
Több marosvásárhelyi utca sürgős javításra és korszerűsí-
tésre szorul. Halaszthatatlan munkálatokat végeznek a Had-
sereg téren, a Szabadság utcát a Hadsereg térrel összekötő
Ialomiţa utcában, a Tudor negyedi Ferdinánd király, továbbá
a Radnai utcában. 

Soós Zoltán polgármester időről időre hírt ad a felújítások menetéről,
így a közösségi oldalakat követő vásárhelyieknek tudomásuk van e mun-
kálatokról, azonban többletinformációért Florian Moldovanhoz, a Köz-
területfenntartó Igazgatóság igazgatójához fordultunk, aki május óta felel
a város utcáinak felújításáért. 

A Mosonban 
támadó medve 
kilövésének enge-
délyézését kérik 
Tóth Sándor polgármester elmondta, a
vadásztársaság információja szerint az
állat egyike azon medvéknek, amelyek
rendszeresen bejárnak a faluba, így a
nemrég életbe lépett 81-es számú sür-
gősségi kormányrendelet értelmében
közveszélyt jelent… 

____________2.
Eltérő módon 
készülnek 
az egyetemek 
a tanévkezdésre
A kolozsvári Babeş–Bolyai Tudomány-
egyetem (BBTE) már bejelentette, hogy
jelenléti oktatásra csak a beoltott, a be-
tegségen átesett vagy negatív tesztet
felmutató diákokat fogadja, a Sapientia
Erdélyi Magyar Tudományegyetem
(EMTE) valamennyi diákját jelenléti ok-
tatásra várja, védettségtől függetlenül. 
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Medvehon

A barna medve. Ursus arctos. A kisgyerekek cuki játékmackója.
Az állatkertek egyik sztárja. Az állatvédők gombfülű kedvenckéje.
És a hazai gazdák, természetjárók, vidéken lakók egyik rákfenéje.
Őshonos állat Erdélyben, amely jól elvolt addig is, ameddig megfe-
lelően szabályozták az egyedszámát. Amióta pedig nem szabályoz-
zák, egyenesen fantasztikusan érzi magát. Olyan, mint a
kecskedarázs, számára a magánszféra ismeretlen fogalom. Nem fél
semmitől és senkitől, oda megy dézsmálni, ahova a kedve tartja. És
ha ebben megakadályozza valaki – legyen szó a terményeit, állatait
vagy házát, sőt, családtagjait védeni akaró gazdáról, juhászról, pol-
gárról vagy annak kutyáiról – akkor a tettek mezejére lép. Vadállat
lévén, a tettek mezejét nyilvánvalóan nem a csúcsra járatott verbális
diplomácia képezi. Most újra a fókuszba került, ahogy az elmúlt
másfél évtizedben többször is. Hála annak az agyament európai sza-
bályozásnak, miszerint védett állatként kell nyilvántartanunk az or-
szágban már akkor is többezres példányszámban élő csúcs-
ragadozót. Értik: csúcsragadozó. Értik: védett állat. És nem a szi-
bériai vagy a bengáli tigrisről van itt szó, amely szintén csúcsraga-
dozó és védett állat. Hanem a mi mackó kománkról, amellyel lassan
már városon is szomszédságba kerülünk, akivel egyre nagyobb
eséllyel találkozhatunk sötétedés után Vásárhely utcáin is – Bras-
sóban, Tusnádon a találkozás elkerülhetetlen. 

Kaáli Nagy Botond

(Folytatás a 3. oldalon)

Javítják a marosvásárhelyi utcákat

Iskolakezdésre befejezik 
a munkálatokat



Két bölcsőde épülhet 
Marosvásárhelyen

Két új bölcsőde építésére nyert finanszírozást Marosvá-
sárhely. A helyhatóság a jóváhagyást követő legfeljebb 60
napon belül benyújtja a szükséges dokumentációt ahhoz,
hogy a minisztérium megtegye a kivitelezési szerződés
aláírásához szükséges lépéseket, intézkedéseket – olvas-
ható a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal honlapján.

Kézműves-foglalkozás hétfőnként
A Női Akadémia újra várja a Divers Egyesület marosvásár-
helyi, Avram Iancu (Rákóczi) utca 29. szám alatti székhá-
zának udvarán az Ügyes Kezű Nők csoport hétfő
délutánonként heti rendszerességgel megszervezett tevé-
kenységére mindazokat a hölgyeket, akik különböző kéz-
műves-tevékenységek fortélyait szeretnék elsajátítani.
Szeptember 6-án 17.30 és 19.30 óra között azokat a nőket
(és az őket kísérő gyermekeket) várják, akiket érdekel az
újrahasznosítás és a dísztárgyak készítése. A foglalkozá-
son textilhulladékból bohóc és kukac készítését lehet el-
sajátítani Lajos Anna kézműves irányításával. A szervezők
biztosítják a tevékenységhez szükséges anyagot. Ameny-
nyiben esős, hideg idő lesz, a foglalkozást beltérben tart-
ják, maszk viselése bent kötelező. További információk a
0265-311-727-es telefonszámon.

Négynapos terápiás program
A Bonus Pastor Alapítvány szeptember 30-a és október 
3-a között négynapos terápiás programot szervez szenve-
délybetegeknek és hozzátartozóiknak Szentkatolnán. A
program célja az absztinencia elérése, információszerzés
a függőséggel kapcsolatban, terápiás terv készítése, ön-
ismeret. Ezeket a célokat csoportfoglalkozások, worksho-
pok, személyes tanácsadás, igei csendességek, valamint
fölépült szenvedélybetegek élettörténeteinek meghallga-
tása által érik el. A felvétel előzetes interjú alapján történik.
Jelentkezni szeptember 24-ig lehet a következő telefon-
számokon – Marosvásárhely: Bartha Éva – 0740-056-691,
McAlister Magdolna – 0742-653-331. 

Utcai ételek fesztiválja 
a Vár sétányon

A City Food karaván szervezésében a hét végén, szep-
tember 3–5. között zajlik a marosvásárhelyi Vár sétányon
a street food, azaz utcai ételek fesztiválja. A felhozatalban
taco, nacho, tengeri gyümölcsök, halloumi, palacsinták,
fagylaltfélék, koktélok, prosecco és kézműves sajtok is
szerepelnek. A látogatók több mint 20 gasztrostand kíná-
latából válogathatnak, emellett a gyermekeknek külön ku-
lináris tér van kialakítva. A forgalomkorlátozás szeptember
2-án, csütörtökön 7.30-tól lépett érvénybe, és 6-án, hétfőn
7.30-ig tart a Vár sétányon, az Avram Iancu és a Petru
Maior utcák közötti területen – adják hírül a Marosvásár-
helyi Polgármesteri Hivatal honlapján.

Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

Ma HILDA, holnap 
ROZÁLIA napja.

