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Augusztus 20. 938 évvel ezelőtt ezen a napon avatták
szentté I. István királyt, aki 1020 évvel ezelőtt, koronázási
ünnepségét követően megteremtette a 919 évig fennálló Magyar Királyságot. Viszontagságos, viharos, háborúkkal és
belviszállyal terhelt és terhes szűk ezer év volt ez – voltunk
európai nagyhatalom és szétzilált, ízekre szaggatott ország,
támadtak bennünket keletről, nyugatról, de legfőképpen délről, sokszor nyertünk, és sokszor legyőztek, de mindmáig
fennmaradtunk. Hogy mi volt itt azelőtt, hogy honnan jöttünk, nos, azt valójában senki sem tudja pontosan. A kanonizált, jelenleg is érvényes, 19. századi elméleteket a
finnugor eredetről és a honfoglalásról egyre többen vonják
kétségbe – egyesek, kissé elrugaszkodottan, sumer, szkíta és
egyéb ősökről beszélnek, mások a hun rokonságot tartják
valószínűnek, és egyre elfogadottabb a kettős honfoglalás
elmélete is (ezt egyébként genetikai kutatások és bizonyítékok is alátámasztják). Tény, hogy miután a Római Birodalom feladta tájainkat, hatalmas, évszázadokon át tartó
informatikai vákuum keletkezett, adataink, megbízható forrásaink igencsak hiányosak, és sok esetben nem túl hitele-

Emberek a múltból

sek. Az is tény, hogy számos kisebb-nagyobb népcsoport és
törzs vert itt tanyát, és megbízhatóbb adatokkal csak az István király uralkodásától, illetve az azt követő időszak óta
rendelkezünk. Hogy keletről jöttünk, az biztos, de nem tudjuk
pontosan, hogy miért és mikor. Mindennek ellenére István
királynak vaskézzel és vasakarattal sikerült egy ezer évig
fennmaradó királyságot létrehoznia, konoksága, politikai
éleslátása, nagyszerű stratégiai érzéke és minden bizonnyal
kimagasló intelligenciája révén az addig rablóbandaként
kezelt magyarság szinte egy csapásra a középkori Európa
elismert és szentesített királysága, történelmi viszonylatban
pedig nem sokkal később nagyhatalma lett. És valamit örökölhettünk az őseinktől – a harcos attitűdöt, a szabadságszeretetet, az igazságérzetet, a büszkeséget és a sok esetben
visszafelé elsülő konokságot –, mert minden korabeli realitásérzet és átugorhatatlannak tűnő akadály, szinte teljes országmegsemmisülés és elvesztett háborúk sorozata, a pár
briliáns királyunk és fejedelmünk mellett az országot az évszázadok során vezető, sok esetben külföldi idióták hada ellenére is megmaradtunk. Itt vagyunk, élünk. Ezer év van a
hátunk mögött.
Sokan mondják, hogy nem vagyunk barátságosak, nem vagyunk összetartók, hogy a „Dögöljön meg a szomszéd kecs-

kéje is” mottó szerint élünk. Ugyanakkor nagyon sokan –
főleg nem magyarok – azt állítják, hogy vendégszeretők vagyunk, civilizáltak, megbízhatóak, és nagyon összetartunk,
főleg a bajban, és ezért irigyelnek minket, de legalábbis felnéznek ránk. Az igazság itt is valahol félúton lehet. Tény, hogy
nincsen amiért szégyenkeznünk. Erősek voltunk és vagyunk,
mert megmaradtunk. Ne merjünk kicsik lenni. Nemrég egy
külföldi, politikai jellegű adást néztem egy nemzetközi, angol
nyelvű adón, ahol Magyarországról is szó esett. Egy amerikai
veterán az egyik közösségimédia-oldalon szólt hozzá a tartalomhoz. Dicsérte az ’56-os magatartásunkat és azt, hogy
ameddig csak lehetett, a második világháború során is védtük
az ország lakosságát, nemzetiségtől függetlenül. Mint írta:
„Magyarok. Az egyik legjobb, legkeményebb, legkulturáltabb
és legtisztességesebb törzse a Régi Európának. Isten áldja
meg őket akkor és most!”
Ha egy idős amerikai katona, egy harcedzett átlagember
így gondolkodik rólunk, akkor legyünk méltók ehhez a véleményhez. Ne siránkozzunk, ne panaszkodjunk, ne irigykedjünk, és a napi politikán, annak jó, avagy kevésbé jó döntésein
felülemelkedve legyünk büszkék arra, hogy honnan jöttünk és
kik vagyunk. A Régi Európa egyik, mindmáig fennmaradó törzse. Azé az Európáé, amely lassan már nem is létezik.
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A Nap kel
6 óra 26 perckor,
lenyugszik
20 óra 24 perckor.
Az év 232. napja,
hátravan 133 nap.

Ma ISTVÁN,
holnap SÁMUEL
és GRÁCIA napja.
SÁMUEL: héber eredetű, jelentése: Isten meghallgatott.
Női változata a Samuella.

IDŐJÁRÁS

A Mátyás király álruhái Kolozsváron

VALUTAÁRFOLYAM

BNR – 2021. augusztus 19.

Változó idő
Hőmérséklet:
max. 24 0C
min. 8 0C

1 EUR

1 USD

100 HUF

1 g ARANY

4,9278

4,2143

1,4028

242,3477

A csütörtöki lottóhúzás nyerőszámai

13, 17, 25, 23, 16 + 8

NOROC PLUS: 1 5 6 5 5 4

40, 38, 5, 25, 7, 13

NOROC: 3 3 0 2 2 6 6

2, 9, 30, 21, 8, 26

SUPER NOROC: 8 4 1 3 4 8

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

Megyei hírek

Megjelent a sertéspestis
Mezőpanit községben

A sertéspestis megjelenése miatt Csittszentiván védett övezet lett, a község többi települését megfigyelési zónába sorolták. A védett és megfigyelési zónában tilos a sertések
szállítása, kivéve a tranzitot, amikor megállás nélkül haladnak át a településen. A védett övezetben az állatokat klinikai megfigyelés alatt tartják. Az elhullt sertéseket szigorúan
tilos a ház környékén vagy a határban elásni, a tetemeket
az önkormányzat saját költségén szállítja el. A hivatalos eljárás szerint azokban a gazdaságokban, ahol beteg egyedeket találnak, a többi sertést is elpusztítják. Azok, akik
még nem tették meg, jelentsék be állományukat az állatorvosnál és a polgármesteri hivatalban, mert ha nem teszik
meg, a sertések elhullása esetén nem jogosultak kárítérítésre – közölte Bodó Előd Barna, a község polgármestere.

Közel 800 munkahelyet ajánlanak

A Maros Megyei Munkaközvetítő Hivatal 794 munkahelyet
hirdetett meg. A gazdasági egységek minőségellenőröket,
mérnököket, kereskedelmi és vendéglátóipari szakembereket, árukezelőket, szerelőket, őröket és szakképzetlen
munkásokat alkalmaznak. Az érdeklődők a munkaközvetítő
Facebook-oldalán (AJOFM Mures) is megtekinthetik az aktuális ajánlatokat.

Elkezdődött a beiratkozás
a kántor-tanítóképzőbe

Augusztus 16-tól, hétfőtől lehet beiratkozni az Erdélyi Református Egyházkerülethez tartozó kántor-tanítóképzőbe,
amely a Károli Gáspár Református Egyetem székhelyen kívüli tagozata. A tanító-óvodapedagógus szak nappali tagozatán tandíjmentes helyekre, a levelező tagozaton részben
költségtérítéses helyekre várják a jelentkezőket. Levelező
tagozaton kétéves posztliceális kántorképzésre is lehet jelentkezni, amelyen megszerezhető az egyházkerületi kántori oklevél. A kántor szakot a református, római katolikus,
unitárius, evangélikus és baptista felekezetű hallgatók
közül bárki felveheti. A jelentkezés és beiratkozás szeptember 4-ig tart, az alkalmassági vizsgákra szeptember 14-én
kerül sor. Érdeklődni lehet a 0737-789-930-as telefonszámon 9–13 óra között, illetve a kantortanito@gmail.com email-címen.

Terápiás program

A Bonus Pastor Alapítvány augusztus 30-a és szeptember
10-e között 12 napos terápiás programot szervez szenvedélybetegeknek és felnőtt hozzátartozóiknak. Várják mindazok jelentkezését, akik változtatni szeretnének alkohol-,
játék- vagy társfüggőséggel terhelt életmódjukon. Helyszín:
Magyarózd, Terápiás Otthon (Marosludastól 15 km-re). Jelentkezési határidő: augusztus 26. Jelentkezni, további
részletek felől érdeklődni Deé Lukács Évától lehet a 0265254-460-as telefonszámon.
Hírszerkesztő: Mezey Sarolta

Az Erdélyi Hagyományok Háza Alapítvány szervezésében augusztus 21-én, szombaton délelőtt 11 órától a Kolozsvári Magyar Napok keretében a Maros
Művészegyüttes bemutatja a Mátyás király álruhái című
zenés-táncos mesejátékát, amelynek a Kolozsvári Magyar
Opera ad otthont.
Hunyadi Mátyás személye történelmünk egyik legkiemelkedőbb alakja, aki a népmesék világában is kimagasló,
mindenki által kedvelt egyéniség. A mesejátékban felelevenítenek hármat a gyerekek által legkedveltebb Mátyás-

történetek közül: A kolozsvári bíró, Egyszer volt Budán
kutyavásár, valamint Az igazmondó juhász című történeteket. Rendező: Varga János, zene: Bonczó István, jelmezek: Bandi Kati, tánckarvezetők: Farkas Sándor és Kásler
Magda, igazgató: Barabási Attila-Csaba.
Az előadáson regisztráció nélkül, díjmentesen lehet
részt venni. Helyfoglalás az érkezés sorrendjében. A résztvevők a Kolozsvári Magyar Napokon érvényben lévő
intézkedéseket
kell
betartsák.
egészségügyi
(közlemény)

Szibériai sorsok

A kisinyovi Mihai Eminescu Nemzeti Színház vendégjátéka

A Petru Hadârcă által rendezett, Margareta CemărtanSpânu és Ion Moraru emlékirataiból adaptált Szibériai sorsok című produkció augusztus 22-én, vasárnap 19 órakor
vendégszerepel a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Nagytermében. A kisinyovi Mihai Eminescu Nemzeti Színház
román nyelvű előadását a nézők magyar felirattal követhetik.
Az előadás Besszarábia szovjet megszállása idején
(1940, 1944-1991) a Dnyeszter és a Prut folyók közelében
élő románok szervezett, éhínséggel és szisztematikus deportálással történő kiirtására tett kísérleteknek állít emléket. Ezzel az előadással gyertyát gyújtunk a kommunista
rezsim által Szibéria és Kazahsztán távoli vidékein, a szovjet gulagon megölt, megcsonkított, megkínzott és megalázott emberek emlékére.
Az áldozatok száma felkavaró, de a statisztika területén
marad. Ha egyetlen csecsemő halála, akit egy katona térde
összezúzott, megrázó, akkor vajon mennyit nyom a latban
az 1949 nyarán deportált 11.899 gyermek szenvedése? Hogyan mérhető annak a 14.033 nőnek a fájdalma, többségükben gyermekes anyáké, akiket ugyanebben az évben
deportáltak?
A színdarab erről a mérhetetlen emberi szenvedésről
szól, de arról is, hogy a látszólag végtelen gonoszsággal
szemben a küzdelem és az ellenállás milyen erőt képvisel.
Az előadás azokról is szól, akik megpróbáltak harcolni és
megvédeni a családjukat, megvédeni a „felszabadítók” érkezése előtti életformájukat. Azok közül, akik átélték a
szovjet rendszer okozta szenvedéseket és terrort, nagyon
kevesen vannak még velünk. Valószínűleg már nincs szük-

RENDEZVÉNYEK

Rákóczi-lépcsőfutás

A Vásárhelyi Forgatag eseményeként új kihívás elé állítják a sportkedvelőket. Idén először, de hagyományteremtő szándékkal kerül sor a Rákóczi lépcsőn való
futásra augusztus 28-án, szombaton délelőtt 10 órától. A
versenyzők külön női, férfi-, felnőtt- és gyermekkategóriában „lépcsőzhetnek”. Az elején lesz egy rangsoroló futás,
amely után kialakul a főtábla, ahol már párban futnak a
versenyzők. A párok győztesei továbbjutnak a következő
körbe, míg ki nem derül, Vásárhelyen ki fut fel a leggyorsabban a Rákóczi lépcsőn. Előzetesen jelentkezni lehet

ségük semmire tőlünk, még az emlékezésünkre sem.
Ezekre az emlékekre nekünk van szükségünk.
SZEREPOSZTÁS: Olga Triboi, Draga-Dumitriţa
Drumi, Tinka Mardari, Dan Melnic, Diana Decuseară, Ninela Caranfil, Nicolae Darie, Constantin Adam, Angela
Ciobanu, Ana Tkacenko, Doriana Zubcu-Marginean,
Tatiana Saenco, Petru Oistric, Ion Mocanu, Ghenadie
Gâlcă, Alexandru Pleşca, Valentin Zorilă, Iurie Focşa,
Mihai Zubcu, Sofia Oistric, Iana Onică, Vlad Triboi, Petra
Pleşca, Bianca Onică.
Az AMTAP hallgatóinak részvételével: Mihaela Bălănuţă, Alexandru Berbinschi, Veronica Odagiu, Ion Liulica,
Iurie Pascar, Corina Rotaru, Marina Rotaru, Tatiana Bulat,
Dorina-Beatrice Timciuc, Andrei Chira – Mihai Fusu professzor osztálya.
Rendező: Petru Hadârcă; díszlettervező: Irina Gurin;
színpadi mozgás: Irina Slobodeaniuc; videóprojekció: Ian
Onică; színpadi harcok: Oleg Mardari; videó: OWH Studio.
A 16 éven felüliek számára ajánlott előadás időtartama
2 és fél óra.
A vendégelőadás megtekintése 0 lej értékű jegy kiváltásával lehetséges, online a https://teatrunational.biletmaster.ro/ron/Event/44003346/Dosarele-Siberiei oldalon,
vagy személyesen kizárólag a nagytermi jegypénztárnál
(nyitvatartás hétfőtől péntekig 9:00-19:00 óra között, illetve előadások előtt egy órával – telefonszám: 0365-806865).
A vendégszereplés a Marosvásárhelyi Polgármesteri
Hivatal segítségével valósul meg.
(PR-titkárság)
rá a vforgatag@gmail.com e-mail-címen, ugyanakkor a
helyszínen is, a verseny kezdete előtt.

