. 

Román barátom, Puiu, a delta megszállott
horgásza, évek óta hív, hogy tartsak vele, de
idő és motiváció hiányában mind ez ideig
nem tettem meg. Ezen a nyáron elérkezett
azonban a nagy lehetőség, amikor végre el-
indulhattam vele az ország legkeletibb és leg-
távolabbi régiójába, a világhírű
Duna-deltába. 

Hosszú autózásunk akkor kezdett izgal-
massá válni, amikor a Román-alföld egyhan-

gúsága után Giurgeni-nél elértük a Dunát, és
átkelve hatalmas és széles vizén, megérkez-
tünk az ősi földre, Dobrudzsába. Dombok-
hoz, hegyekhez szokott szememnek már a
kopár, lekerekített fennsík is felüdülést jelen-
tett. Dobrudzsa a legszebb nyári arcát mu-
tatta: milliónyi napraforgó bámulta áhítattal
az életet sugárzó napot, aranyló búzatáblák
tűntek el a kombájnok gyomrában, s a hatal-
mas, párába vesző szélerőműparkok azt su-
gallták, hogy az idő nem múlt el
nyomtalanul. Az igazi meglepetés Topolog
települést elhagyva ért, amikor egy nagy er-
dőhöz közeledve bódító illat árasztotta el
agyam legősibb tekervényeit. Puiu elmagya-
rázta, hogy egy európai viszonylatban is rit-
kaságnak számító, több ezer hektáros

hárserdőbe érkeztünk. Lehúzott ablakkal le-
begtünk át a részegítő erdőn, méhek zsongása
andalított az álom határáig és azon túl. A má-
morító aroma lelkemig hatolt, és akkor már
tudtam, hogy Dobrudzsát sem lehet többé ki-
törölni a szívemből.

A tulcsai forgalomban visszatértünk a földi
valóságba, Murighiolban pedig már a vízben
tapicskolva igyekeztünk a Dunára helyezni
Puiu motoros csónakját. Előbb a Szent-
györgy-ágon hullámoztunk, majd kisebb-na-
gyobb csatornákon és tavakon keresztül
hasítottuk a vizet a delta belseje felé. Magunk
mögött hagyva a luxuspanziókat és a jól öl-
tözött turistaseregeket, egyre varázslatosabbá
vált a vidék. Csodáltam Puiu magabiztos tá-
jékozódását a vadonban. A terjedelmes tava-
kon látszólag nincsenek támpontok – mivel
egy-két facsoportosulást leszámítva minden
lapos –, ő mégis rutinosan találta meg még a
mozgó szigetek között is a megfelelő csator-

nákat. Egyórányi navigá-
lás után kikötöttünk
Caraorman településen. 

Ennek a falunak mind-
össze néhány száz lakosa
van, s mi abban a szeren-
csés helyzetben voltunk,
hogy Puiu bennszülött ba-
rátainak vendéglátását él-
vezhettük. De micsoda
vendéglátást! Pótkocsis
traktorral jöttek elibénk
az aprócska kikötőbe.
Erre azért volt szükség,
mert a falu homokra
épült, és csak girbegurba
föld-, azaz homokutak
vannak, amelyeken lehe-
tetlen közlekedni átlagos
autóval. A háziak mosoly-
gósan, tárt karokkal vár-
tak. Marianának, a ház
asszonyának olyan vilá-
goskék szeme van, mint
ha ő könnyezte volna a
Dunát minden szépségé-
vel együtt. Vajon honnan
eredeztethető Marianának
és családtagjainak a kék
szeme, hiszen a faluban
nagy a nemzetiségek ke-
veredése. Élnek ott romá-
nok, ukránok és lipován
oroszok is. De ez így jó,

mert ha a népeket és országokat összekötő
Duna Európa legnemzetközibb folyója, akkor
legyen a Duna-delta is a mindenkié. Pedig bi-
zony itt sincsen kolbászból a kerítés. A mar-
hatartás mellett többnyire halászatból élnek
az emberek, és már hajnalhasadta előtt föl-
kelnek, hogy begyűjtsék a hálóba akadt hala-
kat, leadva azokat a „cherhanak”-nak
nevezett gyűjtőközpontokba. Nicu, a ház ura
egy ilyenben dolgozik, s nem sokkal az érke-
zésünk után ő is megjelent egy méretes har-
csával, néhány csukával és kárásszal.
Tudorral, a Mariana édesapjával azonnal hoz-
záfogtak a halak megtisztításához, feldarabo-
lásához, irdalásához, szakszerű munkájukat
élvezet volt nézni. Pillanatok alatt megvoltak
mindennel, s ebédidőben már a borssal (cibe-

rével) savanyított halcsorba és a ropogósra
sült halgyűrűk és halfilék illata csábított asz-
talhoz, amit birslekváros palacsintával nyom-
tattunk el. A világ végén voltunk, egy
aprócska, eldugott faluban, amelyet csak vízi,
esetleg légi úton lehet megközelíteni, mégis
olyan vendégségben volt részünk, amelyhez
foghatóról még a királyok sem álmodnak a
legpompásabb fővárosokban, azért, mert az
ízletes falatok mellé azok a meleg szívek tár-
sultak, amelyek hiánycikknek számítanak a
világ fényűző, pompás éttermeiben. Ebéd
közben kiderült és híre ment a faluban, hogy
gyógyszerész vagyok, ezért aztán „fogadóó-
rát” kellett tartanom. A szegény, de áldott em-
berek hetek, hónapok, talán évek alatt
felgyűlt testi gondjaikat tárták fel előttem. El-
határoztam, hogy azzal hálálom meg kedves-
ségüket, hogy az általam készített
preparátumokból küldök nekik medicinát.
Amikor számomra teljesen természetes
módon elővettem bal zsebemből a golyóstol-
lat, hogy összeírjam kéréseiket, felkiáltottak:
„Ó, még tolla is van! Ez igen, látszik, hogy
gyógyszerész.” Egy olyan világba csöppen-
tem, ahol még nagyra becsülik az értelmiségi
embert, ahol az emberek tisztelik egymást, és
még nem ural mindent a pénz szaga. Megtud-
tam, hogy a faluba felépítettek egy kórházat
néhány évvel korábban, de
szakember hiányában még
sosem nyitották ki az ajta-
ját, vagyis semmiféle
egészségügyi ellátás nin-
csen, ezért aztán egy go-
lyóstollal rendelkező ember
felér a szemükben tíz ha-
lásszal (vagy marhával). 