ROZÁLIA: olasz eredetű, va-
lószínűleg a Rosa, azaz Rózsa
továbbképzéséből alakult, je-
lentése: rózsa.
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A Nap kel 

6 óra 44 perckor, 
lenyugszik

19 óra 59 perckor. 
Az év 246. napja, 
hátravan 119 nap.

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2021. szeptember 2.
1 EUR 4,9386
1 USD 4,1672

100 HUF 1,4220
1 g ARANY 243,4013

IDŐJÁRÁS
Többynire napos
Hőmérséklet:
max.200C
min. 80C

Megyei hírek

A csütörtöki lottóhúzás nyerőszámai
29  43  1  28  36  +  3 NOROC PLUS: 4 0 8 3 5 1

32  31  27  36  7  14 SUPER NOROC: 8 3 3 2 0 2

6  7  18  42  19  36 NOROC: 3 8 3 1 8 4 8

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunkelőfizetéstlapunkraakövetkező
hónapraaNépújságszerkesztőségében:

Marosvásárhely,DózsaGyörgyutca9.szám,
2.emelet,57-esiroda.BorbélyErnő,naponta9-14óra

között,szombat–vasárnapzárva.
Tel.0742-828-647
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A Mosonban támadó medve 
kilövésének engedélyezését kérik 

Amint korábbi lapszámunkban kö-
zöltük, hétfőn este egy Székelysárd és
Moson közötti külterületen támadta
meg a medve a juhait terelő bojtárt. A
40 éves férfi fejsérüléssel került a kór-
házba, ugyanis a vad a fejbőrét szakí-
totta le. Megműtötték, állapota stabil,
de kórházi megfigyelés alatt maradt.
Tóth Sándor polgármester elmondta, a
vadásztársaság információja szerint az
állat egyike azon medvéknek, amelyek
rendszeresen bejárnak a faluba, így a
nemrég életbe lépett 81-es számú sür-
gősségi kormányrendelet értelmében

közveszélyt jelent, azonban a jogsza-
bály hiányossága miatt nem tudnak el-
járni, mert ez csak a belterületeken
történt esetekre vonatkozik, a külterü-
leteken történt támadásokkor nem tud
eljárni az egyébként Nyárádszeredá-
ban megalakult és működőképes cso-
port. 

– Arra hivatkozva, hogy a medve
továbbra is veszélyezteti az emberek
életét, felkértük a vadásztársaságot,
hogy állítsa össze a kilövési enge-
délyhez szükséges dossziét, amelyet a
környezetvédelmi ügynökséghez to-

vábbítanak, illetve innen a minisztéri-
umhoz jut. Romániában – mint isme-
retes – nincs kilövési kvóta a medvére,
de sürgősségi esetben kérhetik a sza-
bályszegést (derogálást), és így elejt-
hető a vad – mondta a polgármester,
majd hozzátette: reméli, hogy a jog-
szabály alkalmazásában a gyakorlati
esetek nyomán kiderült hiányosságo-
kat a jogalkotó kiküszöböli, hiszen
abban mindenki egyetért, hogy a 
környezetvédelmi követelményekkel
szemben az emberélet védelme a leg-
fontosabb. (v.gy.)

Tanfelszerelés-gyűjtés
A marosvásárhelyi Divers Egyesület által indított

A város segít nevű program keretében nehéz anyagi
helyzetben lévő családok gyermekei számára gyűj-
tenek tanfelszerelést az iskolakezdésre. 

A kezdeményezéssel legalább 200 gyermeket
szeretnének támogatni. Az akcióba az alábbi tan-
szerek felajánlásával lehet bekapcsolódni: füzetek
(beleértve a zene- és földrajzfüzeteket, szószede-
tet); ceruzák, színes ceruza, golyóstoll, toll, zsír-
kréta; rajztömb (kicsi és nagy), ecsetek, akvarell,
tempera; vonalzó, radír, hegyző, mértani felszerelés
körzővel; gyurma, számolópálcák, színespapír-
szett; iskolatáska, tolltartó. A tanfelszereléseket a
Divers Egyesület székhelyén, az Avram Iancu utca
29. szám alatt várják. A szervezők arra kérik az ada-
kozókat, hogy jelezzék az időpontot, amikor elhoz-
zák a csomagot a 0265-311-727-es telefonszámon
vagy az office@divers.org.ro e-mail-címen. 

Az iskolai felszerelések és a meleg étel megvá-
sárlását online adományokkal is lehet támogatni az
alábbi internetes linken: https://divers.org.ro/asoci-
atia-divers/donatii vagy az FIRST BANK-on ke-
resztül: RO48PIRB2800710681001000 (RON).

Munkacsoportot hozott létre az RMDSZ 
a népszámlálási előkészületekre

Megtartotta alakuló ülését csü-
törtökön az országos népszám-
lálási munkacsoport, amely a
történelmi magyar egyházak,
országos intézmények és civil
szervezetek képviselőinek rész-
vételével dolgozza ki a követ-
kező fél év cselekvési prioritásait
a 2022-ben sorra kerülő nép-
számlálás előkészítésére.

A találkozó legfontosabb célja az
volt, hogy a résztvevők tudatosítsák: az

újdonságnak számító „önkitöltős” eljá-
rásmód bevezetése lehetőséget jelent-
het a személyek nemzetiségi és
felekezeti hovatartozásának megfelelő
rögzítésére, másrészt viszont veszélyes
is, hiszen a rendszer nem bejáratott.

Mivel a megszerzett nyelvi és kul-
turális jogok, az egyházaknak, önkor-
mányzatoknak visszaosztott állami
támogatások, de még a mindenkori
kormányok magyarokat érintő politi-
kája is a magyarok számának függvé-

nyei, közös érdek, hogy a vegyes há-
zasságokban, a szórványban, a nagy-
városokban élő, a külföldön tanuló
vagy dolgozó romániai magyarok is
nemzeti identitásukat vállalva vegye-
nek részt a népszámláláson.

A résztvevők biztató eredményként
értékelték, hogy 30 év után az első
olyan népszámlálás a mostani, amikor
magyarul is ki lehet tölteni a kérdőíve-
ket.

Az elkövetkező hetek legfőbb fel-
adataként a megyei és települési szintű
koordinátorok nevesítését, a helyi
munkacsoportok megalakítását, vala-
mennyi érdekelt társadalmi szereplő
bevonását és hálózatba szervezését je-
lölte meg az országos munkacsoport.

A munkacsoport koordinálásával
Kelemen Hunor szövetségi elnök Hor-
váth Anna ügyvezető alelnököt bízta
meg.