Helyi termékek vására

A marosvásárhelyi Petry Látványműhely és Múzeum udvarán augusztus 20-án, ma 8 és 19 óra között újra megtartják a helyi termékek vásárát, ahol ezúttal is házi
készítésű árucikkek – egyebek mellett helyi termelőktől
származó egészséges élelmiszerek – gazdag kínálatából
válogathatnak a vásárlók. Bő lesz a felhozatal különböző
hagyományos és helyi termékekből: hús- és tejtermékek,
sajtok, méz, lekvárok, szörpök, gyümölcslevek, bor, pálinka, zöldség, gyümölcs, házi kekszek, kézműves termékek, házi szappanok, krémek, ékszerek, ajándéktárgyak.
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A humanitárius katasztrófa megelőzése érdekében

Ország – világ

EU–tálib párbeszédre lesz szükség

Josep Borrell, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője szerint a tálibok megnyerték a háborút, ezért
muszáj szóba állni velük, és párbeszédre lesz szükség, hogy
megelőzzék a humanitárius katasztrófát, illetve ennek részeként egy újabb menekülthullámot.
Borrell hozzátette: a következő afgán kormánnyal, álljon
bárkikből is, csak akkor működik együtt az Európai Unió, ha
békés eszközökkel és integrációra törekedve számolja fel a
mostani válságot. Arról nem is beszélve, hogy az afgán vezetésnek tiszteletben kell tartania minden egyes afgán emberi
jogait, különös tekintettel a lányokra és az asszonyokra. Mindezt a tálib vezetők hangoztatták is első hivatalos sajtótájékoztatójukon.

A tálibok olyan benyomást keltenek, mint korábban,
csak jobban beszélnek angolul
Az Euronews tudósítója, Anelise Borges arról beszélt a
keddi ülés után, hogy a tálibok afganisztáni hatalomátvétele a
legjelentősebb geopolitikai esemény az ukrajnai Krím félsziget 2014-es orosz annektálása óta, aminek következményei
lesznek a térségben és a nemzetközi közösségben is az elkövetkező hetekben, hónapokban, akár években is.
Josep Borrell véleménye szerint ezek az események is azt
bizonyítják, Európának szüksége van arra, hogy stratégiai értelemben önállóvá váljon, és így képes legyen gyorsabban reagálni olyan ügyekre, amelyek közvetlenül érintik. Mint
mondta, hiba volt túlbecsülniük az afgán hadsereget, azt, hogy
képes lesz felvenni a harcot a tálibokkal. Ezzel kapcsolatban
közölte, felmerült a lehetősége annak, hogy Kabulba utazzon
egy uniós delegáció, és tárgyaljon a tálib vezetéssel 400 afgán,
illetve családtagjaik evakuálásáról. A tálibok Borrell szerint
„egyelőre pont olyan benyomást keltenek, mint korábban,
csak jobban beszélnek angolul”. (Euronews)

Miután a tálibok átvették az irányítást az afgán főváros,
Kabul felett is, kijelenthető, hogy az afganisztáni háború kimenetele „katasztrofális” – jelentette ki David Petraeus nyugalmazott tábornok amerikai idő szerint hétfőn este az NBC
amerikai televíziónak adott interjújában.
A volt tábornok – aki a Barack Obama volt amerikai elnök
vezette kormányzat idején irányította a katonai erőket Afganisztánban – úgy fogalmazott: a térségben kialakult helyzet
„szívszorító” és „tragikus”. Petraeus, aki korábban a CIA igazgatójaként és az Egyesült Államok Központi Parancsnokságának parancsnokaként is szolgált az Afganisztánban kialakult
helyzettel kapcsolatban, azt mondta: „azt hiszem, voltak alternatív megközelítések, lehetőségek, amelyeket valójában
meg kellett volna fontolnunk. Hosszú éveken keresztül adtam
tanácsokat ezzel kapcsolatban.”
Arra a kérdésre, hogy vajon lehetett volna-e más végkifejlete is az afgán háborúnak, mint a tálibok teljes térfoglalása, a
nyugalmazott tábornok úgy válaszolt: „biztos, hogy lehetett
volna. Volt egy fenntartható elkötelezettség, amelyet követni
lehetett volna: 3500 katona, drónokkal és légierővel, és 8500
fős koalíciós erővel”. Petraeus szerint sokakat hátrahagytak,
és az Egyesült Államoknak most mindent meg kell tennie
„annak biztosítása érdekében, hogy eleget tegyen a velük
szemben fennálló erkölcsi kötelezettségének”.
Az afganisztáni növekvő humanitárius válság, amely nemzetbiztonsági kockázatot jelent majd az Egyesült Államok számára, az amerikai elnöki vezetés kudarcának eredménye –
erről Herbert McMaster, Donald Trump volt amerikai elnök
egykori nemzetbiztonsági tanácsadója beszélt amerikai idő
szerint hétfőn este a Newsmax című amerikai hírtelevíziónak.
„Amikor azt halljuk, hogy az amerikai emberek nem támogatják a háborút, nem kell meglepődni, mert vezetőink nem
mondták el az amerikai népnek, mit kell tudniuk, mit érdemes
tudniuk egy tartós katonai kötelezettségről” – fejtegette
McMaster. A nyugalmazott altábornagy szerint Joe Biden

amerikai elnök tévedett, ugyanis „nincsenek rövid távú megoldások a hosszú távú problémákra”.
„Olyan pszichológiai csapásokat mértünk az afgán népre és
a kormányra, amelyek szerintem valójában meghaladták a táliboktól kapott fizikai ütéseket” – tette hozzá McMaster, aki
szerint az afgán háború egy „végtelen dzsihád”, és az Egyesült
Államoknak végül majd „vissza kell mennie” Afganisztánba.
Az Afganisztánban kialakult helyzet miatt „katasztrófának”
nevezte Biden elnököt, Mark Milley tábornokot, az amerikai
vezérkari főnökök egyesített bizottságának vezetőjét pedig lemondásra szólította fel a Twitteren Robert O’Neill, az Egyesült Államok haditengerészetének korábbi kommandósa, aki
részt vett 2011 májusában a Neptun Lándzsája fedőnevű akcióban, amelynek során egy kis létszámú kommandós csoport
megölte Oszama bin Ladent, az al-Kaida terrorszervezet vezérét.
Az afganisztáni helyzetre utalva O’Neill hangsúlyozta: „ez
a legrosszabb vereség az amerikai történelemben. A legnépszerűbb elnökünk pedig eltűnt”. Hozzátette: „Joe Biden ellenezte a bin Laden megölésére irányuló rajtaütést, most pedig
7 hónap alatt elvesztette Afganisztánt”.
Derrick Van Orden nyugalmazott haditengerészeti kommandós a Fox News amerikai konzervatív televíziónak nyilatkozva
felszólította
Antony
Blinken
amerikai
külügyminisztert és Lloyd Austin amerikai védelmi minisztert
is, hogy mondjanak le hivatalukról. „Blinken és Austin miniszterek, nekik azonnal be kell nyújtaniuk lemondásukat.
Mark Milley-nek, aki a vezérkari főnökök egyesített bizottságának vezetője, körülbelül egy hónapig burgonyát kell hámoznia a konyhában, majd ezt követően lemondhat” – fogalmazott
Van Orden.
Van Orden leszögezte: „ezeknek az embereknek az az elsődleges kötelességük, hogy tanácsokat adjanak az Egyesült
Államok elnökének diplomáciai és katonai kérdésekben, és
ebben határozottan kudarcot vallottak”. (MTI)

Az uniós külügyminiszterek válságtanácskozása,
amely azután ült össze, hogy Kabult is bevette a radikális iszlamista mozgalom, és tízezrek próbálnak
elmenekülni az országból, arra a következtetésre
jutott, hogy az Európai Unió kénytelen lesz tárgyalni
az afganisztáni tálibokkal.

Nyugalmazott amerikai tábornok:
az afganisztáni háború kimenetele katasztrofális

A NATO-külügyminiszterek ma
rendkívüli tanácskozást tartanak

A NATO-tagállamok külügyminiszterei rendkívüli ta- szemben”, ugyanakkor méltatta a nyugati beavatkozás erednácskozást tartanak videokonferencia keretében ményeit is.
Stoltenberg bejelentése szerint a NATO-nak mintegy 800
pénteken az afganisztáni tálib hatalomátvétellel
polgári alkalmazottja Afganisztánban marad, hogy ellássa a
kapcsolatban.

Jens Stoltenberg, a szövetség főtitkára szerdai Twitter-üzenetében azt írta: a megbeszélés alkalmat ad arra, hogy a tagállamok képviselői közös nézőpontot alakíthassanak ki, és
szorosan figyelemmel követhessék az afganisztáni eseményeket.
A főtitkár keddi sajtónyilatkozatában „tragikusnak” nevezte, hogy az afgán kormány 20 évvel a szövetségesek katonai szerepvállalása után „összeroppant a tálib erőkkel

kulcsfontosságú feladatokat. Továbbá nyitva marad a szövetség diplomáciai képviselete is.
A tálibok májusban átfogó offenzívát indítottak az afgán
kormányerők ellen, kihasználva, hogy az Egyesült Államok
vezette nemzetközi haderő megkezdte a kivonulást az országból. A múlt hét végén a tálibok egy tartomány kivételével mindenütt átvették a hatalmat az országban. Az afgán kormányfő
külföldre távozott. (MTI)
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Közel hatszáz új fertőzést igazoltak

Az elmúlt 24 órában 595 új koronavírusos megbetegedést igazoltak Romániában, több mint 32 ezer
teszt eredményének feldolgozása nyomán – közölte
csütörtökön a stratégiai kommunikációs törzs (GCS).
Az új esetekkel 1.089.189-re nőtt a járvány eleje óta
diagnosztizált fertőzöttek száma, 1.050.969 személyt közülük gyógyultnak nyilvánítottak. Az elmúlt
24 órában 14, koronavírussal diagnosztizált személy
haláláról érkezett jelentés, valamennyien más betegségben is szenvedtek. Ezzel 34.379-re emelkedett
a koronavírussal összefüggésbe hozható halálesetek száma Romániában. Jelenleg 1167 személyt kezelnek kórházban COVID-19-cel, 153-an szorulnak
intenzív terápiás ellátásra. (Agerpres)

Bizalmatlansági indítványt
készül benyújtani a PSD

Ha bűnvádi eljárás indulna ellene, lemondana a pártelnöki tisztségről – jelentette ki szerda este a Szociáldemokrata Pártot (PSD) vezető Marcel Ciolacu. Az
ellenzéki alakulat elnöke ugyanakkor kilátásba helyezte, hogy bizalmatlansági indítványt nyújtanak be
a Cîţu-kabinet ellen. A PSD elnöke hangsúlyozta, dokumentumok igazolják, hogy a kormányfő nem kihágást, hanem bűncselekményt követett el 20 évvel
ezelőtt, ezért távoznia kell a kormány éléről. „Minden
bizonnyal be fogunk nyújtani majd egy bizalmatlansági indítványt, kollégáimmal a hónap végén döntünk a pontos stratégiáról” – tette hozzá az ellenzéki
párt vezetője. (Agerpres)

Hatékony a harmadik oltás
izraeli adatok szerint

Hatékony a harmadik oltás a koronavírus-fertőzés
átadásának és a Covid–19 betegség súlyos formája
kialakulásának megelőzésében az előzetes izraeli
adatok szerint – jelentette a Maárív című izraeli
újság hírportálja csütörtökön. A nemzetbiztonsági tanács adatai szerint az emlékeztető, harmadik oltással vakcinázottak magas szinten termelnek
antitesteket a SARS-CoV-2 koronavírus delta-változata ellen, és ez jelentősen javítja az oltottak védettségét. Az egészségügyi minisztérium honlapja
szerint eddig 1.201.254 izraeli vette fel a harmadik
oltást, a lakosság csaknem 13 százaléka. A 90 év
felettiek 62,7 százalékát, a 80-90 évesek 68 százalékát, a 70-80 év közöttiek 72,2 százalékát, a 60-70
közöttiek 55,4 százalékát, az 50 és 60 év közöttiek
26,3 százalékát már harmadszor is beoltották az augusztus elején kezdődött új oltási kampányban. A minisztérium szerint a mellékhatások enyhék és a
korábbihoz hasonlóak, és az adatok alapján azt javasolják a harmadik oltásra jogosult 50 évnél idősebbeknek, hogy haladéktalanul látogassanak el a
számos városban éjszaka is működő oltópontokra.
(MTI)

Moszkvába és Kijevbe látogat
a német kancellár

Az orosz, majd az ukrán fővárosban tesz hivatalos
látogatást pénteken és vasárnap Angela Merkel
német kancellár. Steffen Seibert kormányszóvivő tájékoztatása szerint a kormányfő pénteken Moszkvában a Sándor-kertben megkoszorúzza az ismeretlen
katona sírját, majd tárgyal Vlagyimir Putyin orosz államfővel. A megbeszélés után együtt sajtótájékoztatót tartanak. A szóvivő ismertette, hogy Angela
Merkel vasárnap Kijevben ugyancsak megkoszorúzza az ismeretlen katona sírját, majd megemlékezik a 2014-es Európa-párti forradalom áldozatairól a
Függetlenség terén (Majdan). A kancellár tárgyal Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel és Denisz Smihal
miniszterelnökkel. A látogatáson kitüntetik a külföldieknek adható legmagasabb ukrán állami elismeréssel, a Szabadság Érdemrenddel. (MTI)

A németek csaknem kétharmada tart a 2015-ös menekülthelyzet kiújulásától

A németek csaknem kétharmada tart attól, hogy az afganisztáni tálib hatalomátvétel
miatt ismét olyan menekültügyi helyzet alakul ki Németországban, mint 2015-ben –
mutatta ki egy szerdán ismertetett felmérés.

