
A marosvásárhelyi tanácsosi testület tegnap még csak odáig
sem jutott el, hogy a plénumban megvitassa a napirenden
levő nyolc tervezet közül a legfontosabbat: a költségvetés
kiegészítését. Az ülés arra korlátozódott, hogy a tanácsosok
elutasították a napirendet, így a gyűlés a voksolás után véget
is ért. A tanácsosok kivonultak a teremből, a határozatter-
vezetekről várhatóan egy rendkívüli ülésen döntenek majd
újra.

A tanácsülés előtt pár órával sajtótájékoztatón jelentette be Péter 
Ferenc, az RMDSZ Maros megyei szervezetének elnöke, hogy a városi
tanács RMDSZ-frakciója ismét a költségvetés kiegészítésének elhalasz-
tását fogja kérni. Hangsúlyozta, Csíki Zsolt, a költségvetési bizottság el-
nöke kollégáival az elmúlt napokban egy racionális költség-
vetés-kiegészítés kidolgozásán fáradozott, de nem tudtak közös nevezőre
jutni. A város vezetése több mint 400 millió lejes kiadással számol, úgy,
hogy a bevételek a legoptimistább forgatókönyv szerint is alig érik el a
300 millió lejt, ezért a kérdés az, hogy honnan az újabb 100 millió lej?

Pódiumbeszélgetés
az úzvölgyi katona-
temetőről
A magyar Honvédelmi Minisztérium
(HM) illetékese szerint az úzvölgyi ka-
tonatemetőben eltemetett és a román
hatóságok által románnak tekintett 11
katona közül öt magyar állampolgár
volt.
____________4.
Díjugrató és díj-
lovagló verseny
Marosvásárhelyen
Díjugrató és díjlovagló versenyt ren-
deznek a hét végén a marosvásárhe-
lyi méntelepen. Tizenöt klub vesz
részt a sporttalálkozón a házigazdá-
kén kívül, akik 17 lóval neveztek, Ko-
lozsvárról, Csíkszeredából,
Bukarestből, Aradról, Radócról, Né-
metvásárról, Temesvárról és más tele-
pülésekről érkeznek versenyzők.
____________4.
Amire a déli
harangszó
emlékeztet
1456. július 22-én a Nándorfehérvárt,
a mai Belgrádot védő magyar, szerb
és más harcosokkal is kiegészült se-
regek megsemmisítő vereséget mér-
tek II. Mehmed török szultán hadaira.
Mindmáig ennek a hadi sikernek állít
emléket a déli harangszó.
____________5.

Kétes hírű politikus
fog rendet teremteni? 

Feltehetően sokan észlelték, hogy immár több mint három hete
nem működik az egészségbiztosítási pénztár egységes integrált in-
formatikai rendszere, amivel az alapellátásban szembesül először
a beteg. Az egészségbiztosítási kártyákat nem tudják érvényesíteni
(validálni) a családorvosok, ami azzal a következménnyel jár, hogy
nem tudnak elektronikus vényt felírni támogatott vagy vényköteles
gyógyszerekre, és küldőpapírt sem tudnak nyomtatni a betegnek,
aki szakorvosi ellátásra szorul. A vizsgálatokat, a vényt például 72
órán belül lehetne bevezetni az egészségbiztosító központosított
nyilvántartásába, ami lehetetlenné vált. Továbbá a havi jelentéseket
sem fogadta el a rendszer, amely alapján megkaphatnák a pénztár-
tól a rendelők működtetési költségeire szükséges összeget, aminek
egy sor kellemetlen következménye lehet. 

A családorvosok országos egyesületének elnöke szerint az ille-
tékesek nem merik bevallani, hogy az elektronikus nyilvántartó
rendszer összeomlott. Ha ez valóban igaz, akkor előfordulhat, hogy
az elvégzett munkáért járó fizetség elmaradása mellett a családor-
vosokon fogja az adóhivatal behajtani a nem érvényesített vényekre
kiváltott gyógyszerek ellenértékét például. Hogy mi történhet a sú-
lyos betegekkel, arról már jobb nem is beszélni. 

Fotó: Nagy Tibor
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A napirendet elutasították, a költségvetés-kiegészítésről nem volt vita

Villámgyors tanácsülés
Marosvásárhelyen



Tegnap közzétették a Marosvásárhelyi Orvosi,
Gyógyszerészeti, Tudomány- és Technológiai
Egyetem felvételi vizsgájának eredményeit.

Az egyetem honlapján nyilvánosságra hozott eredmé-
nyek szerint az általános orvosi szak magyar tagozatára je-

lentkezett 289 fiatal közül egy nem jelent meg a vizsgán.
Az óvások előtti ideiglenes eredmények szerint 137 vizs-
gázó állami helyre nyert felvételt, 17 fiatalnak hely nélkül
sikerült a vizsgája, 134-en pedig sikertelenül felvételiztek.
Egészségügyi asszisztens szakra 52 magyar diák felvételi-

zett, 49-en állami helyre nyertek fel-
vételt, három diáknak hely nélkül
sikerült a felvételije.

A fogorvosi kar magyar tagozatá-
nak 70 jelentkezőjéből 29-en nyertek
felvételt az egyetemre. A gyógyszeré-
szeti kar magyar tagozatára mindösz-
sze 37 fiatal jelentkezett, egy
kivétellel mindenki sikeresen vizsgá-
zott.

A vizsgajegyeikkel elégedetlen di-
ákok ma 14 óráig nyújthatnak be
óvást, a végső eredményeket július
29-én függesztik ki. A kémiából vizs-
gázott, hely nélkül bejutó diákok a
vizsgajegyből és az érettségi médiá-
ból kiszámított jegyátlag csökkenő
sorrendjében elfoglalhatják a gyógy-
szerészeti karon betöltetlenül maradt
helyeket. Az erre vonatkozó kérvényt
szintén ma 14 óráig lehet benyújtani
az egyetemen. (nszi)
Fotó: Nagy Tibor (archív)

Középiskolába készülők második
elosztása

Azon nyolcadik osztályt végzett diákok, akik elmaradt vizs-
gáik miatt nem vettek részt a kisérettségin, vagy a számí-
tógépes elosztás során nem nyertek felvételt a
meghirdetett kilencedik osztályok valamelyikébe, július 24–
30. között választhatnak a betöltetlenül maradt helyekből.
A diákokat július 31. – augusztus 1. között osztják el.

MaKiTa tábor Marosszentgyörgyön
Július 30. – augusztus 5. között a marosszentgyörgyi római
katolikus plébánián a Szent Cecília Egyesület szervezésé-
ben kerül sor a IX. marosszentgyörgyi kis művészek nem-
zetközi táborára, melynek témája Jézus keresztútja. A 101
táborozó számára az énekkórus, origami, hittan, hangszer-
oktatás, néptánc mellett baranta is lesz. 30-án és 31-én
este 7 órától az Öves együttes közreműködésével tánchá-
zat tartanak a kultúrotthonban, a táborozók Erdőszent-
györgyre (Rhédey-kastély) és Székelyvéckére is
ellátogatnak. 2-án, szombaton délután 5 órától a kultúrott-
honban lesz a gyerekek táborzáró koncertje, táncbemuta-
tója, Bodor Emma origamikiállítás-megnyitója. Este 7 órától
a gyerekek origamikiállítását nyitják meg a plébánia tanács-
termében, ezt barantabemutató követi, majd tábortűzzel
zárul a nap. Vasárnap 10 órától hálaadó szentmise lesz a
templomban a gyerekek közreműködésével.

XXVIII. EKE-vándortábor
Július 30. – augusztus 5. között Szovátán kerül sor az or-
szágos EKE-vándortáborra. Az újabb találkozásnak az
Outward Bound Ifjúsági Központ és szomszédsága, a
csendes Sebes-patak völgye ad otthont. A számos, külön-
böző nehézségű gyalogtúra és honismereti buszos kirán-
dulás mellett lesz kerékpáros, gombász-, fotó- és éjszakai
túra is, szekerezés, helyi mesterségekkel ismerkedés Ko-
rondon, Kis-Küküllő menti borok és pálinkák kóstolása Ke-
lementelkén, illetve Kibéden. Gyerekeknek, fiataloknak és
örökifjaknak kreatív foglalkozásokat ajánlanak. Részletek
a tábor honlapján: https://vt.ekemvh.ro 

Könyvadomány a Maros völgye
fesztiválon 

Július 27–28-án Ratosnyán zajlik a 15. Maros völgye fesz-
tivál, a Maros Völgye Közösségközi Fejlesztési Egyesület
szervezésében. A programban számos néptáncelőadás
szerepel, a részt vevő közösségek pedig kis faházakban
mutatják be helyi szokásaikat. A Maros Megyei Könyvtár
a Megyei Tanáccsal együttműködésben a Gyere egy
könyvvel a fesztiválra! akcióval vesz részt a rendezvényen.
A kezdeményezés célja az alsóköhéri közkönyvtár állomá-
nyának bővítése jó állapotban lévő magyar, román, angol
és német nyelvű könyvekkel. Az adományokat a Maros
Megyei Tanács házikójába várják a fesztivál két napján
10–18 óra között.

Hírszerkesztő: Szer Pálosy Piroska 

Ma ANNA, ANIKÓ, holnap
OLGA, LILIÁNA napja.
OLGA:  a Helga orosz for-
mája. Eredeti jelentése: egész-
séges, boldog.
LILIÁNA:  a Lilian latinos
alakja, amely eredetileg az 
Elisabeth becézése volt. 

26., péntek
A Nap kel 

5 óra 55 perckor, 
lenyugszik 

21 óra 1 perckor. 
Az év 207. napja, 

hátravan 158 nap.
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Megyei hírek

Mélyen megrendülve értesültünk szeretett tanárunk,
SZŐNYI ZOLTÁN zongoraművész, karmester elhuny-
táról.

Jelenléte biztonságot adott nekünk, a Tőle kapott tudás
meghatározó volt mesterségünk gyakorlásában. Nehéz el-
fogadnunk, hogy zeneileg és a szakmai erkölcs tekinteté-
ben is nélkülöznünk kell segítségét, jóváhagyását vagy
ítéletét.

Szőnyi Zoltán 1942. július 18-án született, nagynevű
zenészcsaládban. Erkel Ferenc méltó utóda, tehetségének
örököse volt, ezt a tehetséget édesanyja, Trózner Erkel Sa-
rolta bontakoztatta ki. A kolozsvári zeneakadémián foly-
tatott tanulmányok után hazajött Marosvásárhelyre, hogy
nagyanyja és édesanyja példáját követve, tanári munká-
jával gyarapítsa a Művészeti Középiskola országos elis-
mertségét, jó hírnevét. Ez volt a cél, amelynek egész életét
szentelte.

Karrierje kezdetén, mint fiatal előadóművész, több
ízben fellépett a Marosvásárhelyi Filharmóniával. Emlé-
kezetes marad Mozart és Beethoven versenyműveinek ki-
fejező tolmácsolása. A kamarazenélés
egymásrahangoltságában, gyakran a dalkíséret nehéz mű-
fajában teremtette meg az ihletett zenélés költői élményét.
Később a tanítás és a vezénylés kötötte le energiáit.

Rajongással övezett, magával ragadó zongoratanár volt.
Tanítványai mindig arattak a művészeti iskolák országos

versenyein, és átélhették a filharmónia zenekarával való
fellépés megtiszteltetését. 

Több évtizeden át vezette a Művészeti Líceum zeneka-
rát, hangversenyeiket a szakma elismerése és a közönség
– gyakran a leckekoncertek kisiskolásainak – tetszése
nyugtázta. Külföldön is többször felléptek, de a nemzet-
közi sikernél is fontosabbak voltak a zenekari órák min-
dennapjai, amikor csiszolta növendékei hangszertudását,
finomította hallásukat, mélyítette zeneértésüket. Fájdal-
mas, hogy erről már csak múlt időben beszélhetünk.

Mi valamennyien, akár az Amerikai Egyesült Államok-
ban, Kanadában, Hollandiában, Németországban tevé-
kenykedő, akár a hazai zeneiskolákban oktató volt
tanítványai, Szőnyi Zoltán tudásából, egyéniségének su-
gárzásából nyertünk elhivatottságot, sosem halványuló
példaképet.

Megőrizzük zongoraóráinak a mindennapiság, a köz-
helyek fölé emelkedő tartalmait, finom mosollyal kísért,
kutató tekintetét, amivel kereste zenei elképzeléseinek –
a megnevezhetetlennek – szavakba formálhatóságát, bízó
és biztató tekintetét, amiből erőt merítettünk és túlléptünk
lehetőségeink határain.

Köszönjük, hogy többek lehettünk Általa!
Volt tanítványai nevében

Kovács Zsuzsa zongoratanár

Búcsú Szőnyi Zoltántól

Szent Anna-napi búcsú
Tófalván
A hagyomány szerint minden évben július végén tartják
Tófalván a Szent Anna-kápolna búcsúünnepét. A búcsú
időpontja ezúttal július 28-a, vasárnap, az ünnepség 18
órakor kezdődik. 

…és Székelybósban
Július 26–28. között kerül sor a Szent Anna-napi búcsúra
Székelybósban, a Székelybósért Egyesület szervezésé-
ben. Pénteken 20 órakor ünnepi megnyitó lesz a művelő-
dési házban, amit borkóstoló és táncház követ.
Szombaton 10 órától kézművesvásárral kezdődnek az
események, amelyek többek között cserkészfoglalkozást,
szekerezést, népi hangszerbemutatót, közös ebédet fog-

lalnak magukba, 21 órától pedig Anna-napi kosaras bált
tartanak. Vasárnap 12 órától szentmisén vehetnek részt a
jelenlévők. Bővebb felvilágosítással Adorján Szakács Júlia
szolgál a 0747-545-473-as telefonszámon.

Adorjáni családok találkozója
Augusztus első szombatján 17. alkalommal tartják meg
Havadon az Adorjániak találkozóját. Az együttlét délelőtt
10 órakor kezdődik, gyülekező a református templom
előtt. A találkozóra a szervezők minden elszármazottat
várnak.

Borlovagrendi találkozó
Augusztus 2–4. között második alkalommal tartják meg a
borlovagrendek nemzetközi találkozóját Dicsőszentmár-
tonban. Az erdélyi és határon túli borlovagrendek találko-
zójának célja a tapasztalatcsere, a küküllőmenti és erdélyi
szőlőtermesztés, illetve a borok népszerűsítése.

RENDEZVÉNYEK

A csütörtöki lottóhúzás nyerőszámai
41, 45, 24, 16, 6  +  12 NOROC PLUS: 4  9  9  9  1  2

29, 30, 1, 40, 16, 19 SUPER NOROC: 4  0  6  2  1  0

32, 7, 40, 1, 37, 11 NOROC: 1  1  3  2  8  4  8

Óvások előtti vizsgaeredmények a MOGYTTE-n
Kevesen jelentkeztek a gyógyszerészetire

Sorsolás 30-án, kedden 15 órakor!
A Népújság 30-án, kedden 14 órától tartja a a szerkesztőségben (Dózsa Gy. u. 9. sz.) a Hű-

séges előfizető – JÚLIUS nyeremény (4x100 lej a marosvásárhelyieknek és 2x100 lej a vidéki-
eknek) és a Hűségtombola díj (100 lej) sorsolását. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

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



Călin Popescu Tăriceanu, a kisebbik kormánypárt, a
Liberálisok és Demokraták Szövetsége (ALDE) el-
nöke szerint problémákat és feszültséget okozhat a
koalíció működésében, hogy a szociáldemokraták
Viorica Dăncilă kormányfőt nevezték meg elnökje-
löltnek a novemberi államfőválasztásra.

Erről Tăriceanu azt követően beszélt szerdán, hogy pártja
vezetőtestülete úgy döntött, ő lesz az ALDE jelöltje a novem-
beri elnökválasztáson. A pártelnök nem rejtette véka alá, hogy
számára nagy csalódást jelent a Szociáldemokrata Párt (PSD)
döntése, hogy nem őt támogatják elnökjelöltként. Rámutatott:
mindent megtesznek, hogy ne bomoljon fel a koalíció, de
főleg helyi szinten nehézségek lesznek, mert az ALDE-ban
sokan elégedetlenek a PSD döntésével.

Tariceanu szerint a PSD-ben defetista szemléletmód ural-
kodik, azt a célt tűzték ki ugyanis, hogy jelöltjük kerüljön be
a második fordulóba, így már eleve vesztesnek tekintik ma-
gukat – mondta Tăriceanu. Hozzátette: ő meg szeretné nyerni

az elnökválasztást, és úgy vélte, a felmérések szerint neki van
erre esélye, amely főleg akkor lenne nagy, ha a PSD, az ALDE
és a szociáldemokrata Victor Ponta volt kormányfő által ve-
zetett Pro Románia őt támogatná.