Ebéd után elvonultunk a
36 fokos perzselő hőségből
a hagyományosan vályog-
ból épített és vastag nádfe-
déllel fedett házikóba
sziesztázni. A szoba kelle-
mes hőmérséklete bizonyí-
totta, hogy a régi idők
technológiáit nem szabad
alábecsülni. 

Paradicsomi, nyugodt
napok következtek. Kie-
gyensúlyozottságunkhoz
hozzájárult Puiu egyedi te-
akeveréke is, amely – töb-
bek között – a közismerten
idegnyugtató hatású leven-
dulát és citromfüvet tartal-
mazott. A teának
érezhetően kellemes, sze-
dáló hatása volt, amitől a
boldogsághormonjaink csil-
logóvá varázsolták szemün-
ket. Elhatároztam, hogy
hazatérve szakdolgozatot
írok a saját magamon kipróbált drogok kiváló
hatásáról. Ja, azt meg kell jegyeznem majd
az apró betűs lábjegyzetben, hogy a teába töl-
töttünk némi pálinkát is, abból a kerítésszag-
gató, jóféle erdélyiből. Lehet, hogy nem is a
citromfű hatott? 

De a paradicsomi közérzet leginkább abból
adódott, hogy egy igazi édenkertben voltunk,
a romlatlan, mesebeli természetben, Európa
egyik legkülönlegesebb vízi világában.
Aranyló tavirózsák között siklottunk a vízen,
tekintélyes, lomha gödényeket csodáltunk,

fekete kormoránok követtek a fűzfákról gya-
nakodva, kócsagok, gémek lépegettek a se-
kély vizekben, sirályok, hattyúk és vadludak
repkedtek és úszkáltak mindenfelé. A Puiuleţ-
tó (tévedés ne essék, nem Puiu barátomról
kapta a nevét) csendjét az időnként megszó-
laló kakukk varázsolta még nyugodalma-
sabbá. Puiu megtanított csukát halászni, és én
úgy érezhettem magam mellette, mint Tutajos
az öreg Matula bácsi oldalán. S hogy fog-
tunk-e s mekkorákat, nos, erről inkább nem
mesélek, mert attól tartok, hogy az emlékek
úgy megszépültek időközben, hogy még
magam sem hinném, amit írok. 

A vízi mennyország mellett ott volt a földi
pokol is. Visszatérve Caraormanba, minden
alkalommal szembesülnünk kellett azzal,
hogy micsoda károkat képes az ember okozni
a környezetének. A kikötő közelében a kom-
munizmus évtizedeibe tehettünk időutazást,
mert ott egy hatalmas üzem romjai láthatók.
Az egykori diktátor, kihasználva a környék
homokdűnéinek kiváló, kvarcos anyagát, azt
tervezte, hogy oda telepíti Európa legna-
gyobb üveggyárát. Terve végrehajtásához
egy egész tömbháznegyedet is építtetett,
amelyben előbb az építőtelep munkásai, majd
a gyári munkások laktak volna. Hála istennek
azonban a történelem másképpen volt meg-

írva odafönn, és a szinte kulcsrakész üzem
sohasem nyílhatott meg, mert a zsarnok és re-
zsimje megbukott. Manapság a gyárat és a
tömbháznegyedet az idő emészti, az omladé-
kok csak mementónak maradtak fenn, elron-
dítva a tájat. A csorda tehenei legelészik
békésen a sötét romokon kisarjadt füvet, és
az ott élők (azóta is) remélik, hogy jobb idők
jönnek.

Az én időm gyorsan elszaladt a deltában,
de hálás vagyok barátomnak, hogy elvitt a
világ végére, oda, ahol csak a madár jár.

Veress Zsombor
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Varázslatos Dobrudzsa, rabul ejtő Duna-delta
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A megjelölt sorokban, oszlopokban szereplő helyes megfejtéseket július 18-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 Giacomo Puccini olasz
zeneszerző egyik híres művének a címét kapjuk. Könnyítésként egy betűt előre beír-
tunk.

VÍZSZINTES: 1. Kétnejűség – Elvégzendő munka, lecke. 7. Ellenérték – Kutrica. 8.
Édes mártás – Adósságot megad. 9. Széptevés – Kebabdarab! 11. Gléda – Máltai, olasz
és német gépkocsijelzés. 12. Ünnepélyesen átad – Számszerű tény. 14. Német személyes
névmás – Páratlan nóta! 15. Érdektelenség, közöny – Békaporonty. 18. Dalbetét – Jól vág
a kés. 19. Szöglet – Őrlőüzem. 22. Méltóság – Arrafele! 23. Ügyetlen – Skatulya, kazetta.
25. Vállalat – Várépítő vízi állat. 27. Amerikai rockbanda – Kesereg. 28. Arab állam –
Billeg, imbolyog. 30. Állóvíz – A szén és a foszfor vegyjele. 31. Függőzárral ellát – Kiál-
lítóterem.

FÜGGŐLEGES: 1. Szülésznő – Tengeri emlős. 2. Ab ovo – Hivatali helyiség. 3.
Római aprópénz – Hamis. 4. Székesegyház – Végtelen mese! 5. Sportszermárka – Finom
gúny. 6. Fő ütőér – Özönlik, nyomul a sokaság. 10. Dicsőség – Földet művel. 13. Nem
megengedett – Raktároz. 16. Cserzővarga – Rendőr, tréfásan. 17. Ugat – Fösvény. 20.
Zamat – Küzdőtér. 21. Ölel – Füves puszta. 24. Előtagként tizedet jelent – Jugoszláv dik-
tátor volt (Josip Broz). 26. Csatár öröme – Decebal népe. 29. Gép része! – Sürgetőszócska.

Koncz Erzsébet

A JÚNIUSI ÉVFORDULóK (3.)
című pályázat nyertesei:

Jakab László, 
Marosvásárhely, Kárpátok sétány

Gombos Zoltán,
Marosvásárhely, Szabadság u.

A pályázati rejtvény megfejtése:
MATOLCSY; RAYLEIGH; BRüCKE; PERCZEL; 

POMPÉRY; MOENICH; NEXÖ
Kérjük a nyerteseket, 

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

Megfejtések 
a június 28-i számból:

Klasszikus (ikrek):
Az orr

Skandi:
A menyasszonyom nagybácsija
milliárdos, és rá fogja hagyni az
összes vagyonát.