Az Augsburger Allgemeine című
lap hírportálján közölt adatok szerint a válaszadók 62,9 százaléka
egyetért azzal az állítással, miszerint „aggódom, hogy az afganisztáni helyzet miatt Németországban
olyan menekülthelyzet alakulhat ki,
mint 2015-ben”. A válaszadók 30

százalékának nincs ilyen aggodalma, 7,1 százalék bizonytalan.
A vezető német kormányzati politikusok az utóbbi napokban az afganisztáni fejleményeket értékelő
nyilatkozataikban szinte kivétel nélkül hangsúlyozták, hogy „nem ismétlődhet meg 2015”.
Abban az évben évtizedes
csúcsra, 890 ezerre emelkedett a
menedékjogi kérelmek száma, és a
menedékkérők ellenőrizetlen beáramlása belpolitikai válságot okozott.
Angela Merkel kancellár egy
keddi berlini tájékoztatóján kie-

melte, hogy a szélsőséges iszlamista tálibok miatt Afganisztánból
elmenekülő embereknek a szomszédos országokban kell menedéket
nyújtani. Ezért a nemzetközi közösségben elsőként a térségbeli országok támogatásáról kell tárgyalni, és
csak második lépésként lehet „elgondolkodni” arról, hogy különösen
veszélyeztetett
afgán
menekültek Európába jöjjenek,
méghozzá „ellenőrzött” módon. A
német kormány egyelőre tízezer
ember kimenekítésére összpontosít.
Köztük vannak az Afganisztánban
élő, dolgozó német állampolgárok,

valamint a német hadsereg (Bundeswehr) és más német szervezetek
afgán segítői a családjukkal.
A mentőakció hétfőn indult, a légierő (Luftwaffe) gépei a kabuli repülőtérről
a
szomszédos
Üzbegisztán fővárosába, Taskentbe
szállítják az embereket. A legutóbbi, szerdai napközbeni összesítés szerint 189 német és 202 afgán
állampolgárt, valamint 59 EU-s és
51 nem EU-s állampolgárt juttattak
ki az afgán fővárosból. Taskentből
charterjáratokkal szállítják őket Németországba. A Bundeswehr a szövetségi parlament (Bundestag)

ellenőrzése alá tartozik, műveleteihez parlamenti felhatalmazás szükséges. Az afganisztáni mentőakció
engedélyezésére a nemzetközi közösség által nem várt gyorsaságú
tálib hatalomátvétel miatt nem volt
idő, ezért a Bundestag utólag ad
majd felhatalmazást a küldetésre. A
szövetségi kormány a szerdai ülésén fogadott el és terjesztett a Bundestag elé javaslatot a küldetés
engedélyezéséről. Az előterjesztés
szerint a Bundeswehr legfeljebb
600 katonát mozgósíthat a művelethez, amelyet legkésőbb szeptember
végéig be kell fejezni.
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A Sapientia EMTE
megalapítására emlékeztek

Németh Zsolt szerint a magyar nemzetpolitika a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem (EMTE) létrehozásával állt húsz évvel ezelőtt
„helyzetteremtő” pályára.

Az Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke a Kolozsvári Magyar Napokon tartott, Húszéves a
Sapientia EMTE című pódiumbeszélgetésen idézte fel az egyetemalapítás körülményeit.
Németh Zsolt úgy vélte: a magyar állam által finanszírozott
EMTE megalapítása közvetett
módon is serkentette a romániai
magyar felsőoktatást, hiszen egyfajta „demonstrációs hatást” váltott
ki a magyar nyelven is oktató romániai állami egyetemeken.
„A Sapientia volt az egész állami
magyar nyelvű felsőoktatás mozdonya, dominója” – jelentette ki a
bizottsági elnök, aki húsz évvel ezelőtt a Külügyminisztérium parlamenti államtitkáraként szorgalmazta és felügyelte a romániai magyar egyetem létrehozását.
Németh Zsolt úgy vélte, a magyar
egyetem létrehozása egyfajta történelmi igazságtétel is volt, hiszen az
érte folytatott harc végigkísérte a 20.
század erdélyi magyar politika történetét. Felidézte: 1919-ben román
egyetemet létesítettek Kolozsváron
a Ferenc József Egyetem helyén,
majd a második világháború után
létrehozott kolozsvári Bolyai Tudományegyetemet 1959-ben egyesítették a román nyelvű Babeş
Egyetemmel, 1969-ben pedig a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem (MOGYE) is
elvesztette a magyar intézményi jellegét azzal, hogy pártutasításra
román nyelvű képzést is indítottak
benne. Kijelentette: a magyar államnak az erdélyi magyarság által
kitűzött célok megvalósítását kell
támogatnia. Abszurd állapotnak és
az erdélyi magyarság hátrányos
megkülönböztetésének tekintette
azonban, hogy az 1,2 milliós magyar nemzeti közösségnek Romániában nincsen állami egyeteme, és
a Babeş-Bolyai Tudományegyetemen (BBTE), valamint a marosvásárhelyi Emil Palade Orvosi,
Gyógyszerészeti,
Tudományés
Technológai
Egyetemen
(MOGYTTE) sem hoztak létre ön-

álló döntési jogkörökkel rendelkező magyar karokat.
„Tarthatatlan ez a diszkriminatív
helyzet” – jelentette ki. Hozzátette:
míg az erdélyi magyarok csaknem
hét százalékát teszik ki Románia lakosságának, a romániai felsőoktatásban csupán két százalék a
magyar nyelven tanulók aránya.
Úgy vélte, míg a magyarok ugyanúgy adófizetői Romániának, mint a
románok, joguk van az állami fenntartású magyar nyelvű egyetemhez.
Úgy vélte: a román nyelv nem megfelelő oktatása is hozzájárul ahhoz,
hogy alacsony a magyar fiatalok
aránya a romániai felsőoktatásban.
„Meg nem szűnő erőfeszítéseket
kellene tenni annak érdekében,
hogy a magyar gyermekek románnyelv-tudása nagyságrendekkel javuljon” – tette hozzá.
Németh Zsolt politikai kérdésnek tekintette, hogy a romániai állami feladatot ellátó Sapientia
kap-e állami támogatást. Úgy vélte
azonban, hogy akkor válhatna a
román állam a Sapientia fenntartójává, ha létrejönne a román állam
keretei között egy széles körű magyar autonómia.
Misovicz Tibor, a budapesti Corvinus Egyetemet fenntartó Maecenas
Universitatis
Corvini
Alapítvány titkára felidézte: a Sapientia létrehozása egyben annak a
beismerését is jelentette, hogy kudarcot vallottak a romániai állami
magyar egyetem létesítésére irányuló kísérletek. Misovicz Tibor
egykor a Határon Túli Magyarok
Hivatalának a gazdasági elnökhelyetteseként felügyelte a Sapientia
létrehozását.
Tonk Márton, a Sapientia EMTE
rektora elmondta: húsz évvel ezelőtt „egy gordiuszi csomó átvágásával” billentették ki a romániai
magyar felsőoktatást az akkor reménytelennek tűnő helyzetéből.
Valószínűnek tartotta, hogy a romániai magyar orvosképzésben is paradigmaváltásra van szükség.
Hozzátette: ha szükséges, akkor a
Sapientia az orvosképzésnek is áll
elébe. Ehhez azonban klinikákra,
kórházra és az egészségbiztosítóval
történő együttműködésre van szükség, és arra is, hogy az erdélyi magyar orvostársadalom „egyfelé
húzza a szekeret”. (MTI)

Közlemény

Az RMDSZ Maros megyei szervezete ezúton tájékoztatja a marosvásárhelyieket, hogy a marosvásárhelyi
RMDSZ Facebook-oldalán, illetve a megyei szervezet
sajtóirodája által a sajtóban közzétett tisztújítási folyamatot ismeri el és tekinti szabályosnak, azaz:
• Augusztus 24. – körzeti tisztújítások
• Augusztus 26. – városi küldöttgyűlés
Minden más, ezzel ellentétes információ félretájékoztatás. A Területi Állandó Tanács által elfogadott és
a megyei szabályzatfelügyelő bizottság által szabályosnak talált, Marosvásárhelyre vonatkozó tisztújítási folyamat a hivatalos.

Az RMDSZ Maros megyei szervezetének vezetősége nem járult hozzá, hogy előzetes tájékoztatása és beleegyezése nélkül bárki is használja a
marosvásárhelyi szervezet logóját, arculati azonosítóját.
A félreértések elkerülése végett arra kérjük a sajtó
képviselőit, hogy bármilyen hivatalos felvilágosításért
forduljanak a megyei szervezet elnökéhez vagy ügyvezető elnökéhez.

Augusztus 20. péntek:
* 18.30 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1, Look
Sport: Chindia Târgovişte – Academica Clinceni (1.
liga, 6. forduló)
* 21.30 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1, Look Sport:
Konstancai Farul – Bukaresti Dinamo (1. liga, 6. forduló)
Augusztus 21., szombat:
* 16.00 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1, Look
Sport+: Jászvásári CSM Politehnica – Kolozsvári Universitatea (2. liga, 4. forduló)
* 16.45 óra, M4 Sport+: Debreceni VSC – Zalaegerszegi TE (NB I, 4. forduló)
* 18.30 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1, Look
Sport: CSU Craiova – Medgyesi Gaz Metan (1. liga,
6. forduló)
* 19.05 óra, M4 Sport+: MOL Fehérvár FC – Kisvárda Master Good (NB I, 4. forduló)
* 21.10 óra, M4 Sport+: Budapest Honvéd FC –
Paksi FC (NB I, 4. forduló)
* 21.30 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1, Look
Sport+: Campionii FC Argeş Piteşti – Kolozsvári CFR
(1. liga, 6. forduló)
Augusztus 22., vasárnap:
* 12.00 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1, Look

Sport+: Zsilvásárhelyi Viitorul Pandurii – Petrolul
Ploieşti (2. liga, 4. forduló)
* 16.30 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1, Look
Sport+: Unirea Slobozia – Bukaresti Steaua (2. liga,
4. forduló)
* 16.30 óra, M4 Sport+: Mezőkövesd Zsóry FC –
Gyirmót FC Győr (NB I, 4. forduló)
* 18.30 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1, Look
Sport: Aradi UTA – FC Voluntari (1. liga, 6. forduló)
* 18.45 óra, M4 Sport+: Újpest FC – MTK Budapest (NB I, 4. forduló)
* 21.30 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1, Look
Sport+: Botosáni FC – Bukaresti Rapid (1. liga, 6. forduló)
Augusztus 23., hétfő:
* 16.30 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1, Look
Sport: FK Csíkszereda – Concordia Chiajna (2. liga,
4. forduló)
* 18.30 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1, Look
Sport: CS Mioveni – Universitatea 1948 Craiova (1.
liga, 6. forduló)
* 21.30 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1, Look
Sport+: Bukaresti FCSB – Sepsiszentgyörgyi Sepsi
OSK (1. liga, 6. forduló)

A Ferencváros annak ellenére kikapott 3-2-re szerdán a svájci Young Boys vendégeként, hogy 65 percen
át emberelőnyben futballozhatott a Bajnokok Ligájaselejtező negyedik, utolsó fordulójának első mérkőzésén.
Jobban és határozottabban kezdett a Young Boys,
amely már a negyedik percben kihagyott egy helyzetet,
és még tíz perc sem telt el, amikor Dibusznak is védenie kellett. Ennek ellenére mégis a magyar bajnok szerzett vezetést, miután Boli a labdaszerzése után a hálóba
bombázott. A zöld-fehérek azonban nem örülhettek sokáig, mivel a svájci rivális kissé szerencsés, megpattanó lövéssel a kapott gól utáni első támadásából
egyenlített.
Ezt követően kiegyenlítetté vált a játék, de egy vendégakció végén lerántották Botkát, így a Ferencváros
nemcsak tizenegyeshez jutott, hanem emberelőnybe is
került. Ezt a kedvező helyzetet viszont nem sikerült a
maga javára fordítania Peter Stöger vezetőedző csapatának, mivel Uzuni büntetője a jobb kapufán csattant,
és bár a kipattanó Camara lábáról a hálóba vágódott,
Laidouni idő előtt mozdult a büntetőterületre, így érvénytelenítették a gólt. Ez az érzelmi hullámvasút
mindkét csapatot megfogta, amiből a hazaiak jöttek ki
jobban Sierro bombagóljának köszönhetően.
A magyar csapat a folytatásban sem tudta érvényre
juttatni létszámfölényét, noha többet birtokolta a labdát, mégis inkább a Young Boys akarata érvényesült,
a fordulás utáni első 15 percben csak Dibusznak volt
egy nagy védése. A 65. percben már a válogatott kapus
sem tudott segíteni Garcia hajszálpontos lövésénél, így
emberelőnye ellenére kétgólos hátrányba került az
FTC. A magyarok a meccs utolsó tíz percére újítani
tudtak, beszorították a végig szervezetten védekező, az
Európa-ligában tavasszal nyolcaddöntős riválist, amely
azonban így sem tudta elkerülni a gólt Boli remekbe
szabott lövésének köszönhetően.

