
Augusztus 23-tól lehet iratkozni a marosvásárhelyi II. Rá-
kóczi Ferenc Római Katolikus Teológiai Líceumba – jelen-
tette be tegnap Marosvásárhelyen, a Providebit Házban
tartott sajtótájékoztatón Novák Csaba Zoltán szenátor, va-
lamint Tamási Zsolt, az iskola korábbi igazgatója. Egyelőre
a beiratkozási szándéknyilatkozatot kell kitölteni, ez szük-

séges ahhoz, hogy a tanfelügyelőségnek bizonyítsák, van
igény az iskolára, az osztályok indítására.

Erdélyt 
népszerűsítik vele
Elkészült a goTransylvania alkalmazás
új kiadása, amely új dizájnnal és tarta-
lommal jelenleg az egyetlen, teljes Er-
délyt lefedő turisztikai mobiltelefonos
kalauz.

____________4.
A népművészet
külhoni mesterei
Hagyományosan, az augusztus 20-ai
ünnep előestéjén adták át a Népmű-
vészet Mestere és a Népművészet Ifjú
Mestere díjat. Az elismerésben része-
sülők között külhoniakat is kitüntettek. 

____________5.
A prágai tavaszt 
50 éve tiporták el
A Varsói Szerződés csapatai ötven
éve, 1968. augusztus 20-ról 21-re vir-
radóra vonultak be internacionalista
segítségnyújtás címén Csehszlováki-
ába, hogy véget vessenek az „ember-
arcú szocializmus” megteremtésére
tett kísérletnek, az általuk „ellenforra-
dalmi fordulatnak” bélyegzett demok-
ratikus reformoknak.

____________15.

Zsebelni csak szorgosan

Jelentősen emelné a fuvarozókra kirótt úthasználati díjat a kor-
mány. Európai direktívára hivatkoznak, de messziről látszik, hogy
csak zsebelni akarnak. Az untig ismert balkáni recept alapján, mely
szerint nullához közelítő munkáért is csillagászati pénzt kell lenyúlni,
akiről csak lehet.

A kormány szerint kötelezettségszegési eljárással lesz kénytelen
szembenézni az ország, ha nem növelik a fuvarozók útdíját. Egyrészt,
ha volna ilyesmiről szó Brüsszelben, arról a kormányoldalnál haté-
konyságban nem sokkal különb ellenzéket pátyolgató sajtó már rég
öles címekkel számolt volna be, de ilyen hír még nem dobta fel az
idei uborkaszezont. Ám ott is sántít ez a logika, hogy az ilyen uniós
direktívák általában nem egy-egy célkategóriára vonatkoznak, tehát
ha onnan diktálnák a drágítást, az elvileg mindenkire kéne vonat-
kozzon.

A fuvarozók szövetségének válaszközleményéből derül ki, hogy a
vonatkozó uniós szabályon tényleg változtatni akarnak, csak nem épp
a kormány szájíze szerint. Jelenleg a legtöbb uniós államban a meg-
tett kilométerszám alapján sarcolják a szállítókat, keletebbre inkább
az időszakokra kivetett illeték a divat. Ezt akarják egységesíteni, hogy
mindenhol futásteljesítmény alapján fizessenek a fuvarozók. Igen ám,
csak az európai színvonalhoz képest kilométerekkel a bányabéka
ülepe alatt vegetáló román úthálózaton messze az uniós átlag alatti
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Antalfi Imola

Novák Csaba Zoltán szenátor  és Tamási Zsolt Fotó: Karácsonyi Zsigmond

A szándéknyilatkozatokat hétfőig kell benyújtani

Lehet iratkozni a katolikus líceumba



Az augusztus 27. – szeptember 2. között hatodik alka-
lommal megrendezésre kerülő Vásárhelyi Forgatag kereté-
ben ismét megszervezik a MR. GIFT támogatásával a
BŰVÖS BOGRÁCS meghívásos csapatos főzőversenyt
vállalkozások, intézmények, civil szervezetek számára. A
cél egy olyan kulináris verseny megteremtése, amely ma-
gasra emeli a mércét.

Tudnivalók: 
Időpont: szeptember 2., vasárnap, 9.00 óra
Helyszín: Liget
Csapatlétszám: 3-6 fő (+ természetesen versenyen kívül

a szurkolótábor)
Mit kell főzni: 
– szabadon választott bográcsos ételt (hússal vagy anél-

kül)
– TILOS az étel felszolgálásra kerülő „részét” otthonról

hozni 
– a bográcsos étel valamely „részét” LEHET nyárson

vagy más módon is készíteni, helyben
– MINDEN CSAPATTAG a vállalkozás, intézmény,

civil szervezet munkatársa KELL legyen
– FŐ ALAPANYAGOK (az ételekben hangsúlyosan

jelen kell lennie): ZELLER és KORIANDER (a zeller bár-
milyen része – gyökér vagy szár; a koriander bármilyen
formája – levél vagy szárított mag)

Amit biztosítunk: sátorhely, víz, asztal, székek, hús,
helyszíni kihangosított műsorvezetés, reklám, szakavatott
zsűri, díjak.

Amit Önöknek kell hozniuk: bogrács állvánnyal, kony-
hai eszközök, sátor (nem muszáj, de nem tudunk bizto-
sítani), bográcsos hozzávalói (hús kivételével), 1-5
teríték (legalább 3 teríték a zsűrinek a felszolgáláshoz –
tányér, kanál, szalvéta stb.), egyenöltözék (azonos póló,
kötény, szakácsruha, szakácssapka stb.), díszítés (pl. cse-
repes fűszernövény, terítő, varrottasok, designelemek
stb.).

Fontos: az elkészített ételmennyiséggel szabadon rendel-
keznek (barátokkal, kollégákkal, rokonokkal elfogyaszt-
hatják, max. 10 adagot kóstolóként kioszthatnak a
jelenlevőknek – ebben az esetben hozzanak edényeket
hozzá –, felajánlhatják civil szervezetnek), viszont pénzért
NEM értékesíthetik. 

A helyszínen a sátrakban a résztvevők kihelyezhetnek
rollupokat, szórólapokat, bannert.

Jelentkezni a CSAPATNÉV és a csapatot alkotók pontos
adatainak megadásával a botond.gaspar@gmail.com e-
mail-címen vagy a 0742-609-260-as telefonszámon lehet
AUGUSZTUS 29-én, SZERDÁN 15 óráig, ugyanezen el-
érhetőségeken további részletek is megtudhatók. A részt-
vevők alsó korhatára 18 év. (közlemény)

Találkozó Tara Skurtuval
Az OmnisLibri könyvesbolt és a Maros Megyei Könyvtár
szervezésében találkozik Tara Skurtu Robert Pinsky Global
Fellonship-díjas költő és a versszerető közönség. Az ese-
mény a marosvásárhelyi Park komplexum American Cor-
ner részlegén lesz ma este 7 órakor.

Képzőművészeti alkotótábor 
Mezőmadarason

Mezőmadarason augusztus 23. és szeptember 1. között a
Pro Ruris Egyesület és a Maros-mezőségi Művésztelep
szervezésében kerül sor a XVII. képzőművészeti alkotótá-
borra. A programfelelős idén is Czirjék Lajos. A táborban
hazai, magyarországi és szlovákiai művészek vesznek részt. 

Meghívó a Borudvarba
A Studium Prospero Alapítvány augusztus 27-én, hétfőn

17 órától tartja a marosvásárhelyi Borudvar hivatalos meg-
nyitóját a Forradalom utca 8. szám alatt. Az eseményen
jelen lesz és köszönti a résztvevőket Potápi Árpád János
nemzetpolitikáért felelős államtitkár. A megnyitóval egybe-
kötött borkóstolón a magyarországi Koch Borászat borait
ismerhetik meg a jelenlévők. 

Kevés a hely 
a marosvásárhelyi óvodákban

Helyhiány miatt az új tanévet egyes óvodákban akár 40 fős
csoportokban kezdhetik a gyermekek. A megyei főtanfel-
ügyelő szerint a Tudor, az Egyesülés és a Kövesdomb la-
kónegyedekben sokkal több gyermeket írattak be, mint
ahány hellyel rendelkeznek az óvodák. A tanfelügyelőség
kérte a polgármesteri hivatalt, sürgősen intézkedjen az
ügyben. A gyermekek óvodai beíratásának határideje au-
gusztus 31. 

Erdélyi Pálinka- és Párlatverseny 
A Vásárhelyi Forgatag és az Erdélyi Pálinka Lovagrend
közös szervezésében idén harmadik alkalommal kerül sor
az Erdélyi Pálinka- és Párlatversenyre. A megmérettetésre
erdélyi, házilag készített pálinkamintákat várnak. Jelent-
kezni augusztus 28-ig lehet, eddig a dátumig be kell érkez-
zen a minta a Forgatag-irodába (Marosvásárhely, Bucegi
utca 14. szám, érdeklődni Nagy Évánál a 0748-158-826-
os telefonszámon), amely hétfőtől péntekig 10 és 13 óra
között van nyitva.  A benevezéshez fél liter pálinka szüksé-
ges, amelyen fel kell tüntetni a termelő és az ital adatait.
Jelentkezni, további információk: 0742-609-260, illetve bo-
tond.gaspar@gmail.com. A zsűrizés szeptember 1-jén,
szombaton 9 órától lesz a múzeum várbeli épületében, a
díjátadó ünnepségre ugyanaznap 17.30 órától a Kultúrpa-
lota kistermében kerül sor.

Hírszerkesztő: Mózes Edith

Ma BERTALAN, 
holnap LAJOS és PATRÍCIA
napja.
LAJOS: a régi germán Chlo-
dovech névnek a francia Louis
formájából származik. 

24., péntek
A Nap kel 

6 óra 31 perckor, 
lenyugszik 

20 óra 17 perckor. 
Az év 236. napja, 

hátravan 129 nap.
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VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2018. augusztus 23.

1 EUR 4,6490

1 USD 4,0228

100 HUF 1,4360

1 g ARANY 153,6636

IDŐJÁRÁS
Többnyire napos idő

Hőmérséklet:
max. 310C
min. 160C

Megyei hírek

Hatodjára is
Bűvös bogrács a Forgatagon

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

A Vidi FC 2-1-re kikapott az AEK Athéntől a labdarúgó
Bajnokok Ligája-selejtező negyedik fordulójának szerda
esti, első mérkőzésén a budapesti Groupama Arénában. A
magyar bajnok BL-álmai csak a 22. percig élhettek, mert
akkor Huszti Szabolcs kiállításával emberhátrányba kény-
szerült, percekkel később pedig Klonaridis megszerezte a
vezetést a görögök számára. A fordulást követően Baka-
szetasz kettőre növelte az AEK előnyét. Nem sokkal ké-

sőbb viszont a második görög gól szerzőjét is kiállította a
játékvezető, amit rögvest kihasználtak a magyarok: Kovács
István labdáját Danko Lazovic gólra váltotta, és ezzel be-
állította a végeredményt. (Részletes beszámolót a mérkő-
zésről hétfői lapszámunkban olvashatnak – a szerk.)

A visszavágót jövő héten, kedden rendezik a görög fő-
városban. A párharc győztese a Bajnokok Ligája, vesztese
az Európa-liga főtábláján szerepelhet ősszel.

Vidi-vereség 
a BL utolsó selejtezőkörében

A labdarúgó 1. liga 6. fordulójának 
televíziós közvetítési rendje

Augusztus 24., péntek:
* 21.00 óra: Concordia Chiajna – Gyurgyevói Astra
Augusztus 25., szombat:
* 18.00 óra: Dunărea Călăraşi – Jászvásári Politehnica CSM
* 21.00 óra: Bukaresti Dinamo – Nagyszebeni Hermannstadt
Augusztus 26., vasárnap:
* 18.00 óra: Medgyesi Gaz Metan – Kolozsvári CFR
* 21.00 óra: Konstancai Viitorul – Bukaresti FCSB
Augusztus 27., hétfő:
* 18.00 óra: Botoşani FC – Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK
* 21.00 óra: Voluntari FC – USK Craiova
Valamennyi mérkőzést élőben közvetíti a DigiSport, a Telekom

Sport és a Look TV/Plus.

Kapunyitás 
a 3. ligában

A hétvégén elkezdődik a 3. ligás labdarúgó-
bajnokság. Három Maros megyei csapat részvé-
telével indul a pontvadászat az erdélyi klubok
javát tömörítő V. csoportban: az újonc Maros-
vásárhelyi MSE a Sziget utcai Trans-Sil stadi-
onban fogadja ma 18 órától a Lénárdfalvi Fotbal
ACS-t. Ugyancsak hazai pályán kezd a Szász-
régeni Lendület, vendége a Tasnádi Egyesülés
ma 18 órától. Végül a bajnokságból a múlt
idényben kiesett, de a visszalépések miatt az
utolsó száz méteren visszafogadott Radnót SK
Nagybányán, a Minaur ellenfeleként vendégsze-
repel.

A csütörtöki lottóhúzás nyerőszámai
3, 37, 16, 8, 34 + 9 NOROC PLUS: 8 1 9 3 3 8

40, 18, 33, 32, 34, 14 SUPER NOROC: 8 7 6 0 7 1

37, 14, 47, 28, 39, 4 NOROC:  5 4 9 7 0 1 8

Sorin Zlat Trio-koncert 
Érdekesnek és nívósnak ígérkező koncertet lát vendégül
ma este 7 órától a marosvásárhelyi szabadtéri várszínpad.
Az eseményen az a Sorin Zlat Trio lép fel, amely számos
fesztiválon és versenyen megfordult már, és a nemzetközi
dzsesszmuzsika több kiválóságának társaságában kon-
certezett.

Orvostörténelmi emlékgyűlés
Augusztus 25-én délelőtt 10 órától orvostörténelmi emlék-
gyűlésre kerül sor Kibéden. Kiemelt téma: érvelni dr. Ki-
bédi Mátyus István élete, munkássága mellett, annak
hungarikummá nyilvánítása érdekében. A Kibédi Mátyus
István Általános Iskolában zajló rendezvényen – Kibéd
község önkormányzata, a Magyar Elhízástudományi Tár-
saság, a Dr. Kibédi Mátyus István Egyesület orvostörté-

nelmi emlékgyűlésén – a Kibéden született, Marosszék
első orvostudorának, elkötelezett humanistájának, poli-
hisztorának tartalmas, gazdag életútját, orvostudományi
munkásságát elemzik. Bővebb felvilágosítás dr. Mátyus
Andrástól kérhető a (0040)266-218-056, 0742-218-222-es
telefonszámokon vagy az andrasmatyus@yahoo.com e-
mail-címen.