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
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Szerkeszti: Kiss Éva 855.

VÍZSZINTES: 1. A kérdés második része. 9. Régi török súlymérték. 10. Féktelen
mulatozás. 11. A válasz. 16. Japán város. 18. Estefele! 19. Vágyódó. 20. Nagy testű  pa-
pagáj. 21. Le. 22. Cseh város. 23. Gabonát betakarító. 24. Jótékonykodik. 25. Varró moz-
dulatot végez. 26. Ab… (haraggal). 27. Svájci üdülőváros. 29. Szilárdul a vér. 31. Erdélyi
festő (Miklós). 33. Elektronvolt (röv.). 34. Felvigyázó. 36. Harun al … (kalifa). 38. Orosz
női név. 40. Nyaktekercs. 42. Némán néz! 43. Európai űrhivatal. 45. Ájul. 46. Für …
(színésznő). 48. Női név vagy autópálya. 50. Kadmosz és Harmonia lánya.

FÜGGŐLEGES:  1. Lop …, kínai tó (volt). 2. Páros gyök! 3. Feltett szándék. 4. Fémi-
pari szakmunkás. 5. Magyaros dal. 6. Maláj földszoros. 7. …-móg (dohog). 8. Német
kikötőváros. 12. Vám (német). 13. Madonna filmszerepe. 14. Ógörög pásztoristen. 15.
Német személyes névmás. 17. Szellemi alkotó. 19. A kérdés első része. 20.
Művészettörténész (Nóra). 21. Állami illeték. 23. Kézi hosszmérték. 24. Zamat. 26. Orosz
író, költő, történész (Vjacseszlav I.). 27. Helység a Bakonyban. 28. Gyors, fürge. 30. Üres
ler! 32. Békés … (színésznő). 35. Fölötte fejlődik. 37. Világbajnok kajakozó (József). 39.
Kismértékben. 41. Római 54. 44. Save our souls (röv.). 47. Kicsinyítő képző. 48. Betűt
vet. 49. Osztrák és magyar gépkocsijel. 

L.N.J.
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KOBAK KÖNYVESBOLT
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www.bookyard.ro
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MAROS MEGYEI TANÁCS

Közlemény
A Maros Megyei Tanács 2019. 07. 29-én versenyvizsgát szervez

a Transilvania Motor Ring Ügyintéző-Karbantartó Szolgálat keretében betöltetlen szerződéses állások elfoglalására. 
A következő állásokra lehet jelentkezni:
1. Kezdő szakfelügyelő – egyetemi tanulmányok – egy állás;
2. II. fokozatú referens – középfokú tanulmányok – egy állás;
3. Kezdő referens – középfokú tanulmányok – egy állás;
4. I. fokozatú gépjárművezető – közép- és/vagy általános iskolai tanulmányok – egy állás.
Általános feltételek:
A betöltetlen állásokat azok foglalhatják el, akik a következő feltételeket teljesítik:
a) román állampolgárságú, az Európai Unió más tagországának vagy az Európai Gazdasági Térséghez tartozó államnak az állampolgára és romániai lakos;
b) tud románul írni és olvasni;
c) megvan a törvényes előírások által szabályozott minimális életkora;
d) teljes cselekvőképességgel rendelkezik;
e) megfelelő az egészségi állapota az általa megpályázott állás betöltésére, amit a családorvos vagy az illetékes egészségügyi egység által kibocsátott
orvosi igazolással bizonyít;
f) teljesíti a tanulmányi feltételeket és esetenként a régiségi feltételeket vagy más, a versenyvizsgára bocsátott állásnak a követelményei szerinti
sajátos feltételeket;
g) nem volt jogerősen elítélve emberiesség ellen, az állam ellen vagy a hatóság ellen elkövetett bűncselekményért, hamisítási vagy korrupciós tettek
elkövetéséért vagy szándékosan elkövetett bűncselekményért, amely a tisztséggel inkompatibilissá tenné, kivéve ha rehabilitálták.
A kezdő szakfelügyelői állásnál a sajátos követelmények:
A jelentkezők halmozottan kell teljesítsék a következő sajátos követelményeket:
– egyetemi végzettséggel, licenc- vagy azzal egyenértékű oklevéllel rendelkeznek a mérnöki tudományok terén;
– van B kategóriás hajtási jogosítványuk;
– megfelelnek a munkaköri leírásban foglaltaknak.

A II. fokozatú referensi állásnál a sajátos követelmények:
A jelentkezőknek a következő feltételeknek kell eleget tenniük:
– legalább középfokú végzettségűek és rendelkeznek érettségi diplomával;
– van B kategóriás hajtási jogosítványuk;
– szakmai régiség legalább 6 hónap;
– megfelelnek a munkaköri leírásban foglaltaknak.

A kezdő referensi állásnál a sajátos követelmények:
A jelentkezők a következő feltételeknek kell eleget tegyenek:
– legalább középfokú végzettségűek és rendelkeznek érettségi diplomával;
– van B kategóriás hajtási jogosítványuk;
– megfelelnek a munkaköri leírásban foglaltaknak.

Az I. fokozatú gépjárművezetői állás esetében a sajátos követelmények:
A jelentkezőknek a következő feltételeknek kell eleget tenniük:
– közép- és/vagy általános iskolai tanulmányok;
– A, B, C kategóriás vezetői jogosítvány;
– legalább 3 év szakmai régiség;
– megfelelnek a munkaköri leírásban foglaltaknak.