A párharc győztese a BL 32 csapatos főtábláján, míg
a vesztes az Európa-liga ugyancsak 32 együttest számláló csoportkörében folytathatja a küzdelmet. A visszavágót jövő héten, kedden rendezik a budapesti
Groupama Arénában.

Péter Ferenc,
az RMDSZ Maros megyei szervezetének elnöke

Román és magyar futballbajnoki mérkőzések
a televízióban

BL-selejtező: Az FTC emberelőnyben
egygólos vereséget szenvedett

Jegyzőkönyv
Labdarúgó Bajnokok Ligája, selejtező,
4. (utolsó) forduló, első mérkőzés: Young Boys
(svájci) – Ferencvárosi TC 3-2 (2-1)
Bern, 15.652 néző, vezette: William Collum
(skót).
Gólszerzők: Elia (16.), Sierro (39.), Garcia
(65.), illetve Boli (14., 82.).
Sárga lap: Siebatcheu (12.), Zesiger (19.), Elia
(25.), illetve Haratin (22.), Laidouni (48.), Blazic
(68.).
Kiállítva: Hefti (25.).
Young Boys: Faivre – Hefti, Camara, Zesiger,
Garcia – Fassnacht (86. Maceiras), Sierro (75.
Rieder), Martins, Ngamaleu – Elia (86. Mambimbi), Siebatcheu (56. Kanga).
Ferencvárosi TC: Dibusz – Wingo, Blazic, Kovacevic, Botka (69. Mmaee) – Laidouni, Haratin,
Somália – Zubkov (79. Mak), Boli, Uzuni (86.
Szánthó).

Eredményjelző
Labdarúgó Bajnokok Ligája, selejtező,
4. (utolsó) forduló, első mérkőzés: Malmö FF
(svéd) – Ludogorec (bolgár) 2-0, Benfica (portugál) – PSV Eindhoven (holland) 2-1, Young Boys
(svájci) – Ferencvárosi TC 3-2, AS Monaco FC
(francia) – Sahtar Donyeck (ukrán) 0-1, RB Salzburg (osztrák) – Bröndby IF (dán) 2-1, Sheriff
Tiraszpol (moldovai) – Dinamo Zágráb (horvát)
3-0.
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Ezeréves államiságunk, a jelenlétünk és a kereszténység ünnepe Erdélyben

„Egy vérből valók vagyunk”

Sajátos ünnep, fontossága, értelmezése az idők
során változott, de közel ezeréves. Eredetileg első
magyar királyunk, István szentté avatásának napjaként lett ismertté, majd egyházi tartalommal töltötték meg. Mária Terézia 1771-ben országos
ünneppé emelte. Igazán „magyar nemzetivé” az
1848–49-es szabadságharc után vált, amikor az elnyomó osztrák hatalom tiltotta méltó megünneplését. Egykor az alkotmány ünnepének keresztelték
el, és a szocialista hangzású névvel nem is hatott
meg, de a változó történelmi korok között is megmaradt magyar nemzeti ünnepnek.

Dr. PUSKÁS ATTILA, a Bolyai Farkas Elméleti Líceum
dolása, látható vagy éppen láthatatlan kézfogása, amiben
tanára, a Marosvásárhelyi Magyar-Örmény Kulturális
érezzük jövőnk biztonságát.
Dr. TAMÁSI ZSOLT-JÓZSEF egyháztörténész, a maros- Egyesület elnöke:
vásárhelyi II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Teológiai
„Szent István miatt” látjuk mi másként Európát?
Líceum igazgatója:
Ez a nap figyelmeztető jel: minden magyar számára
ezeréves államiságunk, jelenlétünk és a kereszténységünk
ünnepe!

Nagy-Bodó Tibor

ÖTVÖS JÓZSEF nyugalmazott református esperes, a
marosvásárhelyi vártemplom volt lelkipásztora:
Magyarul érző, éneklő és imádkozó magyarok ünnepe
Puskás Attila

Tamási Zsolt

Ötvös József

Fotó: Nemes Attila

– Sokféleképpen vitatott magyar ünnep augusztus 20. Történelmi áttekintésében ezeknek értelmezése is megjelenik.
Mivel a katolikus egyház a magyar állam fővédőszentje előtt
tiszteleg ekkor, így a nem katolikusok világában nem vált
nagy jelentőségűvé. És mivel a magyar szabadságharcot leverő Ferenc József császár nyilvánította először munkaszüneti nappá, ezért a magyar nemzet egy része nem tudta
nemzeti ünnepként elfogadni.
Erdélyben élve, először a Kossuth rádióban találkoztam
ünnepi mivoltával, amikor az alkotmány napjaként harangozták be a hírekben. Meg kell vallanom, akkor Pókában ez
engem egyáltalán nem hatott meg. Akkor az augusztus 20áról való megemlékezésben személyesen, magyarként azt
éltem át, hogy minket ünnepléseinkben is elválasztanak egymástól: Magyarországon országos nemzeti ünnep volt, Erdélyben nem történt semmi.
Első személyes kapcsolódásom és meghatódásom is valahogy ezen a téren következett be: először a televízió műsorán
keresztül éltem át a Szent István-napi gyönyörű tűzijátékot –
élőben sosem láttam –, majd egyszer csak belecsöppentem a
debreceni virágkarneválba, amely számomra azóta is – szó
szerint – feledhetetlen élmény lett.
Az utóbbi időkben ez az ünnep is átformálódott. Az országhatárok kezdenek feleslegessé válni, és mivel így az ünneplésnek nincs már elválasztó sorompója, a nemzeti
egymásra találás, együvé tartozás megélésének ünnepnapjává
fejlődött, változott át. Ebben pedig az a jó és áldásos, hogy
minden magyar bekapcsolódhat, éljen bárhol a Kárpát-medencében vagy éppen a nagy vizeken túl.
Nekem ma személyesen ezt jelenti augusztus 20-ának
megünneplése: a magyar nemzet nem egy tízmilliós nép a
Kárpát-medence határokkal szétszabdalt közepén, hanem
magyarul érző, éneklő és imádkozó emberek egymásra gon-

Fotó: Maszol

– Ennek az ünnepnek a tartalma és jelentősége az elmúlt
ezer év alatt a legtöbb változáson az utóbbi 172 évben ment
át. Az államalapításnak, az első szent király oltárra emelésének egyházi és állami ünnepe az 1849-es forradalom és
szabadságharc leverése után tiltott ünnepé vált, a kiegyezés
után viszont a Szent Jobb-körmenettel együtt vallásos, de
egyre hangsúlyosabban nemzeti ünnepként újra visszakaphatta régi formáját és fényét. A 20. század viharai között Trianon után a Nagy-Magyarország emlékünnepeként volt
hangsúlyos a szerepe, a kommunizmus évei alatt sem vallási,
sem nemzeti hátterét a politikum nem engedte érvényesülni,
és a korszakra jellemző megoldásokkal, a hangsúlyok eltolásával az időpontot ugyan meghagyták, de igyekeztek a tartalmát megváltoztatni.
Ettől az ideológiai próbálkozástól függetlenül az ünnep
igazi mondanivalója és tartalma nem veszett el. A katolikus
egyház által oltárra emelt, vagyis szentté avatott személyek
ünnepnapja valójában haláluk, és így az örök hazába való
megérkezésük napja, de ez Szent Istvánnál egy kicsit másként
alakult.
Első szent királyunk ugyanis augusztus 15-én hunyt el,
Nagyboldogasszony ünnepén, amely nap számára nagyon
fontos volt. Ez a nap volt a törvénylátó nap uralkodása alatt,
ezen a napon ajánlotta fel országát Szűz Máriának, és lett országa Mária országa, Regnum Marianum.
Amikor Szent László 1083-ban augusztus 20-án oltárra
emelte Szent István ereklyéit, a Szent Jobbot, mi, magyarok
egyszerre ünnepelhetjük azóta a nyugati, katolikus rítusban
kereszténnyé vált magyarság államalapítását, és emlékezhetünk Szent István érdemeire.
Ez a nap minden magyar számára ezeréves államiságunk,
jelenlétünk, kereszténységünk ünnepe, figyelmeztető jel,
hogy a megmaradásunk záloga annak az értékrendnek a fenntartása, amelyet az imádkozó, országát a Szűzanyának felajánló, következetes és szent életet élő uralkodó, Szent István
számunkra örökségül hagyott. Az ünneplések külső formáinak és tartalmának folyamatos változásai között a legfontosabb, hogy ezen a napon, évről évre, Szent István
közbenjárását kérve, hittel és bizalommal elmondhassuk: Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk!

Fotó: Nemes Attila

– Ódivatú és közhelyes ma Európa zsidó és görög-római
kultúrát magába olvasztó és a kultúrákat magasabb
lelki síkra emelő keresztény gyökereire hivatkozni Nyugaton.
Ahol a tolerancia mint magasztos „textus” mindössze a
„sexus” szintjére süllyedt, aminek „tolerálása” kötelező, ahol
a másság gondolata nem a dialógusból feltörő érték, hanem
egyoldalú, lassacskán diktatórikus igény, ahol az „élj a
mának” horatiusi eszméje a „fogyassz ma, és habzsold az
életet, mert egy van, és az is véges” mottója alatt egy végtelenül „földies” létfilozófiává vált, ott nagyon nehéz, majdhogynem lehetetlen szellemi és lelki, örök értékű értékekről
beszélni.
Márpedig, ha magyarokról beszélünk, akkor ez a diskurzus
az év egyetlen napja apropóján mindenképp előjön. Ez a nap
augusztus 20., államalapító István királyunk emléknapja, akit
ezen a napon emeltek oltárra – avattak szentté – VII. Gergely
pápa hozzájárulásával 1083-ban, és ami minden magyarok
nemzeti ünnepe.
Szent István döntéseiről és ezek hátteréről lehet ugyan
szakmai vitákat folytatni, viszont hatása a magyar közgondolkodásra és önazonosságra vitathatatlan.
Szent István más, mint az „Európa atyjának” tartott Nagy
Károly, akihez talán leginkább hasonlítható jelentősége.
Mindketten Rómával szövetségben látták, képzelték el a birodalmi és nemzeti jövőt. Szent István mássága a mély hitben
rejlik, ami őt szentté tette, ellentétben Nagy Károllyal, akit
sem életvitele, sem utódai emléke nem emelt oltárra. És ott
van az országfelajánlás is a Nagyboldogasszonynak, ami teljesen hiányzik „Európa atyjánál”.
Szent István népét nemzetté tette, miközben Nagy Károly
egy birodalmat hozott létre, aminek sorsa, más birodalmakhoz hasonlóan, a kezdeti virágzás után a széthullás.
Egy nemzet léte sokkal mélyebb érzelmi és ideológiai alapokon áll, mint egy birodalom élete. Sokkal könnyebb egy
birodalmat lerombolni, mint egy nemzetet eltörölni a földről.
A birodalmak bukása egy történelmi tény a sok közül, a
népek genocídiuma, holokausztja viszont élő emlékezet.
Bármennyire is ellenkezünk a gondolattal, mint ahogyan
egy kényszerzubbonyba zárt ember tiltakozik a szorító kötés
ellen, a magyar nemzet és a magyar ember a Szent István-i
keresztény gyökerekből született, és arra van „predesztinálva”, hogy ebből táplálkozzon, ebből éljen. Csak így élhet.
A magyarság esetében nem opció magasztos szellemi és
lelki értékekről beszélni, hanem – mondhatnánk – létfeltétel
és kötelesség. Amiről beszélni kell, különösen most, augusztus 20-án. Ki kötelezhet ugyanis arra, hogy a dekadencia kötelező és követendő példa legyen életünkben?!
(Folytatás a 6. oldalon)
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„Egy vérből valók vagyunk”

(Folytatás az 5. oldalról)
TORÓ T. TIBOR politikus, az Erdélyi Magyar Néppárt
ügyvezető elnöke:
Államalapító szent királyunk napja magyar állami
ünnep, amely a határokon, felekezeteken és ideológiákon
átnyúlva mégis összeköti a nemzetet

