
Az új tanév kezdete kapcsán annak néz-
tünk utána, hogy három vidéki magyar
középiskolában mennyire sikerült betöl-
teni az indított osztályokat, van-e gond
a diáklétszámmal. Kiderült: más ténye-
zők is közrejátszhatnak abban, hogy
egy-egy iskolában milyen profilú és lét-
számú osztályokba iratkozhattak a gye-
rekekek.

A szovátai Domokos Kázmér szakközépisko-
lában minden új induló osztály betelt, a gyerek-
létszámmal nincs gond – tudtuk meg az iskola
titkárságától. Három líceumi osztály indult idén
is: matematika-informatika-természettudomá-
nyok, turisztika, illetve kereskedelem, mindhá-
rom 28-28 tanulóval. Kétprofilú szakiskolai
osztályok is indultak: a cukrász- és szakácskép-
zőbe összesen 30, az asztalos-kárpitos szakra 27
diák iratkozott. Esti tagozat is van, de egyelőre

az idei tizenegyedik osztályra nem kapták meg
a jóváhagyást. A szakközépiskolai oktatás ke-
retében 611 diák tanul az intézményben, amely-
hez egyébként óvodák, elemi és általános
iskolák is tartoznak. A nyári tisztasági meszelé-
sek mellett az iskolában két termet alakítottak
át orvosi rendelőnek, erre az önkormányzattól
50 ezer lejet kaptak.

Szándékosan hibáznak?
Nemrég derült ki, hogy az országos közútkezelő tár-

saság saját hatáskörébe veszi át a Kárpátokon átha-
ladó első autósztráda tervezését. A döntés után még
egy hónap sem telt el, és egy elemzés arra világít rá,
hogy hanyagul elkészített szaktanulmányokra alapoz-
zák a munkát, ami komoly gondokat vetít előre.

Az egyik mérvadó hírportálon megjelent elemzés
egy, az Európai Bizottságnak bedolgozó tanácsadó
cégtől származó információkon alapszik. Ez a társaság
már négy éve jelezte a hazai sztrádafelügyeletnek,
hogy a szóban forgó, Piteşti – Nagyszeben közti pálya
műszakilag legnagyobb kihívást jelentő, hegyi szaka-
szaira vonatkozó előtanulmányhoz hanyagul végezték
a talajtani vizsgálatokat, és ezeket a hibákat azóta sem
hozták helyre. Így az elemzők szerint eleve gyatra terv
készül, ami az egész kivitelezésnek a katasztrófáját ve-
títi előre.

Két eshetőség is van a háttérben, és mindkettő arról
szól, hogy egyeseknek sok pénz kellene. Kisebbik esé-
lye annak van, hogy a tanácsadók lobbiznak így, akik-
nek a tervezési folyamat részét képező, általuk
kifogásolt színvonalon elvégzett munkálatokra minden
bizonnyal remek árajánlatuk is van a tarsolyukban.

(Folytatás a 4. oldalon)

(Folytatás a 3. oldalon)
(Folytatás a 3. oldalon)
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Benedek István

Gligor Róbert László

A közismert Pintér
Béla is fellép 
a marosszentgyör-
gyi ifjúsági zenei
fesztiválon
Szeptember 23-án délután 4 órakor a
fiatalok újra birtokba veszik Maros-
szentgyörgyön a Maros-partot, ahol a
Regnum Christi Alapítvány és a Ma-
rosszentgyörgyi Polgármesteri Hivatal
ifjúsági keresztény zenei fesztivált
szervez.
____________2.
Arany László 
Marosvásárhelyen
Ahogy írásaimban többször emleget-
tem, Arany János sohasem járt Maros-
vásárhelyen, de Erdélyben sem, ezzel
szemben a fia, Arany László tett egy
népmesegyűjtő utat Erdélyben, és Ma-
rosvásárhelyen is járt.
____________5.
A természet 
kalendáriuma
Szeptember a földműves lét, a csilla-
gászat s a naptár szempontjából is
jeles hónap. Mivel az ókori mediterrá-
numban a mezőgazdasági munkák rit-
musához igazodott a társadalmi lét
megannyi eleme, az iskolakezdés is
szeptember közepére esett.
____________6.
Gyalui Farkas, 
a tudós könyvtár-
igazgató 
Nemzedékek sorát ismertette meg az
ókori könyvtárak létrejöttével, helyé-
vel, működési módjával. Megvilágí-
totta hallgatóinak, hogy könyvtári
jellegük volt az asszír–babiloni ékírá-
sos cserépgyűjteményeknek. 
____________15.

Erdőszentgyörgyön két éve nem indult magyar elméleti osztály Fotó: Gligor Róbert László

Vidéki iskolakörkép

Nincs gond a létszámmal

Súlyos vádak a DNA ellen
Laura Codruţa Kövesi, az Országos Korrupcióellenes Ügyészség (DNA) főügyésze

kérte az Igazságszolgáltatási Felügyelettől, hogy kezdjen kivizsgálásba azon állításokkal
kapcsolatban, amelyeket a Román Hírszerző Szolgálat (SRI) egy volt tisztje, Daniel Dra-
gomir tett szeptember 11-én egy televíziócsatorna műsorában. A DNA szerdai közlemé-
nyében azt írja: Daniel Dragomir a televíziónak adott nyilatkozatában azt állította, hogy
a DNA nem az ügyészek szabályosan megszerzett bizonyítékai alapján állítja össze vád-
iratait, hanem azokat egy másik intézmény, konkrétan a SRI alkalmazottai állítják össze,
és a DNA ügyészeinek feladata csak arra szorítkozik, hogy aláírják ezeket a vádiratokat
és elküldjék a bírósághoz. A DNA leszögezi, hogy Daniel Dragomir állításai „rágalma-
zóak és sértőek, és olyan személytől származnak, aki jelenleg vádlott a Bukaresti Tábla-
bíróság által tárgyalt perben”. A vádhatóság szerint a volt SRI-tiszt kijelentései
alááshatják a bírói tekintélyt, nehezen kivédhető kételyeket támasztanak a bírák és ügyé-
szek függetlenségével kapcsolatban, és megkérdőjelezik a bírák szakmai etikusságát.
Bizonyítékokat kér
a SRI-t felügyelő parlamenti bizottság

Bizonyító dokumentumok bemutatására fogják felszólítani Daniel Dragomirt, hogy
támassza alá azokat az állításokat, amelyeket egy televíziócsatorna műsorában tett –
közölte a SRI tevékenységét ellenőrző parlamenti bizottság új elnöke, Claudiu Manda.

A testület élére szerdán kinevezett Manda azt mondta eskütétele után az újságíróknak:
a kérdést meg kell vitatnia kollégáival is, de véleménye szerint a Daniel Dragomir által
megfogalmazott vádak „meglehetősen súlyosak”, és fontos megvizsgálni, hogy milyen
dokumentumokkal tudja alátámasztani állításait.

Claudiu Iulian Manda, a Szociáldemokrata Párt (PSD) szenátora a törvényhozó tes-
tület szerdai döntése értelmében lett a Román Hírszerző Szolgálat tevékenységét ellen-
őrző parlamenti bizottság elnöke. Manda a volt védelmi minisztert, Adrian Ţuţuianu
PSD-s szenátort váltja ebben a tisztségben.

Liviu Dragnea, a képviselőház elnöke úgy nyilatkozott kedden, hogy a Daniel Dra-
gomir által tett állításokat a SRI tevékenységét ellenőrző parlamenti bizottságnak kell
górcső alá vennie egy kihallgatás keretében. Dragnea úgy fogalmazott, hogy amennyi-
ben valósaknak bizonyulnak Dragomir vádjai, úgy azok „nagyon súlyosak”.
(Agerpres)

A verekedő szóvivő
megbüntetését 

követelik
Mirel Palada szociológus, volt
kormányszóvivő megbünteté-
sét követeli Ludovic Orban, a
Nemzeti Liberális Párt (PNL)
elnöke, miután Palada egy te-
levíziós vitaműsor szüneté-
ben fizikailag bántalmazta
Mihai Goţiu USR-s szenátort.

A PNL elnöke csütörtöki sajtótá-
jékoztatóján fejtette ki véleményét,
miszerint a Ponta-kormány volt
szóvivője „félig független státusból
védi a kormánypárt aberrált ötle-
teit”.

„Követelem ennek a politikai
útonállónak a megbüntetését az ál-
tala elkövetett bűncselekményért” –
jelentette ki Orban.

A PNL elnöke feltette a retorikai
kérdést, hogy miért nem foglal nyil-
vánosan állást az ügyben Liviu
Dragnea, a PSD elnöke, majd kifej-
tette, hogy a Szociáldemokrata Párt
„kezdi felvenni egy totalitárius párt
jellemvonásait”, és hogy a kor-
mánypárt politikájának részévé vált



Szeptember 23-án délután 4 órakor a fiatalok újra bir-
tokba veszik Marosszentgyörgyön a Maros-partot, ahol a
Regnum Christi Alapítvány és a Marosszentgyörgyi Pol-
gármesteri Hivatal ifjúsági keresztény zenei fesztivált szer-
vez. A rendezvény célja a felnövő generáció megerősítése
a keresztény identitásban és egy különleges koncerthangu-
lat kialakítása. A fesztiváltervet fiatalok állították össze
nem csak fiataloknak, ezáltal hangsúlyossá téve a színvo-

nalas koncertek, a személyes megszólítás és a közösségi
élmény fontosságát. A meghívottak között ott lesz a Stone
Hill, Sipos Tiffany, a CSIT band és a magyarországi Pintér
Béla. 

A harmadik alkalommal megszervezett rendezvényt,
amelyre a kartingpálya közelében kerül sor, flashmob, sza-
badtéri versenyek, imasátor, könyvvásár, imaséta és gye-
rekfoglalkozások színesítik. 

Forgalomkorlátozás 
Nyárádmagyarós és Sóvárad között

Szeptember 16-án, szombaton a Nyárádmagyarós és
Szováta közötti útszakaszon zajlik az országos II. divíziós
autós hegyi verseny kilencedik futama, a regionális baj-
nokság harmadik futama. Az esemény zavartalan lebonyo-
lítása érdekében a 135-ös jelzésű úton szombaton 10.30
és 18.30 óra között forgalomkorlátozásra lehet számítani.
Forgalomnyitás 13 és 13.30, illetve 16 és 16.30 óra között
lesz. A versenyt az Auto Crono Club szervezi a Román Au-
tósszövetség jóváhagyásával. Az érdeklődők a www.au-
tocrono.ro honlapon találhatnak részletes tájékoztatót a
versenyről.

Őszi hálaadás és harangszentelés
Szeptember 21-én, csütörtökön délután 6 órai kezdettel a
nyárádszeredai unitárius templomban a helyi Deák Farkas
Általános Iskola diákjai Ferencz Örs tanár vezetésével, 22-
én, pénteken pedig az Imreh Jenő mezőkölpényi reformá-
tus lelkész által irányított ifjúsági zenekar lép fel az őszi
hálaadás előtti zenei áhítat alkalmával. Szeptember 23-
án, szombaton délelőtt 11 órától harangszentelési szertar-
tásra kerül sor Bálint Benczédi Ferenc püspök
szolgálatával, valamint a Duxbury UUCH testvérgyüleke-
zetből érkező és hollandiai vendégek részvételével. 

Fürszt-telepi búcsú 
Szeptember 24-én, vasárnaphoz egy hét 18 órakor kerül
sor a Fürszt-telepi kápolna Szent Kereszt felmagasztalása
búcsújára. A szentmisét és az ünnepi szentbeszédet ft.
Oláh Dénes marosvásárhelyi főesperes tartja.

Előadások az autonómiatípusokról
Bácsfainé dr. Hévízi Józsa budapesti történelemtanár, tör-
ténész, az Erdélyi Szövetség elnöke Közigazgatás-önigaz-
gatás, autonómiatípusok Európában címmel tart előadást,
amelyhez dr. Ábrám Zoltán, az EMKE országos alelnöke
mond bevezetőt. Az előadások 18 órától zajlanak a megye
több településén, szeptember 19-én, kedden Marosvásár-
helyen, a Bolyai téri unitárius egyházközség tanácstermé-
ben, 20-án, szerdán Nyárádszeredában, a városi
könyvtárban, 21-én, csütörtökön Marosszentgyörgyön, a
római katolikus egyházközség gyűléstermében, 22-én,
pénteken Szovátán, a református egyházközség gyüleke-
zeti termében.

Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

Ma ENIKŐ és MELITTA,
holnap EDIT napja.
EDIT: germán eredetű. Ele-
meinek jelentése: birtok, örök-
ség, vagyon +harc.
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VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2017. szeptember 14.

1 EUR 4,5984

1 USD 3,8657

100 HUF 1,4914

1 g ARANY 164,4697

IDŐJÁRÁS
Napos, meleg idő

Hőmérséklet:

max. 240C
min. 100C

Megyei hírek

City Food Karaván
A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal szervezésében
a hét végén zajlik a várban az első City Food Karaván. A
mától vasárnapig tartó rendezvény keretében főzőshow-
ra és gyermekprogramokra is sor kerül, ugyanakkor híres
séfek által készített falatokat is lehet majd kóstolni.

Mezőmadarasi Szekeres-találkozó
Szeptember 16-án, szombaton harmadszor tartják meg a
mezőmadarasi Szekeres család találkozóját a falu kultúr-
házában. Ez alkalommal a jelenlevők megtekinthetik a bő-
vített családfát, Szekeres Sándor családtörténeti előadást
tart, Szekeres Attila István heraldikus a család nemesle-
velét és címerét mutatja be. Közreműködik a helyi Árva-

lányhaj néptánccsoport. 17-én, vasárnap istentiszteletet
tartanak a mezőmadarasi református templomban, utána
megkoszorúzzák a néhai Szekeres István református lel-
kipásztor emlékére állított kopjafát.

V. marosjárai szilvafőző fesztivál
Gernyeszeg község polgármesteri hivatala ötödik alka-
lommal szervez szeptember 16-án, szombaton szilvafőző
fesztivált Marosjárában. A fesztivál kulturális műsora dél-
előtt 11 órakor a demecseri Citrom Band fúvószenekar és
a huszárok felvonulásával kezdődik, ezt követi a hivatalos
megnyitó, majd a néptánccsoportok fellépése. További fel-
lépők: Kóbori Andrea, a Bekecs néptánccsoport, Ábrám
Tibor, a Boros Emese és Buta Árpád operettduett, Blaga
Cristina, a Vecker együttes. További programok: kézmű-
ves-kiállítás, pálinka- és szilvaízkóstolás, díjazás és
egyéb meglepetések. 

RENDEZVÉNYEK

A közismert Pintér Béla is fellép 
a marosszentgyörgyi ifjúsági zenei fesztiválon

ELŐFIZETÉS 
A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!

Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő 
hónapra a Népújság szerkesztőségében: 

Marosvásárhely, Dózsa György utca 9. szám, 
2. emelet, 57-es iroda. Borbély Ernő, 

naponta 8-14 óra között, szombat – vasárnap zárva.
Tel.  0742-828-647

LABDARÚGÁS. A 2. liga hétvégén esedékes 8. fordu-
lójában nem szombaton, hanem hétfőn lép pályára a Ma-
rosvásárhelyi ASA a Chindia Târgovişte ellenében. Kezdés
18 órakor, a Trans-Sil stadionban.

A 3. liga V. csoportjának 4. fordulójában, szombaton 17
órai kezdettel: Szászrégeni Avântul – Gyulafehérvári Uni-
rea, Magyargáldi Industria – Radnót SK.

A Maros megyei 4. liga 4. fordulójának műsora: ma
19.30 órától, a Sziget utcai műfüves pályán: Marosvásár-
helyi MSE – Nyárádszereda; szombaton 11-től: Nyárádtő
– Mezőméhes, Marosvásárhelyi Atletic – Marosludas,
Ákosfalva – Nagysármás, Dános – Marosvásárhelyi Gaz

Metan, Náznánfalva – Marosoroszfalu, Kutyfalva – Dicső-
szentmárton. Szováta áll.

KOSÁRLABDA. Tizedik alkalommal rendezik meg
Marosvásárhelyen a Sirius-kupáért kiírt nemzetközi kosár-
labdatornát, a következő program szerint: ma 17.45 órától:
Marosvásárhelyi UPM Sirius – Brassói Olimpia; 20 órától:
Kecskemét – Kolozsvári Universitatea (mindkét mérkőzés
a ligeti sportcsarnokban); szombaton 16 órától: Brassói
Olimpia – Kolozsvári Universitatea; 18.30 órától: Kecske-
mét – UPM Sirius (mindkét mérkőzés a Petru Maior Egye-
tem sporttermében); vasárnap 9.30 órától: Brassói Olimpia
– Kecskemét; 11.45 órától: UPM Sirius – Kolozsvári Uni-
versitatea (mindkét mérkőzés a ligeti sportcsarnokban).

Hétvégi sportműsor

Az 1. ligás labdarúgó-
bajnokság 10. fordulójának 
televíziós közvetítési rendje

Szeptember 15., péntek:
* 18.00 óra: Bukaresti Juventus – Botoşani FC
* 20.30 óra: Jászvásári CSM Politehnica – Voluntari

FC
Szeptember 16., szombat:
* 18.00 óra: Temesvári Poli ACS – Sepsiszentgyörgyi

Sepsi OSK
* 20.30 óra: USK Craiova – Bukaresti Dinamo
Szeptember 17., vasárnap:
* 18.00 óra: Concordia Chiajna – Kolozsvári CFR
* 20.30 óra: Bukaresti FCSB – Medgyesi Gaz Metan
Szeptember 18., hétfő:
* 20.30 óra: Astra Giurgiu – Konstancai Viitorul
Valamennyi mérkőzést élőben közvetíti a DigiSport, a

Telekom Sport és a Look TV/Plus.

Eredményjelző
* Labdarúgó 4. liga, 3. (hétközi) forduló (a mérkőzéseket

szerdán délután játszották): Marosludas – Nyárádtő 4-0,
Nagysármás – Marosvásárhelyi Atletic 0-4, Marosvásárhelyi
Gaz Metan – Ákosfalva 1-1, Nyárádszereda – Dános 6-3,
Marosoroszfalu – Marosvásárhelyi MSE 2-3, Dicsőszent-
márton – Náznánfalva 2-0, Szováta – Kutyfalva 9-0. Az él-
csoport: 1. MSE 9 pont, 2. Marosludas 6, 3. Szováta 6.

* Labdarúgó-Románia-kupa, országos 3. forduló: Bákói
Aerostar – FK Csíkszereda 2-0, Magyarigen – Kudzsir 0-0,
7-6 a büntetőpárbaj után, Lippa – Borossebes 2-1, Déva –
Resicabánya 0-1, Şirineasa – Bradu 2-0, Filiaşi – Roşiori 
2-1, Alexandria – Domneşti 4-0, Ploieşti – Moreni 3-0, Szé-
kelykeresztúr – Kolozsvári Sănătatea 1-2, Gyulafehérvár –
Magyargáld 3-5, Billéd – Temesvári Ripensia 1-0, Borcea –
Modelu 2-1, Tulcea – Unirea Slobozia 1-4, Zimbrul Slobozia
– Lieşti 1-2, Focşani – Râmnicu Sărat 3-1, Barcarozsnyó –
Szászhermány 1-2, Románvásár – Miroslava 3-4, Kolozsvári
U – Lénárdfalva 5-1. A győztes csapatok továbbjutottak.



a megfélemlítés, az agresszivitás, a nyelvi durvaság, az ellen-
ségeskedő magatartás és mindazok állandó megfélemlítése,
akik az ellenzékhez tartoznak.

Ludovic Orban azt állította, hogy Liviu Dragnea őt magát
is megfenyegette, „a párt egyik alelnökét pedig Dragnea pa-
rancsára vizsgálja ki egy olyan állami intézmény, amelynek
normális körülmények között nem lenne szabad engedelmes-
kednie a PSD-nek”. Ezenkívül a Nemzeti Liberális Párt el-
nöke szerint a kormánypárt az üzleti szférával, a

multinacionális cégekkel és a bankokkal szemben is ellensé-
ges magatartást tanúsít.

Mihai Goţiu, a Mentsétek meg Romániát Szövetség szená-
tora szerda este jelentette be, hogy rendőrségi panaszt tesz
Mirel Palada ellen, miután a volt kormányszóvivő a B1Tv vi-
taműsorának szünetében ököllel megütötte őt. Goţiu csütör-
tökön közölte, hogy törvényszéki orvostani vizsgálatot
végeztetett, amely során megállapítást nyert a fizikai bántal-
mazás ténye. (Agerpres) 

2017. szeptember 15., péntek ____________________________________ HÍREK – TUDÓSÍTÁSOK  _____________________________________________ NÉPÚJSÁG 3

Bűnügyi eljárás 
a szászvárosi tűzeset nyomán

Bűnügyi eljárást indított az ügyészség a szászvárosi
esszenciális olajakat gyártó üzemnél történt tűzeset
miatt, amely során öt személy megsérült és a kör-
nyezetet is szennyezték. Az eljárást gondatlanság-
ból elkövetett rongálás, gondatlanságból elkövetett
testi sértés, a munkabiztonsági és munkaegészség-
ügyi törvények mellőzése miatt indították, tájékoztat-
ták az AGERPRES hírügynökséget az ügyészek.
Kedd este egy szászvárosi esszenciális olajakat
gyártó üzemnél történt robbanás. Ezt követően 
mintegy 5.000 négyzetméteren leégett a gyártócsar-
nok. A tűzben egy 27 éves fiatal égési sérüléseket
szenvedett, négyen pedig füstmérgezést kaptak.
Több mint 50 Hunyad, Fehér, Szeben, Temes és
Gorj megyei tűzoltó vett részt az oltási munkálatok-
ban. (Agerpres)

Felügyelet alatt a roma király
Hatósági felügyelet alatt szabadlábra helyezték a
romák önjelölt királyát, Dorin Cioabăt, miután kihall-
gatták a Mehedinţi megyei törvényszéki ügyészsé-
gen. Dorin Cioabăt azt követően vették őrizetbe más
személyekkel együtt, hogy szerda reggel házkutatá-
sokat tartott a rendőrség nyolc – Kolozs, Szeben,
Temes, Hunyad, Dolj, Gorj, Mehedinţi és Argeş – me-
gyében és a fővárosban, adócsalás és pénzmosás
gyanúja miatt. A házkutatások során 792.500 lejt,
47.935 eurót és 800 dollárt foglaltak le, ezenkívül
bankszámlákon zároltattak 97.000 lejt is. A vizsgála-
tok szerint 2009-2014 között több cég képviselője
olyan rendszert alakított ki, amelynek révén sikerült
kibújniuk az adókötelezettség teljesítése alól. A gya-
núsítottak ezzel a módszerrel – becslések szerint – 5
millió euróval károsították meg az államot. (Agerpres)

Alkotmányossági kifogást 
emeltek a liberálisok

Szeptember 26-án tárgyalja Románia Alkotmánybí-
rósága (CCR) azt az alkotmányossági kifogást, ame-
lyet a Nemzeti Liberális Párt (PNL) nyújtott be a
népszavazás megszavazását és lebonyolítását sza-
bályozó törvényt módosító tervezet ellen. Ludovic
Orban PNL-elnök kedden jelentette be, hogy óvást
emel az Alkotmánybíróságon a referendumról szóló
módosító javaslat ellen, amely szerinte ‘a semmiből
jelent meg’, és a képviselőház két-három nap alatt el
is fogadta. Orban szerint az Alkotmánybíróság dön-
tésének ellentmond a tervezet azon kitétele, mely
szerint a kormány dönthet a népszavazás időpontjá-
ról, ugyanis ezt törvénynek kellene szabályoznia. Az
alsóház plénuma szeptember 5-én fogadta el a nép-
szavazás szervezését és lebonyolítását szabályozó,
2000/3-as törvényt módosító tervezetet. (Agerpres)

Moldvai iszlamistát tartóztattak le
Terrorizmus gyanújával előzetes letartóztatásba he-
lyeztek egy büntetett előéletű férfit, aki ismerősei kö-
rében azzal fenyegetőzött, hogy felrobbantja a
rendőrség kommandósait, ha még egyszer börtönbe
akarják juttatni – közölte csütörtökön a Hotnews.ro
hírportál. A Neamţ megyei Cristian Bîrzut, aki koráb-
ban gyilkossági kísérletért ült börtönben, azért tar-
totta megfigyelés alatt a szervezett bűnözés és
terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT), mert koráb-
ban, egy németországi börtönbüntetése idején, cel-
latársai hatására áttért az iszlám hitre, és maga is a
radikalizálódás jeleit mutatta. Vele együtt okiratha-
misítás és bűnszövetkezet működtetése gyanújával
további három férfit helyeztek 30 napos előzetes le-
tartóztatásba. (MTI)

Csak még annyi kell, hogy ilyen elemzések láttán egyes
brüsszeli irodákból átszóljanak a regáti kartársakhoz,
hogy jót tenne a projektnek, ha az elkészítésében ez a
szolgáltató is szerepet kapna.

De az eddigi sztrádaépítéseket is elnézve sokkal va-
lószínűbb, hogy trehányul folyik az előzetes tervezés, és
ugyanilyen komolyan zajlanak majd a következő lépések
is. Ez esetben az várható, hogy a kivitelezési költségek
majd jócskán elszaladnak, mert az építő, akinek a végén
vállalnia kell a felelősséget a majdani pályáért, menet
közben szembesül azzal, hogy egész mást kell építenie,
mint amire eredetileg vállalkozott. És közben megnyílik
egy egész sor kiskapu, ahol a megfelelő pártkönyvvel
rendelkező vállalkozó kliensek cégeibe lehet önteni a
pénzt. Minél jobban elhúzódik az egész sztrádaügylet,
annál többet; az ilyen jó üzlet a mienkhez hasonló kor-
mányoknak és az őket hatalomban tartó üzleti köröknek.
De nem lenne csoda, ha közben a pályát gyakran sür-
gető, az ország „nemzeti” autómárkája mögött álló
nagyvállalat, amelyik a román gazdaság egyik motor-
jának számít, fogná magát, s elhúzna a szó szerint is
melegebb marokkói tájakra, ahol már a román sztráda-
eposz ideje alatt új gyárat húzott fel magának, ahonnan
gyorsabban elláthatja európai vásárlóit, mintha a re-
gátból vonatoztatná hozzájuk az autószállítmányokat.
Akkor közel félmillió újdonsült munkanélkülinek lehetne
magyarázni a román gazdasági csoda rejtelmeit.

Szándékosan hibáznak?
(Folytatás az 1. oldalról)

Ország – világ

(Folytatás az 1. oldalról)

Görögország negatív példájára hivatkozva elutasítja
az eurózóna bővítéséről szóló brüsszeli javaslatot
Christian Kern osztrák kancellár és Sebastian Kurz
osztrák külügyminiszter – hangzott el az osztrák
közszolgálati Ö1 rádió csütörtöki műsorában.

Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke szerdán
azt mondta, hogy a jövőben az uniós tagállamoknak automa-
tikusan az eurózóna tagjává és a schengeni övezet részévé kel-
lene válniuk.

A kancellár utalt a maastrichti szerződés kritériumaira és
azt szorgalmazta, hogy a gazdasági, az adócsalással, valamint
a bér- és szociális dömpinggel kapcsolatos kérdésekben „több
Európára” van szükség. „Míg ezek a feladatok előttünk állnak,
az eurózóna bővítésének nincs értelme, hiszen ez csak növelné
a problémás területeket” – jelentette ki Kern, aki egyben az
Osztrák Szociáldemokrata Párt (SPÖ) vezetője, a rádiónak
adott nyilatkozatában. Meglátása alapján Görögország a példa
arra, hogy mi történik, ha egy ország csak korlátozottan telje-
síti a feltételeket. „A végén csak a probléma lesz több és nem
az európai együttműködés” – mondta.

Sebastian Kurz – aki egyúttal az Osztrák Néppárt (ÖVP)
elnöke – a rádiónak nyilatkozva kijelentette: az eurózóna és a

schengeni övezet mindenki számára nyitott, aki teljesíti a
megadott feltételeket. Meglátása szerint el kell kerülni, hogy
megismétlődhessen a görögországi helyzet, emiatt mindenki-
nek teljesíteni kell a szabályokat és később be is kell tartania
azokat. 

Heinz-Christian Strache, az ellenzéki, az ÖVP-től jobbra
álló Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) vezetője is bírálta Juncker
tervét, és arra emlékeztetett, hogy néhány uniós tagállam
egyáltalán nem kíván az eurózóna tagja lenni. „Nyilvánvalóan,
aki nem akarja, azt nem lehet kényszeríteni rá” – mondta az
Ö1 rádiónak Strache, és Junckert „centralistaként” jellemezte,
aki szerinte Nagy-Britannia unióból való kilépéséből semmit
nem tanult. Strache szerint, mivel nem működik az uniós külső
határok védelme, hibás lenne a schengeni övezetet kibővíteni
olyan államokra, mint Bulgária, Románia vagy Horvátország.

A Zöldek pártjának vezetője, Ulrike Lunacek és a Neos li-
berális párt elnöke, Matthias Strolz is kétségének adott hangot
a schengeni övezet kiterjesztésével kapcsolatban, de kiálltak
az eurózóna bővítése mellett. Lunacek szerint mindennek fel-
tétele a közös gazdaságpolitika és az összehangolt adópolitika
lehetne. (MTI)

Kern elutasítja az eurózóna bővítéséről szóló 
brüsszeli javaslatot

Új keret felállítására tett javaslatot csütörtökön az
Európai Bizottság a külföldi befektetések ellenőrzé-
sére, hogy szükség esetén meg lehessen védeni az
uniós országok stratégiai vállalatait az EU-n kívüli
felvásárlástól.

