
Július 16-án, csütörtökön ünnepélyesen megnyitották a min-
den igényt kielégítő marosvásárhelyi Shopping City bevásár-
lóközpontot. A NEPI Rockcastle, Közép- és Kelet-Európa
vezető ingatlanbefektetője 70 milló eurós beruházással idén
a megye legnagyobb befektetését valósította meg, ezt az esti
órákban a parkolóban lézershow-val tették emlékezetessé. 

Az 1918. December 1. út 242. szám alatti bevásárlóközpontban nem-
zetközi és hazai márkaboltok, áruház, vendéglők, éttermi teraszok, köz-
kedvelt gyorséttermek mellett szabadidőközpontot létesítettek, de a város
legnagyobb Cineplexx moziterme sem hiányzik, az emeleti szintre moz-
gólépcsőn lehet közlekedni. A Sapientia EMTE, a Wash&Go autómosó
és a MOL szomszédságában lévő egykori gyümölcsös helyére 2018-ban
szerezték meg az építkezési engedélyt a marosvásárhelyi 

Több mint félezer
hely várja 
a Sapientiára 
jelentkezőket
A Sapientia EMTE Marosvásárhelyi
Kara a 2020/2021-es egyetemi tan-
évre az újonnan induló erdőmérnöki
szakkal immár tizenhárom alapképzé-
sen összesen 565, a négy mesterin
pedig 105 helyet hirdet meg. Az alap-
képzésekre július 19-ig, a mesterkép-
zésekre július 25-ig jelentkezhetnek a
felvételizők online és díjmentesen, a
Sapientia EMTE felvételi beiratkozási
platformján, a beiratkozáshoz szüksé-
ges adatok és dokumentumok feltölté-
sével.
____________2.
Élő és online ese-
mények a régizene-
fesztivál hétvégi
programjában
Múlt hét végén rendhagyó program-
mal megkezdődött a kilenc napig tartó
Csíkszeredai Régizene Fesztivál.
Ebben a különleges időszakban, kü-
lönleges találkozások folyamán élő
muzsikát is hallhatunk a negyvenéves
régizene fesztiválon.
____________15.
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(Folytatás a 4. oldalon)

Rekordok országa

Rekordot döntött csütörtökön az újonnan beazonosított koronaví-
rus-fertőzöttek és az elvégzett vírustesztek száma is szép hazánkban.
És abban is rekorderek vagyunk Európában, hogy amikor ezek a
sorok nyomdába mennek, még nincs jogi háttér karanténintézkedé-
sek elrendelésére ott, ahol ezt a helyzet indokolná. Mert azok, akik
az adófizetők szavazatai útján a közügyek intézésére kaptak mandá-
tumot, saját alantas politikai játszmáikra használják a járványt is.

Ennek a fejetlen helyzetnek a kialakulásáért a kormányfő az al-
kotmánybíróságot tette felelőssé. Kétségtelen, hogy a talárosok íté-
leteinek lehet adott esetekben politikai felhangja, végül is a testület
kilenc bíráját a parlament két háza és az elnöki hivatal nevezi ki,
nem a szakma, ez eleve ad teret politikai befolyásnak. Ámde ennek
magában semmi köze ahhoz, hogy a karanténintézkedések elrende-
lésénél a kormányzat ordító szarvashibát követett el, amikor minisz-
teri rendelettel – és nem parlament elé terjesztett törvénnyel –
alkotott szabályt. Egy ilyen bakiért jobb helyeken a kormányfőnek
és igazságügyi miniszterének menten adnák is a kezébe a felmondó-
levelet, és hátralevő életükben legfeljebb kliensként mennének állami
intézménybe, nem alkalmazottként. 

Ráadásul élhetünk a gyanúperrel, hogy ezt a magas labdát a kor-
mány szándékosan szerválta fel. Nincsenek ott híján a jogi szakér-
telemnek, hiszen a szükségállapot kihirdetésekor szinte az első
lépésükként kérték az emberi jogok európai egyezménye hatályának

Benedek István

(Folytatás a 3. oldalon)

Megnyílt az ország legkorszerűbb bevásárlóközpontja

Shopping City Marosvásárhelyen 



A Sapientia EMTE Marosvásárhelyi Kara a
2020/2021-es egyetemi tanévre az újonnan in-
duló erdőmérnöki szakkal immár tizenhárom
alapképzésen összesen 565, a négy mesterin
pedig 105 helyet hirdet meg. Az alapképzésekre
július 19-ig, a mesterképzésekre július 25-ig je-
lentkezhetnek a felvételizők online és díjmente-
sen, a Sapientia EMTE felvételi beiratkozási
platformján, a beiratkozáshoz szükséges adatok
és dokumentumok feltöltésével.

Idén a járványhelyzet miatt kizárólag online lehet felvé-
telizni a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemre,
az intézmény vezetősége a beiratkozási díj kifizetése alól
is mentesíti a leendő hallgatókat. Az online platform a be-
iratkozási időszak kezdetétől, július 8-tól elérhető, és mo-
bilkészülékről is használható. A felvételivel kapcsolatos
információk, valamint a különböző szakokra vonatkozó
részletek a marosvásárhelyi kar honlapján elérhetők. A si-
keresen érettségiző fiatalokat idén 13 alapképzésen több
mint félezer hely várja a koronkai campusban, a közegész-
ségügyi szolgáltatások és politikák szakon negyven, a kom-
munikáció és közkapcsolatok szakon ötven, a
fordító-tolmács szakon ötven, az informatikán hatvan, a
mechatronikán ötven, a számítástechnikán negyvenöt, az
automatika – alkalmazott informatika, a távközlés, a gé-
pészmérnöki és a tájépítészet szakokon egyenként negyven,
a kertészmérnökin ötven, a marosvásárhelyi kar kihelyezett
tagozataként működő a sepsiszentgyörgyi tanulmányi köz-
pontban pedig az agrármérnöki képzésre harminc hely várja

a jelentkezőket. Ugyanott – az idén először – az egyetem
erdőmérnöki szakot indít, amelyen ugyancsak harminc hely
vár betöltésre. A helyeknek egy része tandíjmentes, a többi
pedig költség-hozzájárulásos, ezeknek az aránya szakon-
ként változik.

A felvételi platformon elérhető ugyanakkor a Google
Meet link, amelyen hétfőtől szombatig naponta 9-16 óra
között válaszolnak a kérdésekre, segítenek, ha a diákok ne-
hézségekbe ütköznek az iratkozás során.

Három különböző link áll a rendelkezésükre: a humán
szakokra iratkozók a meet.google.com/ufp-iouu-xdv , a
műszaki szakokat, kertészmérnökit, tájépítészetet választó
diákok a meet.google.com/dkn-afef-mpd, a sepsiszent-
györgyi tanulmányi központban működő szakokra jelent-
kezők pedig a meet.google.com/atk-sjgi-ubt linken
kérhetnek útbaigazítást a felvételiről, illetve beiratkozás
menetéről. 
Az országban egyedülálló képzés magyar nyelven

Amint arról nemrég részletesen beszámoltunk lapunk ha-
sábjain, országos viszonylatban hiánypótló magyar nyelvű
erdőmérnöki alapképzést indít szeptemberben a Sapientia
Erdélyi Magyar Tudományegyetem az intézmény sepsi-
szentgyörgyi tanulmányi központjában. Nyárádi Imre 
István dékánhelyettes, a marosvásárhelyi karhoz tartozó
sepsiszentgyörgyi tanulmányi központ igazgatója lapunk-
nak nemrég elmondta, Sepsiszentgyörgyön 2015 szeptem-
berében indult az agrármérnöki szak, és idén márciusban
született meg a Romániai Felsőoktatási Minőségbiztosí-
tási Hatóság döntése, amelynek alapján az ősszel elindul-
hat ugyanott az erdőmérnöki képzés is. Akárcsak az
agrármérnöki szak esetében, összesen harminc hely áll
rendelkezésre, ebből 25 tandíjmentes, a fennmaradó öt
pedig költség-hozzájárulásos. A tandíj egy tanévre 400
euró. A felsőoktatási intézmény régóta tervezi az erdőmér-
nöki szak beindítását, ugyanis ennek a szakmának van lét-
jogosultsága, hiszen amint a dékánhelyettes is rámutatott,
az országban jelentős mennyiségű erdős, fás növényzettel
borított terület van. A környékünkön, Hargita, Kovászna,
Maros megyében is számottevő az erdős terület, a rend-
szerváltás után számos közbirtokosság, magánerdészet
alakult, ahol szakemberekre van szükség. A szak elindí-
tásába, illetve a leendő erdőmérnökök képzésébe partner-
ként a soproni egyetem is bekapcsolódott, a
sepsiszentgyörgyi szakokat működtető marosvásárhelyi
kar és a soproni erdőmérnöki kar között együttműködési
megállapodás jött létre, már megnevezték azokat a 
soproni tanárokat, akik Sepsiszentgyörgyön fognak taní-
tani, ugyanakkor az egyes tantárgyak oktatásába erdélyi
magyar, doktori fokozattal rendelkező szakmabelieket is
bevontak.

Vásár a várban
A hét végén 8. alkalommal tartják meg A vár vására nevű
rendezényt a marosvásárhelyi vár udvarán. Az érdeklő-
dők mától vasárnapig több száz házi készítésű élelmi-
szerből és kézművestermékből vásárolhatnak termelői
áron. 

Vakációs gyermekprogramok
A Forcamp Egyesület a Maros Megyei Múzeummal
együttműködve július végéig minden hétköznap válto-

zatos vakációs programokra hívja a marosvásárhelyi
gyermekeket. Öt nap, öt különböző tematika – tudomá-
nyok napja, állatok és növények napja, alkotónap, kis
íjászok és olimpiai játékok napja – vár a résztvevőkre.
Hétfőnként az egyesület székhelyén, Marosvásárhe-
lyen, a Mihai Viteazul utca 10. szám alatt, keddtől pén-
tekig a várbeli Régészeti és Történelmi Múzeum
épületében és udvarán zajlanak a foglalkozások 8.30-
tól 16.30 óráig. A helyek száma korlátozott, a jelentke-
zéshez előzetes regisztráció szükséges. További
tájékoztatás a 0755-625-679-es telefonszámon kér-
hető. Iratkozás, bővebb információ: https://www.nyari-
taborok.ro/kepzes.php 

Helyi termékek vására
A marosvásárhelyi Petry Látványműhely és Múzeum ud-
varán ma 8 és 19 óra között újra megtartják a helyi termé-
kek vásárát. Az érdeklődők ezúttal is házi készítésű
árucikkek – egyebek mellett helyi termelőktől származó
egészséges élelmiszerek – gazdag kínálatából válogathat-
nak.

Kövesdombi istentiszteletek 
délelőtt 10 órától

A marosvásárhelyi kövesdombi unitárius templomban a va-
sárnapi istentiszteletek kezdési időpontja júliusban és au-
gusztusban – a nyári melegre való tekintettel – délelőtt 10
óra – tájékoztatott Kecskés Csaba unitárius lelkipásztor.

Látogatható a gernyeszegi kastély
Július elejétől naponta 10 és 18 óra között látogatható a
gernyeszegi Teleki-kastély. A kastély május végéig a koro-
navírus-járvány miatt zárva volt, utána pedig csak hétvégén
fogadtak látogatókat. A műemlék épület előzetes egyezte-
tés után tekinthető meg. A 10 órától kezdődő és 17 óráig
minden órában induló vezetett látogatásokra a következő
telefonszámokon lehet időpontot kérni: 0754-383-485
(román és angol nyelven), 0723-037-922 (magyar, román
és német nyelven). 

Főszerepben az oroszlánok
Július 18-án, szombaton délelőtt 11 órakor folytatódik a ma-
rosvásárhelyi állatkertben a hónap elején indított vakációs
gyermekprogram. Az Ismerkedjünk meg az állatokkal! című
foglalkozás főszereplői ezúttal az oroszlánok. A résztvevők
egyebek mellett megtudhatják, hogyan táplálkoznak és ho-
gyan viselkednek a szabadban az állatok királyaként ismert
nagyvadak.

Zárva marad az ócskapiac
A járványügyi helyzetre, azaz a koronavírusos fertőzések
újbóli szaporodására való tekintettel továbbra is zárva
marad a marosvásárhelyi ócskapiac – áll a marosvásárhe-
lyi piacigazgatóság múlt heti közleményében, melyben
megköszönik az érintettek megértését.

Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

Ma ELEK és ENDRE, 
holnap FRIGYES napja.
FRIGYES: 19. századi néval-
kotás a frigy szóból a Friedrich
név magyarosítására. A Fried-
rich germán eredetű név, koráb-
ban Fridrik alakban fordult elő,
jelentése: béke, védelem + ha-
talmas, uralkodó.

17., péntek
A Nap kel 

5 óra 47 perckor, 
lenyugszik 

21 óra 10 perckor. 
Az év 199. napja, 
hátravan 167 nap.

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2020. július 16.