A romániai népszámlálás 2022 már-
ciusa és júliusa között lesz, a lakosság-
nak pedig három lehetősége lesz a
kérdőív kitöltésére: interneten kitölt-
heti a saját kérdőívét, bemehet a tele-
pülésen az összeíró pontokra, vagy
hagyományos módon otthonában fo-
gadhatja a számlálóbiztost. A hatály-
ban lévő népszámlálási törvény
értelmében az összeírás magyar nyel-
ven is történhet mind az önkitöltés,
mind pedig a személyes lekérdezés
esetében. (közlemény)Forrás: rmdsz.ro



Nemrég megint megmocskolt egy embert. Lassan már
csak legyintünk az ilyen híreken. Hozzászoktunk. Ez baj.
Tegyük magunkat a juhász helyébe, akinek szinte letépte
a fejét. Vagy a gazdák, méhészek helyébe, akiknek több
havi munkájuk eredményét legeli le, öli meg, fosztja ki a
szőrös ártatlanság. Öt év és 6400 segélyhívás, bejelentés
(ebből csak 2021-ben 1493!) után Bukarestben is felgyúlt
a villany, hogy ez talán sok, és kihozták a 81-es törvény-
rendeletet, amely megengedi a problémás egyedek el-
ijesztését, elszállítását, elaltatását, kilövését, de csak ha
az észlelés, támadás lakott területen belül történik. Hány
esztena van a városközpontban? Hány nyájat legeltetnek
a parkban? Hányan természettúráznak a blokknegyed-
ben? Hány hektár kukoricás van a mellékutcákban? Az
új rendelet, igaz, több a semminél, de messze nem ele-
gendő. Értem én a benne rejlő logikát, orvvadászat, tör-
vénykifordítás, s a többi, de akkor is… Régebb
nyugodtan mehettünk kirándulni, bicajozni az erdőkbe,
a régisulis medvék féltek tőlünk, és odébb álltak, ha ész-
revettek. A mai generáció nem fél semmitől. Hozzászo-
kott, hogy senki nem nyúlhat hozzá, hogy oligofrén
barmok etetik őt a Transzfogarason, hogy ő sátrazik a
Szent Anna-tónál, és nem a hippik, hogy ő a király, mi
pedig az alattvalók, fura, csámpás, kétlábú idióták, akik
csak útban vannak közte és a méz között. Nem hibázta-
tom. Ha medve lennék, én is így gondolkodnék.

Hibáztatom azonban azokat a bársonyszékben ülő,
természetet csak képernyővédőn látó öltönyös marhákat,
akik miatt ez az egész helyzet anno kialakult. Ők a bű-
nösök, nem a medve. Ők felelnek az áldozatok haláláért,
sérüléseiért, nem a medve. Hibáztatom az elborult agyú,
fanatikus állatvédőket, akik a virtuális és valós térben
folyamatosan visonganak, olyan – mellesleg hamis –
mantrákat gépiesen ismételgetve, mint „kivágtuk az er-
dőket”, „szegényeknek nincs élőhelyük”, „a kényszerű-
ség hajtja őket a városba” és hasonlók. Pár évvel ezelőtt
egy igazi állatvédővel, egy hozzáértő és a természetet,
az élővilágot mélyen tisztelő vadásszal beszélgettem a
kérdésről. Ő simán lehülyézte az előbb említett kategó-
riát, és igaza volt. Mint mondta, a természet rendjének
megcsúfolása az, ami nálunk történik. Az, hogy a csúcs-
ragadozót védettnek minősítjük, hagyjuk, hogy szaporod-
jon, garázdálkodjon, embert öljön, terményt ritkítson, és
amikor panaszt tennénk, az illetékesek A Törvényre hi-
vatkozva csak megvonják a vállukat, mi pedig maradunk
a kárral, a traumával, a tragédiával. És mindez éveken
át sem változik, amikor pedig végre változhatna, akkor
az újonnan megalkotott rendelet sem tökéletes. 

Tökéletes példája azonban az országnak, amelyben
élünk.

Még mindig nő a fertőzöttek
napi esetszáma

A legutóbbi tájékoztatás óta 1470 új koronavírusos
megbetegedést igazoltak Romániában több mint 40
ezer teszt elvégzése nyomán – közölte csütörtökön
a stratégiai kommunikációs törzs (GCS). Az új ese-
tekkel 1 101 678-ra nőtt a járvány eleje óta diagnosz-
tizált fertőzöttek száma, 1 056 922 személyt közülük
gyógyultnak nyilvánítottak. Az elmúlt 24 órában 26,
koronavírussal diagnosztizált személy haláláról ér-
kezett jelentés, valamennyien más betegségben is
szenvedtek. Ezzel 34.617-re emelkedett a korona-
vírussal összefüggésbe hozható halálesetek száma
Romániában. Jelenleg 2642 személyt kezelnek kór-
házban Covid-19-cel, 322 fertőzött személy szorul
intenzív terápiás ellátásra, 8545 igazoltan koronaví-
rus-fertőzött személy van otthoni, 2557 intézményi
elkülönítésben. Ugyanakkor 55.196 személy van
házi, 58 intézményes karanténban. (Agerpres)

Közúti baleset tizenhárom 
sérülttel

Kisbusszal ütközött csütörtökön egy személyautó a
15-ös országúton, Andrenyászán. A balesetben 13-
an megsérültek, köztük két gyermek. A személyautót
egy 36 éves marosvásárhelyi nő vezette, a kilenc
személyt szállító kisbuszt pedig egy 57 éves, Iaşi
megyei férfi. Mindkét gépkocsivezető megsérült a
balesetben, továbbá az autóban utazó három sze-
mély – köztük egy 2 és egy 5 éves gyermek –, vala-
mint a kisbusz nyolc utasa. Mindkét jármű vezetőjét
szondával tesztelték, egyikük sem volt alkohol befo-
lyása alatt. A rendőrség vizsgálatot indított a baleset
körülményeinek tisztázásáért. (Agerpres)

Élelmiszer-drágulásra számít 
a szakszervezet

Az energiaárak növekedése és más tényezők átlag-
ban 10-12 százalékos élelmiszer-dráguláshoz vezet-
hetnek a következő hónapokban, és a sertéshús, a
tejtermékek és a kenyér drágulása ennél is nagyobb
mértékű lehet – nyilatkozta az Agerpres hírügynök-
ségnek Dragoş Frumosu, a Sindalimenta Élelmisze-
ripari Szakszervezeti Szövetség elnöke. Emlé-
keztetett arra, hogy a villamos energia közel száz
százalékkal drágult, a földgáz és az üzemanyagok
ára is emelkedett, ráadásul tavaly aszályos év volt,
és kitört a világjárvány is. A szakszervezeti vezető
kitért arra is, hogy az élelmiszerárak emelése az el-
adások csökkenéséhez és elbocsátásokhoz vezet-
het az ágazatban. 

Ország – világ

Medvehon
(Folytatás az 1. oldalról)
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Minisztériumi rendelet a marosvásárhelyi jégpálya
felépítéséről

Rendeződött a marosvásárhelyi
jégpálya telkének jogi helyzete,
az RMDSZ javaslatára döntött a
kormány a telek tulajdonjogának
áthelyezéséről. Miután a Hivata-
los Közlönyben szerdán megjelent
a kormányhatározat, a fejlesztési
minisztérium csütörtökön jóvá-
hagyta a beruházás közel 38 mil-
lió lejes finanszírozását – jelen-
tette be Cseke Attila.