Toró T. Tibor

– Nemzeti ünnepeink közül a legrégebbi és talán a legvitatottabb az augusztus 20-i. Hiszen a magyar szabadság ünnepe, március 15. – a modern magyar nemzet születésnapja
– „csak” 173 évre tekint vissza, míg október 23. – a kommunista diktatúrával szembeszálló bátrak forradalma napja –
„alig” 65 éves. Ezzel szemben augusztus 20. „hivatalos” ünnepként is több mint ezeréves múltra tekint vissza.
1083. augusztus 20-án emelték a római katolikus egyház
szentjei közé államalapító királyunkat, I. Istvánt. Ezt a napot
jelölte meg mai szóhasználattal állami ünnepnek a később
szintén szentté avatott lovagkirályunk, az I. László vezette
zsinat 1092-ben, amely a Magyarországot Szűz Mária oltalmába ajánló európai formátumú uralkodóval együtt az egész
Árpád-házi dinasztia szakrális legitimációját hivatott biztosítani.
A Szent Gellért püspök által elindított, de később a Szent
István nevével összefonódó Kárpát-medencei erős Máriatisztelet egyre inkább háttérbe szorította a dinasztikus hatalmi
szempontokat, és felerősítette az ünnep vallási jellegét, amely
aztán Nagy Lajos király uralkodása alatt kerül be hivatalosan
is az egyházi ünnepek sorába.
Nemzeti ünnepnek már Mária Terézia nyilvánította akkor,
amikor Szent István napja – 1771-ig az egyetemes kereszténység ünnepe – is áldozatul esett IV. Benedek pápa egyházi
reformjainak. Azonban a magyar katolikusok naptárában ezután is kiemelt helyen szerepelt államalapító királyunk
szentté avatásának napja.
Szimbolikus erejét bizonyítja, hogy úgy tudott megmaradni nemzeti ünnepként a kollektív tudatban, hogy a magyar
történelem számos meghatározó eseménye ez ellen dolgozott
az évszázadok folyamán. Egyrészt a reformáció Kárpát-medencei elterjedésével felekezeti szempontból is megosztottá
vált a magyarság. Másrészt minden uralkodó politikai kurzus
megpróbálta a maga hatalmi érdekei szerint értelmezni –
értsd átírni – a múltat.
Mivel a Szent István-ünnep az önálló magyar államiság
szimbóluma, nem csoda, hogy az elbukott negyvennyolcas
szabadságharcot követő Habsburg-önkényuralom betiltotta,
és csak a kiegyezést követő enyhülés után válhatott ismét
nemzeti ünneppé. Trianon után pedig a megcsonkított Magyarország természetes revizionista nemzetpolitikájának lett
egyik legitimációs pillére.
A kommunista ideológia nem tudott mit kezdeni a Szent
István-kultusznak sem az egyházi, sem a nemzeti jellegével,
így lett belőle 1945 után az új kenyér, majd az új – sztálini –
alkotmány mesterséges ünnepe.
A magyarság lelkéből azonban, a kommunista rezsim minden igyekezete ellenére, nem lehetett kivágni sem a Máriatiszteletet, sem a Szent István-kultuszt. Mint ahogyan a hét
trianoni határ sem tudta megtörni immár száz éve a Kárpátmedence magyar közösségeinek összetartozás-tudatát.
1991 óta a rendszerváltozás utáni első szabadon választott
országgyűlés történelmi igazságtételként hivatalosan is viszszaadta a Szent István-ünnep állami és nemzeti jogállását.
„Egy vérből valók vagyunk” – éneklik immár szabadon
minden augusztus 20-án magyarok milliói, miután fejet hajtanak országalapító szent királyunk emléke előtt.
Vitéz, lovag SZÍKI KÁROLY arany érdemkeresztes színművész, nemzetőr ezredes:
Aki nem hordozza a nemzet keresztjét, azzal nincs mit
kezdenünk

Szíki Károly

– Olvasom az Efezus 5, 21-33-ban: Halleluja, az üdvösség,
a dicsőség és a hatalom a mi Istenünké, mert igazak és igazságosak az ő ítéletei. Felszáll a füstje is örökkön örökké. Hallottam valami nagy sokaság hangját, mely mintha nagy vizek
zúgása és erős mennydörgés hangja volna.
István király megítélése nem harmonikus dallamban tágul
és emelkedik mezzo forte szintre. Sok benne a zörej. Ha tehetném és igény lenne rá, megírnám egy hitvita formájában
pódiumra. Teljes estét betöltő színházi előadás lenne. Erre
vajmi kevés az igény, mert e témában is a felületesség uralkodik. Megújulásnak semmi nyoma, évtizede szinte ugyanazt
olvassák be-fel.
Az alapkérdés ez lenne: mi történt volna, ha nem hódolunk
be a Nyugatnak, és István a régi, jól működő alapokon kezdi
meg a kormányzást, nem a vitatott úton, amelyen az erős magyar elhivatottságot képviselő, a vérszerződés eszmeiségéhez
erősen ragaszkodó népcsoportot számolja fel? A másik oldalon állók semmiféle kompromisszumot nem ajánlanak fel az
István-pártiságnak, ők a négyfelé vagdalt test fájdalmai. Számos olyan történést striguláznak István bűnéül, amivel megkérdőjelezik nagyságát, a trón megszerzésének tisztességes
voltát.
Ez az a drámai szituáció, amiből hitdrámát kellene írni.
1. állítás: A két császár összefogott volna ellenünk, ha nem
szövetkezik velük.
Cáfolat: Ez nem több utólagos fantáziálásnál, hisz létükért
is öldöklő harcot folytattak. Bajor Gizellával a belső bomlasztásunkat valósították meg.
2. állítás: A kalandozások korát le kellett zárni. Ezt az
augsburgi vereség (955) kikövetelte.
Cáfolat: Csak egy vereségről van szó, és mi van a többi
ötven megnyert csatánkkal?
3. állítás: Rabló hadjáratok voltak „kalandozásaink”, nem
élhettünk tovább ebben az önfelszámoló folyamatban.
Cáfolat: Minden háború rabló hadjárat. Akkor is az volt,
azóta is az!
4. állítás: A Nyugat nyugalmat hozott nekünk.
Cáfolat: Beözönlöttek idegen lovagok, papok. Vajk megkeresztelésének is ez volt az oka.
5. állítás: Minden menthetőt mentett István királyunk.
Cáfolat: Vajk volt a magyar történelem első bolsevikja („a
múltat végképp eltörölni...” szellemében). E „szent” király
adta fel bajor sógorainak a Bécsi-medencét, mintegy viszonzott nászajándékként a Gizellán keresztüli szövetségért.
6. állítás: Sosem veszített csatát a király.
Cáfolat: Viszont vesztett óriási területeket. Nemcsak ősei
hitét és a vérszerződést tagadta meg, de a teljes magyar kultúra kiirtását is feladatul kapta.
7. állítás: Megtalálta a saját nemzetével az egyetértés hangját.
Cáfolat: Ő Magyarországon úgy működött, mint mondjuk
1945 után Rákosi. Egy idegen ideológiát terjesztett erőszakkal, idegen segítséggel. Hatalomra jutása törvénytelen volt.
8. állítás: Vajkot a hivatalos történetírásunk mint államalapítót élteti.
Cáfolat: Akkor Géza, a központi fejedelmi hatalom ura
minek az élén állt?
9. állítás: A forró helyzethez képest békés átmenettel vette
át a hatalmat István.
Cáfolat: A Koppány elleni harc és a térítés vérfürdővel járt.
A „német–magyar háborúban” a magyarság 15–20 százalékát
irtották ki – az „üdvösség”, a „szeretet” és a „haladás”
jegyében.
10. állítás: Ő rendkívül humánus uralkodó volt.
Cáfolat: Szent Istvánt sokan csak Véreskezű Vajknak, a
„pogányirtó” Szent Istvánnak nevezik. Jézus nevében szaggatták négyfelé Koppányt? Emlékezzünk a kirívóan kegyetlen Szent István-i törvényekre, elpusztított ősi kultúránkra,
táltosaink legyilkolására!
11. állítás: A keresztény identitás lett a meghatározó.
Cáfolat: Krisztusi alázatot hangoztatva a kereszténység
úgy hat népekre, egyénekre, mint egy agyműtét. Elszakadva
gyökereiktől, nemzetüktől, néha egész civilizációkat tagadnak meg.
12. állítás: Szent István megkérdőjelezhetetlenül nagy
uralkodó volt.
Cáfolat: A minden szempontból törvényes utód megvakíttatására gondolsz? Mindezt a kereszténység érdekében?
Lehet, hogy politikája keresztény volt, de nemzeti semmiképpen.
13. állítás: Egy nemzetet erősített meg és emelt a magaslatokba!
Cáfolat: Idegen érdekek helytartója volt, kik István által
az Árpádok kiirtására törekedtek.
14. állítás: Általa csatlakoztunk Európához.
Cáfolat: Miféle Európához? Hiszen politikai értelemben
akkor még nem volt Európa.
15. állítás: A legnagyobbnak, Szűz Máriának ajánlotta fel
országunkat.
Cáfolat: Ez keresztény ember számára szép és felemelő
dolog, de egy reálpolitikusnak igencsak „meseszerű” megoldás.
16. állítás: Az ő államalapítását dicsérjük ma is.
Cáfolat: Ami István halála után azonnal összeomlott, és az
általa megsemmisítésre ítélt Vászoly-leszármazottak alkottak
szilárd hatalmat. Vagyis a „hatalmi harcot” nem István nyerte,
hanem ellenfelei. Elmondható, hogy a nemzet szerencséjére!
17. állítás: Fiához írt intelmei máig a legveretesebb írás.
Cáfolat: Amiről kiderült, hogy valamikor a XV. században
vetették papírra, XII. századi szófordulatokkal. Ebben nem
kap helyet a nép, a nemzet kifejezés. A mű szerzője sohasem
használja a regnum (királyság) szót, helyette az alacsonyabb
rendű comitatusról (tartomány) beszél. István a fiát az „előző

királyok” követésére buzdítja. Vagyis a pogány fejedelmekére?
Mint a Jézus előtt könyörgő ember, mondjuk: ments meg
bennünket, ha gondolod. Egy simogatás kell, és meggyógyulunk. Egy érintés hiányzik nagyon!
Talán meg kellene írni ezt a hitvitát, és eljátszatni a nemzet
asztalközösségeiben. A kibeszélés gyógyító lehet, és meglendülne megsüllyedt szekerünk. Mert még jöttek-jönnek hamis
Jézusok, országuralkodók, diktátorok, akik azt hazudták-hazudják: én megmentelek benneteket, boruljatok le előttem.
Csak vigyázzunk, maradjunk talpon sebzetten és betegen is,
ne mondjuk senki önként jelentkező ál-Krisztusnak: megmenthetsz engem! Maradjunk talpon!
Idővel minden a szétesés, a kopás irányába mozdul el, ez
egyszerű hétköznapi tapasztalat, mely nagy dolgokra is érvényes. Szükség van a megállító, megfordító, megújító, megreformáló munkálatokra. És ebbe nem tartozik bele a
Szörényi–Bródy-féle István, a király, amely egy pipogya,
anyja által irányított uralkodót tesz szinte nevetségessé. Én
Ratkó József (Segítsd a királyt) összegzésével egyezem: feltenni azt a kérdést, hogy István vagy Koppány, meglehetősen
történelmietlen, mert megvagyunk. Minden egyéb csak fantáziálás.
A hatalom maga a tekintély, ez az alapja. A hatalom kulcsa
az emberi lélek rossz állapota. Ezen a hangszeren játszik minden időben a hatalmat bitorló, legyen az király, diktátor vagy
magát demokratának hazudó despota.
A topkasztok hatalma a tudatlanságon alapul, elpusztít
minden tudatosat, és felemel minden áltudományt, amely hazugságot sulykol. Az istváni életmű is azért imbolyog.
Szent Lukács evangéliumának 14. fejezetében olvasom,
mit mond Jézus: Ha valaki nem hordozza a maga keresztjét,
és nem jön utánam, az nem lehet az én tanítványom.
Én mondom: Aki nem hordozza a nemzet keresztjét, azzal
nincs mit kezdenünk. Ők nem mondanak le semmiről, nem a
mi utunkon járnak.
Úton vagyunk. Követni annyi, mint személyes elkötelezettségben járni a haza ügyében. Elkötelezettség ez. Szeretve
tapasztalás, jobbá válás, most is azzá tevés. Ennek következménye kell legyen! Nem félig-meddig dolog ez. Nem elég
kirakni csak: Szent István útja! Ez a letakart tudathoz nem
vezet el. Ára van annak, hogy ezen az úton járva szolgáljunk
s tanítsunk. Döntést kell hoznod, erős őszinteséggel!
DEMÉNY PÉTER, a Látó szépirodalmi folyóirat szerkesztője:
Ég fölötti rakparton
– Órákkal korábban elindultunk a Márton Áronból. Egy
krónikás kolléganőmmel mentünk, mindketten valamilyen
ösztöndíjjal tartózkodtunk Pesten, bár nem ugyanazzal.