A brüsszeli testület szerint erre azért van szükség, mivel
előfordulhat, hogy külföldi befektetők olyan stratégiai jelen-
tőségű beruházásokra törekednek, amelyek révén kritikus fon-
tosságú európai cégeket vonhatnak ellenőrzésük vagy
befolyásuk alá.

A külföldi felvásárlások a kritikus infrastruktúrák és tech-
nológiák területén sérthetik az európai érdekeket, s azt a ve-
szélyt hordozzák magukban, hogy bizonyos harmadik
országok a beruházásaikkal csökkenthetik az EU technológiai
előnyét vagy akár a kontinens biztonságát is veszélyeztethetik
– hangsúlyozta a bizottság.

Mint írták, egy tagállamot sem köteleznének a keretben
való részvételre, tizenkét országban azonban már jelenleg is
létezik hasonló mechanizmus.

Jyrki Katainen gazdasági növekedésért felelős biztos hoz-
zátette: az EU így is a világ egyik legnyitottabb beruházási

rendszere marad, ráadásul a keret megőrzi a szükséges nem-
zeti rugalmasságot, a befektetések átvilágításánál ugyanis to-
vábbra is a tagállamoké lesz az utolsó szó.

A tájékoztatás szerint a bizottság 2018 végéig alapos elem-
zést készít az EU-ba irányuló közvetlen külföldi befektetési
folyamatokról, azon stratégiai ágazatokra összpontosítva, me-
lyek ellenőrzése biztonsági vagy közrendi okokból aggályokat
vethet fel, különösen ha a beruházó harmadik ország tulajdo-
nában vagy ellenőrzése alatt áll, vagy jelentős állami támoga-
tásban részesül.

Ezzel párhuzamosan a bizottság bejelentette, hogy tárgya-
lásokat kezdeményeztek egy multilaterális bíróság létrehozá-
sára, amely a beruházási vitákkal foglalkozna.

Emellett azt is közölték, hogy javaslatot tettek az uniós sza-
badkereskedelmi tárgyalások megindítására Új-Zélanddal és
Ausztráliával. Kiemelték továbbá: ezentúl minden korábbinál
átláthatóbb módon fognak zajlani a kereskedelmi tárgyalások,
a nemzeti és a regionális parlamenteket a folyamat első nap-
jától tájékoztatni fogják.

Jean-Claude Juncker, a testület elnöke szerdán arról számolt
be, hogy ezen egyeztetéseket még a bizottság mandátumának
végéig, 2019-ig le szeretné zárni. (MTI) 

Az EB új keretet hozna létre a külföldi befektetések
ellenőrzésére

A verekedő szóvivő megbüntetését követelik

Az Európai Parlament szerdai strasbourgi plenáris
ülésén a képviselők az azeri pénzmosási botrány ki-
vizsgálását követelték, és állásfoglalásban sürget-
ték az „azeri mosoda” néven elhíresült korrupciós
botrány szálainak felgöngyölítését.

Az EP képviselők elítélik, hogy „Azerbajdzsán és más au-
toriter rezsimek megpróbálnak törvénytelen módszerekkel be-
folyást szerezni az európai döntéshozók között”. Véleményük
szerint a Parlamentnek ki kellene vizsgálnia az ügyet és hatá-
rozott intézkedéseket hozni az ilyen korrupciós esetek meg-
előzésére. 

A korrupció az emberi jogok csorbulásának egyik legin-
kább elhanyagolt területe, az EU-nak pedig tennie kellene a
fokozottabb korrupcióellenes nemzetközi együttműködésért.
A vonatkozó – a korrupció és az emberi jogi sérelmek kap-
csolatát vizsgáló – állásfoglalást 578 szavazattal, 19 ellené-
ben, 68 tartózkodás mellett fogadták el.
Javaslatok az EU-nak

Ugyanakkor javaslatokat is megfogalmaztak az Európai
Unió számára, mindenekelőtt azt, hogy szerepeljen antikor-
rupciós záradék a harmadik országokkal kötött megállapodá-
sokban, szorosan és folyamatosan figyeljék az uniós pénzből

finanszírozott projekteket a helyi hatóságokkal együttmű-
ködve, illetve, hogy ha másképp nem megy, vessenek be
szankciókat vagy függesszenek fel megállapodásokat az em-
beri jogok sérelmét okozó rendszerszintű korrupció esetén. A
javaslatok között szerepelt, hogy támogassák és védelmezzék
a független médiát, a civileket és „whistle-blowereket”, akik
a veszély ellenére feltárják az ilyen eseteket. Végül pedig azt,
hogy kerüljön minél hamarabb az orosz Szergej Magnyitszkij
meggyilkolásáért felelős 32 orosz állami hivatalnok nevét tar-
talmazó szankciós lista a Tanács elé, és léptessenek életbe
szankciókat a szóban forgó emberek ellen.

Petras Auštrevičius (ALDE, LT) jelentéstevő elmondta: „A
Lux Leaks, a Panama-iratok és az orosz, azeri pénzmosodák
eseteiből is jól látszik, hogy a korrupció nem ismer határokat,
és drámai következménye van a döntéshozatalra. Ebben a je-
lentésben a nemzeti és nemzetközi testületek számára a leg-
magasabb etikai és átláthatósági követelmények fenntartását
sürgetjük, az EU tekintetében pedig olyan jogi keretek felál-
lítását, amelyek kiiktatják a csalás és korrupció minden for-
máját”. (mózes)

(Forrás az Európai Parlament Tájékoztatási Irodája Ma-
gyarországon).

A korrupció nem ismer határokat
Az EP-képviselők 

az „azeri pénzmosoda” felgöngyölítését sürgetik



Megoldódott minden kérdés
Nincsenek létszámgondok a

nyárádszeredai Bocskai István el-
méleti középiskolában sem, ahol a
most kezdődő tanévben 394 diák-
kal számolnak. Négy cikluskezdő
kilencedik osztály indult, elméleti
és szakoktatási vonalon egyaránt
kettő-kettő, és azok teljesen betel-
tek – mondta el Fülöp László igaz-
gató. A természettudományok –
intenzív angol és a filológia – in-
tenzív német osztályokba 28-28 ta-
nuló jutott be, míg a kereskedelmi
szakosztályban 30, az autószerelő-
mechanika osztályban 31 tanulója
van az iskolának. A többi évfolya-
mokon akad olyan osztály, ahol
kevesebb a diák, de átlagban véve
a tavalyi tanévhez képest nőtt az
osztályok átlagos diáklétszáma.
Posztliceális szakon egy osztály
indult, a növényvédelmi technikusi
kétéves képzésre az idén 32 sze-
mély jelentkezett. A tanári kar tel-
jes, a tanévnyitó napján a
matematika katedrán a helyet be-
töltötték, így két kollégát leszá-
mítva szakképzett tanárok
oktatnak az intézményben.

A magyar állami és helyi önkor-
mányzati hozzájárulással idén
épült autószerelő tanműhelynél is
az utolsó simítsokat végzik az épü-
leten, szigetelik a tetőzetet, hama-
rosan befejezik a kerítés építését –
mutatott rá az igazgató. A tanmű-
helybe bekerültek a szükséges fel-
szerelések, mint fékpad, emelő,
futószögállító berendezés, kerék-
cseréhez szükséges eszközök, eze-
ket a hét folyamán fel is szerelik.
Az elmúlt napokban az önkor-
mányzat jóvoltából befejezték az
épület körüli térkövezést, aszfalt-
szőnyeget terítettek le, de a kerítés
is a város hozzájárulásával készül. 
Külön engedéllyel is

Az erdőszentgyörgyi Szent
György szakközépiskolában az el-
méleti oktatásban egy filológia
osztály indult, az is a román tago-
zaton. Mivel csupán 9 tanuló je-
lentkezett, szükséges volt a
tanfelügyelőség különengedélye az
osztály beindítására. A szakoktatás
terén 22 diákkal indult magyar
tannyelvű élelmezés-turizmus
szakosztály, de a szak további év-

folyamain s ugyanúgy a faipari
szakon sincsenek gondok a diák-
létszámmal – mondta el Léta Áron
igazgató, hozzátéve, hogy idén
mintegy húsz diákkal szaporodott
a létszám a tizenegyedik és tizen-
kettedik osztályokban, meglepő
módon nagy számban döntöttek
úgy a tanulók, hogy a szentgyörgyi
tanintézetbe iratkoznak vagy
éppen visszairatkoznak az eddig
máshol tanuló diákok. Egy kétpro-
filú osztály is indul, ahol a faipari
szakon 9, az esztétika-szépségápo-
lás terén 8 diák kíván tanulni
ebben a tanévben. Erre az osz-
tályra is külön egedélyt kértek, s
mivel hasonló nincs a környéken,
remélik, hogy meg is kapják a jó-
váhagyást. Az alsóbb tagozaton
sincsenek különösebb gondok a
létszámmal, idén három előkészítő
és két ötödik cikluskezdő osztály
indult – mutatott rá az intézmény-
vezető.
Nincsenek 
magyar elméleti osztályok

Míg Szovátán és Nyárádszere-
dában jó az együttműködés az ön-
kormányzat és az oktatási
intézmények között, egyelőre saj-
nos ez nem mondható el Erdő-
szentgyörgyről, ahol különböző
okok miatt akadozik a kommuni-
káció is az utóbbi években. Oly-
annyira, hogy az önkormányzat
nem is képviseltette magát a hétfői
tanévnyitón, mert szerinte „hosszú
idő óta szervezetlen, és ki kell
mondani, néha igénytelen tanév-
nyitók és tanévzáró rendezvények
jellemzik az iskolánkat”. A tanítás
kezdete kapcsán kiadott nyilatko-
zatban Csibi Attila Zoltán polgár-
mester érintette az egyik
különösen fájó erdőszentgyörgyi
kérdést is, hogy két éve nem indult
magyar tannyelvű elméleti kilen-
cedik osztály, mivel „a közösség
háta mögött és igénye ellenére, az
akkori igazgató a megyei tanfel-
ügyelőséggel karöltve egy tollvo-
nással megszüntették a magyar
elméleti oktatást”. 

Tóth Domokos volt igazgató
szerint többnyire a politikum bea-
vatkozása miatt jött létre az a bal-
szerencsés helyzet, amely nyomán
az iskolától elvették a magyar
tannyelvű kilencedik osztályt –

tudtuk meg az érintettől. Ugyanis
abban a tanévben külső támogatás-
sal magyar osztályokat szerettek
volna Segesváron létrehozni, és
szükség volt egy többletosztályra.
Ezért azt kérték, hogy Erdőszent-
györgy mondjon le a filológia osz-
tályról, ahová – az év eleji
felmérés tükrében – csupán három
tanuló iratkozott volna. Tóth úgy
érzi, ezt a kérdést felsőbb szintű
egyezkedések nyomán már előre
eldöntötték, mert „tőlem hivatalo-
san nem kérték, hogy lemondjak
az osztályól, én sem mondtam le
róla”. Az iskola három kilencedik
osztályt igényelt, s bár Tóth tudott
megoldást a kellő gyereklétszám
biztosítására, mégis elvették a ma-
gyar elméleti osztályt. Nem ez volt
az első alkalom, amikor a kisvá-
rosban csak két kilencedik osztály
indult, de hogy a megye ne veszít-
sen egyszerre két magyar osztályt,
egyesek belementek az általa poli-
tikainak vélt játszmába. Úgy érzi,
ő mindig a helyi közösség érdekeit
nézte, de ebben az egy kérdésben
jóhiszemű volt és nem volt kellően
határozott, s ezt egyesek kihasznál-
ták, majd kihátráltak mellőle, min-
dent az ő nyakába „varrtak”.
Egyáltalán nincs szó a tanfelügye-
lőséggel való karöltésről – nyoma-
tékosított Tóth Domokos,
hozzátéve, hogy már a legelején
értesítette a polgármestert és az
RMDSZ helyi választmányát a fel-
sőbb szándékról. Nem érzi magát
vétkesnek a kérdésben, de mivel
utólag mindenki őt vádolta az osz-
tály feladásával, megtette a kellő
lépést és lemondott az igazgatói ál-
lásról. 

Ugyancsak a gyereklétszám az
oka annak, hogy azóta sem indult
kilencedik osztály magyarul – mu-
tatott rá Léta Áron jelenlegi igaz-
gató. A tavalyi felmérések azt
mutatták, hogy csak hat jelentkező
lesz ebbe az osztályba, ezért a tan-
felügyelőség az ő és a vezetőtanács
döntése ellenére tavaly sem enge-
délyezte az indítandó osztályt. Idén
sem volt más a helyzet, csupán 15
gyerek végzett a nyolcadik osz-
tályban, a jobb tanulókat eleve már
más városok iskoláiba íratták, így
a többiek Szentgyörgyön csak a
kétprofilú osztályba iratkozhattak
be.
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Kijevben ült össze szerdán a
nemzeti kisebbségek védel-
méért felelős román–ukrán
kormányközi vegyes bizott-
ság plénuma. A felek az ülés
végén közös nyilatkozatot
írtak alá, amelyben vállalják,
hogy újból napirendre tűzik
mindazokat a kérdésköröket,
amelyek 1997, vagyis a bi-
zottság megalakulása óta fel-
merültek a felek érdekeinek
védelmében.

A külügyminisztérium, a határon
túl élő románokért felelős tárca, az
oktatási, a kulturális minisztérium
képviselőiből, valamint az interet-
nikai kapcsolatokért felelős ügyosz-
tály, az egyházakért felelős
államtitkárság és a Romániai Ukrá-
nok Szövetségének küldötteiből
álló román delegációt Alexandru
Victor Micula államtitkár vezette.

A külügyminisztérium tájékozta-
tása szerint a román fél arra kérte
ukrán tárgyalópartnereit, hogy mi-
előtt Ukrajna államelnöke kihir-
detné a kijevi parlament által
elfogadott új tanügyi törvényt, kér-
jék ki a Velencei Bizottság (európai
bizottság a demokrácia érvényesí-

tésére a jog eszközeivel), valamint
az Európai Biztonsági és Együttmű-
ködési Szervezet (EBESZ) nemzeti
kisebbségekért felelős főbiztosának
véleményét a vitatott jogszabályról.

Az ülés egy közös nyilatkozat alá-
írásával zárult, amelyben mind a
közös konklúziókat, mind a felek el-
térő véleményét rögzítették. Ugyan-
akkor vállalták, hogy a bizottság új
ülésszaka során újból napirendre
tűzik mindazokat a kérdésköröket,
amelyek 1997, vagyis a bizottság
megalakulása óta fontosnak bizo-
nyulnak a felek számára.

A külügyi tárca közleménye le-
szögezi, hogy a kijevi tárgyalások
során Románia küldöttsége a nem-
zeti kisebbségekhez tartozó szemé-
lyek védelmére vonatkozó
nemzetközi normák jóhiszemű tisz-
teletben tartását szorgalmazta mind
az Ukrajnában élő románok, mind a
Romániában élő ukránok tekinteté-
ben. A nemzeti kisebbségek védel-
méért felelős román–ukrán
kormányközi vegyes bizottság az
Ukrajna és Románia között 1997.
június 2-án aláírt jószomszédi meg-
állapodás értelmében jött létre.
(Agerpres) 

A külügy a Velencei Bizottsághoz
küldené az ukránokat

Közintézmények vagy ma-
gánvállalkozók által meghir-
detett gyakornoki prog-
ramokban vehetnek részt a
16 évnél idősebbek, legtöbb
hat hónapig. A kormány szer-
dán fogadta el a gyakornok-
ságot szabályozó törvény
tervezetét.