A fejlesztési szaktárca vezetője el-
mondta: „A fedett jégpálya felépítésével
a marosvásárhelyiek régi törekvését
viszi sikerre az RMDSZ. Az oktatásügyi,
egészségügyi és a sportinfrastruktúra fej-
lesztése az erdélyi magyar közösségek
gyarapodásához vezet, a jégpálya felépí-
tésének Marosvásárhely a nyertese”.

Mint ismeretes, 13 évvel ezelőtt kez-
dődött el a sportlétesítmény felújításának
és befedésének munkálata, ebben az ak-
kori városvezetés nem volt partner. 

A létesítmény telkének tulajdonjoga
ugyanakkor tisztázatlan volt. Az
RMDSZ javaslatára a telket az Ifjúsági
és Sportminisztérium tulajdonába he-
lyezték át, és a helyi sportklub használ-
hatja.

A 2013-ban félbehagyott munkálato-
kat a miniszteri rendelet alapján befejez-
hetik. A tervezés lejárt, a szakbizottságok
megfelelőnek ítélték a tervezett munká-
latokat. 

A rendelet alapján elindulhat a közbe-
szerzési folyamat, amely során megtalál-

ják az építőt, és kezdődhet az építkezés
– mutatott rá a miniszter.

A jégpálya épületének tartószerkezetét
megerősítik, felújítják az elhanyagolás
miatt kárt szenvedett elemeket, és új be-
rendezéssel látják el. 

A 60x30 méteres jégpálya mellett hat
öltöző, edzőterem és egy sportterem is
lesz, továbbá orvosi rendelők és konfe-

renciaterem is helyet kap benne. A lelá-
tókon 2.000 néző fér majd el, és a sport-
létesítmény minden szükséges feltételt
biztosít az élsportolók edzésére és a mér-
kőzésekhez. A jégpályán nemzetközi
hoki-, műkorcsolya- és gyorskorcsolya-
edzéseket és versenyeket szervez-
hetnek gyermekeknek és felnőtteknek
egyaránt. (közlemény)

Iohannis elfogadta 
az igazságügy-miniszter leváltását

Klaus Iohannis államfő elfogadta
csütörtökön Stelian Ion igazság-
ügy-miniszter leváltását, és Florin
Cîţu miniszterelnöknek azt a ja-
vaslatát, hogy Lucian Bode 
belügyminiszter vegye át ideig-
lenesen a tárca irányítását – 
közölte az Agerpres hírügynök-
ség.

Stelian Ion felmentését Florin Cîţu mi-
niszterelnök kérte szerda este, miután az
USR PLUS szövetséghez tartozó minisz-
ter formai kifogásokra hivatkozva eluta-
sította az Anghel Salignyről elnevezett,
50 milliárd lejes keretösszegű fejlesztési
program sürgősségi kormányrendelet-ter-
vezetének a véleményezését.

A költségvetésből finanszírozott prog-
rammal a helyi önkormányzatok szá-

mára nyújtana támogatást a kormány a
víz-, gáz- és szennyvízhálózataik kiépí-
tésére vagy fejlesztésére és közútjaik ja-
vítására. A program névadója Anghel
Saligny román mérnök, aki a 19. század
végén a Feteşti és Cernavoda között fel-
épített első romániai Duna-hidat ter-
vezte.

A miniszter leváltása után az USR
PLUS szövetség megvonta a bizalmat
Florin Cîţu miniszterelnöktől, és új kor-
mányfő kijelölésére szólította fel a koa-
líciót. Ellenkező esetben kilátásba
helyezte egy, a kormányfő elleni bizal-
matlansági indítvány megszavazását.

Stelian Ion csütörtökön úgy vélte: Flo-
rin Cîţu voltaképpen az USR PLUS kor-
mányból való eltávolítását akarta elérni
a leváltásával. Szerinte erre utal az a

tény, hogy a tárca ideiglenes vezetését
nem egy USR PLUS-hoz tartozó politi-
kusra bízta – ahogy azt a koalíciós meg-
egyezés előírja –, hanem a Nemzeti
Liberális Párthoz (PNL) tartozó Lucian
Bode belügyminisztert bízta meg a fel-
adattal.

Az Agerpres hírügynökség beszámo-
lója szerint a vezető kormánypárt ál-
landó bizottsága csütörtök délelőtt
határozatban állt ki Florin Cîţu minisz-
terelnök mellett. A testületet a pártnak
azok a politikusai hívták össze, akik Flo-
rin Cîţut támogatják a párt szeptember
közepén tartandó tisztújító kongresszu-
sán. A tanácskozáson nem vettek részt az
újabb mandátumért versenybe szálló Lu-
dovic Orban jelenlegi PNL-elnök támo-
gatói. (MTI)

Eredménytelen volt a húszéves amerikai jelenlét 
Nem járt eredménnyel az Egyesült
Államok húszéves afganisztáni
katonai jelenléte – jelentette ki
Vlagyimir Putyin orosz elnök, ami-
kor szerdán a vlagyivosztoki
Okean központban iskolásokkal
találkozott. 

„Az amerikai csapatok húsz évig vol-
tak jelen ezen a területen, és húsz éven
át próbálták – ha lehet így mondani anél-
kül, hogy bárkit megbántanánk – civili-
zálni az ott élő embereket, bevezetni ott
a szó legtágabb értelmében vett saját
normáikat és életmódjukat, beleértve a
társadalom politikai szervezetét is” –
mondta Putyin.

„Az eredmény nem más, mint csupa
tragédia és veszteség annak is, aki 
ezt tette, az Egyesült Államok számára,
de még inkább az Afganisztán terüle-
tén élő emberek számára. Az ered-
mény nulla, ha nem negatív” – hangoz-
tatta.

„Ha valaki bárki más vonatkozásában
tesz valamit, akkor figyelembe kell ven-
nie a legtágabb értelemben vett történel-

mét, kultúráját és életfilozófiáját, tiszte-
letben kell tartani a hagyományait. Sem-
mit sem lehet valakire kívülről
ráerőltetni. A helyzetnek be kell érnie, és
ha valaki azt akarja, hogy gyorsabban és
jobb minőségben érjen be, akkor segíte-
nie kell az embereknek. Civilizált
módon, finoman, és nem sietve kell se-
gíteni. Mindezen tényezők, köztük a tör-
ténelmi tényezők figyelembevétele
nélkül szinte lehetetlen bármi pozitívu-
mot elérni” – fogalmazott Putyin.

