
A vízgazdálkodásra vonatkozó jogszabályok értelmében hat-
évente aktualizálják a Románia területén levő vízgyűjtők
menedzsmenttervét, ami elsősorban a helyhatóságoknak, a
környezetvédelmi ügynökségeknek, a vízfelhasználóknak és
a fogyasztóknak fontos vízgazdálkodási dokumentum. 

A fontosabb fejezetek a többi között tartalmazzák a vízgyűjtők hid-
rográfiai jellegzetességeit, felleltározzák a felszíni és a talajvízkészlete-
ket, elemzik a vízfelületek (patakok, folyók, tavak stb.) szennyező
forrásait, a hidromorfológiai veszélyeket (partszakaszok állapota stb.), a
vízminőség alakulását, a klímaváltozás hatását a vízre, ugyanakkor 

Az első lépés 
Szerdai ülésén a kormány elfogadta a
településeken emberéletet veszélyez-
tető medvék eltávolítását szabályozó
sürgősségi kormányrendeletet. A jog-
szabály kidolgozását hosszas vita,
ugyanakkor szakmai konzultáció is
megelőzte, és várhatóan ezután is fel-
kavarja az érintett körökben a kedé-
lyeket. 
____________4.
A multifunkcionális
kastély
A kutyfalvi Degenfeld-kastély sorsa
hasonlóan alakult sok más kastélyun-
kéhoz az államosítás után. „Multifunk-
cionális” épület lett. Ez azt jelentette,
hogy a község különböző hivatalai köl-
töztek falai közé: polgármesteri hiva-
tal, rendelő, könyvtár, szükséglakások.
Ezek közül egyesek a közelmúltig a
kastélyban maradtak. 
____________15.
VIBE
The City Edition
Aki azt hitte, hogy 2021-ben buli nélkül
marad Marosvásárhely, tévedett: a
VIBE szervezői egy új rendezvényt je-
lentettek be! A VIBE: The City Editiont
szeptember 2. és 5. között szervezik a
marosvásárhelyi várban.
____________18.
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Egy lépés előre?

A medvebarátok mellett hamarosan az autónepperek is megorrol-
hatnak a környezetvédelmi miniszterre. Erre a tárcavezető csütörtöki
nyilatkozata alapján lehet következtetni, amelyet a használt autók
megadóztatásához kötődő hírekkel kapcsolatban tett.

Pár napja, amikor felmerült, hogy lépni készülnek a 15 évnél idő-
sebb autók kérdésében, az joggal váltott ki felháborodást azok kö-
rében, akik nem jókedvükben járnak tinédzserkorú járgányokkal,
hanem azért, mert ilyet engedhetnek meg maguknak, közlekedniük
pedig muszáj. Sokan mondanának le az öregebb autóról, ha közös-
ségi közlekedési eszközökkel – megbízható menetrend szerint – ké-
nyelmesen elérnének a munkahelyükre vagy bárhova, ahol dolguk
adódik. Vagy, ha a szaktudásuknak megfelelő nyugati szintű kereset
ütné a markukat, és ebből vehetnének környezetbarátabb járművet,
ha éppen azt akarnak használni.

Most a miniszter árnyalta a képet, kijelentve, hogy külön kategó-
riákba kellene sorolni az öregebb autók felhasználóit, mert egyrészt
vannak olyanok, akik nem engedhetnek meg maguknak mást, de van
egy olyan réteg is, amely használtan is komoly árcédulájú tizenéves
autót használ. Ez a megközelítése a környezetszennyező járművek
megadóztatásának már sokkal észszerűbb az eddigi hasonló kor-
mányzati intézkedéseknél. Mert eddig azt láttuk, hogy a környezet-
védelem álcája alatt a használt járművek forgalmazását próbálták

Benedek István

(Folytatás a 3. oldalon)

Nyilvános vitára bocsátják a Maros vízgyűjtőjének menedzsmenttervét

Várják a javaslatokat, véleményeket 



azokat a programokat, amelyekkel a különböző helyen fel-
merült gondokat orvosolják. És természetesen az ehhez ren-
delt kiadások, illetve költségvetési források is megjelennek. 

A vízügyi szakemberek által kidolgozott intézkedések
célja az, hogy 2027-ig teljesüljenek az EU vízgazdálko-
dásra vonatkozó környezetvédelmi követelményei, ugyan-
akkor ezáltal akadályozzák meg a vízminőség romlását, és
biztosítsák a hozzáférést a megfelelő ivóvízforrásokhoz.
(Sz.m.: ez elsősorban a patakokra, folyókra, tavakra, mes-
terséges gyűjtőtavakra vonatkozik.) A 2021-es helyzethez
igazodó menedzsmentterv biztosítja azt a keretet, amelynek
alapján alkalmazzák az ivóvízkészletekre vonatkozó uniós
előírások, a vízügyi keretirányelvek betartását, s ezen belül
a nagyobb projektek finanszírozását uniós forrásokból is. 

A 2021-es menedzsmenttervet román nyelven a követ-
kező internetes elérhetőségen lehet tanulmányozni:
http://mures.rowater.ro/consultarea-publicului/directiva-
cadru-apa/materiale-utile/ A javaslatokat e hónap 30-ig a
következő elérhetőségen közölt kérdőív alapján lehet meg-
fogalmazni: //mures.rowater.ro/consultarea-publicului/di-
rectiva-cadru-apa/chestionar/, ugyanakkor az
idcue@dam.rowater.ro e-mail-címre is várják az észrevé-
teleket. A javaslatokat a szakértők elemzik, és amennyiben
szükségesnek tartják, ezekkel kiegészítik a következő hat
év vízgazdálkodási munkálatait is meghatározó tervet. A
közös cél az, hogy az elkövetkezendő időszakban is bizto-
sítsák a jó minőségű vízhez való hozzáférést, illetve tartsák
tisztán a folyómedrek, tavak, talajvízforrások környezetét
– áll a Maros Vízügyi Hatóság által a szerkesztőségbe el-
küldött közleményben.

Tisztújító közgyűlés Szászrégenben
Az RMDSZ szászrégeni nőszervezete július 29-én 17 órá-
tól tartja tisztújító közgyűlését, motivációs előadással egy-
bekötve a Crama étteremben. Az előadáson dr. Kádár
Magor kommunikációs szakember a motiváció területét
fogja ismertetni a résztvevőkkel. 

Közel 700 munkahelyet ajánlanak 
Maros megyében jelenleg 680 munkahelyet ajánl a mun-
kaerő-közvetítő hivatal, ezek jegyzékét az intézmény hon-
lapján, illetve Facebook-oldalán (AJOFM Mures) lehet
megtekinteni.  Az Országos Munkaerő-közvetítő Hivatal az
EURES-hálózatban 219 külföldi munkahelyet ajánl, több-
nyire mezőgazdasági idénymunka végzésére.

Rövid időszakokra felfüggeszthetik
az ivóvíz-szolgáltatást

Mivel az utóbbi napok heves esőzései miatt zavarossá vált
a nyersvíz, az Aquaserv ivóvíz-szolgáltató vállalat közli a
fogyasztókkal, hogy július 23-án, ma 18 óráig Dédán, Ma-
gyarón, Marosvécsén és Marosoroszfaluban rövid idősza-
kokra felfüggeszthetik az ivóvíz-szolgáltatást.

A vakáció végéig közlekedik
a somostetői járat 

A marosvásárhelyi Közszállítási Vállalat július 17-től na-
ponta közlekedő járatokat indított a Somostetőre. A me-
netrend szerint az első járat reggel 9.30-kor, az utolsó
19.30-kor indul a vállalat székhelye elől. A Somostetőről
10.30-tól 20.30-ig kétóránként járnak a buszok. Az autó-
buszok a nyári vakáció végéig közlekednek.

Terápiás program 
A Bonus Pastor Alapítvány augusztus 30. – szeptember
10. között 12 napos terápiás programot szervez szenve-
délybetegeknek és felnőtt hozzátartozóiknak. Várják már
most mindazok jelentkezését, akik változtatni szeretnének
alkohol-, játék- vagy társfüggőséggel terhelt életmódjukon.
Helyszín: Magyarózd, Terápiás Otthon (Marosludastól 15
km-re, Maros megye). Jelentkezési határidő: augusztus
26. Jelentkezni, további részletek felől érdeklődni Deé Lu-
kács Évától a 0265-254460 telefonszámon lehet.

Önkénteseket keresnek 
A Marosvásárhelyi George Emil Palade Orvosi, Gyógysze-
részeti, Tudomány- és Technológiai Egyetem önkéntese-
ket keres, akik segédkeznének a július 28-án tartandó
ballagási ünnepség megszervezésében. Az érdeklődők az
egyetem Facebook-oldalán elérhető jelentkezési űrlapot
július 24-ig tölthetik ki.

Hírszerkesztő: Mezey Sarolta

Ma LENKE, holnap KINGA
és KINCSŐ napja.
KINGA: a Kunigunda régi
magyar becézéséből önállósult.
Az eredeti név jelentése: nem-
zetség + harc. 
KINCSŐ: Jókai Mór névalko-
tása, egyik szereplőjét nevezte
el így, utalva arra, hogy a hölgy
valódi kincs. 
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A Nap kel 

5 óra 52 perckor, 
lenyugszik 

21 óra 5 perckor. 
Az év 204. napja, 
hátravan 161 nap.

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2021. július 22.

1 EUR 4,9241
1 USD 4,1740

100 HUF 1,3721
1 g ARANY 241,2278

IDŐJÁRÁS
Részben napos
Hőmérséklet:

max. 24 0C
min.  12 0C

Megyei hírek

A csütörtöki lottóhúzás nyerőszámai
24, 42, 20, 30, 25+14 NOROC PLUS: 0 7 9 6 1 7

8, 14, 32, 26, 38, 9 SUPER NOROC: 1 8 1 5 9 6

1, 42, 47, 11, 10, 21 NOROC: 9 5 6 8 6 5 9

Drónbemutató és gazdafórum 
A Székely Gazdaszervezetek Egyesülete a Nyárádszere-
dai Polgármesteri Hivatallal és ifjú Fábián Ferenc szar-
vasmarha-tenyésztővel július 23-án, ma 11 órától
Nyárádszeredában a labdarúgópálya melletti dűlőben
drónbemutatót tart. Érdeklődni a következő elérhetősége-
ken lehet: Szabó Árpád (0744-547-410), dr. Suba Kálmán
(0744-500-593) a Székely Gazdaszervezetek Egyesülete
részéről, valamint ifj. Fábián Ferenc (0749-707-606). 

Nyárádmente Fesztivál
Július 29. – augusztus 1. között ismét megtartják a Nyá-
rádmente Fesztivált Nyárádszeredában. Többek között a
Bagossy Brothers Company, az Intim Torna Illegál, Póra
Zoli, a gyergyószentmiklósi 4S Street, és Kiss Kata zene-
kara, ezenkívül néptánctalálékozó, néptáncelőadás, író-
olvasó találkozó színesíti a fesztivált.

Templombúcsú Tófalván
Szent Anna tiszteletére július 25-én, vasárnap 18 órától
tartják Tófalván, Marosszentgyörgy filiájában a templom-
búcsút.

RENDEZVÉNYEK

Fotó: Maros Vízügyi Hatóság

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő 

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

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

Tel. 0742-828-647
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Várják a javaslatokat, véleményeket 

Közlemény
Az RMDSZ Maros megyei szervezete

Alapszabályzatának (VI. fejezet, 95. cikkely
első bekezdés) előírásai értelmében 2021. jú-
lius 29-én, csütörtökön 16 órára összehívom
a Kultúrpalota kistermébe a Területi Képvise-
lők Tanácsának soros ülését, a következő ja-
vasolt napirendi pontokkal:

1. Politikai beszámoló
2. Kongresszusi küldöttek megválasztása
3. Különfélék

Péter Ferenc,
a Maros megyei RMDSZ elnöke

Kelt Marosvásárhelyt, 
2021. július 22-én

Jelentkezőket várnak 
a kántor-tanítóképző főiskolára

Augusztus 16-tól folytatódik a beiratkozás az Erdélyi Református
Egyházkerülethez tartozó kántor-tanítóképzőbe, amely egyben a Károli
Gáspár Református Egyetem székhelyen kívüli tagozata. A tanító–óvo-
dapedagógus szak nappali tagozatán tandíjmentes helyekre, a levelező
tagozaton részben költségtérítéses helyekre várják a jelentkezőket. Le-
velező tagozaton kétéves posztliceális rendszerű kántorképzésre is lehet
jelentkezni, amelynek eredményeként megszerezhető az egyházkerületi
kántori oklevél. A kántor szakot református, római katolikus, unitárius,
evangélikus és baptista felekezetű hallgatók közül bárki felveheti. A
jelentkezés és beiratkozás augusztus 16-tól szeptember 4-ig tart, az al-
kalmassági vizsgákra szeptember 14-én kerül sor. További informáci-
ókért érdeklődni lehet a 0737-789-930-as telefonszámon 9–13 óra
között, illetve a kantortanito@gmail.com e-mail-címen.

(Folytatás az 1. oldalról)



visszaszorítani, csakhogy ezek a próbálkozások mind
megbuktak, mert sértették az egységes uniós piacon be-
lüli áruforgalom szabadságának elvét. Viszont ha azt
próbálják szorgalmazni a szabállyal, hogy aki meg is en-
gedheti magának, az használjon „zöldebb” járművet,
abban már van ökologika.

Nem csak környezetvédelmi, egyéb szempontból is
hasznos lehet ez a kezdeményezés. Mert azok a nem
olcsó használt autók, amelyekre a tárcavezető hivatkozik,
nagyon sok esetben a valamikori áruknak a töredékén
behozott, műszaki szempontból gyakran az életveszélyes-
ség határáig tákolt-foltozott, sokszor a bontó udvarából
megszöktetett, levitézlett prémiumkategóriás autók.
Olyanokra sózzák rá, akiket megszédít a minőség vagy
a presztízs nimbusza, de többnyire nincsenek tudatában
annak, hogy ilyen gépeket megfelelő műszaki színvona-
lon fenntartani is drága mulatság, vagy ha tudják is ezt,
sokszor a lehetőségeik nem érik fel az álmaik szintjét. És
a szervizháttér sem igazán létezik e tájakon ennek a
jármű-kategóriának, így gyakran válnak ezekből az egy-
kor csillogó masinákból családi kasszát szempillantás
alatt összeroppantani képes pénzcsapdák, karbantartás
híján pedig a közlekedőtársakra is veszélyes, biztonsági
kockázatnak tekinthető forgalmi résztvevők. Nem csak a
környezet jár jól, ha a minőség és presztízs illúzióját
keltő prémiumcsapdák helyett, aki teheti, megbízható,
újabb járművet használ. Az ötlet jó, már csak a gyakor-
latban kell beválnia.