Demény Péter

Fotó: Eperjesi Noémi

Igaz, most inkább Budapestet kellene mondanom, hiszen
a Duna-partra mentünk, hogy helyet kapjunk a tűzijáték előtt.
És kaptunk is, szemfülesek voltunk, büszkék lehettünk magunkra. A megfelelő pillanatban szikrák is hullottak burrogva, és Oláh Ibolya egyéni és egyedi hangja is megszólalt.
2001 augusztusában történt. Még Amerika 9/11-ét sem
tudtam volna elképzelni, nemhogy a Közép-Európáét. Ahogy
emlékszem, ültem ott a rakpart lépcsőjén, és azon tűnődtem,
ugyan mi hozott engem ide? Unatkoztam is, persze, mihez
kezdhettem volna magammal az üres kollégiumban? Meg
talán szégyelltem volna is otthon maradni, bár soha nem bírtam a tömeget.
Hogy vajon van-e egy ég fölötti Magyarország? Jászai Marival, Gobbi Hildával, Székely Jánossal, Bartókkal, Adyval?
Csontváryval, Fadrusszal, Bibóval, Janoviccsal, Szilárd Leóval, a nagyszüleimmel, Radnótival és Karácsony Benővel,
Mednyánszky Lászlóval? Van-e egy olyan hely, ahol találkozhatnék mindazokkal, akik miatt büszke lehetek arra, hogy
magyar vagyok? Bolyaival?
Most, húsz év múlva, már kevésbé hiszek ebben, bár arra
a talán létező tájra költözött Törőcsik Mari, Kányádi Sándor,
Esterházy Péter, Konrád György, Grosics Gyula. Mégis ez az
egyre hologramosabb remény tart életben, ez hiteti el velem,
hogy érdemes magyarként élni a földön. Ezért mozdulok nehezen más helyek felé, ezért fogalmazok naponta valamilyen
szöveget, holott időnként úgy érzem, igazán semmi értelme;
ezért írom ezt a cikket is.
Ha a tűzijáték burrog, büszke vagyok a magyarságomra,
mert ők itt voltak valaha. Tán még ma is itt vannak mellettem
ezen a rakparton, ahová minden augusztus huszadikán leballagok gondolatban.
A magyarság akkor adottság, ha valami hiteleset kezdünk
vele. Hátha ilyenkor a szívem néhány üteme egybeolvad a
Pacsirta vagy a Szegénylegények zenéjével; vagy azzal,
ahogy a nagyanyám szeretett.
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A természet
kalendáriuma (CDLXXVI.)

Kiss Székely Zoltán

211 évvel ezelőtt, 1810. augusztus 20-án
született az első mikroszkópos technikával
foglalkozó magyar orvos, Gruby Dávid.
1840-ben jelent meg első tudományos műve
latin nyelven, A kóros elváltozások mikroszkópos megfigyelése címmel. Franciaországba
költözve, saját szerkesztésű mikroszkópjával
neki sikerült először mikrofotográfiákat készíteni. Felfedezett néhány bőrbetegséget
okozó gombát és egy mikroorganizmust,
amelyet később mint az álomkór kórokozóját
azonosítottak. Élete második felében, gyakorló orvosként, számos világhíresség –
Heine, Chopin, Balzac, Liszt Ferenc, Munkácsy Mihály, Zichy Mihály – háziorvosa
és barátja lett. 1856-ban montmartre-i laboratóriumában a világon az elsők között a természeti jelenségek és a betegségek közötti
összefüggések vizsgálata céljából meteorológiai és csillagvizsgáló obszervatóriumot hozott létre.
61 éve, 1960-ban, e napon tért vissza a
Földre a Szputnyik–5 űrhajó, fedélzetén az
űrutazást túlélő Sztrelka és Bjelka kutyákkal. A világűr meghódításának egyik feltétele,
hogy az űrutazás során az élő életben maradjon. Az Ember nagyratörő álma: más csillagvilágok meghódítása – mondanám inkább:
megismerése – enélkül lehetetlen.
Közel száz éve tudjuk, hogy a Naphoz legközelebbi csillag, a Proxima Centauri 4,25
fényévre van tőlünk. Az első közelítő mérési
adat még 1838-ból származik, de a pontos
mérést csak 1917-ben tudták elvégezni. Az
utóbbi két évtized exobolygó-kutatásaiból
természetesen e csillag sem maradhatott ki,
sajnos ennek ökoszférájában keringő bolygót
nem fedeztek fel.
Éppen száz éve, 1921 augusztusában kezdték megépíteni a svábhegyi csillagvizsgálót,
amely a Trianonnal elveszett ógyallai obszervatóriumot pótolta: európai szintű kutatóközpontot hoztak létre a Normafa közelében.
Konkoly Thege Miklós 1871-ben Ógyallán,
saját földbirtokán csillagvizsgálót alakított ki,
ami a század végére nemzetközi hírű tudományos intézetté vált. Az obszervatóriumot
1898-ban Konkoly a magyar államnak ajándékozta. Az I. világháború után, 1918–1919
telén napok alatt menekítették ki a csillagvizsgáló műszereit Felvidékről. Ugyan az új
csehszlovák rezsim később tiltakozott, mert
szerintük a békediktátum alapján igényt tarthattak a műszerekre, de volt egy kiskapu: a
magánemberektől kapott tudományos felszereléseket nem kellett otthagyni a megszállóknak. Ma az intézet Földtudományi
Kutatóközpont Konkoly Thege Miklós Csillagászati Intézet néven folytatja a munkáját.
Így jutsz fel a csillagokig – Vergilius Aeneisében a 11. ének 283. sorának második
része a csillagászok jelmondatává (is) nemesedett.

A svábhegyi csillagvizsgáló parkjában állították fel 1928-ban Pásztor János Sic itur
ad astra című alkotását. A Kossuth téren álló
II. Rákóczi Ferenc lovas szobor, a budai várban, a Bécsi kapu téren fölállított Kazinczykút, a Testnevelési Egyetem parkjában álló
Kinizsi Pál és Toldi Miklós szobrai, Báthory
István zuglói szobra alkotójának életét 1945.
január 27-én oltotta ki egy aknaszilánk. A Fiumei úti sírkertben sírjára Sic itur ad astra
szobrának másolata került. Az égbe emelkedő
alak életműve esszenciája: a testet és a szellemet egyként magába foglaló, mindig az ég
felé törekvő ember eszménye.
Augusztus 24-én, 1862-ben született
Méhelÿ Lajos, a magyar zoológia történetének egyik legkiemelkedőbb, de egyben legellentmondásosabb egyénisége. Mint zoológus
főleg a méhek, az alsórendű rákok, kétéltűek,
hüllők és emlősök tanulmányozásával foglalkozott. Több munkáját gyönyörű, saját készítésű festményeivel illusztrálta, amelyek
élethű ábrázolásukkal a mai kor igényeinek
is tökéletesen megfelelnek. Az egyetem elvégzése után korábbi tanára, Kriesch János
mellett dolgozott mint tanársegéd, majd ezt
követően 1885 és 1896 között a Brassói Főreáliskola tanára volt. Itt születtek első nagy
művei: Adatok a Barczaság rovarvilágának
ismeretéhez (1889-ben) és A Barczaság herpetológiai viszonyai (1892-ben). Az MTA
1899-ben választotta tagjai közé, de 1931ben lemondott tagságáról. 1896-tól 1915-ig a
Nemzeti Múzeum Állattani Osztályának
munkatársa, illetve az utolsó három évben
igazgatója volt. Ezután 1932-es nyugdíjba
vonulásáig a Pázmány Péter Tudományegyetem Állattani Tanszékén az általános zoológia és az összehasonlító anatómia
professzora volt. Ő szerkesztette az Állattani
Közleményeket, és ő fordította és rendezte
sajtó alá Alfred Brehm első magyar nyelvű
köteteit is. Darwinista szemléletmódját az
első világháború után humán területekre is kiterjesztette, és fajbiológiával kezdett foglal- Pásztor János: Sic itur ad astra
kozni. Zoológiai munkássága háttérbe
Arany János 1877 júliusában írta A lepszorult. A második világháború után mint
két, némiképp sorsvers e szöveg:
népellenes háborús bűnöst börtönbe zárták, a
Mosonyi úti rabkórházban halt meg kilencSzegény! ha rátoppantanék,
venéves korában.
Pusztulna
ő s egy nemzedék;
Sorsát némileg lepkesorsnak érzem…
De oly bizalmas ott alant:
Mért bántsam a kis gondtalant?...
Zöld lepke, mint hulló levél,
Melyet tovább legyint a szél,
Élj, lepke! éld múló nyarad,
Nem száll virágot lepni meg,
Ha még egy-két napod marad:
Csak lenn, az út porán libeg.
Jöhet vihar nagy-hirtelen,
S megfagysz esőn, hideg szelen.
Nincs feltűnő bársony meze,
Csilló-pora, fény-lemeze;
Virágkorát most éli bár:
Köszönd, hogy már tekintetem
Oly színhagyott köntösbe’ jár.
Földhöz lapul, nem föl vetem:
Ha bátran még fenn hordanám,
Volt napja, volt, négy, tán öt is,
Rád is tiportam volna tán.
Hogy ízlelt ő szerelmet is;
Most a jövőnek hint magot;
Mért nézzek a magasba fel?
Nem fél, hogy a láb rátapod.
E szép világ: egy köd-lepel;
Nem látom az ég madarát,
Csak téged itt s utam porát.
Nem a pacsirtát, aki szánt;
A napnak áldott fénye bánt;
De az anyaföld színtelen
Fakóján megnyugszik szemem.

nyilatkozata, éppen úgy vált mára tarthatatlanná a fenntartható fejlődés fogalma, melyet
– nincs annak két évtizede sem – nagy dérrel
és dúrral egyetlen üdvözítő álláspontnak
akartak elismertetni.
Holott a lényeg nem a fenntartható fejlődés, hanem a fenntarthatóság. Az igazság
mindig sokkal árnyaltabb.
Lesznek, akik majd kinevetnek.
Ti ne hallgassatok azokra.

Olyanok ők, mint a cserepes
Urasági kastély gyermekei:
Nevetik a durvaorrú parasztot,
Mikor trágyás szekerén elindul,
Hogy kenyérré kovászolja a földet.

És lesznek, akik elszörnyülködvén
Ilyesféléket beszélnek egymásnak:
Miket össze nem fecseg ez az ember!
Hisz ez bolond, zárjuk el hamar,
Lázas hitét lehűti majd a magányosság.

– József Attila 1923-ban írt időtelen sorait
veszem búcsúzóul a Tanításokból –

Erre pedig csak azt mondhatom,
Az én akarásom nem bolondság,
Hanem tövigkalászos táblája a tibennetek
Még csak csirázó búzaszemeknek.
Az én hitem a földnek melegsége
És miként a föld szétosztja melegét
A vers keletkezése után egy évszázadra,
Gyenge
füveknek, rengeteg erdőknek egya1977. augusztus 25-én pihent meg végleg, s
ránt,
lépett át a halhatatlanságba Kós Károly…
Az én hitemet úgy osztom szét közöttetek.
2002. augusztus 26-án kezdődött Johannesburgban a Föld – csúcstalálkozó – éppen
Ti mégse hallgassatok a szörnyülködőkre
213 évvel azután, hogy a francia forradalom
És
meg ne vessétek őket:
idején, 1789-ben Párizsban elfogadták az
Mindannyian és egyformán
Emberi és polgári jogok nyilatkozatát –,
Testvéreim vagytok.
melynek záróakkordjaként szeptember 4-én
elfogadták a Johannesburgi nyilatkozatot a
Maradok kiváló tisztelettel.
fenntartható fejlődésről. S ahogy manapság
Kelt 2021-ben, Szent István napján
megcsúfolódik az Emberi és polgári jogok
Sorsom pedig, s egy méla gond
Egemből már a földre vont;
De nem remény-magot vetek:
Azt nézem: hol pihenhetek?

Lepke, mint hulló levél, melyet tovább legyint a szél
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Oscar Wilde egyik
gondolatát idézzük: 
„A cselekvés …”
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VÍZSZINTES: 1. Műépítész, 150 éve született (Dávid). 5. Orvos, fiziológus, 150
éve született (Mihály). 10. Időmérő. 11. Iskolai szoba. 12. Erdélyi királyi főorvos, 300
éve született (Ádám). 17. Magad. 19. Te és ő. 20. Latin kettős betű. 21. Onnan. 22.
Madárbörtön. 24. Magyar kohászváros. 25. Fehér homlokú (ló). 26. Kisiskolás. 27.
Csodatevő kehely. 28. Egy (angol). 29. Véredény. 30. Az argon vegyjele. 31. Tupoljev
repülőgépe. 32. Lyukas sál! 35. Lassú zenei tempó. 38. Magasan tartó. 41. Alá. 43. USAbeli futballista (kapus). 45. Nyugati gót király volt. 47. Újságcikkeket vág ki. 49. Ilona
egyik becézése. 51. Szellemi alkotó. 52. Világos (német). 53. Ünnepélyesen átadó. 54.
Beszél. 55. Miniszterelnök, pénzügyes, 150 éve hunyt el (Sándor). 56. Jogtudós,
egyetemi tanár, MTA lev. tag, 100 éve halt meg (Ernő). 57. Halit.
FÜGGŐLEGES: 1. … s jól! (Kazinczy Ferenc). 2. Francia arany. 3. Orosz női név. 4.
Testrész! 5. Döntetlen helyzet a sakkban. 6. Becézett Enikő. 7. Kipling kígyója. 8. Ellenérték kiszabása. 9. Esszéíró, egyetemi tanár, MTA lev. tag, 100 éve halt meg
(Frigyes). 13. Garam (szlovák). 14. Zeneszerző (Ferenc). 15. Szőlőfajta. 16. Eblak. 18.
Támadási parancs. 21. Finn–svéd író, 100 éve hunyt el (Juhani). 22. Keletlen! 23. Szintén. 24. Bent forr! 26. Tehát (latin). 27. Piramis. 29. Szerveivel észlel. 31. Színültig. 33.
Bűnhődő. 34. Orosz költő, 100 éve halt meg (Alekszandr Al.). 36. Olasz szerelem. 37.
Popeye szerelme. 39. Beszél a majom. 40. Rá vigyázó. 42. Francia személynévmás. 44.
… Alda (színész). 46. Vajféle. 48. Kis ház. 50. Olasz NOB-jel. 53. Rangjelző előtag. 54.
Saját kezűleg (röv.)
L.N.J.
A megjelölt sorokban, oszlopokban szereplő helyes megfejtéseket szeptember 2-áig a
Népújság címére (Dózsa György u. 9. szám) beküldők közül két személy egy-egy
könyvet nyer. A pályázati szelvényt – a pályázat címével együtt – kérjük kivágni és a
borítékra ráragasztani. (Egy borítékban csak egy pályázati szelvény szerepelhet.)