Az elmúlt napokban a három párt által folytatott tárgyalá-
sokról elmondta: Dăncilă, aki egyben a PSD elnöke is, azzal
érvelt a szociáldemokraták döntése védelmében, hogy a PSD
túl nagy párt, így nem tudja megengedni magának, hogy ne
legyen saját államelnök-jelöltje.

A novemberi elnökválasztás nagy esélyesének az ellenzéki
Nemzeti Liberális Párt (PNL) által támogatott Klaus Iohannis
jelenlegi elnököt tartják, aki második mandátumáért száll
harcba. A kormánykoalíciót alkotó pártok megosztottsága a
szintén ellenzéki Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR)
jelöltjének, Dan Barnának kedvez, akinek így több esélye lesz
arra, hogy esetleg ő jusson be Iohannisszal a második fordu-
lóba. (MTI)

Teljes körű kormányátalakítás zajlott le szerda este
Nagy-Britanniában. Boris Johnson, a kormányalakí-
tással szerdán megbízott új brit miniszterelnök az
eddigi kabinet gyakorlatilag összes magas rangú
tagját menesztette, számos más vezető kormány-
tisztviselő pedig önszántából távozott posztjáról.

Az utóbbiak közé tartozik Jeremy Hunt külügyminiszter,
Philip Hammond volt pénzügyminiszter és David Gauke igaz-
ságügyi miniszter.

Lemondott Greg Clark, aki az üzleti ügyek minisztériumát
vezette, bár az ő távozását Johnson is kezdeményezte. Clark
ugyanis a brit EU-tagság szabályozatlan megszűnését ellenző
kabinetfrakció egyik szószólója volt, Boris Johnson állás-
pontja szerint ugyanakkor fenn kell tartani a megállapodás
nélküli Brexit lehetőségét is.

Távozott a nemzetközi fejlesztési minisztérium éléről Rory
Stewart, aki szintén a megállapodás nélküli Brexit szóki-
mondó ellenzője volt.

Chris Grayling eddigi közlekedési miniszter is bejelentette,
hogy nem kíván Boris Johnson kormányában tisztséget vál-
lalni, bár londoni médiaértesülések szerint őt is inkább „fel-
kérték”, hogy ne akarja tovább betölteni eddigi posztját.

Graylinget számos bírálat érte, miután minisztériuma több
erősen vitatott hatékonyságú szerződést kötött hajózási társa-
ságokkal az esetleges megállapodás nélküli Brexit okozta ke-
reskedelmi fennakadások kiküszöbölésére.

Johnson menesztette Liam Fox külkereskedelmi minisztert
is. Ez okozott valamelyes meglepetést, hiszen Fox az új kor-
mányfőhöz hasonlóan a kormányzó Konzervatív Párt kemény-
vonalas Brexit-táborának tagja.

Igaz ugyanakkor az is, hogy Liam Fox a Konzervatív Párt
vezetőválasztási versengésében Johnson vetélytársát, Jeremy
Huntot támogatta.

Menesztette a brit miniszterelnök Damian Hinds oktatási
minisztert, Karen Bradley északír-ügyi minisztert, David
Mundell Skócia-ügyi minisztert, Caroline Nokes-t, a bel-
ügyminisztérium bevándorlásügyi államtitkárát, és alig három
hónap után elvesztette tisztségét Penny Mordaunt, Nagy-Bri-
tannia első női védelmi minisztere is.

Penny Mordaunt szintén a Konzervatív Párt elkötelezett
Brexit-táborának tagja, de ő is Jeremy Hunt volt külügymi-
nisztert támogatta a párt vezetőválasztási versengésében.

Jeremy Hunt a távozását bejelentő szerda esti Twitter-be-
jegyzésében egyértelművé tette, hogy külügyminiszterként
szeretett volna tovább dolgozni, de Johnson más tárcát ajánlott
fel neki. Hunt nem részletezte, hogy melyiket, de egyöntetű
médiaértesülések szerint volt vetélytársát a kormányfő a vé-
delmi tárca élére állította volna. Hunt csak annyit közölt, hogy
Johnson ajánlatát visszautasította.

Boris Johnson szerda este bejelentette, hogy a külügymi-
niszteri tisztségre Hunt utódjaként Dominic Raab volt Brexit-
ügyi minisztert nevezte ki.

Raab a Konzervatív Párt legradikálisabban EU-szkeptikus

szárnyának prominens képviselője. Ő vetette fel nemrégiben,
hogy akár a jelenlegi parlamenti ülésszak idő előtti lezárásával
is meg kell akadályozni, hogy a parlament valamilyen módon
elejét vegye a megállapodás nélküli kilépésnek az EU-ból.

Raab érvelése szerint erre azért lenne szükség, mert az al-
sóház már eddig is tett kísérleteket arra, hogy kivegye a kor-
mány kezéből a Brexit-folyamat irányítását.

Az elképzelést a Konzervatív Párton belül is súlyos bírála-
tok érték.

Johnson a belügyminisztérium élére Priti Patelt nevezte ki.
Patel személyében ugyancsak egy radikálisan EU-szkeptikus
politikus került a Boris Johnson kormányába.

Az eddigi belügyminisztert, Sajid Javidot pénzügyminisz-
ternek nevezte ki a brit kormányfő. Javid befektetési banki ál-
lásokat töltött be, mielőtt politikai pályára lépett.

Az előző miniszterelnök, Theresa May kormányának tagjai
közül elsőként Philip Hammond volt pénzügyminiszter mon-
dott le. Ő még szerdán kora délután, Theresa Maynek nyúj-
totta be lemondását, még mielőtt May hivatalosan bejelentette
volna saját lemondását II. Erzsébet királynőnek.

Hammond, aki a Konzervatív Párton belül a brit EU-tagság
rendezetlen megszűnését határozottan ellenző frakciócsoport
rendkívül befolyásos és tekintélyes szószólója, már vasárnap,
a BBC televízió heti politikai magazinműsorában bejelentette,
hogy ha Johnson lesz az új miniszterelnök, akkor ő távozik a
kormányból.

Döntését azzal indokolta, hogy tudomása szerint Boris
Johnson elvárja majdani kormányának tagjaitól a megállapo-
dás nélküli Brexit lehetőségének elfogadását, márpedig ő
ehhez soha nem adná a nevét.
Johnson: lehetséges egy új kilépési megállapodás,
de csak a backstop nélkül

A Brexit-folyamat e késői szakaszában is lehetséges egy új
megállapodás az Európai Unióval Nagy-Britannia kilépésének
feltételrendszeréről, de ennek az egyezménynek nem lehet
része az Észak-Írország és az Ír Köztársaság közötti fizikai
határellenőrzés újbóli bevezetésének megelőzését célzó tarta-
lékmegoldás (backstop) – mondta csütörtökön a londoni par-
lamentben Boris Johnson brit miniszterelnök.

Johnson, aki előző napi beiktatása óta első ízben szólalt fel
az alsóházban, megerősítette azt az álláspontját, hogy Nagy-
Britannia mindenképpen kilép az EU-ból a Brexit jelenleg ér-
vényes október 31-i határnapján.

Hozzátette: ha az EU nem hajlandó tárgyalni az előző mi-
niszterelnök, Theresa May kormánya által elért, az alsóház
által háromszor is elutasított kilépési megállapodás módosí-
tásáról, akkor Nagy-Britannia október végén megállapodás
nélkül lép ki az EU-ból.

A brit kormányfő hangsúlyozta ugyanakkor, hogy kormá-
nya „abszolút mértékben” garantálja a Nagy-Britanniában élő
külföldi EU-állampolgárok jogosultságainak további érvénye-
sülését. (MTI)

Sorina Pintea egészségügyi miniszter szerint a hibát
az okozza, hogy az Oracle program alapján működő or-
szágos informatikai rendszer karbantartó-személyzet
nélkül maradt. Ezért menesztette állásából az Országos
Egészségbiztosítási Pénztár elnökét, aki rövid ideje töl-
tötte be ezt a tisztséget, és a miniszterelnöknek Vasile 
Ciurchea orvost ajánlotta, aki már „dolgozott a rend-
szerben”. Az „alapos és szakszerű megindoklást” Vio-
rica Dăncilă miniszterelnök el is fogadta, az ajánlott
személyt kinevezte, azzal a magyarázattal, hogy szakem-
berre van szükség a pénztár élén, aki ártatlannak tekint-
hető, amíg el nem ítélik. (Úgy tűnik, van már gyakorlata
ebben.) 

A kétszer volt elnök újbóli kinevezése heves ellenérzést
váltott ki a családorvosok egyesületeiből, véleményük
szerint kétszeri elnökségében nem volt köszönet (2007-
09, valamint 2014-16 között vezette az Országos Egész-
ségbiztosítási Pénztárat). Az egységes informatikai
rendszerben bekövetkezett zavarokkal kapcsolatos orszá-
gos elégedetlenségre korábban az volt a válasza, hogy a
rendszer jól működik, csak a családorvosok nem tudják
jól „nyomogatni a gombokat”.

De nem csupán az irántuk érzett ellenszenv miatt van-
nak felháborodva a családorvosok, hanem azért is, mert
a Korrupcióellenes Ügyészség jelenleg is nyomozást
folytat Vasile Ciurchea ügyében, egy 16 millió euró kárt
okozó korrupció gyanúja miatt, ami az egységes infor-
matikai rendszer ügyében a korábbi elnöksége idején
megkötött szerződésekre vonatkozik. Ezenkívül az alel-
nöke volt a nagyszebeni Polissano cégnek, ami ellen egy
durva recepthamisítás ügyében folyik eljárás, a cég több
mint száz patikát magába foglaló gyógyszertárláncot,
kórházat, gyógyszergyártó céget, művese- és mesterséges
megtermékenyítő központot működtető milliomos elnöke
öngyilkos lett. Lehetetlen, hogy alelnökként ne értesült
volna a hamisításokról – szólaltak meg a volt és új elnök
kinevezésének ellenzői, akik a történteket a lehető leg-
rosszabb politikai megoldásnak tartják, és úgy vélik,
hogy a romániai páciensek pénzét és adatait feddhetetlen
személyekre kellene bízni. 

Költségvetés-kiigazításon
dolgozik a kormány

Dolgozik a kormány a költségvetés-kiigazításon, és
várja a Legfelsőbb Védelmi Tanács (CSAT) jóváha-
gyását, hogy el tudja fogadni a tervezetet – nyilat-
kozta csütörtökön Viorica Dăncilă miniszterelnök. A
kormányfő azt mondta, a költségvetés-kiigazítás ter-
vezetének részleteiről Eugen Teodorovici pénz-
ügyminiszter fog beszámolni, a CSAT-nak azonban
még jóvá kell hagynia a javaslatot. Dăncilă kitérő vá-
laszt adott az újságírók azon kérdésére, hogy kiegé-
szítik-e a hírszerző szolgálatok büdzséjét. A
miniszterelnök ugyanakkor megerősítette, hogy tar-
tani tudják az államháztartási hiánycélt. (Agerpres)

Országos szintű ellenőrzések
várhatók

Augusztusban országos szintű ellenőrzéseket indí-
tanak a cégeknél az adócsalás és a feketemunka
felszámolása érdekében, jelentette be Eugen Teo-
dorovici pénzügyminiszter csütörtökön, egy szak-
konferencián. „Már dolgozunk az ellenőrzéseket
végző csapatok felállításán, mivel az ügyben érintett
minden ellenőrző testület – mind az adóhivatalhoz
tartozók, mind a munkafelügyelőség (ITM) – részt
fog venni a kampányban” – mutatott rá a pénzügymi-
niszter. Hozzátette, Romániában még mindig elég
nagy problémát jelent az adócsalás, 30 év alatt na-
gyon kevéssé változott a helyzet. „A politikai osztály,
amelynek én is tagja vagyok, nem akart olyan intéz-
kedéseket hozni, amelyek felszámolták volna ezt a
jelenséget” – mondta a miniszter. (Agerpres)

Vádat emelt a DNA
a PSD volt kincstárnoka ellen

Vádat emelt a korrupcióellenes ügyészség (DNA) a
PSD volt kincstárnoka ellen. Mircea Drăghici-ot sik-
kasztás és a párttámogatásként nyújtott összegek-
nek az eredetitől eltérő célokra való felhasználása
miatt állítják bíróság elé. A vádirat szerint Mircea
Drăghici 2018. február 15-e és június 11-e között egy
saját ingatlan vásárlására használt fel 380 ezer lejt
a párt által az Állandó Választási Hatóságtól kapott
támogatásból, amelyet az alakulat kincstárnokaként
ő kezelt. Az ingatlan árának kétharmadát törlesztette
ebből az összegből, és egy fiktív bérleti szerződés-
sel próbálta azt a látszatot kelteni, hogy az összeget
bérleti díjként a párt fizeti. A vádiratot a legfelsőbb
bíróságra küldte a korrupcióellenes ügyészség.
(Agerpres)

Ország – világ

Teljesen átalakult a brit kormány

Suhajda Szilárd csütörtökön elérte a 8611 méteres
K2-t; ezzel ő lett az első magyar hegymászó, akinek
sikerült feljutnia a Föld második legmagasabb hegy-
csúcsára.

Suhajda Szilárd pakisztáni idő szerint nem sokkal dél után,
oxigénpalack és teherhordók nélkül ért fel a K2 csúcsára, a
Magyar K2 Expedíció keretében – közölte a csapat csütörtö-
kön az MTI-vel.

Mint írják, a Magyar K2 Expedíció június elején indult, és
Suhajda Szilárd Klein Dáviddal együtt három sikeres akkli-
matizációs kört követően kezdte meg a csúcsmászást.

A múlt héten még kérdéses volt, hogy erre egyáltalán nyí-
lik-e lehetőségük, mert a fent tartózkodó serpa hegymászók
akkor rendkívül mély hóról számoltak be. A két magyar hegy-
mászó azonban nem adta fel: egy csapatnyi hegymászótársuk-
kal hétfőn indultak el először a 6700 méteres magasságban

elhelyezett kettes táborba, majd egy másik éjszakát a 7300
méteren elhelyezkedő hármas táborban aludtak.

Klein Dávidnak a csúcsmászás közben egészségi problémái
adódtak: gyomorpanaszokkal, hányingerrel küszködött, ezért
az expedíció sikerének érdekében szerdán úgy döntött, vissza-
ereszkedik az alaptáborba.

Az elmúlt napokban az időjárás sokat segített abban, hogy
ezúttal esély legyen felérni a csúcsra: növekedett a napsütéses
órák száma és az erős szél is elősegítette a hóhelyzet norma-
lizálódását. Suhajda Szilárd a 7700 méteren kialakított négyes
táborból a szerda esti órákban indult a csúcsra, majd 15 óra
menetelést követően érte el a 8611 méteres magasságot. A kö-
vetkező két napban érheti el ismét az alaptábort, ahol Klein
Dávid várja. A két magyar hegymászó a napokban indul haza,
és két héten belül már Magyarországon kezdenek készülni egy
új megmérettetésre. (MTI)

Magyar csúcshódítás a K2-n

Tăriceanu: problémát okozhat a kormánykoalícióban
a közös elnökjelölt hiánya

Kétes hírű politikus
fog rendet teremteni? 

(Folytatás az 1. oldalról)
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A magyar Honvédelmi Minisz-
térium (HM) illetékese szerint
az úzvölgyi katonatemetőben
eltemetett és a román ható-
ságok által románnak tekin-
tett 11 katona közül öt
magyar állampolgár volt.

A bejelentést Kovács Vilmos ez-
redes, a HM Hadtörténeti Intézet és
Múzeum parancsnoka tette szerdán
Tusnádfürdőn, az úzvölgyi katona-
temetőről, valamint a Hargita
és Bákó megye közötti határ-
vitákról szervezett pódiumbe-
szélgetésen. A HM képviselői
ki is osztották az öt magyar ka-
tona: Grimm Mihály, Harcsik
Mihály, Kuzma György, Mor-
daninecz György és Román
Mihály halálát nyilvántartásba
vevő korabeli anyakönyvi be-
jegyzések fénymásolatát.

Kovács Vilmos az MTI kér-
désére kijelentette: az osztrák-
magyar monarchiában a
nemzetiséget a katonai nyil-
vántartásban nem tüntették fel.
Ténynek tekintette azonban,
hogy az öt hősi halott magyar
állampolgár volt, és a magyar
honvédség kötelékében szol-
gált. „Akit a magyar honvéd-
séghez hívtak be katonának, az
nem lehet egy velünk szemben
álló fél hősi halottja” – jelen-

tette ki a történész ezredes. Úgy
vélte, ha valaki a magyar hadsereg-
ben szolgált katonák román nemze-
tiségére hivatkozik, annak „rossz
vágányra tévedt a vonata”.