1 EUR 4,8429
1 USD 4,2521

100 HUF 1,3676
1 g ARANY 246,7586

IDŐJÁRÁS
Változó idő
Hőmérséklet:

max. 250C
min. 130C

Megyei hírek

A csütörtöki lottóhúzás nyerőszámai
37, 24, 22, 10, 26 + 20 NOROC PLUS: 6 3 5 6 4 0

8, 14, 22, 18, 36, 25 SUPER NOROC:2 6 9 7 5 9

21, 47, 46, 36, 23, 13 NOROC: 8 3 0 3 8 9 7
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ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő 

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

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

Tel.  0742-828-647

RENDEZVÉNYEK

Idei újdonság az erdőmérnöki kar
Több mint félezer hely várja 
a Sapientiára jelentkezőket

Július 17., péntek:
* 18.00 óra: Academica Clinceni – FC Voluntari (alsó-

ház, 10. forduló)
* 21.00 óra: Medgyesi Gaz Metan – Gyurgyevói Astra

(felsőház, 8. forduló)
Július 18., szombat:
* 18.00 óra: Nagyszebeni Hermannstadt – Sepsiszent-

györgyi Sepsi OSK (alsóház, 10. forduló)
* 21.00 óra: Bukaresti FCSB – Kolozsvári CFR (felső-

ház, 8. forduló)

Július 19., vasárnap:
* 18.00 óra: Chindia Târgovişte – Bukaresti Dinamo (al-

sóház, 10. forduló)
* 21.00 óra: FC Botoşani – CSU Craiova (felsőház, 8.

forduló)
Július 20., hétfő:
* 20.00 óra: Jászvásári CSM Politehnica – Konstancai

Viitorul (alsóház, 10. forduló)
Valamennyi mérkőzést élőben közvetíti a DigiSport, a

Telekom Sport és a Look Sport/Plus.

A labdarúgó 1. ligás rájátszás hétvégi 
játéknapjának televíziós közvetítési rendje

Menyhárt Borbála

Illusztráció



szép hazánkra vonatkozó felfüggesztését. Szép sunyiban
csinálták, mint az éjjeli tolvajok; a közvélemény csak
akkor értesült egyáltalán a dologról, amikor az Európa
Tanács lagymatag brüsszeli bükkfanyelven megdorgálta
őket. Halkan fel is kérték az elnököt, hogy vonja vissza
ezt a lépést; no azt nem tudni, ő hányat alszik az alapos
munkára, de március végétől erre még nem erőltette rá
magát. Tudjuk, jó munkához idő kell, rosszhoz még több.

A botrányszervát a talárosok lecsapták, ahogy kell, de
kiveszi a részét a műsorból a parlamenti többséget adó
ellenzék is. Akkor, amikor a bizonyított fertőzők százával
sétálnak ki a kórházakból – meg tudja valahol érteni őket
az, aki életében legalább egy napot vendégeskedett már
regáti állami egészségügyi intézményben –, ezek a poli-
tikusok az emberi jogok feletti fennkölt aggodalomtól
fűtve lassan egy hete nem sietnek a karanténtörvény sze-
nátusi elfogadásával. Ők, akik most állítólag a jogain-
kért aggódnak, nem nagyon tiltakoztak a fentebb említett
emberjogi egyezmény hatályának felfüggesztésekor.
Mondjuk meglepő is lett volna egy olyan párt részéről,
amelynek szűk évtized alatt két elnökére is csíkos öltönyt
adtak. A mandátumaikért aggódnak ők, nem a választók
egészségéért. Ez utóbbi igazából senkit nem zavar oda-
fent. Nekik a hatalom a lényeg, a vírus köszöni szépen,
egyre jobban van, mi meg vigyázhatunk magunkra aho-
gyan tudunk.

Rekordszámú új eset és teszt
Romániában 777 új koronavírusos megbetegedést
diagnosztizáltak az elmúlt 24 órában, és ezzel ismét
megdőlt az egy nap alatt jegyzett megbetegedések
csúcsa. Az elmúlt napban feldolgozott 19.097 teszt
szintén új rekordot jelent. A stratégiai kommuniká-
ciós törzs által csütörtökön kora délután közölt ada-
tok szerint a járvány kezdete óta 35 003-an
fertőződtek meg az országban az új típusú korona-
vírussal. Közülük 22 189-en meggyógyultak (140-en
az elmúlt 24 órában), 1971-en meghaltak (19-en az
elmúlt 24 órában). Jelenleg 10843 aktív fertőzöttet
tartanak számon, közülük 8697-et kórházban kezel-
nek, 2146-an pedig lakhelyi elkülönítésben próbál-
nak meggyógyulni. A kórházak intenzív osztályain
261 beteget ápolnak.

Iohannis kihirdette a helyható-
sági választások időpontját

Kihirdette Klaus Iohannis államelnök csütörtökön a
2020-as évi helyhatósági választások időpontját le-
szögező törvényt – tájékoztat az Államelnöki Hivatal.
A képviselőház a múlt héten fogadta el döntő ház-
ként az önkormányzati választások szeptember 
27-i megszervezéséről szóló törvényjavaslatot. A ter-
vezetet 253 támogató és 2 ellenszavazattal, 36 tar-
tózkodás mellett fogadta el az alsóház. Az elfogadott
tervezet értelmében szeptember 27-én, vasárnap
tartják az önkormányzati választásokat Romániá-
ban. (Agerpres)

Elmaradnak az augusztus 20-i
nyilvános ünnepségek

A járványügyi védekezés miatt elmaradnak az au-
gusztus 20-ai ünnepségek, beleértve a tűzijátékot és
a légiparádét is, az egyetlen kivétel a tisztavatás lesz
– jelentette be a csütörtöki kormányinfón a Minisz-
terelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely in-
doklásként azt mondta, a fertőzés veszélyét
leginkább az ilyen tömegrendezvények hordozzák
magukban. A miniszter hozzátette, ha lehet, akkor
később megtartják ezeket az ünnepségeket, de idén
nagy valószínűséggel teljes egészében elmaradnak.
(MTI)

Érvénytelenített adattovábbítási
megállapodás

Az Európai Unió Bírósága érvénytelenítette csütör-
tökön az EU és az Egyesült Államok között létrejött,
a személyes adatok továbbítását lehetővé tevő adat-
védelmi megállapodást. A Facebook közösségi por-
tált érintő ítéletében a luxembourgi székhelyű uniós
bíróság kimondta, hogy a nemzeti törvényhozóknak
szigorúbb intézkedéseket kell tenniük a felhasználói
adatok továbbítása terén a magánélet védelme ér-
dekében. A bíróság ugyanakkor úgy ítélte meg, hogy
a személyes adatok unión kívüli országokban mű-
ködő vállalatoknak való továbbítására vonatkozó, az
általános szerződési feltételekről szóló európai bi-
zottsági határozat továbbra is érvényes. Ez azt je-
lenti, hogy az adatátvitel folytatódó ellenőrzése
mellett az EU-nak és az Egyesült Államoknak új
rendszert kell kidolgozniuk, amely biztosítja, hogy az
európaiak adatai ugyanolyan védelemben részesül-
jenek az Egyesült Államokban, mint az unióban.
(MTI)

Ország – világ

Rekordok országa
(Folytatás az 1. oldalról)

Kulcsszerep a párizsi megállapodás céljainak teljesítésében
Bővíteni kell az energiatárolást
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A PSD bizalmatlansági indítvány beterjesztését he-
lyezte kilátásba a parlamentben a kormány ellen,
amennyiben a kabinet nem hajlandó megkétsze-
rezni a családi pótlékot – közölte szerdán Marcel 
Ciolacu, a PSD elnöke.

A kétkamarás parlamentben a legnépesebb frakciókkal ren-
delkező ellenzéki politikai erő azt követően vetette fel ismét
a kormánybuktatás lehetőségét, hogy szerdán az alkotmány-
bíróság elutasította a kormány beadványát, amely a családi
pótlék (gyermekpénz) megkétszerezésének halasztását eluta-
sító jogszabály ellen nyújtottak be. A taláros testület megálla-
pította, hogy az a törvény, amellyel a parlament június elején
elutasította a kormány sürgősségi kormányrendeletét, amely
augusztus 1-jére halasztotta a családi pótlék megkétszerezését,
nem ütközik az alaptörvénybe.

Eredetileg a parlament fogadta el decemberben a pótlék
megkétszerezéséről szóló törvényt, amelyet Klaus Iohannis
elnök januárban ki is hirdetett, de a kormány azonnal elfogadta

a halasztást elrendelő sürgősségi rendeletet. Ezt a parlament-
nek utólag jogában állt felülbírálni, amit meg is tett június ele-
jén, elutasítva a rendeletet, s ezzel a kormányt a pótlék
megkétszerezésére kényszerítette. A kabinet szerint nincs pénz
erre az intézkedésre, és a szociáldemokraták sem jelölték meg
a forrást, ezért fordultak az alkotmánybírósághoz, amely azon-
ban úgy határozott, hogy a parlament június eleji döntése,
amellyel immár másodszor megerősítette a pótlék megkétsze-
rezését, nem sérti az alaptörvényt.

A parlament által elfogadott jogszabály szerint a megdup-
lázás után minden 2 és 18 év közötti gyerek után 300 lej csa-
ládi pótlék járna a jelenlegi 150 lej helyett, a 3 és 18 év közötti
fogyatékos gyerekek után pedig 600 lej a jelenlegi 300 helyett.
Ciolacu egy Facebook-bejegyzésben kifejtette, hogy Klaus Io-
hannis elnöknek és Ludovic Orban miniszterelnöknek már
nincs mentsége tovább akadályozni a törvény alkalmazását,
ezért, ha továbbra is elutasítják a pótlék megkétszerezését, bi-
zalmatlansági indítványt terjesztenek be. (MTI)

A Romgaz gázkitermelő vállalat is belépne a romá-
niai lakossági szolgáltatók piacára, erről az állami
vállalat tárgyalásokat folytat egy partnercéggel –
közölte szerdán Adrian Volintiru, a Romgaz vezér-
igazgatója.

A nyilatkozat azt követően hangzott el, hogy egy nappal ko-
rábban Virgil Popescu gazdasági miniszter egy televíziós nyi-
latkozatban kifejtette: csalódást jelent számára, hogy a
Romgaz nem hajlandó belépni a lakossági szolgáltatók pia-
cára, hanem megelégszik gáztermelőnek lenni. A miniszter
szerint ezáltal piacot veszít, lakossági energiaszolgáltatóként
erősíthetné pozícióját. Volintiru az Agerpres hírügynökségnek
elmondta: már 2018 óta szándékukban áll lakossági gázszol-
gáltatóvá válni. A miniszterrel többször is beszéltek erről, a
vállalatnak van egy szakértői csapata, amely ezzel a kérdéssel
foglalkozik, és jelenleg tárgyalásokat folytatnak egy Románia
déli részén működő céggel, hogy partnerségre lépjenek, s ez-
által a Romgaz is lakossági szolgáltatóvá váljon. Hozzátette:

a múlt héten volt az első tárgyalás a konkrét projekt körvona-
lazásáról. Volintiru szerint ez a lépés növelné az állami vállalat
értékét.

Virgil Popescu június végén szóvá tette, hogy a romániai
gázszolgáltatók visszaélnek domináns piaci helyzetükkel, és
ismét felszólította őket, hogy a lakossági fogyasztói árat 15-
20 százalékkal csökkentsék a júliusi árliberalizáció után. Ro-
mániában július 1-jétől liberalizálták a lakossági gáz árát,
amelyet eddig az országos energiaár-szabályozó hatóság sza-
bott meg a kormány döntései alapján. A miniszter már több-
ször élesen bírálta a lakosságot ellátó két nagy szolgáltatót, a
német E.ON-t és a francia Engie-t, amelyek a július utáni idő-
szakra is ugyanolyan áron kínálták a gázt, mint az árszabályo-
zás feloldása előtt. A Romgaz részvényeinek 70 százalékát a
román állam birtokolja. Tavaly a vállalatnak 5,085 milliárd lej
árbevétele volt, ami 1,52 százalékos növekedést jelent 2018-
hoz mérten, az adózott eredmény 1,089 milliárd lej volt, ami
276,55 millió lejjel kisebb az előző évihez képest. (MTI)

Bizalmatlansági indítvánnyal fenyegetőzik a PSD 
a családi pótlék kapcsán

Európa egyre inkább megújuló forrásokból nyer
energiát, ezért a képviselők a tárolási megoldások
– például a háztartási akkumulátorok és a hidrogén-
termelés – felfuttatását javasolják. 

Egy szerdán elfogadott jelentésben a parlamenti képviselők
felvázolják energiatárolási stratégiájukat, mely kulcsszerepet
fog játszani az éghajlatváltozásról szóló párizsi megállapodás
céljainak teljesítésében. 

Claudia Gamon (Renew Europe, Ausztria), a témáért a Par-
lamentben felelős képviselő szerint: „Az energiatárolás elen-
gedhetetlen a megújuló energiaforrásokon alapuló,
dekarbonizált gazdaságra való átálláshoz. Mivel a szél- és a
napenergiából előállított villamos energia nem áll minden pil-
lanatban rendelkezésre a szükséges mennyiségben, több ener-
giát kell tárolnunk. A már jól működő szivattyús energiatárolás
mellett több új technológiának is kulcsszerepe lesz, így például
az új akkumulátortechnológiáknak, a hőenergia-tárolásnak és
a zöldhidrogénnek. Az európai polgárok folyamatos ellátása
érdekében biztosítani kell ezek piacra jutását.”
Zöldhidrogén

A Parlament azt kéri az Európai Bizottságtól és a tagálla-
moktól, hogy számolják fel az energiatárolási projektek útjá-
ban álló szabályozási akadályokat, például a kettős adóztatást
és az EU hálózati szabályzatainak hiányosságait. A képviselők
szerint a transzeurópai energiahálózatokról szóló rendeletet
felül kell vizsgálni, hogy az energiatároló létesítmények fej-
lesztését tervező piaci szereplők projektjei ne legyenek kizárva
a pályázatokból.