A kormány közleménye szerint a
tervezetet a parlament elé küldik,
azzal a kéréssel, hogy sürgősségi el-
járással vitassák meg és fogadják el.

A gyakornoki programokban
részt vevő fiatalok szakmai tapasz-
talatra tehetnek szert és olyan isme-
reteket szerezhetnek, amelyek
hozzájárulhatnak ahhoz, hogy
könnyebben találjanak majd mun-
kát maguknak.

A tervezet értelmében a munka-
adók az alkalmazottak létszámához
képest legtöbb ötszázaléknyi helyre

vehetnek fel gyakornokokat,
ugyanakkor a bruttó minimálbér
legalább 50 százalékát kell kiutal-
niuk gyakornoki fizetésként a fiata-
lok számára.

A törvénytervezet szerint a gya-
kornokok naponta 6 órát dolgozhat-
nak, hetente legtöbb 30 órát öt
napon keresztül, és két nap pihenő
követi ezt, ugyanakkor a fiatalok
nem túlórázhatnak. Azok a munkál-
tatók, akik a program végeztével al-
kalmazzák is a gyakornokot,
támogatást kérhetnek az államtól.
Amennyiben két évig foglalkoztat-
ják az alkalmazottat, az állam 4.856
lejes támogatást ad a vállalkozás-
nak.

A kormány hangsúlyozta, hogy
2015-ben a fiatalok munkanélküli-
ségi rátája 22%-ra esett vissza, de
még így is kevéssel az EU-s átlag
fölött van. (Agerpres) 

Törvénytervezet 
a gyakornokságról

Nincs gond a létszámmal

Nyilatkozat
az ukrán oktatási törvény módosításával

kapcsolatban
A Külhoni Magyar Oktatási Tanács (KMOT) tiltakozik az ukrán parla-

ment által elfogadott oktatási törvény ellen. A törvény az ország alkotmá-
nyát és nemzetközi vállalásait semmibe véve megfosztja a nemzetiségi
kisebbségeket az anyanyelven való tanulás lehetőségétől, amivel létalap-
jukat szünteti meg. A határon túli magyarság anyanyelvű intézményrend-
szerét támogató szervezetként aggodalommal tölt el bennünket a
törvénymódosítás annak tudatában, hogy az anyanyelven való tanulás le-
hetősége a kisebbség megmaradásának záloga, az államnyelv elsajátítása
nem történhet az anyanyelv kárára egyetlen kisebbség esetében sem.

A Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége által szervezett magyar
iskolák országos tanévnyitó ünnepségén fogalmazódott meg a közös fel-
lépés szükségessége a Kárpát-medencei magyar oktatási szervezetek ré-
széről. Ezért a KMOT Ukrajna elnökéhez fordul azzal a kéréssel, hogy
ne írja alá ezt a kisebbségek, így a kárpátaljai magyarok megmaradását is
alapjaiban veszélyeztető törvényt. 

Lászlófy Pál István,
a Külhoni Magyar Oktatási Tanács elnöke 

Burus-Siklódi Botond,
a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének elnöke



Ahogy írásaimban többször emlegettem,
Arany János sohasem járt Marosvásárhelyen,
de Erdélyben sem, ezzel szemben a fia, Arany
László tett egy népmesegyűjtő utat Erdély-
ben, és Marosvásárhelyen is járt.

Mikor két évvel ezelőtt nekifogtam Arany
János és Mentovich Ferenc barátságáról
című cikksorozatom megírásához1, akkor
még nem olvastam Mentovichnak azt a leve-
lét, amiben beszámol Arany Lászlónak náluk,
Marosvásárhelyen tett látogatásáról. Ezért
akkor a Népújságban szó szerint ezt írtam:
„Szerintem még érdekes kérdés, hogy vajon
Arany László2, Arany János népmeséket és
néphagyományokat gyűjtő fia járt-e Maros-
vásárhelyen. Néhány szerző azt írja, hogy
Arany László járt Marosvásárhelyen, és biz-
tos, hogy felkereste Mentovichékat is, de én
erre nem találtam egyértelmű bizonyítékot.
Tény, hogy Arany László tett egy érdekes nép-
rajzgyűjtő erdélyi körutat, de sajnos nem tud-
juk ennek pontos útvonalát. Tudni kell, hogy
Arany László özvegye – Szalay Gizella3 –
nagy kort ért meg, László halála után férjhez
ment az Arany-kutató Voinovich Gézához4, de
1945 januárjában, Budapest bombázásakor
a Voinovich-villát találat érte, és akkor halt
meg Arany László özvegye, akkor pusztultak
el a legértékesebb családi Arany-relikviák,
köztük igen értékes Arany János-kéziratok is!
Így elpusztultak Arany László feljegyzései, le-
velezése, ezért volna fontos és érdekes kiku-
tatni Arany László erdélyi útvonalát.”5

Csak később olvastam, hogy
Mentovich Ferenc 1861. december 18-

án Marosvásárhelyről írott levelében újból
meghívja Arany Jánost Erdélybe, és beszá-
mol arról, milyen nagy öröme telt abban,
hogy fia, Arany László meglátogatta őt
Marosvásárhelyen. 

„Rég az ideje, mióta készülök neked meg-
írni, mekkora örömet, mekkora meglepetést
szerzett nekünk Laczid köztünk volt megjele-
nése. A három egyenlőn szálas, egyenlőn
bátor, és ismeretszomjas ifjú mindenkire, hol
csak megjelentek élénk benyomást tett:
Dumas kalandszomjas és vállalkozó „les
trois mousquetaires”-jét láttuk magunk előtt.
Midőn eddigi útjok rajzát adák nem győztünk
betelni Laczi tréfásan élénk, Adám [!] Bandi
sarcasticus, és Zombori komoly előadásával.
Mond meg Laczinak, hogy nagyon megörven-
deztetne mind engem, mind Szabó collegámat
ha röviden tudósítana útjok további folyamá-
ról, minő pontokat érintettek, mennyiben
használhatták utasításainkat, ajánló levele-
inket!..

Hát te édes Jánosom nem veszed reá
magad hogy a jövő nyáron a Székelyföldre
bekukkints. Bizony megilletne egy kis szóra-
kozás, s én kezeskedem, hogy valódi szórako-
zásod lesz, az eddigi utat kivéve Pesten is
csak úgy teheti, ha szerencséje jó körökbe ve-
zeti, ha olyakkal jöhet érintkezésbe, kikről
ragad reá valami. Ezért az a bizodalmas ké-
résem van hozzád, s kedves nődhöz: vegyétek
Gyula fiamat egy kis figyelembe, parancsol-
játok meg neki: tartsa kötelességének becses
házatokat olykor-olykor meglátogatni. Külö-

nösön [!] Laczi sok jó és hasz-
nos tanáccsal szolgálhat neki,
ki – amint örömmel értesül-
tem – dicsőséggel futotta meg
azt a pályát,’ melyre Gyula
épen indulandó. Fiam még el
sem indult, s útja már is egy
kis jóval van kapcsolatban,
alkalmat ad ugyanis nekem,
hogy neked írjak. Nem egy-
szer ragadtam tollat kezembe,
hogy kijelentsem részvétünket
azon nagy veszteséget illető-
leg, mely titeket oly fájdalma-
san ért – de mindannyiszor
kiesett a toll kezemből. Ily fáj-
dalomban’ nem sokat ér a vi-
gasztalás. A sors egy vagy
más alakban mindenkin fölve-
szi arcát [?] – titeket nemcsak
megfináncolt de valóságosan
megrabolt. Míg e veszteség
nem ért, mindig hittem, hogy
meglátlak Erdélyben, hiszen
te képzetedben Atillával, a hunnusok közt
élsz, lehetlennek tartottam, hogy a hunok ma-
radékait, a székelyeket meg ne látogasd –
most már kedélyállapotodba elképzelve le-
mondtam a reményről, pedig mily örömmel
kísértelek volna el a Rikára, Firtosra, Bálvá-
nyosra. Hanem édes Jánosom, ha a hegy nem
jöhet Mahumedhez, Mahumed megy a hegy-
hez: én addig nem akarok meg halni, míg
meg nem látogatlak, míg együtt Tilli-tulli ref-
rénjével el nem fújjuk a „Vasvári verebeket”,
nem fogom kívánni, hogy – mint a kedves em-
lékű Kőrösön – te vezesd a primot, elég leend,
ha egy-egy kontrázó hanggal bele belemor-
dulsz. A napokban jártam vitézségem színhe-
lyén Krakkónál, elmosolyodtam, midőn
eszembe jutott rajzod, s mint kented reám a
„krakkai cérnát”. Szeretett nődet a kedves
emlékű komámasszonyt, Anikómmal együtt
tisztelve, Téged és Laczit barátilag ölelve, va-
gyok a ki mindig voltam. 

Szerető tisztelő barátod Mentovich”6

Tehát Arany László 1861. december 18.
előtt, nagy valószínűséggel 1861 őszén tett
egy erdélyi körutat és népmesegyűjtő er-
délyi kirándulást! Ez az Arany László-féle
körút, Szabó Sámuelt, a kiváló néprajzost, és
magyartanárt is nagyon érdekelte.

Ezért aztán kerestem a tárgyi (levéltári) bi-
zonyítékokat arra vonatkozóan, hogy Arany
László hol járt Marosvásárhelyen. Sokáig
csak a fent említett Mentovich-levélre buk-
kantam. Éppen ezért nagyon megörvendtem,
amikor a Marosvásárhelyi Állami Levéltár
Ms-i Ref. Kollégium Fondjában találtam az
érdekes aláírások gyűjteményében Arany
László aláírását is. Arra gondoltam, hogy ez
újabb adalékokat tartalmaz Arany László ma-
rosvásárhelyi útjáról. Sajnos, a várakozásom-
mal ellentétben az Arany László aláírását
tartalmazó okiratok korabeli hivatalos nyom-
tatványon szerepelnek. Arról van szó, hogy

Arany László magas beosztású hivatalnok
volt a Földtehermentesítési Hivatalban, és a
körleveleket, amiket leküldtek a megyéknek,
azokat hivatalból Arany László is aláírta.
Talán csak az egyik okirat egy picikét szemé-
lyesebb, de sajnos az sem magánlevél! De
azért néhány főbb dolgot kiemelnék ezekből
az Arany László által is aláírt körlevelekből.
(Mindenesetre említésre méltó, hogy a refor-
mátus kollégium korabeli könyvtárnoka vagy
levéltárosa fontosnak tartotta, hogy Arany
László eredeti aláírását egy levéltári dosszi-
éba összegyűjtse. Ha Ő (lehet, hogy Koncz
József volt) fontosnak tartotta megőrizni,
annyival inkább illik nekünk ezt méltányolni
és számontartani!

Természetesen még alapos kutató találhat
levéltári adatokat és tárgyi emlékeket is
Arany László erdélyi körútjával kapcsolato-
san, sőt meg is rajzolhatja ennek útvonalát.
(E célból például a Teleki Téka olvasónapló-
ját is érdemes alaposan átkutatni, vagy más
naplókat és levelezéseket.) Arany László kö-
zölt népmeséi alapján is lehetne rekonstruálni
egy lehetséges útvonalat!

1 Lásd: Arany János és Mentovich Ferenc ba-
rátságáról (I.-IX:) 2015. október 23-tól 2016. ja-
nuár 8-ig.

2 Arany László (1844–1898), költő, műfordító,
népmesegyűjtő, Nagyszalonta országgyűlési kép-
viselője.

3 Szalay Gizella (1857–1945), Arany László öz-
vegye, utóbb Voinovich Géza felesége.

4 Voinovich Géza (1877–1852), irodalomtörté-
nész, Arany-kutató, Szalay Gizella második férje.

5 Ez a rész az „Arany János és az erdélyiek”,
Népújság, 2017. február 17-i számban jelent meg!

6 Arany János összes művei, szerkeszti Korom-
pay H. János, XVII. kötet. Arany János levelezése
(1857–1861), Universitas Kiadó, Budapest, 2004.
Pp. 635-636.

IRODALOM
Arhivele Naţionale, Direcţia Judeţeană Mureş,

Fondul Colegiul Reformat Tg-Mureş, Documente
economice. Număr actului 372.

Arany László Marosvásárhelyen
Oláh-Gál Róbert  

Arany László
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A világ nagyvárosaiban lévő fák évente
több mint 500 millió dollár értékű „szolgál-
tatást nyújtanak” azzal, hogy tisztábbá, élhe-
tőbbé teszik a városi környezetet – számította
ki egy nemzetközi kutatócsoport.

Az Ecological Modelling című online fo-
lyóiratban közzétett tanulmányukban a szak-
emberek tíz megapoliszt – Peking, Buenos
Aires, Kairó, Isztambul, London, Los Ange-
les, Mexikóváros, Moszkva, Mimbi és Tokió
– tanulmányozva jutottak arra a következte-
tésre, hogy a fa alapú ökoszisztéma előnyei-
nek évi átlagértéke 505 millió dollárt tesz ki
nagyvárosonként, ami azt jelenti, hogy egy

négyzetkilométernyi fa 1,2 millió dollár hasz-
not hoz, egy városlakóra lebontva 35 dollár
haszna van a fáknak.

A fák által nyújtott szolgáltatások értéke
könnyen növelhető azáltal, hogy még több fát
ültetünk el – idézte Theodore Endrenyt, a
New York államban lévő Syracusa Környe-
zettudományi és Erdészeti Főiskola tanárát,
a tanulmány vezető szerzőjét a Phys.org tu-
dományos-ismeretterjesztő hírportál.

A kutatók felbecsülték a városokban lévő
fás terület nagyságát, és azt, hogy hogyan já-
rulnak hozzá a 10 metropolisz ökosziszémája
szolgáltatásaihoz, mint a légszennyezés csök-

kentéséhez, nagy mennyiségű esővíz elveze-
téséhez, az épületek fűtésével és hűtésével
kapcsolatos energiaárak csökkentéséhez, a
szén-dioxid-kibocsátás ellensúlyozásához.

„A fák közvetlen és közvetett előnyökkel
szolgálnak az épületek hűtésére, a hőhullá-
mok idején az emberek szenvedéseinek csök-
kentésére. A közvetlen előnyök az
árnyékbiztosítás, ami hűvösebben tartja a vá-
rosi környezetet, a közvetett a nagy mennyi-
ségű csapadék elpárologtatása, ami szintén
hűvösebb levegőt eredményez – magyarázta
Endreny. A legtöbb ember nincs is tisztában
a városi fák szolgáltatásaival, köztük azzal,

hogy kivonják az emberi szervezetre veszé-
lyes szálló port a levegőből azáltal, hogy azt
megkötik leveleiken, energiát takarítanak
meg az ember számára azzal, hogy hűtik a le-
vegőt, és felfogják a hideg téli szeleket, a
nyári forróságot okozó napsugárzást, elnyelik
és tárolják a szén-dioxidot.