A versenyvizsga lebonyolítása:
A versenyvizsga írásbeli vizsgából és interjúból áll.
A versenyvizsgára a Maros Megyei Tanács Marosvásárhely, Győzelem tér 1. sz. alatti székhelyén kerül sor.
Az írásbeli próba 2019. 07. 29-én 10 órától lesz; az interjúra, esetenként az írásbeli/gyakorlati próbára az írásbelit követően legtöbb négy munkanapon
belül kerül sor.
Az interjú dátumát, időpontját és helyét az írásbeli/gyakorlati próba eredményeinek a kifüggesztésével egy időben fogják közölni.
A versenyvizsgához szükséges iratcsomót a Maros Megyei Tanács székhelyén kell benyújtani – Marosvásárhely, Győzelem tér 1. sz., 63-as iroda, Cismaş
Lucia-Feliciának, a humánerőforrás-osztály tanácsadójának címezve, telefon: 0265/263-211, 1236-os belső, fax: 0372-651-236, e-mail:
cismas.lucia@cjmures.ro.
Az iratcsomót a versenyvizsgára vonatkozó felhívás Románia Hivatalos Közlönyének a III. részében való megjelenésétől számított 10 munkanapon belül
lehet benyújtani.
Az eredményt a vizsga utáni munkanapon kifüggesztik.
Az eredményhirdetést követően a jelentkezők legtöbb egy munkanapon belül óvást nyújthatnak be, ha elégedetlenek az eredménnyel. Az írásbeli gya-
korlati próba vagy az interjú eredményei ellen megfogalmazott óvások esetében az azt megoldó bizottság csak az óvási joggal élő jelentkezőnek a dol-
gozatát vagy az interjú válaszainak a jegyzékét elemzi, legtöbb egy munkanappal az óvás határidejének lejárta után.
A végeredményt a hatóság székhelyén, valamint a honlapján teszik közzé, a 286/2011. sz. kormányhatározat 32. cikkelyének (2) bekezdésében előírt
határidő lejárta után egy munkanappal, a végső pontszámok megjelölésével, illetve minden jelentkezőnél a „bejutott” vagy „elutasítva” megjegyzés-
sel.
A versenyvizsgára való beiratkozás érdekében a jelentkezőknek be kell nyújtaniuk egy iratcsomót, amely a következő dokumentumokat kell tartal-
mazza:
a) a versenyvizsgára való jelentkezési kérvény, a szervező közhatóságnak vagy intézménynek a vezetőjéhez címezve;
b) a személyazonossági iratnak vagy bármely más, a személyazonosságot igazoló dokumentumnak a másolata;
c) a tanulmányi szintet igazoló okiratoknak a másolatai, a szakosodást igazoló iratok másolata, valamint az állás sajátos feltételeinek a teljesítését
igazoló dokumentumok másolata;
d) a munkakönyv, esetenként a munkarégiséget, a szakmai régiséget és/vagy szaktanulmányi régiséget igazoló igazolások, másolatok;
e) erkölcsi bizonyítvány vagy saját felelősségre tett nyilatkozat arról, hogy nem büntetett előéletű, ami összeférhetetlenné tenné a tisztséggel, amelyre
jelentkezett. Ha a jelentkező nyilatkozatot tesz, akkor legkésőbb a vizsga napjáig be kell nyújtania a hatóság által kiállított eredeti erkölcsi bizonyít-
ványt;
f) érvényes orvosi igazolás (az orvosi igazolás érvényessége 6 hónap);
h) szakmai önéletrajz.
Az egészségi állapotot tanúsító igazolásnak tartalmaznia kell olvashatóan az irat számát, a kibocsátás dátumát, a kibocsátó nevét és minőségét, az
Egészségügyi Minisztérium által meghatározott szabványformátumban.
A b-d pontokban előírt iratoknak az eredeti példányait is be kell mutatni jelentkezéskor.
A kezdő szakfelügyelői állás esetében a könyvészeti anyag:
1. A 2861/2009. számú közpénzügyi miniszteri rendelet;
2. A Maros Megyei Tanács 86/2018.08.09. számú határozatának 1. számú melléklete, mely a Transilvania Motor Ring komplexum használati és bérbeadási
díjszabására vonatkozik;
3. A 319/2006. számú törvény;
4. A 1425/2006. számú kormányhatározat;
5. Az újraközölt, tűzvédelemi szabályzatra vonatkozó 307/2006. számú törvény;
6. Az utólag kiegészített, a tűzvédelmi normák jóváhagyásáról szóló 163/2007. számú közigazgatási és belügyminiszteri rendelet.
A II. fokozatú referensi és a kezdő referensi állásnál a könyvészet:
1. A Maros Megyei Tanács 86/2018.08.09. számú határozatának 1. számú melléklete, mely a Transilvania Motor Ring komplexum használati és bérbeadási
díjszabására vonatkozik;
2. A 319/2006. számú törvény;
3. A 1425/2006. számú kormányhatározat;
4. Az újraközölt, a tűzvédelemi szabályzatra vonatkozó 307/2006. számú törvény;
5. Az utólag kiegészített, a tűzvédelmi normák jóváhagyásáról szóló 163/2007. számú közigazgatási és belügyminiszteri rendelet.
Az I. fokozatú gépjárművezetői állásnál a könyvészet:
1. A Maros Megyei Tanács 86/2018.08.09. számú határozatának 1. számú melléklete, mely a Transilvania Motor Ring komplexum használati és bérbeadási
díjszabására vonatkozik;
2. Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a közúti közlekedésre vonatkozó 195/2002. számú sürgősségi kormányrendelet.

Az ELNÖK nevében Paul Cosma
Szász Zoltán-Tibor JEGYZŐ
KÖZÜGYINTÉZŐ



ADÁSVÉTEL

VÁRMEZŐBEN, a főút mellett 4
darab 5 áras vagy 2 darab 10 áras
telek eladó kedvező áron. Tel. 00-36-
20-334-8629. (2/3000-I)

ELADÓ Opel Astra Break DTI
(kombi), garázsolt, megkímélt, na-
gyon jó állapotban, 195.000 km-ben
(reális), 1995 cm3-s, 2001-es évjárat,
2200 euró. Tel. 0745-609-835.
(2/3299-I)

ELADÓK: tévé, rádió, varrógép, ajtók,
többféle bútordarab, lemezek, órák,
csergeterítő, porszívó, többféle nagy és
kicsi edény, 15 db báránybőr, sok baba,
kerékpár, szőnyegek, Thonet-székek,
fából kiságy, sok tűzifa, kagylók, poharak,
szép sarokkanapé és sok egyéb, minden
olcsón. Csere is érdekel.  Tel. 0265/242-
342. (3-3176)

ELADÓ mélyhűtő, kanapé, két fotel. Tel.
0757-958-425. (9/3163)

TŰZIFA eladó. Tel. 0747-594-011.
(6/3343)

GYERTYÁNFA eladó. Tel. 0752-578-
568. (7/3343)

TŰZIFA eladó. Tel. 0749-759-654.
(7/3343-I)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0749-707-
713. (7/3343)