148,7 millió lejes támogatás
17 katasztrófa sújtotta megye
számára

A kormány szerdai ülésén 148,7 millió lejes támoga-
tást hagyott jóvá az áradások és földcsuszamlások
által sújtott 17 megye számára. A pénzt 243 telepü-
lés 1085 létesítményének helyreállítására fordítják –
nyilatkozta Florin Cîţu miniszterelnök. Cîţu közölte:
az összegből az árvíz vagy földcsuszamlás által
tönkretett helyi és megyei utakat, hidakat, gátakat ja-
vítják meg Fehér, Arad, Argeş, Bákó, Bihar, Besz-
terce-Naszód, Botoşani, Krassó-Szörény, Kolozs,
Kovászna, Gorj, Hargita, Hunyad, Máramaros, Szat-
már, Vâlcea és Vrancea megyében. (Agerpres)

Keresik a megoldást az oltási
kampány folytatására

A hatóságok a továbbiakban mindent megtesznek
azért, hogy a lakosságot meggyőzzék: az egyetlen
kiutat a járványból az oltás jelenti – jelentette ki szer-
dán Florin Cîţu kormányfő. Hozzátette ugyanakkor,
hogy minden romániainak a személyes felelőssége
megóvni a saját és a családja egészségét az immu-
nizálás révén. A miniszterelnök elmondta, az egész-
ségügyi minisztérium több javaslatot is a kormány
és a koalíció elé terjesztett az oltási kampány fel-
gyorsítására. Ezek egy része a korlátozásokon,
másik része a lakosság ösztönzésén alapszik. „Meg-
látjuk, hogy a javaslatokból miket fogad el a koalíció,
de ismétlem, keressük a megoldást az oltási kam-
pány felgyorsítására” – mondta Florin Cîţu a kor-
mányülés utáni sajtótájékoztatón. Arra a kérdésre
válaszolva, hogy milyen napi fertőzésszám esetén
vezet be a kormány újabb korlátozásokat, illetve
megvalósíthatónak tartja-e az egészségügyi minisz-
ternek azt a javaslatát, hogy korlátozzák a beoltatlan
személyek részvételét a beltéri eseményeken, a kor-
mányfő kijelentette: a fertőzöttségi ráta küszöbérté-
kei továbbra is érvényesek. (Agerpres)

Jelentős összegekre számít
a fejlesztési miniszter

Cseke Attila fejlesztési miniszter szerdán úgy nyilat-
kozott, hogy az általa vezetett minisztérium költség-
vetés-teljesítése naprakész, 68%-os, és a
költségvetés-kiigazításkor jelentős összegeket fog
kérni az általa lebonyolított fejlesztésekre, például
azokra, amelyeket az országos településfejlesztési
programon és az Országos Befektetési Társaságon
(CNI) keresztül bonyolítanak le. „Elsősorban a tele-
pülésfejlesztési programról van szó, amelyre ezen a
héten és jövő héten is fizetünk ki összegeket. Ez a
program tehát nem állt le, továbbra is kapjuk a szám-
lákat a településektől, és abban a pillanatban, ami-
kor jelentős összeghez jutunk a
költségvetés-kiigazításkor, folytatjuk a kifizetéseket”
– mondta a miniszter. (Agerpres)

Megháromszorozódott
a határsértők száma

Romániában megháromszorozódott az első félév-
ben illegális határátlépésen tetten ért személyek
száma a tavalyi azonos időszakhoz képest – derül
ki a román határrendészet csütörtökön közzétett 
féléves jelentéséből. Amint a határrendészet a hon-
lapján közölte: az első félévben 8758-an próbálták
törvénytelenül átlépni az ország határait, közülük
4867-en Romániába tartottak, 3891-en pedig Romá-
niát próbálták elhagyni. A számok több mint három-
szoros növekedést jeleznek a tavalyi első félév
adataihoz (2912, 1491, 1421) képest. (MTI)

Ország – világ

Egy lépés előre?
(Folytatás az 1. oldalról)
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Árnyalta az idősebb autókra vonatkozó kijelentését
Tánczos

Romániában nincs kidolgozva rendszer a környezet-
szennyezés megadóztatására, és olyan intézkedés-
csomagra van szükség, ami eltérően kezeli azokat a
polgárokat, akik valóban nem engedhetnek meg
maguknak új autót, és azokat, akik több mint 15
éves, de 15-20 ezer eurós gépkocsit vezetnek –
mondta csütörtöki sajtótájékoztatóján Tánczos
Barna.

A környezetvédelmi miniszter kifejtette, a legtöbb uniós
tagállam megadózza a környezetszennyezést, és elveszi az em-
berek kedvét a környezetkárosító autók megvásárlásától, Ro-
mániában viszont nincs ilyen rendszer, így az ország az idős

autók felvevő piaca lett. Az adórendszer kidolgozása azonban
szerinte nem a környezetvédelmi minisztérium feladata. 
Tánczos szerint ezt bizonyítja a korábban bevezetett környe-
zetszennyezési adó példája is, amelyet a jogi hiányosságai
miatt végül törölni kellett.

A miniszter úgy vélekedett, olyan intézkedéscsomag kidol-
gozására van szükség, amely tekintettel van a nehéz anyagi
körülmények között élő polgárokra, ugyanakkor elveszi az
emberek kedvét a 15 évnél idősebb, 3 literes dízelmotorral fel-
szerelt gépkocsik birtoklásától. Ezek az autók „nagyon jól néz-
nek ki az utakon, státuszt kölcsönöznek tulajdonosuknak, de
nagyon szennyeznek” – fogalmazott Tánczos. (Agerpres)

AFP: Miért ennyire pusztítóak az árvizek Európában?
„Katasztrófa”, „háborús övezet”, „előzmény nélküli”
– így jellemezte a sajtó az elmúlt napokban a Né-
metországban és Nyugat-Európa más térségeiben
pusztító árvizeket. A halálos áldozatok száma meg-
haladta a 150-et, és még növekedik. Sokan felteszik
a kérdést, hogyan történhetett ez meg, és miért volt
ennyire súlyos a helyzet – írja elemzésében az AFP.

„Az alacsony hőmérsékletek miatt négy napon át páradús
légtömegek rekedtek magasan a régió fölött” – magyarázta
Jean Jouzel klimatológus, az Éghajlatváltozási Kormányközi
Testület (IPCC) korábbi alelnöke.

A Német Meteorológiai Szolgálat adatai szerint július 14-
15-én 100 és 150 milliméter közötti csapadék hullott le, ekkora
csapadékmennyiséget általában két hónap alatt jegyeznek.

Európában korábban többször is voltak komoly károkat
okozó árvizek, ám az e heti áradások „mind a vízmennyiség,
mind a lezajlásuk hevessége tekintetében rendkívüliek voltak”
– állapította meg Kai Schroeter német hidrológus.

Sok európai politikus a globális felmelegedést okolta a tör-
téntekért, az Alternatíva Németországért (AfD) szélsőjobbol-
dali párt viszont azzal vádolta őket, hogy eszközként
használják fel az árvizeket a környezetvédelmi kérdések na-
pirenden tartásához.

„Egyelőre nem mondhatjuk teljes bizonyossággal, hogy
ezek az árvizek összefüggenek a globális felmelegedéssel, de
a globális felmelegedés elősegíti az ilyen jelenségek előfordu-
lását” – jelentette ki Schroeter.

A szakember magyarázata szerint a klímaváltozások nyo-
mán a Föld hőmérséklete folyamatosan nő, ezért több víz pá-
rolog el, ami nagyobb tömegű párát juttat az atmoszférába,
növelve a bőséges esőzések kockázatát.

Leginkább a kisebb, illetve árvízvédelmi művek nélküli fo-
lyók léptek ki a medrükből az esőzések nyomán, és a mellettük
lévő területek voltak a legérintettebbek.

„A Rajna rendszeresen kiönt, ezért a folyam melletti váro-
sok árvízvédelmi gátakat építettek, a kisebb folyók melletti
városok és falvak viszont nem” – magyarázta Armin Laschet,
az árvizek által erősen sújtott Észak-Rajna-Vesztfália tarto-
mány kormányfője.

„A lassú folyású, hosszabb folyók vízszintje lassabban nö-
vekszik, így több idő van a védekezésre” – mondta Schroeter.

Németországban a helyhatóságokat keményen bírálták,
amiért nem menekítették ki időben a lakosságot.

„Voltak ugyan árvízriadók, de ezeket nem vették komolyan,
és az árvízvédelmi intézkedések nem voltak megfelelőek” –
nyilatkozta Hannah Cloke, a nagy-britanniai Reading Egyetem
hidrológiaprofesszora.

„Néhány áldozat alábecsülte a veszélyt, és nem tartott be
két alapvető szabályt a nagy esőzések idején: először is kerülje
a pincéket, ahol a víz behatol. Másodszor pedig azonnal kap-
csolja ki az áramot” – mondta Armin Schuster, a természeti
katasztrófákra szakosodott állami ügynökség (BKK) elnöke.

Egyes szakemberek a hiányos várostervezés és az Európa
sűrűn lakott iparvidékein megnövekedett cementmennyiség
veszélyeire hívták fel a figyelmet. Az érintett régiókra az el-
múlt hetekben szokatlanul nagy mennyiségű csapadék hullott,
a talaj telítődött, és nem tudta felszívni a vizet. Ha a talajt egy
mesterséges réteggel fedik le, mint amilyen a cement, akkor
kevesebb vizet képes felszívni, ami növeli az árvízveszélyt.

„Az urbanizációnak szerepe volt abban, ami történt. Vajon
negyven évvel ezelőtt is ilyen lesújtó lett volna az áldozatok
mérlege?” – tette fel a kérdést Jouzel. (Agerpres)

Felmérés: a romániaiak többsége helyeselné, 
hogy törvényalkotással erősítsék a hagyományos

család védelmét
A romániaiak többsége nem bővítené az LMBT-kö-
zösség jogait, és helyeselné, hogy törvényalkotással
erősítsék a hagyományos családmodell társadalmi
szerepét – írta szerdán a G4Media hírportál egy friss
felmérés eredményét ismertetve.

Az Avangarde közvélemény-kutató intézet által végzett fel-
mérés résztvevőinek 12 százaléka válaszolt igennel, 57 száza-
léka pedig nemmel arra a kérdésre, hogy bővíteni kellene-e az
LMBT-közösséghez tartozók jogait, 31 százalék nem vála-
szolt.

Arra a felvetésre, hogy törvényalkotással kellene-e erősíteni
a hagyományos család szerepét, 62 százalék válaszolt igennel,
14 százalék nemmel, 24 százalék pedig nem tudott vagy nem
akart válaszolni.

A felmérés résztvevőinek 35 százaléka válaszolt igennel, 19
pedig nemmel arra a kérdésre, hogy folyamatban van-e egy
LMBT-ideológiát népszerűsítő kampány. A megkérdezettek
46 százaléka nem válaszolt.

A kérdést fordítva is feltették: erre a válaszadók 21 száza-
léka mondta azt, hogy szerinte létezik, 31 százaléka pedig azt,
hogy nem létezik LMBT-ellenes kampány Romániában. Erre
a megkérdezettek 48 százaléka nem válaszolt.

A megkérdezettek 50 százaléka mondta azt, hogy neki sze-
mély szerint nincs kifogása az LMBT-közösség tagjaival
szemben, 21 százaléka pedig jelezte, hogy ellenérzésekkel vi-
seltetik velük szemben, 21 százalék nem válaszolt.

Arra a felvetésre, hogy vajon az LMBT-közösség, illetve a
hagyományos család értékeinek szembeállítása valós vagy
mesterséges vitatéma-e, 21 százalék mondta azt, hogy valós,
34 százalék mesterségesnek tartotta, 45 százalék pedig nem
válaszolt. Az eredményeket ismertető cikk szerint a felmérést
a G4Media hírportál rendelte, azt azonban nem közölte, hogy
hány válaszadó bevonásával, milyen módszerrel készült a köz-
vélemény-kutatás.

Korábbi felmérések szerint a román társadalomban jelentős
elutasítás érzékelhető az LMBT-közösséggel szemben, a me-
legházasságot például néhány éve a lakosság több mint 70 szá-
zaléka ellenezte. Egy, a román ortodox egyházhoz közel álló
polgári kezdeményezés nyomán 2018-ban népszavazást is tar-
tottak Romániában a férfi és nő házasságán alapuló család fo-
galmának alaptörvénybe iktatásáról – megakadályozandó a
melegházasság későbbi legalizálását –, a referendumon azon-
ban a részvétel nem érte el a 30 százalékos érvényességi kü-
szöböt. (MTI)

Nyilvánosságra hozták Ferenc pápa
magyarországi és szlovákiai programját

Ferenc pápa néhány nappal ezelőtt távozott a Ge-
melli kórházból műtétje és az azt követő tíznapos ke-
zelés után. Első hivatalos külföldi programjai között
a magyarországi és szlovákiai látogatás szerepel.

A tervezett program szerint szeptember 12-én reggel nyolc
óra előtt érkezik meg a pápát szállító repülőgép a budapesti
Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre. A hivatalos köszöntők
után a katolikus egyházfő a Szépművészeti Múzeumban talál-
kozik Áder János köztársasági elnökkel és Orbán Viktor mi-
niszterelnökkel, majd a püspökökkel. 

Ferenc pápa 10 órától fogadja a Magyarországi Egyházak
Ökumenikus Tanácsának képviselőit és a zsidó közösségek

képviselőit. A Szentatya mindkét rendezvényen beszédet mond.
A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus záró szentmiséje
11 óra 30 perckor kezdődik a Hősök terén, Ferenc pápa celeb-
rálja. A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren 14.30-tól búcsú-
ceremónia lesz, majd a katolikus egyházfő Pozsonyba megy.

Háromnapos szlovákiai látogatásán egyházi és világi veze-
tőkkel, a roma és a zsidó közösség tagjaival találkozik. Ferenc
pápa felkeresi Kassa és Eperjes városát, szeptember 15-én
pedig szentmisét tart a sasvári (Sastín) pálos kegyhelyen.