Az ezredes azt is nyomatékosí-
totta, hogy a temetőben kialakított
román parcella félszáz betonke-
resztje jelentős részét magyar kato-
nák sírjaira állították. Megemlítette:
a temető korábbi – magyar támoga-

tással végzett – felújítása során ki-
helyezett 600 fakeresztre olyan jel-
kép (kardot és sisakot ábrázoló
táblácska) került, ami nemzetiségtől
függetlenül érvényes valamennyi
hősi halált halt katonára. Ezzel
szemben a temető román parcellája
ötven betonkeresztjére „ismeretlen
román katona” felirat került, ami
megbillenti a temető korábbi egyen-
súlyát.

Felidézte: a június 27-i bukaresti
tárgyaláson a román fél kezdetben
azt is kétségbe vonta, hogy az úz-
völgyi temető magyar temetőként
létesült 1916-ban. Úgy tekintette,
hogy a temető tíz évvel a háború
után a román hatóságok által vég-
zett újratemetések során jött létre.
Ezt azonban egyértelműen sikerült
cáfolni. Megemlítette: a román fél
eleinte azt képviselte, hogy a teme-

tőben 149 román katona
nyugszik, később azt,
hogy 19 ismert és három
ismeretlen, a legutóbbi
román álláspont már nyolc
ismert és három ismeretlen
román katonát említ.
„Most 3+3 a helyzet” –
jegyezte meg. Azt is hoz-
zátette, hogy három, név
szerint ismert, románnak
tekintett hősi halottra vo-
natkozóan még nem kerül-
tek elő adatok, „a három
ismeretlennel pedig nincs
mit kezdeni”.

„A temető eredeti hely-
zetét kell visszaállítani,
semmi más nem elfogad-
ható” – jelentette ki az ez-
redes.

Németh Szilárd, a HM
parlamenti államtitkára a
beszélgetésen kijelentette:

a magyar kormány a történeti
hűség, a szakmaiság szempontjait
és a jogi normák betartását próbálja
érvényesíteni a katonatemető ügyé-
ben. A politikus szerint Románia
megsértette a Magyarországgal kö-
tött hadisírgondozási egyezményt.
Felidézte: a megállapodásba annak
idején nem is írtak bele szankció-
kat, hiszen nyilvánvaló volt mind-
két fél számára, hogy közös az
érdek. Megemlítette: Magyarorszá-
gon az elmúlt időszakban 20 kato-
nai temetőben több mint 400 román
katona sírját újították fel.

Az MTI kérdésére, hogy tárgyal-
tak-e a romániai Hősök Emléke Or-
szágos Hivatallal (ONCE) a temető
2011 és 2015 között magyar állami
támogatással történt felújításáról,
Kovács Vilmos kijelentette: ilyen
esetekben a hatósági engedélyek
beszerzése a műveleteket végző
civil szervezetekre és önkormány-
zatokra hárul. Nehezen tartotta el-
képzelhetőnek azonban, hogy az
ONCE ne tudott volna arról, hogy a
korábban legelőként használt te-
mető méltó emlékhellyé alakult át.

Borboly Csaba, a Hargita megyei
önkormányzat elnöke bejelentette:
a második világháború úzvölgyi be-
törésének az évfordulóján idén is
megemlékezést tartanak a temető-
ben, amelyre legalább tízezer meg-
emlékezőt várnak. Hozzátette: csak
azt kell eldönteni, hogy augusztus
26-án, a tényleges évfordulón vagy
a vasárnapra eső augusztus 25-én
tartsák a megemlékezést. (MTI)

Pódiumbeszélgetés az úzvölgyi katonatemetőről Tusványoson
Öt, románnak tekintett katona magyar állampolgár volt
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Fotó: a Hargita Megyei Tanács sajtószolgálata (archív)

Hozzátette, elítéli az önkormány-
zat hazugságokra épített félretájé-
koztató kampányát, amellyel
szándékosan megpróbálja kedve-
zőtlen színben feltüntetni az
RMDSZ tanácsosait. „Hazugság,
hogy az RMDSZ miatt működés-
képtelen a városi sportklub, hogy
nem támogatjuk az 1500 lejnél ala-
csonyabb nyugdíjjal rendelkezők
heti két ingyenebédjét, hogy miat-
tunk nem működne a közszállítás
és a közterek tisztán tartása. Fontos
kiemelni, hogy a sportklubok szá-
mára az áprilisban elfogadott költ-
ségvetésben még mindig van közel
2 millió lej, amit nem fizettek ki
nekik, az ingyenebéd rendszerét az
RMDSZ tanácsosai kezdeményez-
ték, amit most a város fejetlen költ-
ségvetési politikája miatt nem
tudnak fizetni, a különböző köz-
szolgáltatások költségeinek fede-
zésére pedig feleannyi pénzt
különítettek el áprilisban, mint
amit múlt évben elköltöttek” –
hangsúlyozta Péter Ferenc. – Mi-
lyen tervezett kiadásokat nem fog-
nak év végéig kifizetni? Kik fogják
húzni a rövidebbet? A vállalkozók,
nyugdíjasok, sportolók, alkalma-
zottak? – tette fel a kérdéseket
Péter Ferenc, aki azt is közölte, az
RMDSZ nem enged semmilyen
politikai zsarolásnak.

A tegnapi ülés tehát anélkül ért

véget, hogy egyáltalán vita lett
volna a büdzséről. A Népújság kér-
désére Kovács Mihály Levente
megyei ügyvezető elnök, akit Péter
Ferenc a marosvásárhelyi ügyekért
felelős szóvivőnek jelölt ki, el-
mondta, hogy a költségvetés-ki-
egészítés megszavazása
tekintetében az RMDSZ-frakció
szerdán este azt a döntést hozta,
hogy újabb halasztást javasol, és
nem fogadja el a kiegészítést. „Azt
tartották a legjobbnak, hogy eluta-
sítsák a napirendet, s ezzel véget is
ért a tanácsülés. Várhatóan a hiva-
tal szakapparátusa az elkövetke-
zőkben rendkívüli tanácsülést fog
összehívni a költségvetés-kiegészí-
tés ügyében. Az RMDSZ-nek az a
határozott álláspontja és kérése,
hogy tisztázzák, a költségvetés nö-
velését miből akarják finanszí-
rozni, hiszen világos, hogy a
bevételi oldalon nem lehet annyi
pénzt begyűjteni, mint amennyit a
kiadási oldalra terveznek. Az első
fél évben 150 millió lej bevétele
volt a városnak, ezzel szemben 323
millió lejes kiadást terveztek még
az áprilisban elfogadott költségve-
tésben, és még erre akarnak rátenni
közel 100 millió lejt. A kérdés,
honnan lesz még közel további 250
millió, hiszen akinek közigazgatási
tapasztalata van, az jól tudja, hogy
az év második felében kevesebb
pénz gyűl be az adókból és illeté-

kekből, mint az első fél évben. A
legoptimistább forgatókönyv sze-
rint is 300 millió lej gyűlhetne be
a városkasszába, ehhez képest is
400 millió lejes kiadást terveznek.
A kérdés az, hogy miből finanszí-
rozzák? Nyilvánvaló, ha ez így
marad, év végén lesznek olyan
számlák, amiket nem fognak tudni
kifizetni. Azt mondják meg, me-
lyek ezek a számlák, milyen adós-
ságai vannak a hivatalnak, melyek
azok a költségek, amiket levágnak
ahhoz, hogy racionalizálják a költ-
ségvetést, hogy tudjanak beleférni”
– jelentette ki az ügyvezető elnök. 

– Fennáll-e a veszély, hogy
csődbe megy a város, ha az elkö-
vetkezőkben sem fogadják el a
büdzsé kiegészítését?

– Azt, hogy a város csődbe
megy-e vagy sem, a hivatal alkal-
mazottainak, szakapparátusának
kell tudnia. A városnak van költ-
ségvetése, ezt áprilisban elfogad-
ták. Konkrét, átlátható kimutatást
kérünk a városvezetéstől: mondják
meg, hol tart most a városi költség-
vetés végrehajtása, mi a pénzügyi
helyzete, mire nincs pénz, mire
kell pénz, hiszen az RMDSZ-nek
nem az a célja, hogy megbénítsa a
város működését, hogy különböző
projekteket ne lehessen finanszí-
rozni. Világos kimutatást kérünk
arról, hogy mi a valós pénzügyi
helyzete a városnak. 

Villámgyors tanácsülés Marosvásárhelyen
(Folytatás az 1. oldalról)

A labdarúgó 1. liga 3. fordulójának
televíziós közvetítés rendje

Július 26., péntek:
* 18.00 óra: Jászvásári CSM Politehnica – Academica Clinceni
* 21.00 óra: FC Voluntari – Gyurgyevói Astra
Július 27., szombat:
* 18.00 óra: Medgyesi Gaz Metan – Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK
* 21.00 óra: Kolozsvári CFR – Bukaresti Dinamo
Július 28., vasárnap:
* 18.00 óra: CSU Craiova – Chindia Târgovişte
* 21.00 óra: Konstancai Viitorul – Nagyszebeni Hermannstadt
Július 29., hétfő:
* 20.00 óra: Bukaresti FCSB – FC Botoşani
Valamennyi mérkőzést élőben közvetíti a DigiSport, a Telekom Sport

és a Look Sport/Plus.

Díjugrató és díjlovagló verseny
Marosvásárhelyen

Díjugrató és díjlovagló versenyt rendeznek a hét végén a marosvásár-
helyi méntelepen. Tizenöt klub vesz részt a sporttalálkozón a házigazdá-
kén kívül, akik 17 lóval neveztek, Kolozsvárról, Csíkszeredából,
Bukarestből, Aradról, Radócról, Németvásárról, Temesvárról és más te-
lepülésekről érkeznek versenyzők. Ma 9-től 13 óráig, illetve délután 3 és
fél 6 között, szombaton reggel 9-től du. 6-ig, vasárnap reggel 9-től késő
délutánig ígérnek látnivalót a szervezők a közönségnek, és egyúttal fel-
hívták a figyelmet, hogy az előzetesen meghirdetett műsor az időjárás
függvényében változhat.

BL: A Ferencváros
és a Kolozsvári CFR is nyert

A Ferencváros hazai pályán 3-1-re legyőzte a máltai Valletta FC-t a lab-
darúgó Bajnokok Ligája (BL) második selejtezőkörében, a párharc első
felvonásán. Lanzafame duplázott, előtte a máltai kapus, Bonello fején
megpattanó szögletlabda kötött ki a hálóban. Yuri a hajrában lőtte a be-
csületgólt, a végén pedig Dibusz bemutatott egy nagy védést, így a magyar
bajnok kedvező helyzetből várhatja a jövő heti, keddi visszavágót.

Hasonlóan jó eséllyel utazhat jövő héten a keddi, izraeli visszavágóra
Románia bajnoka: Bilel Omrani 22. percben szerzett góljával 1-0-ra le-
győzte a Kolozsvári CFR a Maccabi Tel-Aviv csapatát.

Újabb világbajnoki cím
és egy vesztes elődöntő a vizes vb-n

Kapás Boglárka nyerte a női 200 méteres pillangóúszás döntőjét a
Kvandzsuban zajló vizes világbajnokságon. A magyar sportoló egyéni
csúccsal, 2:06.78 perces idővel csapott célba, lehajrázva a két esélyesebb
amerikai versenyzőt. A 26 éves Kapás pályafutása második világbajnoki
érmét szerezte, 2015-ben Kazanyban 1500 méter gyorson volt harmadik. 

A női után a magyar férfivízilabda-válogatott sem jutott be a vizes vi-
lágbajnokság döntőjébe, miután a tegnapi elődöntőben 12-10-re kikapott
az olasz csapattól. Ezzel eldőlt, hogy nem szerez olimpiai kvótát a Koreai
Köztársaságban. A szombati bronzmérkőzésen megismétlődik a két évvel
ezelőtti margitszigeti döntő, azaz Märcz Tamás együttese a horvátokkal
találkozik – romániai idő szerint délelőtt 11 órakor.

A Marosvásárhelyi Nyugdíjasok Önsegélyző Pénztára 
– székhely: Marosvásárhely, Bolyai utca 36. szám – 

az igazgatótanács által értesíti marosvásárhelyi tagjait, hogy kirándulást szervez
Parajdra 2019. augusztus 6-án.

Részletek:
ØA kirándulás időtartama: egy nap.
ØIndulás reggel 7 órakor az egyesület székháza elől (Bolyai utca 36. szám).
ØÚtvonal: Marosvásárhely – Parajd – Korond – Vármező – Marosvásárhely.
ØProgram, meglátogatásra kerülő látványosságok: a parajdi sóbánya, a korondi kerámiakiállítás, halász-
menü elfogyasztása a vármezői vendéglőben.
ØA részvételi díj (amit a feliratkozásnál kell kifizetni) 50 lej/fő, ez az ebédet és a bányába való belépést is
tartalmazza.
ØFontos: a kirándulás napján a résztvevőknél kötelező módon kell legyen személyazonossági igazolvány.
ØFeliratkozni az egyesület székhelyén lehet július 29-étől 7–13 óra között, a helyek függvényében.
ØBővebb tájékoztatásért hívják a 0365/430-813-as vagy a 0265/262-651-es telefonszámot naponta 7–13
óra között.

Az igazgatótanács 



1456. július 22-én a Nándorfehérvárt,
a mai Belgrádot védő magyar, szerb
és más harcosokkal is kiegészült se-
regek megsemmisítő vereséget mér-
tek II. Mehmed török szultán hadaira.
Mindmáig ennek a hadi sikernek állít
emléket a déli harangszó. A győzelem
555. évfordulója alkalmából a magyar
Országgyűlés 2011. július 4-én a
napot a nándorfehérvári diadal em-
léknapjává nyilvánította. Idén, a ma-
gyar hadtörténet egyik legnagyobb
győzelmének 563. évfordulóján, a
magyar és a szerb államelnökök közö-
sen leplezték le a törökverő hadvezér,
Hunyadi János szobrát.

A csata előzményei
A 13. század végén megszilárduló oszmán,

török állam száz év alatt maga alá gyűrte Kis-
Ázsiát, majd a Balkánon kezdett terjeszkedni.
A törökök 1389-ben Rigómezőnél szétzúzták
a szerbek vezette észak-balkáni szövetséget,
majd 1396-ban Nikápolynál Zsigmond ma-
gyar király lovagi seregére mértek vereséget.
Hódításukat mintegy fél évszázadra meg-
akasztotta az utolsó nagy mongol hódítótól,
Timur Lenktől 1402-ben elszenvedett vere-
ség, de az újjászervezett birodalom a 15. szá-
zad közepétől már a Magyar Királyságot is
közvetlenül fenyegette.

Az ambiciózus II. Mehmed 1451-ben lé-
pett az Oszmán Birodalom trónjára, és ural-
kodása második évében Konstantinápoly
elfoglalásával adott tanúbizonyságot hódító
szándékairól. A Bizánci Birodalom egykori
központjának, a tengerszorosokat védő több
százezres metropolisznak az elfoglalása után
a keresztény Európán páni félelem lett úrrá.
Ezt nem csak a hadsereg szervezésében és a
nagyobb tűzerőben rejlő oszmán hadi fölény
indokolta, hanem a keresztény Európa szét-
tagoltsága, gyengesége is. A bizánci hódítás
utáni esztendőben, 1454-ben a török szultán
hadai meghódították Szerbiát is. Magyaror-

szág az Oszmán Birodalom közvetlen szom-
szédságában számíthatott rá, hogy a szultán
következő hadjárata ellene irányul. Bizánc
meghódítója állítólag kijelentette, hogy kö-
vetkező háborúja során reggelijét Nándorfe-
hérváron, ebédjét Budán, vacsoráját pedig
Bécsben kívánja majd elfogyasztani.

A déli vidékek védelmét az 1440-es évek-
ben Hunyadi János szervezte meg, aki hadi si-
kerei révén báró, szörényi bán, erdélyi vajda
és temesi ispán lett, s minden jövedelmét és
teljes magánhadseregét a török elleni harc
szolgálatába állította. Az 1446-ban kormány-
zóvá választott Hunyadi a főnemesség támo-
gatása híján 1448-ban Rigómezőnél súlyos
vereséget szenvedett, s 1453-ban, Bizánc eles-
tének évében lemondott a kormányzóságról.