Mesék Mátyás királyról
A kecskeméti Chorhidea Kamarazenekar a Mátyás-évhez
kapcsolódóan nemcsak gyerekeknek, hanem felnőtteknek
is két, Mátyás királyról szóló mesét mutat be Marosvásár-
helyen: Mátyás király meg az igazmondó juhász és Má-
tyás király meg a székely ember lánya. Két előadás lesz,
augusztus 24-én 10 órakor a várudvaron és ugyanaznap
18 órakor a Kultúrpalota kistermében. A népmesék közben
népdalfeldolgozások hangzanak el Kodály Zoltán és Bar-
tók Béla gyűjtéséből, a lőcsei tabulatúrás könyv, a Vieto-
risz-kódex és a Kájoni-kódex dallamai közül. 

RENDEZVÉNYEK



A nehéz gépjárművekre vonatkozó úthasználati
díjat még 2014-ben növelni kellett volna; az intéz-
kedés tovább nem odázható, mert fennáll a veszély,
hogy az Európai Unió kötelezettségszegési eljárást
indít Románia ellen – írja a közlekedési miniszté-
rium csütörtöki közleményében.

„Az intézkedés csak a 3,5 tonnánál nehezebb teherautókat
érinti, és a vonatkozó, 1999/62/CE uniós irányelv gyakorlatba
ültetését jelenti. Ezt 2014. március 1-jéig kellett volna átül-
tetni a hazai jogrendbe. Az intézkedés tovább nem odázható,
mert fennáll annak a veszélye, hogy az Európai Unió kötele-
zettségszegési eljárást indít Románia ellen. Az európai nor-
mák napi 12 eurós tarifát rögzítenek minden 3,5 tonnánál
nehezebb áruszállító járműre. Ezek alapján kerültek újraszá-
mításra a 7, 30, 90 napos és 12 hónapos periódusok díjai, fi-
gyelembe véve az irányelv által ajánlott arányosságot. Az A,
B, G és H kategóriájú járművek úthasználati díjai nem módo-
sultak” – írja a dokumentumban.

A minisztérium szerint megpróbálták minimalizálni a díj-
szabás hatását a szállítókra, így a 12 tonnánál nehezebb (F ka-
tegóriás) teherautók éves úthasználati díját továbbra is 1.210
eurós szinten tartják.

A vonatkozó kormányrendelet szeptember 1-jéig van köz-
vitán.

A közlemény jelzi, hogy Bulgáriában idén januártól már
bevezették a 12 euró/napos tarifát.

Válaszában a Közúti Szállítók Országos Szövetsége
(UNTRR) felhívja a figyelmet, hogy az intézkedés 30.000 ka-
miont érint, amelyek tömege 3,5 és 12 tonna között van, és
amelyek útdíjnövekedése, tömegük függvényében, 33%-
200% közötti.

Az Európai Bizottság most azon dolgozik, hogy módosítsa
ezt az irányelvet, hogy az úthasználati díjat ne az idő függvé-
nyében (mint jelenleg Romániában), hanem a megtett kilo-
méter alapján kelljen fizetni. A bizottság szerint ez jobban
tükrözné az „aki szennyez, fizet” elvet.

Az UNTRR álláspontja szerint Romániában „a legnagyobb
gondot az infrastruktúra fejletlensége” jelenti.

Jelenleg Romániában (autópályák összhossza 748 km) egy
személygépkocsira évi 28 euró úthasználati díjat kell fizetni.
Ez az összeg Ausztriában (1.720 km) 87,3 euró, Magyaror-
szágon (1.500 km) 140 euró, Bulgáriában (800 km) 50 euró,
Németországban pedig (13.000 km), a tervek szerint 2019-
től, 130 euró lesz évente. (Agerpres)

Növelnék az úthasználati díjat
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Tíz megyére terjedt ki 
a sertéspestis

725 afrikaisertéspestis-gócot tartanak nyilván Romá-
niában, tíz északnyugati és délkeleti megye 156 te-
lepülésén ütötte fel a fejét eddig a betegség –
tájékoztatott szerdán az Országos Állategészség-
ügyi és Élelmiszer-biztonsági Hatóság (ANSVSA).
Az afrikai sertéspestis vírusát eddig Szatmár, Bihar,
Szilágy, Tulcea, Brăila, Konstanca, Ialomiţa, Galac,
Călăraşi és Ilfov megyében mutatták ki, és összesen
117.704 állatot pusztítottak el, hogy elejét vegyék a
kór terjedésének. A három északnyugati megyében
14 településen terjedt el a vírus, itt 1.382 sertést
öltek le. Az ország délnyugati megyéiben 142 tele-
pülés érintett, a magángazdaságoknál 46.286, nyolc
hizlaldánál összesen 70.036 sertést semmisítettek
meg. Eddig 1.004 kárpótlási kérelmet regisztráltak,
és augusztus 14-éig 83 gazdának fizettek ki kártérí-
tést, összesen 218.000 lejt. (Agerpres)

Kihallgatták 
a bukaresti prefektust

Kihallgatták szerdán a legfőbb ügyészségen Buka-
rest prefektusát. Speranţa Cliserut állítása szerint ta-
núként idézték be az augusztus 10-i tüntetésen
történtek ügyében. A prefektus kihallgatása több
órán át zajlott. Távozásakor azt mondta a sajtónak,
ügyvéd nélkül érkezett, mert tanúként hallgatták ki,
ismertette az ügyészekkel mindazt, ami a kormány-
ellenes demonstráció napján történt. Speranţa Cli-
seru hozzátette, ő az érvényben levő jogszabályok
tiszteletben tartásával járt el, és az erőszakos tö-
megoszlatásra vonatkozó parancs is – amelyet neki
is alá kellett írnia – „teljes mértékben megfelel a ha-
tályos törvényekben előírtaknak”. A legfőbb ügyész-
ség visszaélésszerű magatartás, hivatali visszaélés
és szolgálati hanyagság gyanújával vizsgálódik az
augusztus 10-i, Victoriei téri tüntetésen történt inci-
densekkel kapcsolatban. (Agerpres)

Felmérést kért a kormányfő 
a hidak állapotáról

Teljes körű felmérést kért csütörtökön Viorica Dăn-
cilă miniszterelnök Lucian Şova közlekedési minisz-
tertől a romániai hidak állapotáról. A kormányülés
elején a miniszterelnök rámutatott, az intézkedést az
olaszországi Genova közelében történt hídomlás in-
dokolja, amelyben többtucatnyian életüket vesztet-
ték, köztük két román állampolgár is. „A felmérés
nyomán pontos képet kapunk majd a hidak helyze-
téről, és időben léphetünk, ha valahol felújításra van
szükség” – mondta Dăncilă a kormányülés elején,
hozzátéve, hogy az általa kért felmérést az időszakos
hídvizsgálatok kiegészítéseként végzik. (Agerpres)

Késik a költségvetés-kiigazítás
A kormánynak csütörtöki ülésén kellett volna elfo-
gadnia a költségvetés-kiigazítás tervezetét, ez azon-
ban elmarad, mert Klaus Iohannis államfő nem hívta
össze a Legfelsőbb Védelmi Tanácsot (CSAT), hogy
a testület is láttamozza a jogszabályt – mondta Vio-
rica Dăncilă miniszterelnök. Dăncilă rámutatott, a
költségvetés-kiigazításról szóló tervezet jelenleg a
legfontosabbak közé tartozik, a csütörtöki ülésen
azonban nem tudnak szavazni róla, mert hiányzik a
CSAT jóváhagyása. A miniszterelnök ugyanakkor
hangsúlyozta, az elfogadásra váró tervezet – a
2,97%-os költségvetési hiánycél szem előtt tartásá-
val – több pénzt irányoz elő az egészségügy, az ok-
tatás, a közigazgatás és azon ágazatok számára,
amelyek költségvetés-végrehajtása megfelelő volt.
(Agerpres)

kilométerszámot tudja adott idő alatt egy jármű meg-
tenni, mert az ezen az infrastruktúrán tartható átlag-
tempó láttán a reumás csigának is a könnyei folynak a
nevetéstől. Szóval itt inkább arról van szó, hogy amíg
lehet még időszakokra kivetett útdíjat zsebelni, addig a
lehető legtöbbet akarna a kormány ebből kaszálni.
Egyes útszakaszokon, ahol a forgalmi dugók mindenna-
posak, akár parkolási különdíjnak is nevezhetnék, mert
az közelebb áll a valósághoz.

Ebből a korántsem csak a fuvarozókat érintő ügyből
– lévén, hogy a szállítási díjak ebből következhető eme-
lését elég gyorsan rengeteg terméken éreznénk meg –
még kerekedhet cifra dolog, mert a fuvarozók már nem-
egyszer fogták vissza útblokáddal vagy forgalomlassító
demonstrációkkal a kormány adókivetési kedvét. De
vélhetően nem csak ők unják már a fejlesztést mindig
csak ígérő, a munka helyett inkább csak az adókivetés-
ben jeleskedő kormányokat. Oda kéne eljutni, hogy a
munkában is legyen akkora igyekezet, mint az adózta-
tásban, de ahhoz nem lesz elég egy-két útzárlat, hanem
több választási cikluson át következetesen kéne büntetni
a hazug ígérgetőket. Már ha lesz kivel leváltani őket.

Zsebelni 
csak szorgosan

(Folytatás az 1. oldalról)

Ország – világ

Jól jöttek a vendéglátóiparnak az üdülési csekkek
A vendéglátóipar, vagyis a szállodák, vendéglők és
kávézók forgalma az üdülési csekkek segítségével
meghaladja idén a 15 milliárd lejt – mutat rá a 
Frames tanácsadó cég által csütörtökön nyilvános-
ságra hozott elemzés.

„Az elmúlt öt év leforgása alatt a romániai szállodapiac
csaknem 40 százalékkal bővült, üzleti forgalma elérte 2017-
ben az 5,5 milliárd lejt. A számok alakulása alapján elmond-
ható, hogy 2018-ban az ágazat forgalma eléri az 5,8 milliárd
lejt” – derül ki az idézett dokumentumból.

A Frames kitér arra is, hogy ami a vendéglőket illeti, az
ágazatnak esélye van arra, hogy a fogyasztás növekedése nyo-
mán idén a forgalom meghaladja a 10 milliárd lejt, ami több
mint kétszerese az öt évvel ezelőtt regisztrált 4,5 milliárd lejes
értéknek. A hivatalos statisztikák szerint jelenleg a vendéglá-
tóiparban több mint 16.000 vállalkozás tevékenykedik, ame-
lyek közül csaknem 10.000 vendéglő. A cégek tavaly 82.000
alkalmazottat foglalkoztattak a vendéglőkben és 45 ezret a
szállodákban és panziókban.

„Továbbra is a főváros kínálja a szolgáltatások legszélesebb
körét, és itt találjuk az anyagi szempontból legjobban teljesítő
vállalkozásokat is” – mondják az elemzők.

A tanácsadócég adatai szerint Bukaresté a hotelpiac több
mint 30 százaléka – 373 cég és a vendéglők piacának több
mint 40 százaléka –, 2072 vállalkozás, miközben az elkövet-
kező években újabb egységek nyitása várható.

Konstanca megye következik összesen 1403 vendéglátó-
ipari egységgel, majd Kolozs (768), Brassó (608) és Temes
megye (696 – piaci részesedésük 4–12 százalék).

„Az üdülési csekkek jelentősen serkentették a román turiz-
must. Ezekben a napokban a szállodák nagy részében kitették
a megtelt táblát, sok helyen pedig 60–80 százalékos a foglalt-
ság még szeptemberre is” – mutat rá az elemzés.

Az Utazási Irodák Országos Egyesülete (ANAT) nemrég
azt közölte, hogy az első fél évben mintegy 14 millió üdülési
csekket bocsátottak ki, amelyek összértéke megközelíti a 148
millió eurót. Ez az összeg ötszöröse a 2017-ben regisztrált-
nak.

A Frames elemzői szerint viszont az utalványoknak nem
várt hatása is van: „túl a turisták özönén és a szállással járó
költségek növekedésén, a vendéglők ágazata érzi meg a rend-
szer mulasztását – vagyis azt a tényt, hogy az üdülési csekkek
a szállásra koncentrálnak, és nem lehet önállóan étkezésre for-
dítani, mint az étkezési utalványokat”. (Mediafax)

Már hat áldozatot szedett a nyugat-nílusi fertőzés
A nyugat-nílusi vírus okozta 56 agyhártya- és agy-
velőgyulladásos esetet jelentettek május 2-ától
mostanig, és országszerte hatan haltak bele a be-
tegségbe – tájékoztatott csütörtökön az egészség-
ügyi minisztérium.

A tárca közlése értelmében Dolj megyében 12, Iaşi-ban 10,
Bukarestben nyolc megbetegedést jegyeztek eddig, Olt és Te-
leorman megyében 4-4, Galac és Ilfov megyében 3-3, Brăila
és Giurgiu megyében 2-2, Bákó, Tulcea, Bihar, Botoşani,
Vrancea, Kovászna, Mehedinţi és Szatmár megyében pedig
egy-egy fertőzöttről tudnak eddig.

A nyugat-nílusi vírus okozta hat halálesetből három a fő-
városban történt, a többit Iaşi, Galac, illetve Kovászna me-
gyéből jelentették. A halálos áldozatok mindegyike más
betegségben is szenvedett – mutat rá közleményében a szak-
tárca. A minisztérium ugyanakkor hangsúlyozza, 2017-ben
augusztus 30-áig a nyugat-nílusi fertőzés okozta 16 megbe-

tegedést és hat halálesetet jegyeztek, 2016-ban pedig 80 meg-
betegedés és nyolc haláleset történt szeptember 30-áig.

„Szakemberek szerint ezúttal is elszórt esetekről van szó,
nem lehet járványról beszélni, a növekvő tendencia a túlzott
esőzésekkel magyarázható, amelyek megnehezítették a szú-
nyogirtást” – áll a közleményben.