Ferenc pápa budapesti és szlovákiai látogatásának program-
ját a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus titkársága kö-
zölte szerdán. (Euronews)



Szerdai ülésén a kormány el-
fogadta a településeken em-
beréletet veszélyeztető
medvék eltávolítását szabá-
lyozó sürgősségi kormány-
rendeletet. A jogszabály
kidolgozását hosszas vita,
ugyanakkor szakmai konzul-
táció is megelőzte, és várha-
tóan ezután is felkavarja az
érintett körökben a kedélye-
ket. A törvény megpróbál né-
miképpen rendet teremteni a
több éve tartó medveügyben
– tegyük hozzá, részmegol-
dást kínálva egy olyan hely-
zetben, aminek orvoslására
még a szakértők sem tudják a
biztos válaszokat. 

Talán a jogszabály legfontosabb
lépése az, hogy az intézkedéshoza-
tal felelősségét a helyhatóságokra
bízza, ugyanakkor ezáltal operatí-
vabbá teszi a beavatkozást. Egyes
zöldszervezetek állításával szemben
a célja nem mindenáron az, hogy
kilőjék a medvéket. Valóban követ-
hető, ellenőrizhető módon – a köz-
igazgatási egységekben már
kötelezően létező – katasztrófaelhá-
rító bizottságokhoz hasonlóan – a
rendelet által megszabott lépéseket
kell megtenni. Vagyis először meg
kell próbálni távol tartani, elhajtani
a termésre, kertekbe vagy kukákra
visszajáró medvéket, utána a követ-
kező lépés az elaltatás és áttelepítés,
majd végső esetben hozhatja meg a

bizottság a kilövési döntést. A bi-
zottság (vagy – ahogy a rendeletben
áll – beavatkozócsapat) kötelezően
a helység polgármesteréből/alpol-
gármesteréből, a területi kompeten-
ciával rendelkező csendőralakulat,
továbbá a vadalap (vadásztársaság)
képviselőjéből és egy állatorvosból
áll. Az elaltatással megbízott állat-
orvossal, a kilövési joggal felruhá-
zott vadásszal (vadgazdálkodási
egység megbízottja) szerződést kell
kössön a polgármesteri hivatal, ver-
senytárgyalást követően. Mindkét
személy a sajátos tevékenységének
megfelelő jogszabályoknak és eljá-
rásoknak megfelelően (például:
fegyvertartási engedély és fegyver-
használati eljárás, elaltatási proce-
dúra stb.) kell cselekedjen. A csapat
vezetője a polgármester, illetve az
alpolgármester, így, akárcsak a ka-
tasztrófaelhárító bizottságban, ő
felel azért is, hogy a jogszabálynak
megfelelően intézkedjenek, ami azt
jelenti, hogy a helyzetnek megfele-
lően be kell tartaniuk a rendeletben
(5. cikkely) leszögezett lépéseket. A
továbbiakban a kormányrendelet
részletezi azt is, hogy milyen ese-
tekben altathatja el, illetve hajthat
végre eutanáziát az állatorvos,
mikor kell kilőni a medvét, és itt a
következőket jelölik meg: amennyi-
ben az elűzés és az áttelepítés nem
oldotta meg a helyzetet (megtörtén-
het, hogy visszatér a medve, és to-
vábbra is veszélyt jelent az
emberekre és a javakra, ha az inter-
venciós csapatra támad, vagy ha a

medve a beavatkozás során gyó-
gyíthatatlan sérüléseket szenved, ha
csapdába esett, és szintén gyógyít-
hatatlan sérülései vannak, illetve
akkor, amikor halálos sebei vannak
és menthetetlenné válik). 

Fontos tudni, hogy az elaltatással
és az eutanáziával (méreginjekció
beadása) kizárólag a szerződő állat-
orvos foglalkozhat az erdészeti
őrség és a vadalap gazdáinak a
szakasszisztenciájával, míg kilövés-
kor a vadászpuskát a terület vadgaz-
dálkodási alapjának vadásza vagy
az erdészeti őrség szintén szerző-
dött szakértője (personalul tehnic de
specialitate) használhatja. Az is
benne van a rendeletben, hogy
amennyiben az anyamedve árván
maradt bocsait át kell telepíteni,
akkor ennek a műveletnek a költsé-
geit és a bocsok eltartását a minisz-
térium fedezi, az összeget 60 napon
belül át kell utalnia a szolgáltatást
végzőnek. Ahogy eddig is, a kör-
nyezetvédelmi ügynökség (a helyi
és az országos), valamint az orszá-
gos erdészeti őrség, az állategész-
ségügyi igazgatóságok és a
helyhatóságok, amelyeknek a terü-
letén történt a befogás, követik a
medvék áthelyezését. A rendelet azt
is kilátásba helyezte, hogy az így
elejtett állatokat nyomkövető 
nyakörvvel látják el. Ugyanakkor a
rehabilitációs és gondozóközpon-
toknak is kötelességük gondjukba
venni az áthelyezett egyedet. A to-
vábbiakban az említett intézmények
pontos felelősségét is kijelölte a

kormányrendelet. A helyi bizottság-
nak az esettől számítva 24 órán
belül alapos jelentést (ennek egy
modelljét is mellékelték a rendelet-
hez) kell készítenie és eljuttatnia a
megyei környezetvédelmi ügynök-
séghez és a katasztrófaelhárító bi-
zottsághoz. A kilőtt medvék bőrét
és koponyáját a vadásztársaságok-
nak kell kipreparálni, majd átadni
az erdészeti őrségnek; ezek állami
tulajdonban maradnak. A belsősé-
geket pedig a megyei állategészség-
ügyi igazgatóságok által
alkalmazott szabályok szerint kell
elégetni. Az intervenció, elaltatás,
kilövés és áthelyezés költségeit a
helyhatóságoknak kell állniuk a
szolgáltatókkal megkötött szerző-
dés alapján. Amint korábban emlí-
tettük, az áthelyezési költségeket
megtéríti a minisztérium, az állator-
vos szolgáltatásait az állategészség-
ügyi igazgatóságok törlesztik. A
díjakat a kormányrendelet megjele-
nésétől számítva 60 napon belül
dolgozza ki majd a szaktárca. 

Azt is jó tudni, hogy az eseteket
(veszélyes medvetámadás, látogatás
stb.) a 112-es egységes segélyhívó
számon kell bejelenteni, innen to-
vábbítják majd az értesítést az érin-
tett helyhatóságokhoz. Akik
bármilyen eszközzel megakadá-
lyozzák a beavatkozást, azokat
7000–10.000 lej közötti bírsággal
büntethetik a csendőrök vagy a
rendőrök. A rendelet módosított né-
hány korábbi jogszabályt is, mint az
erdészeti őrségre vonatkozót, vagy
a vadászati törvényt, amit elsősor-
ban a szakterületen tevékenykedők-
nek kell ismerniük, hogy az
eljárásnak megfelelően intézkedje-
nek a helyszínen. 

Tudomásunk szerint – a hasonló
jogszabályok elfogadását követően
– a szaktárcának ki kell dolgoznia
az alkalmazási módszertant, amely-
ben többek között arra kell választ
adnia, hogy miként alakul meg az
említett csapat, pontosítani kell a
szerződő személyek hatáskörét, és
többek között – meglátásunk szerint
– azt is tisztázni kell, hogy mit je-
lent az azonnali veszély (pericol
iminent). Ugyanis ez adhat okot a
félreértésekre. Milyen helyzet kell
kialakuljon, hogy valóban veszé-
lyessé nyilvánítsanak egy medvét és
áttelepítésre, kilövésre ítéljék? 

Mindezek mellett valóban szük-
séges további intézkedéseket hozni,
pl. szigorúan megtiltani a medvék
etetését lakott településeken, ugyan-
akkor a szaktárcának támogatnia
kell (saját vagy akár EU-s alapok-
ból) egy komoly szaktanulmány ki-
dolgozását, amelynek alapján
tudományos módszerekkel meg
lehet határozni az állomány létszá-
mát, a medvék vándorlásának útvo-
nalát, és talán arra is választ kapnak,
hogy mennyi az optimális létszám
egy-egy táplálkozási területen, to-
vábbá, hogy a szaporodáson túl mi-
lyen valós tényezők miatt keresik a
táplálkozási forrást lakott települé-
seken vagy azok közelében. Hosszú
folyamatnak tűnik, de valószínű,
hogy a kérdés komplexitása miatt is
a (tűzoltásnak tűnő) rendelet életbe
léptetésén túl az említett intézkedé-
sek összességükben alakíthatják ki
azt a helyzetet, amikor viszonylag
békésebben megférhet egymás mel-
lett az ember és a nagyvad, mi több,
ennek a jelenléte talán olyan idegen-
forgalmi attrakció is lehet, amely jö-
vedelmet hozhat. 

Idén is csak a digitális felhő
révén, a világhálón kerülhe-
tett sor a jobbágytelki Maros-
széki népzene- és néptánc-
táborra. A még tartó veszély-
helyzet miatt szó sem lehetett
élő táborról, de a szervezők
nagyon remélik, hogy a kö-
vetkező már a rég várt fizikai
találkozások alkalma lesz.

A világjárvány miatt már tavaly
a digitális térbe kényszerült a job-
bágytelki néptánctábor, és „bár a
körülmények javultak, a veszély
nem múlt el, és mi továbbra is fele-
lősséggel tartozunk” – mondták ki

a szervezők, amikor úgy döntöttek,
hogy az idei, immár huszonharma-
dik kiadást is csak a virtuális tábor-
ban lehet megélni, bár tudják, hogy
a valódit semmivel sem lehet pó-
tolni. Míg tavaly kezdő, idén már
haladó szinten szervezték meg a
programokat, de alkalmazkodtak a
tábori „szokásokhoz”. Egy héten át
Kásler Magdával lehetett olyan job-
bágytelki, ehedi, nyárádköszvé-
nyesi, nyárádremetei népdalokat
tanulni, mint amilyeneket Bartók
Béla 1914-ben gyűjtött a Nyárád-
mentén, továbbá Kádár Elemér és
Orbán Zsófia naponta tanította ha-
ladóknak a jobbágytelki, majd a
nyárádmagyarósi táncokat, rámu-
tatva a közöttük levő hasonlósá-

gokra és különbségekre, a 
bekecsalji „bumerángokra” is. Ter-
mészetesen mindennap betekinthet-
tünk – az archív filmfelvételek
alapján – a táncházba és a folkkocs-
mába is, ugyanakkor az idei rendez-
vény egyik alappillére a helyiekkel
való beszélgetés volt, ezért készült
egy felvételcsokor is a helyi lako-
soknak az elmúlt táborokra való
visszaemlékezéseiből, naponta lát-
hattuk ezeket a vallomásokat is.

„Idén megpróbáltunk frappán-
sabbak lenni, jobban igazodni a vi-
lághálón tartózkodók szokásaihoz”
– mondta el a Népújságnak Puskás
Attila Barna. A tábor főszervezője
rámutatott: érdekes világ az interne-
tes tábor, nemcsak azt lehet követni,

hogy ki „táborozik” és ki érdeklő-
dik, hanem kitűnik az is, hogy töb-
ben érdeklődtek élőben a
szervezőknél a tábort megelőző idő-
szakban, mint a világhálón. Sokan
szerették volna már előre tudni,
hogy idén lesz-e tábor, és a legtöb-
ben Magyarországról fordultak
hozzájuk, hiszen ott előrehaladot-
tabbak a dolgok a korlátozások fel-
oldása terén, és már engedélyeztek
hasonló rendezvényeket. Nagyon
sokan várják azt, hogy ismét eljö-
hessenek Jobbágytelkére, de a falu-
beliek is úgy érzik, hogy két éve
nagyon kiürült a település, nagy a
csend, ezért ők is azt várják, hogy
ismét benépesüljenek az utcák,
terek emberekkel, vidámsággal, jó-

kedvvel, és hogy ismét megölelhes-
sék egymást az ismerősök.

Ami a folytatást illeti, Puskás At-
tila biztos abban, hogy a huszonne-
gyedik tábort is megszervezik, a
kérdés egyelőre az, hogy milyen
térben: ha online, akkor nagyon ma-
gasra kell helyezniük a mércét, de
jobban örülnének, ha visszatérhet-
nének „a földre”, mert a táncnak is
a földön, a valós világban volna a
helye. Jobbágytelkén elkezdték a
kultúrotthon újjáépítését, jól halad
a folyamat, a falak már állnak, ígé-
ret szerint az ősszel már pirosban
fog állni az épület, ezért remélik,
hogy jövőben fel is avathatják a
tánctáborral.

Vajda György

Gligor Róbert László

Mindenki a találkozást, az ölelést, a valódi, hajnalig tartó táncházakat várja – egyelőre idén sem volt erre lehetőség  Fotó: Gligor Róbert László
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Várják a valódi néptánctábort

Rendteremtés medvekáoszban 
Az első lépés 



A kutatókat és a környezetvédőket már ré-
góta foglalkoztatja az alternatív közlekedés.
Manapság a legelterjedtebb „zöldautózást” az
elektromos autók jelentik, azonban ez a tech-
nológia még gyermekcipőben jár, és nem
csak Romániában. A villanyautók számának
növekedését meggátolja egyrészt az ár, más-
részt az infrastruktúra hiánya. Ezek a gépjár-
művek még mindig sokkal többe kerülnek,
mint a hagyományos, belső égésű motorral
szerelt típusok, még akkor is, ha az árukból
leszámoljuk a Romániában elérhető közel
10.000 eurós állami támogatást. A lakosság
túlnyomó része nem engedhet meg magának
egy ekkora befektetést, még akkor sem, ha a
későbbiekben nem kellene üzemanyagkölt-
séggel számolnia. Természetesen megvan az
a réteg, amelyik megtehetné, hogy e-autót vá-
sárol, de mégsem teszi, mert a töltőhálózat
hiánya miatt nem tudna vele megfelelően
közlekedni. Napjainkban a legnagyobb ható-
távot kínáló elektromos autók sem futnak
egyszerre 600 kilométernél többet. A legtöbb
személynek persze bőven elég lenne ez a táv,
viszont létezik az a kategória, amelyik napi
több ezer kilométert kénytelen autózni. Szá-
mukra pedig nem opció az, hogy töltőket ke-
ressenek, és ott eltöltsenek közel egy órát,
hogy ismét haladhassanak 400-450 kilomé-
tert. Arról nem is beszélve, hogy aki tömb-
házban lakik, nem tud otthon tölteni, így
igénybe kell vegyen valamilyen töltőszolgál-

tatást, amelynek a költsége megközelíti az
üzemanyag árát. Persze, ez a technológia és
infrastruktúra is sokkal előbbre lenne, ha az
1880-as években az elektromos autók vonalát
viszik tovább és nem a belső égésű motorral
szerelt autók nyernek teret. De már az is nagy
előrelépést jelentett volna, ha az 1990-es
évek közepén nem állítják le a fejlesztést és
a gyártást.