A képviselők kiemelik továbbá a megújuló forrásokból elő-
állított hidrogénben (az úgynevezett „zöldhidrogénben”) rejlő
lehetőségeket, és felkérik a Bizottságot, hogy továbbra is tá-
mogassa a hidrogéngazdaságra irányuló kutatást és fejlesztést.
Véleményük szerint támogatási intézkedésekkel csökkenthe-
tők a zöldhidrogénhez kapcsolódó költségek, és gazdaságilag
életképessé tehető annak termelése. Tekintve, hogy a földgáz
használata csak átmeneti jellegű, és fokozatosan csökkenteni
kell, a Bizottság felkérést kap arra is, hogy vizsgálja meg, a
hidrogénszállítás szempontjából mennyire reális opció a 
gázinfrastruktúra utólagos átalakítása.
Uniós gyártású akkumulátorok és új tárolási lehetőségek 

A Parlament egyetért a Bizottsággal, hogy európai szabvá-
nyokra van szükség az akkumulátorokra vonatkozóan, és
csökkenteni kell az unión kívüli akkumulátorgyártástól való
függést. Az EU erősen függ az akkumulátorgyártáshoz szük-
séges nyersanyagok importjától, melyek olyan forrásokból is
származhatnak, ahol a kitermelésük környezetkárosodással jár.
Ezt mérséklendő meg kell erősíteni az akkumulátorok újrafel-
dolgozási rendszereit, és az akkumulátorgyártáshoz szükséges
nyersanyagokat lehetőleg az unión belül, fenntartható forrá-

sokból kell biztosítani. Végül a képviselők megoldásokat ja-
vasolnak más tárolási lehetőségek, például a mechanikus ener-
giatárolás és a hőenergia-tárolás fellendítésére. Úgy vélik,
jelentősen segíthetik a tárolás decentralizálását a háztartási ak-
kumulátorok, a háztartási hőtárolás, az energia járművekből
energiahálózatba táplálása és a háztartási intelligens energia-
rendszerek.
Európa energiarendszerének az évszázad második felére
szén-dioxid-semlegessé kell válnia

A zöldmegállapodás és az éghajlatváltozásról szóló párizsi
megállapodás céljainak megvalósításához Európa energia-
rendszerének az évszázad második felére szén-dioxid-semle-
gessé kell válnia. A megújuló energiaforrások
kulcsfontosságúak ennek eléréséhez, azonban némelyikük
nem jelent állandó megoldást, hiszen például a nap- és a szél-
energia-termelés függ a napszaktól, az évszakoktól és az idő-
járástól. Mivel az energia egyre nagyobb hányadát nyerjük
többféle megújuló energiaforrásból, az energiatárolás is egyre
fontosabb szerephez jut. Át kell ugyanis hidalni azt az időt,
amely az energia megtermelése és fogyasztása között eltelik.
Az Európai Bizottság becslése szerint ahhoz, hogy az unió
2050-re egyáltalán ne bocsásson ki üvegházhatást okozó gá-
zokat, a mainál hatszor több energiát kell tudnia tárolni.

(Forrás: az Európai Parlament Magyarországi Kapcsolat-
tartó Irodája)

A Romgaz is belépne 
a lakossági szolgáltatók piacára

Mózes Edith

Fotó: Claudia Gamon – Fotó: Twitter



önkormányzattól, és ha a koronaví-
rus-járvány miatti szükségállapotot
nem rendelik el, március végén át-
adták volna. A Carrefour áruház és
több üzlet már június 25-étől fo-
gadja a vásárlókat.

A július 16-án délelőtt tartott
megnyitó házigazdája Liviu Pancu
színművész volt, kellemes hangu-
latot a Marosvásárhelyi Filharmó-
nia művészei teremtettek, és
amint elhangzott, az elkövetkező
négy nap során továbbra is kelle-
mes zenével szórakoztatják a láto-
gatókat.
Vásárlási élmény és kikapcsolódás

Dorinel Udma, a Shopping City
hálózat országos vezérigazgatója
hangsúlyozta, hogy a marosvásár-

helyi a huszadik, egyben a legmo-
dernebb bevásárlóközpont az or-
szágban. A betonrengeteget a
környező erdők látványával pró-
bálják ellensúlyozni. Köszönetet
mondott mindazoknak, akik hozzá-
járultak a terv kivitelezéséhez, Ma-
rosvásárhely polgármesterének
pedig érdemoklevelet nyújtott át.
Mint kifejtette, a „Légy a figyelem
középpontjában!” jelszóval a vá-
sárlók kényelmére és arra figyel-
nek, hogy a modern bevásárlás
élményeivel távozzanak. Az új be-
vásárlóközponttal Maros megye
legmodernebb központját valósí-
tották meg, ahol 40.000 négyzet-
méteren a vásárlás mellett a
kikapcsolódásra és szórakozásra is

lehetőség nyílik. A központban 113
üzletben próbálják a vásárlók igé-
nyeit kielégíteni, egy teljes emelet
a szabadidő eltöltésére szolgál. A
bevásárlóközpontok között ritka-
ságszámba menő 3.000 négyzet-
méteres teraszon helyi és
nemzetközi gasztronómiai élmé-
nyekben lehet részünk, hosszú
távon azonban események, koncer-
tek, idényvásárok és filmvetítések
helyszíne lesz. A gépkocsik szá-
mára 1590 parkolóhely van az alsó
és felső szinten, a koronavírus-jár-
vány terjedésének megfékezése ér-
dekében rendkívüli elővigyá-
zatosságokat foganatosítva minden
óvintézkedést betartatnak a vásár-
lókkal és a személyzettel. Egyelőre

hiányosságként a fedetlen parkolót
kifogásoltuk, mivel a nagyon sok
emberközpontú megvalósítás mel-
lett árnyékolástechnikával a tűző
napon hagyott járművek felforró-
sodása megelőzhető lett volna, ami
azonnal feledteti a bevásárlóköz-
pont kellemes légkörű környezeté-
ben eltöltött kikapcsolódást. Az
országos menedzser felvetésünkre
megígérte, hogy gondolkodnak
rajta, és megoldást keresnek erre a
hiányosságra. Gyalogosoknak
egyelőre nehezen lehet megközelí-
teni a bevásárlóközpontot a rend-
kívül nagy járműforgalom miatt,
de felvetésünkre a marosvásárhelyi
születésű asset-manager meg-
ígérte, hogy megpróbálják ezt is
orvosolni. A jelenlévők között
azonban akadt olyan is, aki szerint
egy ilyen bevásárlóközpontba nem
érdemes jármű nélkül érkezni. Arra
a kérdésre, hogy milyen arányban
foglaltak az üzlethelyiségek, és mi-
lyen összegekért bérelhetők, el-
mondta, mindenkivel külön
tárgyalásokat követően dőltek el a
bérleti díjak, és a helyiségek 94
százaléka bérlőkre talált.

„Vállalásaikat betartották”
Dr. Dorin Florea, Marosvásár-

hely polgármestere méltányolta a
befektetők komoly hozzáállását és
az ígéreteik betartását. Mint üd-
vözlőbeszédében mondta, ‘97 óta
minden igyekezetével azon volt,
hogy a város tulajdonában marad-
jon ez a terület. Ez a beruházás a
környező településekről is vonzani
fogja a vásárlókat. 

– Egyetlen kérésem volt a befek-
tetőhöz, hogy három irányból le-
hessen be- és kihajtani a főutakra a
forgalmi dugók megelőzése érde-
kében, és a vállalásaikat betartot-
ták, amit nagyra értékelek” –
mondta. Csegedi Árpád, a maros-

vásárhelyi Shopping City műszaki
igazgatója és Adrian Irimie, a Car-
refour országos igazgatója is üdvö-
zölte a jelenlévőket, és négy
csodálatos, meglepetésekben gaz-
dag napot ígért ő is a vásárlóknak.

Július 16-ától négy napig árked-
vezményekkel és tombolanyere-
ményekkel várják a vásárlókat.
Július 16–31. között a Shopping
Cityben való 150 lej értékű vásár-
lás esetén ajándékutalványt lehet
nyerni két személy részére, illetve
borkóstolásos utalványt. A Sephora
üzletlánc minden második terméke
30%-os kedvezménnyel vásárol-
ható meg a hűségkártya birtoká-
ban. A Gerovital 40%-os
kedvezményt ajánl a napvédő ter-
mékekre és 25%-ot a Farmec és
Dermofarm termékekre. A Douglas
hűségkártya birtokában 15%-os
kedvezményben részesíti a 220 lej
értékben vásárlókat. Az Exquisite
ékszerüzlet 10%-os kedvezményt
ígér a gyémántköves ékszerekre, a
Teilor Fine Jewellery a Pure Dia-
monds kollekciójára 30%-os ár-
kedvezményt ígér. A divatkedvelők
számára az első marosvásárhelyi
Reserved áruház 70%-os árkedvez-
ménnyel várja a vásárlókat, a Her-
vis a legkevesebb 50 lejes
pénztárblokkal az első 300 vásárló
között 300 futball-labdát oszt ki, és
egyéb kedvezményekre is számí-
tani lehet. A Bookcity könyvesbolt,
a Smyk játéküzlet, de a Flanco is
10-15 %-os árkedvezményeket
ígér. Az Orsay, Deichmann, CCC
Shoes & Bags, DeFacto, Sinsay,
dm, Beauty for you, Meli Melo,
Kenvelo, Magnolia üzletek is meg-
lepetésekkel készülnek a hivatalos
megnyitó napjaiban. A Meron
Coffe, a Burger House, a Dakota,
a KFC is 10-25%-os árkedvezmé-
nyekkel várja a fogyasztókat.

Shopping City Marosvásárhelyen 
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Előrelépés jöhet az úzvölgyi
katonatemető ügyében

Az úzvölgyi katonatemető ira-
tainak kiadásával kiderülhet,
hogy a korábban Dormánfalva
által átadott, tulajdonlást iga-
zoló iratok hamisak-e –
mondta Pászkán Zsolt külpo-
litikai szakértő csütörtökön az
M1 aktuális csatornán.

A bíróság kedden jogerősen kö-
telezte Bákó megye prefektusát a
temetőre vonatkozó iratok kiadá-
sára – emlékeztetett. A műsorban el-
hangzott, hogy a mostani bírósági
döntéssel kiderülhet, hogy 2019-
ben miért alakított ki önkényesen,
gyakorlatilag magyar sírokon egy
román parcellát Dormánfalva ön-

kormányzata. Az új keresztek ellen
a székelyföldi magyarok békésen
tiltakoztak, válaszul román szélső-
ségesek támadtak rájuk.

Borboly Csaba, a Hargita megyei
önkormányzat elnöke először Dor-
mánfalva hivatalához intézett köz-
érdekű adatigénylést, hogy
megtudja, a település milyen alapon
állított fel új kereszteket a katonate-
metőben. Az önkormányzat vála-
szul nem hitelesített dokumentu-
mokat adott át arról, hogy a sírkert
2000-től a településhez tartozik. A
dokumentumon sem pecsét, sem
aláírás nem szerepelt – ismertette
Pászkán Zsolt. (MTI)

Sereghajtók a digitális 
kompetenciák tekintetében

Az utolsó helyet foglalják el a ro-
mániai fiatalok az Európai Unióban
a digitális kompetenciák tekinteté-
ben – derül ki az európai statisztikai
hivatal (Eurostat) szerdán közzétett
adatsorából. Az összeállítás értel-
mében, az Európai Unióban öt 16 és
24 év közötti fiatal közül négy
(80%) rendelkezik alap- vagy annál
magasabb fokú digitális kompeten-
ciával, míg a romániai fiatalok kö-
rében ez az arány 56%. E
tekintetben a legjobban a horvát fi-
atalok állnak, akiknek 97%-a ren-
delkezik alap- vagy annál magasabb
fokú digitális kompetenciával, a

sorban Észtország, Litvánia és Hol-
landia következik 93%-kal, majd
Görögország 92%-kal. Digitális
készségek hiányában sok fiatal nem
tudott bekapcsolódni a COVID-19-
világjárványhoz kapcsolódó korlá-
tozások miatt elrendelt online isko-
lai vagy egyetemi oktatásba. Az
Egyesült Nemzetek Szövetségének
(ENSZ) Közgyűlése 2014 novem-
berében úgy határozott, hogy július
15-én ünnepli az ifjúsági szakérte-
lem világnapját. Manapság 1,2 mil-
liárd 15 és 24 év közötti fiatal él a
világon, ez a világ népességének 16
százaléka. (Agerpres)

Dósa Sándor: Építeni, fejleszteni és tovább tervezni
kért fel a közösség négy évvel ezelőtt!

Kibéd községben az elmúlt
időszakban számos beruházás
tanúskodik arról, hogy mind inf-
rastrukturális téren, mind pedig
közéleti és kulturális téren figyel-
met fordítanak a fejlődésre. Je-
lentős modernizálás történt az
iskolákban, óvodákban, nem
maradtak el az útjavítások, jár-
daépítések, és az aszfaltozási
munkálatok sem, ugyanakkor a
kulturális élet fellendítésére is ki-
emelkedő figyelmet fordítottak,
sikerült pályázati úton a Piros
Koszorú helyi néptánccsoport-
nak népviseleti ruhát vásárolni.