Ha ezeket az eredményeket a társadalmi-
gazdasági rendszer nagyobb skálájára helyez-
zük el, nyilvánvalóvá válik, milyen
mértékben támogatja a természet egy ember
vagy közösség jólétét azáltal, hogy ingyen
nyújt szolgáltatást számára” – mondta Sergio
Ulgiati, a nápolyi Parthenope Egyetem pro-
fesszora, a tanulmány egyik társszerzője.
(MTI)

A gólya vándor-útra kelt,
De még zöldel hegy és mező;
Minő szép nyájas ősz vagyon!
A napsugár az ágakon
Másodvirágot csalt elő. 

– írta volt Tompa Mihály az Őszi képek
első darabjában, s így folytatja a másodikban,
az őszi pirkadatot, a korányt megénekelve:

Rózsás tavasz
S arany kalászos nyár nyomában,
Lassú halál
Gyilkos fuvalma száll
A hűvös őszi éjszakában.
Kél a korány,
De a vidék beteg!
Sápadt fűszálin a mezőnek
Fagyott könycsepp remeg. 

Szeptember a földműves lét, a csillagászat
s a naptár is szempontjából jeles hónap.
Mivel az ókori mediterránumban a mezőgaz-
dasági munkák ritmusához igazodott a társa-
dalmi lét megannyi eleme, az iskolakezdés is
szeptember közepére esett.

Az ókori Róma szeptemberi ünnepeinek
legjelentősebbje a capitoliumi triász, Jupiter,
Júnó és Minerva templomának felavatásáról
emlékezett meg szeptember 13-án. Mint
Hahn István írja, ezen a napon az egész sze-
nátus megjelent a templomban, és nagy közös
lakomán megvendégelte a három istent. Ez a
szokás a sikeres aratás és szüret hálaadásün-
nepévé vált. Az isteneknek feltálalt fogások
a föld az évi ajándékaiból készültek. Az e nap

a szentély falába vert szög az évek számítását
szolgálta, s arra vezethető vissza, hogy volt
idő, amikor szeptember 1-jével kezdték az
évet. Szeptember idusát mindössze 9 nap vá-
lasztja el az őszi nap-éj egyenlőségtől, az
előtte eltelő 9 nap, a novendialis, pedig ki-
lencnapos, kilencedik napon végbemenő ün-
nepet jelölt a római naptárban.

Hervad, hervad a föld határa!

– folytatja Tompa a harmadik képben. 

Az őszi fáknak ágirúl,
Sárgult levél könnyen lehull
Halk esti szél fuvallatára.
Hogy is ne hullna levele
Szegény fának a sír fele?
Fenn őt ugysem marasztja már
Harmat, dal és meleg sugár.

Hegy-völgyön mélán bolygok én.

– felelteti rá a IV. képet. 

A halvány ősznek idején;
Oly bús az érzés, mely kihoz
A völgy beteg virágihoz!
A miként a tó csendes vizében
A sárgult fák hű rajzban állnak:
Borongó lelkem tűköre
A haldokló ősz fájdalmának!

Minden oly ünnepélyes, hallgatag – veszek
még egy sort kölcsön Tompa ötödik őszi ké-
péből. Ezzel feltarisznyázva indulok ősz eleji
sétámra a természettudomány-történet he-
gyein-völgyein. Ha időd engedi, tarts velem,
kedves Olvasóm!

538 éve, 1479. szeptember 17-én született
Ferrarában Celio Calcagnini itáliai asztroló-
gus, költő, író, filozófus. 1517-19 közt Ma-
gyarországon élt, Budán csillagászati
műszereket készítettek megrendelésére.
Elsők közt állította, hogy a Föld mozog, erről
értekezést írt 1525 körül, mely nyomtatásban
csak 1544-ben jelent meg, „Arról, hogy az ég
áll és a Föld mozog” (Quod coelum stet et
terra moveatur) címmel. Valószínűleg krak-
kói utazása idején ismerhette meg Koperni-
kusz tanait a nagy lengyel mester egyik rövid
kéziratos munkájából.

281 éve, 1736. szeptember 16-án halt meg
a gdanski születésű Daniel Gabriel Fahren-
heit német fizikus. Ő készített először meg-
bízható hőmérőket, 1714 és 1715 között
borszesszel, ezután pedig higannyal töltve.
Hőmérsékleti skáláján 0-val azt a pontot je-
lölte, amely az 1709. évi leghidegebb hőmér-
sékletnek felelt meg, az emberi test
hőmérsékletét pedig 96 foknak választotta.
Így a víz fagypontja 32-nek, forráspontja
pedig 212 foknak adódott. Kísérleteivel ki-
mutatta, hogy a folyadékok forráspontja a
légköri nyomással változik, ennek alapján
szerkesztett a légnyomás mérésére termo-ba-
rométert. Folyadékok sűrűségének mérésére
hidrométert konstruált. Ő volt az első, aki a
vizet a fagypont alá tudta hűteni anélkül,
hogy az megfagyott volna (túlhűtés). A róla
elnevezett hőmérsékleti skálát még ma is
használják, főleg angol nyelvterületen.

198 éve, 1819. szeptember 18-án született
Jean Bernard Léon Foucault francia fizi-
kus. 1850-ben megállapította, hogy a fény a
vízben lassabban halad, mint a levegőben.
Ugyanebben az évben – forgótükrök segítsé-
gével – megmérte a fény sebességét, eredmé-
nye 1%-on belül megegyezik a ma ismert
helyes értékkel. Nevét elsősorban híres inga-
kísérlete őrzi, mellyel bizonyította, hogy a
Föld saját tengelye körüli forog. 1851-ben a
párizsi Panthéonban egy 67 méter hosszú
dróton lengő, nehéz vasgömb mozgását ele-
mezte: az inga alá helyezett homokos felüle-
ten az inga egy nap alatt egy sokágú
csillagalakzatot rajzolt. Ez csak úgy lehetsé-
ges, ha a beindított ingamozgás alatti terület
fordul el a fix ponton felfüggesztett, mozgó
inga alatt.

160 éve, 1857. szeptember 17-én született
Konsztantyin Eduardovics Ciolkovszkij
orosz fizikus, az űrhajózás alapelveinek első
megfogalmazója, a korszerű rakétatechnika
elméletének megalapozója. Első könyve, a
Szabad tér, már 1883-ban a rakétát tartotta
az űrközlekedés egyetlen lehetséges megol-
dásának. 1896–1897 között felismerte a re-

aktív meghajtás általános törvényét. Ez az
1903-ban közzétett, róla elnevezett képlet a
rakétamozgásra vonatkozó alapegyenlet. E
téren kidolgozott elveit A világűr kutatása
reaktív meghajtású eszközökkel című mun-
kájában adta közre. 1929-ben a többlépcsős
rakétákról értekezett. Megálmodta a modern
űrkutatás kérdéseinek nagy részét, a folyé-
kony hatóanyagtól a torlósugár-kormányig és
az űrhajósok többgenerációs kozmikus raké-
tájáig, melynek fedélzetén mesterséges gra-
vitációt hoz majd létre az űrhajó forgása, és
zárt ökológiai rendszer teszi lehetővé az
anyagok regeneratív körforgását. Halála is
szeptemberre esik: 1935. szeptember 19. óta
keresi igazát a kozmikus terekben.

124 éve, 1893. szeptember 16-án született
Szent-Györgyi Albert. 1917-ben szerzett
Budapesten orvosi oklevelet, majd Európa
több városában tanult biológiát, élettant,
gyógyszertant, illetve fizikát és kémiát. Az
1920-as évek végén ismeretlen anyagot fede-
zett fel a mellékvesében, amelyet hexuron-
savnak nevezett el. Miután második
doktorátusát megszerezte Cambridge-ben,
1931-től újra Magyarországon dolgozott, és
a szegedi tudományegyetemen növényekből
próbálta kivonni a korábban felfedezett anya-
got. Végül a paradicsompaprikával folytatott
kísérletei során azonosította a hexuronsavat
a C-vitaminnal, és segítségével a paprikából
kiinduló C-vitamin gyártásának módszerét is
kidolgozták Szegeden. A témakörben folyta-
tott kutatásaiért 1937-ben kapott élettani-or-
vosi Nobel-díjat. 1947-től kezdve az Egyesült
Államokban élt, és főként az izomműködés,
a rosszindulatú daganatok, valamint a sejt-
szintű szabályozás területén folytatott kuta-
tásokat.

26 éve, 1991. szeptember 19-én találták
meg Ötzit, egy több ezer éves mumifikálódott
férfit, az Alpok Ötz-völgyi gleccserében,
Ausztria és az olasz Dél-Tirol határán. A két
ország antropológusai ádáz harcot vívtak bir-
toklásáért...

Ezzel visszaérkeztünk a mába. Most?

Most fél tíz van és ősz

– kezdi versét Csukás István –

a kertben lángol egy fa,
a szomszédban iskolacsengő szól,
szeptemberi muzsika…

Hasonló, iskolacsengős, békés őszi sétákat
kívánva, maradok kiváló tisztelettel. 

Kelt 2017-ben, szeptember idusán
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A tó csendes vizében a sárgult fák hű rajzban állnak

Kiss Székely Zoltán

A természet kalendáriuma (CCLXXII.)

Sápadt fűszálin a mezőnek fagyott könnycsepp remeg

Kiszámolták a nagyvárosokban lévő fák hasznának értékét



Kultúrtörténeti kutatásaim közben bukkan-
tam rá a Kolozs megyében, Gyalun született
Gyalui Farkas sokirányú szellemi tevékeny-
ségére. 1891-ben könyvtártisztnek nevezték
ki a kolozsvári egyetemi könyvtárhoz. 1892-
ben bölcseletdoktori oklevelet nyert, 1896-
ban az említett könyvtár őre lett. Magas
szintű, megbízható munkájával kivívta, hogy
1911-ben kinevezték könyvtárigazgatónak az
egyetemi könyvtár élére. De már előtte Er-
dély egyik kiemelkedő szakértője lett a
könyvtári tudományoknak, erre alapozva
1901 óta a kolozsvári egyetemen a könyvtári
tudományok magántanára lett. 

Nemzedékek sorát ismertette meg az ókori
könyvtárak létrejöttével, helyével, működési
módjával. Megvilágította hallgatóinak, hogy
könyvtári jellegük volt az asszír–babiloni ék-
írásos cserépgyűjteményeknek. 

Egyiptomban és Ázsiában már Krisztus
előtt a XIX. században voltak könyvtárak,
csakhogy ezekben papirusztekercseken tárol-
ták az ismereteket. A legrégebbiek közé tar-
tozott a Memphiszben, Szuzában,
Jeruzsálemben létrehozott könyvgyűjtemény,
más néven könyvtár. 

Általa ismerték meg a kolozsvári egyetemi
hallgatók az alexandriai könyvtár értékeit, sa-

játosságait. Megtudták, hogy Alexandriában
éltek a tudományos irányzatok elindítói és
művelői, akik a Ptolemaioszok bőkezűsége
által oly helyzetbe jutottak, hogy irodalmi és
tudományos munkásságuk kevés megszakí-
tással mintegy 800 évig tartott (Kr. e. 300-tól
Kr. u. 500-ig). Ebben könyvtárban írta meg
Eukleidész a Kr. e. III. században geometriá-
ját. Itt fejlesztette Eratoszthenész a csillagá-
szati földrajzot, Hipparchosz az észlelő
csillagászatot. Itt gyűltek össze az asztronó-
miai észlelések, melyek a spekuláció helyébe
léptek. Az Alexandriában állami költségen
élő tudósok a tudományok mindenik ágát
művelték, az addig ismert anyagot kutatták
és rendezték. Tudományos munkásságuk in-
kább a meglévő tanítása volt, mint újabb
igazságok felfedezése. Közös lakhelyük a
múzeum volt, melyben tisztán a tudomány-
nak éltek: folyvást gyarapodó alapítványok
gondoskodtak függetlenségükről. A múzeum-
hoz tartozott a nagy könyvtár, melyben Kr. e.
250 körül mintegy 490.000 tekercset őriztek.
Egy másik nagy könyvtár a Szerápis templo-
mában állott (42 ezer tekercs). E könyvtárak
használata végett, valamint a tudós könyv-
tárőrök tanításainak meghallgatására az egész
világból idejártak. A nyugati és keleti tarto-
mányokban élt s hírre vergődött orvosok és
tanárok, bölcselők és papok, számfejtők és

csillagászok mind Alexandriába jártak és ott
tanultak, az ott-tartózkodást tudományos ké-
pesítésnek tekintették. 

Sajnos, a világtörténeti események, a belső
erkölcsi és szellemi fejlemények ezt a köz-
pontot sem hagyták érintetlenül. A terjedő ke-
reszténység erősen támadta a pogány görög
hagyományok veszélyes székhelyét, s Cara-
calla pénzügyi zavarain a múzeumi alapítvá-
nyok elkobzásával segített. A nagy görög
filozófusok tanításai fennmaradtak. A görög
szellem fenntartotta magát, amíg az arabok
hódító serege föl nem dúlta a várost (Kr. u.
642). A görög szellemet az arab váltotta fel.
A könyvtár először Alexandria ostrománál,
Julius Caesar idején égett le, később Antonius
Cleopátrának ajándékozta a pergamumi kirá-
lyok könyvtárát. II. Teodosius császár Kons-
tantinápolyba vitette a megmaradt könyveket. 

A dolgozatom első részében szóba került a
kolozsvári egyetemi könyvtár mint nagy je-
lentőségű tudományos-művelődési intéz-
mény. Az eltelt 108 évben a tanulóifjúság sok
ezer tagja gyakran ide járt ismereteit gyara-
pítani, egyetemi dolgozatai megírására, vizs-
gára jegyzetelni, anyagot gyűjteni. A doktori
dolgozatok, könyvek megírásához is itt ta-
lálta meg a legtöbb forrást. A fenti okok miatt
indokoltnak találom, hogy felidézzem az
egyetemi könyvtár létrejöttének előzményeit,

a legfontosabb humán tényezők számbavéte-
lét és az impozáns szecessziós épület felhú-
zásának, alakításának évét, valamint az
avatás ünnepélyes mozzanatait. 

Tervezője Giergl Kálmán és Korb Floris
volt. Az építést Reményik Károly kolozsvári
vállalkozó irányította 1906-ban és 1907-ben,
az év végén már állt az építmény. Az ünne-
pélyes felavatásra 1909. május 18-án került
sor. 