Azonban az elektromos autók mellett meg-
jelentek a hidrogén hajtású autók is. Viszont
ez sem ma, hanem az 1970-es években tör-
tént. Ekkor kezdte el ugyanis foglalkoztatni
az autóipart ez a technológia. Ebben az eset-
ben is károsanyag-kibocsátás nélküli közle-

kedésről beszélhetünk, és a hidrogénnel való
tankolás pont annyi időt vesz igénybe, mint
egy hagyományos autó tankjának a feltöltése.
Maga a technológia nem annyira bonyolult,
viszont számos tényezőre szükség van. Az
autóban van egy hidrogéntank, amit a kuta-
kon lehet feltölteni, ehhez viszont magas
nyomásra és különleges szivattyúkra van
szükség. Valamint persze kutakra, amelyből
jelenleg Romániában egy sincs, Magyaror-
szágon pedig csupán egy. A hidrogénnel való
közlekedés – a japán és egyesült államokbeli
árak szerint – nem túl drága, körülbelül any-
nyiba kerül, mintha az autónk 1-2 literes fo-
gyasztással közlekedne. Azt sem szabad

elfelejteni, hogy a hidrogén hatásfoka jóval
az e-autók szintje alatt van, ellenben még
mindig magasabb, mint a belső égésű motor-
ral szerelt autóké. Jelenleg az első és egyetlen
sorozatgyártásban levő hidrogénhajtású autó
a Toyota Miria, emellett még számos gyártó
kísérletezik ilyen hajtású gépjárművekkel,
mint például a BMW vagy a Volkswagen.

A kérdés csak az, hogy kinek lenne jó a hid-
rogénhajtás, már ha lenne hozzá infrastruktúra?
Egyértelműen ez a hajtástechnológia sem lesz
olcsó, főleg nem az elején. Tehát az átlagember
számára mondhatni szinte elérhetetlen lesz. Vi-
szont az a réteg, aki luxuslimuzinokkal vagy
luxusterepjárókkal közlekedik, elgondolkozhat
rajta, hiszen ezzel a tankolás sem kerül több
időbe, és a környezetet is kíméli.

De akkor mégis melyik lehet a járható út:
az elektromos vagy a hidrogénautó. A jelen-
legi állás szerint nem helyettesítő termékek-
ről van szó, azaz mindkettőre szükség van, és
mindkettőnek szüksége van a fejlesztésre. A
mindennapi közlekedéshez, munkába járás-
hoz és rövidebb ingázáshoz az elektromos
autó a jobb, hiszen a hatásfoka sokkal maga-
sabb. Természetesen ehhez az árak még sokat
kell csökkenjenek, és a töltőhálózat kiépülé-
sére is szükség van. A hidrogénmeghajtású
pedig egy valós alternatívát kínálhat azok
számára, akik mindennap több száz kilomé-
teres utat kell megtegyenek, és nem áll mód-
jukban hosszabb időre megállni tölteni.
Továbbá a hidrogénmeghajtású a teher- és
személyszállítás területén is hasznosítható
lehet. Értelemszerűen ezen a területen is el-
engedhetetlen a fejlesztés és a töltőpontok ki-
építése. Ezek mellett a hidrogénhajtást a
repülőgép ipar, a légi közlekedés is szeretné
hasznosítani.
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Nagy-Bodó Szilárd

Toyota Miria Forrás: autoinfluence.com

Hidrogénhajtás
Lehet, hogy nem az elektromos autó lesz a befutó?

Roska Botond vezetésével indul kutatás a látás helyreállítására 
a Semmelweis Egyetemen

Háromszázmillió forint támogatást
nyert el a Nemzeti Kutatási, Fejlesz-
tési és Innovációs Hivatal Élvonal –
Kutatási Kiválósági Program kereté-
ben a Semmelweis Egyetem Roska
Botond által vezetett kutatási pro-
jektje. 

Az Újszerű megközelítések a látás helyre-
állítására és a látásvesztés lassítására című
kutatásnak három fő célja van. Ezek egyike,
hogy megpróbálják helyreállítani a vak reti-
nák színlátását. További cél egy intelligens
optogenetikai szemüveg létrehozása. Az or-
vostechnikai eszköz azt a célt szolgálja, hogy
a helyreállított látás során keletkező vizuális
élmény a lehető legközelebb legyen a normá-
lis látáshoz. Mindezeken túl a ganglionsejtek
pusztulásának mechanizmusát is vizsgálják
majd, amely segítséget jelenthet a későbbiek-
ben a sejtek degenerációját lassító terápiák
tervezésében – nyilatkozta az egyetem hon-
lapján Roska Botond, a bázeli Institute of Mo-
lecular and Clinical Ophthalmology vezetője,
a Semmelweis Egyetem vendégprofesszora. 

A pályázatot az egyetem Anatómiai, Szö-
vet- és Fejlődéstani Intézete koordinálja, a
résztvevők között van a bázeli intézet és az
egyetemi Szemészeti Klinika mellett a Fem-
tonics Kft. is.

A pályázati támogatásból elinduló kutatás
során szoros együttműködésben dolgozik
majd három budapesti kutató, valamint a bá-
zeli intézet. Mint azt Roska Botond részle-
tezte, az együttműködés résztvevői Szabó
Arnold, a Semmelweis Egyetem Anatómiai,

Szövet- és Fejlődéstani Intézetének egyetemi
tanársegédje, a Retina Laboratórium veze-
tője, Rózsa Balázs, a Femtonics Kft. alapító
tulajdonosa, a Kísérleti Orvostudományi Ku-
tatóintézet munkatársa, valamint Nagy Zoltán
Zsolt, az egyetem Szemészeti Klinikájának
igazgatója. 

„A Semmelweis Egyetem anatómiai inté-
zetében elektrofiziológiai és molekuláris kí-
sérleteket végzünk emberi post mortem
retinán. A Femtonics legkorszerűbb 3D két-
foton mikroszkópjaival fogunk optikai kísér-
leteket végezni emberi retinákon a Femtonics
létesítményeiben. A molekuláris eszközöket
a bázeli Molekuláris és Klinikai Szemészeti
Intézetben (IOB) fejlesztjük. A három buda-
pesti szakember szorosan együttműködik
majd az IOB munkatársaival” – fejtette ki a
kutatásvezető.

Mint a cikkben olvasható, Roska Botond
kiemelten fontosnak tartja a hazai szakembe-
rekkel való együttműködést. 

„Dr. Szabó Arnold találta fel azt a mód-
szert, amellyel az emberi retina post mortem
(vagyis a halálozást követően is) 14 héten át
életben tartható, és ez a módszer dr. Rózsa
Balázs által készített világelső 3D két-foton
lézermikroszkópokkal és dr. Nagy Zoltán
Zsolt szemészeti betegségekkel kapcsolatos
szakértelmével kombinálva nagy lehetősége-
ket rejt magában” – fogalmazott Roska Bo-
tond.

A cikk szerint a munka várhatóan október-
ben indul, és a kutató abban bízik, hogy né-
hány éven belül eredményre vezet.

A pályázat sikere a részt vevő partnerek
több mint hét évre visszanyúló intenzív
együttműködésének az eredménye. Kísérlet-
sorozatainkban több úttörő technikát és eljá-
rást dolgoztunk ki, illetve fejlesztettünk
tovább, melyekkel korábban elképzelhetet-
lennek vélt kísérletek elvégzése is lehetővé
vált az izolált, testből eltávolított emberi 
retinaszöveten – nyilatkozta az egyetem hon-
lapján Szabó Arnold. 

„A projekthez kapcsolódóan Roska Bo-
tonddal és Szabó Arnolddal egy olyan 44 sza-
badalomra és több mint tíz nagy presztízsű
cikkre épülő lézermikroszkópos eljárást fej-
lesztünk ki, amely képes a humán agy és re-
tinaminták térben elhelyezkedő komplex
neuronhálózatainak akár több száz mintán
történő nagy sebességű párhuzamos méré-
sére. Mindez lehetővé teszi többek között,
hogy a terápiás célra optogenetikusan transz-
dukált retinaminták közül kiválasszuk azokat,
amelyek a leghatékonyabban nyerték vissza
fiziológiás működésüket. A módszer segítsé-
gével tehát sok ezer lehetőség közül kivá-
laszthatjuk azokat, amelyek várhatóan a
leghatékonyabb terápiás eljárást fogják biz-
tosítani a későbbi klinikai vizsgálatokban.
Fontos további küldetésünk, hogy Roska Bo-
tondék merőben új molekuláris biológiai
módszertani megoldásait 3D-s lézermikrosz-
kópos technológiánkkal kombinálva a köz-
ponti idegrendszer több fontos betegségére
(mint például depresszió, demencia, epilep-
szia) keressünk ontogenetikai megoldást.
Nagy Zoltán Zsolt segítségével egy új, a lé-

zermikroszkópos eljárásra épülő, sejtszintű
feloldást adó szemészeti diagnosztikai mód-
szer alapjait szeretnénk letenni, amely egy-
ben segíti a genetikai terápián átesett betegek
részletes vizsgálatát” – hangsúlyozta Rózsa
Balázs.

A mostani pályázat keretében megvalósuló
kutatáshoz szükséges retinaszöveteket a
Semmelweis Egyetem Szemészeti Klinikája
biztosítja, amelynek egy másik, ezzel párhu-
zamosan futó projektben is fontos szerepe
lesz. Mint arra Nagy Zoltán Zsolt igazgató
emlékeztetett: a bázeli IOB és a Semmelweis
Egyetem Szemészeti Klinikája, valamint az
Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet
már korábban tudományos együttműködési
szerződést kötött, amely értelmében az egye-
temi klinika is az egyik helyszíne lesz a ké-
sőbbiekben betegek bevonásával
megvalósuló, optogenetikai terápiával kap-
csolatos kutatásnak. 

A Roska Botond kutatócsoportja által ki-
fejlesztett gépterápiás kezeléssel egy ritka
szembetegségben, a retinitis pigmentosában
szenvedő beteg látásfunkcióit sikerült rész-
ben visszaállítani. Az ezzel kapcsolatos kuta-
tás megkapta az Egészségügyi Tudományos
Tanács és a Nemzeti Népegészségügyi Köz-
pont engedélyeit is a közelmúltban. Ennek a
nyomán a következő egy-két évben megtör-
ténhet bizonyos meghatározott típusú örök-
lődő szemészeti betegségekben szenvedő
betegek beválogatása a kutatási fázisban lévő
génterápiás kezelésre – mondta el Nagy Zol-
tán Zsolt.



Virágos nyár, még gazdag az illatod:
fanyar vetés-szag kél, s te, piciny szulák,

a száraz karfán te nyúlsz itt utánam,
nem kell többé szezám és büszke kert.

Felejtett álom ébredez: a gyerek
a búzaföldek szűz rögein pihen,

körötte munka, meztelen aratók és
apadt korsó és tündöklő kasza.

Álmos darázsraj dongta a tél dalát
s az ő kipirult homlokára a

kalászok gyöngye árny-rácsán keresztül
nagy vércsöppekben hullott a pipacs.

Ami enyém volt, sohase múlik el.
Szomjan, mint akkor, fekszem, a szomjú mezőn,

s ajkam bágyadtan suttogja, de fáraszt
a sok virág, a sok-sok szép virág.

A német Stefan Georges Júliusi bánatá-
val – Szabó Lőrinc magyarította – búcsú-
zunk lassan júliustól is.

Csillagászati előrejelzések szerint a Per-
szeidák meteorraj éppen e naptól kezdve ke-
resztezi Nap körüli útján a Föld pályáját, s
tart majd e csillaghullás augusztus 20-ig; ma-
ximumát augusztus 13-ára várjuk.

Júliust régen oroszlán havának is nevez-
ték. Közhasználatú magyar neve a hónap első
dekádjának apostolszentje után Szent Jakab
hava volt. A hónapot félmeztelen, nagy ka-
lapú paraszt testesítette meg, amint épp sar-
lóját köszörüli, arat vele vagy kévét hord,
netán a csűrben búzáját csépeli. Elvontabb al-
legóriája sárga ruhás, repülő ifjú, fején ka-
lászkoszorúval. Jobbjában az oroszlán jele,
baljában kosár fügével, dinnyével és más
gyümölcsökkel. Az oroszlánbőrös, buzogá-
nyos napisten, Héraklész szintén a július
megtestesítője volt.

A történelem hajnalán az oroszlán nem-
csak Afrikában volt honos. A fekete földré-
szen kívül Dél-Európától Indiáig mindenütt
nagy számban élt. Az óriásmacskát nemcsak
azért irtotta az ember, mert a bőrét és a nyá-
jait féltette tőle. Oroszlánt ölni egykor a fér-
fiasság próbája volt, a törzsön belüli hatalmat
igénylők rituális kötelezettsége, ami a va-
dászmódok és fegyverek tökéletesedésével
királyi passzióvá süllyedt. Így pusztult ki e

királyi vad gyorsan civilizálódó eurázsiai élő-
helyein. Mielőtt azonban ez bekövetkezett
volna, mint a királyok állata és az állatok ki-
rálya, jelképpé nőtt, és mivel a királyság in-
tézményét égi eredetűnek hirdették, a
királyok pedig a Nap fiának tekintették ma-
gukat, az aranysörényű ragadozó napjelképpé
lett. Mint ilyen, nemcsak a szakrális és profán
művészetekben jutott főszerephez, hanem a
közelmúlt népművészetében is, ott is, ahol
élő oroszlánt nem láttak soha.