ELADÓ tetőcserép bontásból. Tel. 0751-
154-902. (7/3372)

ELADÓ szemes kukorica. Tel. 0748-081-
688. (5/3391)

LAKÁS

VENDÉGHÁZ kiadó Gyulán, fürdő-
övezetben. Tel. 00-36-70-363-6817,
e-mail: tarterezia@gmail.com. Inter-
neten megtekinthető: http://alexan-
dervendeghaz.hu (2101-I)

KIADÓ 2 szobás tömbházlakás a
Kövesdombon hosszú távra. Tel.
0365/410-620. (12/3262)

KIADÓ bútorozott kétszobás, földszinti
tömbházlakás a Kövesdombon. Tel.
0748-040-708. (2/3275)

ELADÓ Deményházán központi fek-
vésű parasztház, nyaralónak. Tel.
0748-602-878. (3/3277-I)

VÁSÁROLOK egy garzont és egy
kétszobás tömbházlakást. Tel. 0745-423-
310. (8/3384)

VÁSÁROLOK magánházat Ákosfalva
környékén. Tel. 0745-423-310. (8/3384)

ELADÓ 2 szobás tömbházlakás a
November 7. negyedben, 45.500 euró.
Tel. 0737-797-975. (8/3384)

KIADÓ 20 m2 helyiség központi zóná-
ban irodának vagy csendes tevé-
kenységre, ingyenes parkolással. Tel.
0740-180-058. (4/3390-I)

ELADÓ családi ház a központban. A
telek 440 m2, a lakás 110 m2. Ára:
190.000 euró. Tel. 0743-825-497.
(7/3395-I)

KOMOLY HÖLGY kiadó garzont
vagy kétszobás lakást keres hosszú
távra. Tel. 0756-607-969. (3/3403-I)

ELADÓ 2 szobás tömbházlakás. Tel.
0756-926-447, 0747-699-113. (5/3405)

MINDENFÉLE

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT válla-
lok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (21361-I)

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-
anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-
ket, harmonikaajtókat. Tel.
0265/218-321, 0744-121-714, 0766-
214-586. (1/3230)

PARKETTCSISZOLÁST vállalok.
Tel. 0747-346-252. (3/3367-I)

ALKALMAZUNK hegesztőt, lakatost.
Tel. 0744-572-889. (21373)

FUVART, bútorhordást vállalunk sze-
mélyzettel, külföldre is. Tel. 0749-543-
104. (7/636-I)

OTTHONI beteggondozás, kezelés
előnyös áron. Tel. 0744-594-148.
(13/3111)

FIGYELEM! Amíg nem késő, megjavítok
ajtó- és ablakzárakat, és ami nem jó,
kicserélem újjal. Tel. 0743-211-281.
(3/3338)

VÁLLALOK tetőfedést, javítást,
kőművesmunkákat és vasmunkát
elérhető áron. Tel. 0749-337-830.
(2/3116)

SZOBAFESTÉST vállalok, glettelést,
teljes rendberakást. Tel. 0748-086-
357. (4/3058-I)

KÉSZÍTEK tetőt, teraszt, vállalok
tetőjavítást, cserépforgatást, bármilyen
javítást, tetőfestést. Tel. 0757-475-701,
Csaba. (6/3302)

VÁLLALUNK tetőjavítást, cserép-
forgatást, tetőkészítést cseréppel, Lindab
lemezzel, kátránnyal, csatornakészítést,
csatornajavítást, festést. Tel. 0758-324-
652. (2/3316)

VÁLLALOK tetőkészítést, cserépfor-
gatást, csatornakészítést. Tel. 0751-
847-346. (14/3188)

VÁLLALUNK háztetőkészítést (cse-
répből vagy lemezből), tetőjavítást,
teraszkészítést fából stb. Tel. 0745-
680-818, Csaba. (4/3323-I)

VÁLLALUNK tetőkészítést, tetőjaví-
tást, csatornakészítést és csatornaja-
vítást, szigetelést, festést. Tel.
0759-467-356. (11/3244-I)

VÁLLALOK: tetőkészítést, cserép-
forgatást, ácsmunkát, teraszkészí-
tést, tetőfedést Lindab lemezzel,
csatornakészítést. Nyugdíjasoknak
15% kedvezmény. Tel. 0746-540-008.
(10/3307-I)

JAVÍTOK régi háztetőt, készítek
csatornát és lefolyót. Tel. 0747-816-052.
(3/3361)

MEGEMLÉKEZÉS

Ma tizenkilenc éve hunyt el
HORVÁTH ZSUZSÁNNA
közgazdász, akire fájó szívvel
emlékezünk. Akik ismerték és
szerették, gondoljanak rá
kegyelettel. Nyugodjék
békében! Szerettei és volt
munkatársai. (11/3306)

„Az ember apja megmarad
apának mindig, és teszi a
dolgát az ember lelkében,
életében, holtában, sőt még
azon túl is…” (Rácz Zsuzsa)
Szomorú szívvel emlékezem
édesapámra, MÁRTON
DÉNESRE halálának első
évfordulóján. Nyugodjon
békében! Lánya, Kati.
(16/3353-I)

Örök az arcod, nem száll el a
szavad, mosolyod a lel-
künkben maradt. Végtelen
szeretetet adtál, mindig
mellettünk álltál. Sosem
kértél, csak adtál, s egy
sugarat hagytál: az
emlékedet.
Ott pihensz, ahol nem fáj
semmi, nyugalmadat nem
zavarja senki. Két kezed
munkáját mindenütt látjuk,
áldott, szép emlékedet a
szívünkbe zárjuk.
El nem múló szeretettel
emlékezünk július 6-án a
marosvásárhelyi születésű
DEÉ IRMÁRA szül. Benke
halálának 5. évfordulóján.
Szívünkben örökké él. Emléke
legyen áldott, nyugalma
csendes! Szeretteid: lányod,
Babuci, vejed, Attila, fiad,
Gyurika. (8/3373)

Az idő múlik, szállnak az évek,
begyógyítja a sebeket, de
sohasem hoz feledést, szí-
vünkben megmarad emléked.
Fájó szívvel emlékezünk július
8-án id. SOÓS LÁSZLÓRA
halálának 5. évfordulóján.
Emlékét őrzi felesége, fia,
lánya családjukkal és
unokája, Kevin. Nyugodj
békében, tatika! (2/3377)