VÍZSZINTES: 1. Félelem, rettegés – Jóhiszeműség. 7. Maga – Gally. 8. Nem
beszélünk róla – Púpos állat. 9. Szimbólum, kód – A nikkel és a hidrogén vegyjele. 11.
Folyón ível át – Régi súlymérték. 12. Királyi szék – Csupán, pusztán. 14. Távíróhang –
Feltéve, amennyiben. 15. Embertörzsű és halfarkú isten a görög mitológiában – Vallási
vezetők döntéshozó gyűlése. 18. Táplálkozás – Futva menekül. 19. Negatív elektróda –
Magyar származású történész (Peter). 22. Német személyes névmás – Páratlan téma! 23.
Verdi egyik operája – Az utolsó magyar királyné. 25. A panasz szava – Spanyol, belga és
olasz gépkocsijelzés. 27. Vízparti növény – Randi kezdete! 28. Magasba lendít – Kugli.
30. Kiütés jele a ringben – Római tizenegy. 31. Mezőgazdasági gép – Alátámaszt, bizonyít.
FÜGGŐLEGES: 1. Szarkaláb – Étkezésbeli megszorítás. 2. Zeusz pajzsa – Kémiai
reakcióba nem lépő anyag. 3. Ver – Technikai atmoszféra. 4. Talál – Luxemburgi, osztrák
és magyar autójelzés. 5. Békaporonty – Elővigyázatos. 6. Elme, agy – Szerves gáz. 10.
Kettévág – Olasz színésznő (Sofia). 13. Gyötör, bánt – Kozmetikai márka. 16. Tudományos mű – Csillagászati talppont. 17. Betűjel – Nyolcfős zenekar. 20. Zamat – Homo
sapiens. 21. Allé – Oktat. 24. Biliárdütő – Bérkocsi. 26. Csernátoni várrom – Olajoz. 29.
E, e, …! – Klub belseje!
Koncz Erzsébet
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KOBAK KÖNYVESBOLT
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Marosvásárhely,

17

Győzelem tér

19

www.bookyard.ro

25

18. szám,

1

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

L.N.J.
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Játssz a figurával! – a legkiválóbb verbunkosok egy helyen
adatközlő táncát kell bemutassák.
A felnőtteknél három szakasz után
dőlhet el, hogy ki viszi haza az év
kiváló verbunkosa díjat.
A kötelező tánc Blága Károly,
„Kicsi Kóta” gyimesi adatközlő
féloláhos tánca. A következő
kötelező tánc Zerkula János
gyimesi adatközlő verbunkja,
majd ezt követi a szabad tánc,
amikor a versenyző szabadon
építkezhet Blága Károly és Zerkula János féloláhos és verbunkos táncából.
A román kormány interetnikai
kapcsolatokért felelős igazgatósága által is támogatott 8. erdélyi
legényes- és verbunkversenyre augusztus 28-án kerül sor Marosvá-

Idén nyolcadik alkalommal
tartják meg az erdélyi legényes- és verbunkversenyt a
Vásárhelyi Forgatag részeként.
A
megmérettetés
immár elmaradhatatlan része
a Forgatagnak, hagyományos
mégis
minden
program,
évben új a kihívás. A lényeg
azonban, hogy a végére kiderül, ki a legkiválóbb verbunkos Erdélyben.

A verseny célja segítséget nyújtani a legényes és verbunk tánc
minél magasabb színvonalú elsajátításában, ugyanakkor lehetőséget
adni a táncosoknak a megmérette-

Fotó: Dobos Eszter

tésre. A szervezők évente megszervezik a versenyt, azonban minden
évben új a kihívás a versenyzők
számára, hiszen Erdély kiváló legényest/verbunkot táncoló adatközlőinek más-más anyagára
koncentrálnak: legyen az Maros
menti, kalotaszegi, küküllőmenti,
gyimesi vagy épp mezőségi legényes-verbunk. Csakúgy, mint az
előző években, most is két kategóriában lehetett jelentkezni a versenyre: ifjúsági és felnőtt
kategóriában.
Az ifjabb táncosoknak egy szakaszból áll a megmérettetés, ők
idén Szabó József csíkdánfalvi

17

sárhelyen, a Maros Művészegyüttes termében, délelőtt 10.30 órai
kezdettel. A nap folyamán Vaszi
Levente és Vrencsán Anita, majd a
gálaműsor keretében a Virics
Banda és a kosteleki hagyományőrzők szórakoztatják a közönséget.
A verseny zsűrije idén is neves
és elismert néptáncosokból áll, a
zsűri elnöke Füzesi Albert, a zsűri
tagjai Farkas Sándor Csaba, Kósa
Ruben, Ramasz László, tiszteletbeli zsűritagok Sára Ferenc és
Blága Károly. A verseny főtámogatói a Nemzetpolitikai Államtitkárság, a Bethlen Gábor Alap, a
Csoóri
Sándor
Alap,
a
DRI.GOV.RO
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MAROS MEGYEI TANÁCS
MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG
MUNKÁLATKÖVETÉSI SZOLGÁLAT

Közlemény környezetvédelmi
engedély igényléséről

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. (65818-I)

ADÁSVÉTEL

VESZEK régi festményeket, képkereteket, paraszttárgyakat, antik bútoro-

A MAROS MEGYEI TANÁCS értesíti az érdekelteket,
hogy környezetvédelmi engedély kibocsátását kérte
„A 135A megyei út korszerűsítése Havadtő – Nyárádszereda – Székelyhodos – 153-as megyei út kereszteződése” elnevezésű projektre, amelyet Maros
megyében, Székelyhodos, Gernyeszeg, valamint Alsóbölkény község külterületén javasol kivitelezésre.

kat stb. Tel. 0731-309-733. (12262-I)

ELADÓ házhely, diófa és körtefa, vi-

aszprés, pergető, viasz, kaptárak,

gyalupad, csöves törökbúza, motoros
permetező.

Tel.

(12469-I)

A javasolt projektre vonatkozó információk a Maros
Megyei Környezetvédelmi Ügynökségtől kérhetők emailen az office@apmms.anpm.ro címen, valamint a
Maros Megyei Tanács székhelyén: Marosvásárhely, Rózsák tere 1. szám, Maros megye.

ELADÓ

0265/314-488.

pulzáló

mágnesterápiás

készülék. Tel. 0265/236-543. (12756)

ELADÓK tányérok, hollóházi cserép,
könyvek, két pár nercbőr. Tel. 0365/809-

Az érdekeltek megjegyzéseiket elküldhetik postán a
Marosvásárhely, Hídvég utca 10. szám alatti címre, emailen az office@apmms.anpm.ro címre vagy faxon a
0265/314-985-ös telefonszámra.
Az ELNÖK nevében
Szász Zoltán Tibor
megyemenedzser

A hirdetési rovatban
megjelent közlemények,
reklámok tartalmáért
a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

464. (12811)

ELADÓK 100 kg-os disznók, 10 lej/kg.
Tel. 0742-491-626. (12825)

Paul Cosma
FŐJEGYZŐ

ELADÓ Kebelében, a falu végén 25

ár terület, alkalmas építkezésre is

(közel van a víz-, gáz-, villanyvezeték)
szép, csendes helyen. Tel. 0265/433429, 0727-278-893. (12823-I)

200 LITER ezüstérmet nyert, kitűnő

MAROS MEGYEI TANÁCS
MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG
MUNKÁLATKÖVETÉSI SZOLGÁLAT

minőségű nemesszőlő-bor eladó bár-

mely mennyiségben. Ára 8 lej. Tel.

0770-954-269. (12852-I)

Közlemény a besorolásra
vonatkozó döntés meghozataláról

A MAROS MEGYEI TANÁCS, mint a „Híd a Mogyoróspatak felett, a 134-es megyei úton, a 27+980-as kilométerszelvénynél, Küküllősárd falu, Héjjasfalva
község, Maros megye” projekt birtokosa, értesíti az
érdekelteket a Maros Megyei Környezetvédelmi
Ügynökség besorolási szakaszra vonatkozó döntésének
meghozataláról. A terv kivitelezhető a környezetre
gyakorolt hatást értékelő tanulmány nélkül. A beruházást Maros megyében, a 134-es jelzésű megyei út Gyulakuta (13A jelzésű országút) – Székelyvécke –
Küküllősárd – 13C jelzésű országúttal való kereszteződésénél, a megyei út 27+980-as kilométerszelvényénél tervezik elvégezni.

A besorolási döntés tervezete és annak indoklása a következő internetes oldalon tanulmányozható:
http://apmms.anpm.ro.
Az érdekeltek a besorolási döntés tervezetével kapcsolatos megjegyzéseiket/észrevételeiket elküldhetik
elektronikus levélben az office@apmms.anpm.ro
címre a Maros Megyei Környezetvédelmi Ügynökség internetes oldalán való közzétételétől számított 10
napon belül.

Az ELNÖK nevében
Szász Zoltán Tibor
megyemenedzser

Paul Cosma
FŐJEGYZŐ

Hirdetőink figyelmébe!

Felhívjuk hirdetőink
figyelmét, hogy hirdetéseket feladhatnak a szerkesztőségben,
valamint a nepujsag.ro weboldalon levő
online felületen is, vagy beküldhetik e-mailen
a reklam@e-nepujsag.ro címre.
Érdeklődni a 0265/268-854-es
vagy 0742-828-647-es telefonszámon, 9–14 óra között.

VÁSÁROLOK pálinkának való gyü-

mölcsöt

Nyárádkarácson Község
Polgármesteri Hivatala
versenyvizsgát szervez

szerződéses megüresedett állás betöltésére meghatározatlan időre,
napi 8, heti 40 órás rendes munkaidővel:
I. besorolású MUNKÁS a községi szolgáltatási, szállítási és karbantartási osztályára

A versenyvizsgán való részvételhez és az állás betöltéséhez szükséges feltételek:
– Tanulmányok: középiskola, érettségi diplomával
– A munkában eltöltött régiség nem szükséges.

A versenyvizsga lebonyolítása:
– A versenyvizsgára a polgármesteri hivatalban kerül sor, Nyárádkarácson, Fő út 166. szám.
– A dossziék kiválasztására az iratcsomók benyújtási határidejének lejártától számított legtöbb 2 munkanapon belül kerül sor;
Az írásbeli vizsga időpontja: 2021. szeptember 13., 10 óra;
Az interjú a 2011. évi 286-os számú kormányhatározat 24. cikkelye, 5. bekezdésének megfelelően történik.
A dossziék benyújtásának határideje: a közleménynek a Hivatalos Közlöny III. részében való közzétételétől számított 10 munkanap, azaz szeptember 2-án, 15 óra, a Nyárádkarácsoni
Polgármesteri Hivatal pénzügyi-számviteli és humánerőforrásosztályán, telefonszám: 0265/332-112 (belső 110), fax: 0265/332113, mobil: 0753-010-620, kapcsolattartó: Kuti Zsolt László ellenőr.
A jelentkezőknek összességében meg kell felelniük a 2011. évi
286-os számú kormányhatározatban előírt, a 2014. évi 1027-es
kormányhatározattal módosított rendeletnek, amely a közalapokból fizetett, a közszférában megüresedett vagy az ideiglenesen megüresedett szerződéses állások betöltésének az általános elveire és a
magasabb szakmai fokozatba vagy osztályba való lépés kritériumainak meghatározására vonatkozik.
A sajátos feltételeket, a bibliográfiát, a munkaköri leírásban
megadott feladatokat, a versenyvizsgára beadandó dosszié tartalmának jegyzékét a székházban kifüggesztve és a polgármesteri hivatal www.comunacraciunesti.ro honlapján találják meg.
Bodó Károly Gyula polgármester
Kakasi Rita Izabella főjegyző

nagyobb

vagy

kisebb

mennyiségben. Tel. 0751-272-456.