Ebben ugyanakkor emlékeztetnek, hogy a nyugat-nílusi
vírus szúnyogcsípéssel terjed, és a központi idegrendszert tá-
madja meg. A fertőzés a gyenge immunrendszerű szemé-
lyekre lehet veszélyes, tünetei magas láz, erős fejfájás,
izomgyengeség, hidegrázás, fáradtságérzet, fényérzékenység.

Megelőzésképpen a szúnyogcsípések ellen kell elsősorban
védekezni, a lakosságnak azt javasolják, hogy szereljenek szú-
nyoghálót az ablakokra, használjanak rovarirtó szereket a la-
kásban és a ház körül, távolítsák el a lakás környékéről a
hulladékot, és kerüljék a vizes, mocsaras helyeket. 
(Agerpres)

Winkler: nem tudjuk elfogadni, hogy csökkentsék 
az EU-s agrárpolitika finanszírozását

A most kezdődő európai parlamenti ülésszak legna-
gyobb kihívása, hogy úgy alakítsuk az Európai Unió
2021-ben induló költségvetési ciklusának tervét,
hogy az megfeleljen az erdélyi érdekeknek – fogal-
mazott Winkler Gyula szerdán Szatmárnémetiben,
ahol az I. AgrárAkadémia rendezvényén vett részt.

„Az EP szakbizottságaiban a következő hónapokban tár-
gyaljuk a számunkra két legfontosabb területet, a közös ag-
rárpolitikát (KAP) és a regionális fejlesztéseket finanszírozó
kohéziós politikát. Az Európai Bizottság javaslata szerint
2020 után csökkenne a közös agrárpolitika finanszírozása, ezt
sem mi, erdélyi magyar EP-képviselők nem tudjuk elfogadni,
sem a többi közép- és kelet-európai tagállaméi. Bátran állít-
hatjuk, hogy az EU-s csatlakozás legnagyobb kedvezménye-
zettjei a vidéki közösségek voltak. Erdély legkisebb faluja is
évente sok százezer eurós mezőgazdasági támogatásban ré-
szesül. Mi azt szeretnénk, hogy 2020 után is szinten maradjon
vagy növekedjen a kisgazdák támogatása, és tovább működ-
jenek a vidékfejlesztési programok. Gazdáink érdekét képvi-
selve fogunk fellépni Brüsszelben, partnereket keresünk, hogy
a vitában érvényesíteni tudjuk az erdélyi álláspontot” – ma-

gyarázta az EP-képviselő, aki az ugyancsak most induló KAP-
reform híreiről is beszámolt.

„Fontos újdonság, hogy 2020 után nagyobb mozgásterük
lesz a tagállamoknak az agrárpolitika területén. Amennyiben
az EB javaslatát elfogadja az Európai Parlament, minden tag-
államnak a mezőgazdasági támogatás felhasználására KAP
stratégiai tervet kellene készíteni. Ez azt jelentené, hogy az
EU közös agrárpolitikájának célkitűzései továbbra is közösek
maradnak, viszont a megvalósításhoz a tagállamok a saját
helyzetüknek legjobban megfelelő intézkedést ültetik életbe.
Erre nekünk már most fel kell készülni, az RMDSZ parla-
menti frakciójának hatékonyan kell országos szinten érvénye-
síteni az erdélyi érdekeket, míg nekünk ugyanezt Brüsszelben
kell elérni” – emelte ki Winkler Gyula.

„Az állandó tájékozódás és a szövetkezés, társulás a leg-
fontosabb kulcsszavak az uniós mezőgazdasági támogatások
hatékony felhasználására, így tudjuk a versenyképességet nö-
velni 2020 után is” – hangsúlyozta az RMDSZ EP-képviselője
a gazdáknak az Iparosotthonban megtartott rendezvényen,
mely a 17. Partiumi Magyar Napok részeként zajlott. 
(közlemény)



„Az augusztus 9-i oktatási mi-
niszteri rendelet megteremtette a
jogi alapot, hogy a II. Rákóczi Fe-
renc Római Katolikus Teológiai Lí-
ceum elkezdje tevékenységét. A
szaktárca ezzel a rendelettel meg-
alapította az iskolát” – nyilatkozta
Novák Csaba Zoltán szenátor, kö-
szönetet mondva mindazoknak a
marosvásárhelyieknek – a római
katolikus egyháznak, a szülői kö-
zösségnek, a parlamenti kollégái-
nak, a támogatóknak –, akik nem
hagyták kialudni az iskolaalapítás
lángját. Közölte, alig kezdődött
meg a beiratkozás, és tegnap már
nagyon sok szülő állt sorba a Bolyai
Farkas líceumban, hogy kitöltse a
szándéknyilatkozatot, illetve az át-
iratkozási kérést. Ez is bizonyítja,
hogy igény van a katolikus iskolára.
Hozzátette: az RMDSZ mindent
megtett és megtesz annak érdeké-
ben, hogy az iskola működhessen, e
közösségi igény gáncsolásával
főleg a polgármesteri hivatal és más
helyi intézmények próbálkoztak, és
a megyei tanfelügyelőség sem állt
mindig a helyzet magaslatán, emiatt
kellett Bukaresthez fordulni. A
szaktárca rendelete általános igényt
old meg, mondta a szenátor, példa-
ként a Temesváron alapított ortodox
tanintézményt említve, ez azonban
adminisztratív szempontból előbbre
van, mint a „sajátos helyzetben levő
marosvásárhelyi katolikus líceum”.
„Nem dőlhetünk teljesen hátra, még
mindig számíthatunk arra, hogy

egyes helyi intézmények, ha megál-
lítani nem is tudják, de lassítani pró-
bálják a folyamatot, ugyanakkor
egyes pártok is, mint a liberális párt,
ennek gáncsolásán dolgoznak. Tör-
vényes eszközökkel visszük végig
az ügyet, hogy szeptemberben in-
dulhasson az iskola” – jelentette ki
az RMDSZ-szenátor. 

Tamási Zsolt, aki részt vett az
előkészítő, az engedélyeztetési fo-
lyamatban, közölte, a tanfelügyelő-
ség vezetőtanácsa ismét kinevezte a
katolikus líceum igazgatójának, de
erről hivatalosan nem értesítették,
írásos dokumentumot még nem ka-
pott.

A beiratkozással kapcsolatban el-
mondta, ez két szakaszban történik,
első körben augusztus 27-ig lehet a
Bolyai Farkas Elméleti Líceum tit-
kárságán iktatni azoknak a diákok-
nak a szándéknyilatkozatát, akik a
II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus
Teológiai Líceumban folytatnák ta-
nulmányaikat. Második körben,
szeptemberben az átiratkozási ké-
relmet iktatják. Tamási Zsolt hang-
súlyozta, az átiratkozási kérelem
kitöltése nem törvénytelen, bár ké-
sőbb iktatják. A legsürgősebb a
szándéknyilatkozatok kitöltése és
iktatása, hiszen az iskola tanárainak
és osztályainak jóváhagyása az ik-
tatott kérelmek számától függ. Az
idő rövid, hiszen beiratkozni au-
gusztus 23 és 26. között (szombaton
és vasárnap is) 10–16 óra, augusz-
tus 27-én pedig 10–11 óra között
lehet. Az idei tanévtől jelentkezni

lehet előkészítő osztályba, I. és VI.
osztályba is (ami eddig nem volt),
valamint II., III., IV., V., VII. és
VIII. osztályba, az újonnan induló
X. osztályba (teológia, társadalom-
tudomány és természettudomány
szakokra), XI. osztályba szintén a
már említett szakokra, valamint a
XII. osztályba (teológia és termé-
szettudomány szakokra). A XI. és
XII. osztályok a Bolyaiból átmenő
osztályok. Az RMDSZ tegnapi köz-
leményében felhívja a figyelmet,

hogy „a szülőknek két kérvényt kell
kitölteniük román nyelven – egyik
a szándéknyilatkozat, a másik az át-
iratkozási kérés formanyomtatvá-
nya. A két kérvényt két példányban
kell kinyomtatni, majd mindegyiket
külön-külön eredetiben aláírni, és a
Bolyai Farkas Elméleti Líceum tit-
kárságán (Marosvásárhely, Bolyai
utca 3. szám) iktatni”.

Tamási Zsolt hangsúlyozta, a be-
iratkozottak számától függ, hogy
hány osztályt hagynak jóvá, ezek-

hez minden bizonnyal lesz ele-
gendő tanító, illetve tanár, hiszen az
itt oktatni akaró pedagógusok már
korábban jelezték szándékukat az
egyháznak. Még egy fontos szem-
pont, hogy a katolikus líceum beke-
rüljön a marosvásárhelyi iskola-
hálózatba. Hogy ez kinek a döntése
lesz, a helyi önkormányzaté vagy a
szaktárcáé, még nem teljesen vilá-
gos, előbbi esetben várhatóan napi-
rendre tűzik a jövő heti
tanácsülésen.

Elkészült a goTransylvania al-
kalmazás új kiadása, amely új
dizájnnal és tartalommal je-
lenleg az egyetlen, teljes Er-
délyt lefedő turisztikai
mobiltelefonos kalauz. A mo-
biltelefonos alkalmazást,
amelynek fejlesztésében a
Maros Megyei Tanács is részt
vállalt, tegnap a Rákóczi-lép-
cső alatti Petry Bistróban mu-
tatta be B. Szabó Zsolt
projektvezető, Tamás Örs, a
Lynx Solutions igazgatója,
Lender Zsolt, a goTransylva-
nia társtulajdonosa és ötlet-
gazdája, Török Alpár, a
mobilalkalmazás fejlesztője
és Péter Ferenc, a Maros Me-
gyei Tanács elnöke. 

A turizmus fellendítése elsődleges 
Péter Ferenc, a Maros Megyei

Tanács elnöke örömmel nyugtázta,
hogy útjára indul a goTransylvania
alkalmazás új kiadása, hiszen fon-
tos és átfogó projektről van szó,
amely Erdély turisztikai értékeit vo-
nultatja fel. Rengeteg munkát fek-
tettek az alkalmazás kidolgozásába,
amely meghozta a gyümölcsét. – A
megyei tanács érdekelt volt a pro-
jekt támogatásában, hiszen nagyon
fontos a turizmus fejlesztése, nem-
csak a Maros megyei, hanem ösz-
szességében a székelyföldi és
erdélyi látnivalók bemutatása. A
megyei tanács egyelőre anyagilag
nem járult hozzá az alkalmazás ki-
dolgozásához, de információkat, is-
mertető szövegeket bocsátott a
kezdeményezők rendelkezésére, hi-
szen ezek nélkül nem lehetett volna
elindítani az alkalmazást. Vállaltuk,
hogy a megyei tanács weboldalán
népszerűsítjük – fogalmazott Péter
Ferenc, aki bízik abban, hogy az
applikációnak sok felhasználója
lesz, hiszen külföldön nagyon nagy
népszerűségnek örvendenek a ha-
sonló kalauzok. 

B. Szabó Zsolt a goTransylvania
turisztikai alkalmazásról elmondta,
hogy óriási, 2016-ban kezdődő
munka eredménye, és korántsem
zárult le. – A kezdeményezést az a
felismerés szülte, hogy számítás-
technikai és műszaki eszközökkel
hozzá kell járulni az erdélyi értékek
bemutatásához és a turizmus fellen-
dítéséhez. Az elmúlt években ren-
geteg szó esett a turizmusól, de
előrelépés alig történt. Mivel a tech-
nikai eszközök adottak voltak, meg-
próbáltunk létrehozni egy
gyűjtőfelületet. Ezáltal elkezdődhe-
tett a kommunikáció szervezetek,
intézmények és magánszemélyek
között, akik tenni akarnak az erdé-
lyi turizmusért. Az első goTransyl-
vania alkalmazás tehát tesztként
született meg, amit pozitívan fogad-
tak. Három települést foglalt ma-
gába: Szovátát, Segesvárt és

Marosvásárhelyt. Kiderült, igény
van arra, hogy a teljes Erdélyt lefed-
jük. Kezdődött a tartalmak beszer-
zése, hiszen nem volt gyűjtőfelület,
ahol az információk megtalálhatók.
Tavaly a GoTransylvania Regional
Development SRL és a Lynx Solu-
tions IT cég a Transindexszel közö-
sen létrehozta az Erdély 7 csodája
kampányt, amely kiemelkedő sike-
rének köszönhetően úgy döntöttek
a fejlesztők, hogy külön három-
nyelvű honlapot (www.erdely7cso-
daja.ro) és új alkalmazást
fejlesztenek. Szintén tavaly a
goTransylvania csapata elsőként
csatlakozott Romániából a Google
Camera Loan programjához, és el-
sőként rögzítettek 360 fokos felvé-
teleket a Kárpátokból (Csalhó,
Egyes-kő, Cohárd, Gyilkos-tó, Szé-
kelykő), ami idén ősztől lesz elér-
hető a Google Mapsben egy

nemzetközi kampányt követően.
Ezzel is népszerűsíteni kívánják a
goTransylvaniát, Erdély csodáit és
természetesen a helyi látnivalókat
és értékeket. Az alkalmazás fejlesz-
tése érdekében együttműködési
megállapodás született a Maros
Megyei Tanáccsal, ennek értelmé-
ben az intézmény hivatalos turiszti-
kai partnerként tartalmat szolgáltat
az alkalmazáshoz, és vállalja, hogy
népszerűsíteni fogja az alkalmazást
belföldön és külföldön egyaránt –
fogalmazott B. Szabó Zsolt. 
Az alkalmazás ingyenesen 
letölthető 

Lender Zsolt az alkalmazást vetí-
tett képekben mutatta be, ami mos-
tantól bárki számára elérhető, és
mobiltelefonra ingyenesen letölt-
hető. Az alkalmazás három –
román, magyar és angol – nyelvű. 

Felhasználóbarát, olyan felület,
amely segíti a külföldről érkezőket
és az itt élőket egyaránt, hiszen fő-
ként a fiatalok nem tudnak azokról
az értékekről, amelyek Erdélyben
megtalálhatók. A Hargita, Kovászna
és Kolozs megyére vonatkozó be-
mutató anyagok még korántsem tel-
jesek, de a fejlesztő csapat
folyamatosan dolgozik a tartalom
bővítésén. A továbbiakban a fejlesz-
tők azt tervezik, hogy minden erdé-
lyi megyével partnerséget kötnek,
hogy az alkalmazásból ne maradjon
ki semmi Erdélyről, amit érdemes
megmutatni. 