Az előzményekről tudjuk, hogy az Erdélyi
Múzeumot 1859-ben alapították, és ez 34.156
kötetét használatra átadta a kolozsvári egye-
temnek. Ehhez az újonnan létrehozott egye-
tem hely híján különböző gyűjteményekben
őrzött 11.134 kötettel járult. Így az egyetemi
könyvtár működését 45.000 kötettel kezdte
1874-ben, az épülő egyetem egyik földszinti
részében, Szabó Károly, az EME múzeumő-
rének igazgatása alatt. Szabó Károly három
évtizedes (1859–1890) múzeumőri és 
húszesztendős egyetemi könyvtárigazgatói
működése alapozta meg az egyesített könyv-
tár későbbi fejlődését. Az ő nevéhez fűződik
az önálló könyvtárépület felépítésének gon-
dolata is. Szabó Károly halála után, 1891-ben
Ferenczi Zoltánt nevezték ki igazgatónak.
Kilencévi igazgatása idején újjáalakult a
könyvtár. 1899-ben Pestre hívták, ő lett a Bu-
dapesti Tudományegyetem Könyvtárának az
igazgatója. 

1900. augusztus 3-tól Erdélyi Pál vette át
a könyvtár igazgatását. Szervezőkészségével
és szaktudásával az egyetemi és múzeumi
könyvtárat az ország legkorszerűbb intézmé-
nyévé fejlesztette. Nevéhez fűződik a mai
gyönyörű épület felépítése, berendezése, és a
benne folyó tudományos munka megszerve-
zése. Az ő kívánsága volt, hogy a különböző
termek rendeltetésük szempontjából köves-
sék a bázeli egyetemi könyvtár beosztását. 

A katalógusterem: új találmányú fiókok-
ban, rögzítve „téglány alakú kartonlapokra”
vannak feljegyezve a könyvtárban lévő köny-
vek. 

Engedtessék meg nekem néhány szemé-
lyes emlék felidézése. Legalább 50 alkalom-
mal kerestem címeket, műveket a
katalógusteremben, és jegyzeteltem az olva-
sóteremben. Akkor tapasztaltam az állomány
rendezettségét, hiszen a részleg felelősének
kezébe adott kérőlap után 5-6 perc múlva
megkaptam a kért műveket. A rendszer kidol-
gozásához annak idején Gyalui Farkas szak-
író is hozzájárult. 

Forrásmunkák: Révai nagy lexikona, IX.
kötet; Lászlóffy Aladár – Házsongárd; inter-
net. A Kolozsvári Egyetemi Könyvtár  Forrás: Wikipédia

Gyalui Farkas                 Forrás: Erdélyi Digitális Adattár
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Gyalui Farkas, a tudós könyvtárigazgató 
(1866–1952)

Márton Béla

Új együttest alapított az év elején
Fülöp Imre, a Defender zenekar front-
embere. Talán sokan nem tudják,
hogy a marosvásárhelyi születésű, Er-
dély egyik legjobb gitárosaként is-
mert zenész második keresztneve a
Gábriel, ezt a nevet viseli az új együt-
tes is. A zenei stílus pedig, amelyet a
formáció képvisel, egészen más, mint
a Defenderé – derült ki beszélgeté-
sünk során. 

– Mikor született meg a Gábriel együttes?
– Idén januárban jött a zenekar alapításá-

nak ötlete, az első produkciónk pedig márci-
usban készült el. Tudomásom szerint ez az
egyedüli, magyar nyelven latin zenét játszó
együttes. Ugyanakkor népzenei hatások is
vannak benne.

– Mi késztetett a váltásra?
– A Defender 22 éves, 15–16 éves gyer-

mekek voltunk, amikor létrehoztuk. Úgy
gondolom, nincs abban semmi különös, hogy
azóta sokat változott a zenei ízlésem. A latin
zenéhez a párom révén kerültem közel, ő
ugyanis latin táncos, és egy ideje én is járok
táncórákra. Szóval teljes mértékben azono-
sultam ezzel a világgal. 

– Kik alkotják az új zenekart?
– Rajtam kívül minden tag budapesti, a

produkciók is a magyar fővárosban készül-
nek. Egy elég nagy együttesről van szó, a

basszusgitár és a dob mellett a trombita, il-
letve kubai ütőhangszerek is megszólalnak
benne. Nagykoncerteken nyolcan lépünk kö-
zönség elé, a kisebb fellépéseken hatan zené-
lünk. A zenekar magja, azaz az állandó tagok:
Rabi Bálint basszusgitáros, Barabás Dávid
gitáros és Magna Mihály dobos. A fúvósok,
perkások rendszerint vendégzenészek.

– Hogyan állt össze a csapat?
– Ez egy elég érdekes történet. Márciusban

Budapesten stúdiózenészekkel készült el az
első dal. Ezután keresett meg a jelenlegi basz-
szusgitárosunk, hogy csatlakozna a kezdemé-
nyezéshez. Valahogy így indult… Aztán
elkezdődtek a közös próbák, új dalok szület-
tek. Mára már a munkakapcsolatból barátság
lett, egy nagyon jó kis közösséggé váltunk. 

– Túl vagytok már az első koncerten is.
– A tervezettnél egy évvel hamarabb sike-

rült ezt összehozni. Augusztus 26-án léptünk
fel először Kibéden.

– Mesélj egy kicsit a dalokról és a hoz-
zájuk készült videoklipekről.

– Az első dal, a Nélküled nem vagyok jó át-
menetet képez a pop és a latin zene között. A
másodikban már jobban érvényesül a latin
beütés. Ami a videoklipeket illeti, az elsőt Er-
délyben, a Bekecs-tetőn forgattuk Sály Ró-
bert operatőrrel. A második videoklip a Nem
is kell már semmi című dalhoz Budapesten,
illetve Segesváron készült. A dalszöveget
Bodnár Istvánnal közösen írtuk. A dal zenei-
ségében egy erőteljesen latin stílust, a meren-
guét képviseli. 

– Készül-e új dal a közeljövőben?
– Egy magyar-spanyol duettet tervezünk

reggaetón stílusban. Jelenleg tárgyalásokat
folytatunk a spanyol énekes kiválasztására. 

– Milyen további terveitek vannak?
– Az év végén szeretnénk megtartani Bu-

dapesten az első önálló koncertünket, és azt
tervezzük, hogy minden évben legyen egy
ilyen összegző produkciónk. 2018-ban sok új
dallal, videoklippel szeretnénk megajándé-
kozni a közönséget, és tervezünk egy lemezt
is, amit nyáron mutatnánk be.

– Mikor ismerkedhet meg a Gábriellel a
marosvásárhelyi közönség?

– Októberben a bornapokon készülünk fel-
lépni, erről most zajlanak a tárgyalások.

– Mostanában nem látni gitárt a kezed-
ben. Nem hiányzik?

– Egyáltalán nem mondtam le erről a régi
szenvedélyről. Ha az új zenekarban nem is,
más zenei projektekben, illetve különböző
felkéréseken és természetesen szabad perce-
imben otthon is sokat játszom a húrokon.

Gábriel, az új együttes
Latin zene magyarul

Nagy Székely Ildikó
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Biobazár 
Marosvásárhely, Forradalom u. 4. szám

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

A Kobak 
könyvesbolt 

ajánlata
Kapható

Marosvásárhelyen,
Győzelem tér 

18. szám, 
valamint online,

a www.bookyard.ro
webáruházban

A megjelölt sorokban, oszlopokban szereplő helyes megfejtéseket szeptember 28-
ig a Népújság címére (Dózsa György u. 9. szám) beküldők – két személy – egy-egy
könyvet nyerhetnek. A pályázati szelvényt kérjük kivágni és a borítékra ráragasz-
tani. (Egy borítékban csak egy pályázati szelvény szerepelhet.) 

A két rejtvény azonos számú meghatározásait keverve közöljük. A megjelölt
négyzetekbe kerülő betűket folyamatosan összeolvasva, Kertész Mihály által ren-
dezett, 1942-ben bemutatott Oscar-díjas film címét kapjuk. Könnyítésül egy betűt
előre beírtunk.

VÍZSZINTES: 1. Tétlenül várakozik – Képes folyóirat. 7. Kínai hosszmérték – Ember,
románul. 8. Margarinmárka – Teher, nehezék. 9. Kimonó öve – Számítógépmemória-típus.
11. Összevissza vág! – Japán, olasz és német gépkocsijelzés. 12. Kukoricadara – Sémi
nép. 14. Régi római aprópénz volt – Kettőzveegyik nagyszülő. 15. Rábeszél, mozgósít –
Istállószolga. 18. Kegyetlen római császár volt – Vas-szén ötvözet. 19. Festőeszköz – Spa-
letta, ablakvédő. 22. Aroma – Varrni kezd! 23. Karol – Sovány ló. 25. Hézag – Spanyol,
francia és belga autójelzés. 27. Azonos betűk – Oxigén, trícium és kálium vegyjele. 28.
Dal – Startvonal. 30. Sürgető szócska – Kupec egynemű hangzói. 31. Ókori itáliai nép –
Rendszeres sajtókiadvány.    

FÜGGŐLEGES: 1. Alvás közben látjuk – Magyar író volt (Ferenc). 2. Hazai sóstó –
Tépdes, ráncigál. 3. Orvosi csont – Arrafele! 4. Lábbal illet – Lárma. 5. Utánoz – Könyv
vásárlója. 6. Németh László egyik regénye – Spanyol teniszező (Rafael). 10. Termetes –
Kedvelt női név. 13. Virág is lehet ilyen – Sántít. 16. Szószegő – Vizsgafeladat. 17. Róma
folyója – Vízitündér. 20. Szárított fű – Rongydarab. 21. Házhely – Megfog. 24. Szicíliai
vulkán – Ruhaféleség. 26. Csendes bajor! – Szelén és foszfor vegyjele. 29. Szabadba –
Román személyes névmás.     

Koncz Erzsébet

A NOBEL-DÍJAK 50 ÉVE (3.)
című pályázat nyertesei:

SÁNDOR JÓZSEF, Marosvásárhely, 
Nárcisz u. 8B/19. sz.

MAKKAI IRMA, Marosvásárhely, 
Parângului u. 32/11. sz.

A pályázati rejtvény megfejtése:
MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS; GRANIT;

WALD; HARTLINE; BÉKEDÍJ.
Kérjük a nyerteseket, 

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

telefonszámon.

Megfejtések a szeptember 8-i számból:
Klasszikus (Ikrek): Szentély
Skandi: Sokszor kívánom, hogy inkább ló-
versenyezne, kártyázna vagy lumpolna
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VÍZSZINTES: 1. Vegyész, MTA lev. tag, 150 éve született (Frigyes). 6. Unitárius
püspök, író, 275 éve született (István). 11. Olasz város. 12. ..., hajrá! 13. Orvos, MTA-
tag, író, 150 éve halt meg (Pál). 18. T. Gautier műve. 20. Gabonát vágó. 21. Máltai, 
magyar és spanyol autójel. 22. Azonban. 23. Cégféle. 24. Helyező, tevő. 25. Pascal (röv.).
26. Átható hangot hallat. 28. Decebal népe. 29. Büntető törvénykönyv (röv.). 30. Bőrönd.
32. Paripa. 33. Zeusz egyik kedvese. 34. Jövendőmondás. 35. Francia festő, 100 éve
hunyt el (Hilaire Germain Edgar). 38. ... Stanley Gardner (krimiíró). 40. Hajófar. 41.
Kedvetlen. 42. Ramiz..., albán politikus. 44. Nagy testű papagáj. 46. Félig tart! 47. Ter-
mészetfölötti lény. 49. Az esemény előtt. 50. A plutónium és az urán vegyjele. 51.
Marosvásárhelyi tanár, író, 150 éve született (Lajos). 52. Vegyészmérnök, tanár, 
szakíró, 150 éve született (Ignác).

FÜGGŐLEGES: 1. Lóbetegség. 2. Szibériai folyam. 3. Idegen férfinév. 4. Utat mu-
tatva kísér. 5. Koreai autómárka. 7. Villamos töltések mozgása. 8. Csuk. 9. Sodrás. 10.
Kuruc ezredes, francia tábornok, 275 éve halt meg (György, báró). 13. Olasz
operaszerző, karmester, 150 éve halt meg (Carlo Emanuele). 14. Latin költő (VI. sz.).
15. Oldatban felvitt fénymáz. 16. Előtag: fül. 17. Keleti táblás játék. 19. Bő. 21. Málészájú.
23. A tetejére. 25. Levélhordó intézmény. 27. Parancsoló. 28. Velence ura volt. 30. Knock
out (röv.). 31. Cipőrész lehet. 32. Bolgár pénz. 34. Közöl, hírt ad róla. 35. Rangadó. 36.
Férfinév (jan. 22.). 37. Paleobotanikus, MTA lev. tag, 175 éve született (Móric). 39.
Lengyel futballista. 41. Az Elba cseh neve. 43. Osztrák folyó. 45. Régi hosszmérték (kb.
0,8 m). 48. A stroncium vegyjele. 49. Német személynévmás. 50. Peru gépkocsijele.

L.N.J.

SZEPTEMBERI 
ÉVFORDULÓK (1.)PÁ

LY
ÁZ

AT
I 

SZ
EL

VÉ
NY

PÁLYÁZATI REJTVÉNY

FT

R

Y

E B

T

L

Szerkeszti: Kiss Éva 767.

T 

R L

OA



2017. szeptember 15., péntek ___________________________________KÖZLEMÉNY – HIRDETÉS___________________________________________ NÉPÚJSÁG 17

A Mureş Insolvency SPRL, a csődbe
jutott SOCOR KFT. (székhely:
Marosvásárhely, Raktár utca 30.
szám, C161-es iroda) cégfelszámolója
újabb 

nyilvános árverést  szervez 
az adós tulajdonában levő alábbi javak
értékesítésére:
– hegesztőkészülék – 1.280 lej,
plazma-hegesztőkészülék – 4.800 lej,
Hilti ütvefúró – 552 lej,  2000 eV-os
vibrátor – 134 lej, görgős körfűrész –
940 lej, áramfejlesztő – 2.000 lej,
görgős hegesztőkészülék –1.600 lej,
kétmotoros pantográf – 2.000 lej,
multifunkcionális WCM15 – 60 lej,
vízadagoló – 17,6 lej, Opel Combo
Tour 1,4 személygépkocsi – 460 lej. 
Az árak nem tartalmazzák a héát. 

Az árverés a cégfelszámoló
székhelyén (Marosvásárhely, G-ral
Ghe. Avramescu utca 4. szám)
szeptember 22-én 12 órakor lesz, és
hetente péntekenként megismétlik
ugyanabban az időpontban, a javak
értékesítéséig. 
Az árverésen azon fizikai/jogi
személyek vehetnek részt, akik/-
amelyek megvásárolják a feladat-
füzetet, kifizetik a kikiáltási ár 10
százalékát kitevő részvételi garanciát,
valamint a részvételi díjat 24 órával a
közvetlen tárgyalást  megelőzően. A
részvételi garanciát a Socor Kft. (RO
2527948) MKB Romexterra Banknál
nyitott számlájára kell átutalni,
számlaszám:
RO62CRDZ002A000340476001. 
Bővebb tájékoztatást a 0265/269-700,
0265/261-019, 0745-146-096-os
telefonszámokon nyújtanak. 