„Négy év távlatából már a tervek eredményekké formálódtak, és büszkeséggel tölt el, hogy két nagy-
beruházást is sikerült megvalósítani, az egyik a Kis-Küküllőn átívelő 52 m-es híd megépítése, a másik
pedig egy multifunkcionális egészségügyi központ létrehozása, amelyben helyet kap fogászati rendelő,
gyógyszertár és négy szakorvosi rendelő” – fogalmazott Dósa Sándor, Kibéd község polgármestere. 

„Aki tenni akar a közösségért, az mindig megtalálja a módját annak, hogy meg is valósítsa a terveit”
– vélekedett Kibéd község fejlesztési sikereiről Péter Ferenc, a Maros megyei RMDSZ elnöke

Nekünk Maros megye az első!
Az RMDSZ Maros megyei szervezetének sajtóirodája

(Fizetett hirdetés)

(Folytatás az 1. oldalról)
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Bayeux után normandiai körutunk követ-
kező célpontjához, a Caentól alig 11 kilomé-
terre fekvő Arromanches (kiejtése: Áromans)
nevű tengerparti városkába utaztunk. Igazi
időutazás volt, mert a 11. század hangulatából
a huszadik század gyászos légkörébe, a máso-
dik világháborúra emlékeztető objektumok
közé érkeztünk. 

A La Manche csatorna partján 50–60 méter
magas, meredek gránitsziklák és alacsonyab-
ban fekvő homokos partszakaszok váltják egy-
mást. Leggyakrabban az alacsonyabban fekvő
szakaszokon, a tenger közvetlen közelében
alakultak ki a települések, ezek jelenleg üdü-
lőhelyek is. Arromanches kisváros, a tenger
homokos partjánál alig 2-3 méterrel épült ma-
gasabbra, de az attól keletre fekvő dombon kö-
zépületek és gépkocsiparkolók vannak, az ide
érkező turisták innen gyalogosan folytathatják
útjukat a városba.

A dombról csodálatos kilátás nyílik a ten-
gerre, a városkára, a város melletti kis öbölre,
és az – először ideérkező turista számára titok-
zatos – vízen látható tárgyakra is. Különösen
árapály idején bukkannak a víz felszínére az
alakzatok, mint valami kísértetvonatok, és
adnak az öbölnek szellemkikötő jelleget.

A hatalmas vasbeton szerkezeteket a máso-
dik világháború idején szállították ide, ponto-
sabban a „D-napon”, 1944. június 6-án és az
azt követő napokban, amikor a náci németek
ellen harcoló szövetséges hadsereg Norman-
diában több helyen is sikeresen partra szállt.
Arromanches jelentős helyszíne volt a partra-
szállásnak és a normandiai csatának, ma a
város és környéke egy valódi, megrendítő sza-
badtéri múzeum, tanúskodik a történelem leg-
nagyobb partraszállási hadműveletéről, ami a
nyugati front megnyitásának fontos része volt.

A második világháború az emberiség törté-
netének eddigi legnagyobb és legtöbb halálos
áldozattal járó fegyveres konfliktusa (1939.
szeptember 1. – 1945. május 8., illetve szeptem-
ber 2. között) eleinte főleg az úgynevezett keleti
fronton zajlott. A német hadsereg valósággal
menetelt Moszkva irányába, de a sztálingrádi
csata (1943. január-február) következtében a
németek folyamatosan visszavonulni kénysze-
rültek nyugati irányba. Románia és Magyaror-
szág lakossága a keleti hadműveletekre figyelt,
így viszonylag keveset hallottak és tudtak a ki-
alakulóban levő nyugati frontról.

Moszkva már 1941-ben javasolta a brit kor-
mánynak a második, nyugati front megnyitá-
sát, 1942-ben már követelte, hogy Anglia és
az Egyesült Államok kezdjen nagyméretű had-
műveletekbe Nyugat-Európában, ezzel kény-
szerítsék a német hadvezetést, hogy több
hadosztályt vonjon el a keleti frontról. Az ame-
rikai és az angol delegáció 1941-ben Washing-

tonban megegyezett, hogy a két hatalom leg-
korábban 1943-ban kezdi meg a behatolást
Nyugat-Európába.

A három kormány 1942 júniusában hivata-
los közleményt jelentetett meg (!), amely sze-
rint megegyezés jött létre az Európában
megnyitandó második front feladatait illetően.
1944. június 6-án eljött a D-Day (D-nap), ami-
kor a történelem legnagyobb flottája: 1213 ha-
dihajó, 4216 csapatszállító hajó, 736 ellátó- és
864 kereskedelmi hajóról nyitott zárótűz után
reggel fél hétkor kezdődött meg a partraszállás.
156 ezer szövetséges katonát tettek partra, őket
12 ezer repülő fedezte nyolcvan kilométeres
partszakaszon. A D-nap előtt 1200 repülőgép
hagyta el Angliát, hogy az ellenséges vonalak
mögé juttasson ezernyi álejtőernyőst (kitömött
bábukat) és tizenháromezer amerikai és brit ej-
tőernyőst, akiknek az akciója sajnos nem a leg-
jobban kezdődött.

Ez a hadművelet hozzájárult a náci Német-
ország katonai összeomlásához és alig 11 hó-
nappal később a második világháború
befejezéséhez. 

A németek már régóta számítottak egy szá-
razföldi támadásra, és kialakították az Atlanti
fal néven ismert több ezer kilométer hosszú
erődrendszert. Haderejük legnagyobb részét
Calais környékére összpontosították, mert
Anglia és Franciaország között a La Manche
csatorna itt a legkeskenyebb. Normandiában,
a partraszállás helyein mintegy harmincezer
német katona próbált ellenállni a szárazföldön,
a légierő alig ötszáz gépe segítségével. A part-
szakaszok katonai felszereltsége különbözött,
több helyen vasbeton bunkerek, aknavetők,
ágyúk, géppuskafészkek álltak a német kato-
nák rendelkezésére. 

A D-napként emlegetett hadművelet kato-
nai, politikai, lélektani előkészületei teljes ti-
toktartás mellett két évig tartottak, és az
Overlord (Hűbérúr) fedőnevet kapta. Hajnali
fél héttől több ezer brit, amerikai és kanadai ha-
jóról nyitott heves tüzérségi tűz közepette 20
ezer harci jármű és 156 ezer katona szállt partra
öt helyen a nyolcvan kilométeres parton: az
Omaha, Utah, Gold, Juno és Sword elnevezésű
partszakaszokon, és ezzel megkezdődött az At-
lanti fal erődrendszer felszámolása.

A D-napot megelőzően heves viharok vol-
tak ebben a térségben, a támadásra nem szá-
mító németeket meglepték a szövetségesek.
Június 6-án a német erőket irányító Rommel
tábornokot csak délelőtt 10-kor, Hitlert csak
11-kor értesítették az invázióról. Ennek elle-
nére a németek szívósan védték állásaikat, leg-
főképpen a stratégiailag fontos Caen városát,
így a sikeres D-napot követően a tervezettnél
nehezebbeknek és hosszabbaknak bizonyultak
a normandiai harcok, igazi áttörésre csak július
végén került sor. A szövetségesek az első 24 órá-
ban több mint tízezer katonát veszítettek, több-

ségüket lelőtték a németek, vagy vízbe fulladtak.
Német oldalon az első nap 8-9 ezer volt az ele-
sett katonák száma, a polgári halottak száma az
első napon elérte a háromezret, és a felszabadu-
lásig a 35 ezret is, összességében 110 ezer ka-
tona nyugszik a normandiai temetőkben.

Az Arromanches-nál fekvő Gold part a brit
50. hadosztálynak volt kijelölve, nyugatra az
amerikai Omaha, keletről a kanadai Juno part
határolta. A várost június 6-án este érték el és
szabadították fel a brit katonák, páncélosok tá-
mogatásával. A nap végéig 25 ezer brit kato-
nából 410 esett el.

A felszabadult Arromanches-nál már június
hetedikén hozzáfogtak egy mesterséges kikötő
kialakításához, és június 9-től már működött a
később Port Winston (a brit miniszterelnök,
Churchill keresztneve) mesterséges kikötő,
hogy az első napon partra szállt katonák után
további félmilliónyi embert, több százezer jár-
művet, több millió tonnányi utánpótlást (lő-
szer, élelem, ruházat stb.) juttassanak partra a
D-napot követő hónapokban. Az ideiglenes ki-
kötő a tervezett három helyett nyolc hónapig
volt használatban.

147 darab hatalmas vasbeton hullámtörő
alapot (keszont) és több kilométernyi ponton-
hídelemet gyártottak már 1943-tól kezdődően,
a legnagyobb titokban, hogy azokat a partra-
szállást követően átúsztatva a La Manche csa-
tornán megépítsék a teherhajók számára
készülő ideiglenes kikötőt. A belül üres, reke-
szekre osztott betonelemek (keszonok) súlya
elérte a 6000 tonnát is, némelyikük tetejére
légvédelmi ágyúkat is szereltek. A rekeszek-
ben helyezték el az utánpótláshoz szükséges
anyagot, legalább egy rekeszben a személyzet
utazott. Vontató hajók 3-4 csomós (nagyvona-
lakban 7 km óránként) sebességgel vontatták
a csatornán a keszonokat. A kikötőbe érve
sorba helyezték a keszonokat, hogy össze-
függő mólók képződjenek, majd szelepek
megnyitásával vizet engedtek beléjük, annyira
süllyesztve el minden keszont, hogy a teteje
kilátszódjon a vízből. A mólókhoz kisebb vas-
pontonokat kötöttek, innen szintén előregyár-
tott hidakból álló utak vezettek a partra. A
mesterséges kikötő óriási méretekkel bírt –
500 hektár területen 18 ezer tonna utánpótlás
ment keresztül nap mint nap! A dombtetőről
ma már csak a maradványok láthatók, közöt-
tük békésen úszkáló emberekkel.

A dombtetőn egy 360 fokos mozit létesítet-
tek, amelynek kör alakú épületében kilenc ki-
vetítő 19 percen keresztül vetíti a partraszállás
mozzanatait. A Normandia 100 napja című,
látványos, eredeti, egykori híradófelvételekből
összeállított film a D-napról és az azt követő
hónapokról sehol máshol összefüggően nem
látható, és megrázó, különleges audiovizuális

élményt nyújt. Az ember szinte benne érzi
magát a küzdelmekben. A teremben nincs ülő-
hely, kapaszkodókorlátok között állva kell vé-
gignézni a filmet. A filmen többször is
megjelennek a partraszállás kigondolói, veze-
tői: W. Churchill angol miniszterelnök, Fr. 
Roosevelt, az Egyesült Államok elnöke, F.
Morgan, D. Eisenhower, B. Montgomery tá-
bornokok és mások. Kijövetelkor a nézők
többsége szemében könny csillog.

Szótlanul megyünk le a dombról a városba és
a kikötőbe. Arromanches egy valódi szabadtéri
múzeum. Számtalan pontonhíd, ágyú, fegyver
látható a város és a kikötő széltében-hosszában,
magas oszlopokon a partraszállásban részt vevő
országok (Anglia, AEÁ, Kanada, Ausztrália,
Dél-Afrika, Franciaország) zászlói és fényképes
emléktáblák az itt elesett katonákról. Valóban itt
van a partraszállás egyik legfontosabb emlékhe-
lye, és a parton levő múzeum (Musée du Debar-
quement), a partraszállás egyik legjelentősebb
múzeuma. Az idelátogatók modellek, videók és
archív felvételek segítségével képzelhetik el az
emberfeletti munkafolyamatot, amelynek kö-
szönhetően a mesterséges kikötő létrejöhetett. A
kiállított tárgyak nagy része Anglia ajándéka a
2019. június 6-i, 75 éves évfordulói ünnepsé-
gek alkalmával.

Ottjártunkkor a múzeum bejáratánál a partra
szálló katonák egyik veterán képviselője mo-
solyogva köszöntötte a ki-be lépőket, és szí-
vesen szóba is állt az érdeklődőkkel. 

Az angol csapatoknak kijelölt Gold partsza-
kasz nyugati határa Arromanches-tól 5 kilomé-
ternyire, Longues-sur-Mer (kiejtése:
long-szür-mer) településnél kezdődött. Itt a 60
méter magas sziklafal tetején helyezkedett el a
német megfigyelő és tüzérségi parancsnoki bun-
ker, ahonnan irányították a négy darab 150 milli-
méteres, hadihajók ellen szánt üteget. A két méter
vastag falakkal készült bunkerekben ma is láthatjuk
a húsz km hatótávolságú ágyúkat. Ezeket a partra-
szállás hajnalán be is vetették a németek a Gold
szakasz vezérhajója ellen, és csak június 7-én tud-
ták elfoglalni a brit csapatok a bunkereket, ekkor
tűzharc nélkül megadta magát az itt állomásozó
180 német katona. Az elképesztő keménységű
bunkerek fala mindennek ellenállt, csak a külső
rétegen látszanak a támadások nyomai.

A normandiai partraszállás a hatalmas vesz-
teségek ellenére a hadtörténet legnagyobb si-
keres, kombinált hadművelete volt. Számos
regény, filmjáték foglalkozik az itt lezajlott
eseményekkel. Közismert a Ryan közlegény
megmentése című film, amely ízelítőt ad a har-
cok szörnyűségeiről. 