Az alkalmazás két választófelü-
letet tartalmaz, van egy helységvá-
lasztó és egy régióválasztó. Minden
régióban és helységben a kategóri-
ákon belül múzeumok, templomok,
szálláshelyek, vendéglátóegységek,
természeti látványosságok, panorá-
mák, szórakozási lehetőségek sze-
rint vannak listázva a látnivalók,
amelyek egy összetett térkép segít-
ségével könnyen átláthatóvá és el-
érhetővé válnak a látogatók
számára.

Amennyiben valaki nem tudja el-
dönteni, hogy mit kezdjen az alkal-
mazáson belüli tartalmakkal, segít a
pánikgomb, amely által a minket ér-
deklő tevékenységek kiválasztását
követően az alkalmazás listázza
azokat a célpontokat, ahol az illető
tevékenységek elérhetők.
Tovább bővítik 

Az alkalmazás nemsokára egy
erdélyi interaktív eseménynaptárral
bővül, ami szerkeszthető lesz a fel-
használók által is. Ugyanakkor a
naptár segítségével a látogatók visz-
szajelzéseket tudnak küldeni külön-
böző eseményekről, vagy értesítést
kaphatnak, ha egy rendezvény kö-
zelében vannak.

A továbbiakban az alkalmazást
bicikliútvonalakkal, túraútvonalak-
kal és egy városlátogató kiegészítő-
vel tervezik bővíteni.

A távoli cél, hogy néhány éven
belül kiépüljön egy olyan telefo-
nos kalauz, amely képes megszer-
vezni egy többnapos biciklis,
gyalogos vagy autós erdélyi kirán-
dulást. 
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Mezey Sarolta

Folyik a beiratkozás Fotó: Karácsonyi Zsigmond

Fotó: Karácsonyi Zsigmond

Lehet iratkozni a katolikus líceumba
(Folytatás az 1. oldalról)

Elkészült az új goTransylvania alkalmazás 
Erdélyt népszerűsítik vele



Hagyományosan, az au-
gusztus 20-ai ünnep előes-
téjén adták át a Nép-
művészet Mestere és a Nép-
művészet Ifjú Mestere díjat.
Az elismerésben részesülők
között külhoniakat is kitün-
tettek. 

Kásler Miklós, az emberi erőfor-
rások minisztere a 32. Mesterségek
Ünnepén, augusztus 17-én adta át
tíz művésznek a Népművészet Mes-
tere, ötnek pedig a Népművészet
Ifjú Mestere díjat. A jutalmat azok-
nak ítélik, akik saját közösségükön
belül elismert, a környezetükre ha-
tást gyakorló, mintaadó alkotó vagy

előadó egyéniségek, akik jelentős
hagyomány-átörökítő és érték-
mentő tevékenységet végeznek. A
díjazottak között – a Hagyományok
Háza felterjesztése alapján – öt kül-
honi mester is szerepel.

Bartha Gergely mezőpaniti tán-
cos. Gergő bácsi és felesége, Joli
néni egy olyan időszakban került a
figyelem középpontjába, amikor a
legtöbb folklorista már feladta,
hogy talál még kiemelkedő zenészt,
táncos egyéniséget Maros megyé-
ben. Táncuk, kedvenc nótáik a ma-
gyar nyelvterületen ismertté és
kedveltté váltak. Sorra készültek a
Mezőpaniti táncok című koreográ-

fiák. Varázsuk a
mai napig is tart,
szinte hetente lát-
nak vendégül Ma-
gyarországról, a
Felvidékről, vala-
mint a tengeren-
túlról is
érdeklődőket.

Varga Judit
szövőasszonyt szű-
kebb hazája, a
kárpátaljai Nevet-
lenfalu közössége
tiszteli és szereti,
ő pedig nagy gon-
dossággal adja át
az őseitől kapott
kézművestudást.
Saját gyereke
nincs, így minden
energiáját a körü-
lötte élő emberek-
nek szenteli.
Vannak követői,
akik szívesen ta-
nulják tőle a szö-
vés mesterségét.
Foglalkozásain

évente 200-300 gyermek, érdeklődő
sajátíthatja el a szövés fortélyait.
Immár 22. éve tanítja a fiatalokat 
a nyári Péterfalvi Népzene-, 
Néptánc-, Kézművestáborban.
Külön élmény, hogy a szövési al-
kalmakat színes történetekkel fű-
szerezi, és szép hangjának
köszönhetően a munka közben az
éneklés sem marad el.

A mérai Varga Erzsébet Kalota-
szeg legrégebbi és legjelentősebb
bujkakészítője, nemcsak saját
szűkebb és tágabb régiójában is-
mert, munkássága nagyban hoz-
zájárult, hogy a bujka révén
Kalotaszeg népművészete a világ
számos országában is figyelmet
kapjon. Az idők folyamán megta-
nulta, hogy a különböző környék-
beli falvakban hogyan díszítik ezt
a viseletdarabot, így más közös-
ségek igényei szerint is tud dol-

gozni, az ott jellemző
stiláris jegyek megtartá-
sával. Az általa készített
ruhadarabok – a tánc-
házmozgalmon keresz-
tül – eljutottak többek
között Hollandiába, Ja-
pánba és az Egyesült
Államokba is.

Hârleţ Ioan „Nucu”
budatelki prímás (Er-
dély) szerény, visszahú-
zódó, nagy tudású
muzsikus, aki minden al-
kalommal készséggel áll
a gyűjtők rendelkezé-
sére. A fővárosi, majd a
helyszíni gyűjtéseknek
köszönhetően pár éven
belül több népzenei és
néptáncegyüttes műso-
rába is belekerültek a
budatelki hagyományos
dallamok és táncok. Ez a
tudás Hârleţ Ioan nélkül
nem válhatott volna
közkinccsé. A hagyomá-
nyos erdélyi hegedűjá-
ték egyik utolsó

képviselője, aki mind játékstílusá-
ban, mind repertoárjában egyedül-
álló tudással rendelkezik, és azt
örömmel osztja meg a fiatal népze-
nészekkel. 

Lele József muzslyai citerás
(Délvidék) szakmai tudását teljes
szívvel adja át a jövő nemzedék-
nek. Tizenhét éve vezeti a Muzs-
lyai Petőfi Sándor Magyar
Művelődési Egyesület citeraszak-
osztályait és a helyi általános isko-
lában is tanít. A Pöngető és a
Kisbanda citerazenekar művé-
szeti vezetője, de egy ideig ő irá-
nyította a Rozmaring leány-
citerazenekart is. Tanítványai a
különböző magyarországi és vaj-
dasági népzenei versenyekről, ve-
télkedőkről mindig díjazottként
tértek haza. 
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Bartha Gergely

Varga ErzsébetHârleţ Ioan „Nucu”

Varga Judit

A népművészet külhoni mesterei
Határon túli díjazottak a 32. Mesterségek Ünnepén

Lele József



Sorozatunkkal 990 év erdélyi nagyja-
ira emlékezünk, akikről talán nem tu-
dunk semmit, de ők tették naggyá
Erdély kultúráját, tudományát vagy
vitték el hírét a nagyvilágba, s tetemes
részt vállaltak az egyetemes magyar
kultúra és tudomány gazdagításában.
(Forrás: Magyar életrajzi lexikon, 1000–
1990. Főszerkesztő: Kenyeres Ágnes)

HARASZTI GYULA (Kolozsvár, 1858.
aug. 25. – Bp., 1921. júl. 15.): irodalomtörté-
nész, egyetemi tanár, az MTA l. tagja (1903).
~ Emil zenetörténész apja. 1880-ig a bp.-i,
1882-ig a kolozsvári egyetemen tanult, és ta-
nári, Bp.-en 1891-ben bölcsészdoktori okle-
velet szerzett. 1883-tól nagykállói, 1884-től
nagyváradi, 1887-től kassai főreáliskolai
tanár. 1889-90-ben Párizsban tartózkodott.
1891-től bp.-i főreáliskolai tanár, 1892-től
egyúttal a modern francia irodalom magánta-

nára a bp.-i egyetemen. 1895-től a kolozsvári,
1909-től a bp.-i egyetemen a francia irodalom
tanára. 1906-tól a Kisfaludy Társaság tagja.
Eleinte a magyar, később főként a francia iro-
dalommal foglalkozott. Több külföldi, főleg
francia  munkát fordított magyarra. F. m.:
Csokonai Vitéz Mihály (Bp., 1880); A natu-
ralista regény (Bp., 1886); André Chenier
költészete (Bp., 1890); Molière élete és
művei (I-II. Bp., 1897); A francia lyrai költé-
szet fejlődése (Bp., 1900); Corneille és kora
(Bp., 1906); Edmond Rostand (Bp., 1912);
Hogy írtak és beszéltek a régi franciák? (Bp.,
1920.) 

12. KENDI FERENC (? – Gyulafehér-
vár, 1558. aug. 31.): erdélyi nagybirtokos,
főnemes. 1534-ben Gritti elfogatásának
egyik szervezője. 1540-ben Majlád István-
nal együtt Szapolyai János király ellen tá-
madt, ezért Mo.-ra száműzték. Izabella
idejében kegyelmet kapott, majd 1553. ápr.
3-án Dobó Istvánnal együtt Erdély I. Fer-
dinánd által kinevezett vajdája lett. 1556.
júl. 6-án visszahívta Lengyelországból Iza-
bellát, utóbb azonban egyre inkább szem-
bekerült a központi hatalom erősítésén
munkálkodó királynéval, aki végül is meg-
ölette.

Híres erdélyi magyarok (1000–1990)

Augusztus utolsó dekádja. Hullócsillagok évada. Husza-
dikán, Szent István ünnepén és a keresztény államalapítás
emléknapján a hullócsillagok a Duna vizéről indulnak kósza,
kérészéletű ragyogásukba veszni. A felhőpárnájából kikandi-
káló halovány Hold dagadó sarlója csodálkozva és irigykedve
nézi a Vár s a Mátyás-templom felett tobzódó táncukat.

Az égbolt lassan elfordul nyugatnak
a Göncöl rúdja átkaszál fölöttem.
Kihunynak a fényszóró ablakok.

Nem tudni hol bősz házőrzők ugatnak
ezerhangú tücsökkar zeng köröttem.
Magam vagyok, nagyon magam vagyok.

Csorba Győző Augusztusi éjéből virradóra érkezünk a
Szűz havába.

Az augusztus 23/25-től szeptember 23-ig tartó csillagászati
hónapot ma is így nevezzük, habár a Nap a valóságban már
egy bő hónappal később lép e csillagképbe. Egykoron az au-
gusztust, az aratás, betakarítás hónapját értették alatta. Az
ókorban a kalászos szűzanyaistennővel, Perszephonéval, Dé-
métérrel azonosították. A rómaiak Proserpinát, Cerest értet-
ték alatta. Démétér volt a hónap olümposzi védnöke.
Egyiptomban a gabona-napisten Ozirisz nővér-felesége, Ízisz
égi képmása volt. Örökösük a keresztény Szűzanya, Mária
lett. A katolikus naptárban ez idő tájt egymást érik a Mária-
ünnepek: Havi Boldogasszony (aug. 15.), Kisasszony napja
(szept. 8.), Mária szent neve (szept. 12.), Hétfájdalmú Szűza-
nya (szept. 15.), Fogolykiváltó Mária (szept. 24.). A népi val-
lásosságban az „arató Szűz” alakja eggyéforrott Máriáéval
– írja Jankovics Marcell Jelkép-kalendáriumában. 

A Szűz (Virgo) csillagkép legfényesebb csillaga a nappálya
szomszédságában pislogó Spica, a Kalász. Neve mezopotá-
miai – abból az időből származik, amikor a kalász beérését
az égi Kalász aranyba, fénybe öltözése jelezte. A kalászos
Szűz már a klasszikus ókorban sem felelt meg jelzői szerepé-
nek, annak ellenére, hogy az európai civilizáció-központ is
közben lassan északra tolódott, s ezáltal az aratás időpontja
is későbbre került, követve az őszpont felé mozduló csillag-
képet. Valamikor a közel-keleti „neolitikus forradalom” ide-
jén, a Kr.e. 7–5. évezredben adhatott jelt a Kalász az aratás
megkezdésére. A legrégibb olyan ábrázolások, amelyeken a
„szűzanya” látható a méhéből sarjadzó kalásszal, vagy su-
garas hajú nap-, illetve kalászgyermekkel, amint épp a vi-
lágra szüli, vagy közösül véle, ennek a korszaknak a végéről
maradtak fenn. Erre az időre „emlékszik” vissza Vergilius IV.
eclogájában, amikor a sarlós Saturnus aranykorát, a Szűz
uralmát énekli, és visszatértét jósolja meg, amiért is a keresz-
tény utókor „tiszteletbeli kereszténynek” tekintette.

Mert a dal arról szólt, hogy a végtelen űrben a földnek,
Tengernek, légnek csírái a tiszta tüzekkel
Mint keveredtek rég; hogy minden az ős-elemekből
Kelt hajdan, maga zsenge világunk is, meg a mennybolt;
Majd, hogy kérge szilárdult már s a habokba húzódott
Lassan Néreus is, mint formálódtak a testek;
S mint bámulta a föld, hogy’ kezd lángolni a napfény,
És az esőt a magasba szökő felhők hogyan öntik,
Míg a pagony legelőször hajt lombot s a gyanútlan
Dombokon itt-ott megjelenik pár kósza vadállat.
S zengi a Kaukázus madarát, Sáturnus uralmát,
Pyrrha leszórt köveit s a tüzet hogy’ orozta Prométheus (…)

Így adja elő a történetet Vergilius a Lakatos István fordí-
totta VI. eklogában.