A B&B Insolvency Solutions IPURL –  székhelye: Csíkszereda, Márton Áron utca 18. szám, P4, Hargita
megye –, a csődbe jutott Dedrád-Bátosi Almatermesztők Mezőgazdasági Társasága  cégfelszámolójaként 

nyilvános árverést szervez
a következő ingatlan eladására:
– 2291 négyzetméteres terület, telekkönyvszáma 50221/Bátos, kataszterszáma 116/1/2, helyrajzi száma
132/1/2, a dedrádi 14-es farmon, Maros megyében, rajta gyümölcsválogató csarnok és betonozott platform,
amelyek nincsenek feltüntetve a telekkönyvben.  Az ingatlan kikiáltási ára: 119.948 lej, az ár nem tartalmazza a
héát .
Az árverésen részt vehetnek fizikai és/vagy jogi személyek, akik igazolják, hogy letétbe helyezték a kikiáltási ár
10 százalékát és kifizették a feladatfüzet árát, továbbá  a részvételi díjat az árverés előtt 24 órával. 
Az árverésre a felszámoló székhelyén kerül sor 2017. szeptember  22-én 10 órakor. Ha a javak nem kelnek
el, az árverést minden pénteken megismétlik, ugyanabban az időpontban,  a javak eladásáig. 
Bővebb felvilágosítás  a  0366/100-551 és a 0748-836-713-as telefonszámon.

A B&B Insolvency Solutions IPURL –  székhelye: Csíkszereda, Márton Áron utca 18. szám, P4,
Hargita megye –, a csődbe jutott Sintech Kft. cégfelszámolójaként 

nyilvános árverést szervez
a következő javak  eladására:
– Hétvégi ház – Gödemesterháza községben, Mesterháza falu 19/C szám, Maros megye –, amihez
egy 477 négyzetméteres telek tartozik. A víkendház azbesztcement tetővel fedett, téglából épült
földszinti és fából épült emeleti részből áll.  Az épület (4 szoba, 2 előszoba, terasz) 1992-ben épült,
tartozik hozzá egy filagória is  (nincs telekelve).  A javak együttes kikiáltási ára: 55.250 lej.
Az árverésen részt vehetnek fizikai és/vagy jogi személyek, akik igazolják, hogy letétbe helyezték a kikiáltási
ár 10 százalékát és kifizették a feladatfüzet árát, továbbá  a részvételi díjat az árverés előtt 24 órával. 
Az árverésre a felszámoló székhelyén kerül sor 2017. szeptember  22-én 13 órakor. Ha az ingatlan
nem kel el, az árverést minden pénteken megismétlik, ugyanabban az időpontban,  a javak eladásáig. 
Bővebb felvilágosítás  a  0366/100-551 és a 0748-836-713-as telefonszámon.



ADÁSVÉTEL, BÉRBEADÁS

ELADÓ 3 szobás lakás a Kornisa sé-
tányon. Tel. 0757-570-788. (-I)

ELADÓ 120 m2 ház 10 ár kerttel + 1
ha kaszáló. Tel. 0744-479-281.
(3717-I)

ELADÓ ház Galambodon. Tel. 0265/261-
023. (2912)

ELADÓ Deményháza 1. szám alatt, a
főúton falusi parasztház telekkel együtt.
Tel. 0740-192-092. (3486)

ELADÓ 5 szobás emeletes ház és
melléképületek Mezőbergenyében. Tel.
0746-754-221. (3528)

ELADÓ ház Szentgericén, a központ
közelében. Tel. 0743-874-410, 0741-597-
505. (3759)

KIADÓ egyszobás, teljesen bútorozott
tömbházlakás központi helyen. Tel. 0720-
411-760. (3707)

KIADÓ vagy eladó egyszoba-össz-
komfortos lakrész közös udvaron a
Köztársaság téren. Tel. 0745-383-
739. (3661-I) 

KIADÓ kétszobás, felújított tömbház-
lakás a Moldovei utcában. Tel. 0744-
572-889. (3645-I)

KIADÓ kétszobás tömbházlakás a
Szabadság utcában. Tel. Tel. 0740-
076-300. (3603-I)

ELADÓ a November 7. negyedben 2
szobás, III. emeleti, 40 m2-es lakás,
hőszigetelve, alkudható áron. Ára:
44.000 euró. Tel. 0744-208-719.
(3767)

SÜRGŐSEN vásárolok 2 vagy 3 szo-
bás tömbházlakást Marosvásárhe-
lyen. Azonnali fizetési lehetőség. Tel.
0755-309-832. (3768-I)

SÜRGŐSEN bérbe vennék magán-
házat vagy 3 szobás tömbházlakást
központi zónában. Tel. 0755-309-832.
(3768-I)

ELADÓ tizenkét hektár terület a Ditró
melletti Orotva falu felső határában,
aminek több mint fele erdő, s a többi
kaszáló. Napos, déli oldal, alkalmas
hétvégi ház építésére vagy állatfarm
létesítésére. Érdeklődni az alábbi te-
lefonszámokon: 0365/432-062, 0741-
376-929. (3414-I)

ELADÓ sürgősen 11 ár beltelek
Marossárpatakon. Tel. 0740-653-491.
(3608)

ELADÓK: váltóeke, szimpla eke (4-es),
kombinátor, tárcsás kaszák, gabonaőrlő
(malom), mechanikus gereblye,
kockakőprés, 450 literes vegyszerező, 5
kW-os áramgenerátor (220 V - 380 V),
béka és lapdöngölő, 380 V-os
betonkeverő. Tel. 0743-860-354, 0745-
404-666. (3616)

ELADÓ új, elektromos tolószék
fogyatékkal élők számára. Érdeklődni a
0740-851-209-es telefonszámon, keddi
és csütörtöki napokon 17-19 óra között.
(3399)

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

ELADÓK nagyon olcsón, alkudható
áron: könyvesszekrény, kanapé, ágy-
neműtartó, íróasztal, közepes méretű
férfi- és női bőrkabát, ócskavas. Tel.
0724-546-804. (3515-I)

TŰZIFA eladó házhoz szállítva. Tel.
0758-548-501. (1545)

ELADÓ házi bor – 6 lej/liter. Tel. 0745-
279-701. (3638)

ELADÓ héjatlan tökmag és kukorica-
fejtő gép. Tel. 0747-480-255, 0746-
090-353. (3539-I)

A hirdetési rovatban megjelent 
közlemények, reklámok tartalmáért 

a hirdetésfeladó 
vállalja a felelősséget!

REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, GARÁZSKAPUK és egyéb árnyékolástechnikai cikkek, auto-
matizált változatok nagy választékban. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-638. (sz.-I)

TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német REHAU profilokból. Tel. 0265/266-425,
0265/511-439, 0745-379-638. (sz.-I)

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

NÉMETORSZÁGI gyermekpénz- és adó-visszaigénylés teljes körű ügyintézése. UNIONTAX, Predeal
utca 10. szám. Tel. 0773-372-571. (19221-I)

MAROSVÁSÁRHELYI ÁLLATPATIKÁBA ÁLLATORVOST alkalmazunk. Előnyök: napi nyolcórás
munkaidő, szabad hétvége, vonzó, teljesítményalapú bérezés. Az önéletrajzokat a kobakdoki@yahoo.com
e-mail-címre várjuk. (19276-I)

A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz tapasztalattal rendelkező: RECEPCIÓST, MEDENCE-
KARBANTARTÓ SZEMÉLYZETET, gyermekek számára ANIMÁTORT, PINCÉRT, SZOBALÁNYT. Tel.
0722-268-866. (60258)

A PORCUŞORUL POFTICIOS VENDÉGLŐ KERESKEDELMI DOLGOZÓT alkalmaz vonzó fizetés-
sel + bónuszok. Tel. 0748-591-437. (3417)

NÉMETORSZÁGI MUNKÁRA B kategóriás jogosítvánnyal rendelkező SEGÉDMUNKÁST keresünk,
férj-feleség is jelentkezhet. Önállóan dolgozó ASZTALOS SZAKMUNKÁST keresünk évi kb. 6 hónap
munkára, megegyezés alapján. Tel. 00-49-157-36-36-8521. (3242-I)  

BURKOLÓ SZAKEMBERT keresek dániai munkára. Tel. 00-45-287-46366. (3475)

FIATAL HÖLGYEKET felveszünk CUKORDÍSZEK GYÁRTÁSÁRA. Tel. 0745-520-408. (19288-I)

ALKALMAZUNK AUTÓBÁDOGOST, AUTÓFESTŐT és SEGÉDMUNKÁST. Tel. 0745-832-391.
(19291-I)

ÁTFOGÓ, SEJTSZINTŰ FELMÉRÉS. Többféle vizsgálat egy áron. Programálásért hívja a 0740-030-
250-es telefonszámot. (3578)

Szereted a kihívásokat? Gyere és légy a csapatunk része! A KOVÁCS PÉKSÉG PÉKEKET és PÉK-
SÜTEMÉNY-KÉSZÍTŐKET alkalmaz. Munkádért cserébe megbecsülés és versenyképes juttatás jár. Várjuk
önéletrajzodat a hr@kovacs.ro e-mail-címre vagy érdeklődj a 0744-403-114-es telefonszámon. (60319-I)

KFT. alkalmaz tapasztalattal rendelkező ASZTALOST, KŐMŰVES SZAKMUNKÁST. Tel. 0744-798-270.
(3524-I)

TERMOPÁN, REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK szerelése és javítása. Tel. 0744-504-536.
www.scprofoservsrl.bizoo.ro  (60337-I)

SÜRGŐSEN ALKALMAZUNK – azonnali kezdéssel – jókedvű, idős, nem fekvő úriember mellé munka-
kedvelő, aktív, kötelezettség nélküli KÖZÉPKORÚ HÖLGYET. Ajánlunk munkakönyves alkalmazást és
előnyös bérezést. A hajtási jogosítvány előnyt jelenthet. Érdeklődni a 0744-377-412-es telefonszámon min-
dennap 8-17 óra között. (19353-I)

A TORDAI CÉG alkalmaz hús- és hentesáruüzletébe ELADÓNŐT. Tel. 0744-681-130. (19281-I)

AUTÓMOSODÁBA AUTÓMOSÓKAT alkalmazunk nappali és éjjeli műszakra is. Tel. 0732-539-275.
(19300-I)

A MAROSVÁSÁRHELYI INRECO ÉPÍTŐIPARI MAGÁNCÉG KARBANTARTÓT/NEHÉZGÉP-
SZERELŐT alkalmaz. Az önéletrajzokat az inreco@inreco.ro e-mail-címre vagy a 0365/430-151-es fax-
számra várják. Érdeklődni a 0365/430-150-es telefonszámon. (19356)

NÉMETORSZAGI és HOLLANDIAI MUNKA férfiaknak, nőknek, pároknak gyárakba, illetve építke-
zésbe.  Tel. 0755-497-510, 0753-837-335, 9-17 óra között. (3757) 

A PARADIGMA KÖNYVESBOLT ÉS AJÁNDÉKBOLTJA NŐI, FÉRFI MUNKATÁRSAKAT keres
teljes és részidős munkaprogrammal. A fényképes önéletrajzokat a Székely Vértanúk utcai üzletekbe vagy
a paradigmaesoteric@gmail.com e-mail címre várjuk. (19359-I)

ALKALMAZUNK hétvégére TAXISOFŐRT fele-felében. Tel. 0746-045-457. (3763-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

A marosvásárhelyi G-ral Avramescu utca 4. szám alatti székhelyű Mureş
Insolvency SPRL, a csődbe ment Magnific Com  Kft. (Marosvásárhely, Bánát
utca 13/9.) cégfelszámolójaként 
nyilvános árverést szervez 
az adós cég következő vagyontárgyainak egyenkénti értékesítésére:
– műszaki felszerelés,  kikiáltási ár 1.137,50 lej
– szállítóeszközök, kikiáltási ár 3.100 lej
– mérőműszerek, valamint ellenőrző és beállító berendezések, kikiáltási ár
2.073,34 lej
– bútorzat, irodai berendezés, védőfelszerelés,  egyéb aktívák, kikiáltási ár 1.773,50
lej
A teljes lista az árakkal a felszámoló székhelyén tanulmányozható.  Az árak nem
tartalmazzák a héát. 
Ezenkívül termékcsaládonként egy-egy tömbben értékesítik a cég árumintákból
álló árukészletét  – gépkocsi-alkatrészek és -tartozékok, csavarok stb. – minimum
5.000 lej (héa nélkül) értékben. Kikiáltási ár: 19.304,19 lej + héa. Az árukészlet
részletes jegyzéke és az ár a felszámoló székhelyén tanulmányozható. 
Az árverést szeptember 22-én 13 órától tartják a felszámoló székhelyén, és
azonos időpontban megismétlik péntekenként, a javak értékesítéséig.  
Az árverésen azok a magán- és jogi személyek vehetnek részt, akik/amelyek
kifizetik  a kikiáltási ár 10%-ának megfelelő részvételi garanciát, a  részvételi díjat,
megvásárolják a feladatfüzetet 24 órával az árverés kezdete előtt. Bővebb
tájékoztatás  a 0265/261-019, 0265/269-700 vagy 0745-146-096-os
telefonszámon.

MEDJUGORJEI
ZARÁNDOKLAT 
– lelkigyakorlat –

2017. október 9-14. között.
Ára – 150 euró – mindent

tartalmaz.
Útlevél nem kell!

Lelkivezető: T. Hajlák Attila-István
Tel. 0742-698-166.

Zarándokoljon velünk! (sz.-I)
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SC Dürkopp Adler SRL, 
Marosszentgyörgy
str. Agricultorilor nr. 12.

Munkatársat keres számvezérlésű gépek 
kezelésére és csiszolói állások betöltésére

Amit kérünk: 
– Tanulási vágy;
– Megbízhatóság, komolyság, rugalmasság;
– Szakképzéssel rendelkezők előnyben részesülnek. 

Amit ajánlunk:
– Személyes betanítás
– Biztos, hosszú távú munka
– Vonzó fizetés (egyéni értékelés alapján)
– Ingyenes szállítás, étkezési jegyek
– Stimuláló multinacionális munkahelyi légkör.

Önéletrajzot és kísérőlevelet a cég székhelyén vagy e-mailen:
office@duerkopp-adler.ro , personal@duerkopp-adler.ro várunk

További információk a 0265/208-307-es telefonon. 

Kirándulás 
a Prislop-kolostorhoz 
szeptember 25–26-án 

A Nyugdíjasok Önsegélyző Egyesülete
(CARP) kirándulást szervez szeptember 25-én és
26-án a felsőszilvási Prislop-kolostorhoz (Arsenie
Boca sírjához), a vajdahunyadi kastélyhoz, Déva

várához és a gyulafehérvári várhoz. 
Indulás reggel 8 órakor az egyesület Marosvásárhely, Bolyai utca

36. szám alatti székhelye elől. Részvételi díj, amit iratkozáskor ki kell
fizetni, 140 lej tagonként, ami magába foglalja a szállítást busszal,
szállást háromcsillagos szállóban (vacsora, reggeli, ebéd), a belépőt a
vajdahunyadi kastélyba. Fontos: a kiránduláson résztvevőknél legyen
személyazonossági igazolvány és a legutóbbi nyugdíjszelvény. Bő-
vebb felvilágosítás a 0365/430-813 és a 0265/262-651-es telefonszá-
mon, 7–13 óra között.