A növekvő török veszély hatására V. Mik-
lós pápa már röviddel Bizánc elfoglalása
után, 1453 szeptemberében általános keresz-
tes hadjáratot hirdetett, azonban igyekezete
nem járt eredménnyel. 1455 áprilisában Al-
fonso Borgia volt valenciai püspök személyé-
ben, III. Kallixtusz néven az oszmán veszélyt
igazán átérző főpap került a pápai székbe. Az
új pápa május 15-én új keresztes bullát adott
ki, és hatékonynak tűnő intézkedéseket tett,
hogy a keresztes hadjárat terve ezúttal meg is
valósulhasson. Leállíttatta a vatikáni építke-
zéseket, intézkedett az egyházi javadalmakat
megadóztató „török tized” begyűjtéséről, ön-
kéntes keresztes had szervezésére legátusokat
nevezett ki Európa országaiban, és tárgyalá-
sokba kezdett a földrész nyugati felének
szinte minden jelentős uralkodójával. A török
elleni küzdelem érdekében látszólag meg-
mozdult minden európai állam, az ígért segít-
ségből azonban csak nagyon kevés valósult

meg. A pápa 1456 tavaszán már tisztában volt
azzal, hogy a nyugati uralkodóktól nem re-
mélhet komoly segítséget, ugyanakkor Ma-
gyarországról riasztó hírek érkeztek a török
hadsereg méreteiről. Az egyházfő kétségbe-
esésében égi segítségért fohászkodva adta ki
1456. június 29-én, a csata előestéjén Bulla
orationum imabulláját, amelyben elrendelte,
hogy a kereszténység valamennyi templomá-
ban a szokásos reggeli és esti harangszó kö-
zött „déltájban” háromszor kongassák meg a
harangokat, „jel adassék minden hívőnek,
hogy imáikkal segítsék azokat, akik a török
ellen harcolnak”. A déli harangszó tehát ere-
detileg nem a diadalt, hanem a végveszélyt
hirdette. Keresztes had csak jóval a csata után

érkezett Magyarországra, de az már nem in-
dult meg a török ellen.

A pápa törekvései még Budán is eredmény-
telenek maradtak, a Hunyadi és a király pártja
közötti ellentétek miatt az 1456. áprilisi or-
szággyűlés is érdemi döntés nélkül ért véget.
Így a csata előestéjén Szilágyi Mihály nándor-
fehérvári várkapitány és sógora, Hunyadi saját
költségen kellett szembenézzen a várható
török támadással. Szilágyi körülbelül 7000
főnyi várőrséget toborzott, a Szegeden tábo-
rozó Hunyadi pedig hivatali és magánbirtokai
erőforrásait felhasználva ehhez újabb 12.000
katonát tudott hozzátenni. Ezenkívül Kórógyi
János macsói bán csekély katonaságára lehe-
tett számítani. A keresztes hadjárat hírére az
európai országokból seregek nem érkeztek,
jöttek viszont katonák és népfelkelők Cseh- és
Lengyelországból, Moldvából, Szerbiából. Az
olasz inkvizítor és hitszónok Kapisztrán János
magyar földön szervezett mintegy 30 ezer fős,
kétes harcértékű, de kulcsfontosságúnak bizo-
nyuló keresztes sereget. 

Ezzel szemben II. Mehmed 1455 és 1456
telét teljes egészében a hadi előkészületeknek
szentelte. A Konstantinápoly bevételénél ta-
pasztaltak alapján különös gondja volt a tü-
zérség felszerelésére, egész Európából
toborozta az ágyúöntéshez, a lövegek keze-
léséhez értő szakembereket, és közel három-
száz löveget készíttetett fel a hadjáratra. Ezek
a szakemberek részt vettek a hadjáratban is,
tehát a török hadsereg legerősebb fegyverne-
mének számító tüzérsége túlnyomó része
nem a törökök közül került ki, hanem Európa
különböző keresztény országaiból. A török
had létszámát a korabeli szemtanúk legalább
százötvenezresre becsülték, ezt a számot a
20. század közepéig átvették a történetírók is.
Az újabb kutatások nyomán ma elfogadott
legvalószínűbb becslés szerint a Nándorfe-
hérvár ellen támadó török csapatok mintegy
40.000 fős reguláris és 30.000 fős irreguláris
erőből álltak. A magyar és egyéb keresztes
csapatok tehát óvatos becslések szerint is
több mint kétszeres török túlerővel álltak
szemben.

Nándorfehérvár kulcsszerepe nem csak a
török szultánnak tulajdonított kijelentésből,

sokkal inkább földrajzi helyzetéből és a kor
hadviselési szokásaiból adódott. Amennyiben
a török szultán Magyarország ellen nagyobb
szabású hadműveletet tervezett, mindenkép-
pen el kellett vonulnia Nándorfehérvár köze-
lében. A korabeli hadseregek felvonulásakor
a legnagyobb problémát az ivóvízellátás je-
lentette, ezért a seregek igyekeztek valami-
lyen folyóvíz közelében maradni. Hasonlóan
fontos tényező volt még, hogy a támadó had-
sereg ellátásához szükséges élelem- és hadi-
anyag-utánpótlás is legkönnyebben vízi úton
volt lebonyolítható a korabeli közlekedési vi-
szonyok mellett. Egy Magyarország felé tá-
madó, nagyszámú embert és állatot
felvonultató török hadsereg számára ezért
szinte csak a Duna irányában történő támadás
jöhetett szóba. A várat megkerülni sem lehe-
tett, mert egyrészt ezzel a török hadsereg ele-
sett volna a vízi szállítás lehetőségétől,
másrészt a várba beszállásolható többezres
védősereg állandó fenyegetést jelentett volna
a török csapatok hátában, azok legfőbb után-
pótlási vonalára.
Az ostrom

A vár a korabeli várépítési technikának
megfelelően épült, és ez okozta sebezhetősé-
gét is. Akkoriban még csak kifejlődőben volt
a komoly rombolóerejű ostromtüzérség, ezért
a várak falait még viszonylag vékonyra és
magasra építették. A magas falak kellően erős
ágyúzás hatására könnyen leomolhattak. A
várvédők helyzetét éppen az tette kilátásta-
lanná, hogy a török hadsereg a kor egyik leg-
modernebb és legnagyobb tüzérségével volt
felszerelve. A török had július elején érte el
Nándorfehérvárt, a vár ostroma július 4-én
kezdődött. A szultán a Konstantinápolynál
szerzett tapasztalatok nyomán a várvívás első
napjaiban mozsárágyúira hagyatkozott, hogy
kímélje erőit a felesleges áldozatoktól. A vé-
dőket kiéheztetéssel, az utánpótlás bejuttatá-
sát megakadályozó teljes ostromzárral
kívánta gyengíteni, másrészt tüzérségével a
falakat próbálta annyira lerombolni, hogy az
utolsó roham már szinte nyílt terepen foly-
hasson. A török szárazföldi csapatok csak

2019. július 26., péntek ______________________________________________SZÍNES VILÁG ___________________________________________________ NÉPÚJSÁG 5

Hétfőn volt a nándorfehérvári diadal emléknapja
Amire a déli harangszó emlékeztet
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Hunyadi János egy 17. századi festményen

II. Mehmed                                 (képek forrása: Wikipédia)

(Folytatás a 15. oldalon)



Háromezer lábnyi magasban a tengerszín
felett, körös-körül ezerkétszáz lábnyira fel-
jebb emelkedő bércek által képzett medencé-
ben, vad erdők árnyában terül egy gömbölyű,
nagyszerű tengerszem, melynek kerülete egy
negyedrész mérföldet meghalad. Sima tükör-
lapja sötétzöld a belenéző erdős bércektől, a
legnagyobb vihar sem ingatja azt meg, hab
sem fordul rajta. A körülfekvő bércek idefor-
duló oldalát cser és bükk fedi, míg a tó part-
ján körül roppant fenyők emelkednek,
mintegy sötét rámába fogva az ércvilágú víz-
lapot.

Ezalatt fenn a havasi hegytetőn megszólal
a méla pásztorkürt elragadó hangja, a lélek
gyönyörtől áradoz e fájdalmas édes zenétől,
melynek ugyanoly csodás hatása van, mint a
harangszónak; míg ez istent imádni hív, amaz
hazát imádni készt, hogy arccal borulsz a
földre, és sírsz és nem bírsz megválni attól.

Ha e hangokat hallád, csak akkor érted,
miért szereti (...) a székely oly igen a földet,
amelyen született!?

Jókai Mór az Útleírásokban festi le ek-
képpen Szent Anna tavát.

Július 26-a Szent Anna, a magyar népha-
gyományban kedd asszonya napja. A katoli-
kusok Szűz Mária édesanyját tisztelik benne.
– írja Jankovics Marcell a Jelkép-kalendá-
riumban. – Az ünnep dátuma, Szent Anna fel-
tételezett halála napja, valójában egy
templom felszenteléséről emlékezik meg.
Mária állítólagos jeruzsálemi szülőházát még
a IV. században építették át templommá, és
szentelték fel egy július 26-i napon. E temp-
lom ünnepét és búcsúnapját Bizáncban július
25-én ülték meg, itt 50 körül Annának már
külön templomot is szenteltek. A napot Justi-
nianus császár tette kötelező ünneppé.

Szűz Mária édesanyjáról, Annáról az új-
szövetségi könyvek egy szót sem szólnak.
Legendájának és tiszteletének forrása az
apokrif Jakab előevangéliuma.

Az Anna-kultusz egyetemességére jellemző,
hogy a hét napjai közül a kedd
hosszú évszázadokon át az ő
tiszteletét szolgálta – írja 
Bálint Sándor Ünnepi 
kalendáriumában.

Az Anna-kultusz a közép-
kor végén vált általánossá.
Először a hónap első keddjét,
majd az ünnepét megelőző ki-
lenc keddet szentelték neki.

A Teleki-kódex szerint – a
kódex valószínűleg három
marosvásárhelyi klarissza
apáca és Sepsiszentgyörgyi
Ferenc fráter ferences szerze-
tes műve, 1525-től 1531-ig
készült – Szent Emerencia
asszony terőbe esék és szülé
az ő első leányát keddön, me-
lyet neveze Annának. Szent
Anna a hétnek neminemű ked-
din szüle. Egészségbe szülé az
igaz Dávidnak királyi plántá-
ját, ez világnak előtte válasz-
tott leányt, az édes Szíz
Máriát. Mária keddön válasz-
taték Istennek szülőanyjává és
keddön szabadula meg a test-
nek tömlöcéből.

A Szent Annának szentelt
kedd még a XIX-XX. század-
fordulóján is dologtiltó nap
volt. A néphit szerint 

Keddasszony mitikus elődje megbüntette
azokat az asszonyokat, akik az ő napját, a
keddet nem tartották tiszteletben. Ugyanak-
kor Szent Anna meg is segíti a benne biza-
kodó, gyermekáldásért, könnyű szülésért
könyörgő asszonynépet.

Kedves Olvasóm! Ez alkalommal az egye-
temes természettudomány néhány jelentős
eredményének megszületése körül tennénk
meg heti sétánkat.

Az első modern pszichiáter, aki kijelen-
tette, hogy az emberi elme „természeténél
fogva vallásos”, és megpróbálta azt mélysé-
geiben megvizsgálni, 144 éve született. Az
álomanalízis legismertebb úttörője. Kijelen-
tette, hogy a művészet alkalmazható a féle-
lem és a szorongás enyhítésére, gyógyítására.
Leghíresebb művei az 1938-ban megjelent
Pszichológia és vallás és az 1962-ben napvi-
lágot látott Emlékek, álmok, gondolatok vol-
tak. 1875. július 26-án született a svájci Carl
Gustav Jung, az analitikus lélektan megte-
remtője.

Egészen más történet a szintén svájci, szin-
tén elmegyógyászAuguste-Henri Forelé. Je-
lentős eredményeket ért el az agykutatásában.
Leírta az V. agyideget, a háromosztatú ide-
get, 1885-ben ő fedezte fel a VIII. agyideget,
a hallóideget. A hipotalamusz egyik, általa
pontosan leírt részét őutána Campus Foreli-
nek nevezik. Sokat publikált az alkoholizmus
káros hatásairól. A nemi kérdésről írt, nagy
vihart kiváltott könyve alapján a szexológia
megalapítójának tekinthetjük. De eugenikai
(fajegészségtani) megállapításai szerencsét-
len visszhangot kaptak. Javallta, hogy az
örökletes betegségek továbbadásának meg-
akadályozása végett a szellemi fogyatékosok
genetikai anyagát nem lenne jó továbbadni.
Ezt a gondolatot használta fel Hitler fajelmé-
lete a sterilizálás igazolására. Forel politikai
nézeteit ugyan a náci Németország nem fo-
gadta el – művei a Harmadik Birodalomban
a tiltott könyvek listáján voltak –, de az 1931.
július 27-én elhunyt idegsebész hírnevét hír-
hedtté a gondolatait kihasználó és félrema-
gyarázó politika tette.

Második történetünk
még messzebb visz a
múltba. Az angol fizi-
kus-vegyésznek legen-
dásan éles látása
öröklött színtévesztéssel
párosult. Ritka eset, ha a
kutató saját betegségét
elemezve jut megdönt-
hetetlen igazságok birto-
kába. Ez történt az első
meteorológusok egyiké-
vel, a kémiai atomelmé-
let első képviselőjével
is. Ő fogalmazta meg a
többszörös súlyviszo-
nyok törvényét. Róla ne-
vezték el az atomi
tömegegységet. Fontos
eredménye a tökéletes
gázok elegyeiben a par-
ciális nyomásra vonat-
kozó törvénye. S
jelentős kutatásokat vég-
zett betegsége, a szín-
vakság és színtévesztés
területén. A vörös és
zöld színek összetévesz-
tését ma is róla nevezik
daltonizmusnak. John
Dalton angol fizikus-
kémikust már 175 éve,
1844. július 27. óta nem
zavarja színtévesztése.

A geológia viszonyla-
gos és abszolút kormeg-
határozást alkalmaz a
kövületek időrendi megjelenésének megha-
tározására. De ha meg akarjuk érteni a földi
élet időbeli és térbeli fejlődését, elengedhe-
tetlen a kőzetek és kövületek abszolút kor-
meghatározása. Az 1870. július 27-én
született Bertram Borden 
Boltwood amerikai fizikus, kémikus ennek
megoldását hagyta örökségül a természettu-
dománynak. Radioaktivitással, radioaktív
bomlási sorok felderítésével foglalkozott.

Alátámasztotta, hogy a rádium az urán bom-
lásterméke. 1907-ben felfedezte az ióniumot,
a tórium természetes radioaktív izotópját.
(Bár akkor még nem ismerték az izotópokat,
munkája segítette a felfedezésüket.) S kimu-
tatta, hogy a régi kőzetek több ólmot tartal-
maznak, mint ha az ólom csak az évek során
halmozódott volna fel bennük. Ez a megálla-
pítás vezetett – az ólom/urán arány mérése
alapján – a kőzetek radioaktív kormeghatáro-
zásához.

Mai utolsó történetünk két
konjugált kettős kötésű mag-
gal rendelkező makromoleku-
láról szól. Ha ma
belepillantunk egy líceumi bi-
ológia-tankönyvbe, könnyen
nyomára bukkanhatunk e ve-
gyületikreknek. Velük is tá-
masztjuk alá a földi élet
alapvető egységes szervezett-
ségét: a növényi és az állati
létforma elektronáramlási
modelljét. E szoros kapcsola-
tot a hemoglobin hemje és a
klorofill között az 1881. július
27-én született Hans Fischer
német biokémikus állapította
meg. Elő is állította a szintéti-
kus hemint, és majdnem telje-
sen elvégezte a klorofill
szintézisét is. E kutatásaiért
1930-ban kémiai Nobel-díjat
kapott.

105 éve, 1914. július 28-án
az Osztrák–Magyar Monar-
chia hadüzenetet küldött Szer-
biának, és ezzel elkezdődött
az I. világháború... Ezt se fe-
ledjük.

Maradok kiváló tisztelettel.
Kelt 2019-ben, Anna napján

Körül roppant fenyők emelkednek, mintegy sötét rámába fogva az ércvilágú vízlapot
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Sorozatunkkal 990 év erdélyi nagyjaira emléke-
zünk, akikről talán nem tudunk semmit, de ők tet-
ték naggyá Erdély kultúráját, tudományát vagy
vitték el hírét a nagyvilágba, s tetemes részt vállal-
tak az egyetemes magyar kultúra és tudomány
gazdagításában. (Forrás: Magyar életrajzi lexikon, 1000-
1990. Főszerkesztő:  Kenyeres Ágnes) 

NYIRŐ JÓZSEF (Székelyzsombor, 1889. júl. 18. – Mad-
rid, 1953. okt. 16.): író. A gyulafehérvári papnevelő intézet-
ben, majd a bécsi Pazmaneumban végzett tanulmányai után
1912-ben szentelték pappá. Előbb Nagyszebenben hittanta-
nár, majd 1915-től a Kolozs vm-i Kide község plébánosa.