Egyiptomban a Nagy Istennő egyik meg-
jelenési formája az oroszlánfejű Szekhmet, a
háború istennője volt, de ábrázolták Íziszt is
oroszlánfarokkal. Oroszlánháton állva jelení-
tették meg a föníciai Asztartét, a hettita
Arinna napistennőt és fiát, Szurummát, a
phrüg Kübelét. A brahmanista mitológiában
Síva feleségének harcias alakja – ekkor
Durga a neve – szintén oroszlánon lovagol.
Az uralkodóknak kijáró oroszlántrónus – a
buddhista művészetben Buddha és egyes
bódhiszattvák ülőhelye – őrt álló, óvó-elret-
tentő jelképes szerepet töltött be. Egyiptomi
eredetű képzet szerint a túlvilági kapukat is
oroszlánok vigyázták. Oroszlánölő naphérosz
volt a sumér Gilgames, a zsidó Sámson, a
görög Héraklész, a félig-meddig történelmi
hőssé vedlett „oroszlánsörényű” perzsa Rusz-
tem. Héraklész, amikor első munkájaként le-
győzi a nemeai oroszlánt, felölti annak
lenyúzott bőrét, miáltal maga is oroszlánná,
azaz királlyá, a nyárban uralkodó Nappá
válik. Hasonló okból nevezi oroszlánnak a
Biblia Júda királyi házának alapító ősét.

Hogy az oroszlán a lángsörényű Nap jel-
képe lett, helyet kapott a zodiákus csillagké-
pei között is. Az Oroszlán csillagképet az
állatöv „királyának” tekintették. Legfénye-
sebb csillaga, mely a nappályán trónol, a Re-
gulus, magyarul „Királyocska”, „Királyfi”.

Július 23-án a vizek urának, Neptunusnak
áldoztak (Neptunalia), hogy megóvja a ter-
mést a szikkasztó nyári forróságtól, most,
hogy a Nap, elhagyván a „nedves” Rák
jegyét, a „száraz” Oroszlánba lépett.

Három fertály évszázada, 1946. július 25-
én vajon hogyan fogadta a vizek ura, hogy
már immár az ő birodalmát is atombomba-
robbantással zavarja meg a tudálékos ember?
Mintha nem lett volna elég Hirosima és Na-
gaszaki tragédiája, az USA e nap kezdte el
víz alatti kísérleti atombomba-robbantásait a
Bikini-szigeteken.

Július 26-a Szent Anna, a magyar népha-
gyományban kedd asszonya napja. A katoli-
kusok Szűz Mária édesanyját tisztelik benne.
Kultusza a XIII–XIV. században terjedt el
Európában, amikor a misztikus isteneszme
iránt megcsappant a figyelem, és az e világi
boldogulás vágyának kísérőjeleként Jézus
ember volta felé fordultak a hívők. Ez a
szemléletváltozás a keresztes hadjáratok és
zarándoklatok Szentföld-élménye nyomán tá-
madt érdeklődést is tükrözi. Az ünnep dá-
tuma, Szent Anna feltételezett halála napja,
valójában egy templom felszenteléséről em-
lékezik meg. Mária állítólagos jeruzsálemi
szülőházát még a IV. században építették át
templommá, és szentelték fel egy július 26-i
napon. E templom ünnepét és búcsúnapját
Bizáncban július 25-én ülték meg, itt Kr. u.
50 körül Annának már külön templomot is
szenteltek. A napot Justinianus császár tette
kötelező ünneppé. Mária szüleiről, Annáról
és Joakimról az újszövetségi könyvek egy
szót sem szólnak. Legendájuknak és tisztele-
tüknek forrásai az apokrif írások, elsősorban
Jakab előevangéliuma. A kiteljesedett kö-
zépkori legenda szerint Anna első férje volt
Joakim. Sokáig nem volt gyerekük, végül is
angyali jövendölést követően Anna teherbe
esett, és megszülte az „első” Máriát, a maj-
dani „Istenszülő” Szűzanyát. Az Anna-kul-

tusz egyetemes társadalmi erejére jellemző,
hogy a hét napjai közül a kedd hosszú évszá-
zadokon át egészen az ő tiszteletét szolgálta.
A Teleki-kódex szerint Szent Emerencia asz-
szony terőbe esék és szülé az ő első leányát
keddön, melyet neveze Annának. Szent Anna
a hétnek neminemű keddin szüle. Egészségbe
szülé az igaz Dávidnak királyi plántáját, ez
világnak előtte választott leányt, az édes Szíz
Máriát. Mária keddön választaték Istennek
szülőanyjává és keddön szabadula meg a
testnek tömlöcéből. A Szent Annának szentelt
kedd évszázadokon át, még századfordulón-
kon is asszonyi dologtiltó nap volt.

Erdély legköltőibb helyét láttam – így in-
dítja Jókai Mór az Útleírásokban a Szent
Anna taváról írtakat. – Vannak nagyszerűbb,
pompásabb, elragadóbb látványok Erdély
tájai közt, de oly magasztos alig lehet több,
mint a Szent Anna tava. A legrégibb időktől
a legújabbig szüntelen vallásos eszmék Sión-
köde lebegett e táj fölött, ez volt a rajongók,
az ihlettek Libanonja, ami Izráelnek az Olaj-
fák hegye, a hindunak a gangeszi szent völgy,
az északi skandinávnak az Igdrazill árnyéka
alatti magány, s a hellén költészet arany
árnyképeinek a Tempe: az Erdélynek a Szent
Anna tava.

Amint a tusnádi regényes fürdők jóltevő
nimfájától búcsút veszünk, balra napkelet felé
óriási bércek birodalma terjeszkedik elénk,
melynek utolsó pontjai messze Kézdivásár-
helynél végződnek. A térkép nem mutat e he-
lyen sem falvat, sem majort, ősrengeteggel
koszorúzott hegyek feküsznek egymáson,
miket mindkét felől elkerül az országút, va-
dászösvényeknek hagyva az ősvadont, mely
most járatlanabb, mint volt azelőtt kilencszáz
évvel, mikor még azoknak a váraknak urai
éltek, miken most az a vad fa terem, melyet a
vihar vet és a vihar tép le.

(…) Háromezer lábnyi magasban a ten-
gerszín felett, körös-körül ezerkétszáz láb-
nyira feljebb emelkedő bércek által képzett
medencében, vad erdők árnyában terül egy
gömbölyű, nagyszerű tengerszem, melynek
kerülete egy negyedrész mérföldet meghalad.
Sima tükörlapja sötétzöld a belenéző erdős
bércektől, a legnagyobb vihar sem ingatja azt
meg, hab sem fordul rajta. A körülfekvő bér-
cek ideforduló oldalát cser és bükk fedi, míg
a tó partján körül roppant fenyők emelked-
nek, mintegy sötét rámába fogva az ércvilágú
vízlapot…

Július 29-én emlékezünk Borbás Vince
születéséről (1844). A XIX. század legna-
gyobb magyar botanikusa, a magyar flóra- és
növényföldrajzi kutatás korszerűsítője csak
élete végén nyerte el a régen megérdemelt
tanszéket, 1902-ben a kolozsvári egyetemen
a növényrendszertan tanára, majd a botanikus
kert igazgatója volt. Kolozsváron is halt meg
1905. július 5-én.

Maradok kiváló tisztelettel:
Kelt 2021-ben, a Perszeidák csillaghullá-

sának kezdeténA roppant fenyők sötét rámába fogják az ércvilágú vízlapot

Nagy vércsöppekben hull a pipacs

Kiss Székely Zoltán

A természet kalendáriuma (CDLXXII.)
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A kezdet kezdete, avagy az 1339-ben
írt oklevél tanúsága

Kutyfalvát tehát a történelem lapjai 1331-
ben említik először. A majdnem hét évszáza-
dos Maros menti község építészeti
emlékekben igencsak gazdag. Egy 1339-ben
keltezett okirat említést tesz a szerzetesek ko-
lostoráról, de annak létezésére már csak a
Papok erdeje utal. 

A település temploma a reformáció után az
unitáriusok használatába került, majd az
1700-as évek elején a reformátusoké lett, és
azt a vargyasi ifj. Dániel István báró újította
fel. A sokszögzáródású templom gótikus és
reneszánsz jegyeket visel magán. 
1360 – A Degenfeld família eredete

A 16-17. században nagy szerepet játszó,
ózdi előnevet viselő Pekri családnak, Pekri
Lőrincnek, a híres kuruc vezérnek fényes
kastélya állott a faluban, melynek maradvá-
nyait a gróf Degenfeld Schomburg család
használta fel késő építkezésénél. 

A Degenfeld család eredete az 1360-as
évekre vezethető vissza. A család Miksa Kris-
tóf beházasodása révén – gróf Teleki Anna –
lett magyarországi földbirtokos. A Degenfeld
család új kastélyának középső része a 19. szá-
zad elején épült, klasszicizáló kiképzéssel. 

Keresztes Gyula a Maros megyei kasté-
lyok és udvarházak c. könyvében ír arról,
hogy a két szélső szárnyépületet Degenfeld
Lajos 1907-ben építette a már meglévő épü-
letrész stílusában. A boltozatos pincékkel ma-
gasított épület főhomlokzatának tengelyében,
a nagyszalon elé toszkánfejezetes pillérekkel
alátámasztott impozáns fedett terasz került
timpanonos kiképzéssel. 
A sziráki kastélyból áthozott
antik bútorok hangulata

A rendelkezésünkre bocsátott dokumentá-
ciókból tudjuk meg, hogy a Maros partján
lévő kis magaslaton épített kastély teraszára
díszes lépcső vezetett fel. A szimmetrikus
alaprajzú kastély 19. századi részének helyi-
ségei tükörboltozatosak, míg a szélső szárny-
épületek fehérre meszelt síkmennyezetűek.
Homlokzatait főpárkánya és az ablakok ke-
retezése díszíti. A nagy szalon, a pipázó, a
négy vendégszoba, a társalgó a Degenfeldek
sziráki kastélyából elhozott antik bútoraival
volt berendezve. A dolgozó- és a pipázószo-
bából a nagy könyvesszekrények sem hiá-
nyoztak. 

A címer
A család ősi, nemesi címerében kék mező-

ben koronás ezüstsas látható. Bicsok Zoltán
és Orbán Zsolt az „Isten segedelmével udva-
romat megépítettem…” – Történelmi csalá-
dok kastélyai Erdélyben c. könyvben írnak
arról, hogy a grófi címer, a német hagyomá-
nyoknak megfelelően, viszonylag bonyolult:
egyszer vágott és kétszer hasított öregpajzs,
ráhelyezett boglár- és szívpajzsokkal. 

Az öregpajzs első és hatodik fekete meze-
jében kis aranygyűrű, csillag formájára nyolc
liliomos pálcával körülvéve, a második kék
mezőben fehér lovon aranypáncélos lovag
látható, amint felemelt jobbjában vívóbárdot
tart, a harmadik és negyedik vörös mezőben
hat darab, három sorba rendezett ezüstpaj-
zsocska látható, az ötödik kék mezőben
három darab egyenlő szárú ezüstkereszt há-
romszög alakzatba rendezve.

A boglárpajzs négyelt: az első és negyedik
mező kék lába felett vörössel és ezüsttel né-
gyelt, a második és harmadik mező vörössel
és ezüsttel balharánt osztott, benne jobbra
néző zöld papagáj, arany nyakkarikával. A
szívpajzs kék mezejében a koronás ezüstsas
látható. 

Ez utóbbi a Degenfeld, a bolgárpajzs a
Stammheim, az öregpajzs pedig a Schonburg
család címere. A címer alatt, szalagon olvas-
ható a család jelmondata: Quo pia fata, va-
gyis: Amerre a kegyes sors. 
A víztorony és a család sírboltja

A kastélyhoz nagy kiterjedésű díszkert tar-
tozott, amelynek virágait a kétrészes üvegház

adta. Ennek vízellátását, valamint a kastélyét
egy magas, téglából épített víztorony biztosí-
totta. Ez a karcsú víztorony ma már mérnöki
műtárgyként értékelhető. A kastélyhoz tar-
tozó gazdasági épületek közül a parádés
lovak istállója az udvar dísze volt. 

A Radnótról Ludasra vezető országút men-
tén, az út és a kastély kertje közötti részen áll
a Degenfeld család sírboltja, melynek építé-
szeti értékét az újgótika jegyében, kőből fa-
ragott mérműves ajtaja és ablaka adja. 

A mai állapot, 
avagy: dr. Kálmán Attila történész
kiegészítése

A kutyfalvi Degenfeld-kastély sorsa ha-
sonlóan alakult sok más kastélyunkéhoz az
államosítás után. „Multifunkcionális” épület
lett. Ez azt jelentette, hogy a község külön-
böző hivatalai költöztek falai közé: polgár-
mesteri hivatal, rendelő, könyvtár,
szükséglakások. Ezek közül egyesek a közel-
múltig a kastélyban maradtak. 

Az épületet a hozzá tartozó park maradvá-
nyaival 2010-ben sikerült a család képviselő-
jének, gr. Degenfeld Schonburg Istvánnak
visszaszereznie. Ezután következett egy több

évig tartó útkeresés, próbálkozások sorozata,
hogy a kastélyt a turisták számára látogatha-
tóvá tegyék. 2016-ban a család úgy döntött,
hogy létrehoz egy egyesületet, ez lett a Pro
Castellum Degenfeld Egyesület.
Az áttörést végül a 2019-es év jelenti

A Castellum Alapítvánnyal összefogva si-
került megnyitni a kastélyt a látogatók előtt.
Júniusban kastélynapot szerveztek, mely sok
érdeklődött vonzott. Az eseményt maga a tu-
lajdonos és a település polgármestere nyitotta
meg. 

A program színessége is hozzájárult a nap
sikeréhez: volt ugyanis reneszánsz táncbemu-
tató, kerekasztal-beszélgetések, történelmi
előadások, slam poetry, divatbemutató, gyer-
mekfoglalkozások.

A járvány azonban megtorpantotta a tervek
gyakorlatba ültetését, de 2020 nyarán a Pro
Castellum Degenfeldnek és az Ante Portum
Egyesületnek mégis sikerült egy rövid időre
megnyitni a kastélyt a látogatók előtt, amikor
vezetett sétákon meg lehetett látogatni.

2021 júniusában a kastély újra megnyílt a
látogatók előtt. 
Ma a kastély olyan lehetőségeket
nyújt, amelyek ötvözik
a hagyományost a modernnel

Sajnos a kastélyban semmi korábbi beren-
dezési tárgy nem maradt meg. Ugyanakkor
az is nehézséget jelent, hogy nem maradt
fenn fénykép a belsőről, ezért nem lehet tudni
a különböző terek rendeltetéséről. Az 1945
előtti hangulatot csak korhű bútorokkal, be-
rendezési tárgyakkal lehetne szemléltetni. 