Aj, szűz, szánandó, hogy tudtál lenni ily őrült!
Proetus lányai, lám, noha bőgtek idétlen az erdőn,
Mégsem akartak a barmokkal rút nászba vegyülni,
Bár nagyon is féltek, nyakukat járomba ne törjék,
És sima homlokukon szarvat be gyakorta kerestek!
Aj, szűz, szánandó, bércek közt most ki barangolsz:
Bezzeg a Hószínű, puha jácinton heverészve,
Kérődzik sűrű tölgyek alatt halovány füvek ízén (…)

Augusztus vége. Gyíkok évada.
Fiatal fali gyík (Podarcis muralis) kúszik fel a kert rég ott-

felejtett betondarabjára.
A gyíkokat hajlamosak vagyunk melegkedvelő állatok-

nak tekinteni, és a többségükre, köztük a fali gyíkra, ez igaz
is. Él viszont egy olyan gyík mifelénk, amely inkább a
hűvös, nedves élőhelyekhez kötődik. Szokatlannak számító
szaporodásával messzemenően alkalmazkodott a hüllők

számára kedvezőtlen ala-
csony hőmérsékletekhez.
Innen kapta a nevét is. Az
elevenszülő gyíkról (Zoo-
toca vivipara) van szó,
amely a Kárpát-medence
jégkorból megmaradt, ritka
maradványfaja, a 2018. év
hüllője. Mintázata felülete-
sen hasonlít a fali gyíko-
kéra. Észak- és
Északnyugat-Európa nagy
részén a leggyakoribb
gyíkfaj. Skandináviában
messze átlépi az északi
sarkkört, ezzel bolygónk
legészakabbra hatoló hül-
lője. Élőhelye széltében át-
fogja egész Eurázsiát a
spanyol Kantábria hegyei-

től a távol-keleti Szahalin szigetéig. A Kárpátokban magas-
hegyi élőhelyein, forráslápok környékén találkozhatunk
vele. Nyirkos, hideg területen él, ezért gyakran látható ke-
vésbé meleg, borús időben is. Nappal aktív, éjszakára kövek
alá vagy rágcsálók ásta üregbe bújik. A többi gyíkunkhoz
hasonlóan opportunista ragadozó, amely minden apró ízelt-
lábút és egyéb gerinctelent elfogyaszt, amit le tud gyűrni.
Táplálékát elsősorban férgek és csigák képezik, de ízelt-
lábúakat is fogyaszt. Októberben száraz, fagymentes
helyre (moha alá, gyökerek közé) vonul telelni, ahonnan
március-április fordulóján bújik elő. A párzásra májusban
kerül sor. A tojások az anyaállat testében fejlődnek. A nős-
tények a magasabb hőátlagú helyeket kiválasztva a testük-
ben fejlődő embrióknak is biztosítani tudják a szükséges
meleget olyan klímájú élőhelyeken is, ahol a lerakott to-
jások már nem tudnának kikelni a külső hőmérsékletre ha-
gyatkozva. A tojáshordó nőstények különösen sok időt
fordítanak a hőszabályozásra. Az elevenszülő gyík szapo-
rodása eleventojás, idegen szóval ovovivipária: a nőstény
visszatartja testében a fejlődő tojásokat, ám nem táplálja
utódait. Az embriók a magzatburkon belül, kizárólag a pe-
tesejt tápanyagaira hagyatkozva fejlődnek a születésükig.
A tojásnak meszes héja nem képződik, a fiókák hártya-
szerű burokban jönnek a világra, amiből azonnal kibújnak.
Az 5–15 4,5-6 centiméteres szénfekete gyíkocskák fél órán
belül kikelnek, és az augusztusi nyárutón önálló életet kez-
denek.

Nyárutó a Küküllőn, Kányádi Sándor versében.

Langyos a Küküllő;
vize mint a vászon,
egy nagy szövőszéken
fordul át a gáton.

Lenn a gát alatt az
ezüst zubogóban
fürdik az arany nap,
most van lenyugvóban.

S még lennebb növekvő
árnyukkal a fűzfák
a lassuló folyót
át meg átalússzák.

Ott egy kislegény is
prüszkölő lovával –
úsztat a Küküllőn
ő is át meg átal.

Maradna még a nap,
de nőnek az árnyak;
kár, hogy nemsokára
vége lesz a nyárnak.

Mára egyetlen tudománytörténeti időpontot teszek aszta-
lodra, kedves Olvasóm. 1868. augusztus 25-én született
Nagyenyeden Új-Guinea etnográfus kutatója, Fenichel Sá-
muel. Hazaküldött anyagai máig az enyedi Természettudo-
mányi Múzeum féltve őrzött darabjai. Sárgalázban halt meg
Új-Guineában 1893 márciusában, még 25. születésnapja
előtt. Sírját Bíró Lajos kutatta fel, s Balogh János gondos-
kodott rendbehozataláról.

Maradok kiváló tisztelettel.
Kelt 2018-ben, 150 évvel Fenichel Sámuel születése

után
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Kiss Székely Zoltán

A halovány Hold csodálkozva és irigykedve nézi a földi hullócsillagok tobzódó táncát

Fiatal fali gyík (Podarcis muralis) kúszik fel a kert rég ottfelejtett betondarabjára

Összeállította: Kuti Márta

A természet kalendáriuma (CCCXXI.)



A Varsói Szerződés csapatai ötven
éve, 1968. augusztus 20-ról 21-re vir-
radóra vonultak be internacionalista
segítségnyújtás címén Csehszlováki-
ába, hogy véget vessenek az „ember-
arcú szocializmus” megteremtésére
tett kísérletnek, az általuk „ellenfor-
radalmi fordulatnak” bélyegzett de-
mokratikus reformoknak.

A „prágai tavasz” feltételeit a Csehszlová-
kiában a hatvanas évek közepéig tovább élő
sztálinizmus bukása, a gazdaság mélyülő vál-
sága, a cseh-szlovák viszony feszültségei és
a kelet-nyugati enyhülés teremtették meg. Az
események 1968 januárjában kezdődtek, ami-
kor az állampárt, Csehszlovákia Kommunista
Pártja (CSKP) Központi Bizottságának ülé-
sén elmozdították Antonin Novotny első tit-
kárt. Helyére a szlovák Alexander Dubceket
választották meg, akit eleinte gyengének és
határozatlannak tartottak, de rövid időn belül
megnyerte a közvéleményt.

A CSKP áprilisban megfogalmazott, hatal-
mas társadalmi támogatottságnak örvendő
akcióprogramja a párt vezető szerepének
megtartása mellett az „emberarcú szocializ-
mus” megteremtését, a múlt hibáinak kijaví-
tását fogalmazta meg. A reformfolyamat
azonban kicsúszott a pártvezetés irányítása
alól, hamarosan megszűnt a cenzúra, rehabi-
litálták a koncepciós perek áldozatait, életre
keltek a kommunisták által megszüntetett tár-
sadalmi szervezetek, élénkítették a piacgaz-
daságot, miközben erősödtek a szovjetellenes
hangok.

A mindezt gyanakvással szemlélő szovjet
vezetés már márciusban foglalkozott a kato-
nai beavatkozás gondolatával. A prágai példa
terjedésétől tartó bolgár, keletnémet, lengyel,
magyar és szovjet pártvezetők az év folya-
mán hatszor vitatták meg a „csehszlovákiai
ellenforradalom veszélyeit”. A prágai elvtár-
sakkal folytatott vitákban különleges közve-
títő szerepet játszó magyar pártfőtitkár, Kádár
János kilenc alkalommal találkozott Dubcek-
kel, akit a nemrégiben bevezetett magyar re-
formokat is féltve próbált engedményekre
bírni. Júliusban a többi kommunista párt le-
velében már burkoltan katonai beavatkozás-
sal fenyegette meg a CSKP-t, amelynek
vezetői az ágcsernyői (Cierná nad Tisou)
csehszlovák-szovjet találkozón lojalitásukat
hangoztatták, és kötöttek néhány kompro-
misszumot.

A szovjet vezetést ez nem elégítette ki, és
augusztus 18-án meghozták a politikai dön-
tést a bevonulásról, még a harmadik világhá-
ború veszélyét is kockáztatva. A
Szovjetuniónak fontos volt, hogy a Varsói
Szerződés tagállamai közül többen is részt
vegyenek az akcióban, így nem Moszkvának
kellett egyedül viselnie a felelősséget, ráadá-
sul a közösen véghezvitt hadművelettel a
szocialista tábor egységét is demonstrálni
tudta.

Az augusztus 20-ról 21-re virradó éjszaka
a Varsói Szerződés kétszázezer, többségében
szovjet katonája, húsz hadosztály és kétezer
tank zúdult Csehszlovákiára, őket még 300
ezer katona követte. A Vltva 666 fedőnevű
művelet során előbb szovjet ejtőernyősök
foglalták el a prágai repülőteret, majd szovjet,
lengyel, bolgár és magyar erők érkeztek. Az
NDK területéről – a rossz történelmi emlékek
miatt – az utolsó pillanatban született döntés
nyomán nem keletnémet, hanem szovjet csa-
patok érkeztek, Románia nem vett részt az in-

tervencióban. A prágai vezetés utasítására a
csehszlovák hadsereg nem tanúsított ellenál-
lást, de a CSKP határozatban utasította el a
megszállást, és nyugalomra szólította fel a la-
kosságot.

A „vértelen okkupáció” legendája a rend-
szerváltás után végképp megdőlt. A legújabb
kutatások szerint az intervenciónak 137 civil
halálos áldozata volt, a bevonuló erők nagy-
jából hasonló veszteségei főleg balesetekből
származtak. A legtöbb áldozat augusztus 21-
én vesztette életét, amikor a rádió prágai köz-

pontjának elfoglalásakor összetűzések rob-
bantak ki.

A „prágai tavasz” legismertebb vezetőit le-
tartóztatták és internálták, a megmaradt ve-
zetést Moszkvába rendelték, a tárgyalásokba
néhány nap múlva a szabadon engedett Dub-
ceket, Cerník kormányfőt és Smrkovsky
nemzetgyűlési elnököt is bevonták. A politi-
kailag és emberileg is megtört vezetők –
Frantisek Kriegel, a Nemzeti Front elnökének
kivételével – aláírták a „normalizálásról”
szóló jegyzőkönyvet. A reformereket hama-
rosan eltávolították a politikai és gazdasági
vezetésből, Dubcek helyére a szintén szlovák,
de keményvonalas kommunista Gustáv
Husák került, akinek neve egybeforrt a visz-
szarendeződéssel. 

A nyugati világ az 1968-as bevonulást kö-
vetően hasonlóan viselkedett, mint a magyar
szabadságharc vérbe fojtása idején: a NATO
nem vállalta a katonai kockázatot, de az
ENSZ Biztonsági Tanácsa napirendre tűzte az
ügyet, miközben tüntetések kezdődtek Hel-
sinkiben (fekete-fehér fotó), Lisszabonban,
és számos nagyvárosban. Bár az Egyesült Ál-
lamok és a Szovjetunió viszonya sokat rom-
lott a prágai tavasz leverése után, a
szuperhatalmak idővel napirendre tértek az
ügy felett.

Csehszlovákiában megfagyott a diktatúra,
az ország a rezsim 1989-es összeomlásig tel-
jes reménytelenségbe süllyedt. A „normalizá-
lás” alatt a politikától távol tartott Dubcek

1989 novemberében, a „bársonyos
forradalom” idején jelent meg újra a
politikai színtéren. A kommunizmus
bukása után a parlament elnökévé
választott politikus 1992. november
7-én autóbaleset következtében halt
meg.

A szovjet sajtó a beavatkozást
igazolandó közölt egy levelet,
amelyben öt magas rangú csehszlo-
vák politikus kérte a szovjet pártve-
zetés segítségét, és erre hivatkozva
minősítették az intervenciót „inter-
nacionalista segítségnyújtásnak”. A
behívólevél, illetve az 1968-as inter-
venció ügyét az 1989-es rendszer-
váltás után „hazaárulás” címén két
évtizedig vizsgálták a cseh és a szlo-
vák hatóságok, de az eljárást 2011-
ben ítélet nélkül zárták le.

Az események részletes feltárása
és kibeszélése természetesen csak a
rendszerváltást követően kezdődhe-
tett meg. 1989. december 4-én a
Varsói Szerződés hat tagállama
(Bulgária, Csehszlovákia, Lengyel-
ország, Magyarország, az NDK és a
Szovjetunió) nyilatkozatban ítélte el
az 1968-as csehszlovákiai beavatko-
zást, ezzel egy időben a szovjet kor-
mány külön állásfoglalásban
határolta el magát az akkori moszk-
vai vezetés hibásnak minősített dön-
tésétől. 

A prágai tavaszt 50 éve tiporták el
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A megjelölt sorokban, oszlopokban szereplő helyes megfejtéseket szeptember 6-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 Áprily Lajos egyik ismert
versének a címét kapjuk. Könnyítésül egy betűt előre beírtunk.

VÍZSZINTES: 1. Oklevél – Emlékezetkiesés. 7 Szibériai folyó – Kipling kígyója. 8.
Édes mártás – Futva menekül. 9. Lombik része! – Osztrák, gaboni és vatikáni gépkocsi-
jelzés. 11. Éra – Zavart kód! 12. Tanuló – Oxigénmódosulat. 14. Hazafele! – Csendben
műt! 15. Haláltusa – Szervál. 18. Gabonát levág – Amely ideig. 19. Negatív elektróda –
Régi aranypénz. 22. Szintén – Olt-partok! 23. Előkelő hölgy – Híres kémnő volt (Hari).
25. Ománi, zambiai és olasz autójelzés – Páratlan csoda! 27. Tengerészital – Szolid darab!
28. Katolikus istentisztelet – Ildomos. 30. Angol tagadószó – A kén és foszfor vegyjele.
31. Istentagadó – Rajzfilmfigura.   

FÜGGŐLEGES: 1. Eger várát védte (István) – Adódik. 2. Bűvölet, varázslat – 
Spanyolországi sziget. 3. Továbbá – Kínai hosszmérték. 4. A panasz szava – Lennon özv-
egye (Yoko). 5. Zsineg, kötél – Állatot szelídít. 6. Testfelépítés – Fő ütőér. 10. Bányajárat
– Fotómárka. 13. Sátorlakó – Égéstermék. 16. Spanyol teniszező (Rafael) – Pengetős
hangszer. 17. Európai ország – Beszédmód, tájnyelv. 20. Korallzátony – Lázít, felbujt.
21. Argentin füves puszta – Őserdő. 24. Kamasz – Előbor. 26. Épületszárny – Részben
visel! 29. Román személynévmás – Ködfoszlány!    

Koncz Erzsébet

Az AUGUSZTUSI ÉVFORDULÓK (1.)
című pályázat nyertesei:

KISS TÜNDE, Marosvásárhely, 
Kárpátok sétány. 37/35. sz.

HORVÁTH DÁNIEL, Szászrégen, Iernuţeni u. 125A sz.
A pályázati rejtvény megfejtése:

FROMMER; ÁCS; ORCZY; ORCAGNA; 
KIRÁLYI; VÁCZY; EBERHARDT; IRSAI.