Az egykor embertelen ösztönöket felfokozó
háborús szembenállás mára megbékéléssé sze-
lídült az egyesült Európában. Szép, élménydús
nap végén tértünk vissza caeni szállodánkba.

7. Arromanches és Longues-sur-Mer, a D-nap (D-Day)
Veress László

Német bunker

Körmozi Arromanches-ban



Nyár volt, július, fehéren forrott a por,
lépegettem bánatos állatok mögött,
savanyú almák dudorították zsebeim,
szívemben nem éreztem semmi örömöt.
Míg a rétre elértünk, apró talpaim
porban sültek, fejemet nyomta a meleg,
álltak a lombok, valamit vártak talán,
mint fülek hallgatóztak fényes levelek.
Legyek bizsegtek barmaim szeme körül,
potyogtak a kis borjak drága könnyei,
vért szívtak, vörösödtek éhes bögölyök,
elhervadtak a tehenek rózsás tőgyei.
A lósóska levelét sodorta a hő
sárga tölcsérré, a rét haldokolt,
ezer fűszálat szopott ezer fénysugár,
vizes-árok füstölgött, virág jajgatott.

Július a kezdődő kánikula és hirtelen jött
zivatarok hónapja.

Akkor a világ beborult, jött a vihar,
kapkodta ingem, szakított leveleket,
óriás nyárfa keresztet akart vetni,
rádördült az égbolt, s karja leesett.
Vihar lökdöste, sodorta barmaimat,
visszaterelni őket orrukhoz vertem botot,
szegények bőgtek, szájuk tele volt sárral,
hátuk a félelemtől felpúposodott.

S ahogy jöttek, úgy hirtelen érnek is véget.
Emlékezés régi viharra. Az emlékező Nagy
László. Az 1925. július 17-én született költő
így folytatja:

Akkor a világ kiderült, néztek a felhők
után,

fényben ziháltak, szívták a jó levegőt,
sárga esőlé csurgott farkuk bojtjain,
hasuk alatt a sok fű tündökölve nőtt.
Örömükben birkóztak, csattogtak szarvaik,
meghasogatták egymást, vérük fűre dűlt.
Ázott ingben körülöttük táncoltam én,
mosolyogtam, zengettem nádi hegedűt.

Július 17-én született Wartha Vince is Fi-
umében, 1844-ben. 1865-ben Heidelbergben
Bunsennél tanul. Hazatérve, már mint neves
vegyész, a hazai szenek elemzésével elsőnek
határozta meg a gázgyártásban hasznosítható
szénfajtákat. Elsők között ismerte fel a fotog-
ráfia szerepét a tudományokban; maga is
fényképezett. Legjelentősebb felfedezése az
agyagiparban a gubbiói fémlüszter máz év-
századokon át keresett gyártási titkának meg-
fejtése. A fémfényű agyagedények
előállítását már a középkorban is ismerték.
Az olasz mesterek réz, vas, mangán és anti-
mon vegyületeket használtak, amelyekkel
kék, zöld, sárga, lila és fekete színt tudtak
produkálni. A lüszter előállításánál nagyon

fontos szerepe van az égetésnek: a lángban
meglágyul a máz, ez az elpárolgott réz- és
ezüstvegyületekkel érintkezik, és ezek a fém-
vegyületek épülnek be a mázba. Wartha elha-
tározta, hogy maga is készít ilyen kerámiákat.
Először a Műegyetem kezdetleges laborató-
riumában, majd a pécsi Zsolnay gyárban vég-
zett ilyen irányú kísérleteket. Az eozinfesték
felfedezésével a pécsi Zsolnay-porcelángyá-
rat tette világhírűvé.

Július 22-én, 1822-ben született a szudéta-
német származású Ágoston-rendi szerzetes,
Gregor Mendel, a genetika atyja. Vetemény-
borsóval végzett keresztezési kísérleteiből
megállapította, hogy a tulajdonságok öröklő-
déséért különböző faktorok, mai szóval
gének felelősek. Emlékének tisztelegve téte-
leit Mendel-szabályoknak nevezték el.

Ugyane nap, 1915-ben, halt meg Sir Sand-
ford Fleming skót-kanadai mérnök, feltaláló,
az időzónák létrehozója. Skóciában született,
majd 1845-ben, 18 évesen emigrált Kana-
dába, ahol vasútmérnökként dolgozott az
első, Kanadát átszelő vasútvonalon. Mivel
addig mindenhol helyben mérték az időt a
nap járása szerint, s ez a vasúti menetrend lét-
rehozásához nem volt használható, szüksé-
gesnek találta az egységes időmérés
bevezetését. A világot 24 időzónára osztotta,
és a szélességi körök kezdetéhez igazítva
Greenwichbe tette az időzónák kezdetét. Ő
tervezte Kanada első postabélyegét is 1851-
ben, amin a Kanada nemzeti állata, a hód volt
látható. 1897-ben Viktória királynő lovaggá
ütötte.

1967-ben ezen a napon halt meg Kassák
Lajos. Szellő a virágzó rét felett című versé-
ben írta:

(…) Tarka cseréptörmelékek közt bo-
lyongsz s imitt-amott egy pipacs üti fel fejét
és virít, lehet a te véred csöppjeiből. S útköz-
ben találkozol egy szamárral, amint roskado-
zik a kereszt terhe alatt. Idegen, ha látna
benneteket, alig tehetne különbséget közted
és a szerencsétlen állat között. Olykor egy el-
varázsolt kert ösvényén bukkansz elő, a fák
lombjai feléd susognak s a virágok letérdel-
nek előtted. Úgy üdvözölnek, olyan meghitten
és olyan magától értetődőn, mintha zsenge
húgaid és anyányi nénéid lennének vala-
mennyien.

(…) Valaki megjelenik a porta csillagokkal
felhintett küszöbén és becsukja előtted a
kaput.

1870. július 23-án született Cholnoky
Jenő. Bár apja kívánságára először a Mű-
egyetemen végzett, a gyermekkora óta a föld-
rajz iránt érdeklődő fiatalember rövidesen
megismerkedett Lóczy Lajossal, a nemzet-
közi hírű földrajztudóssal és Ázsia-kutatóval,
aki asszisztenseként maga mellé vette. Ő esz-

közölt ki számára egy kétéves ösztöndíjat Kí-
nába. Itt Cholnoky – mestere javaslatára – a
Sárga- és a Jangce folyó mederváltozásait és
a deltavidéket kutatta. Közben felfedezett egy
lávamezőt Mandzsúriában. Értékes néprajzi
gyűjtőmunkát is folytatott. 1905-ben a ko-
lozsvári egyetem földrajz tanszékének veze-
tésével bízták meg. 15 éves itt-tartózkodása
alatt részletesen tanulmányozta és leírta Er-
dély természeti viszonyait. Trianon után a bu-
dapesti tudományegyetemen lett
tanszékvezető, és a földrajzoktatást a követ-

kező évtizedekben nemzetközi szintre
emelte. Cholnoky maradandót alkotott a hid-
rológiában és a klimatológiában is. A termé-
szeti földrajzon belül elsősorban a
felszínalaktant (a geomorfológiát) művelte.
Nagy sikerű földrajzi ismeretterjesztő volt.
Mintegy 50 könyvet és több mint 700 cikket
írt. Ő vetített először Magyarországon színes
diaképeket, melyeket maga állított elő fekete-
fehér diapozitívok festésével. Mérnöki pon-
tosságú szakrajzain kívül művészi grafikákat,
festményeket is készített. Leghíresebb tudo-
mányos ismeretterjesztő könyve, a Csillagok-
tól a tengerfenékig címmel 1941-ben jelent
meg.

Mi azonban mai sétánk befejező állomását
a csillagos égen jelöljük meg. Ott is saját csil-
lagunk, a Nap környezetében, de eléggé távol
tőle, hogy tőlünk maga a Nap szemünkbe eső
fénye már ne zavarhasson; azaz napnyugta
után vagy napkelte előtt közvetlen. A C/2020
F3 (Neowise) üstökös a július 3-i napközel-
pontja óta hajnalban volt látható. Nagyon el-
nyújtott ellipszis pályán kering a Nap körül,
legutóbb mintegy 4600 éve járt a közelében.
Naptávolsága gyorsan nő, július 19-én már
eléri a 30 fokot. Láthatósága fokozatosan
javul, s ez idő tájt holdfény sem zavar. A
hónap közepétől a kora esti égen észlelhető,
az északi horizont fölött. A hónap utolsó har-
madában a Nagy Medve „lábainál” vonul el.
A kora esti égen próbálkozzunk megfigyelé-
sével, amikor tiszta az égbolt. Ebben a tekin-
tetben a hidegfrontokat követő éjszakák
mindenképpen javítják majd az élményt. Sza-
bad szemmel is látható már, s akár mobilte-
lefonnal is fényképezhető. Az üstökös mellett
a nyári égbolton különleges látványt nyújt a
Jupiter és a Szaturnusz együttállása. Egyes
feltételezések szerint a Krisztus születése
környékén megfigyelt Jupiter – Szaturnusz
együttállás (mintha egy csillag felfénylett
volna) ment úgy át a vallásos tudatba, mint
betlehemi csillag.

Mi maradjunk ez ég alji csodánál, sikeres
„üstökösvadászatot” kívánva, maradok ki-
váló tisztelettel. 

Kelt 2020 júliusának közepén

Kiss Székely Zoltán

Július közepe – tombol a nyár

Schmall Rafael fényképe a Neowise üstökösről

   6 NÉPÚJSÁG ___________________________________________________ SZÍNES VILÁG ______________________________________________ 2020. július 17, péntek

A természet kalendáriuma (CDXIX.)



Megnyert európai projekt aláírt 
finanszírozási szerződéssel!

Marosvásárhely Megyei Jogú Város köz-
igazgatási területi egység megvalósítja a „A
kórház térségében található intenzív gyalo-
gosforgalmú utcák átalakítása gyalogos- és
kerékpárosbarát útvonalakká” elnevezésű
projektet, a Regionális Operatív Program
2014–2020 4-es főtengelye keretében. 

Konkrétan, alacsony szén-dioxid-kibo-
csátású stratégiák
kivitelezéséről
van szó az összes
típusú területen,
különösen a vá-
rosi övezetekben. 

A projekt
összértéke

13.778.678,82
lej. 

A projekt álta-
lános célkitűzése
a hatékony tö-
megközlekedés

biztosítása és a feltételek javítása a nem mo-
toros közlekedési eszközök használatához,
annak érdekében, hogy csökkenjen a magán-
forgalmú (személyautóval történő) utazások
száma, és csökkenjen a szén-dioxid-kibocsá-
tás mértéke a közlekedésben.

2023-ig tervben van a kerékpáros közle-
kedési rendszer fejlesztésének megvalósítása
1545,84 méternyi kerékpárút kialakításával,
közvilágítási rendszerrel és a városi mobili-
tási folyosó ellátása 50 kerékpárparkolóval
(állvány), 30 elektromos biciklivel és 90 ha-
gyományos meghajtású biciklivel, ezáltal
pedig – becslések szerint – 41,67%-kal nö-
vekszik a kerékpározók száma.

Nem utolsósorban cél a gyalogosok biz-
tonságának és mozgási lehetőségének növe-
lése is egy 1727,16 méteres gyalogosútvonal
korszerűsítése által, amely mentén video-
megfigyelő rendszert és közvilágítást szerel-
nek fel a gyalogosok biztonsága és kényelme
érdekében, ezáltal pedig arra lehet számítani,
hogy a gyalogosútvonalakat használók
száma 2023-ra 20,24%-kal növekszik.

Továbbá javul a városi tér arculata azáltal,
hogy kültéri bútorzatot helyeznek el a projekt-
ben vázolt mobilitási folyosó mentén, és
1501,08 m2-es parkosított zöldterületet alakí-
tanak ki, 190 darab érett, magas szén-dioxid-
szint-megkötőképességű fát ültetnek 2023-ig.
A mosoly szebbé teszi az életet!

Az Alexandru Papiu Ilarian Főgimná-
zium és a Traian Săvulescu Mezőgazdasági
Líceum után újabb iskolai fogászati rendelő
rendelkezik a legkorszerűbb berendezéssel.
Ez a Romulus Guga Általános Iskolában ta-

lálható, és ki-
váló körülmé-
nyeket biztosít
kizárólag azok-
nak a diákok-
nak, akik
szakvizsgálatra
szorulnak.

A rendelő fel-
szereltségét egy
teljes fogászati
egység alkotja,
amely székből,
intraorális kamerával felszerelt fogászati
egységből, kompresszorból és sterilizálóból
áll, a legújabb előírásoknak megfelelően.

Örülök, hogy a város diákjainak magas
színvonalú feltételeket és szolgáltatásokat
tudunk biztosítani, és itt a vizsgálatra és a
megelőzésre gondolok, mert mindannyian a
mosolygás ajándékával születtünk, ezért
használják ki és élvezzék az életet!