Szomorú szívvel emlékezünk
július 7-én drága édes-
anyánkra, özv. PÁSZTOR
KATALINRA halálának első
évfordulóján. Emlékét örökre
szívünkbe zártuk. Nyugodjon
békében! Lányai és családjuk.
(5/3381-I)

Szívünk soha el nem múló
fájdalmával emlékezünk éle-
tünk legszomorúbb napjára,
július 6-ra, BIRTALAN ZITA
született Bereczki halálának
első évfordulóján. Nyugalmad
legyen csendes, emléked
áldott! Bánatos szerettei. (-I)

REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, GARÁZSKAPUK és egyéb árnyékolástechnikai cikkek, au-
tomatizált változatok nagy választékban. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-638. (sz.-I)
TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német REHAU profilokból. Tel. 0265/266-425,
0265/511-439, 0745-379-638. (sz.-I)
A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes körű ellátást biztosít a segélyből (koporsó,
szállítás, balzsamozás, temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534. (20875-I)
IDŐSGONDOZÓI MUNKA AUSZTRIÁBAN! Tapasztalattal rendelkező, németül jól beszélő, komoly
gondolkodású, KÉPZETT ÁPOLÓKAT keresünk Ausztriába, négyhetes váltásba, hivatalos, szervezett mun-
kára. Tel. 00-43-6-812-056-7069; 00-43-6-886-060-1054, 8-17 óra között lehet érdeklődni. E-mail-cím:
kovacsannamari1@hotmail.com (sz.-I)
PVC TERMOPÁNOK javítása,  vasajtók kilincs- és zárcseréje, redőnyök, szalagfüggönyök, rolók szere-
lése. Tel. 0744-504-536. (63717)
TELJES ORVOSI ELLÁTÁS – HENI MED CENTER – reumatológia (gerincfájás, térd-, váll- és csí-
pőpanaszok); bőrgyógyászat; neurológia; belgyógyászat; ultrahangos kivizsgálás; allergológia; immuno-
lógia;  doppleres ultrahangvizsgálat. Kedvezményes árak. Tel.: 0770-310-944. Cím: Pr. Dr. Ghe. Marinescu
u. 47/3. szám (November 7.). (63639-I)
PC HOUSE-álláshirdetés: szervizünkbe kedves, kommunikatív RECEPCIÓST keresünk. Követelmények:
számítógép-kezelési alapismeretek (Word, Excel), a román és magyar nyelv ismerete. Az önéletrajzokat
kérjük e-mailben a jobs@multiplan.ro e-mail-címre elküldeni, vagy személyesen a cég székhelyére, a Maros
utca 17. szám alá benyújtani. (sz.-I)
ALKALMAZUNK SZENDVICSKÉSZÍTŐT. Előnyös munkabér, étkezési jegyek. Tel. 0741-215-738.
(21356)
A KOVÁCS PÉKSÉG alkalmaz PÉKEKET, PÉKSÜTEMÉNY-KÉSZÍTŐKET és SOFŐRÖKET 8 órás
munkaprogrammal, előnyös munkabérrel + étkezési jegyek. Tel. 0744-403-114. (21356)
VARRODA MESTERT alkalmaz. Tel. 0742-298-872. (21358-I)
TAKARÍTÓNŐT alkalmazunk MAROSVÁSÁRHELYI MUNKAPONTRA. Program 4 óra/nap, hétfőtől
péntekig, délután 17.45-21.45 óra között. Tel. 0756-011-988. (21385-I)
MŰEMLÉKHOMLOKZATOK  FELÚJÍTÁSÁRA  SZAKOSODOTT KFT. MUNKATÁRSAT keres.
Kedvező bérezés. Bővebb információk a következő telefonszámon: 0731-709-613. (sz.-I)
A TIMKO PÉKSÉG alkalmaz: ELADÓKAT üzleteibe  – program: 5-13 és 13-21 óra között (fizetés 2100
lej), MUNKÁSOKAT a pékségbe (fizetés 2400 lej). Érdeklődni  hétköznapokon 7-15 óra között a Bodoni
utca 85. szám alatt. (sz.-I)
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MISSISSIPPI SZŐNYEGMOSó 
Szőnyegmosás, -szárítás professzionális módon.

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

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

A MAROS MEGYEI POSTAHIVATAL
alkalmaz személyzetet Szentháromságra, Havadtőre, Nyárádkarácsonba

és Gernyeszegre.
Bővebb információ a 0265/224-300-as telefonszámon 

vagy a www.posta-romana.ro weboldalon a Cariere címszónál. (sz.-I)

A GARABONTZIA KÖNYVKIADó gondozásában megjelent
Gál Irén publicisztikai kötete: Lélektől lélekig.

„Az óvónő, tanító, tanár nemcsak tanít, hanem neveli is a gyerekeket,
több-kevesebb sikerrel, mert minden gyerek egy-egy külön lény, akit
nagyon kell ismerni ahhoz, hogy helyesen viszonyuljunk hozzá. Bármilyen
a gyerekanyag, nagyon fontos a szeretetteljes bánásmód, mert csak úgy
érünk el eredményt.
Ebben a könyvben próbáltam megjelentetni, cikkeimmel elméletileg leírni
a pedagógusi munka sokrétűségét.
A cikkek nyugdíjba jövetelem után születtek meg, részben gyűjtemény,
részben tapasztalat árán.”
A kötet kapható a Garabontzia könyvesboltban, a  Forradalom utca 4.
szám alatt. 

A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények,

reklámok tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!