Kérjük a nyerteseket, 
vegyék fel a kapcsolatot Borbély Ernővel 

a 0742-828-647-es telefonszámon.

Megfejtések 
az augusztus 17-i számból:

Klasszikus (ikrek): Esti 
kérdés.

Skandi:
1. Muszáj megenni.
2. Személyes névmás.
3. Hová, uram?

2.

3.

1.

4.
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Szerkeszti: Kiss Éva 814.
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P
VÍZSZINTES: 1. Írógép-feltaláló, 150 éve született (Camillo). 8. Franko-flamand

zeneszerző, 500 éve hunyt el (Layset). 9. Huszárparancs. 10. Bensőséges. 11. Francia
író, diplomata, 150 éve született (Paul Louis Charles). 16. Ünnepi sütemény. 18.
Nagyon meleg. 19. Für ..., színésznő. 21. Bonyodalom, gond (francia). 23.Tovaiszkol.
25.Hordót mérő. 27. Véredény. 28. Bizánci lázadás (VI. század). 29. Tömeges pusztítás.
31. Idő (angol). 33. Olasz NOB-jel. 34. ... Delon (filmsztár). 35. Értesülés. 37. A kalcium
vegyjele. 38. Órómai rézpénz. 39. Kávé! 40. Gléda. 41. Pára! 42. Kukoricapálinka. 44.
Téli sport. 45. ... Demidova (színésznő). 47. Írország honi neve. 49. ... Scola (olasz
rendező). 52. Részben kienged! 53. Olasz költőnő, 100 éve született (Elsa). 54.
Keramikus, gyáros, kereskedő, 150 éve hunyt el (János).

FÜGGŐLEGES: 1. Norvég férfinév. 2. ... Montez (táncosnő). 3. Jegyzetel. 4. A pápa
állama. 5. Osztrák vidék. 6. Robbanóanyag (röv.). 7. Vizet ad. 8. Római 101. 12. Nabokov
regénye. 13. Aranka egyik becézése. 14. Szavazóláda. 15. Páratlan diófa! 17. Van esze.
18. Régész, gyűjtő, 150 éve született (Sámuel). 20. Veleszületett. 22. Szörnyeteg. 24. ...
Dagover, színésznő. 26. Új-zélandi alagút. 30. Teniszütő. 32. Balzsam. 34. Nehéz, mint
... (szólás). 35. Téli csapadék. 36. Evang. pap, történetíró, MTA lev. tag, 200 éve
született (Lajos). 38. Vészt hozó (latin). 40. Könnyező. 41. ... Baldwin,  USA-színész.
42. Terepjárómárka. 43. Rostnövény. 44. Tömérdek. 46. Szerep a Turandot-ban (szoprán).
48. Lám. 50. Magad. 51. Spanyol és svéd gépkocsijel.

L.N.J.

AUGUSZTUSI 
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KOBAK KÖNYVESBOLT

Marosvásárhely,
Győzelem tér 

18. szám, 

www.bookyard.ro
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A Kincsem Nemzeti Lovas-
program legnagyobb vidéki
beruházásaként Közép-Eu-
rópa legújabb és legmoder-
nebb lovasközpontja készült
el Szilvásváradon – jelen-
tette ki  a magyarországi ag-
rárminiszter a komplexum
szombati átadása alkalmából
tartott sajtótájékoztatón.

Nagy István hangsúlyozta: a
Kincsem Nemzeti Lovasprogram-
mal sikerült megteremteni a dicső
múltra és nagyszerű eredményekre
visszatekintő magyar lótenyésztés
jövőjének feltételeit. A program ke-
retében Szilvásváradon mintegy 6,8
milliárd forintból három ütemben,
négy év alatt megvalósult fejlesz-
téssorozat a magyar lovassport
történetének legnagyobb beruhá-
zásaként meghatározó pillére a
teljes hazai lovas ágazat megújí-
tásának – tette hozzá.

A csaknem 10 hektáron megva-
lósult fejlesztés eredményeként az
Állami Ménesgazdaság Szilvás-

várad fontos történelmi karaktert
is őrző és megtestesítő lipicai lo-
vasközpontja immár valamennyi
lovas szakág számára ideális fel-
készülési és versenyzési lehetősé-
get biztosít. Egyúttal jelentősen
növeli a régió és a település ide-
genforgalmi vonzerejét, így a tér-
ség gazdaságát is erősíti – húzta
alá a miniszter. Dallos Andor, az
Állami Ménesgazdaság Szilvás-
várad igazgatója közölte: a fej-
lesztéssorozat első ütemében
megújult és kibővült az immár
650 néző befogadására alkalmas,
15 bokszos istállót is magában
foglaló fedett lovardakomplexum.
Ezt követte a felvonulási terület,
majd a nagy lovaspálya nemrégi-
ben befejeződött, 3,6 milliárd fo-
rintos korszerűsítése. Az utóbbi új
lelátórendszert kapott, 6500 láto-
gató befogadására alkalmas. Fel-
szereltsége a bemelegítő pályához
hasonlóan minden nemzetközi
szabványnak megfelel, speciális
négyévszakos pályatalaja pedig

kiváló nedvességelvezető és ló-
lábkímélő – fogalmazott. Az or-
szágszerte 6 telephelyen mintegy
300 lovat tenyésztésben tartó, a
takarmányt saját területein maga
termelő ménesgazdaság alapvető
célja, hogy Szilvásvárad a lovas-
oktatás és -kutatás hazai köz-
pontja legyen. A most átadott
létesítményegyüttes többfunk-
ciós kialakítású, így nem csupán
lovas, de egyéb kulturális prog-
ramok megrendezésére is alkal-
mas – hangsúlyozta az igazgató.
Horváth László, a térség ország-
gyűlési képviselője a tájékozta-
tón arról beszélt: régen várt
pillanat és ünnep ez az esemény
Szilvásváradon, a településnek
több mint hétezer éves múltja és
háromezer éves lovas kötődése
van. A magyarok kultúrájának
szerves része a ló szeretete.
„Lovas nemzet vagyunk, ez pedig
olyan alapértékünk, melyet nem
hagyhatunk veszni” – mondta.
(MTI)

Átadták Közép-Európa legmodernebb 
lovasközpontját Szilvásváradon

A kanadai légierő öt CF-18 Hornet típusú harcá-
szati elfogó-vadász repülőgépe vesz részt szeptem-
bertől decemberig a NATO légterének
sértetlenségét garantáló megerősített járőrszolgá-
latban Romániában – közölte múlt pénteken az
Agerpres hírügynökség.

A kanadai vadászgépek gyakorlatilag a brit légi-
erő harci repülőit váltják a Fekete-tenger partvidé-
kén lévő Mihail Kogălniceanu katonai
támaszponton. A Royal Air Force (RAF) négy Eu-
rofighter Typhoon típusú brit harci repülőgépe
május elejétől augusztus végéig teljesített járőrszol-
gálatot a NATO keleti szárnyának légterében.

A Mediafax hírügynökség arról írt: a kanadai gé-
pekkel 135 tagú kiszolgáló személyzet érkezik Ro-
mániába, Ottawa hozzájárulásaként az úgynevezett
Reassurance, az Oroszországtól tartó keleti tagál-

lamok megnyugtatását, illetve védelmük megerő-
sítését szolgáló NATO-misszióhoz.

„Védelmi politikánkban fontos szempont Ka-
nada nemzetközi szerepvállalása. A NATO az egyik
legfontosabb többoldalú kapcsolatrendszer szá-
munkra, a légi járőrszolgálathoz nyújtott romániai
segítségünk az észak-atlanti elkötelezettségünket
bizonyítja” – idézte a Mediafax Harjit Sajjan kana-
dai védelmi minisztert.

A Konstanca polgári légiforgalmát is kiszolgáló
Mihail Kogălniceanu repülőtéren megszokott a
NATO-tagországok katonáinak jelenléte. A támasz-
pont szolgált egyebek mellett tranzitközpontként az
utóbbi években Afganisztánból kivont, hazafele
tartó több ezer amerikai katona számára.

Klaus Iohannis államfő a napokban egy konstan-
cai ünnepségen „képlékeny helyzetű térségként”

jellemezte a Fekete-
tengert, ahol magas a
konfliktusok koc-
kázata. Iohannis or-
szága sikereként érté-
kelte, hogy a NATO
brüsszeli csúcsérte-
kezletén a védelmi
szövetség a korábbi-
nál nagyobb figyel-
met fordított a
Fekete-tenger térsé-
gére, román kezdemé-
nyezésre a legmagasabb
szintű találkozón vitat-
ták meg – Ukrajna és
Georgia bevonásával –
a térség biztonsági
helyzetét. (MTI)

Kanadai vadászok járőröznek 
a román légtérben

Egy lovas az új lipicai lovasközpont megnyitóján Szilvásváradon 2018. augusztus 18-án. MTI Fotó: Komka Péter

REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, GARÁZSKAPUK és egyéb
árnyékolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy választékban. Tel.
0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-638. (sz.-I)
TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német REHAU pro-
filokból. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-638. (sz.-I)
A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes körű ellá-
tást biztosít a segélyből (koporsó, szállítás, balzsamozás, temetkezés). Te-
lefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534. (60848)
A TIMKO PÉKSÉG ELÁRUSÍTÓKAT és SOFŐRÖKET alkalmaz. Szak-
mai tapasztalat nem szükséges. Szívesen betanítunk bárkit, aki csapatunk
tagjává szeretne válni. Fizetés 1800 lej kézbe. Alkalmazunk SZAKKÉP-
ZETT PÉKEKET 2400 lejes fizetéssel. Tel. 0756-128-313. (62483-I)
CUKRÁSZLABORBA ÜGYES KEZŰ SZEMÉLYEKET alkalmazunk.
Tel. 0745-668-883. (9740-I)
MAROSVÁSÁRHELYI CÉG alkalmaz ÉPÍTKEZÉSBE VILLANYSZE-
RELŐT, VILLANYSZERELŐ-SEGÉDET. Amit ajánlunk: vonzó jövede-
lem, étkezési jegyek, az utazási költségek elszámolása. Tel. 0365/430-240,
0785-210-682, 9-17 óra között. E-mail-cím: office@consuselectric.ro
(62548-I)
A GRAND HOTEL SZOBALÁNYOKAT és TAKARÍTÓKAT alkalmaz.
Önéletrajzokat a szálloda székhelyén fogadunk. Tel. 0365/730-003. 
(20329-I)
TERMOPÁN, PÁRKÁNY, SZÚNYOGHÁLÓ, VASAJTÓ, TETŐSZER-
KEZETEK, REDŐNY, SZALAGFÜGGÖNY, SZÍNPADI FÜGGÖNY ren-
delésre. Javítást is vállalunk. Tel. 0744-504-536. (62194)
NÉMET CÉG keres németországi munkavégzésre ÚTÉPÍTŐ, ASZFAL-
TOZÓ, GÉPKOCSIVEZETŐ, DARUS, KŐMŰVES, ZSALUZÓ MUN-
KAVÁLLALÓKAT! Bérezés a német tarifa szerint. Magyarul beszélő
kapcsolattartó telefonszáma: +49-176-312-43989. (9909-I)
MŰSZAKI KARBANTARTÓKAT és VILLANYSZERELŐKET alkal-
mazunk belföldi és külföldi munkákra, hosszú távra. Pályakezdők is jelent-
kezhetnek. Fényképes önéletrajzát kérjük e-mailben a je@telog.hu címre
elküldeni. (92597-I)  
VARRODA VARRÓNŐKET alkalmaz. Tel. 0742-298-872. (20408)
A PC HOUSE felvesz megbízható, minimum B kategóriájú jogosítvánnyal
rendelkező SOFŐRT. Az önéletrajzokat kérjük e-mailben a 
jobs@multiplan.ro címre elküldeni vagy személyesen a cég székhelyére, a
Maros utca 17. szám alá benyújtani. Érdeklődni a 0265/313-888-as telefon-
számon. (62602-I)
SZÁMÍTÓGÉPEK FELÚJÍTÁSÁHOZ és KOZMETIKÁZÁSÁHOZ
keresünk MUNKATÁRSAKAT. Átlagosnál magasabb jövedelem! Az öné-
letrajzokat kérjük e-mailben a jobs@multiplan.ro címre elküldeni vagy sze-
mélyesen a cég székhelyére, a Maros utca 17. szám alá benyújtani.
Érdeklődni a 0265/313-888-as telefonszámon. (62602-I)
SOMOSTETŐ KÖRNYÉKI CSALÁDI HÁZ kertjének a karbantartásá-
hoz keresünk hozzáértő FIATAL NYUGDÍJAST. Érdeklődni 9-17 óra között
a 0722-667-748-as telefonszámon. (62602-I)
KFT. alkalmaz KŐMŰVESEKET, ÁCSOKAT, SEGÉDMUNKÁSOKAT.
Tel. 0744-798-270. (9918-I)
ÉRTÉKESÍTŐT alkalmazunk. Stabil munkahely, versenyképes fizetés, bó-
nuszok, megbecsülés. Jártasság e téren előnyt jelent. Bővebb felvilágosítá-
sért hívja a 0736-391-528-as telefonszámot. (62580-I)
MAROSSZENTGYÖRGYI FAKERESKEDÉS RAKTÁROS-KISEGÍ-
TŐT alkalmaz. Tapasztalat nem szükséges. Jelentkezni a következő telefon-
számon: 0757-041-226. (20432-I) 
A MAROSVÁSÁRHELYI INRECO ÉPÍTŐIPARI MAGÁNCÉG ÉPÍ-
TŐMÉRNÖKÖT, GÉPKEZELŐT (betanítását vállaljuk), valamint TEHER-
GÉPKOCSI-VEZETŐT alkalmaz. Az önéletrajzokat az inreco@inreco.ro
e-mail-címre vagy a 0365/430-151-es faxszámra várjuk. Érdeklődni a
0365/430-150-es telefonszámon lehet. (62606-I) 
ŐRZŐ-VÉDŐ CÉG ÜGYNÖKÖT alkalmaz. Tel. 0733-008-775. (20435)
KERESÜNK CSŐSZERELŐKET Németországba azonnali kezdéssel.
Kezdő havi fizetés 1800 euró, szállás biztosítva Münchenben. Érdeklődni a
0747-986-398-as telefonszámon. (20435)
BÁRMILYEN CÉG, ALAPÍTVÁNY könyvelését, alapítását, módosítását
és felszámolását vállaljuk. Tel. 0720-947-108. (10054)
ÉPÍTKEZÉSI CÉG 10%-os kedvezménnyel vállal háztetőkészítést, tető-
fedést Lindab cserépből, tetőszigetelést, cserépforgatást, külső és belső mun-
kálatokat, javítást, kerítés- és kapukészítést, bontást is. Tel. 0747-634-747.
(10069-I)
RESTAURÁLÁSRA SZAKOSODOTT KFT. MUNKAERŐT alkal-
maz  restaurálási, felújítási munkálatokra.  Bővebb információk a következő
telefonszámon: 0731-709-613. (sz.-I)
A MUREŞ MEX RT. a nyárádtői ipari parkba alkalmaz FAIPARI MUN-
KÁSOKAT. Az önéletrajzokat a lucian.radu@mobexpert.ro e-mail-címre
várjuk. Érdeklődni a 0720-333-573-as telefonszámon vagy a Parcul Indust-
rial Mureş –Vidrasău nr. 1/G címen. (20438)
FÉMMEGMUNKÁLÓ CÉG munkatársakat keres a következő szak-
mákba: LAKATOS, HEGESZTŐ, CSISZOLÓ, SZAKKÉPZETLEN MUN-
KÁS. Ajánlunk versenyképes fizetést, étkezési jegyeket, szállítást stb. Tel.
0744-394-486. (20440-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat



ADÁSVÉTEL

ELADÓ nagyon jó minőségű lucerna,
széna és füves szalmabálák,
120x160 cm. Érdeklődni a következő
telefonszámokon lehet: 0741-207-
867, 0372-735-943, 0756-924-364.
(9961-I)

ELADÓ 1 ha erdő és 1,16 ha szántó
Székesen (Ernye község). Tel. 0745-206-
048, 0742-027-047. (9859)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0742-866-
258. (9741-I)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0744-159-
621. (1845-I)

TŰZIFA eladó. Tel. 0758-548-501.
(1844-I)

ELADÓ Matiz, 120 m2-es ház, üzlet +
bár. Tel. 0744-479-281. (10022-I)

ELADÓ tűzifa. Tel. 0755-873-628. (9988)

ELADÓ tűzifa. Tel. 0755-439-394. (9988)

ELADÓ tűzifa. Tel. 0749-707-713. (9988)

ELADÓ házi feketeribizli-szörp és
lekvár. Tel. 0747-171-447. (sz.-I)

ELADÓ 10 ár beltelek Kebelében.
Tel. 0733-542-695. (10063-I)

ELADÓ négy darab gázas csempe-
kályha kitűnő állapotban. Ár: 150
lej/darab. Tel. 0749-071-453. 
(10078-I)

LAKÁS

ELADÓ 2 szobás tömbházlakás a
Kövesdombon, a Parângului utcában. Tel.
0748-151-982. (9978)

KÁRPÁTOK sétányon levő garzont
cserélek kétszobás lakásra + külön-
bözet, ugyanott. Tel. 0755-600-105.
(sz.-I)

ELADÓ kertes ház szép, békés kör-
nyezetben Pókában. Tel. 0744-100-
021. (9841-I)

KIADÓ bútorozott szoba lány részére.
Tel. 0749-795-143. (9742)

ELADÓ I. osztályú, földszinti, külön
bejáratú, kétszobás lakás beépített
terasszal. Ügynökök ne hívjanak. Tel.
0747-648-081. (9956)

KIADÓ bútorozott garzon a Dózsa
György utca 156. szám alatt. Tel.
0753-912-070. (9993-I)

HOSSZÚ távra kiadó teljesen bebú-
torozott, felszerelt tömbházlakás az
1918. December 1. úton, 150-es
tömbház, II. emelet. Tel. 0731-526-
690. (9766-I)

ELADÓ emeletes ház – Bergenye 93.
szám. Tel. 0742-565-558. (9829-I)

ELADÓ ház telekkel Mikházán. Tel.
0745-976-110. (1784-I)

ELADÓ ház 25 ár kerttel. Tel.
0265/261-023. (9933)

ELADÓ ház Udvarfalván nagy terü-
lettel. Tel. 0787-805-036. (9984-I)

KIADÓ bútorozott garzon a Győze-
lem téren, előnyben egy hölgy. 140
euró/hó plusz kaució. Tel. 0746-502-
316. (10010-I)

ELADÓ kertes családi ház Nyárád-
szeredában csendes környezetben.
Tel. 0365/736-081. (9979-I)

ELADÓ Szászrégenhez közel ház 29
ár területtel és 2 ha mezőgazdasági
terület. Tel. 0748-055-287. (10028-I)

SÜRGŐSEN eladó öreg ház Szász-
régenben, Apalina negyed 75. szám,
12,5 m2 területtel. Tel. 0774-082-894.
(10042)

KIADÓ szoba egy diáklány részére a
régi Tudorban. Tel. 0772-166-119,
0365/431-756. (10044-I)

ELADÓ 70 m2-es, 3 szobás
tömbházlakás a Tudor negyedben,
Înfrăţirii utca, magasított földszint,
alkalmas üzlethelyiségnek is vagy
csendes tevékenységre. Tel. 0770-845-
052, 9-20 óra között. (10072)

ELADÓ magasföldszinten hosszú er-
kélyű, 2 szoba-összkomfortos tömb-
házlakás (50 m2) a régi Tudorban. Tel.
0770-581-206, 0771-443-433.
(10065-I)

MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-
anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-
ket, harmonikaajtókat, termopán
PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.
(9701)

FUVART, BÚTORHORDÁST válla-
lunk személyzettel. Tel. 0749-543-
104. (1778-I)

HŰTŐK javítása lakásán, garancia.
Tel. 0748-020-050. (9769-I)

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT válla-
lok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (9100)

PONTOS MUNKA, komoly hozzáállás,
elérhető árak – a következő munkálatokat
vállaljuk: általános ácsmunkák, tető-
javítás, csatornatakarítás, kéményjavítás,
cserép, burkolatok. Munka után a helyet
kitakarítjuk! Kedvezmény: 15%. Tel. 0743-
541-449, 0756-499-619, Nicu. (9812)

SÍRKERETEK készítése gránitból
előnyös áron. Tel. 0753-924-431. (9904)

FIGYELEM! Amíg nem késő, megjavítok
ajtó- és ablakzárakat. Ami nem jó,
kicserélem újjal. Tel. 0743-211-281.
(9827)

KERESEK beteggondozót egy idős
házaspár mellé Marosszentgyörgyön
szombat és vasárnapra 10-18 óra között.
Érdeklődni a 0265/318-187-es
telefonszámon 10-13 óra között. (1851)

VÁLLALUNK: ácsmunkát, cserépfor-
gatást, csatornajavítást, bármilyen
munkát. Tel. 0748-901-446. (9661)

VÁLLALUNK tetőjavítást, ácsmun-
kát, csatornatakarítást, festést, vako-
lást. Tel. 0751-471-965, Sándor.
(9871)

HŰTŐK javítását vállalom lakásán, és
eladok hűtőket, fagyasztókat garanciával.
Tel. 0722-846-011. (8120)

KERESEK hölgyet idősgondozásra
Németországba. Tel. 0722-317-778.
(10012-I)

NYUGDÍJAS NŐ, keresek hölgy tár-
sat, aki részt venne egy félixfürdői
utazáson. Nem kerül sokba, szállás
házban. Tel. 0770-850-272. (10036-I)

VÁLLALUNK tetőszigetelést bitu-
mennel. Tel. 0743-618-971. (10030-I)

VÁLLALUNK: tetőfedést, bádogos-
munkát, kisebb külső-belső javításo-
kat stb. 14% kedvezménnyel. Tel.
0742-778-207, Misi. (10059-I)

GONDOZÓNŐT keresünk idős hölgy
mellé állandó felügyeletre Régen kör-
nyékén. Tel. 0751-708-019, 0747-
686-590. (mp.-I)

AUTOMATA MOSÓGÉPEKET javítok.
Tel. 0755-825-502. (10070)

MEGEMLÉKEZÉS

Szomorú szívvel gondolunk au-
gusztus 24-re. Három éve, hogy
távozott szerettei köréből a drága
édesanya, anyós, nagymama,
dédmama, JÓZSA GIZELLA szül.
Szabó. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! Fia, Kari és
családja. (-I)

Fájdalomtól megtört szívvel em-
lékezünk augusztus 26-án az
Amerikában 47 éves korában tra-
gikus hirtelenséggel elhunyt
drága jó gyermekre és édes-
apára, ifj. SOÓS ÁRPÁD volt ana-
litikus mérnökre halálának 5.
évfordulóján. Emléke legyen ál-
dott, nyugalma csendes! Bánatos
édesanyja, gyerekei, Pika és Tímea,
valamint a rokonság. (999-I)

Szomorú szívvel, soha el nem
múló szeretettel emlékezünk au-
gusztus 26-án VERDES 
ZOLTÁNRA halálának tizenegye-
dik évfordulóján. Akik ismerték,
gondoljanak rá szeretettel. Em-
léke legyen áldott, nyugalma
csendes! Szerető családja.
(10045)

Szomorú szívvel emlékezünk au-
gusztus 24-én GÁLFI ÖDÖNRE
halálának 7. évfordulóján. Isten
nyugtassa békében! Emlékét őrzi
testvére, Öcsi családjával.
(10049)

„Vágytam maradni még szeret-
teim között,
A sors végül ellenem döntött.
Búcsúzni nem tudtam, ajkam
nem engedett,
Amit mondani akartam, tudja, ki
szeretett.”
Megállt a drága szív, mely élni vá-
gyott, 
pihen az áldott kéz, mely dol-
gozni imádott.
Nélküled üres és szomorú a há-
zunk,
nem hisszük el, hogy téged hiába
várunk.
Nem vársz már bennünket ra-
gyogó szemekkel, 
nem örülsz már nekünk szerető
szíveddel. 
Mindig egy célod volt, a családért
élni, 
ezt a kegyetlen halál tudta csak
széttépni. 
De abban reménykedünk, hogy jó
helyre mentél, 
hisz te a jónál is jobbat érdemel-
nél.
Fájó szívvel emlékezünk augusz-
tus 24-én a feledhetetlen gyer-
mekre, testvérre, sógorra és
nagybácsira, a mezőfeketei ifj.
BALÁZS PÉTERRE halálának
első évfordulóján. Emlékét szí-
vükben hordozzák: bánatos
édesanyja, két lánytestvére és
azok családja. (10020-I)

Álmodtunk egy öregkort, csodá-
sat és szépet, de a kegyetlen
halál mindent összetépett.
Fájó szívvel emlékezünk a nyo-
máti születésű SÓFALVI 
ANDRÁSRA halálának 2. évfordu-
lóján. Emlékét őrzik szerettei.
(10015)

Földi utad öt éve lejárt, csillagok
útján utazol tovább.
Az idő múlik, a fájdalom megma-
rad, de szívünk mélyén mindig
velünk vagy. Szomorú és fájó
szívvel emlékezünk a legjobb
gyermekre és testvérre, NAGY
LORÁNDRA augusztus 25-én, ha-
lálának hatodik évfordulóján. Em-
léked mindig áldott marad.
Bánatos édesanyád és testvéred.
(10040-I)

Szomorú szívvel emlékezem 
augusztus 24-én VERES 
ROZÁLIÁRA született Szegedi
halálának 12. évfordulóján. 
Minden elmúlik, minden elvész,
csak egy él örökké: az emléke-
zés. Szerető férje, Lőrincz. Nyu-
godjál békében! (10043)

Nem az hal meg, akit eltemetnek,
hanem az, akit elfelednek. 
Örök fájdalommal emlékezünk
augusztus 26-án id. CSULAK
LÁSZLÓRA halálának 34. évfor-
dulóján. Soha nem felejtünk el.
Emléked legyen áldott, nyugal-
mad csendes! Szerettei. (1863)

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesanya, nagymama,
dédmama, anyós, anyatárs,
rokon, 

PÁLL ÁGNES 
született NAGY ÁGNES 

életének 84. évében csendesen
megpihent. Temetése 2018. au-
gusztus 24-én, pénteken 14 óra-
kor lesz a gernyeszegi
református temetőben. Emléke
legyen áldott, nyugalma csen-
des! 

A gyászoló család. (10060-I)

A GREEN ÖKOLÓGIAI ALAPíTVÁNY marosvásárhelyi posztliceális iskolájába 
a 2018–2019-es tanévre a következő szakokra lehet iratkozni: 

–  általános,  laboratóriumi, radiológiai, balneo-fizioterápiás és gyógytornász-
asszisztens,  román és magyar tagozatra. 

Érdeklődni a 0760-663-942-es telefonszámon lehet. 
(62408)

A MAROSKERESZTÚRI AGROINDUSTRIALA RT. –  székhely:
Maroskeresztúr, Gostatului u. 397. szám, Maros megye – közli, hogy 2018.
szeptember 6-től kezdődően 8–14 óra között a cég székhelyén lehet
jelentkezni a haszonbérleti díj kifizetésére. Ez a tevékenység minden
csütörtökön folytatódik 2018. október 26-ig. A személyi igazolvány
felmutatása szükséges. (20436)
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A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények,

reklámok tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!