1919-ben az egyházi rendből kilépett. Előbb molnár, majd
1920-tól a Keleti Újság c. kolozsvári lap belső munkatársa.
Közben megnyeri a marosvásárhelyi Zord Idő novellapályá-
zatát Haldoklik a székely c. írásával. 1931-ben kilépett az új-
ságtól s visszavonult gazdálkodni Alsórákos községbe.
1938-ban visszatért az újságíráshoz, s elvállalta a Keleti
Újság szerkesztését. 1941-ben Bp.-re költözött, s a Magyar
Erő c. lap szerk.-je lett. Tagja volt a soproni nyilas parlament-
nek. 1945-ben Németo.-ba menekült, majd Madridba került,
ahol ismét katolikus pap lett. Alapító elnöke volt a clevelandi
Kossuth Lajos emigráns könyvkiadó vállalatnak. 1924-ben
tűnt fel Jézusfaragó ember c. novelláskötetével, majd később
a Kopjafák c. elbeszéléseivel a magyar próza nagy ígéretének
mutatkozott. A székelység sorsáról szóló írásaival nagy kö-
zönségsikert aratott. Corvin-koszorút kapott (1940). F. m.:
Jézusfaragó ember (elb., Bp., 1924); A sibói bölény (r., I - II.,
Kolozsvár, 1928 – 29); Isten igájában (r., Kolozsvár, 1930);
Kopjafák (elb., Kolozsvár, 1933); Uz Bence (r., Székelyud-

varhely, 1933); Az én népem (r., Bp., 1935); Havasok könyve
(elb., Bp., 1936); Madéfalvi veszedelem (r., Bp., 1939); Júlia
szép leány (színmű, Bp., 1939); Halhatatlan élet (r., Bp.,
1941); Néma küzdelem (r., Bp., 1944); A zöld csillag (Mad-
rid, 1950); Íme az emberek (Madrid, 1951); Mi az igazság
Erdély esetében (tanulmányok, Cleveland, 1952); Leánykérés
a havason (elbeszélések Pomogáts Béla bevezetőjével, Bp.
1989). 

SZONDY GYÖRGY (Temesrékás, 1889. júl. 24. – Bp.,
1961. nov. 7.): író, pedagógus. Bp.-en szerzett tanári okleve-
let. 1913-tól Nagyenyeden, Győrben és Debrecenben tanított.
1941-től a debreceni tankerület főigazgató-helyettese. A II.
világháború után a közoktatásügyi minisztériumban, később
az Akadémiai Kiadónál dolgozott. Mint ifjúsági író nagy nép-
szerűségre tett szert. F. m.: A ragyogószemek (ifjúsági r., Bp.,
1922); Barlanghy Balambér (ifjúsági r., 1928); A magyar if-
júsági irodalom gyermekkora 1669 – 1848 (tanulmány, Kecs-
kemét, 1932); A bőrmedália lovagjai (ifj. r., 1943). 

Híres erdélyi magyarok
(1000–1990)

Kiss Székely Zoltán

Összeállította: Kuti Márta

A természet kalendáriuma (CCCLXVIII.)

A lélek gyönyörtől áradoz e fájdalmas édes zenétől



a Duna és a Száva összefolyásának vár előtti
részét szállták meg, és a török hajóhad pa-
rancsnoka, Baltoglu admirális parancsot ka-
pott, hogy akadályozza meg, hogy a várba
vízi úton erősítés jusson. Baltoglu a rendel-
kezésére álló kétszáz hajót összeláncoltatta,
és Zimony fölött a Dunát teljes szélességében
lezárta.

Az ostrom első szakaszában a védőknek
nem voltak veszteségeik, de a megnövelt lét-
számú védősereg élelme fogytán volt. Hu-
nyadi, bár az ostrom kezdete óta nem volt
kapcsolata a várral, tudta ezt, ezért, ha nem
akarta az erősséget elveszteni, támadnia kellett.
Győzelem a Dunán

Baltoglu admirális hajózára miatt Hunyadi
és Kapisztrán serege nem tudta befolyásolni
az ostrom menetét. Addig, amíg a törökök
uralták a Duna Zimonyon túli szakaszát, a
várba nem juthatott be erősítés, és – mivel a
magyar és a török sereget a Száva választotta
el egymástól – Hunyadi az ostromló török se-
reget sem tudta megtámadni. A magyar fel-
mentő sereg első feladata így a dunai hajózár
áttörése volt. Ebben a kezére játszott, hogy a
törökök előnytelenül osztották el csapataikat.
Bár lett volna rá erejük, nem szállták meg
sem a Duna, sem a Száva várral szembeni bal
partját. A török hajóhad így a szárazföldi csa-
patoktól szükség esetén nem kaphatott segít-
séget. Baltoglu a rendelkezésére álló összes
török hajót felhasználta a Duna lezárásához,
így a nándorfehérvári kikötőben lévő mint-
egy negyven magyar naszád szabadon mo-
zoghatott, és akár hátba is támadhatta a török
hajózárat. Előnyt jelentett a vízen támadó
magyar csapatok számára az is, hogy a Duna
folyásának irányában támadhattak, míg a
török hajóknak a helyben maradáshoz is erőt
kellett kifejteniük, illetve, ha leláncolták őket,
elvesztették a manőverezés lehetőségét.

Hunyadi csak egy nagyobb és negyven ki-
sebb hajóval rendelkezett, de a környék szerb
hajósaitól még több mint száz kisebb dereg-
lyét szerzett, ám a magyar hajóhad így is je-
lentős minőségi hátrányban maradt a törökkel
szemben. A támadás július 14-én reggel in-
dult. A magyar flottát a folyó mindkét oldalán
szárazföldi csapatok kísérték. A roham nem
járt sikerrel, a magyar hajók nem tudták át-
szakítani a török hajózárat. Mindkét oldalon
nagy veszteséggel járó állóharc kezdődött. A
többórás harcot az döntötte el, hogy a várat
védő Szilágyi Mihály a negyven naszádot vá-
logatott rác harcosaival útnak indította a ma-
gyar hajóhad megsegítésére. Az így már
kétoldalról szorongatott törökökkel szemben
a magyarok számbeli fölénybe kerültek, és
nagyobb mozgásszabadsággal is rendelkez-
tek. Hosszú küzdelem után a dunai ütközetet
a magyar csapatok nyerték, megnyílt a várba
vezető út a felmentő sereg előtt.
Török roham

A vízi út megtisztítása után Hunyadi élel-
met szállíttatott a kiéheztetett helyőrségnek,
majd seregét két részre osztotta. A kereszte-
sek Kapisztrán vezetése alatt a Száva bal
partján letáboroztak, Hunyadi saját serege
élén pedig csatlakozott a vár védőihez. A
török sereg a dunai vereség után is jelentős
erőfölényben maradt. A tüzérségi tűz szinte
már romhalmazzá változtatta a várat, és az
ilyen terepen ez a túlerő könnyen érvényesít-
hető volt. A szultán július 21-én kiadta a pa-
rancsot a döntő rohamra.

Hunyadi az utolsó pillanatban még négye-
zer pihent keresztest berendelt a várba, így a
védők létszáma húszezer fölé emelkedett. A
védők a nyomásnak nem tudtak ellenállni,
néhány óra múlva kénytelenek voltak feladni
a várost. Éjfél után a harc már a vár falai
körül folyt, amelyen ekkor már öt török
zászló lobogott. A szultán pasaságot és jutal-
mat ígért harcosainak a lobogó kitűzéséért, és
a magyarok ezt természetesen igyekeztek
megakadályozni. Dugovics Titusz, Hunyadi
János veterán harcosa ekkor vitte végbe hős-
tettét, mellyel az önfeláldozó magyar katona
jelképévé vált. (Történelmileg vélhetően több
katona alakja testesül meg a fiktív Dugovics
alakjában.) A hajnali derengésben messziről
látszó jelenet lelkesítően hatott a védőkre, a
törököket viszont megzavarta. Hunyadi már
előzőleg friss erőket kért a keresztes táborból,
és mikor az erősítés megjelent a törökök há-

tában, lovasságával rácsapott a vár belső ud-
varán harcoló janicsárokra. Az ütközet végül
magyar győzelemmel végződött, július 22-én
reggelre az utolsó törököt is kiszorították a
városból. A védők ügye ennek ellenére re-
ménytelennek látszott, mert veszteségeiket
már csak alacsony harcértékű keresztesekkel
tudták pótolni, míg a szultánnak még bőséges
ereje maradt egy ismételt támadásra.
A diadal és utóélete

Az előző napi roham nyomán mindkét
küzdő fél súlyos veszteségeket szenvedett, és
egyaránt várakozó álláspontra helyezkedtek.
A török pasák azt tanácsolták a szultánnak,
hogy vonuljon vissza. II. Mehmed azonban
pihenőt rendelt el, a döntést attól tette füg-
gővé, hogy mit tesznek a magyarok. Hunyadi
a győzelem után sem érezte seregét elég erős-
nek, hogy megtámadja a szultán táborát, ezért
szigorúan megtiltotta katonáinak, hogy enge-
dély nélkül rácsapjanak a törökre. A keresz-
tény sereg vezetése azonban nem volt
egységes, a keresztesek kizárólag Kapisztrán
Jánostól voltak hajlandóak parancsot elfo-
gadni. A keresztesek nem engedelmeskedtek
Hunyadi parancsának, és önálló akcióba
kezdtek. Több keresztes íjász a vár előtt, Ka-
pisztrán túlparti táborának szeme láttára fel-
kapaszkodott egy dombra, és nyilazni kezdett
az ellenségre. Példájukat egyre többen követ-
ték, a török csapatok pedig lassan hadrendbe
álltak, hogy szétverjék a támadókat. Kapiszt-
rán meg akarta akadályozni az összecsapást,
ezért hamarosan csónakba szállt, ám kísérlete
fordított eredményt ért el: katonái úgy vélték,
a szerzetes rohamra buzdítja őket, ezért ha-
marosan követték példáját, és átúsztak-evez-
tek a Száván, hogy összecsapjanak a
törökkel. A keresztesek vállalkozása könnyen

végzetessé válhatott volna, a szultán a rumé-
liai lovasságot vetette be a támadók ellen, az
elvágta őket a vártól, és a gyengén felszerelt
had módszeres megsemmisítésébe kezdett. 

II. Mehmed az ellentámadással súlyos
hibát követett el, mert lovasságát elvonva, vé-
delem nélkül hagyta a török tüzérséget. Hu-
nyadi, felismerve a váratlanul adódó esélyt,
összeszedte maradék nehézlovasságát, és a
várból kitörve, egy lendületes támadással el-
foglalta az oszmán ágyúállásokat. A tüzérek-
nek még arra sem maradt idejük, hogy az
ágyúkat használhatatlanná tegyék, így a ma-
gyarok hátulról lőni kezdték a Száva felé ro-
hamozó török lovasságot.

Hunyadi akciója eldöntötte a csatát. A ma-
gyar lovasok ezután oldalba támadták a két
tűz közé került török lovasságot. Közben a ke-
resztesek különös rohama Kapisztránnal az
élén elérte a török tábort. Ekkorra az egész
magyar sereg kiözönlött a várból, és csatlako-
zott a harcolókhoz. Mindezek a váratlan fej-
lemények megmagyarázhatatlan félelmet és
bénultságot keltettek a törökökben, akik végül
menekülni kezdtek, a kereszteseknek pedig si-
került elfoglalniuk az ellenség táborát. 

Mehmed az 5000 janicsárból álló szultáni
testőrség bevetésével megpróbálta megfé-
kezni a török hadon eluralkodó pánikot, és
többször is megkísérelte ágyúi visszafoglalá-
sát, de nem járt sikerrel, mert azok éppen az
ő parancsára jól megerősített állásokban vol-
tak. A szultán személyesen is belevetette
magát a küzdelembe, de egy, a combjába fú-
ródó nyílvesszőtől elvesztette az eszméletét.
A török sereg ezután, a szultánt mentve,
kénytelen volt teljes felszerelését hátra-
hagyva menekülni, és csak 4000 partőrző
szpáhi beavatkozása mentette meg őket a tel-
jes megsemmisüléstől.

Mehmed a súlyos vereséget követően még
aznap este döntött a visszavonulásról, és a
világ akkori legerősebb seregével vesztesként
távozott a csatatérről. A nándorfehérvári ve-

reség hatalmas traumát okozott az oszmánok-
nak. A szultánok sokáig rettegve emlegették
a nagy törökverő nevét, és egészen az 1521.
évig nem terveztek komolyabb hadjáratot
Magyarország ellen.

Hunyadi a győzelem után nem üldözte a
török sereget, de azonnal egy újabb törökel-
lenes hadjárat tervezésébe kezdett. A hadjárat
megindítására nem maradt ideje, pestisjár-
ványban augusztus 11-én elhunyt. Október
23-án Kapisztrán János is meghalt a járvány-
ban. A siker két ösztönzőjének halála után,
bár késve, összegyűlt ugyan egy keresztes
sereg, de a nándorfehérvári győzelem kihasz-
nálatlan maradt, ennek ellenére minden elő-
zetes várakozást felülmúló haditettnek, a
független Magyar Királyság egyik legna-
gyobb katonai sikerének bizonyult a hódító
Oszmán Birodalommal szemben.

A győzelem híre sok európai városba rö-
viddel a déli harangozást elrendelő – Cum
hiis superioribus annis kezdetű – pápai bulla
kihirdetése után érkezett, de volt olyan város
is, ahol a diadal híre megelőzte a pápa levelét,
és a győzelem hírére már megkongatták a ha-
rangokat, de a pápa bulláját még ki sem hir-
dették. Így történt, hogy a déli harangszót
sokan kezdettől fogva a nándorfehérvári dia-
dallal kapcsolták össze. Maga a pápa is érezte
az összefüggést, módosított a kiadott bullán.
A keresztény diadal hírül vételének első év-
fordulóján, 1457. augusztus 6-án III. Kallix-
tusz pápa elrendelte, hogy ez a nap az Úr
színeváltozásának napjaként az egész keresz-
tény világban ünnep legyen, amit azóta is au-
gusztus 6-án tartanak a római katolikus
egyházban. Így változott át az eredetileg kö-
nyörgésre felszólító déli harangszó a nándor-
fehérvári győzelemért való hálaadás
harangszavává. 

(Összeállításunkhoz az MTVA sajtóadat-
bankjának háttéranyagát és a nándorfehér-
vári diadal Wikipédia-oldalát használtuk
forrásként.)

2019. július 26., péntek ______________________________________________ SZÍNES VILÁG ________________________________________________ NÉPÚJSÁG 15

Amire a déli harangszó emlékeztet

A magyar és a szerb államfő jelenlétében felavatták Hunyadi János zimonyi szobrát
Hunyadi János egész életét a haza védelmére és az oszmán hadak kiűzésére tette fel, az általa vezetett nándorfe-
hérvári diadalt követően a béke és az újjáépítés korszaka következhetett – hangsúlyozta Áder János köztársasági
elnök hétfőn a Belgrádhoz tartozó Zimonyban, ahol szerb hivatali kollégájával, Aleksandar Vuciccsal együtt vett
részt Hunyadi János szobrának felavatásán.

Áder János felhívta a figyelmet arra, hogy Hunyadi János zimonyi szobra felett két jelképes tárgy látható. „A kereszt a legendás had-
vezér Európa védelméért hozott áldozatát, a harang az európai összefogást és a Hunyadi vezetésével aratott diadalt hirdeti” – emelte ki.
A törökök tetteit látva Hunyadi János leghőbb vágya a törökök kikergetése Európából, Szerbia, valamint a Balkán területének felszaba-
dítása volt – húzta alá. Rámutatott, hogy 1456 nyarán, amikor a veszély Nándorfehérvár felé közeledett, Hunyadi hajóhaddal érkezett a
Duna zimonyi szakaszára, ahová a most felavatott szobra tekint. „Jött, hogy szétzúzza a török hadiflotta gályáit. Dereglyéit szerb sajkások
segítették. Magyarok és szerbek e csata megnyerésével utat nyitottak a szorongatott Nándorfehérvárhoz” – hangsúlyozta a magyar
államfő. Hozzátette, hogy a történelmi győzelem után a törökök 65 éven át meg sem kísérelték Nándorfehérvár ostromát, ez pedig
katonák ezreinek és Hunyadi Jánosnak volt köszönhető, akik életüket adták a vár védelméért. Áder János aláhúzta, hogy „a minden
délben megkonduló – először csak könyörgésre felszólító, majd a győzelemért hálát adó – harangok immáron 563 éve emlékeztetnek
minden európait Hunyadi János és Nándorfehérvár védőinek bátorságára, hősiességére, áldozatvállalására, hitére”. A magyar köztársasági
elnök végül azzal zárta szavait, hogy „Hunyadi János, Kapisztrán János, Szilágyi Mihály és minden nándorfehérvári hős emléke mind-
örökre legyen áldott”.

Aleksandar Vucic szerb államfő felszólalásában úgy fogalmazott, nagyobb megtiszteltetés nem is érhetne egy hadvezért, mint hogy
több nemzet is magáénak vallja, mint ahogy Hunyadi Jánost magukénak vallják a szerbek és a magyarok is. Mint mondta: a törökverő
mindannyiunk szabadságáért harcolt, ő volt a középkor legnagyobb hadvezére. Aleksandar Vucic kiemelte, Hunyadi János vágya mára
teljesült, a szerbek és magyarok együtt, közös célokért, közös érdekekért harcolnak. „Számunkra ma az a fontos, hogy a nemzetek
tisztelik és segítik egymást. Boldog vagyok, amikor együtt látom lengeni a szerb és a magyar zászlót, mindkettő a miénk, és ez mindig
is így lesz” – húzta alá a szerb elnök. Emlékeztetett arra, hogy a két ország vezetésének köszönhetően néhány év alatt sikerült a viszonylag
rossz viszonyból soha nem tapasztalt jó kapcsolatot kiépíteni. Mindezért háláját fejezte ki Áder János államfőnek, Orbán Viktor minisz-
terelnöknek és Pásztor Istvánnak, a Vajdasági Magyar Szövetség elnökének, aki segített hidat képezni a szerbek és a magyarok között.
„Éljen Szerbia és Magyarország barátsága” – húzta még alá Aleksandar Vucic.