KLARA gyógyító és javasasszony a legerősebb szerekkel, a
legnagyobb gyógyító erővel, a leghatásosabb gyógyírekkel
segít Önnek. Feloldja a kötéseket és az átkot, segít
impotencia, alkoholizmus, epilepszia, psoriasis, depresszió
esetén, kibékíti a szétvált családokat, cégeket ment meg a
csődtől, sikert visz a házhoz és nyereségessé teszi a
vállalkozást. 100%-osan garantálja, hogy megoldja a hozzá
fordulók problémáját. Köszönetnyilvánítások: Corina
Ákosfalváról köszöni Klara asszonynak, hogy ismét együtt
lehet férjével 3 évnyi távollét után; András
Marosvásárhelyről hálás, mert ismét sikeres a magánélete
és vállalkozása; Erika Régenből köszöni, hogy Klara
asszony segítségével megszabadult a kötéstől, az átoktól
és sikeresen férjhez ment; Gyöngyi Marosvásárhelyről
hálás, mert megszabadult a depressziótól, élete rendbe jött; János Dicsőből
köszöni, hogy kigyógyult az alkoholizmusból; Margitnak Gyergyóban sikeres lett a
vállalkozása; Mariana és András hálásak, mert gyermekük született; Márton
Ákosfalváról az alkoholizmusból és az impotenciából gyógyult ki a segítségével;
Erzsébet hálás, mert újra együtt van kedvesével; Mihály Koronkában kigyógyult az
epilepsziából és az étvágytalanságból.
Akinek problémája van, hívja bizalommal Klara javasasszonyt. Tel. 0755-270-381.
(Fizetett hirdetés: mp.)



Hosszú 21 év, amit fájó szívvel
átéltem, mióta búcsú nélkül
itthagyott a drága gyer-
mekem, ifj. GÁLL DEZSŐKE
és második éve egyetlen
TESTVÉREM. Mindkettőjük
emlékét szívünkben őrizzük.
Szeretteik. (mp.)

ELHALÁLOZÁS

Fájó szívvel tudatjuk mindazok-
kal, akik ismerték és szerették 

MÁRKOS MÁRIÁT 
született Tamási 

hogy életének 75. évében hosz-
szas, de türelemmel viselt beteg-
sége után az Egyesült
Államokban örök nyugalomra
tért. Emlékét szeretettel őrizzük. 

A gyászoló család. (9/3328-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett anya, feleség, testvér,
nagynéni és barátnő, 

KOTHA (ANTAL) 
MÁRIA-ROZÁLIA

(Marika) 
hamvait 2019. július 10-én 10 órai
kezdettel a marosvásárhelyi re-
formátus temetőben helyezzük
örök nyugalomra. 

A gyászoló család. (1/3386-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett feleség, testvér, nagy-
néni, keresztanya és barátnő, 

KOCSIS (KESZTHELYI) 
GYÖNGYVÉR-ERZSÉBET 

(Csöpi) 
hamvait 2019. július 10-én 10 órai
kezdettel a marosvásárhelyi re-
formátus temetőben helyezzük
örök nyugalomra. 

A gyászoló család. (1/3386-I)

Fájdalommal tudatjuk, hogy a
szeretett feleség, a legjobb édes-
anya, nagymama, dédnagy-
mama, testvér, anyós, jó barát és
szomszéd, 

id. MÓZES ISTVÁNNÉ 
született ÉLTETŐ KATALIN 

(Bogár) 
a Vérközpont volt 

főasszisztense 
2019. június 29-én, életének 73.
évében, házasságának 53. évé-
ben Budapesten elhunyt. 
Hamvait folyó év július 8-án, hét-
főn 14 órakor a római katolikus
temető felső kápolnájából, a re-
formátus  egyház szertartása
szerint helyezzük örök nyuga-
lomra. Nyugodjon békében! 

A gyászoló család. (6/3393-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a drága nagymama, dédnagy-
mama, testvér, rokon, jó barát,
szomszéd, 

SZÉKELY ANNA 
született Szabó 

nyugdíjas tanárnő 
2019. július 2-án, életének 82.
évében csendesen megpihent.
Temetése 2019. július 6-án 10
órakor lesz a marosvásárhelyi
katolikus temető felső kápolnájá-
tól. Emléke legyen áldott, nyu-
galma csendes! 

Búcsúzik a gyászoló család.
(8/3396-I)

Mély fájdalommal búcsúzunk 
RIGÓ PIROSKÁTÓL.

Isten nyugtassa békében! 
Unokaöccse, Lajika és családja.

(sz.-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, édesapa, nagy-
apa, após, 

BULYOVSZKY LORÁND 
életének 65. évében csendesen
megpihent. Temetése július 6-án,
szombaton 12 órakor lesz a ma-
rosvásárhelyi református teme-
tőben, katolikus szertartás
szerint. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! 
„Aki alkot, visszafele nem tud

lépni –
s ha már kinőtt minden ruhát, 
meztelenül borzong a végtelen
partján, 
míg fölzárkózik mögé a világ.”

(Szilágyi Domokos) 
A gyászoló család. (7/3408-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

A marosvásárhelyi Vérköz-
pont munkaközössége, meg-
rendülve vettünk tudomást
szeretett volt kolléganőnk,
MÓZES KATALIN (Bogár) ha-
láláról. Őszinte részvétünket
és mély együttérzésünket fe-
jezzük ki a gyászoló család-
nak. (2/3402-I)

Megrendülve, szomorú szív-

vel búcsúzunk KRAKOVSZKI

KATALIN szül. Kopik volt osz-

tálytársunktól. Emlékét örökre

szívünkbe zárjuk. Őszinte

részvétünket fejezzük ki a

gyászoló családnak. A Maros-

vásárhelyi 4-es Számú Lí-

ceum 1967-ben végzett 11. C

és D osztálya. (4/3404)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetet mondunk a magyarói

és az idegenből érkező

résztvevőknek, valamint a helyi

egyház és polgármesteri hivatal

vezetőségének, hogy tiszteletü-

ket tették a 104 évet betöltött

SZILÁGYI RÓZA temetésén, és

sírjára virágot helyeztek. A

gyászoló család. (3/3389)