Az orosz elnök az afganisztáni tálib
hatalomátvétel után először augusztus
20-án, az Angela Merkel német kancel-
lárral közösen megtartott moszkvai saj-
tóértekezletén foglalt nyilvánosan állást
a történtekkel kapcsolatban. Akkor, anél-
kül, hogy az Egyesült Államokat megne-
vezte volna, sürgette, hogy vessenek
véget az „idegen értékek erőltetése fele-
lőtlen politikájának”, valamint annak,
hogy „más országokban külföldi model-
lek szerint próbálják felépíteni a demok-
ráciát” anélkül, hogy figyelembe vennék
a helyi történelmi, vallási és nemzeti sa-

játosságokat. Kontraproduktívnak ne-
vezte, hogy idegen értékeket erőltettek
Afganisztánra. Úgy vélekedett, hogy az
ilyen kísérletek csak az állam pusztulá-
sához vezetnek.

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter
a Nemzetközi Kapcsolatok Moszkvai
Állami Egyetemének (MGIMO) szerdai
tanévnyitóján kifejezte reményét, hogy
Joe Biden amerikai elnök és Emmanuel
Macron francia államfő tartani fogja
magát ígéretéhez, és nem fog a demok-
rácia elterjesztésével kísérletezni más or-
szágokban. Óriási hibának nevezte, hogy
a nyugati rendszert próbálták meg beve-
zetni Afganisztánban.

Az orosz diplomácia vezetője rámu-
tatott, hogy Afganisztán hagyományo-
san decentralizált ország, amelyben a
klánok és etnikai csoportok közötti kap-
csolatokban a főváros tartotta fenn az
egyensúlyt. Lavrov szerint „erősen meg-
égették magukat” azok, akik rá akartak
erőltetni egy olyan elnöki rendszert az
afgánokra, amelyet nem ők találtak 
ki. (MTI)

Fotó: rmdsz.ro



A járványhelyzet közepette eltérő módon készül-
nek a 2021–2022-es tanévre az egyes egyetemek.
A kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem
(BBTE) már bejelentette, hogy jelenléti oktatásra
csak a beoltott, a betegségen átesett vagy negatív
tesztet felmutató diákokat fogadja, a Sapientia Er-
délyi Magyar Tudományegyetem (EMTE) va-
lamennyi diákját jelenléti oktatásra várja, védett-
ségtől függetlenül. A marosvásárhelyi orvosi egye-
tem vezetősége ezután hoz majd döntést arról,
hogy oltáshoz vagy negatív teszthez köti-e vagy
sem az oktatási tevékenységeken való részvételt.

A BBTE szenátusa csütörtökön fogadott el döntést arról,
hogy azok a hallgatók lehetnek a tantermekben az órákon,
akik több mint tíz nappal korábban megkapták a koronavírus
elleni védőoltást (kétdózisos oltástípusok esetén a másodi-
kat), továbbá akik több mint 15 napja, de kevesebb mint 180
napja átestek a fertőzésen, vagy akik 72 óránál nem régebbi
PCR-teszttel vagy 24 óránál nem régebbi antigénteszttel iga-
zolják, hogy nem fertőzöttek. Azoknak a hallgatóknak, akik
nem tartoznak ezekbe a kategóriákba, lehetőségük lesz on-
line vagy más alternatív módokon részt venni az oktatási te-
vékenységeken, az egyes karok által meghatározott
feltételek mellett, a szak profilja és a rendelkezésre álló for-
rások szerint. A hallgatói szervezetek képviselőinek javas-
latára ezen feltételek alapján fogadják be a BBTE hallgatóit
az egyetemi kollégiumokba is. Kivételes helyzetben vannak
azok a hallgatók, akik valamilyen igazolható egészségi ok
miatt nem kaphatnak oltást, speciális rendszerben szállásol-
hatók el, és az oktatási tevékenységekben online (vagy más,
a kar által megszabott alternatív módokon) vehetnek részt –
áll az intézmény honlapján július végén közzétett és Daniel
David rektor által aláírt közleményben.

Ezzel szemben a Sapientia EMTE valamennyi hallgatóját
várja a tantermekbe a következő tanévben, az egyetem sze-
nátusa ugyanis jelenléti oktatásról döntött, és a tanórá-
kon való részvételt nem köti védettségi igazolás felmutatá-
sához. 

A hallgatók és az egyetemi oktatók saját felelősségükre
döntenek arról, hogy élni kívánnak-e az oltási lehetőséggel.
A tanórákon való részvétel nincs oltottsághoz kötve, az ok-
tatást kiegészítő szolgáltatások viszont lehetnek, így a kol-

légiumok, étkezdék, könyvtárak igénybevétele kapcsán az
egyetem szenátusa a különböző helyszíneken működő ka-
rokra bízta a döntéshozatalt – tudtuk meg Gödri Csilla saj-
tófelelőstől. A döntés hátterében az áll, hogy az elmúlt évben
is nagymértékben különbözött a járványhelyzet az egyes te-
lepüléseken, ahol a Sapientia egyetem különböző karai mű-
ködnek. A Marosvásárhelyi Kar július végén tette közzé a
felhívást, hogy koronkai campusában lévő 120 férőhelyes
bentlakásba várja a diákokat. A közlemény szerint a jelent-
kezők által felmutatott oltási igazolvány előnyt jelent a kér-
vények elbírálásakor, de nem kizáró jellegű.

A sajtófelelős azonban hozzátette: az egyetem szenátusa

által hozott döntések bármikor változhatnak a járványhelyzet
alakulásának függvényében; amennyiben a hatóságok meg-
szorító intézkedéseket rendelnek el, azokhoz természetesen
az egyetemnek is igazodnia kell majd. 

A marosvásárhelyi George Emil Palade Orvosi, Gyógy-
szerészeti, Tudomány- és Technológiai Egyetem sajtófele-
lőse, Teodora Mîndru érdeklődésünkre közölte, hogy a
rövidesen kezdődő tanév jelenléti oktatással zajlik, és az in-
tézmény vezetősége hamarosan döntést hoz majd annak kap-
csán, hogy oltási igazoláshoz, teszthez vagy a fertőzésen
való átesést igazoló iratokhoz köti-e vagy sem az ezeken
való részvételt.

– Az aszfaltozás végéhez közele-
dünk a Tudor negyedbeli, a Poklos-
patak mellett haladó Ferdinánd
király utcában, ide még a koptató-
réteget kell leterítni, el kell helyezni
a jelzőtáblákat, és fel kell festeni az
útburkolati jeleket. A végéhez köze-
ledik a Hadsereg téri és a Ialomiţa
utcai útburkolat-felújítás, ott is az
aszfalt koptatórétegét kell felvinni
az úttestre, s a járdákat kell még
rendbe tenni. Ha az időjárás engedi,
s nem esik az eső, remélhetőleg is-
kolakezdésre befejezzük az utolsó
simításokat is. 

– Elkezdték a nagyon rossz álla-

potban lévő, toldott-foldott, kátyús
Radnai utca javítását is. Lát-
ható volt, hogy parkoló autók ne-
hezítik a gépek munkáját. Az ottla-
kókat nem értesítették, újságban
sem közölték, hogy útjavítás követ-
kezik, s fel kell szabadítani a tere-
pet? 