Annak ötlete, hogy a szerb fővárosban szobrot állítsanak Hunyadi Jánosnak, 2013-ban merült fel. Az emlékműállítást a Professzorok
Batthyány Köre kezdeményezte, és a Külgazdasági és Külügyminisztérium, valamint a Magyar Alkotóművészeti Nonprofit Kft. támo-
gatásával valósult meg. Hunyadi János egész alakos bronzszobra Madarassy István Kossuth-díjas szobrászművész koncepciója alapján
készült el. Az emlékmű megközelítőleg 40 millió forintba került. A jövőben a vajdasági Magyar Nemzeti Tanács, valamint Belgrád város
önkormányzata közösen gondozza az emlékművet.

Hunyadi János egyik kezében kard, a másikban pajzs van, ami egyszerre jelképezi a támadást és a védekezést, az emlékművön emellett
megjelenik a kereszt és a harang, az áldozathozatal, az összefogás és a diadal jelképeként. A talapzaton magyar és szerb nyelvű felirat
hirdeti a törökverő tetteit.

Hunyadi Jánosnak Szerbiában eddig csak egy
mellszobra volt, amely a nevét viselő csantavéri
általános iskola udvarában található. Belgrádban
két utca is viseli a törökverő hadvezér nevét.

A szerbek Hunyadi Jánost Sibinjanin Jankó-
ként ismerik, és nevét a szerb emberek körében
legalább akkora tisztelet övezi, mint a magyaro-
kéban. A nándorfehérvári csatát – amikor a mai
Belgrádot védő magyar seregek megsemmisítő
vereséget mértek II. Mehmed török szultán ha-
daira – a szerb történelemkönyvek a törökök
ellen Hunyadi által vezetett magyar–szerb közös
küzdelemnek nevezik. Hunyadi János Zimony-
ban halt meg pestisben, így nemcsak a nándor-
fehérvári csatának, hanem a hadvezér egész
életének is emléket állít a zimonyi Duna-parton
felállított szobor.

A szoboravató után Áder János és Aleksandar
Vucic közösen koszorúzta meg a nándorfehér-
vári diadal emlékművét az egykori várban, a Ka-
lemegdánon. (MTI)

(Folytatás az 5. oldalról)
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A megjelölt sorokban, oszlopokban szereplő helyes megfejtéseket augusztus 8-áig
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 Wolfgang Amadeus Mozart
osztrák zeneszerző Varázsfuvola operája egyik híres dalbetétjének címét kapjuk.
Könnyítésként egy betűt előre beírtunk.

VÍZSZINTES: 1. Logikátlan, észszerűtlen – Képernyő. 7. Kipling kígyója – A jód és
foszfor vegyjele. 8. Ünnepelt sztár – Buli, parti. 9. Tanév közepe! – Habos ital, népiesen.
11. Marionett – Le. 12. Öreg kéz jelzője – Húsétel. 14. Római százötven – Legvégén! 15.
Árverés, licit – Makulátlan. 18. ... kér, beszédet mond – ... Masa mosodája (Varga Katalin).
19. Ipari folyamatirányító rendszer angol elnevezése – Oroszországi népcsoport. 22. Mese-
beli varázsló – Tova. 23. Megszégyenít – Életút. 25. Központi égitest – Zambiai, kubai és
luxemburgi gépkocsijelzés. 27. Becézett férfinév – Légnemű anyag. 28. Kázus, történés
– Karám. 30. Ürügy – Tiltószó. 31. Szimptóma, tünet – Transzlátor, fordító.   

FÜGGŐLEGES: 1. Katolikus istentisztelet – Szándékozik. 2. Bú, szomorúság – Zene-
dráma. 3. Azonos betűk – Korrövidítés. 4. Amerikai Egyesült Államok angol rövidítése –
A titán és a bór vegyjele. 5. Kaszinójáték – Üdvrivalgás. 6. Fosztogató, betörő – Elbűvölő,
bűbájos. 10. Zeusz pajzsa – Csúz. 13. Vízisport – Cseh autómárka. 16. Keservesen sír –
Szélhámos. 17. Írásjel – Ladik. 20. Áron aluli, filléres – Magyar műkorcsolyázó
(Krisztina). 21. Sebészkés – Okos. 24. Alvás közben látjuk – Szarkaláb. 26. Talál – Szem-
csés anyag. 29. Kínai hosszmérték  – Páratlan téma! 

Koncz Erzsébet

A JÚLIUSI ÉVFORDULÓK (1.)
című pályázat nyertesei:

Sándor Rozália, 
Marosvásárhely, Nárcisz u.

Tóth Gábor,
Marosvásárhely, Prieteniei u.

A pályázati rejtvény megfejtése:
KANDÓ; SOÓS; HERRER; ANTAL; SZINYEI; 

BERCZIK; KÁROLYI; TAPOLCSÁNYI; HARASZTHY.
Kérjük a nyerteseket, 

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

Megfejtések 
a július 19-i számból:

Klasszikus (ikrek):
La habanera

Skandi:
Mert elpárolog, mielőtt elemez-

hetném.
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Szerkeszti: Kiss Éva 858.

VÍZSZINTES: 
1. A mondás első része. 9. Kék színárnyalat. 10. Olasz szerelem. 11. Átjáró a hegyben.

16. Biztatószó. 18. Francia arany. 19. Viselkedésmód. 20. … Kröger (Th. Mann). 21. Pózna
része! 22. Gabonát betakarít. 23. Körömmel vakar. 24. Svájci festő (Paul). 25. Írásmű első
oldalán van. 26. A szarka farka! 27. Juttat. 28. Air India (röv.). 29. Kerek a végén! 30.
Eligazító, tanító. 33. Levegőt igénylő. 37. Kicsinyítő képző. 39. Valaminél lentebb. 41.
Nabokov regénye. 43. Rachmaninov operája. 45. Bern folyója. 47. Királyi ülőhely. 48. Görög
betű. 49. Erről a helyről való. 51. Időmérő. 52. Juhszállás.

FÜGGŐLEGES: 
1. Sapienti … (A bölcsnek elég). 2. Rovarrepülés hangja. 3. Kontinensünk. 4. Spanyol

város. 5. Katonai tömb. 6. … Sumac (perui énekesnő). 7. … ipso (magától értetődően). 8.
Lengyel író (Slawomir). 11. A mondás befejezése. 12. Papagájnév. 13. Énekes (Salvatore).
14. Ókori germán nép. 15. Parancsoló. 17. 356 gejzír! 20. A tantál vegyjele. 21. Eblak. 23.
Becézett Katalin. 24. Kisebb tüzet megszüntet. 26. Előtag: ezer. 28. Terepjárómárka. 31. Hím
madár. 32. Nagyapa egyik becézése. 34. Olasz exkirályné. 35. Ütés nélküli párharc. 36.
Csatorna (német). 38. Orosz rendező (Alekszandr). 40. Páncélos emlős. 42. Spanyol bika.
44. Bent vetít! 46. … és est (Arany János). 49. Lekvár. 50. Igeképző.

L.N.J.
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VÍZSZINTES: 1. Irodalomtörténész, 150 éve született (Ferenc). 6. Mérnök,
matematikus, egyetemi tanár, MTA-tag, 150 éve halt meg (Antal). 9. Nagy kazah tó.
10. Építőanyag. 11. Építész, 100 éve hunyt el (József). 16. Francia író (Ernest). 18. Latin
csont. 19. Elsőrangú. 20. Ő következik. 21. Művészet (latin). 23. Arány (angol). 24. USA-
focis (Alexi). 25. Lángol. 26. Páratlanul elnéző! 27. Párizs honi neve. 28. Sors bona, nihil
… (Zrínyi M.). 30. Igevégződés. 31. Olasz író (Dario). 32. Bankbetét! 33. Hektoliter (röv.).
34. Trombitahang. 35. Kerti zöldség. 38. J. Wayne filmje. 41. Római kettő. 42. Svájci
város. 44. Szalonnát főző. 46. … Grande (Velence). 48. Elemel. 50. Tetűpete. 52.
Újságíró, író, 100 éve halt meg (Sámuel). 53. Nyelvtudós, etnográfus, MTA lev. tag,
200 éve született (Antal). 54. Festő, 150 éve született (László).

FÜGGŐLEGES: 1. Harap. 2. Balzsam. 3. Női név (nov. 4.). 4. Kolumbiai park, szál-
loda. 5. Román szabvány. 6. Nagyon öreg. 7. Gally. 8. Katalán író (Miquel). 12. Női név
(febr. 8.). 13. Festő (Béla). 14. Pozsonyi lap. 15. Spanyol és osztrák gépkocsijel. 17. Na,
mi lesz? 19. Gyermekgyógyász, kutató, 150 éve született (Kornél). 20. Idegen Sára.
21. … ad (felbiztat). 22. Francia drámaíró, júniusban 300 éve született (Michel Jean). 24.
Skálahang. 25. Biológiailag létezik. 27. Hiányt megszüntető. 28. Politikus (Tisza István
híve), 150 éve született (László). 29. Svájci kanton. 31. Lankad. 33. Tajték. 36. Pillanat
része! 37. Az arzén vegyjele. 39. Nagy levelű növény (nép.). 40. Pecunia non … (a
pénznek nincs szaga). 43. Angol sörféle. 45. Spanyol arany. 47. Partszakasz! 49. …-móg
(dohog). 51. Káté!

L.N.J.
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KOBAK KÖNYVESBOLT

Marosvásárhely,
Győzelem tér 

18. szám, 

www.bookyard.ro
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LUCIAN BLAGA EGYETEM – NAGYSZEBEN

FELVÉTELI 2019
Távoktatás és csökkentett látogatású oktatás

Távoktatási és csökkentett látogatású oktatási tanszék
550024 Nagyszeben, Victoriei sugárút 10. sz. Tel. 0269/250-432; titkársági program: hétfő–péntek 9–15 óra között

Karok Terület/Szak Oktatási forma/
Helyek száma Felvételi Tandíj

Gazdaságtudományi Kar
(3 év)

Üzletigazgatás / Turizmus, kereskedelmi és szolgáltatói gazdaság (akkreditált) TO / 125 hely

érettségi átlag – 100% 

2900 lej/ év
Menedzsment / Menedzsment (akkreditált) TO / 100 hely 2900 lej/ év
Könyvelés / Könyvelés és számviteli informatika (akkreditált) TO / 100 hely 2900 lej/ év
Pénzügy / Pénzügy-bank (akkreditált) TO / 125 hely 2900 lej/ év
Marketing / Marketing (engedélyezett) TO / 100 hely 2900 lej/ év

Mezőgazdasági, Élelmiszeripari
és Környezetvédelmi Kar
(4 év)

Mezőgazdaság / Hegyvidéki mezőgazdaság (akkreditált) TO / 50 hely
érettségi átlag – 100%  

2600 lej/ év
Élelmiszeripari mérnöki / Élelmiszeripari mérnök (akkreditált) TO / 50 hely 3000 lej/ év

Jogi Kar  Jog / Jog (4 év) (akkreditált) TO / 120 hely
érettségi átlag – 100%  

3000 lej/ év

Igazgatástudomány / Közigazgatás (3 év) (akkreditált) TO / 75 hely 2900 lej/ év
Mérnöki Kar 
(4 év)  

Mérnöki és menedzsment / Gazdasági mérnök mechanika szakterületen (akkreditált) TO / 75 hely
érettségi átlag – 100%   

3480 lej/ év 
Bányászat, kőolaj- és gázkitermelés / Szénhidrogének szállítása, raktározása és elosztása 
(engedélyezett)

CSLO / 60 hely 3480 lej/ év 

Társadalomtudományi Kar
(3 év)  

Neveléstudomány / Az óvodai, általános iskolai oktatás pedagógiája (ideiglenesen engedélyezett) TO / 75 hely érettségi átlag – 60%
rácsteszt – 40%  

2800 lej/ év

* TO – távoktatás; CSLO – csökkentett látogatású oktatás

Magiszteri tanulmányok

Gazdaságtudományi Kar
(2 év) 

Üzletigazgatás / Turizmus, kereskedelmi és szolgáltatói gazdaság (akkreditált) B2 CSLO / 40 hely
Felvételi: 

– licencvizsgaátlag – 75%
– írásbeli vizsgajegy – 25%

3400 lej/ év 

Üzletigazgatás / Cégmarketing, menedzsmentstratégiák és politikák (akkreditált) B4 CSLO / 40 hely 3400 lej/ év 

Könyvelés / Könyvelés-számvitel és audit (akkreditált) B8 CSLO / 50 hely 3400 lej/ év 

Jogi Kar
Jog / Magánjog (Drept judiciar privat) (akkreditált) – egy év CSLO / 25 hely Felvételi: 

– licencvizsgaátlag – 100%
– beszélgetés (megfelel/nem felel meg)

3000 lej/ év  

Igazgatástudomány / Európai közigazgatás  – két év (akkreditált) CSLO / 50 hely 3000 lej/ év  

Beiratkozni a marosvásárhelyi kihelyezett központban: 
Unirea Főgimnázium 
Mihai Viteazul utca 17. szám
Tel.: 0265-214-489.

dep.didu@ulbsibiu.ro
http://didu.ulbsibiu.ro

REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, GARÁZSKAPUK és egyéb árnyékolástech-
nikai 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 profilokból. Tel.
0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-638. (sz.-I)
A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes körű ellátást biztosít a
segélyből (koporsó, szállítás, balzsamozás, temetkezés). Telefon: 0265/215-875,
0365/448-734, 0749-073-534. (20875-I)
PVC TERMOPÁNOK javítása,  vasajtók kilincs- és zárcseréje, redőnyök, szalagfüg-
gönyök, rolók szerelése. Tel. 0744-504-536. (63717)
TELJES ORVOSI ELLÁTÁS – HENI MED CENTER – reumatológia (gerincfájás,
térd-, váll- és csípőpanaszok); bőrgyógyászat; neurológia; belgyógyászat; ultrahangos
kivizsgálás; allergológia; immunológia;  doppleres ultrahangvizsgálat. Kedvezményes
árak. Tel.: 0770-310-944. Cím: Pr. Dr. Ghe. Marinescu u. 47/3. szám (November 7.).
(63859-I)
A TIMKO PÉKSÉG alkalmaz: ELADÓKAT üzleteibe  – program: 5-13 és 13-21 óra
között (fizetés 2100 lej), MUNKÁSOKAT a pékségbe (fizetés 2400 lej). Érdeklődni  hét-
köznapokon 7-15 óra között a Bodoni utca 85. szám alatt. (sz.-I)
Az OUTLAND TÚRA-SPORT CIPŐÜZLET ELADÁSI TANÁCSADÓT keres ma-
rosvásárhelyi üzletébe. Dinamikus, dolgozni és tanulni vágyó személyt keresünk. Nagyon
szívesen fogadjuk frissen végzettek jelentkezését is. Program: 12-20 óra között. A fény-
képes önéletrajzokat, kérdéseket az Outland üzletbe várjuk vagy az info@out-land.ro e-
mail-címre. (63885-I)
BULDOEXKAVÁTOROST alkalmazok kiemelt fizetéssel. Tel. 0743-311-505.
(3/3583-I)

A VETA KFT. TARGONCÁST, RAKTÁROST, GÉPÉSZT, valamint SZAKKÉPZET-
LEN MUNKÁSOKAT alkalmaz. Tel. 0788-481-753. (21400-I)
A KOVÁCS PÉKSÉG alkalmaz PÉKEKET, PÉKSÜTEMÉNY-KÉSZÍTŐKET és SO-
FŐRÖKET 8 órás munkaprogrammal, előnyös munkabérrel + étkezési jegyek. Tel. 0744-
403-114. (21398)
Az OMNICABLE KFT. – KÁBELGYÁRTÁSSAL  FOGLALKOZÓ CÉG – RAK-
TÁROST és MUNKÁSOKAT alkalmaz kábelgyártásra és ennek feldolgozására. Jelent-
kezni lehet a nagyernyei székhelyen 8-15 óra között vagy a  0265/244-144-es
telefonszámon. Az önéletrajzot az office@omnicable.ro e-mail-címre lehet elküldeni.
(sz.-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat
ALKALMAZUNK RAKTÁROST és SZENDVICSKÉSZÍTŐT. Előnyös munkabér, ét-
kezési jegyek. Tel. 0741-215-738. (21398)
Az RCS&RDS RÉSZVÉNYTÁRSASÁG marosvásárhelyi kirendeltsége  DISZPÉ-
CSERT alkalmaz. Az állás leírása: a kábeltévé-/internet-/telefonszolgáltatásra előfizetők
hibabejelentéseinek továbbítása a ticketing rendszeren keresztül a szervizcsapatokhoz.
Követelmények: jó kommunikációs készség, felelősségteljes és ügyfélközpontú maga-
tartás, rugalmas munkaprogram vállalása, stressztűrés, szívesen tanul új dolgokat, pozitív
hozzáállás, magabiztosság. A tapasztalat és az ismeretek ezen a téren előnyt jelentenek.
Az érdekeltek benyújthatják önéletrajzukat a marosvásárhelyi Digi Store üzletekben vagy
az RCS&RDS székhelyén: Marosvásárhely, Dózsa György út 65-67. szám, a titkárságon,
vagy elküldhetik a secretariat.mures@rcs-rds.ro e-mail-címre. (sz.-I)
AUTÓMOSÓKAT alkalmazunk a Tudor negyedi Wash&Go AUTÓMOSÓBA. Fizetés
2000-2400 lej (kézbe). Tel. 0748-924-672. (21457-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

MISSISSIPPI SZŐNYEGMOSÓ 
Szőnyegmosás, -szárítás professzionális módon.