Összesen öt új iskolai fogorvosi rendelő
lesz a város területén található különböző
oktatási intézményekben. 
Nyári vakációnkat a marosvásárhelyi
állatkertben töltjük! – Az elefántok
magával ragadó világa 

Folytatjuk a 4–15 év közötti gyermekek-
nek szóló rendezvénysorozatot. Minden
szombaton 11 órától a gyerekek közelről
megismerkedhetnek az állatkert egy-egy la-
kójával. Kezdetben olyan állatokat mutattak
be, amelyeket meg lehet simogatni és nem
jelentenek veszélyt. Elsőként a teknősök, a
nyulak és a tengerimalacok kerültek „reflek-
torfénybe”. A kicsik megtanulták táplálni és

megfigyelni az állatokat, mindezt szakem-
ber felügyelete alatt.

Az elmúlt hétvégét azonban az ormányo-
soknak tartották fenn, amelyek példásan visel-
kedtek a látogatók előtt. Mindenkit elbűvöltek
jelenlétükkel, mozgásukkal, kedvesen fogad-
ták a kicsiket és kísérőiket egyaránt.

Hetente minden szombaton „élő elő-
adásra” várjuk mindazokat, akiket elbűvöl-
nek az állatkert lakói, így a látogatóknak
lehetőségük nyílik arra, hogy testközelből
megcsodálják az állatokat, és fontos dolgo-
kat tanuljanak meg az életükről. Meg is
érinthetik, simogathatják őket, ez sok láto-
gató örömére és szórakoztatására szolgál. 

A kicsiknek minden szombaton lehetősé-
gük van megismerni egy állat életének titkait. 

Claudiu Maior, PRO ROMÂNIA

(Fizetett hirdetés)
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Múlt hét végén rendhagyó programmal megkezdő-
dött a kilenc napig tartó Csíkszeredai Régizene
Fesztivál. Ebben a különleges időszakban, különle-
ges találkozások folyamán élő muzsikát is hallha-
tunk a negyvenéves régizene-fesztiválon.

Július 17-én, pénteken 18 órától Csíkszeredában, a Mikó-
vár udvarán újra a Csíki Kamarazenekaré lesz a főszerep, a
Bécs és Velence – Barokk zenei utazás című előadás kereté-
ben. A program során hallhatók Vivaldi kora előtt keletkezett
bécsi és velencei zeneművek is, hogy ezáltal összetettebb
képet alkothassunk a két európai város korai és késői barokk
stílusáról.

21 órától ismét online repít el bennünket Erich Türk a régi
zene korabeli világába. Erich Türk nemzetközileg elismert
orgonaművész, 1972-ben született Kolozsváron, jelenleg
ugyanott a Gh. Dima Zeneakadémián tanít orgonát, csemba-
lót, hangszertant és kamarazenét. Szólistaként és a Transyl-
vania barokk együttes, a Balkan Baroque Band és más
együttesek tagjaként számos fellépése volt Európa-szerte.
2000-ben a bruges-i nemzetközi J. S. Bach-orgonaverseny
díjazottja volt. A 21 órától követhető felvétel a csíkborzsovai
Szent József katolikus templomban elhangzott koncerten ké-
szült 2015 tavaszán.

Július 18-án, szombaton reggel 10 órai kezdettel az érdek-
lődők kerékpártúrán vehetnek részt a Mária-úton. A családos
túra útvonala közel 20 km hosszú lesz, és a kikapcsolódás
mellett megismerkedhetnek Kájoni János életével és a régi
zenéhez kapcsolódó munkásságával is. Művészettörténeti és
zenei ismeretekben bővelkedhetnek, akik jelentkeznek erre
a programra. A túrán való részvétel regisztrációhoz kötött. A
részletekről bővebb információ a fesztivál Facebook-oldalán
található.

Este 6 órától a közönség újból találkozhat a zenészekkel
a Mikó-vár udvarán. A Concerto Spiralis Kájoni és kora
című előadása egy nagyszerű körképet mutat Kájoni János
korának zeneirodalmáról. A koncerten a Kájoni-kodexben
szereplő egyházi vokális és hangszeres művek csendülnek
fel.

19 órától 40 év címmel kezdetét veszi a már hagyomá-
nyossá vált borkóstoló, amely alkalmával a Vinkli borszak-
üzlet kifejezetten erre az alkalomra összeállított kínálatát
mutatják be. A különleges borok kedvelőinek szánt program
keretében felvonultatott borok mindegyike kapcsolódik a 40-
es számhoz. A részletekről bővebben a fesztivál Facebook-
oldalán olvashatnak.

21 órától harmadik alkalommal hallgatható meg Erich
Türk lélegzetelállító orgonakoncertje, ezúttal a csíkdelnei Ke-
resztelő Szent János római katolikus templomból.

Július 19-én, vasárnap a fiatalabb korosztálynak is ked-
veskednek a szervezők. 17 órától kezdődik a Codex együttes
A sárkányölő deák című zenei mesejátéka. Az elsősorban
gyerekeknek szóló előadás a 17–18. századi erdélyi, magyar
és nyugat-európai királyi és főúri udvarok világába kalau-
zolja a hallgatóságot. A mesejáték főhősének viszontagságai
kicsikhez és nagyokhoz egyaránt szólnak, miközben megis-
merkednek az erdélyi és a nyugat-európai régi zene gyöngy-
szemeivel.

18 órától szintén a Codex együttes előadásában hallható a
Boldog ember, akinek sokra nincsen gondja – In memoriam
Pálóczi Horváth Ádám című előadás.

Mindkét előadás helyszíne a Mikó-vár. 
A Mikó-várban zajló koncertekre jegyet szükséges váltani.

A jegyekből befolyt összeget a fesztiválszervezők egy tehet-
séggondozó-alapba gyűjtik, amellyel támogatni kívánják a
helyi tehetséges zenészeket.

A fesztivál záróeseményeként 21 órától Simó József és a
Barozda együttes Virágom, virágom című online előadása kí-
sérhető figyelemmel. Simó József a Barozda együttes alapító
tagja, Svédországból kapcsolódik be a fesztiválba, és kap-

csolja be az együttes budapesti és csíkszeredai
tagjait. 

A fesztivál ideje alatt ingyen látogatható a
Csíki Székely Múzeum A csíksomlyói ferences
nyomda és könyvkötő műhely állandó kiállítása.
Online hangszerbemutató mindennap 
16 órától

A Csíkszeredai Régizenei Nyári Egyetem ta-
nárai idén arra vállalkoztak, hogy 10-15 perces
online bemutatókban népszerűsítik szeretett
hangszerüket az érdeklődők körében. A hang-
szerbemutatók a nyári egyetem és a fesztivál Fa-
cebook-oldalán kísérhetők figyelemmel az
alábbi program szerint:

Július 17., péntek, 16 óra: Csörsz Rumen Ist-
ván – nádnyelves fúvós hangszerek

Július 18., szombat, 16 óra: Kasza Roland –
ütőhangszerek

Július 19., vasárnap, 16 óra: Csata István –
viola da gamba
Tehetséggondozás és támogatás a Csíkszeredai

Régizene Fesztivál keretében
Az idei évben újdonságnak számít, hogy a fesztivál szer-

vezői egy zenei tehetségprogramot is létrehoztak, hogy a
helyi fiatal zenészek szakmai fejlődéséhez hozzájáruljanak.

Ennek érdekében a jegyeladásokból származó bevételt egy
ösztöndíjalapba gyűjtik az idei fesztivál és a fesztivál égisze
alatt a következő hónapokban szervezett koncertek során.

Az ösztöndíjalapba befolyó összeget nyilvános pályázat
útján fiatal zenészek vagy zenei pályára készülő diákok tovább-
tanulására, szakmai képzéseken való részvételére fordítják.

Továbbá bárki vásárolhat ún. mecénásjegyet a normál
jegyen túl. Azok, akik szeretnék támogatni ezt a célt, megte-
hetik egy vagy több 50 lejes mecénásjegy váltásával.

A jegyek a helyszínen, valamint online elővételben a kö-
vetkező linken keresztül vásárolhatók meg:
https://magtar.ro/veddahelyit/index.php/product.
Óvintézkedések

A szervezők ismételten felkérik a résztvevőket, hogy tart-
sák tiszteletben a jelenleg is érvényben lévő korlátozásokat.
A hallgatóságot tisztelettel kérik, hogy viseljenek maszkot,
és tartsák be az egymás közötti 2 méter távolságot.

Minden régizene-rajongót és érdeklődőt várnak szeretettel
a szervezők!

(közlemény)

Élő és online események a régizene-fesztivál hétvégi programjában
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A megjelölt sorokban, oszlopokban szereplő helyes megfejtéseket július 30-ig a
Népújság címére (Dózsa György u. 9. szám) beküldők – két személy – egy-egy könyvet
nyerhetnek. A pályázati szelvényt – a pályázat címével együtt – kérjük kivágni és a
borítékra ráragasztani. (Egy borítékban csak egy pályázati szelvény szerepelhet.) 

A két rejtvény azonos számú meghatározásait keverve közöljük. A megjelölt 
négyzetekbe kerülő betűket folyamatosan összeolvasva a ma már nem létező
marosvásárhelyi 2-es számú városi strand régi nevét kapjuk. Könnyítésül egy betűt
előre beírtunk.

VÍZSZINTES:  1. Prospektus – Verőér. 7. Utóirat, rövidítve – Varrni kezd! 8. A hét
egyik napja – Történelmi éra. 9. Hajófar – Ritka férfinév. 11. Fohász – Kemény héjú
gyümölcs. 12. Életút – Számszerű tény. 14. Ember, románul – A bór és a kén vegyjele.
15. Gépet megken – Kiadós ebéd, eszem-iszom. 18. Beteget gondoz – A Duna egyik mel-
lékfolyója. 19. Fát megmunkál – Ablakredőny. 22. Szibériai folyó – Ver. 23. Műsorszórás
– Gyerekfelügyelő. 25. Nemzetközi Olimpiai Bizottság – Norvég és argentin gépkocsi-
jelzés. 27. Állami illeték – Ollós állat. 28. Ős, felmenő – Amerikai egyetem. 30. Ellenérték
– Kiütés jele a ringben. 31. Eladósodott, hátralékos – Bármely helyen.     

FÜGGŐLEGES: 1. Romlott zsír jelzője – Ostoba. 2. Alarm – Fosztogat. 3. Dísz, ci-
coma – Ásványi fűszer. 4. Piros, angolul – Az urán, a kálium és a jód vegyjele. 5.
Tönkretesz, kárt okoz – Beszédmód. 6. Népi hosszmérték – Anekdota. 10. Papagájfajta –
Bírói palást. 13. Ragad – Hangsor. 16. Kormánypálca – Budapest része. 17. Erdei
gyümölcs – Vakáció, szünidő. 20. Sűrített takarmány – Hosszú női sál. 21. Nincstelen –
Rámol. 24. Durva, könyörtelen – Biliárdütő. 26. Le – Felhám, testet borító szövet. 29.
Német és thaiföldi autójelzés – Német személyes névmás.

Koncz Erzsébet

A JúLIUSI ÉVFORDULÓK (1.)
című pályázat nyertesei:

BANDI ANNA, Szováta, Virág u.
SÁNDOR JÓZSEF, Marosvásárhely, Nárcisz u.

A pályázati rejtvény megfejtése:
GOTTHARDI; HUSZÁR; BENCZÚR; EÖTVÖS; 

CHAMBERLAIN; LUDVIGH
Kérjük a nyerteseket, 

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

Megfejtés 
a július 10-i számból:

Ikrek: Görög-ház

Skandi: Nem félek a haláltól,
csak az élettől félek, mert élni 
azt jelenti: öregedés. 
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Szerkeszti: Kiss Éva 904.

VÍZSZINTES: 1. Földrajztudós, pap, egyetemi tanár, 100 éve hunyt el (Géza). 8.
Vércsoport. 10. Felénk. 11. Szövet. 12. Angol író, 150 éve született (Hilaire). 17.
Szárnyas állat. 19. Sodrás. 20. Hivatkozó. 21. Deklinál. 22. Angol sörféle. 23. Muzsika.
24. Q. 25. Dátumrag. 26. Albán folyó. 27. Zavarosan lát! 28. Táplálkozik a juh. 30. Ka-
pacitásegység. 31. Gépkocsi (röv.). 32. Lombardiai folyó. 33. Védelmez. 34. Könnyező.
36. Beszéd, tolvajnyelv. 39. Szerelem (latin). 41. Ráskai … (kódexmásoló apáca). 44. Női
szerzetes. 46. Gépkocsi. 48. Üres tér! 49. Firenze folyója. 51. Szellemesség, vicc. 53.
Elem, vegyjele: La. 55. Kertész, gyümölcstermesztő, 150 éve született (István). 56.
USA-beli hegedűs, 100 éve született (Isaac).

FÜGGŐLEGES: 1. A cérium és a szén vegyjele. 2. A cirkónium vegyjele. 3. Női név
(máj. 3.). 4. Reakcióba lép. 5. Cári parancs. 6. Habzó ital (nép.). 7. Páros szál! 8. Női név
(okt. 7.). 9. Jókai egyik hőse (Iván). 12. Vegyész, egyetemi tanár, MTA-tag, 125 éve
született (Aladár). 13. Női név (dec. 16.). 14. Sokhúrú hangszer. 15. Kellemes rész! 16.
Rövid sánc a sakkban. 18. Solohov csendes folyója. 21. Elasztikus alkatrész. 22. Az ottani
helyről. 24. Kicsinyítő képző. 26. … es Salaam, tanzániai város. 28. … tesz (becsap). 29.
Adam párja. 30. Erősen tudakol. 32. Az antenna feltalálója. 34. Save our (S.O.S.). 35.
Nyelvész, műfordító, MTA lev. tag, 125 éve halt meg (Ferdinánd). 37. Idegen tánc.
38. Szívós vasötvözet. 40. E nap. 42. A metán után következik. 43. Zólyomi ispán, Károly
király híve (kb. 675 éve hunyt el). 45. Arab férfinév. 47. Egy (angol). 50. Arcatlan! 52.
Római 200. 54. Teker a szélein!