– Egyelőre a Dózsa György utca
és a Liviu Rebreanu utca közötti
rövid szakaszt javítjuk, mert az
Electrica villanyszolgáltató vállalat-
nak csak ezen a részen sikerült el-
helyeznie a vezetékeket a föld alatt,
a másik szakaszon, a Szabadság ut-
cáig terjedően még nem. Amíg be
nem fejezik ezeket a munkálatokat
– s előreláthatólag idén nem lesz

erre költségvetés –, nem kezdhetjük
el a Radnai utca ezen szakaszának
a felújítását. Aki erre jár, tudja,
hogy halaszthatatlan munkálatról
van szó, hiszen nagyon egyenlőtlen,
foltos az út. A kivitelező Citadin va-
lószínűleg elmulasztotta idejében
értesíteni a gépkocsi-tulajdonoso-
kat, pedig kötelessége lett volna
szórólapokat elhelyezni a postalá-
dákba. Amikor a gépkocsivezetők
látták, hogy dolgoznak, felszabadí-
tották az úttestet, s a munkagépek
nem ütköztek akadályba. 

– Marosvásárhelyen nagyon sok
bosszúságot okoznak a kanálistetők,
amelyek sokszor balesetveszélyesek,
mert vagy az úttest felületénél mé-
lyebben, vagy magasabban, vagy
gödrökkel körülvéve éktelenkednek

az úton. Mire számíthatunk a felújí-
tott utcákban? 

– Ezekre külön odafigyelünk, a
kanálistetőket egy szintre hozzuk az
úttesttel. 

– Hol várható útjavítás a város-
ban a téli idény beköszönte előtt? 

– Elkezdjük a Mioriţa utca javí-
tását, továbbá a járdák javítását a
város több pontján, a Kornisán, a
Kövesdombon. A December 22.
úton a szentgyörgyi bejáratnál na-
gyon göröngyös lett az út, ezt a sza-
kaszt kell legyalulni, s új
koptatóréteggel ellátni. 

– Mekkora költségvetést szán a
város idén az útjavításra? 

– Eddig nyolcmillió lejre kötöt-
tünk szerződést – tájékoztatott Flo-
rian Moldovan igazgató. 

(Folytatás az 1. oldalról)

Iskolakezdésre befejezik 
a munkálatokat

Eltérő módon készülnek az egyetemek a tanévkezdésre
Van, ahol kérik az oltási igazolást, másutt nem elvárás
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Menyhárt Borbála

Fotó: Nagy Tibor (archív)

Fotó: Nagy Tibor



1940. augusztus 30-án szüle-
tett meg a második bécsi
döntés, melynek értelmében
Magyarország visszaszerezte
Romániától a trianoni béké-
vel elcsatolt Észak-Erdélyt.
Amellett, hogy hazánk jelen-
tős revíziós sikert ért el, a
döntés számos negatív követ-
kezménnyel is járt, elsősor-
ban abból a szempontból,
hogy Magyarország szoro-
sabbra fűzte viszonyát a Ber-
lin–Róma tengellyel.

Románia számára az 1940-es
esztendő súlyos kríziseket hozott,
ugyanis Jugoszlávia kivételével va-
lamennyi szomszédja területi köve-
teléseket fogalmazott meg vele
szemben: a Szovjetunió Besszará-
biára – a mai Moldáviára –, Bulgá-
ria Dél-Dobrudzsára, Magyaror-
szág pedig Erdély lehető legna-
gyobb részére pályázott. Bukarest
a három oldalról várható fegyveres
konfliktus elkerülése érdekében
kénytelen volt engedni a nyomás-
nak, így például a Szovjetunió – a
Molotov–Ribbentrop-paktum zára-
dékában foglaltak nyomán – 1940.
június 28-án egyetlen puskalö-
vés nélkül szállhatta meg Besszará-
biát. 

A szovjet sikereken felbátorodva
a Teleki-kormány is agresszívab-
ban lépett fel Romániával szemben,
és elérte, hogy augusztus 16-án
Szörényváron – Hory András és
Valeriu Pop vezetésével – a két
állam delegációi tárgyalóasztalhoz
üljenek. A nyolcnapos konferencia
végül „a süketek és némák párbe-
szédének” bizonyult, így a határvi-
tában az utolsó szó Németországot
és Olaszországot illette meg.

Hitler kiegyensúlyozott döntést
akart, mert el akarta kerülni, hogy
szövetségesei háborúba keveredje-
nek egymással, hiszen egy ilyen
konfliktus komolyan veszélyeztette

volna az Anglia elleni küzdelem si-
kerét. Románia tengelyben tartása
elsősorban a havasalföldi olajme-
zők miatt volt fontos, míg Magyar-
ország földrajzi helyzetének
köszönhette kedvező alkupozíció-
ját. Ciano gróf olasz külügyminisz-

ter naplójából mindenesetre
kitűnik, hogy a kérdés mind neki,
mind Ribbentropnak elsősorban a
román olaj zavartalan szállítása és
a nyugalom miatt volt érdekes.

II. Károly román király (ur.
1930–1940) és kormánya bízott is
a tengelyhatalmak kedvező dönté-
sében, miközben Horthy és Teleki
szembe kellett hogy nézzen a
német–olasz bíráskodás számos ne-

gatív következményével. Budapes-
ten úgy vélték, akár még a háború
is kedvezőbb lett volna a nagyha-
talmak döntésénél, hiszen ezzel
Magyarország még inkább elköte-
lezi magát Hitler irányában. A náci
befolyás növekedése miatt érzett

félelem nem is volt alaptalan: erről
a magyar delegáció – Teleki és
Csáky István külügyminiszter –
már augusztus 29-én meggyőződ-
hetett, amikor meglátta a német–
magyar kisebbségvédelmi egyez-
mény tervezetét.

A második bécsi döntés kihirde-
tésére a Belvedere-palotában, 1940.
augusztus 30-án délután 3-kor ke-
rült sor. A német–olasz bizottság

határozata értelmében Magyaror-
szág – keleten a Kárpátok hegy-
láncáig, délen a Nagyvárad – Ko-
lozsvár – Marosvásárhely – Sepsi-
szentgyörgy vonalig – Erdély
területéből mintegy 43 000 négy-
zetkilométert kapott vissza, mely-

nek 2,4 milliós lakosságából – az
1941-es népszámlálás szerint –
54%, azaz 1,3 millió fő vallotta
magát magyarnak. Ez a döntés
tehát főként Magyarország számára
volt kedvező, nem véletlen, hogy –
a korabeli beszámolók tanúsága
szerint – az új határvonalak kihir-
detésekor Mihail Manoilescu, Ro-
mánia külügyminisztere a sokktól
el is ájult.