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

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

ZARÁNDOKOLJUNK EGYÜTT!
Zarándoklatok:

Augusztus 26-31. – Medjugorje (házaspárok útja, nem csak házaspároknak) 
Október 7-12. – Medjugorje (a szervita nővérek lelki vezetésével) 

Október 8-12. – Fatima és környéke, Lisszabon 
(ft. Hajlák Attila-István vezetésével) 

Jelentkezni és érdeklődni a 0742-698-166-os telefonszámon lehet. (sz.-I)

Ha van szabadideje, és udvarában van egy szabad sarok, 
és jó a szíve, meg szeretnénk Önt ismerni!

A SAVE@SMILE ÁLLATVÉDŐ EGYESÜLET olyan személyek jelentkezését
várja, akik időlegesen besegítenének a kritikus helyzetből mentett állataink

tartásába.Az ételt, gyógyszert, orvosi ellátást mi biztosítjuk. 
Tel. 0742-043-465. (10/3622)



ADÁSVÉTEL

ELADÓ kétszemélyes kanapé. Tel. 0766-
316-825. (3524)

ELADÓ új kalapácsmalom asztallal, 3
kW-os monofázisos motorral,
teljesítménye kb. 250 kg/óra. Ára 1500 lej.
Tel. 0755-174-136. (3508)

ELADÓ héjatlan tökmag. Tel. 0747-
480-255. (1/3433)

ELADÓ garázsolt Volkswagen Polo
75, 2003-as, 1.4; tévéasztal  vitrines,
Philips tévé és még sok más, alkud-
ható áron. Tel. 0742-691-855. 
(3552-I)

VÁRMEZŐBEN, a főút mellett 4 db
500 négyzetméteres telek eladó ked-
vező áron. Tel. 00-36-20-334-8629.
(3510-I)

ELADÓ 2007-es évjáratú, kombi,
fehér színű Skoda Octavia 1.9 TDI
232.000 km-ben, kis fogyasztású, na-
gyon jó állapotban, nem igényel be-
fektetést. Ára: 3.400 euró, alkudható.
Tel. 0745-068-121. (8/3600-I)

VÁSÁROLOK autó-akkumulátort. Tel.
0747-816-052. (1/3608)

ELADÓ telek Nyárádszentmárton-
ban, a 137. szám alatt, a főút mellett,
nagy kerttel, régi parasztházzal, közel
a Nyárádhoz, de árvízmentes. Érdek-
lődni lehet a 0751-890-528-as tele-
fonszámon. (3/3610-I)

ELADÓ Kebelében 1 hektár 50 ár terület,
papírok rendben, megegyezés alapján a
helyszínen. Tel. 0733-699-129. (6/3634)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0742-866-
258. (2/3625-I)

ELADÓ 27 ár beltelek Nyomáton, 10 km-
re Vásárhelytől. Tel. 0365/444-805.
(4/3651)

LAKÁS

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

ELADÓ négyszobás ház Szentgerice
központjában, Marosvásárhelytől 19
kilométerre – aszfaltút a kapuig. Igény
esetén 5 hektár szántóföldet és 72 ár
gyümölcsöst is eladunk. Irányár:
35.000 euró. Tel. 0740-808-298.
(3/3413-I)

ELADÓ ház Nyárádszeredában ren-
dezett papírokkal. Tel. 0756-630-249.
(3558-I)

KIADÓ 2 szobás tömbházlakás köz-
ponthoz közel, igényesnek, hosszú
távra. Tel. 0747-285-962. (6/3476-I)

ELADÓ ház Marosszentkirályon, a
Völgy utca 8. szám alatt. Érdeklődni
a 0755-896-799 és a 0756-214-509-
es telefonszámon. (3518-I)

ELADOM vagy elcserélem Gyergyó-
szentmiklóson levő kertes házamat
vásárhelyi kétszobás tömbházlakás-
sal. Tel. 0728-901-210. (3506-I)

FINTAHÁZA – Kisteremében kertes
ház eladó: három szoba, konyha,
fürdő, garázs, udvar + kert, összesen
9 ár. Érdeklődni a 0747-410-189-es
telefonszámon. (3549-I)

KIADÓ egy szoba hosszú távra a
Budai Nagy Antal negyedben. Tel.
0365/805-175. (6/3598-I)

KIADÓ kétszobás, bútorozott tömb-
házlakás két lánynak az orvosi egye-
tem közelében. Tel. 0742-523-072.
(10/3602-I)

KIADÓ szoba diáklány számára Ma-
rosvásárhelyen. Tel. 0751-627-519.
(12/3642-I)

KIADÓ bútorozott garzon a Tudor ne-
gyedben. Tel. 0770-242-269.
(10/3658-I)

KIADÓ teljes berendezéssel ellátott 2
szobás tömbházlakás a November 7.
negyedben, a piaccal szemben, nem
dohányzó személy részére. Havi 200
euró. Tel. 0752-836-269, 0771-426-
477. (18/3666-I)

KIADÓ központi zónában kétszintes és
szuterénes lakás: két külön bejárattal, egy
kétszobás és egy háromszobás lakás
található benne, irodának vagy csendes
tevékenységre alkalmas, összfelület 220
m2. Tel. 0365/444-063. (16/3664)

ELVESZETT

ELVESZTETTEM Vonya Ana névre szóló
könyvtári belépőmet. Semmisnek
nyilvánítom. (6/3653)

ELVESZTETTEM Vonya Ana névre szóló
autóbuszbérletem. Semmisnek
nyilvánítom. (6/3652)

MINDENFÉLE

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

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

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

KÁRPITOZÁST vállalok. Tel. 0766-316-
825. (3524)

VÁLLALOK tetőkészítést, cserép-
forgatást, csatornakészítést. Tel.
0751-847-346. (14/3188)

FUVART, bútorhordást vállalunk sze-
mélyzettel, külföldre is. Tel. 0749-543-
104. (7/3460-I)

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

GRÁNIT sírkeretek készítése előnyös
áron. Kiállítás: Sáromberke, Fő út 341B
sz. alatt. Tel. 0753-924-431. (3568)

AUSZTRIÁBAN tartózkodó magyar néni
mellé keresünk ápoló-gondozó, lehetőleg
nem dohányzó, 25-60 év közötti
hölgyeket másfél havi váltással. A
németnyelv-tudás és a szakképzettség
nem feltétel. A kiutazás és hazautazás,
valamint a szállás és étkezés biztosítva.
Tel. 0740-662-009, hétfőtől péntekig 14-
20 óra között. (3883)

KERESEK EGY NŐT vagy CSALÁ-
DOT két idős személy állandó
gondozására  falura, Mezősályiba.
Motiváló fizetést ajánlok.  Érdeklődni
a 0741-365-957-es telefonszámon.
(2/3485-I)

VÁLLALUNK háztetőkészítést (cse-
répből vagy lemezből), tetőjavítást,
teraszkészítést fából stb. Tel. 0745-
680-818, Csaba. (1/3591-I)

JAVÍTÁS, vakolás, festés, tetőjavítás,
csatornajavítás. Tel. 0747-816-052.
(1/3608)

TETŐJAVÍTÁS, csatornázás, festés-
mázolás, szigetelés, teraszjavítás. Tel.
0759-467-356. (3513)

BÁRMILYEN munkát vállalok:
cserépforgatás, Lindab-tetőzet, festés,
bádogosmunka, 20% kedvezménnyel.
Tel. 0754-830-468. (3564)

ÁCS-TETŐFEDŐ, bádogosmunka, régi
tető felújítása, új tető Lindab-lemezzel,
cserépforgatás, kerítés, bármilyen
munka. Tel. 0740-651-354. (3563)

VÁLLALUNK bármilyen bádogos-
munkát, csatornajavítást, tetőkészítést
Lindab lemezzel, ácsmunkát, bármilyen
javítást. Tel. 0757-831-459. (1/3624)

FENNJÁRÓ, idős, beteg nő gondozását
vállalom a hét minden napján, szombat és
vasárnap kivételével, 3-4 órát délelőtt. Tel.
0365/448-995, este 8 után. (10/3639)

TAPASZTALATTAL rendelkező ker-
tészmérnök, munkát keresek Maros-
vásárhelyen és környékén. Tel.
0746-944-303. (9/3638-I)

VÁLLALOK szobafestést, mázolást,
lépcsőházfestést, padló-, falicsempe- és
parkettlerakást garanciával. Tel. 0746-
552-473. (15/3646)

KISGYEREKET gondoznék 3 éves
korig, 4-6 órát, a Szabadság utca kör-
nyéke előnyben. Tel. 0748-978-220.
(14/3662-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Telnek az évek, múlnak a
napok, örökre hiányozni fog
nekünk. Az élet csendesen
megy tovább. 
Fájó szívvel emlékezünk
MOLNÁR LILLÁRA szül.
Takács halálának 18.
évfordulóján. Gyászoló férje,
leányai, unokái.
Emlékezünk a nagyteremei
TAKÁCS ILONÁRA, Lillának
az édesanyjára. 
Nyugodjanak békében!
(1/3417)

Az emlékezéshez szeretet kell,
és akit szeretünk, nem
feledjük el. Az idő múlik, a
hiányod nagyon fáj.
Szomorú szívvel emlékezünk
július 26-án a nyárád-
magyarósi volt CSEGZI
JENŐRE halálának 11.
évfordulóján. Bánatos szívű
édesanyja és testvérei, a
Lakatos család, Mihály és
barátnője, Laci és lányai,
valamint a Cseh család. (3562)

Szomorú szívvel emlékezünk
július 27-én drága
édesanyánkra, a havadi
születésű ADORJÁNI
ILONÁRA halálának 7.
évfordulóján. Emlékét örökre
szívünkbe zártuk. Nyugodjon
békében! Lányai és családjuk.
(sz.-I)

Az életünk csendesen megy
tovább, de emléked elkísér
egy életen át. Lelkünk sebeit
nem gyógyítja semmi, szerető
jóságod nem tudjuk feledni. 
Soha el nem múló szeretettel
emlékezünk július 26-án a
maroskeresztúri születésű
CSIKI DÉNESRE halálának 3.
évfordulóján. Felesége, lánya,
veje, imádott unokája, Yvett.
Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! Nyugodjál
békében, drága Tata! (4/3595)

Szomorú szívvel emlékezünk
július 26-án MAGYARI
ALBERTRE, aki egy éve
távozott az élők sorából.
Emlékét őrzi felesége, két fia,
lánya, két menye, veje és a
négy unoka. Nyugodjon
békében! (12/3604)

Szomorú szívvel emlékezünk
július 28-án TORDAI ERNŐNÉRE
szül. VARRÓ GIZELLA,
Marosvásárhely szülöttére, aki
Németországban immár hat éve
eltávozott. Szép emléke örökre
élni fog! 
Bánatos édesanyja, Lilla, húga,
Joli és családja. (5/3616-I)

Ott pihen, ahol nem fáj semmi,
nyugalmát nem zavarja senki. Ha
nyugszol is a nehéz föld alatt, nem
vagy elfeledve, szívünkben örökre
megmaradsz.
Szívünk soha el nem múló
fájdalmával emlékezünk HAJDU
ÉVÁRA halálának 14. évfor-
dulóján. Pihenése legyen
csendes, emléke áldott! 
Férje, Gáspár, gyerekei, Robert,
Otto, Orsi, unokája, Levente.
(3547-I)

Mikor elmentél, kialudt egy csillag,
az angyalok a mennyországba
hívtak. De sajnos itt lent
elveszítettünk téged. Elmentél egy
végtelen hosszú útra, amelyről
visszanézni lehet, de visszajönni
soha. Hazafele nem építenek utat,
de ha mégis lenne egy irány, amely
otthonod fele mutat, ugye
hazajönnél, visszahozna a
szeretet, letörölnéd arcunkról az
érted hulló könnyeket.
Fájó szívvel emlékezünk július 26-
án a csíkfalvi ifj. TOTH LALÁRA halálának 20. évfordulóján. 
Emléked őrzi édesanyád, testvéreid és azok családja. 
Nyugodjatok békében Apuval együtt! (2/3592-I)
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A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények,

reklámok tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!

Az idő múlik, szállnak az évek,
begyógyítja a sebeket, de
sohasem hoz feledést, szívünkben
megmarad emléked.
Fájó szívvel emlékezünk július 27-
én SZABADI MÁRIÁRA halálának
19. évfordulóján. 
Emlékét őrzi két fia, két menye és
két unokája. 
Nyugodjon békében! (14/3644)

A GREEN ÖKOLÓGIAI ALAPÍTVÁNY 
marosvásárhelyi posztliceális iskolájába a 2018–2019-es

tanévre a következő szakokra lehet iratkozni: 
–  általános,  laboratóriumi, radiológiai, balneo-fizioterápiás
és gyógytornászasszisztens,  román és magyar tagozatra. 
Érdeklődni a 0760-663-942-es telefonszámon lehet. (21399)

A MAROS MEGYEI POSTAHIVATAL 
alkalmaz személyzetet Nyárádkarácsonba, Havadtőre, 

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

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

OLCSÓN TAKARÍTUNK OTTHONÁBAN VAGY CÉGÉNÉL!
Elérhetőség: hétfőtől szombatig 8-18 óra között.

Vihetjük mi a takarítószereket,
vagy az ön által választottakkal dolgozunk.

Rendelkezésére állunk a következőkkel: padló-
és kanapéporszívózás, ablaktörlés + mosás, fürdő, konyha

kitakarítása, padlócsempe és parkett megtisztítása,
helyiségek szellőztetése és illatosítása, 

ezenkívül kérésre sok egyéb is. Tel. 0747-927-355. (3584-I)



Szeretettel emlékezünk és
emlékeztetünk halálának első
évfordulóján a torboszlói
születésű marosvásárhelyi
MAGYARI ALBERTRE, a
szerető, víg kedélyű
keresztapára és komára.
Nyugodjék békében!
Keresztlánya, Orsi és a
Deutsch család. (2/3613-I)

Öt éve, hogy minket örökre
itthagytál. Drága emlékeddel
szívünkben maradtál. Soha
nem feledünk, mindig velünk
maradsz. Halálod, míg élünk,
fájó emlék marad. Életed
elszállt, mint a virágillat, de
emléked ragyog, mint a
csillag. Jóságos szíved pihen
a föld alatt, minden
könnycseppünk nyugtassa
álmodat.
Fájó szívvel emlékezünk a
szeretett MOLDOVÁN EMESE
MELINDÁRA halálának 5.
évfordulóján. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
Szeretteid: édesanyád, gyere-
keid, testvéreid. (3/3626-I)

Ott pihen, ahol nem fáj semmi,
nyugalmát nem zavarja
semmi. Ha nyugszol is a
nehéz föld alatt, nem vagy
elfeledve, szívünkben örökre
megmaradsz.
Szomorúan emlékezünk a
névnapján SZABÓ ANNA
szentgericei lakosra. Szeretett
férje, fiai, unokái, menyei,
sógornője és családja.
Mindenki, aki ismerte,
gondoljon rá szeretettel.
Nyugodjon békében! (2/3630)

Szomorú szívvel emlékezem
életem egyik szomorú
napjára, 2018. július 26-ára,
amikor egyetlen sógorom,
MAGYARI ADALBERT
eltávozott az élők sorából.
Sógornője, Póli. (1/3648-I)

Kegyelettel emlékezünk július
26-án a szeretett férjre, drága
jó édesapára, nagyapára,
apósra, a kibédi MÁTYUS
KÁROLYRA halálának 6.
évfordulóján.
Kinek szíve nemes volt, keze
dolgos, élete nehéz volt, álma
legyen boldog.
Akik ismerték és szerették,
gondoljanak rá kegyelettel.
Szerettei. (3/3650-I)

Fájó szívvel emlékezünk július
28-ára, amikor a kegyetlen
halál elszakította tőlünk a
szerető édesanyát, RÁKOSI
IRÉNKÉT.
Tizenegy éve itthagytál
minket, hiányod pótolha-
tatlan. Nyugodjál békében!
Emléked őrzi fiad, Mezei
Albert (Berci), menyed, Anci,
unokáid: Bercike, Lehel,
unokamenyeid: Zuzsa,
Krisztina, dédunokáid: Tamás,
Előd, Boti és Bence. (9/3657)

Szomorú szívvel emlékezem
július 29-én FALUVÉGI IMRE
volt vásárhelyi lakosra
halálának 18. évfordulóján.
Kérem azokat, akik ismerték
és szerették, hogy
gondoljanak rá kegyelettel.
Felesége, Rozália. (13/3661)

ELHALÁLOZÁS

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a
szeretett férj, apa, testvér, 

a marosvásárhelyi Művészeti 
Iskola elismert tanára, városunk

kiemelkedő zeneművésze, 
SZŐNYI ZOLTÁN-ZSOMBOR 

július 22-én tragikus körülmé-
nyek között elhunyt. 77 éves volt.
Temetése pénteken, július 26-án
de. 10 órakor lesz a Verii utcai
zsidó temetőben. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes! 