(12850-I)

LAKÁS

ELADÓ 36 m2-es, egyszoba-össz-

komfortos, IV. emeleti tömbházlakás

a Gloriei utcában (Tudor). Tel. 0747141-678. (12813-I)

ELADÓ saját udvarral rendelkező ház az

Eminescu utcában. Tel. 0741-224-592.
(12572)

ELADÓ 3 szoba-összkomfortos ma-

gánlakás garázzsal. Tel. 0743-995-

063. (12618-I)

KIADÓ kétszobás lakás a Fortuna
környékén. Tel. 0744-389-289. (12687)

ELADÓ a Bodor Péter sétányon 3

szobás, azonnal beköltözhető, I.

emeleti tömbházlakás szerelőaknás

garázzsal. Érdeklődni lehet a 00-40-

77-534-7893-as és a 00-36-30-605-

3146-os

a

telefonszámon

h.csipor@indamail.hu

címen. (sz.-I)

vagy

e-mail-
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ELADÓ kertes családi ház Deményházán mellékhelyiségekkel, fürdő-

szoba

vezetékes

vízzel,

kanalizálással. Tel. 0744-984-893,

0756-057-530. (sz.-I)

KIADÓ egyszoba-összkomfort egy

személy részére a központban. Tel.

0770-850-272. (12766-I)

TÁRSKERESÉS

KIADÓ a főtéren kétszobás tömbház-

lakás két nem dohányzó személy ré-

szére. Tel. 0742-132-058. (12784-I)

ELADÓ központi fekvésű, 2 szobás

(előszoba, konyha, fürdő, pince), fe-

dett teraszos (60+12 m2) lakás elke-

rített udvarral (2 ár) a Laposnya

utcában. 87.000 euró. Tel. 0726-092722, 0722-126-711. (12844-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, ROLETTÁK, GARÁZSKAPUK, ÁTLÁTSZÓPONYVA-BEÉPÍTÉS és egyéb árnyékolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy választékban.
Tel. 0745-379-638. (sz.-I)

TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német
REHAU profilokból. Tel. 0745-379-638. (sz.-I)

A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes körű
ellátást biztosít a segélyből (koporsó, szállítás, balzsamozás, temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534.
(65326-I)

MAGÁNCÉG minimum 3 év régiséggel rendelkező MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐT alkalmaz 8 órás munkaprogrammal. Kézzel írt,
fényképes önéletrajzokat a jeremias@optica-optofarm.ro e-mailcímre várunk. Érdeklődni a következő telefonszámon: 0723-244-200.
(sz.-I)

A TIMKO alkalmaz MUNKATÁRSAT A PÉKSÉGBE. Tapasztalat
nem szükséges, szívesen betanítunk. Érdeklődni a következő telefonszámon lehet: 0756-128-307. (65856-I)

ALKALMAZUNK három FÉRFI MUNKAERŐT TEJFELDOLGOZÓ ÜZEMBE – Indlacto Mureş Kft. – napi 8 órai munkaprogrammal. Érdeklődni lehet a Prut utca 10. szám alatt, a cég székhelyén
vagy a 0773-316-377-es telefonszámon, 8-16 óra között. (65857-I)

A MOBEX RÉSZVÉNYTÁRSASÁG – székhely: Marosvásárhely,
Őz (Căprioarei) u. 2. szám – alkalmaz FÉRFI MUNKÁSOKAT gépterembe, valamint összeszerelésre és NŐKET készre dolgozásra. Érdeklődni a 0746-059-541-es telefonszámon. (22754-I)

IDŐSEK GONDOZÁSÁRA keresünk megfelelő képesítéssel rendelkező személyeket azonnali alkalmazással. Várjuk a jelentkezőket
a 0265/213-721-es telefonszámon hétfőtől péntekig 9-14 óra között.
(22757-I)

A PAVING SOLUTIONS bővíti csapatát, ÉPÍTKEZÉSBEN JÁRTAS SZAKEMBERT és SEGÉDMUNKÁST alkalmazunk. A megfelelő munkatárs versenyképes bérezésre, jó munkakörülményekre
számíthat. Részletek a 0747-888-559-es telefonszámon. (65865-I)

A MUREş INSOLVENCY SPRL, a marosvásárhelyi Március
8. utca 100. szám (Maros megye) alatti székhelyű Mondo Bestoil
Kft. cégfelszámolója, nyilvános árverésen értékesíti az adós cég következő javait:
I a) Az ákosfalvi (Maros megye), 8 telekkönyvi kivonatban nyilvántartott 21.500 m2 összfelületű földterület. Kikiáltási ár: 995.000
lej.
I b1) 1.771 m2 összfelületű beltelek: A1.1 kataszteri szám:
124398-C1 szerelőműhely, beépített felület (C21) 194 m2; A1.2 kataszteri szám: 124398-C2 autószerviz és -mosó (C22), beépített felület 889 m2
I b2) A marosvásárhelyi, Március 8. utca 80. szám alatti, 9.214
m2 összfelületű beltelek. A1.1 kataszteri szám: 1966/3-C1 csarnok
– műanyag termékeknek és szerelő-, tárolórészleg (C36), melynek
egyik végében raktár és irodák vannak; csarnok – műanyag termékek és végtermékek raktára (C35), telekkönyvszám: 124836.
Kikiáltási ár: 2.655.000 lej.
II) Ingó javak, amelyek műszaki berendezéseket és leltári tételeket tartalmaznak. Kikiáltási ár: 42.070 lej.
A teljes árukészletet is értékesítik (egyben). Kikiáltási ár: 31.466
lej.
A javak részletes listája tanulmányozható a cégfelszámoló székhelyén. Az árak nem tartalmazzák a héát.
A nyilvános árverést augusztus 27-én 13 órától a felszámoló Marosvásárhely, G-ral Avramescu utca 4. szám alatti székhelyén tartják, és péntekenként azonos időpontban megismétlik, a javak
értékesítéséig.
A nyilvános árverésen részt vehetnek magán- és/vagy jogi személyek, akik/amelyek megvásárolják a feladatfüzetet, kifizetik a
kikiáltási ár 10%-át kitevő részvételi garanciát és az árverésen való
részvételi díjat legkésőbb az árverés meghirdetett időpontja előtti
napon 13 óráig.
Bővebb tájékoztatás a 0265/269-700, 0745-146-096-os telefonszámokon.

felköltöztek a szavak
a mennybe

KOROSODÓ, de még serény magyar

csönd van

HÁZIASSZONY idős úriembert: tanárt,

csak az úr léptei

orvost, mérnököt keres férjnek, aki
szeretetet,

biztonságot

kongnak az űrben

nyújtana.

(Kányádi Sándor)

Válaszlevelet „Újraépítem az életem”
jeligére várok a szerkesztőségbe. (12846)

Szomorú szívvel és örök szeretettel emlékezünk

MEGKAPTAM a leveled a „Őszi fehér

DR. MÁRTHA IVOR

rózsák” jeligére. Rossz telefonszámot

főorvosra,

adtál meg. Minden oké. Hívj a 0365/438-

az Erdélyi Református Egyházkerület főgondnokára

053-as telefonszámon. (12856)

halálának tizennegyedik évfordulóján.

Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!

ÖZVEGY, igényes, 70 éves nő barátság

céljából megismerkedne korban hozzá

illő, káros szenvedélyektől mentes úrral.
Tel. 0753-701-759. (12857)

MINDENFÉLE

HÁZTETŐT készítünk, cserélünk, ja-

vítunk, cserépforgatást, cseréptisztí-

FUVART, bútorhordást vállalunk sze-

tást, építkezési munkát végzünk 15%

kedvezménnyel. Tel. 0770-621-920.

mélyzettel, külföldre is, valamint tör-

(12835-I)

(12995-I)

FŰNYÍRÁST, kerttakarítást, favágást

melékszállítást. Tel. 0749-543-104.

ÁGYHOZ KÖTÖTT, idős személy
mellé asszonyt keresek. További in-

formáció a 0741-365-957-es telefon-

számon. (12595-I)

LÉPCSŐHÁZFESTÉST stb. vállalok.

Tel. 0771-605-189. (12744-I)

vállalok. Tel. 0747-634-747. (12835-I)
IDŐSGONDOZÁST,

betegápolást

vállalok. Tel. 0752-849-226. (12847)

VÁLLALOK építkezési munkát, kerítés-

és tetőkészítést stb. Tel. 0759-552-041.
(12854)

ÉPÍTŐIPARI vállalkozás vállal: tető-

UDVAR-,

milyen

stb. Tel. 0743-512-168. (12855)

felújítást, teljes tető kivitelezését, bárácsmunkát,

teraszkészítést,

tetőjavítást,

bádogosmunkát,

garázs-,

pincetakarítást

vállalunk, a szemetet elszállítjuk, festünk

belső munkálatokat: festést, gletto-

ÓCSKAVASAT és használaton kívüli

lunk: kedvezményes árak, többéves

(12855)

lást, anyagok beszerzését. Amit aján-

szakmai tapasztalat, minőség, meg-

MEGEMLÉKEZÉS

zés. Tel. 0747-318-469. (12728-I)

VÁLLALUNK kőművesmunkát, tető-

parkettlerakást, -csiszolást, áruszállí-

tást. Tel. 0740-667-511. (65838-I)

VÁLLALUNK tetőkészítést fémcserépből

és cserépből, bármilyen ácsmunkát,

csatornák, lefolyók javítását, készítését,
bármilyen

tetőjavítást

tetőszigetelést,

faházak

és

és

tetőfestést,
manzárd

készítését fából, vakolást. Saját anyaggal

vagy a kliens anyagával is dolgozunk. Tel.
0757-728-705. (12757)

csendes sírhalom, szerető szí-

parkettezést

vállalok. Tel. 0771-393-848, 0749-564921. (12787)

CÉG vállal garanciával háztetőkészí-

tést cserépből vagy Lindab lemezből,

bármilyen tetőjavítást stb. Tel. 0756-

825-935, Csaba. (12791-I)
VÁLLALOK

ácsmunkát,

bádogos-

munkát, tetőfedést Lindab lemezzel,
cseréppel,

csatornaszerelést,

szigetelést,

kerítésfestést,

hófogó

készítését,

tetőfestést
(12828)

stb.

Tel.

sürgős

lefolyó,

javítást,

építést,

0759-570-885.

csak jóság és szeretet, munka és
küzdelem volt egész életed. Ér-

tünk éltél, bennünket szerettél,

mégis búcsú nélkül elmentél.

Fájó szívvel emlékezünk augusz-

tus 20-án SZÁSZ IRMÁRA halálá-

nak első évfordulóján. Emlékét

őrzi három lánya, azok családja

és unokái. (12819)

Kegyelettel emlékezünk a szere-

tett férjre, édesapára, a magyarbükkösi

születésű

PARAJDI

ANDRÁSRA (kárpitos) halálának

25. évfordulóján. Sose feledünk

mad

csendes!

Szeretteid.

vemben az örök fájdalom. Köny-

sírodnál, nem szólsz egy szót

sem, de érzem, hogy hívtál. Szó-

lítlak, a néma sír nem felel, de te

a

szívemben

örökké

létezel.

Szép emlékét őrzöm egy életen

csempézést,

érted imádkozunk halkan, zo-

kogva. Szívedben nem volt más,

nyes szemmel megállok néma

0742-734-062, Krisztián. (12799-I)
vakolást,

Ez a nap az emlékezés napja,

(12827)

retett férjemre, BÁCS GÉZÁRA,

gipszkartonszerelést,

már.

lenségbe. Maradt a bánat és egy

olyan gyorsan távoztál a végte-

szelést, tetőkészítést cserépből, le-

FESTÉST,

vár, s igaz lelkedre Isten vigyáz

el. Emléked legyen áldott, nyugal-

Fájó szívvel és soha el nem

mezből, szigetelést tömbházaknál. Tel.

Csillagok közt élsz már, Angyalok

közt jársz, ott hol csendből épül

Egy pillanat, és mindennek vége,

TETŐFEDŐ KFT. vállal bármilyen
ács-, bádogosmunkát, festést, me-

Szerettei. (sz.-I)

tárgyakat begyűjtünk. Tel. 0747-816-052.

bízhatóság, gyors, precíz munkavég-

javítást, szigetelést, szobafestést,
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múló szeretettel emlékezem szeaki hat éve örökre itthagyott.
át. Nyugodjál békében, nem
mész

(12810)

feledésbe!

Szerettei.

Nincs oly nap, hogy ne gondol-

nék rátok. Hallom lépteitek, han-

gotok, törlöm könnyeim sírhantra
borulva, hallom oly kedves han-

gotok, de marad a keserű bánat s

a fájdalom. Emléketek szívemben

megmaradt, és él, míg élek.

Fájó szívvel emlékezem 2002. és

2005. augusztus 20-ára, amikor

itthagytatok, TAMÁS ERZSÉBET

és JENŐ. Nyugodjatok békében!

Férj és apa, Gyula. (12849)

Fájó szívvel emlékezünk augusz-

tus 20-án a szeretett férjre, édesapára,

apósra,

nagytatára,

dédtatára, testvérre, a káposz-

tásszentmiklósi

TÖVISSI

LÁSZLÓRA, aki már 33 éve

örökre itthagyott minket. Emléke

legyen áldott, nyugalma csendes!

Bánatos szerettei. (12809-I)

Szomorú szívvel emlékezünk a

székelycsókai

születésű

KOVÁCS ANNÁRA halálának 5.

évfordulóján. Emléke legyen ál-

dott, nyugalma csendes! Szerető

hozzátartozói. (12853-I)
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