Az első, felvidéki területnyeresé-
get eredményező bécsi döntéshez
képest a második kevésbé volt
igazságos, de ebben az erdélyi né-
pesedési viszonyok is komoly sze-
repet játszottak, hiszen a romániai
magyarság zöme – a Partium mel-
lett – a Kárpátok délkeleti sarkában
fekvő Székelyföldön élt. Komoly
különbség volt az is, hogy míg a
Csehszlovákia elleni revízió a
müncheni konferencia függvénye
volt – tehát ahhoz a britek és a fran-
ciák is áldásukat adták –, addig
Észak-Erdély visszaszerzése a ten-
gelyhatalmak nyomása révén való-
sult meg. Igaz, a jövőben ennek
nem volt gyakorlati jelentősége, hi-
szen a világháború után a győzte-
sek nem tettek különbséget a
revíziós sikerek között.

Magyarországon a második
bécsi döntést természetesen kitörő
örömmel fogadták, a közvélemény
azt igazságosnak és jogosnak is-
merte el. A hatalmas revíziós siker
ellenére ugyanakkor voltak elége-
detlenkedő hangok is, és a Teleki-
kormány sem adta fel a lehetőségét
annak, hogy a későbbiekben Dél-
Erdélyt is megpróbálja visszasze-
rezni; ennek tudható be, hogy a
kormányzat sokáig meggátolta az
új határokon kívül rekedt 200 000
fős magyar kisebbség repatriálását.
Másfelől ugyanakkor Telekiéknek
szembe kellett nézniük a bécsi dön-
tés negatív következményeivel is:
Németország hamarosan „benyúj-
totta a számlát”, azaz minden lehe-
tőséget felhasznált arra, hogy a
nemzetiszocialista ideológia ter-
jesztésének, a magyarországi
német kisebbségek védelmének és
a szomszédos államokkal fennálló
érdekellentétek eszközeivel növel-
hesse befolyását. 

Észak-Erdélybe időközben –
1940 szeptemberében – bevonultak
a Magyar Királyi Honvédség egy-
ségei, ezzel megkezdődött a „kis
magyar világ” négyéves időszaka.
(forrás: rubicon.hu)
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81 éve kezdődött a „kis magyar világ”

Egy új kínai tanulmány szerint már
kilencezer éve elkezdődött a sörké-
szítés Kínában, ezer évvel korábban
az eddig véltnél.

A sörivás a holtaknak való rituális tiszte-
letadás része volt 9000 évvel ezelőtt – szá-
molt be róla a phys.org tudományos,
ismeretterjesztő portál.

A kutatók a Csiaotouban végzett ásatáson
egy temetkezési helyen talált ősi edények
elemzésével találtak bizonyítékot a korai sör-
főzésre.

Az ásatáson egy 80 méter hosszú, 50
méter széles sírdombban, három méterrel a
földfelszín alatt találták meg az ősi edénye-
ket. A környéken településmaradványokat
nem találtak.

A sírdombban két ember csontmaradvá-
nyait fedezték fel, körülöttük több gödör

volt, amelyekben kiváló minőségű kerámia-
edényeket temettek. A kerámiákat fehérre
festették, és néhány edényt absztrakt minták-
kal díszítettek. 

A tanulmány szerint ezek a leletek való-
színűleg „a világ legkorábbi ismert festett
kerámiái”. Az ebből az időszakból származó
más lelőhelyen nem találtak ilyen jellegű ke-
rámiát.

Az elemzésben szereplő 20 edényből hét
olyan hosszú nyakú edény lehetett, amelyek-
ből alkoholt ittak. Ennek megerősítésére a
kutatók az edények belső felületéről vett
mintákat elemeztek. Olyan mikrobotanikai
és mikrobiális maradványokat azonosítottak,
amelyek összefüggésbe hozhatók a sörer-
jesztéssel, és amelyek természetes módon
nem fordulnak elő. 

A tanulmány társszerzője, Vang Csia-

csing antropológus elmondta, hogy a 9000
éves sör nem hasonlított a mai sörökre, eny-
hén erjesztett, édes ital volt, amely valószí-
nűleg zavaros is lehetett.

A kutatók rizshéjat és más növényi szár-
mazékokat is kimutattak a cserépmaradvá-
nyokban. Ezeket erjesztőanyagként adhatták
a sörhöz.

Bár a Jangce folyó völgye ma az ország
rizsföldjeként ismert, a rizs háziasitása foko-
zatosan történt, mintegy 10 ezer éve kezdő-
dött, és 9000 éve ez a folyamat még a
kezdetén járt. Abban az időben a legtöbb kö-
zösség vadászó-gyűjtögető volt. 

A kutatók szerint, mivel a rizs betakarítása
és feldolgozása munkaigényes volt, a Csia-
otouban talált sör valószínűleg rituális jelen-
tőségű ital volt.

A tanulmányban ismertetett eredmények

felülírják a korábbi kutatásokat, amelyek
szerint a penészgombát legkorábban mintegy
8000 évvel ezelőtt használták az erjesztési
folyamatokban Kínában.

Vang elmondta: azt pontosan nem tudják,
hogyan készült a sör 9000 évvel ezelőtt. „Ha
az embereknek volt némi maradék rizsük,
ami esetleg megpenészedett, akkor észreve-
hették, hogy a szemek az öregedéssel éde-
sebbek és alkoholosabbak lettek” – mondta,
hozzátéve, hogy az erjedési folyamatot meg-
figyelve, próbálgatással juthattak el a sör el-
készítéséhez.

A kutatók szerint a rituális ivás szerves ré-
szét képezhette a társadalmi kapcsolatok és
az együttműködés kialakításának, és hozzá-
járult a 4000 évvel később létrejött komplex
rizstermesztő társadalmak megalapozásához.
(MTI)

Már kilencezer éve elkezdődhetett a sörkészítés Kínában

A második bécsi döntés aláírása a bécsi Belvedere-palotában Forrás: lazarus.elte.hu



Ahogy elhagyja az ég karimáját a Nap,
hűvös szellők kelnek, s hajnalig leheltetik a
ködöt az elmúlással küzdő füvekkel, fákkal.
Ez már nem nyári alkonyat, mondom Tóth
Árpáddal. 1923-ban írta volt e sorokat:

Még ifjúságával tüntet a nyár,
Még dagadóra szítt kebel a domb,
A rácskerítés peremén
Még csókolózni könyököl a lomb.

Még titkolják sóhajuk a szelek,
S mint a hancúzó gyerekek,
Rugdalják a napozó utakon
A furcsa ördögszekeret.

De estefelé hirtelen
Elkomolyodik a világ –
Ez többé már nem nyári alkonyat,
Fájdalmasak a fák.

Összebújt testük sötét és hideg,
Csak felsóvárgó csúcsukat
Ragyogja be nagymessziről
Valószínűtlen fényével a nap.

Valami fáj a tájnak. Csattanó
Izzása merengésbe hal,
Érzi a vén föld, mily rég volt szegény
Igazán boldog s fiatal.

Most álmodja mélázón vissza tán
A nyolcvanmillió éves nyarat,
Mely eónokkal ezelőtt
Ontotta rá az ifjú sugarat.