Gyászoló szerettei. (3/3668-I)

Szívünk mély fájdalmával tudat-
juk, hogy a szeretett gyermek,
édesapa, após, nagytata, rokon,
szomszéd, volt munkatárs, 

MOLNÁR LÁSZLÓ
az IRA volt almérnöke

életének 57. évében, türelemmel
viselt, hosszas betegség és
szenvedés után örökre elbúcsú-
zott szeretteitől. Drága halottunk
búcsúztatása július 26-án, pénte-
ken 13 órakor lesz a Nyár utcai
városi temetőben, ahol örök nyu-
galomra helyezzük, református
szertartás szerint. Megtört lelke
nyugodjon békében! 
A gyászoló család. (15/3663-I)

Megtört szívvel tudatjuk, hogy a
szeretett édesanya, testvér,
nagyanya, anyós, rokon, jó
szomszéd, a backamadarasi szü-
letésű 

özv. BIRÓ JOLÁN 
szül. Nagy 

beteg szíve 83 éves korában
megszűnt dobogni. Drága halot-
tunkat július 27-én 13 órakor he-
lyezzük örök nyugalomra a
backamadarasi cinteremből. 

Emlékét őrzi lánya, Sári, veje,
Misi, unokái, Erika, Zita, Attila

és dédunokája, Szabi. (-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Őszinte részvétünket fejezzük
ki Máthé Anikónak és család-
jának a szeretett FÉRJ, 
ÉDESAPA és NAGYTATA el-
vesztése miatt érzett fájdal-
mukban. Nyugodjon békében!
A gázgyári barátok. (7/3654-I)

Őszinte részvétünket és mély
együttérzésünket fejezzük ki
dr. Szőnyi Juditnak és család-
jának szeretett TESTVÉRE el-
vesztése miatt  érzett
fájdalmában. Prof. dr. Kikeli
Pál és a Procardia munkakö-
zössége. (sz.-I)

Szomorúan értesültünk mé-
lyen tisztelt kollégánk,
SZŐNYI ZOLTÁN haláláról.
Őszinte részvétünket és
együttérzésünket fejezzük ki a
gyászoló családnak. A Maros-
vásárhelyi Művészeti Líceum
zongorakatedrája részéről.
(2/3671-I)

Őszinte részvétünket és
együttérzésünket fejezzük ki
Molnár Erzsébetnek szeretett
fia, MOLNÁR LÁSZLÓ el-
hunyta alkalmából. Fájdalma-
tokban osztozunk! Vigasz-
talódást az egész családnak!
Nyugodjon békében! A
Şăulean család. (17/3665)
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MAROS MEGYEI TANÁCS
ELNÖK

2019. július 24-én kelt
401. számú rendelet

a Maros Megyei Tanács nyilvános, soros ülésének összehívásáról 

A Maros Megyei Tanács elnöke,
a közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. sürgősségi kormányrendelet
178. cikkelyének (1) bekezdése, a 179. cikkely, alátámasztva a 134. cikkely (1) be-
kezdése „a” betűje, a 135. cikkely és a 196. cikkely (1) bekezdése b) betűjének elő-
írásai alapján

elrendeli:
1. cikkely: (1) Nyilvános, soros ülésre hívja össze a Maros Megyei Tanács plénumát
jelen rendelet közzétételének napjától számított ötnapos határidőn belül.
(2) A soros ülés napirendjének tervezete jelen rendelet mellékletében található.
2. cikkely: Jelen rendeletet közlik a helyi sajtóban és a hatóság weboldalán, illetve
elküldik a megye jegyzőjének, a megyei tanácsosoknak, valamint a Maros Megyei Ta-
nács szakapparátusához tartozó igazgatóságoknak, szolgálatoknak és független osz-
tályoknak.

Péter Ferenc Törvényességét véleményezte
ELNÖK Paul Cosma

JEGYZŐ

A Maros Megyei Tanács soros ülése 2019. július 31-én 13.00 órától lesz megtartva.

A Maros Megyei Tanács elnöke 2019. július 24-i 401. sz. rendeletének melléklete

A Maros Megyei Tanács júliusi soros ülésének
napirendtervezete

1. Határozattervezet Maros megye 2018. évi általános költségvetésének kiigazításáról; 
Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke

2. Határozattervezet Maros megye 2019. június 30-i, konszolidált általános költség-
vetésének a végrehajtásáról szóló jelentés jóváhagyásáról;

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
3. Határozattervezet a Maros megye köztulajdonának részét képező, Marosvásárhely,
Bolyai utca 17. sz. alatti ingatlan ügykezelésére vonatkozó egyes kérdések tisztázá-
sára vonatkozóan;

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
4. Határozattervezet a Maros megye köztulajdonának részét képező DJ151B Nyá-
rádtő – Felsőkápolna – Bonyha – Szeben megye határa közötti megyei út Bonyha köz-
ség, Bonyha falu belterületén levő szakaszának, valamint a hozzá tartozó területek
ügykezelésének ideiglenes jellegű átutalásáról a Maros Megyei Tanács hatásköréből
Bonyha Község Helyi Tanácsának hatáskörébe;

Indítványozó: Ovidiu Dancu, a Maros Megyei Tanács alelnöke
5. Határozattervezet a marosvásárhelyi Aquaserv Rt. működési körzetében az ivó-
vízellátás és szennyvízelvezetés szolgáltatások szabályzatának a módosításáról, va-
lamint a természetes/jogi személyek esetében alkalmazott ivóvízellátás és
szennyvízelvezetés szolgáltatás végzésére/biztosítására vonatkozó szerződés modell-
jének a módosításáról;

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
6. Határozattervezet a 18920/12I/486/07.10.2016. sz. szerződés egy kiegészítő ok-
iratának a jóváhagyásáról; 

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
7. Határozattervezet a Maros Megyei Tanácsnak az egyes megyei közérdekű kulturális
és társadalmi tevékenységek szervezésében, kivitelezésében és finanszírozásában
való részvételére vonatkozó 47/17.04.2019. sz. határozat 1. és 2. mellékletének a
módosításáról és kiegészítéséről; 

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
8. Határozattervezet az utólag módosított, a Maros Megyei Múzeum szerkezeti fel-
építésének és tisztségjegyzékének a jóváhagyására vonatkozó 138/11.09.2014. sz.
határozat módosításáról;

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
9. Határozattervezet egyes intézkedések elfogadásáról a Maros Megyei Ipari Park Rt.
menedzsmentjének a biztosítása érdekében;

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
10. Határozattervezet a DJ 106 Szászágota – Segesvár útszakasz felújítása beruházás
műszaki-gazdasági mutatóinak az aktualizálásáról;

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
11. Határozattervezet „Az 1918. December 1. sugárút 24-26. sz. alatti ingatlan par-
kolója” beruházás dokumentációjának és a műszaki-gazdasági mutatók jóváhagyásá-
ról;

Indítványozó: Ovidiu Dancu, a Maros Megyei Tanács alelnöke
12. Határozattervezet „A Gheorghe Marinescu utca 1. sz. alatti ingatlan szennyvíz-
kezelő állomása” beruházás dokumentációjának és a műszaki-gazdasági mutatók jó-
váhagyásáról;

Indítványozó: Ovidiu Dancu, a Maros Megyei Tanács alelnöke
13. Határozattervezet az „Építkezési munkálatok, energetikai felújítás és kapcso-
lódó munkálatok a Maros Megyei Klinikai Kórház Onkológiai Osztályán” beruházás do-
kumentációjának és a műszaki-gazdasági mutatók jóváhagyásáról;

Indítványozó: Ovidiu Dancu, a Maros Megyei Tanács alelnöke
14. Határozattervezet a „Szászrégen (DN15) – Görgényoroszfalu – Görgénysóakna –
Görgényadorján – Görgényszentimre (DN153C) Maros megye megyei út egy szakaszá-
nak a kiszélesítése” beruházás műszaki-gazdasági dokumentációjának és műszaki-
gazdasági mutatóinak jóváhagyásáról;

Indítványozó: Ovidiu Dancu, a Maros Megyei Tanács alelnöke
15. Határozattervezet az utólag módosított és kiegészített, egyes műszaki-gazdasági
dokumentációk és az ezekhez tartozó műszaki-gazdasági mutatók jóváhagyására/ak-
tualizálására, valamint a Helyi Fejlesztések Országos Programja keretében az állami
forrásból nem támogatható egyes költségkategóriáknak a helyi költségvetésből való
finanszírozása jóváhagyásáról szóló 28/16.03.2017. sz., Maros megyei tanács határo-
zattal jóváhagyott, „Közúti könnyűburkolat a DJ151B úton, Bonyha – Kund – Szeben
megye határa, 29+072-30+922 km, Maros megye” beruházás műszaki-gazdasági mu-
tatóinak az aktualizálására vonatkozó 127/24.10.2018. sz. határozat módosításáról.

Indítványozó: Ovidiu Dancu, a Maros Megyei Tanács alelnöke
16. Kérdések, interpellációk, válaszok, vélemények.

Péter Ferenc
ELNÖK 
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A Marosvásárhelyi 
Nyugdíjasok Önsegélyző 

Pénztára 

kölcsönöket nyújt 
kedvező feltételekkel 12 és 24 hónapos futamidőre.

Az érdeklődőket szívesen látjuk székhelyünkön, 
Marosvásárhelyen, a Bolyai utca 36. szám alatt, 
naponta 7–14 óra között. 

DIMITRIE CANTEMIR POSZTLICEÁLIS ISKOLA 
A 2009. december 18-i 6207-es számú miniszteri rendelettel 

akkreditált tanintézet

SZAKKÉPESÍTÉS ÉVI TANDÍJ KEDVEZMÉNYEK A KÉPZÉSEK RÉSZTVEVŐINEK 

ÁLTALÁNOS 
ORVOSI 

ASSZISZTENS 
nappali 
3 éves 

2.800 lej 
6 részletben, 

az elsőt 
(550 lej) 

a beiratkozáskor kell kifizetni, 
a 2-6. részletet 

(egyenként 450 lej)  
a beiratkozási kérvény 

(típusnyomtatvány)
alapján

• A nehéz anyagi helyzetben lévő diákok a 2. részlettől kezdődően
kérhetik a tandíj részleges/teljes eltörlését (bővebb felvilágosítás a
titkárságon).
• Szálláslehetőség diákbentlakásban, minden szobában számlázott
szolgáltatásokkal (fűtés, meleg és hideg víz, villanyáram), internet, ká-
beltelevízió.
• A képzések multimédiás rendszerben zajlanak, a diákokra összpon-
tosító interaktív módszerekkel.
• Az előadások tananyagát közzéteszik az iskola honlapján.
• Állandó bejárás a Serafim Duicu  könyvtárba, hozzáférés az adat-
bázisához és az internethez.
• Szaktermek
• Modern laboratóriumok
• Osztálytermek oktatásra 

GYÓGYSZERÉSZ- 
ASSZISZTENS 

nappali 
3 éves 

2.800 lej
6 részletben, 

az elsőt 
(550 lej) 

a beiratkozáskor kell kifizetni, 
a 2-6. részletet 

(egyenként 450 lej)  
a beiratkozási kérvény 

(típusnyomtatvány)
alapján 

PARTNERKAPCSOLATOK
• Szerződéses együttműködés a Maros Megyei Sürgősségi Kórházzal
és a Megyei Klinikai Kórházzal az egészségügyi, gyógyszerészképzés-
ben (klinikai szakgyakorlat) az országos normáknak megfelelően.
• Együttműködési szerződések és protokollok gyógyszertári
egységekkel, gyógyszergyárakkal, laborokkal és gyógyszerle-raka-
tokkal a szakmai gyakorlat biztosítása céljából.
• Oktatási együttműködés a Maros Megyei Sürgősségi Szolgálattal 
• Orvosi magánrendelőkkel
• Idősotthonokkal 

Beiratkozás: 
2019. július 8–26. és

szeptember 2–13. között,
10-től 17 óráig,
hétfőtől péntekig 

a Dimitrie Cantemir Posztliceális Iskola
titkárságán, 

a Bodoni Sándor utca 3-5. szám alatt 

A BEIRATKOZÁSHOZ/ TÖRZSKÖNYVEZÉSHEZ 
SZÜKSÉGES IRATOK

Iratok eredeti példányban:
– a középiskola elvégzését igazoló okirat  
– érettségi oklevél
– az érettségi oklevelet helyettesítő igazolás (2019-es év-
folyam)
– születési bizonyítvány,  (esetenként) házasságlevél,
személyazonossági igazolvány
– orvosi igazolás a családorvostól, amely igazolja, hogy a
jelentkező egészséges (clinic sănătos), és alkalmas az
egészségügyi asszisztensi szakma gyakorlására.
Az orvosi igazolást minden tanév elején be kell nyújtani.
A fénymásolatokat a beiratkozáskor készítik el az eredeti iratok
alapján, amelyeket visszaadnak.
A beiratkozási díj 150 lej (a díj befizetése alól mentesülnek a
gyakorló pedagógusok gyermekei, erről a szülők tanin-
tézményében kiadott igazolást kell bemutatni).
A diákok törzskönyvezése a beiratkozással egy időben
történik, és ekkor kell kifizetni a tandíj első részletét is.  

BŐVEBB FELVILÁGOSÍTÁS:

Dimitrie Cantemir Posztliceális Iskola,
Marosvásárhely, 

Bodoni Sándor u. 3-5. szám. 
Tel/fax: 0365/401-129

www.scoalacantemir.ro

A posztliceális képzésre a középiskolát elvégzett diákok iratkozhatnak be érettségi diplomával vagy anélkül.

NE CSAK DIÁK LÉGY, LÉGY ERASMUS+-OS DIÁK
A Dimitrie Cantemir Posztliceális Iskola 2016-tól kezdődően Erasmus+ programokat kínál, amelyek keretében az általános orvosi asszisztens képzés diákjai 19 napos szakmai gyakorlaton
vehetnek részt európai országok egészségügyi intézményeiben a szakmai, kulturális és nyelvi versenyképesség növelése érdekében.
A Nursing transcultural program az általános orvosi asszisztens szak 42 másod- és harmadéves diákját célozza, akiknek lehetőségük lesz szakmai gyakorlaton részt venni Olaszországban
a campobassói A. Cardarelli kórházban, Spanyolországban a granadai UED Los Tulipanes központjában, Németországban a hattersheimi idősotthonban (Senirenresidentz), illetve
Ausztriában a bécsi Allgemeinmedizin kórházban.

ERASMUS+ program
2016–2017-es tanév
„Gyakorlati szakmai képzés leendő általános
orvosi asszisztenseknek sürgősségi es-
etekre az európai normáknak megfelelően”
20 harmadéves diák szakmai gyakorlaton vett
részt az olaszországi campobassói A. Cardarelli
kórházban.  

ERASMUS+ program
2017–2018-as tanév

„Európai készségek az ápolási és kivizsgálási módszerek
terén”
40 másod- és harmadéves diák szakmai gyakorlaton vett
részt az olaszországi campobassói A. Cardarelli kórházban,
valamint a spanyolországi granadai UED Los Tulipanes
központban.

ERASMUS + program
2018–2019-es tanév

„Gondozzuk emberségesen és hozzáértően nagyszüleinket – tran-
szeurópai geriátriai (idősgyógyászati) egészségügyi nevelés”
40 másod- és harmadéves diák 19 napos szakmai gyakorlaton vett
részt az olaszországi campobassói A. Cardarelli kórházban, a spany-
olországi granadai UED Los Tulipanes központban, valamint a néme-
tországi hattersheimi idősotthonban.