Addig vagy boldog, míg valaki
szeret,
aki a bajban is megfogja a kezed.
Hogy milyen fontos volt ő neked,
csak akkor érzed, ha már nincs
veled.
Fájó szívvel emlékezünk
halálának 6. évfordulóján, július 7-
én a szeretett feleségre, anyára,
nagymamára, KELEMEN
IBOLYÁRA szül. Tamási, akinek
drága, beteg szíve utolsót
dobbant, hiába küzdött,
betegsége erősebb volt nála. Emlékét őrzi férje, gyermekei, unokái
családjukkal együtt. Akik ismerték és szerették, gondoljanak reá
szeretettel. (5/3340)
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Életed elszállt, mint a virágillat, de
emléked ragyog, mint a csillag.
Jóságos szíved pihen a föld alatt,
minden könnycseppünk
nyugtassa álmodat.
Te, aki annyi szeretetet adtál,
mindig mellettünk álltál.
„Ha emlegettek, köztetek leszek,
szeressétek egymást, ahogy én
szerettelek. Ne sírjatok, én már
nem szenvedek, a fájdalom az,
hogy nem lehetek veletek.
Búcsúztam volna, de erőm nem
engedett, csak a szívem súgta
halkan: isten veletek.”
Szorgalom és munka volt életed, örökre megpihent két dolgos
kezed. Mint egy fénysugár, védtél s ragyogtál felettünk, nélküled
szomorú, üres az életünk.
Mély fájdalom költözött két éve a szívünkbe, nem múlik el soha, itt
marad örökre. Nem halljuk a hangod, nem fogjuk a kezed, nem
érezhetjük szeretetedet, nem lehetünk már veled. Itthagytál
mindent, amiért küzdöttél, és akiket oly nagyon szerettél.
Számunkra te sosem leszel elhunyt, örökre élni fogsz, mint a
csillagok. Kegyetlen volt a sors, hamar elválasztott tőlünk, de a Te
szíved életünk végéig, utolsó leheletünkig köztünk marad.
A lelkében az elképzelés, a rendezési mód és a szorgalom
csúcsérzéke volt. Nagy vágya szerint szeretett alkotni, szép
csodákat teljesíteni. A lelke fényében a szeretet, igazság, becsület,
tisztesség állt szívében tisztán.
Tetőérzelemmel szerette a férjét, fiát, a rokonságot és másokat. A
vágya lelkében, szívében a szorgalom, tisztelet, elegancia, divat
csúcs fölött járt.
A feleségem fénysugár volt, van, lesz az életemben, túlértékeltem a
szemem fényénél.
Manyika fényben úszó, fényvonzó, fénysugár volt életében.
Áldott emléked szívünk legmélyebb érzésével őrizzük lelkünkben
életünk végéig.
Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk életünk legszomorúbb
napjára, 2017. július 3-ára.
Mély, fájdalmas, szomorú szívvel, tele megtört, gyógyíthatatlan
sebekkel, emlékezünk VITA MANYIKÁRA-MÁRIA született Marton
elhunytának második évfordulóján. Szívünkben örökké élni fogsz.
Nyugodj békében!
Bánatos férje, Árpi, fia, Zsolt, unokája, Alett, menye, Krisztina.
(13/3287)

PÁLFY HUNOR CSABA emlékére
„Isten gondol öröktől fogva téged,
elméjében léted mint szikla áll.
Mi ehhez mérve habfodornyi
élted?
és mit változtat rajtad a halál?”
(Weöres Sándor)
Drága gyermekünk, HUNI, földi
életedből egy éve történt
kilépéseddel hitünk legmaradan-
dóbb örök sziklájává váltál.
Ha nyugalmad békés, minket is
békesség áraszt el.
Szerető édesanyád, édesapád és
nagyszüleid.

*
Lelked, reméljük, békére talált,
S te már a mennyből vigyázol ránk!
Soha nem felejtünk,
Szívünkben szeretünk,
Rád örökkön örökké emlékezünk.
Fájó szívvel emlékezünk PÁLFY HUNOR CSABÁRA halálának első
évfordulóján. 
Emlékét őrzi Attila és Gyöngyi. 

*
A mosolyod még most is látjuk, 
idézzük szavaid, pedig már egy éve az égből figyeled lépteink.
Szomorúan emlékezünk PÁLFY HUNOR CSABÁRA halálának első
évfordulóján. Örök álmát őrizze béke és nyugalom. 
Emlékét őrzi Ati és Bogi. (1/3358)

Nem vársz már minket ragyogó
szemekkel,
Nem örülsz már nekünk szerető
szíveddel.
Egy könnycsepp a szemünkben
érted él, 
Egy gyertya az asztalon érted ég.
Szívből szeretünk, soha el nem
feledünk.
Fájó szívvel és soha el nem múló
szeretettel emlékezünk július 6-án
a drága jó feleségre, szerető
édesanyára, testvérre, rokonra, jó ismerősre, jó szomszédra, VASS
KRISZTINÁRA (Magdi) szül. Szombati halálának első évfordulóján.
Emléked szívünkben örökké él. Nyugodj békében! 
Szerető férje, Dezső, lánya, Judit és élettársa, Árpád, három
testvére, Teréz, Ottilia és Mihály. (4/3363-I)

Mikor elmentél, kialudt egy csillag,
mert az angyalok a
mennyországba hívtak!
De sajnos így mi elvesztettünk
téged,
a legtisztább angyalát a földnek s
az égnek.
Gyászol az ég, mert nincs fénylő
csillaga,
gyászol a szívünk, mert a remény
elhagyta.
Reményünk csillagát fedi a
sírhalom,
de emlékedet megőrzi mindig a családod.
Elmúlt már két év, te nem vagy már köztünk,
de elfeledve nem vagy, az emléked itt velünk!
Fájdalommal emlékezik ORBÁN ILONKÁRA szerető családja és
mindazok, akik ismerték és tisztelték. A Jóisten adjon örök
nyugodalmat neki! (1/3401-I)

Szomorú szívvel és soha el nem
múló szeretettel emlékezünk
július 6-án ORZÁN JENŐRE
halálának 2. évfordulóján.
Felesége, Böske, fiai, menyei,
unokái, dédunokája. 
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! 
Akik ismerték és szerették a volt
Székely Népi Együttes
táncművészét, gondoljanak rá
kegyelettel! (4/3177-I)
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Rovarirtás
A Coral Impex Kft. felhívja a lakosság figyelmét, hogy a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hi-

vatallal kötött 2011. szeptember 13-i 313-as koncessziós szerződés alapján július 9-31. között rovarirtásra
kerül sor Marosvásárhelyen, a lakótársulásoknál. Rossz idő esetén az időpont módosulhat.

A felhasználandó szer hatóanyaga a cipermetrin és az s-metopren, az Egészségügyi Minisztérium
által engedélyezett, mérgezés szempontjából ártalmasnak (Xn) és irritálónak (Xi) minősül.

Emlékeztetjük az érdekelteket, hogy a Coral Impex Kft. az egyetlen engedélyezett társaság, amely
rágcsáló-, rovarirtást és fertőtlenítést végezhet Marosvásárhelyen közterületen, lakótársulásoknál,
magánházaknál és gazdasági egységeknél egyaránt.