A központi nagytermet konferenciaterem-
ként lehet használni, ugyanakkor családfákon
keresztül lehet megismerni a család útját
Svájcból Erdélyig. 

Egy fényképkiállítás bemutatja a legfonto-
sabb erdélyi kastélyokat. A gyermekekről sem
feledkeztek meg, egy óriási társasjátékszoba
vár rájuk, amelyet a Székely Legendáriummal
együttműködve hoztak létre. 

A kastély egyik termében nemesi címere-
ket is kiállítottak, a néhány éve elhunyt
Novák József alkotásait. Az épület egyik kü-
lönlegessége az egyik teremben berendezett
szabadulószoba.
Különlegességnek tekinthető
a kastély csempekályha-gyűjteménye is

Az elmúlt ötven évben előszeretettel tün-
tették el a csempekályhákat, ezért kevés ma-
radt meg, némelyik csak töredezett
állapotban. Kutyfalván több ilyen kályha ma-
radt meg az 19–20. század fordulójáról. 

A kastély vezetővel bejárható a pincétől a
padlásig. Megtudhatjuk, hogy is nézett ki egy
pince, milyen volt a konyha – itt egy kút is
található –, a padlás, hogyan működött az
étellift.

A kastély körül olyan kiszolgáló épületek
is megmaradtak, mint a víztorony, a kutyaól,
a jégverem, a külső pincék, az istállóépületek,
a kocsiszín, amelyek másutt eltűntek vagy
teljesen átalakították őket.

A kastély kitűnő hely konferenciák, ma-
gánrendezvények, táborok szervezésére,
vagy éppen csak egy nyugodt nap eltöltésére
egy kávé mellett.

A kastélyt adminisztráló egyesületeknek
több terve is van a jövőre vonatkozóan, re-
mélhetőleg sikerül ezeket megvalósítani.

* A rendelkezésünkre bocsátott dokumentációkért külön köszönet Keresztes Pál mérnöknek, Keresztes Géza műépítésznek, továbbá dr. Kálmán Attila történésznek, és nem utolsósorban
a régi és a mai képekért Demján László műemlékvédő építésznek. Mostani képek: Haáz Vince
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A multifunkcionális kastély
Kutyfalva Radnót közelében, a Maros bal partján fekszik. Régészeti lelőhely
jellegét egy 6. századi gepida lelet határozta meg. 1331-ben Cutfolua néven,
1339-ben Kugfolwa néven említik először. A falunak a Papok erdeje nevű ha-
tárrészén egykor ferences rendi kolostora volt, ennek ma már nyoma sincs. A
17. században Pekri Lőrinc kuruc generális románokat telepített be e jelleg-
zetes magyar nyelvjárású faluba. Itt volt kastélya is, melyet a 19. század ele-
jén lebontottak, és a ma is álló Degenfeld-kastélyba építettek be. 

Nagy-Bodó Tibor
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A megjelölt sorokban, oszlopokban szereplő helyes megfejtéseket augusztus 5-ig a
Népújság címére (Dózsa György u. 9. szám) beküldők közül ketten egy-egy könyvet
nyernek. A pályázati szelvényt – a pályázat címével együtt – kérjük kivágni és a
borítékra ráragasztani. (Egy borítékban csak egy pályázati szelvény szerepelhet.) 

A MONTAIGNE VÉLEMÉNYE
című pályázat nyertesei:

Szabó András, 
Marosvásárhely, I. L. Caragiale u.

Horváth Dániel, 
Szászrégen, Radnótfáji u.  

A pályázati rejtvény megfejtése:
MINDEN MOZDULATUNK ÁRULKODIK 

MIVOLTUNKRÓL.
Kérjük a nyerteseket, 

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

Megfejtések 
a július 16-i számból:
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amelyik nem vesz fel.
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VÍZSZINTES: 1. Az idézet második része. 9. Déry Tibor novellája. 10. Magának
dolgozó iparos (biz.). 11. Az idézet első szava. 16. Paripa. 18. Orosz helyeslés. 19.
Bárányhang. 20. Vegyileg semleges. 21. Föld alatti vasút. 23. … -Aviv, izraeli város. 24.
Veteményes vagy gyümölcsös. 25. Nobel-díjas olasz drámaíró. 26. Latin kettős betű. 27.
Áttört pépszerű főtt étel (fr. ered.). 28. Kettőzve: Thor Heyerdahl műve. 29. Tollas élőlény.
31. … et circenses (kenyeret és cirkuszt). 32. Peru gépkocsijele. 33. Francia festő (Jean-
Baptiste Camille). 34. Londoni képtár. 36. Erdélyi költő (Lajos). 38. Pesti folyó. 40.
Három (olasz). 43. Messze (francia). 45. Holt nyelv. 47. Errefele! 48. Rajongva szeret.
50. Magyar megye. 51. Női név.

FÜGGŐLEGES: 1. Einstein szülővárosa. 2. Gitárhúrok! 3. Amerikai egyetem. 4.
Azonban. 5. Magyar író (Sándor). 6. Amerikai állam (röv.). 7. A szélein lesz! 8. Erdélyi
hideg szél. 11. Vereséget szenvedő. 12. Dalol. 13. Dél-amerikai állam. 14. Szertartás része!
15. Igeképző. 17. … Koberidze, grúz színész, rendező. 21. Viselkedésmód. 22. Szolmizá-
ciós hang. 23. Betegség észlelhető jele. 25. Hátsó rész. 27. Panama és Thaiföld gépko-
csijele. 29. Filmszínház. 30. Az addigi ellenséghez csatlakozó. 31. Férfi, becézve (biz.).
33. Mirákulum. 34. … plan, távoli felvétel. 35. A földre tesz. 37. … György, Nobel-díjas
magyar vegyész. 39. Filozófus (Immanuel). 41. Jelfogó. 42. Az idézet befejezése. 44.
Anatol néma! 46. Háló (angol).  49. Némán műt! 51. Omszk folyója. 53. Lenetlen!
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VÍZSZINTES: 1. A közmondás első része. 9. Azerbajdzsán fővárosa. 10. Nyíl mu-
tathatja. 11. A természet latin neve. 16. Új-zélandi alagút. 18. Tiszta rész! 19. Balaton-parti
helység. 20. Erdélyi költő, drámaíró (Ádám). 21. Szörny. 22. Hunyadi László nádora. 23.
Vércsoport. 24. A titán vegyjele. 25. Török nagyúr. 26. Az ittrium és a kálium vegyjele. 27.
Halom. 30. Orosz–ukrán félsziget. 32. Kardot használ. 34. Kolónia. 36. Dohány. 38. Az
argon vegyjele. 40. Patás háziállat. 41. Zokog. 43. Porto …, Benin fővárosa. 44. Bibliai
csatavesztő hadvezér (Jáel megölte). 47. A szoba alsó részén van. 49. … Kindi, arab tudós,
filozófus. 50. Lécekből készített ablaksötétítő. 51. Cowboyok sportja. 52. Japán város. 54.
Csomagol.

FÜGGŐLEGES: 1. … Sámuel, magyar király. 2. A róka farka! 3. Keleti szentkép. 4.
Keres. 5. Mély csend jelzője lehet. 6. Erika egyik becézése. 7. Éneklőhang. 8. Individualiz-
mus. 11. A közmondás befejezése. 12. Formára vonatkozó. 13. Kamionjelzés. 14. Szántatlan
föld. 15. Papiruszhajó. 17. Szaporodik a hal. 20. Szalonnát főző. 21. Sylvester Stallone film-
szerepe. 23. Kipling farkasvezére. 25. Halkan, zenei jelzés. 28. Autonóm terület (röv.). 29.
Szintén ne. 31. Cégféle (röv.). 33. Budapesti sportklub. 35. Madridi képtár. 37. Ünnepélyesen
átadó. 39. Jelfogó. 42. Ingerszállító alkatrészünk. 45. A jód és a szelén vegyjele. 46. Lábbal
illet. 47. Arculütés. 48. Elemel, csór. 51. Kurta rész! 52. Igevégződés. 53. Eblak. 

L.N.J.

KÍNAI 
KÖZMONDÁS
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KOBAK KÖNYVESBOLT

Marosvásárhely,
Győzelem tér 

18. szám, 

www.bookyard.ro

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

VÍZSZINTES: 1. Légtornász – Díszvacsora. 7. Skálahang – Néma rab! 8. Illat –
Szándékozik. 9. Ír terrorszervezet – Zab betűi. 11. Spanyol arany – Deviza része! 12. Ma-
gyarországi politikus (Lajos) – Tilalom, korlátozás. 14. Betűt vet – Osztrák és kambodzsai
gépkocsijelzés. 15. Mohamedán egyház feje – Füles vizesedény. 18. Lett főváros – Piszok.
19. Mester, argóban – Karib-tengeri sziget. 22. Igen, németül – Kettős betű. 23. Házastárs
apja – Erő rejlik benne. 25. Ébred – Fennsík közepe! 27. Regényszerző – Marosvásárhelyi
focicsapat volt. 28. Őszi eső jelzője – Germán főisten. 30. Deutérium és trícium vegyjele
– Diéta egynemű hangzói. 31. Vitrin – Lakájruha, egyenruha. 

FÜGGŐLEGES: 1. Forma – Angol. 2. „… tovább nem leszünk” (Petőfi Sándor:
Nemzeti dal) – Sűrített takarmány. 3. Szintén – Kicsinyítő képző. 4. Szántóeszköz –
Beszédelem. 5. Díjszabás – Kikelet. 6. Sportmez – Ókori görög piactér. 10. Rendőr,
argóban – Manilakender. 13. Nagyszülő kedvence – Máshollét igazolása. 16. Valódi –
Ördög Tibor művészneve. 17. Győztes, nyertes – Futva menekül. 20. Találka – Éles eszű.
21. Ütközet, harc – Azon a helyen. 24. Tejtermék – Divatjamúlt. 26. Gyulladás – Zokog.
29. Sürgető szócska – Sétálni kezd!
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Élményekkel, nagyszerű találko-
zásokkal és lelki, szellemi feltöltő-
déssel zártuk zenei utazásunkat az
idei Csíkszeredai Régizene Feszti-
válon! Vasárnap, július 18-án véget
ért a kilenc napot felölelő, ám mégis
századokon és országokon átívelő
utazás, amelyre hazai és külföldi
meghívottak vitték magukkal a lel-
kes közönséget. Rendkívüli boldog-
ság számunkra, hogy színvonalas,
jó hangulatú volt az idei fesztivál,
és örömünket leljük a fellépők, a
közönség visszajelzéseiben. A
neves fellépők és közreműködők je-
lenléte meghatározó a fesztivál élet-
ében, emellett az esemény
sikerességét, mint minden évben, a
közösség lelki és erkölcsi támogató
erejével, kitüntető és értő figyelmé-
vel mérhetjük.

Köszönjük a feledhetetlen zenei
élményt a fellépő együtteseknek:
Renaissance (RS), Kájoni Consort
(RO), Miquèu Montanaro (FR) és
Musica Historica (MO), Erdal
Şalikoğlu (TR), Jiří Havrlant (CZ),
Fonte di Gioia (RO), XVIII-21, Le
Baroque Nomade (FR, RO), Mad-
rigal – Marin Constantin Nemzeti
Kamarakórus (RO), Caius Hera
(RO), Carmina Renascentia (RO),
Codex (RO), Ars pro Toto (RO) és
Barokk Fesztiválzenekar (RO).

A Csíkszeredai Régizene Feszti-
vál az esztendő csúcseseménye a ré-
gizene művelői és meghatározó
személyiségei számára. Az év talál-
kozása ez, közös próbákkal, fellé-
pésekkel, egymásra figyeléssel. Itt
találkoznak és eszmét cserélnek, ta-
nulnak egymástól helyi és nemzet-
közi művészek, jó barátok, régi
ismerősök és régizene-rajongók. 
Jólesően nyugtáztuk ez évben, hogy
a fesztivál régi közönsége mellett
milyen sok fiatalt meghódított a his-
torikus előadásmód. A megújulás
nagyban köszönhető a nyári egye-
tem működésének, amelynek 2008
óta közel ezer résztvevője volt. Él-
tünk az online közvetítés lehetősé-

gével is, így a Madrigál kórus és a
Zene-híd nemzetközi konferencia
élő közvetítése révén több ember-
hez eljutottunk.

Velünk tartott a jó idő, így négy
ragyogó estén tudtunk örvendeni a
szabadtéri koncerteknek a csíksze-
redai Mikó-vár hangulatos udvarán.

Idén hat országból, 178 művész
előadásában és közreműködésében,
kilenc napon át hat helyszínen, ti-
zenöt koncertet hallhatott a közön-
ség. A Zene-híd nemzetközi
konferencián két szakmai előadáson
és két könyvbemutatón vehettek
részt az érdeklődők, és nem maradt
el a reneszánsz gyermeknap sem,
amely zenével, tánccal, harcászati
bemutatóval és kézműveskedéssel
szintén időutazásra hívta a kicsiket
és nagyokat.

A Régizenei Nyári Egyetem hall-
gatói motivált és szorgalmas diákok
voltak, akik napi többórás kurzust
követően is gyakoroltak. A mester-
kurzusok július 11–16. között öt
napon keresztül a Márton Áron Fő-
gimnázium osztálytermeiben és a
Millenniumi templomban zajlottak.
A mesterkurzusokon a régizenei re-
pertoár széles skáláján belül ko-
rábbi évekhez hasonlóan nagy
hangsúlyt fektettünk a helyi vonat-
kozású zenei örökség népszerűsíté-
sére, külön kurzus foglalkozott a
magyar vonatkozású világi énekek-
kel. Számokban összegezve: hat
mesterkurzus, hat oktató, öt közre-
működő kísérő és fordító, 48 részt-
vevő, amelyből öt passzív hallgató.
A hallgatók mesterkurzusokon szer-
zett tudását két gálahangversenyen
követhette a közönség.

A koncerteken részt vevők nagy
száma és visszajelzései alapján tud-
juk, hogy a hallgatóság tisztában
van azzal, mekkora érték, hogy
szimbolikus összegért cserében
olyan kulturális és zenei élményben
lehet részük itthon, amely a világon
bárhol megállná a helyét. Ebben ki-
emelt szerepe van Hargita Megye

Tanácsának és Csíkszereda Polgár-
mesteri Hivatalának, továbbá min-
den partnerünk támogatásának,
amely azt bizonyítja: a döntéshozók
világosan látják, hogy egy térség la-
kóinak jólléte a kulturális kínálat
színvonalától is függ. 