A vezetőség



ELADÓ konyhabútor, szobabútor, lábbal
hajtható Monica varrógép. Keresek kiadó
2 szobás, kicsi, udvaros lakást. Tel. 0726-
672-838. (3721)

ELADÓ új elektromos tolószék és
egy új, összecsukható tolószék fo-
gyatékkal élők számára. Érdeklődni a
0788-288-249-es telefonszámon,
keddi és csütörtöki napokon 17-19
óra között. (3720-I)

GYÖNYÖRŰ, fehér, 3 hónapos bichon
kiskutyák eladók alkudható áron. Tel.
0740-138-349. (3730)

VÁSÁROLOK kutyaólat közepes termetű
kutyának. Tel. 0751-110-489. (3755)

ELADÓ Samsung televízió, kitűnő
állapotban. Tel. 0741-618-083. (3759)

ELADÓ új mosógép és remeteszegi
sírhely. Tel. 0365/428-691. (3761)

ELADÓK: sírhely, számítógép (moni-
tor, mouse, billentyűzet), irodai szék,
íróasztal, kétszemélyes kanapé. Tel.
0752-099-223. (3762-I)

TÁRSKERESÉS

53/176/96, ELVÁLT FÉRFI komoly
barátnőt keres komoly kapcsolatra. SMS-t
várok a 0744-208-719-es telefonszámra.
(3767)

MINDENFÉLE

ENGLISH WITH A BRITISH 
TEACHER
Angolnyelv-oktatás vizsgára és kül-
földre, brit tanárral. Tel. 0746-867-
769. (3615-I)

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-
anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-
ket, harmonikaajtókat, termopán
PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.
(3171)

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

FIGYELEM! Amíg nem késő és nincs
hideg, megjavítok ajtó- és ablakzárakat,
ha nem jó, kicserélem újjal. Tel. 0743-211-
281. (3410)

VÁLLALOK bármilyen bádogosmunkát,
tetőjavítást, „lindabozást”. Tel. 0751-847-
346. (3339)

FELKÉSZÍTEK matematikából. Tel.
0741-460-304. (3610-I)

INGYENES ENDOKRINOLÓGIAI
VIZSGÁLAT orvosi javallatra: pajzs-
mirigy-, mellvizsgálat, csontsűrűség-
mérés. Előjegyzés telefonon:
0740-158-526, 0265/311-771. 
(3480-I)

CÉG 15% KEDVEZMÉNNYEL vállalja:
háztetőkészítést (Lindab cserépből) és
javításokat, bádogosmunkát, cserép-
forgatást, bontást, belső-külső mun-
kálatokat, kapuk, kerítések készítését,
szigetelést stb. Tel. 0764-463-517. (3505)

HŰTŐK javítása lakásán, garancia. Tel.
0748-020-050. (3470)

A NYÁRÁDSZEREDAI PÁLINKA-
FŐZDE minőségi, olcsó és gyors ki-
szolgálást végez. Szállítást is
biztosítunk. Tel. 0744-483-809.
(19299-I)

FUVART, BÚTORHORDÁST válla-
lunk személyzettel. Tel. 0749-543-
104. (3654-I)

BÁRMILYEN munkát vállalunk: cserép-
forgatás, csatornatakarítás, új csatorna
készítése, famunkálatok, tetőkészítés.
Nyugdíjasoknak 10% kedvezmény. Tel.
0746-819-774. (3676)

PARKETTCSISZOLÁST vállalok.
Tel. 0747-346-252. (3666-I)

VILLANYSZERELÉST és javításokat
vállalok. Tel. 0752-277-527. (3697-I)

HEGESZTŐT és LAKATOST alkal-
mazok. Tel. 0766-519-187. (sz.-I)

HŰTŐK javítását vállalom lakásán,
és eladok használt hűtőket, fagyasz-
tókat garanciával. Tel. 0722-846-011.
(3415)

KÚTÁSÁST, -pucolást vállalunk és
kútgyűrűket árulunk. Tel. 0765-385-595.
(3728)

HATÉKONY, VEGYSZERMENTES
BIOTAKARÍTÁS az ön otthonában.
Tisztítunk kanapét, matracot, fotelt,
szőnyeget, babakocsit stb. Tel. 0758-
307-919. www.curateniebio.ro (3756)

MEGEMLÉKEZÉS

„Az igazak emlékezete áldott.”
(Péld. 10:7)
Kegyelettel emlékezünk
KOLCSÁR DOMOKOSRA
halálának 9. évfordulóján,
szeptember 17-én. Emléke
legyen áldott, nyugalma
csendes! Szerettei. (3695-I)

Sokszor megszakad szívünk,
rád gondolva,
sokszor nem tudjuk, hol vagy, 
merre, de mindig szeretünk 
jóságodért és igaz
szeretetedért.
Fájó szívvel emlékezünk a
szeretett családanyára,
BOTHA ERZSÉBETRE halá-
lának első évfordulóján. Férje,
Márton és fia, Zsolt. (-)

Megpihenni tértél, a fájdalmat
elhagyva, melyet remény-
kedve viseltél magadban.
Maradt a bánat és egy
csendes sírhalom, szerető
szívünkben örök gyász,
fájdalom. 
Fájó szívvel emlékezünk
szeptember 15-én id.
GIDÓFALVI ANDRÁSRA halá-
lának 2. évfordulóján. Emlékét
őrzi felesége, leánya, veje,
unokái, Márta és Tünde
családjukkal. (3664)

Szomorú szívvel emlékezünk
a szeretett férjre, apára,
nagyapára és dédapára, a
székelykakasdi id. GIDÓFALVI
ANDRÁSRA halálának 2.
évfordulóján. Emlékét őrzi
bánatos felesége, Ida, leánya,
Icu, fiai, Andris és Árpi
családjukkal. (3664)

Az idő múlik, szállnak az évek,
de a mi szívünkben megmarad
emléked.
Kegyelettel emlékezünk szep-
tember 15-én id. GIDÓFALVI
ANDRÁSRA halálának má-
sodik évfordulóján. Felesége,
Ida, fia, András, menye, Ilus,
unokája, Melinda és két
dédunokája, Andris és Márk.
(3718-I)

Nem az a fájdalom, amitől
könnyes lesz a szem, hanem
amelyet magunkban hor-
dozunk egy életen át némán,
csendesen.
Szomorúan emlékezünk szep-
tember 15-én KOVÁCS LAJOS
ákosfalvi lakosra halálának 6.
évfordulóján. Csendes és
zavartalan legyen pihenésed.
Akik ismerték és szerették,
gondoljanak rá kegyelettel!
Szerettei. (mp.-I)

Szomorú szívvel emlékezünk
szeptember 18-án a kört-
vélyfájai születésű DEMETER
MIKLÓSRA halálának ne-
gyedik évfordulóján. Nyu-
godjon békében! Emlékét őrzi
a szerető család. (3712)

Soha el nem múló fáj-
dalommal emlékezünk szep-
tember 15-én a makfalvi
születésű FAZAKAS BÉLÁNÉ-
RA halálának 25. évfordulóján.
Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! Szerettei.
(3732)

Szomorú szívvel emlékezem
édesapámra, BENEDEKFI
ALBERTRE halálának 20.
évfordulóján. Lánya, Csilla és
családja. (3743)

Az idő múlik, szállnak az évek,
de a mi szívünkben megmarad
az emléked.
Fájó szívvel emlékezünk a
bordosi születésű SZABÓ
DÉNESRE, akinek szeptember
15-én van halálának 3.
évfordulója. Nyugodjon béké-
ben! Szerettei. (3735-I)

Bús temető csendes su-
sogása, oda megyünk hozzád,
nem maradt más hátra.
Szomorú szívvel emlékezünk
a drága fiamra, PÉCSI PÁLRA.
Nyugodj békében! Bánatos
édesanyja. (3749)

Szomorú szívvel és mély
fájdalommal emlékezünk szep-
tember 17-én a székelyberei
KÓSA BERTÁRA (szül.
GYÖRGY) halálának tizedik
évfordulóján. Akik ismerték és
szerették, gondoljanak rá
kegyelettel. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
Emlékét őrzi menye, két
unokája és dédunokái. (-I)

Múlnak a napok, telnek az
évek, akik szívből szeretnek,
nem felednek téged. Az élet
megy tovább nélküled, de
olyan soha nem lesz, mint
veled. Téged elfeledni soha
nem lehet, sajnos meg kell
tanulni élni nélküled.
Szeretettel emlékezünk szep-
tember 15-én a nyárád-
szeredai születésű id. MAJOR
LÁSZLÓ maroskeresztúri
lakosra halálának 2. év-
fordulóján. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes! A
gyászoló család. (3758)

Fájdalommal emlékezem sze-
retett férjemre, RADVÁNYI
JÓZSEFRE halálának 20.
évfordulóján. Akik ismerték,
gondoljanak rá szeretettel.
Nyugodjon békében! Fele-
sége, Hajnal. (3752-I)

Szomorúan emlékezem drága
szüleimre, TOTH MARGITHRA
és TOTH JÁNOSRA haláluk
17. évfordulóján. Nyugod-
janak békében! Szeretteik:
fiuk és családja, unokáik.
Pihenj békében, drága
Édesanyám! (3765)

ELHALÁLOZÁS

Szomorú szívvel, de Isten akara-
tában megnyugodva búcsúzunk
a szeretett édesanyától, nagyma-
mától, dédnagymamától, anyós-
tól, anyatárstól, közeli és távoli
rokontól, 

PAPSAI ERZSÉBETTŐL 
szül. Simon.

Szerető szíve életének 97. évé-
ben megszűnt dobogni, amikor
lelkét átadta Teremtőjének.
Utolsó útjára szombaton, szep-
tember 16-án 13 órakor kísérjük
a marosvásárhelyi református te-
metőben.

A gyászoló család. (sz.-I)

A marosvásárhelyi Kálvin János
Idősek Otthona kegyelettel bú-
csúzik 

PAPSAI ERZSÉBETTŐL. 
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!
„Én vagyok a feltámadás és az
élet: aki hisz énbennem, ha meg-
hal is, él.” 
(Jn. 11,25) (sz.-I)

Megállt egy szív, mely élni vá-
gyott. Küzdöttél, de már nem le-
hetett. Nélküled üres és szomorú
a házunk, nem hisszük el, hogy
Téged hiába várunk. Fájó szí-
vünk fel-felzokog érted, örökké
szeretünk és nem feledünk
Téged.
Fájdalomtól összetört szívvel tu-
datjuk, hogy a szeretett feleség,
édesanya, gyermek, testvér,
rokon és jó szomszéd, 

VERES IRÉN 
született Bereczki

43 éves korában rövid, de súlyos
betegség után csendesen megpi-
hent. Utolsó útjára 2017. szep-
tember 17-én 13 órakor kísérjük
a Jeddi úti temető kápolnájából.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! 

A gyászoló család. (3754-I)

Szomorú szívvel búcsúzunk
drága unokaöcsénktől és unoka-
testvérünktől, 

BARDOCZ SÁNDORTÓL,
a Marosvásárhelyi 

Művészeti
Líceum volt diákjától, 
a Kolozsvári Televízió

munkatársától,
aki 55 éves korában tragikusan
eltávozott közülünk. Nyugodjon
békében!

Búcsúznak tőle Marosvásárhe-
lyen élő nagynénjei

és unokatestvérei családjukkal.
(-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesanya, nagymama,
dédnagymama, testvér és jó
szomszéd, a magyarbükkösi szü-
letésű 

özv. VASS ROZÁLIA 
szül. Mihály 

életének 90. évében méltósággal
viselt betegség után visszaadta
lelkét Teremtőjének. Drága halot-
tunk temetése szeptember 16-án,
szombaton 12 órakor lesz a re-
formátus temetőben. Emléke le-
gyen áldott, nyugalma csendes!

A gyászoló család. (3774-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Szomorúan értesültünk volt
évfolyamtársunk, KOVÁCS
BARTA ANNA elhunytáról.
Szeretteinek ezúton fejezzük
ki részvétünket. Emléke le-
gyen áldott, nyugalma csen-
des! A Marosvásárhelyi
Középfokú Technikai Statisz-
tikai Iskolában 1953-ban vég-
zett évfolyamtársai. (3773-I)
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Ott pihensz, ahol már nem fáj
semmi, nyugalmadat nem zavarja
senki. Számunkra te sosem leszel
halott, örökké élni fogsz, mint a
csillagok. Múlik az idő, de a
fájdalom nem csitul, szememből a
könny naponta kicsordul.
Nyugodjál békében, lelkünkből
kívánjuk!
Fájó szívvel emlékezünk a
nyárádmagyarósi DEMETER
DOMOKOSRA halálának második
évfordulóján. 
Emlékét őrzi szerető felesége,
Margit és szerető egész családja. Nyugodj békében! A szívünkben
mindig élni fogsz. (3702)
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A Surub Trade Kft. csavargyárába keresünk munkatársakat 
a következő munkakörbe:

gépbeállító, gépkezelő

Előny: műszaki rajz alapfokú ismerete, lakatos, esztergályos,
fémforgácsoló vagy fémmegmunkáló szakképesítés

A gépek kezeléséhez a betanítást biztosítjuk.
Önéletrajzok leadhatók személyesen a Surtec áruház vevő-

szolgálatán („Gyártás – gépbeállító” megjelöléssel) a Dózsa
György utca 145/a alatt vagy Cserefalva 115. szám alatt, illetve
e-mailben: productie@surubtrade.ro. További információ a
0745-043-920-as telefonszámon. 

Elvárásaink: 
• megbízhatóság
• pontosság
• lojalitás
• tanulékonyság

Amit kínálunk:
• stabil, modern munkahely
• állandó fejlődési lehetőség
• versenyképes bérezés

Közlemény
A Szászrégeni Polgármesteri

Hivatal és a helyi tanács az idő-
sek világnapja alkalmából meg-
hívja a szászrégeni lakhelyű
nyugdíjasokat a 2017. október 2-
án tartandó ünnepségre, amelyre
a Monte Carlo vendéglőben –
Radnótfáji út 162. szám,  szász-
régeni kijárat Marosvásárhely
irányába –  kerül sor.  Felirat-
kozni szeptember 18–27. között
munkanapokon 9-től 14 óráig
lehet a polgármesteri hivatalban,
a Petru Maior utca 41. szám alatt,
a 4-es irodában. 

Iratkozáskor a személyazo-
nossági igazolványt és a nyugdíj-
szelvényt kell felmutatni. 

Itt fogják aranylakodalommal
megünnepelni azokat is, akiknek
idén van az 50.  házassági évfor-
dulójuk. 

Azok számára, akiknek más-
képp nincs lehetőségük eljutni, a
polgármesteri hivatal buszt  bo-
csát rendelkezésükre a hivatal
elől, 13 és 13.30 órakor. Bővebb
felvilágosítás a 0265/511-112-es
telefonszámon, 125-ös mellék. 