L.N.J.
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KOBAK KöNYVESBOLT

Marosvásárhely,
győzelem tér 

18. szám, 

www.bookyard.ro

E. DANTES
BöRTöNE

Ð
…-SZOMJAN

MEgINT

HARANg
BELSEJE!

Ð
gABONA-
TÁROLÓ

Ê

p

q q q Ð

AMPER

HABZSOL

gIBRALTÁR
NÉVADÓJA

u

Ê q VILÁgOS
ANgOL SöR

LENgYEL 
LÉgICÉg

u

SZIMBÓLUM u
q OLT-

PARTOK!
HALOVÁNY

LESZ

u
ELBOCSÁT BORÓKA-

PÁLINKA

Ï
VEDEL

ESŐJELZŐ
KöLTŐI
SÓHAJ

u q

Ê

q q Ð

Ê ÁLLATI 
ELEDEL

…SÁNDOR
(íRÓ)

u q ZAJLIK 
A JÉg

KANCA

u

BIZONY

KAPITÁNY
(gYALOgO-

SOKNÁL)

u q PELUS

FŐNÉV-
KÉPZŐ 

u q

Ê q KAFTÁN-
DARAB!
ÁLLAM

(FRANCIA)

u

…BARNA
(CSERESZ-

NYE)
HAJCSIPESZ

u BUZgALOM
(FRANCIA)
NEHEZTEL

u q

Ê CSEH ÉNE-
KES (KAREL)

PECEK

u q HOSSZúSÁg
JELE

MOPED

u

A. TOMBA
SPORTSZERE
A TETEJÉRE

u KEVEREDETT
VÉR!

IDEgEN 
LEVEgŐ

u q FR. TERÜLET-
MÉRTÉK

AM. KUKORI-
CAPÁLINKA

u q

Ê CSöKöNYöS

SZEgÉLYDíSZ

u q q

göRögOR-
SZÁg AZ
OLIMPIÁN

u
q

TYúKHANg

MEZŐ

u SEBÉSZET
RÉSZE!

…DEREK
(SZíNÉSZNŐ)

u

BUgYOg
MACSKA-
FRöCCS

u q
LENgEDEZ

A PINCÉBE

u q

Ê VASALÁS
RUHÁN
FÉLÉV!

u q
FÜgg

EgYEL

u EgYF. SAKK-
FIgURA
(RöV.)

Kilyén 
levente

Ê

q q
ŐRIZ u

q

1

EL

L

Ü
2

Szókratész 
aforizmája 

a házasságról

3



2020. július 17., péntek ________________________________________________ REKLÁM __________________________________________________ NÉPÚJSÁG 17

(F
ize

tet
t h

ird
eté

s)

A Carit-San Medical rendelőintézet 
ingyenes

laboratóriumi vizsgálatra
és pszichiátriai szakrendelésre várja az érdeklődőket 
családorvosi, illetve szakorvosi küldőpapír alapján. 

Laboratórium: 0265-250-874,
Aurel Filimon utca 15. szám

Járóbeteg-rendelő: 0265/269-172,
Mihai Viteazul utca 42. szám.

www.caritsanmed.ro



Egy évvel ezelőtt még csak álom volt az, hogy
Székelybő maroknyi reformátusának új lelki
hajléka épüljön, ma már hisznek abban, hogy
ez megvalósulhat. Az alig félszáz hívő temp-
loma két előző istenháza romjain „hajtott ki”.

A délutáni csendben az álom is csak álmodni mer a
mintegy nyolcvan lakosú Székelybőben. A dombtetőn
a hosszú évtizedek romlása után a magyar kormány tá-
mogatásával megújuló katolikus templom hirdeti a
völgy zsákfalujába érkezőnek, hogy még nem veszett
el a maroknyi székely, s a tavaly befejezett aszfaltút-
építés talán meg is állíthatja a fogyást ezen a települé-
sen. A fákkal borított domboldalon egy másik
templomnak is helye van alig száz méterre a katoliku-
sokétól: immár negyedik, ezúttal időtállónak tervezett
hajlékuk építését kezdték el a reformátusok.
Megtették az első lépéseket

Tavaly novemberben láttak hozzá a székelytompai
református missziói egyházközséghez tartozó székely-
bői gyülekezet régi templomának lebontásához, amikor
számlájukra 100 ezer lej érkezett a bukaresti vallásügyi
államtitkárságtól egy pályázati kérés nyomán. Ekkor
már értelmét látták megtenni ezt a lépést: ha a régi
templomot lebontják, és elkezdik egy új építését, ha el-
indul a folyamat, már könnyebben találnak támogató-
kat is ügyüknek – mondta el lapunknak Gáspár István
református lelkész. A régi templomot 2004-ben javí-
tották ugyan, de a következő tizenöt évben állaga to-
vább romlott, a vályogfal folyamatosan lehámlott, a
szinte alap nélküli épület az aláfalazás ellenére is to-
vább süllyedt. A lelkész a szakemberek véleményét is
kikérte, majd közölte a gyülekezettel, hogy új templom
építésére lesz szükség. A gyülekezeti tagoktól nem szá-
míthattak saját pénzalap biztosítására, ugyanis ezen a
félreeső településen a mindennapit megszerezni is gon-
dot jelent. A régi templom lebontásában viszont mun-
kagépekkel vagy kézi erővel, önkéntesen részt vettek
a hívek, így csakhamar lekerült a kis templom torony-
sisakja, tornya, majd a falak is megadták magukat. Az
új templom építésére már előzőleg megkötötték a szer-
ződést egy székelytompai vállalkozóval, így csakha-
mar elkezdték az új épület alapozását is. Kezdetben
úgy gondolták, hogy elég lesz a másfél méter mély
alap, de a földtani tanulmányok mást mutattak, és ez a
munkálat során be is igazolódott: ennél mélyebben kel-
lett keresni az alapozáshoz szükséges szilárd réteget.
Ugyanis az előző templom is egy még korábbi elődje
helyére épült, ezért a domboldalon álló kert tulajdon-
képpen csupa töltés, ezért általában 2,5, de néhol 3
méter mélységig is le kellett ásni 60-80 centiméter szé-
lességben, hogy aztán hatalmas mennyiségű vasbeton
felhasználásával decemberre elkészüljön az alap és az
épület aljzatbetonozása. Még néhány bála tégla meg-
vásárlásával, 102 ezer lejes kiadással zárhatták az évet.
További támogatás érkezik

Az elszámolás után újabb pályázatot nyújtott be a
lelkész Bukarestben, ugyanis mintegy 800 ezer lejre

volna szükség az új templom teljes elkészítéséhez és
átadásához. A kitörő koronavírus-járvány bizonyta-
lanná tette az építkezés folytatását, aztán Tóth Sándor
polgármester biztatására a lelkész megkereste Császár
Károly szenátort, aki már tavaly segítségét ígérte az
építkezés ügyében. A honatya utánanézett az ügy állá-
sának a fővárosi hivatalokban, és nemrég értesítette az
egyházközséget, hogy 500 ezer lejre számíthatnak,
ugyanis a teljes költségvetést nem támogatják az ál-
lamtitkárságon, a terveket, tanulmányokat és a terep-
rendezést más forrásokból kell fedezni, ugyanúgy
eszközökre, berendezési tárgyakra, műszaki kiadásokra
sem fordítanak támogatást, ám a tulajdonképpeni épí-
tést finanszírozzák. Az összeg folyósítására még ebben
a hónapban számíthat az egyházközség, így hamarosan
ismét megjelennek az építők. A lelkész úgy véli, az
idén nemcsak fedél alá kerül az épület, hanem a nyílá-
szárók beszerelése és a belső vakolás is szóba jöhet.

A gyülekezet lelkésze, ft. Kató Béla református püs-
pököt is felkereste az építkezés ügyében, a főpásztor
az év végén vagy a következő év elején tudna foglal-
kozni ezzel, így a bőiek reménykednek, hogy talán si-
kerül magyar kormánytámogatást szerezni azokra a
kiadásokra és munkálatokra, amelyeket a bukaresti ki-
utalás már nem fedez.
A könyvtárba költöztek

A gyülekezet jelenleg 36 lelket számlál, és még van
nyolc-tíz, aktív gyülekezeti élet jelét nem mutató re-
formátus személy a faluban.

A templom lebontása azonban nem zavarta meg a
gyülekezeti életet, a lelkész azóta is kéthetente tart is-
tentiszteletet, erre a célra a művelődési otthon könyv-
tárát találták megfelelőnek, és az önkormányzat is
beleegyezett ennek használatába. Egyedül a konfirmá-
ciót nem szerették volna itt tartani, ezért az egyetlen
bői konfirmandus két székelymosoni társával a szom-
szédos település csodálatos kis műemlék templomában
tett hitvallást az elmúlt hét végén.
új köntösben a többi templom is

Gáspár István tizennyolc éve szolgál a missziói egy-
házközségben, de a pasztorációs munka mellett a temp-
lomok állapotára is figyelt. Az anyagyülekezetnek
számító tompaiak templomának felújítására a román
vallásügyi államtitkárság nyújtott egy bizonyos össze-
get, de a munkálat teljes befejezésére a magyar kor-
mány támogatásával kerülhetett sor tavalyelőtt egy
négyéves folyamat során. Tavaly a magyar kormány
támogatásával végeztek külső-belső felújítást a nyá-
rádgálfalvi leánygyülekezet templomán is. Annál na-
gyobb, teljes felújítást jelentő beruházás 2010–2016
között történt a ma 240 éves székelymosoni református
templomnál, ahol bukaresti és budapesti minisztériumi,
valamint helyi és megyei önkormányzati támogatások-
kal újult meg a Tholdalagi Krisztina és Haller Zsig-
mond grófok által építtetett barokk-klasszicista
templom. A székelysárdiak temploma már előzőleg
megújult, így ott nem kellett ilyen beruházásban gon-
dolkodni, ezért idén a harangokat villamosították, aho-
gyan előzőleg a tompai templomban is.

A többi templom sem romos: 2016-ban a teljes felújításon átesett mosonit is megáldhatták Fotó: Gligor Róbert László

REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, GARÁZSKAPUK és
egyéb árnyékolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy vá-
lasztékban. 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, temet-
kezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534.
(20875-I)

HENI MED CENTER – INGYENES ORVOSI KIVIZSGÁLÁS
KÜLDŐPAPÍRRAL: reumatológia (gerincfájás, térd-, váll- és csípő-
panaszok); belgyógyászat. KEDVEZMÉNYES ÁRAK: bőrgyógyá-
szat; neurológia;  ultrahangos kivizsgálás; allergológia; immunológia;
doppleres ultrahangvizsgálat. Tel.: 0770-310-944. Cím: Pr. Dr. Ghe.
Marinescu u. 47/3. szám (November 7.). (64879-I)

A TIMKO PÉKSÉG alkalmaz FÉRFI MUNKATÁRSAT a pékségbe
és NŐI MUNKATÁRSAT üzleteibe. Telefon: 0756-128-310 vagy
0756-128-313. (64779-I)

A KOVÁCS PÉKSÉG NŐI és FÉRFI MUNKAERŐT alkalmaz a
marosszentgyörgyi péküzembe. Tapasztalat nem szükséges. Ajánla-
tunk: vonzó bérezés, 8 órás munkaidő, ételjegyek, utazási költsé-
gek megtérítése. Jelentkezni a 0744-403-114-es telefonszámon.
(64875-I)

A TORDAI CÉG alkalmaz hús- és hentesáruüzletébe KASSZÁS-
NŐT. Tel. 0744-681-130. (22174-I)

ÁLLATGONDOZÓT alkalmazunk tanyára teljes ellátással. Tel.
0744-624-809. (22174-I)

KFT. SEGÉDMUNKÁST alkalmaz asztalosműhelybe. Tel. 0721-
458-860. (64889-I)

A PC HOUSE RAKTÁRI DOLGOZÓT alkalmaz áru előkészítésére
és csomagolására. Az átlagosnál jobb kereseti lehetőség!  Az önélet-
rajzokat kérjük e-mailben a jobs@multiplan.ro címre elküldeni, vagy
személyesen a cég székhelyére, a Maros utca 17. szám alá benyújtani.
(64887-I)

A VETA KFT. varrógépek javítására szakosodott MŰSZERÉSZT al-
kalmaz. Vonzó fizetést ajánlunk. Tel. 0788-481-753. (64888-I)

KFT. RAKTÁRI MUNKÁST alkalmaz. Tel. 0721-458-860. 
(64890-I)

ÉPÍTKEZÉSI MUNKÁT VÁLLALUNK. Tel. 0770-621-920.
(8027-I)

LÉPCSŐKET ÉS KORLÁTOKAT gyártó cég munkatársakat al-
kalmaz a következő beosztásokba: LAKATOS; HEGESZTŐ; ASZ-
TALOS; SEGÉDMUNKÁS. Érdeklődni naponta 9–16 óra között a
következő telefonszámon: 0755-541-665. (8088-I)

ÖNKISZOLGÁLÓ ÉLELMISZERÜZLETBE Marosvásárhelyen
ELÁRUSÍTÓNŐKET alkalmazunk. Tel. 0722-404-679. (22142-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat
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TÁJÉKOZTATÓ
Tisztelt páciensek!