A fesztivál négy évtizedes múltja
alatt nagyon sokat kapott a közön-
ségtől. Mi, szervezők azt gondol-
juk, hogy ez a támogatás a
közösség felé úgy fordítható vissza,
ha támogatjuk a fiatal zenei tehet-
ségeket. Így régizenei ösztöndíjala-
pot létesítettünk a koncert- és
mecénásjegyek eladásából szár-
mazó bevételekből. Az ebből befo-

lyó összeget régizenei pályára ké-
szülő középiskolás, egyetemista és
pályakezdő fiatalok tehetséggondo-
zására fordítjuk egy nyilvános pá-
lyáztatás formájában.

A szervezőcsapat, a Hargita Me-
gyei Kulturális Központ munkakö-
zössége nevében hálásak vagyunk a
támogatók, a média képviselői, a
partnerek és különféle szolgáltatók,
a fellépők, oktatók, hallgatók, kísé-
rők és fordítók, gyakornokok, ön-
kéntesek, továbbá a közönség
irányába, akik mindannyian hozzá-
járultak a fesztivál sikeréhez. Talál-
kozunk jövőben, július 9–17.
között! (közlemény)
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Madrigal – Marin Constantin Nemzeti Kamarakórus     Fotó: Ádám Gyula

Reneszánsz gyermeknap

Caius Hera



A Mureş Insolvency SPRL, a dicsőszentmártoni Avram Iancu utca 144.
szám alatti székhelyű, csődbe jutott Bicapa Rt. cégfelszámolója, 

nyilvános árverésen 
értékesíti a csődbe ment cég következő ingatlanjait: 
1. A dicsőszentmártoni Felszabadulás (Dezrobirii) utca 4. szám alatti
garzontömbházhoz tartozó 398 négyzetméter terület. Kikiáltási ár: 2.985
euró.
2. A dicsőszentmártoni Avram Iancu utca 158. szám alatti 6276 négy-
zetméter beltelek (az étkezde körül). Kikiáltási ár: 47.070 euró. 
3. A dicsőszentmártoni Felszabadulás utca 3. szám alatti élelmiszerrak-
tár és a hozzá tartozó 349 négyzetméter terület. Kikiáltási ár: 7.625
euró. 
4. A dicsőszentmártoni Avram Iancu utca 144. szám alatti vendégház
négy hálószobával, nappalival, protokollteremmel, konyhával, fürdőszo-
bával, illemhellyel, előtérrel, a hozzá tartozó 292 négyzetméter terület-
tel. Kikiáltási ár: 9.337,72 euró. 
5. A dicsőszentmártoni Június 1. utca 17. szám alatti 4835 négyzetmé-
teres beltelek (volt tervezőműhely). Kikiáltási ár: 20.951,66 euró. 
6. A dicsőszentmártoni Avram Iancu utca 158. szám alatti légvédelmi
óvóhely a hozzá tartozó 561 négyzetméter területtel. Kikiáltási ár
17.207,50 euró. 
Az árverés július 30-án 13 órakor lesz a cégfelszámoló Marosvásár-
hely, G-ral Avramescu utca 4. szám alatti székhelyén, és péntekenként
ugyanazon helyszínen és időpontban megismétlik, az ingatlanok érté-
kesítéséig. 
Az árverésen részt vehetnek azok a magán- és/vagy jogi személyek,
akik/amelyek megvásárolják a feladatfüzetet és garanciaként kifizetik a
kikiáltási ár 10%-át, valamint a részvételi díjat az árverést megelőző
napon 14 óráig. 
Bővebb felvilágosítás a 0265/269-700-as, a 0265/261-019-es és a
0745-146-096-os telefonszámon. 
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A Mureş Insolvency SPRL – Marosvásárhely, Ghe. Avramescu u. 4.
szám –, az újraszerveződés alatt álló adós Foraj Sonde Rt. csődbiz-
tosa 

nyilvános árverést szervez
a következők értékesítésére: 
– 156 db 4x1 méteres és 27 db 3x1 méteres betonlap.  A kikiáltási ár
65 lej + héa/db. 
– egy konténer, 6.000 lej + héa; konténer, 4.000 lej + héa.
A nyilvános árverésre július 30-án 13 órától kerül sor a csődbiztos
székházában, és hetente péntekenként megismétlik ugyanabban az
időpontban, az értékesítésig. Az árverésen részt vehetnek azok a
magán- és jogi személyek, akik/amelyek kifizetik a kikiáltási ár 10%-át
képező garanciát és a részvételi díjat 24 órával az árverés kezdete előtt. 
Bővebb felvilágosítás a csődbiztos 0265/269-700, 0745-146-096  tele-
fonszámán.

A B&B INSOLVENCY SOLUTIONS IPURL – Csíkszereda, Márton
Áron utca 18. szám, Hargita megye –, a csődbe jutott Lion Victoria Kft.
cégfelszámolója 

nyilvános árverést  szervez
egy 2005-ös gyártású, 120.594 km-ben levő Dacia Pick up 1,9 D ha-
szonjármű értékesítésére, kikiáltási ár 1.680 lej + héa, valamint héa
nélkül legkevesebb 2.500 lej értékű mintákból álló termékcsoportok egy
tömbben való eladására; az árukészlet autóalkatrészekből, tartozékok-
ból és fogyóanyagokból áll. Kikiáltási ár 46.527,26 lej + héa. 
A javak teljes listája a cégfelszámoló székhelyén tanulmányozható. 
Az árverés a cégfelszámoló székhelyén  lesz július 30-án 12 órakor,
és hetente megismétlődik minden pénteken, ugyanabban az időpont-
ban, a javak eladásáig. Az árverésen azon fizikai/jogi személyek vehet-
nek részt, akik/amelyek igazolják a kikiáltási ár 10 százalékát kitevő
garancia, a részvételi díj és a feladatfüzet árának  kifizetését  az árverés
előtt 24 órával.  
A részvételi feltételekről bővebb tájékoztatást a 0366/100-551, 0748-
836-713-as telefonszámokon nyújtanak. 

Kirándulás
CARP-tagok részére

A Marosvásárhelyi Nyugdíjasok 
Önsegélyző Pénztára

– Bolyai utca 36. szám, adószám 4497205 – 
értesíti tagjait, hogy július 29–30-án 

kirándulást szervez a Zsibó–Szatmár–Zilah útvonalon. 
• A kirándulás kétnapos.
• Indulás reggel 7 órakor a székhely elől (Bolyai utca 36.).
• Meglátogatjuk a zsibói Vasile Fati botanikus kertet, a nagykárolyi

Károlyi-kastélyt, Zilahon a Történelmi Múzeumot. 
• Részvételi díj, amit a feliratkozáskor kell kifizetni, 300 lej, ami

magába foglalja a szállítást autóbusszal, a belépőket, a vendéglői ebédet
és vacsorát, a szállást medencével rendelkező szállodában. 

• Fontos: a résztvevőknél legyen személyazonossági igazolvány és
a legutóbbi nyugdíjszelvény. 

• Feliratkozni a székhelyen július 26-ától naponta 10–13 óra között
lehet, a helyek függvényében.

• Az aktuális járványügyi helyzetre való tekintettel a részt vevő sze-
mélyeknek be kell mutatniuk az oltási igazolást. 

Bővebb tájékoztatás a 0365/430-813 vagy a 0265/262-651-es tele-
fonszámon, naponta 8–13 óra között.

A vezetőség

Aki azt hitte, hogy 2021-ben
buli nélkül marad Marosvá-
sárhely, tévedett: a VIBE
szervezői egy új rendezvényt
jelentettek be! A VIBE: The City
Editiont szeptember 2. és 5.
között szervezik a marosvá-
sárhelyi várban. A belépés in-
gyenes lesz, de
regisztrációhoz kötött, és az
érvényben lévő járványügyi
szabályozásokat betartva
lehet majd rajta részt venni. 

A MOL-színpadon fellépnek
ByeAlex és a Slepp, Intim Torna Il-
legál, Dzsúdló, Konyha, 4S Street
és az Epic Music Battle idei nyerte-

sei. A szervezők ezenkívül óriáski-
vetítős meccsnézést is ígérnek: a
Magyarország–Anglia vb-selejte-
zőt közvetítik szeptember 2-án
este. A MOL-teraszon pedig a
chill-zone-ból izgalmas előadáso-
kat lehet követni, ennek program-
ját a következő hetekben teszik
közzé. 

„Ha nem is a megszokott feszti-
vált, de egy szerethető, családias
hangulatú koncert- és előadás-soro-
zatot akarunk idén szervezni. Szep-
temberben másfél év után láthatunk
újra néhány közönségkedvencet a
VIBE színpadon, ezúttal a hagyo-
mányos helyszín helyett a várban.

Szeretettel várjuk azt is, aki bulizni
szeretne, de azt is, aki csak kisé-
tálna a várba szétnézni és kávézni
egyet a MOL-teraszon. Ugyanak-
kor fontosnak tartjuk azt is kie-
melni, hogy ez nem a negyedik
VIBE, hanem a VIBE: The City
Edition. A következő VIBE-ra 2022
júliusában kerül sor” – részletezte
Rés Konrád Gergely fesztiváligaz-
gató. 

A rendezvényre a belépés ingye-
nes, de regisztrációhoz kötött.
Ennek pontos részleteit augusztus
elején közlik a szervezők. 

További információk a VIBE
fesztivál Facebook-oldalán. 

A VIBE Fesztivál bemutatja:
VIBE The City Edition

A Kolozsvári Magyar Diákszövetség (KMDSZ)
újra lendületben: másfél év online oktatás és
online rendezvénysorozat után az újdonsült
gólyákat és középiskolás diákokat Kolozs-
várra, a KMDSZ Nyári Egyetemre hívja. Az
esemény kilencedik alkalommal kerül meg-
szervezésre 2021. augusztus 19-22. között a
kincses városban.

A rendezvény célja megismertetni az erdélyi közép-
iskolásokkal és elsőévesekkel a KMDSZ működését,
a kolozsvári magyar diákokat és ugyanakkor már nyá-
ron megadja a lehetőséget, hogy a diákok beilleszked-
jenek az új környezetbe, megismerjék a várost,
nevezetes helyszíneit, és barátokra tegyenek szert. Ez
lehet a középiskolás diákok számára a döntés hely-
színe: megismerkedhetnek a különböző karok és egye-
temek ajánlataival, meghallgathatják az egyetemisták
véleményeit, a szakosztályok előadásait és segítséget
kaphatnak a jövőt illetően, mindemellett szórakozhat-
nak és egyetemistáknak érezhetik magukat.

Az esemény időpontja a 12. Kolozsvári Magyar Na-
pokra esik, ekkor a diákoknak még több lehetőségük
lesz betekintést nyerni a kincses város kultúrájába,
pezsgő életébe. A szervezők négy napon át biztosítják
a szórakozási lehetőséget a résztvevőknek. A részvételi
díj mindössze 139 lejbe kerül, ez magába foglalja a
szállást, étkezést, illetve az izgalmas programokat és
előadásokat. A járványügyi előírásokat figyelembe
véve, és annak érdekében, hogy a diákok és szervezők
biztonságban tudjanak találkozni, a részvétel csak ol-
tási igazolvánnyal megengedett.

A nyári egyetemre az alábbi linken regisztrálhatnak
a diákok augusztus 5-ig (https://bit.ly/NYE_résztve-
vői_jelentkezés), majd a további részleteket e-mailben
kapják meg. 

Egyéb és bővebb információért kövessék a IX.
KMDSZ Nyári Egyetem Facebook-eseményt (IX.
KMDSZ Nyári Egyetem | Facebook), illetve a
KMDSZ Instagram-oldalát. (közlemény)

IX. KMDSZ Nyári Egyetem
Idén újra nagy a lendület



JÓKÍVÁNSÁG

ADÁSVÉTEL

GARÁZS eladó  a Constantin Ro-
manu Vivu utcában (November 7.).
Tel. 00-36-20-947-0421, este.
(12405-I)

ELADÓ Maroskeresztúr belterületén
kb. 1500 m2 beépíthető terület. Tel.
00-36-20-947-0421, este. (12405-I)

ELADÓ elegáns, 12 személyes
komplett meggyfa ebédlőbútor vitrin-
nel, tálalóval. Tel. 00-36-20-369-0835,
este. (12408-I)

VESZEK régi festményeket, képkere-
teket, paraszttárgyakat, antik bútoro-
kat stb. Tel. 0731-309-733. (12262-I)

ELADÓK: festmények, keretek, rádió,
aragázkályha, porszívó, varrógép, ajtók,
többféle bútordarab, lemezek, órák,
csergeterítő, üvegkorsók, többféle nagy
és kicsi edény, 15 db báránybőr, sok
baba, kerékpár, szőnyegek, fából kiságy,
sok tűzifa, szép sarokkanapé, régiségek,
ezenkívül sok egyéb, minden olcsón.
Csere is érdekel.  Tel. 0265/242-342.
(12561)

ELADÓ házhely, diófa és körtefa, vi-
aszprés, pergető, viasz, kaptárak,
gyalupad, csöves törökbúza, motoros
permetező. Tel. 0265/314-488.
(12469-I)

KIVÁLÓ minőségű, ezüstérmet nyert
nemes szőlőbor (200 liter) eladó. Ára
8 lej/l. Tel. 0770-954-269. (12568-I)

ELADÓ három db csempekályha
különböző mintázattal, egy db fél-
versenykerékpár, három db túra-
kerékpár, konyhaasztal sarokkanapéval
és két db hokedlivel, három db
tiszafagyökér fafaragóknak (kb. 120 kg), 9
db 18 keretes fekvőkaptár, három db
dagánkaptár mézűrrel,  200 db használt
keret, 60 mézűri keret, 15 db felső etető,
négy db virágporgyűjtő, két db hétrámás
kerethordó láda, 25 db alumíniumbödön.
Érdeklődni a 0743-548-101-es
telefonszámon. (mp)

LAKÁS

ELADÓ a Bodor Péter sétányon 3
szobás, azonnal beköltözhető, I.
emeleti tömbházlakás szerelőaknás
garázzsal. Érdeklődni lehet a 00-40-
77-534-7893-as és a 00-36-30-605-
3146-os telefonszámon vagy
a h.csipor@indamail.hu e-mail-
címen. (sz.-I)