A híres KLÁRA javasasszony segíteni tud Önnek
abban, hogy élete jóra forduljon. 
Kötéseket, átkokat old fel, kibékíti a szétesett
családokat, cégeket ment meg a csődtől, sikert visz a
házhoz és nyereségessé teszi a vállalkozást, segít
epilepszia, impotencia, alkoholizmus, fej- és csontfájás,
psoriazis, depresszió, álmatlanság esetén, továbbá
segít, ha megmagyarázhatatlan dolgok történnek az
emberrel vagy álmatlanság gyötri. Hívja bizalommal
KLARA asszonyt, aki megoldja problémáját, 100%-
osan garantálva a sikert. 
Köszönetnyilvánítások: 
Erika Marosvásárhelyről köszöni Klara asszonynak,
hogy sokévi különélés után újból férjével lehet; István
Ákosfalváról a depresszióból gyógyult ki Klara segítségével; Mária nagyon hálás,
hogy ismét szerelmével lehet. Margit Gyergyóban kigyógyult a depresszióból, és
sikeres lett a vállalkozása; Mariana és András hálásak, mert gyermekük született;
Márton Ákosfalváról az alkoholizmusból és az impotenciából gyógyult ki a
segítségével; Elena Régenből köszöni, hogy ismét fellendült az üzlete, Agneta
Régenből hálás az átok feloldásáért; Emil Csíkszeredából köszöni, hogy
megszabadult a kötésektől.  
Tel. 0755-270-381. (Fizetett hirdetés: mp.)

alkalmaz

vegyipari technikust
(Technológiai Fejlesztési Osztály)

Az ideális jelölt profilja:
a. Középfokú végzettség (líceum, szakiskola)
b. Gyakorlati érzék
c. Felhasználói szintű számítógépes ismeretek
d. Nyitottság az új folyamatok elsajátítására
e. Együttműködés, pontosság

Előny:
a. Vegyésztechnikusi, gyógyszerészasszisztensi végzettség
b. Legalább egyéves gyógyszeripari tapasztalat

Feladatok:
a. Termelési, fejlesztési feladatok kivitelezése
b. Műszaki berendezések szakszerű kezelése, gyártásközi 

vizsgálatok elvégzése
c. Dokumentációs feladatok ellátása
d. Fiziko-kémiai vizsálatok elvégzése

Az interjúra csak a feltételeket teljesítő személyeket hívjuk meg. 
Kérjük, hogy szakmai önéletrajzát tartalmazó pályázatát kísérőle-
véllel 2018. szeptember 7-ig szíveskedjék benyújtani/elküldeni 

a következő címre: GEDEON RICHTER ROMÁNIA RT.
Marosvásárhely, 540306 Cuza Vodă utca 99–105., 

tel.: 0265-237-820, fax: 0265-268-875 
e-mail: office@gedeon-richter.ro



Fájdalomtól megtört szívvel tu-
datjuk, hogy a drága férj, édes-
apa, rokon, szomszéd, 

PATKA KÁROLY 
életének 81. évében türelemmel
viselt szenvedés után méltóság-
gal visszaadta lelkét az Úrnak.
Drága halottunk temetése 2018.
augusztus 25-én, szombaton déli
12 órakor lesz a római katolikus
temető felső kápolnájából. 
Búcsúznak gyászoló szerettei.
(10080-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szerető férj, édesapa, nagytata,
hűséges rokon, 

NAGY SÁNDOR 
2018. augusztus 23-án, életének
70. évében, boldog házasságá-
nak 46. esztendejében vissza-
adta lelkét teremtő Urának.
Önfeláldozó szeretetével vette
körül családját. Temetése 2018.
augusztus 25-én du. 15 órától
lesz a csíkszeredai Kalász ne-
gyedi temetőben. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes! 

A gyászoló család. (-I)

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a
szeretett édesapa, nagyapa, test-
vér és rokon, a harasztkeréki
születésű 

id. OSVÁTH GYULA 
augusztus 22-én életének 91.
évében csendesen megpihent.
Utolsó útjára augusztus 25-én 12
órakor kísérjük a marosvásárhe-
lyi református temetőben. 

A gyászoló család. (10073-I)

Fájó szívvel búcsúzunk a szere-
tett édesapától, nagytatától, 

OSVÁTH GYULÁTÓL 
aki életének 91. évében eltávo-
zott az élők sorából. Utolsó útjára
augusztus 25-én 12 órakor kísér-
jük a marosvásárhelyi reformá-
tus temetőbe. 

Gyászoló családja. (10067-I)

Szomorú, megtört szívvel tudat-
juk, hogy a szeretett feleség,
édesanya, nagymama, gyermek,
testvér, anyós és sógornő, 

SUBA KLÁRA 
tanárnő 

volt székelykáli iskolaigazgató 
73 éves korában augusztus 18-
án hosszas betegség után meg-
pihent. Drága halottunk hamvait
augusztus 29-én, szerdán 13 óra-
kor helyezzük örök nyugalomra a
marosvásárhelyi református sír-
kertben, a református egyház
szertartása szerint. 
Jóságának és önzetlen szereteté-
nek emléke szívünkben tovább
él. Nyugodjon békében! Pihe-
nése legyen csendes! 

A gyászoló család. (10066-I)

Volt egy édesanya, akit nagyon
szerettünk, de már nincs velünk,
elveszítettük. Jóságát, szeretetét
nem feledjük soha, az élet lehet
bármilyen mostoha. Ha valami
fájt nekünk, velünk szenvedett,
ha boldognak látott, velünk ör-
vendett. Sírt, ha sírni látott, meg-
vigasztalt, ha valami bántott. 
Tovább kell menjünk, és éljük
életünk, de vele elveszett valami
belőlünk. Jutalma legyen örök
boldogság a mennyben. Megren-
dült szívvel és mély fájdalommal
búcsúzunk drága halottunktól, 

KIRÁLY MAGDOLNÁTÓL 
született DEMETER MAGDOLNA. 
Temetése augusztus 25-én, szom-
baton 14 órakor lesz a marosszent-
györgyi református temetőben. 
Szerető férje, fia, leánya, menye,
veje, két unokája, dédunokája, a
rokonok és ismerősök. (10079-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Együttérzünk Bajcsi Lászlóval
ÉDESANYJA elhunyta miatt,
akit hosszasan, gondosan
ápolt, de végül magához szó-
lította az Úr. Nyugodjék csen-
desen! A Marosvásárhelyi
Székely Tanács. (sz-I)

Őszinte részvétünket fejezzük
ki Bajcsi Lászlónak Székely-
kakasdra ÉDESANYJA elvesz-
tése miatt, akire hosszú időn
át vigyázott. Lelkiismeretesen
ápolta, gondozta utolsó per-
céig, nyugodt öregséget biz-
tosított neki. Erzsi néninek
békés nyugodalmat kívánunk!
A Pro Veritas Egyesület ala-
pító tagjai. (sz-I)

Őszinte részvétünket fejezzük
ki Bajcsi Lászlónak 
ÉDESANYJA halála miatt.
Békés, nyugodt öregséget
biztosított Erzsi néninek,
ápolta az utolsó percig. Vi-
gasztalódást kívánunk, Erzsi
néninek pedig csendes nyu-
godalmat! Gáspár Sándor és
családja. (sz-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet mondunk mind-
azoknak, akik drága halottunk,
GERÉB ANDRÁS temetésén
részt vettek, fájdalmunkban
osztoztak és sírjára virágot
helyeztek. Gyászoló felesége,
Karolina, lánya, Ani és veje, Marci,
fia, Andris, menye, Imola és
egyetlen unokája, Nóra. (10032-I)
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Nem vársz már minket ragyogó sze-
mekkel, 
Nem örülsz már nekünk szerető szí-
veddel, 
De egy könnycsepp a szemünkben
Érted él, 
Egy gyertya az asztalon Érted ég.
S bennünk él egy arc, egy végtelen
szeretet, 
Amit tőlünk soha senki el nem vehet. 
Telhetnek hónapok, múlhatnak évek, 
Szívből szeretünk, s nem felejtünk Téged. 
Soha el nem múló szeretettel emlékezzünk 
BÁRSONY NORBERT RONALDRA 
halálának negyedik évfordulóján.
Gyászoló szerettei. (9989)

Földi utad 20 éve lejárt, csillagok
útján utazol tovább. Elmentél oda,
ahonnan nincs visszatérés, ahol
tested meglelte végső pihenését.
Fájó szívvel emlékezünk a szeretett
férjre, édesapára, nagyapára, a
szentgericei BŐR KÁLMÁNRA halá-
lának 20. évfordulóján. Nyugodjék
csendesen! 
Emlékét őrzi felesége és gyermekei.
(10051-I)

Szeretettel és megértéssel ajándé-
koztál meg és gondviselésed
őrizte lelkemet. Amíg élek, örökké
szeretlek. 
Hiába volt a remény és küzdelem,
a halál legyőzött és elszakított
tőlem. Te voltál az életem, az
álmom. Te voltál minden boldog-
ságom.
Soha senkit nem bántottál, min-
denkihez kedvesen mosolyogva
szóltál. Szavad, minden mosolyod
a szívemben marad. Az idő múlik,
a fájdalom megmarad, fáj a hiányod s az üresség, ami itt maradt. 
Szívem mély fájdalmával, a hiányérzet örök küzdelmével em-
lékezem augusztus 26-án, amikor három éve, hogy egyetlen,
drága lányom, FENISER BÜKKÖSI ANNAMÁRIA elhunyt. 
Akik ismerték és szerették, gondoljanak rá szeretettel. Csen-
des nyugalmad felett őrködik szeretetem. 
Édesanyád. (10061-I)

Nyugodjál békében, drága jólelkű 

bátyám!

Hiányzol!

Szomorúan emlékezünk augusztus

24-én GÁLFI ÖDÖNRE halálának

7. évfordulóján. 

Emlékét őrzi húga, sógora és család-

tagjai. (9985)

Megpihenni tértél, a fájdalmat el-
hagyva, amit reménykedve, türelem-
mel viseltél. Kegyetlen volt a sors,
elvett tőlünk, de a szíved jóságos
emléke, szereteted, gondviselésed
örökre itt marad. Ott pihensz, ahol
nem fáj semmid, nyugalmadat nem
zavarja senki, de a szívünkben a hi-
ányt nem pótolja semmi.
Fájó szívvel emlékezünk augusztus
27-én a 16 éve elhunyt KRISTÓF
SÁNDORRA, a szeretett férjre,
apára, apósra és nagytatára. 
Emlékét őrzi felesége, lánya, veje és unokája, Cristina. (sz.-I)

Fájó szívvel emlékezünk szeretett
testvéremre, BAKÓ JÓZSEF trakto-
ristára tragikus halálának 52. évfor-
dulóján.
Egy pillanat és mindennek vége,
olyan gyorsan távoztál a végtelen-
ségbe. Maradt a bánat és egy csen-
des sírhalom, szerető szívemben az
örök fájdalom.
Könnyes szemmel megállok néma
sírodnál, nem szólsz egy szót sem,
de érzem, hogy hívtál. Szólítlak, de a
néma sír nem felel, ám a szívemben
örökre létezel. 
Emlékét őrzi testvére, Irma. (10050-I)

Soha nem feledjük
el 2007. augusztus
26-át és a veled
töltött éveket, és
azt sem, hogy 11
éve nem vagy ve-
lünk.
A múltba vissza-
nézve nagyon fáj, 
mindig várunk és
keresünk, de te
nem vagy már.
Csak az idő múlik,
feledni nem lehet, 
szívünkben örök a fájdalom és a szeretet, 
de te nekünk soha nem vagy halott,
mert a jók örökké élnek, mint a csillagok.
Ha csend van, halljuk a hangodat, 
veled álmodunk éjszakákon át.
Fáj nagyon, hogy itthagytál. 
Hideg vizet kértél és búcsú nélkül elaludtál.
Halál bölcsője örökké lezárt, 
nem látunk többé soha már, csak álmunkban.
Végleg elmentél hosszú utadra, csak a motrod maradt, de a te
hangod nem halljuk többé már soha. Egy szál virág, egy gyer-
tyaszál, millió fénykép, amin mosolyogsz ránk, ez maradt ne-
künk.
Emléked örökké itt van velünk. Amíg élünk, soha el nem fele-
dünk, te is itt élsz velünk. 
Megtört szívvel emlékezünk RÁCZ SÁNDORRA, aki 25 évesen
már 11 éve eltávozott közülünk.
Emlékét őrzik bánatos szülei, valamint két testvére, Levente
és Emőke. Emléked legyen áldott és nyugalmad csendes! Nyu-
godjál békében, Sanyika! (10071-I)

Az Erdőszentgyörgyön 1965-ben végzett XI. B és XI. C osztály
tanulói, az 53 éves osztálytalálkozó alkalmával szomorú szív-
vel, de szívünkben sok szép emlékkel emlékezünk elhunyt
osztályfőnökeinkre, SIMON ROZÁLIÁRA és HÖHN 
KÁROLYRA, elhunyt TANÁRAINKRA és OSZTÁLYTÁRSA-
INKRA. Emlékük legyen áldott, nyugalmuk csendes! (10001-I)

Virágot viszünk egy néma sírra, de ezzel téged már nem hoz-
hatunk vissza. Tudjuk, hogy nem jössz, de olyan jó várni, ha-
zudni a szívnek, hogy ne tudjon fájni. Múlhatnak a napok,
telhetnek az évek, akik szívből szerettek, nem felednek téged.
Az élet megy tovább nélküled, de olyan soha nem lesz, mint
veled. Téged elfelejteni nem lehet, sajnos meg kell tanulni élni
nélküled.
Fájó szívvel emlékezünk a marosvásárhelyi BOGÁNYI 
FERENCRE, aki február 22-én, 6 hónapja rövid, de súlyos be-
tegség után elhunyt Magyarországon. 
Emlékét őrzi és soha nem felejti szerető felesége, Klári, fia,
Karcsi, lánya, Csilla, menye, Nuci, veje, Berci és három uno-
kája, Betti, Toni, Fanni és unokamenye, Bea. Emléked legyen
áldott, nyugalmad csendes! Emléked soha nem feledjük. Nyu-
godj békében, drága édesapánk, szerető nagyapánk. (10004)



20 NÉPÚJSÁG _____________________________________________ REKLÁM – HIRDETÉS ______________________________________ 2018. augusztus 24., péntek

Közlemény
A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatallal kötött 2011. szeptember 13-i 313-as koncessziós szer-

ződés alapján a Coral Impex Kft. felhívja a lakosság figyelmét, hogy 
• augusztus 24. – szeptember 15. között rovar-, rágcsálóirtásra, fertőtlenítésre kerül sor Marosvá-

sárhelyen, a tanintézményekben;
• augusztus 30–31-én rágcsálóirtásra kerül sor Marosvásárhelyen, közterületen. Rossz idő esetén a

határidő kitolódhat.
A felhasználandó szerek: a Megalon Pasta, Super Killer 25 EC, Deadyna és Preventol CD 601, az

Egészségügyi Minisztérium által engedélyezettek, mérgezés szempontjából ártalmasnak (Xn) és irri-
tálónak (Xi) minősülnek. 

Az esetleges nézeteltérések elkerülése végett emlékeztetjük az érdekelteket, hogy a Coral Impex
Kft. az egyetlen engedélyezett társaság, amely rágcsáló-, rovarirtást és fertőtlenítést végezhet Maros-
vásárhelyen közterületen, lakótársulásoknál, magánházaknál és gazdasági egységeknél egyaránt.