Az MCA Health Care orvosi laboratórium folyamatosan a be-
tegek rendelkezésére áll, és a fokozott biztonsági előírásokat be-
tartva, a COVID–19-járvány idején is elvégzi az egészségügyi
biztosítópénztár által megtérített laboratóriumi vizsgálatokat.

Laboratóriumi mintavételre hétfőtől péntekig 7–11 óra között
várjuk önöket.  

Hittel és csendben végzett munkával
Idén tető alá kerül a bői templom

gligor Róbert László



ADÁSVÉTEL

VESZEK régi festményeket, képkere-
teket, paraszttárgyakat, antik bútoro-
kat stb. Tel. 0731-309-733. (7978-I)

ELADÓ egy hektár terület olcsón
Jedden. Tel. 0745-616-246. (8024-I)

TŰZIFA eladó. Tel. 0751-377-701. (8025)

TŰZIFA eladó. Tel. 0752-578-568. (8025)

ELADÓ 36 ár beltelek Nyárádreme-
tén, a Vármező felé eső részen, rálá-
tással a Bekecsre. Érdeklődni a
0741-136-012-es telefonszámon.
(8059-I)

ELADÓ héjatlan tökmag. Tel. 0747-
480-255. (8033)

ELADÓ kemény tűzifa házhoz szállítva.
Tel. 0745-793-465, 0748-759-157. (8018)

A NIKI PARK üzlet elad jutányos áron új
ágybetéteket bármilyen méretben.
Garantált minőség. Nyugdíjasoknak 20%
kedvezmény. 1989. December 22. út
113/A sz. (22128)

ELADÓ tűzifa. Tel. 0744-101-614.
(8058-I)

BÚZÁT vásárolunk. Tel. 0722-396-
107. (sz.-I)

ELADÓ terület Jedden (Livezeni). Tel.
0741-576-235. (8057-I)

ELADÓK: 3 darab 120 literes mű-
anyag bidon, kombinált hűtőszekrény,
aragázkályha, melegítőkályha. Érdek-
lődni délutánonként a 0770-170-408-
as telefonszámon. (8052-I)

ELADÓ Ileana varrógép. Tel. 0745-
996-819. (8004)

RABLAPROGRAMBA illő autót vá-
sárolnék. Az elszállítását és forgalom-
ból való törlését vállalom. Tel.
0748-882-828. (8081-I)

VÁSÁROLOK Mobra, Hoinar, Car-
paţi mororkerékpárokat, illetve alkat-
részeket. Tel. 0744-339-766. (p.-I)

ELADÓ szemes kukorica. Tel. 0753-
820-829. (8089-I)

LAKÁS

ELADÓ 2 szoba-összkomfortos, má-
sodik emeleti lakás kétszintes tömb-
házban, központi zónában. Ér-
deklődni a 0742-609-878-as telefon-
számon 8-20 óra között. (8041-I)

KIADÓ egy szoba orvostanhallgató fi-
únak. Tel. 0365/420-898. (8014-I)

ELADÓ 2 szobás lakás, vagy csere is
érdekel egy garzonnal. Tel. 0745-996-
819. (8004)

KIADÓ szobát keresek Szászrégenben.
Tel. 0740-665-808. (8054)

ELADÓ ház a Vár sétány környékén.
Tel. 0741-224-592. (8062-I)

ELADÓ ház (2006) 60 ár felparcellázható
telekkel Marosszentgyörgyön, főúton,
közel a Selgroshoz; 53 ár telek
Nyárádremete (Eremitu) területén, 4 km-
re a szovátai polgármesteri hivataltól,
aszfaltos főút mellett, 165 méteres
nyitással. 6.000 euró. Tel. 0744-438-594.
(22128)

ELADÓ 3 szobás, I/IV. emeleti, 67 m2-es
tömbházlakás a Kövesdombon. Tel.
0766-869-613, 0731-490-745. (8077)

ELADÓ teljes felújításra szoruló ház,
egyedül az udvaron, 517 m2 területtel,
közel a nagyállomáshoz. 60.500
euró. Tel. 0754-034-906. (8087-I)

ELADÓ garzon a Nicolae Bălcescu
utcában, II. emeleten, szépen beren-
dezve, nem igényel befektetést. Ára:
23.500 euró. Tel. 0740-649-573.
(8094-I)

KIADÓ teljesen felszerelt háromszo-
bás lakás egyetemisták részére a Tu-
dorban, a Fortunánál. Tel.
0741-392-529. (8101-I)

TÁRSKERESÉS

70 ÉV FELETTI FÉRFI vagyok,
egészséges, szenvedélymentes. Sze-
retnék megismerkedni egy kedves, 60-70
év közötti hölggyel.  Marosvásárhelyen
lakom egy kis csendes utcában, kertes
házban. Ha megismerjük egymást,
közösen könnyebb lesz. Leveled küldd 
el a Népújság szerkesztőségének 
72-es szobájába, a „Lávánda” jeligére.
(8092)

ELVESZETT

ELLOPTÁK Bogdan Patrick-Krisztián
névre szóló könyvtári belépőm és iskolai
igazolványom. Semmisnek nyilvánítom.
(8098)

MINDENFÉLE

KŐMŰVESMUNKÁT, festést vállalok.
Tel. 0752-798-997. (8049)

AUTOMATA MOSÓGÉPEK, MOSO-
GATÓGÉPEK, mikrohullámú sütők,
porszívók, gáz- és villanykályhák ja-
vítását vállaljuk az ügyfél lakásán,
bárhol Maros megyében. Kelemen
szerviz. Tel. 0265/243-294, 0745-560-
092. (7675-I)

JÓSOLOK kártyából és kávéból. Tel.
0742-614-602. (6607)

FŰNYÍRÁST, permetezést, metszést
vállalunk. Tel. 0770-621-920. (8027-I)

ÉPÍTŐCÉG 15%-os kedvezménnyel
vállal háztetőkészítést, tetőfedést Lin-
dab cserépből, cserépforgatást, külső
és belső munkálatokat, javítást, kerí-
tés- és kapukészítést, bontást is. Tel.
0747-634-747. (8027-I)

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT válla-

lok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.

Tel. 0744-966-747. (22103-I)

REFLEXOTERÁPIA, masszázs, ak-

kupresszúrás kezelések, testformá-

lás, zsírégetés speciális gépekkel.

Tel. 0744-796-387, honlap: 

www. therapyplus.ro (22138-I)

TERMOPÁN ABLAKOK és ajtók ja-

vítása, szúnyogháló készítése. Tel.

0771-383-725. (8080-I)

ÁCSMUNKÁT, tetőfedést bármilyen

cseréppel, cserépforgatást, kültéri és

beltéri építkezést vállalok. Tel. 0758-737-

660. (7953)

TETŐFEDŐ KFT. Baja van a tetővel?

Ázik be a háza? Minőségi munkát

szeretne? Ha minőségi munkát sze-

retne, akkor válasszon minket! Cé-

günk garanciás munkát vállal. Tel.

0742-344-119. (8090-I)

AUTOMATA mosógépeket és hűtő-

szekrényeket javítok. Tel. 0755-825-

502. (8102-I)

FUVART, bútorhordást vállalunk sze-

mélyzettel, külföldre is, valamint tör-

melékszállítást. Tel. 0749-543-104.

(-I)

VÁLLALUNK tetőfedést bármilyen

lemezzel és cseréppel, csatorna- és

bármilyen javítást, szigetelést, ács-

munkát, cserépforgatást. Tel. 0740-

635-030. (8105-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Kegyelettel emlékezünk PETELEI

ROZÁLIÁRA halálának első év-

fordulóján. Nyugodj békében,

drága mama, és tudd, hogy szá-

munkra örökké élni fogsz. Szeret-

tei. (sz.-I)

Az  évek telnek, de mi mégsem

tudunk feledni téged. Életünk leg-

szomorúbb napjára emlékezünk

július 17-én, a drága férj, tata,

dédtata, DASCĂL FERENCZ halá-

lának 5. évfordulóján. Emléked és

szereteted szívünkben mindig

élni fog. Feleséged, Délia, Misu,

Tünde, Milán családjukkal együtt.

Nyugodj békében, drága tatikánk!

(8084)

ELHALÁLOZÁS

Egy ragaszkodó osztálytárs, 

KISS BORBÉLY ERZSÉBET 

távozását szomorúan vettük tu-

domásul.

Az  egészségét ért sok megpró-

báltatás ellenére, egy osztálykö-

zösségnek aktív, kedélyes

résztvevője volt,  mosolygós, hu-

moros jelenléte hiányozni fog

mindnyájunknak, akik egy közös-

séghez tartoztunk. Nyugodjon

békében!

A Nyárádszeredai Líceum 1976-

ban végzett évfolyama. (sz.-I)

Megrendülten, fájó szívvel tudat-

juk, hogy a drága férj, szerető

édesapa, após és nagytata, apa-

társ, rokon, hűséges barát, jó

szomszéd, 

NAGY LAJOS 

életének 83. évében tragikus kö-

rülmények között elhunyt.

Temetése július 17-én, pénteken

15 órakor lesz a Jeddi úti temető-

ben, Jehova Tanúi szertartása

szerint.

A részvétel a távolságtartás sza-

bályainak tiszteletben tartásával

engedélyezett.

A feltámadásba vetett hittel és a

viszontlátás reményében búcsú-

zik tőle felesége, Éva, fia, István,

lánya, Évike, menye, Katalin és

unokái: Jáhel és Debora. (8096-I)
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A hirdetési rovatban 

megjelent közlemények,
reklámok tartalmáért 

a hirdetésfeladó 
vállalja a felelősséget!

A marosvásárhelyi székhelyű
Fomco Cégcsoport 

egy innovációorientált, dinamikusan fejlődő szervezet, amely
többek között ingatlanberuházással és -értékesítéssel,

kamionszervizzel, gépjármű-kiegészítők kis- és
nagykereskedésével bel- és külföldre, gPS-

flottamenedzsment-rendszerek értékesítésével és
működtetésével, bútorgyártással, napelemes

energiatermeléssel, képzéssel stb. is foglalkozik.
Terveink szerint ez év őszén indítjuk el ismét a nagy sikerű

Pegazus kurzusunkat, ahol fejlődni, tanulni akaró
munkatársakat, jelölteket képezünk, akiknek a sikeres vizsga

után vezetői és kulcsemberi
beosztásra teszünk állásajánlatot.

Jelentkezni motivációs levéllel lehet, amelyben kérjük
megfogalmazni a fejlődésének indokát és a célját. A

motivációs levél beérkezése után Skype-konzultációra
megkeressük.

karrier_cariere_career@fomco.ro
Tel.: 0724-566-100

Meggyötört lelkem csupa könny és
bánat, 
a virágos rét nélküled sivár és száraz.
Megszakad a szívem, mert örök búcsút
vettél,
csillagok közt a legfényesebb lettél.
Angyali mosolyod nem ragyog rám
többé,
de te a szívemben élsz mindörökké.
Bennem él egy arc, egy meleg tekintet,
egy simogató kéz, egy sóhaj, egy lehelet.
Bennem él a múlt, egy végtelen szeretet,
amit tőlem soha senki el nem vehet. 
Egy a reményem, mely éltet és vezet,
hogy egyszer még találkozom veled.
Könnyhullatva, fájó szívvel emlékezem július 17-én a nyomáti
születésű KOVÁCS JÓZSEF marosvásárhelyi lakosra halálá-
nak 3. évfordulóján. 
Emlékét őrzi bánatos felesége, Margit. (8075)
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Viselj maszkot,
mert

megmentheti
az életed!

Vigyázz arra,
hogy:

• mossál kezet/fertőtlenítsd,
mielőtt a maszkot megérintenéd.

• ellenőrizd, hogy a maszk ne
legyen szakadt vagy lyukas.

• a maszk színes oldala legyen
kívül.

•  a maszk fémszállal áthúzott
részét igazítsd az orrodhoz.

• a maszkot a gumifüllel rög-
zítsd a füledre.

• úgy helyezd fel a maszkot,
hogy takarja mind az orrodat,
mind a szádat.

• a maszkot úgy távolítod el,
hogy a gumit leemeled a füled-
ről.

• a használt maszkot tartsd
távol magadtól és más felületek-
től.

• a maszkot mindig lehetőleg
fedeles szemeteskosárba dobd.

• miután eldobtad, mossál
kezet vagy fertőtlenítsd.

Vigyázz arra,
hogy NE:

• használj szakadt vagy nedves
maszkot.

• csupán a szájadat vagy az or-
rodat takard el.

• maradjon rés a maszk és az
arcod között.

• érintsd meg kézzel használat
közben a maszkot.

• viselj olyan maszkot, amely
nem áll fixen az arcodon.

• érintsd meg a maszk belső
felét.

• távolítsd el a maszkot, ami-
kor beszélsz valakivel.

• hordd a maszkot az állad
alatt.

• kerüljön az általad használt
maszk más keze ügyébe.

• használd újra az egyszer
használatos maszkot.

Viselj maszkot,
mutasd meg,

hogy felelősség-
teljes ember

vagy!