KIADÓ háromszobás, bútorozott
tömbházlakás külön bejáratú szobák-
kal a Kövesdombon, augusztus 1-től.
Tel. 0740-923-383, 0755-274-483.
(12494-I)

KIADÓ háromszobás lakás Marosvá-
sárhelyen és Kolozsváron. Tel. 0741-
392-529. (12506-I)

KIADÓ kétszobás lakás a November
7. negyedben. Tel. 0745-591-303.
(12532-I)

KIADÓ 2 szobás tömbházlakás a
Szabadság utcában. Tel. 0771-653-
905. (-I)

ELADÓ saját udvarral rendelkező ház az
Eminescu utcában. Tel. 0741-224-592.
(12572)

KIADÓ kétszobás lakás a főtéren.
Tel. 0752-214-490. (12575-I)

ELADÓ Székelybósban hétvégi ház.
Tel. 0740-310-168. (12579-I)

MINDENFÉLE

FUVART, bútorhordást vállalunk sze-
mélyzettel, külföldre is, valamint tör-
melékszállítást. Tel. 0749-543-104.
(10638-I)

FŰNYÍRÁST, permetezést vállalunk.
Tel. 0747-634-747. (12228-I)

CÉG vállal háztetőkészítést, cserép-
tisztítást, tetőfestést, cserépforgatást
és javítást. Tel. 0770-621-920.
(12228-I)

VÁLLALOK tetőjavítást, ácsmunkát,
tetőfedést bármilyen cserepes lemez-
zel, szigetelést, festést. Tel. 0720-
680-854. (12133-I)

VÁLLALUNK tetőjavítást, kerítés-
készítést vasból, járólaplerakást, ház
körüli felújítást, csatorna-, lefolyó-
készítést. Tel. 0759-552-041. (12426)

BÚTOR rendelésre. Tel. 0770-383-
959. (12233-I)

VÁLLALUNK tetőkészítést lemezből,
cserépből; ácsmunkát, teraszkészí-
tést, garázsfelújítást, csatornajavítást,
bármilyen kisebb javítást és minden-
féle más munkát. Tel. 0721-443-518.
(12444-I)

CSERÉPFORGATÁS, tetőjavítás,
Lindab-tetőlemez, meszelés, bármilyen
munka. Nyugdíjasoknak 15% kedvez-
mény. Jani, tel. 0754-553-856. (12530)

HÁZAK teljes felújítása bádoglemez-
zel, cserépforgatás, tetőfedés bármi-
lyen anyaggal, új tetők készítése,
szigetelés, kisebb munkák. Tel. 0759-
882-220. (12479)

VÁLLALUNK tetőkészítést cserép-
ből, bádogosmunkát, ácsmunkát, me-
szelést, festést, bármilyen munkát.
Tel. 0742-734-062. (12524-I)

ENGEDÉLYEZETT cég vállal tető-
készítést bármilyen anyagból, mindenféle
kisebb javítást, cserépforgatást, ács-
munkát, festést, vakolást, bádogos-
munkát, régi épület lebontását,
szigetelést. Nyugdíjasoknak 18%
kedvezmény. A kiszállás ingyenes. Tel.
0736-270-341. (11688)

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag
és alumíniumredőnyöket, szalag-
függönyöket, belső redőnyöket,
szúnyoghálókat. Tel. 0744-121-714,
0766-214-586. (12427)

MÁSODÁLLÁSBAN takarítást vállal-
nék (akár cégeknél is) négyórás mű-
szakban, egyik héten délelőtt, másik
héten délután, váltásban. Telefon:
0753-879-620. (12563-I) 

TETŐFEDÉS, tetőfelújítás, teljes
tetőszerkezet, ácsmunka, garázs-
készítés, anyagok beszerzése, festés,
belső munkálatok, szigetelés, hiba
kijavítása. Nyugdíjasoknak 10%
kedvezmény. Tel. 0747-318-469. (12555)

MEGEMLÉKEZÉS

Szomorú szívvel emlékezünk
a szentháromsági születésű
NOVÁK SÁNDORRA halá-
lának első évfordulóján.
Nyugodjon békében!
Szerettei. (12541-I)

Kegyelettel emlékezünk július
26-án a szeretett férjre, drága
jó édesapára, a kibédi
MÁTYUS KÁROLYRA halá-
lának 8. évfordulóján.  Kinek
szíve nemes volt, keze dolgos,
élete nehéz volt, álma legyen
boldog. Akik ismerték és
szerették, gondoljanak rá
kegyelettel. Szerettei. (12573-I)

ELHALÁLOZÁS

Szívünk mély fájdalmával tudat-
juk mindazokkal, akik ismerték
és szerették, hogy a szeretett
gyermek, testvér, sógornő, nagy-
néni és unokatestvér, 

SZABADI ZSUZSÁNNA 
szül. Csuha 

szerető szíve életének 49. évé-
ben megszűnt dobogni. Teme-
tése július 23-án, pénteken 13
órakor lesz a református temető-
ben. Pihenése legyen csendes,
emléke áldott!

A gyászoló család. (12562-I)

Mély fájdalommal és megrendült
szívvel tudatjuk mindazokkal,
akik ismerték, szerették, hogy a
szeretett feleség, gyermek, test-
vér, rokon, barát, ismerős, 

SZABADI ZSUZSÁNNA 
49 éves korában távozott szeret-
tei köréből. Utolsó útjára 2021.
július 23-án, pénteken 13 órakor
kísérjük a marosvásárhelyi refor-
mátus temetőben. Drága emléke
örökre szívünkben él. Nyugodjál
békében, Zsuzsika! 

A gyászoló család. (12570-I)

„Élj úgy, hogy ne vegyenek észre
ott, ahol vagy, de nagyon hiá-
nyozzál onnan, ahonnan el-
mész.” (Victor Hugo)
Mély fájdalommal, de Isten aka-
ratában megnyugodva tudatjuk,
hogy drága szerettünk,

IPÓ IRMA 
(Mucika) 

2021. július 21-én hazatért Te-
remtőjéhez. Szerény, kedves
lénye pótolhatatlan űrt hagyott
maga után. Emléke legyen áldott,
szívünkben őrizzük. Temetési
szertartása Székelykeresztúron
lesz a városi temetőben, a csa-
ládi sírkertben. 

A gyászoló család. (12560-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Mély megrendüléssel értesül-
tünk szeretett kolléganőnk,
LAURENȚIU ELEONORA test-
nevelő tanárnő haláláról. Nyu-
godjon békében! Őszinte
részvétünk szeretteinek. Volt
paniti kollégái. (12564-I)

Mély szomorúsággal és vég-
telen szeretettel búcsúzunk
ZOLITÓL, akinek emléke
örökre a szívünkben marad.
Kívánunk neki örök nyugodal-
mat. Őszinte részvétünk a
gyászoló családnak, fájdal-
mukban osztozunk, kívánunk
erőt és vigasztalódást az elkö-
vetkezendő időkre. Egyszer
mindannyian találkozunk!
Unokahúga, Klári és lányai:
Ortrun, Lotte Németország-
ból. (12572-I)

REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, ROLETTÁK, GA-
RÁZSKAPUK, ÁTLÁTSZÓPONYVA-BEÉPÍTÉS és egyéb ár-
nyékolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy választékban.
Tel. 0745-379-638. (sz.-I)
TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német
REHAU profilokból. Tel. 0745-379-638. (sz.-I)
A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes körű
ellátást biztosít a segélyből (koporsó, szállítás, balzsamozás, temet-
kezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534.
(65326-I)
A marosvásárhelyi THEREZIA TEJIPARI VÁLLALAT AREA
SALES MANAGERT alkalmaz. Elvárás a minimum 3 év tapasztalat
hasonló munkakörben és az ország egész területét lefedő mobilitás.
Önéletrajzát, kérjük, juttassa el a therezia@therezia.ro e-mail-címre.
Érdeklődni lehet a 0749-228-435-ös telefonszámon. (65766-I) 
A MELINDA STEEL acélkereskedelmi vállalat marosvásárhelyi te-
lephelyére munkatársat keres ÁRUMOZGATÓI (manipulant marfă)
munkakörbe.  Jelentkezés önéletrajzzal, elektronikusan a
steelms@melinda.ro e-mail-címen vagy személyesen a Raktár (De-
pozitelor) utca 45–47. szám alatt. További információk itt: 0742-146-
910. (-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat
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Elmentél tőlünk egy szép nyári
napon, azóta tiéd a csend, a
nyugalom. Csak egy fénysugarat
hagytál, az emlékedet. Hiányod
elviselni nagyon nehéz, szép
emléked szívünkben örökre
megmarad. Téged elfelejteni nem
lehet soha. 
Fájó szívvel emlékezünk július 
26-án 

SZOMBATH LAJOSRA 
halálának harmadik évfordulóján.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! Drága lelke pihenjen
békében! 

Emlékét őrzi egy életen át bánatos felesége, Zseni, lánya, Hajni,
veje, Rudi és unokája, Szeréna. (12535-I) 

Ez a nap az emlékezés napja, érted
imádkozunk halkan, zokogva.
Szívedben nem volt más, csak
jóság és szeretet, munka és
küzdelem volt egész életed. 
Értünk éltél, bennünket szerettél,
mégis búcsú nélkül örökre
elmentél. 
Fájó szívvel emlékezünk július 25-
én a marosszentkirályi 

KUTI PIROSKÁRA
szül. Szőcs

halálának hatodik évfordulóján. 
Fájt nézni szenvedésedet, mégis
nehéz volt elengedni téged. Soha
nem szűnik meg lelkünk gyásza
érted, soha nem halványul szívünkben emléked. Csak az idő múlik,
feledni nem lehet, az élet üres lett nélküled. 
Fájó emlékét őrzi férje, György, két fia és családjuk, valamint három
unokája és szerető rokonai. Nyugodj békében, drága jó feleségem!

(12559) 

A hirdetési rovatban megjelent
közlemények, reklámok tartalmáért

a hirdetésfeladó vállalja 
a felelősséget!

VÁLLALUNK tetőmunkát, lemezmunkát, ácsmunkát, szigetelést,
csatorna, teraszok, kerítések készítését, festést. 
Tel. 0759-467-356. (12576)

VÁLLALUNK szigetelést, bármilyen festést, ácsmunkát,
bádogosmunkát, kerítések, teraszok, csatornák készítését. 
Tel. 0767-837-782. (12577)

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. (65761-I)

Isten éltesse 
VERES PIROSKÁT

75. születésnapja
alkalmából! 

A teljes család szeretettel
köszönti:

Péter, Judit, Gyöngyi, Lulu
és Andor, Pascal. 

Boldog születésnapot,
ANYA! (12528-I)
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Az ECT Hungary Kft. teszter adapter gyártás területén piacvezető, dinamikusan bővülő és
fejlődő cég. Zalaegerszegi telephelyünk lendületes csapatába keresünk motivált, hosszú
távra tervező, lelkes gépészmérnök kollégákat az alábbi fő feladatok ellátására, mérnöki
munkakörbe:

– Egyedi alkatrészek, gépészeti megoldások, komplett berendezések tervezése és gyártása
– Gyártás műszaki támogatása 
– Projektmenedzsment

Elvárt képesítések, végzettség, szakmai ismeretek:
– Gépészmérnöki felsőfokú végzettség
– 3D-s modellezés előny
– Mechatronikában, pneumatikában és automatizálásban jártasság előny
– Méréstechnikai alapismeretek
– AutoCAD megbízható használata
– Windows szoftverek
– Stabil, magas szintű angolnyelv-tudás szóban és írásban

Előnyt jelentő gyakorlati tapasztalatok:
– 2-3 év tervezési/gépészeti szakmában 
– Forgácsolástechnikai tapasztalat
– Nyomtatott áramköri gyártásismeret
– Egyedi célgéptervezési/gyártási ismeretek
– Vállalatirányítási ismeret
– Sales-es „véna” 

Az ideális jelentkező:
– Kreatív, önálló, hatékony
– Pozitív, proaktív személyiség
– Kitűnő csapatjátékos

Amit kínálunk:  
– Hosszú távú, biztos munkalehetőség egy fejlődő cégnél
– Versenyképes fizetés
– Bónuszkereseti lehetőség, cafeteria
– Fiatalos, családias hangulatú csapat, fejlődési lehetőség
Amennyiben úgy érzed, hirdetésünk Neked szól, várjuk fényképes jelentkezésedet a következő e-mail-

címre: hr@ect-fsg.com
Csatlakozz az élvonalhoz!

CSÍKFALVA KÖZSÉG, mint az „Intelligens földgáz-
elosztó rendszer kiépítése Csíkfalva községben, Maros me-
gyében” című projekt tulajdonosa értesíti az érdekelt feleket a
Maros Megyei Környezetvédelmi Ügynökség besorolási szaka-
szának döntéshozataláról: környezetre való hatásvizsgálat nél-
kül, az „Intelligens földgázelosztó rendszer kiépítése Csíkfalva
községben, Maros megyében” című projekt környezeti hatás-
vizsgálati eljárása szakaszában, amely projekt helyszíne Maros
megyében, Csíkfalva községben, Búzaháza faluban lenne.
A besorolási döntésterv és az alapozó indokok a Maros Megyei
Környezetvédelmi Ügynökség internetes oldalán
(http://apmms.anpm.ro) tanulmányozhatók.
Az érdekeltek a besorolási döntéstervhez hozzászólásokat,
megjegyzéseket a Maros Megyei Környezetvédelmi Ügynökség
internetes oldalán való megjelenéstől számított 10 napon belül
nyújthatnak be az ügynökség internetes oldalán.

Nyilvános vita 
Szövérfi László értesíti az érdekelteket, hogy benyújtotta a
Koronkai Polgármesteri Hivatalhoz a Koronka, Felső utca szám
nélküli területének újrafelosztására és a telkek bejáratához ve-
zető utca szabályozására vonatkozó első övezeti településren-
dezési tervet (PUZ). 
Bővebb felvilágosítás a terv környezeti hatásáról a Koronkai Pol-
gármesteri Hivatal Fő út 108. szám alatti székhelyén naponta
10–12 óra között 2021. augusztus 5-ig. Az észrevételeket, ja-
vaslatokat eddig az időpontig kell írásban benyújtani a polgár-
mesteri hivatalhoz. A vitára augusztus 5-én 12 órakor kerül sor
a polgármesteri hivatalban. (sz-I)