Az eon a legnagyobb időegység a földtör-
téneti időskálán. A teljes földtörténetet négy
eonra osztják: Hadaikum, Archaikum, Prote-
rozoikum – együttesen: prekambrium – és
Fanerozoikum. Az eon a görög aion szóból
származik: egymilliárd évet, egy gigaannu-
mot jelent.

Az volt a nyár! Tüzelt a fény
A dinozaurusz páncélos övén,
S az élet boldog szörnyalakokat
Próbálgatott, nagy páfrányok tövén.

De aztán jött a vénség, és a föld
Fáradt lett, rosszkedvű, beteg,
Jött a jégkor, s az ember jött vele,
A boldogtalan szörnyeteg!

A természet még kísérletezik,
Gyúlnak ujjongó, kurta, vad nyarak,
Élni, boldognak lenni még,
Ó, ragyogjatok ősi sugarak!

Hiába. Elszalad a nyár.
Bús ember, megállok a fák alatt.
Elkomolyodik a világ,
Ez többé már nem nyári alkonyat.

A csókrahajló lomb közül lehull
Egy koraősz, rozsdásodó levél.
Az ördögszekér megáll az úton,
És feljajdul a szél.

Sóhajnyi idő félezer év ehhez képet. 500
éve, 1521. szeptember 6-án ért véget az első
földkerülő hajózás. FernãodeMagalhães
expedíciójának egyetlen megmaradt hajója, a
Victoria e napon érkezett meg Sanlúcar de
Barramedába. A hajó kapitánya, Sebastian
Elcano tollba mondta az expedíció viszon-
tagságos útját annak a Maximilianus
Transylvanusnak, aki az expedíció létreho-
zásában, anyagi támogatásában és a beszá-
moló közreadásában kulcsszerepet vállalt V.
Károlyudvarában. Az általa Sevillában pa-
pírra vetett egyetlen hiteles beszámolót 1523-
ban adták ki Kölnben.

Egy évszázad – még kevesebb. Születésé-
nek századik évfordulója tiszteletére az
UNESCO a 2012-es évet az ő és a szintén
száz éve született híres karmester, Solti
György emlékének szentelte. 1912. október
31-én, a reformáció napjának évfordulóján
született Budapesten. Már 27 éve, 1994.
szeptember 8. óta nincs közöttünk. Apja,
SchimertGusztáv a Nagyszebenhez közeli
Erdélyszerdahelyen nevelkedett. „…orvos-
ként, kiváló diagnoszta, zsebre vághatott az
akkori nagyképű nagy klinikusaink közül nem
is egyet” – írta róla fia. Anyja felmenői kö-
zött ott van LumnitzerSándor, az 1848–
1849-es szabadságharc honvéd-orvosi
karának fősebésze, még korábban Antal
János nagyenyedi tanár, református püspök.
1936-ban szerzett orvosi diplomát. Orvostan-

hallgatóként ejtette rabul az idegrendszer cso-
dálatos szerkezete. LenhossékMihály famu-
lusaként indult tudományos pályája.
Bebizonyította, hogy az idegrendszernek
mind a központi, mind a perifériás része egy-
mással bonyolult kapcsolatban lévő, ámde
önálló idegsejtekből áll. Tantermi előadásaira
– pazar színházi előadások (tanú erre Az em-
beri test ismeretterjesztő filmsorozat) – ha-
marosan más egyetemekről – Vásárhelyről is
– elzarándokoltak a hallgatók. Ennek az
időszaknak a nemzetközi idegtudományba
berobbant kísérleti eredménye az általa leírt
két idegsejtből álló minimális hálózat – ref-
lexív – volt, amely meghozta számára a nem-
zetközi elismerést. A KissFerenccel megírt
Az emberi test anatómiájából több magyar
és külföldi orvosgeneráció tanulta az anató-
miát, az első kiadás 1946-ban jelent meg. Az
anatómiát, szövettant, fejlődéstant és tájana-
tómiát egységben bemutató Funkcionális
anatómiája 1971 óta az emberi testről kiala-
kítandó egységes elképzelések egyik alap-
vető forrása. Reneszánsz ember: a természet
minden csodája, az emberi kultúra minden te-
vékenysége, a történelem és a művészetek
minden ága érdekelte. Leonardomondását –
„akkor jó egy szerkezet, ha szép” – gondolta

tovább: „a szerkezetben a működés a leg-
szebb”. A központi idegrendszer – a gerinc-
velő, az agytörzs, a kisagy, a látópálya és az
agykéreg – szerkezetét is e mentén kutatta.
Legnagyobb eredményeit a kisagykéreg ku-
tatásában érte el. Felfedezte a kéreg modulá-
ris szerkezetét: azaz, hogy miként
kapcsolódik egységekbe 10-50 ezer idegsejt.
Többször jelölték Nobel-díjra, végül azonban
nem kapta meg a rangos elismerést. Tanítvá-
nya, HámoriJózsef mesélte, hogy a Nobel-
díj-bizottság egyik titkára azt mondta neki,
azért nem kapta meg ő a Nobel-díjat, mert
„túl sok mindennel foglalkozott”. A dolog
iróniája, hogy amikor Hámori ugyanettől a
titkártól megkérdezte, hogy a stresszelmélet
megalkotója, SelyeJános miért nem kapott
Nobel-díjat, a titkár azt válaszolta: „mert túl-
ságosan egy területre koncentrált”. Nem a
semmiből teremtette meg iskoláját, hanem a
nagy elődök, a Lenhossékcsalád,Hőgyes
Endreés BárányRóbertmunkásságára ala-
pozva, s elévülhetetlen eredményeket szerzett
a magyar idegkutatás mai napig tartó diadal-
menetének előkészítésében.

A Magyar Tudományos Akadémia elnöke-
ként bátran kiállt a tudományos igazságok
védelméért. Csillag ÁdámDunaszaurusz
című dokumentumfilmje 1988-ból megrázó
erővel mutatta be a bős–nagymarosi vízlép-
cső történetét, és benne azt a parlamenti sza-
vazást is, ahol mindössze néhány bátor
képviselő, közöttük ő szavazott a vízlépcső
felépítése ellen.

Egyszer volt alkalmam nem csak előadá-
sát élőben hallgatni, de szót váltani is vele.
1990-ben történt, amikor újraalakult a Ma-
gyar Természettudományi Társulat. (Én vol-
tam akkor a 34. tagja az egyesületnek.) Az
újjáalakult társulat első elnöke volt ő: Szent-
ágothaiJános.

Majdnem 300 évvel ezelőtt – talán ekkor
kezdődött az első emberéleteket követelő
harc a természet megmentéséért –, 1730.
szeptember 9-én Észak-Indiában, Radzsasz-
tán közelében 353 bisnói törzshöz tartozó pa-
rasztot mészároltak le Adzsir Szingh
maharadzsa emberei. A maharadzsa palotájá-
nak építéséhez a Khedsadali falu határában
lévő erdőt vágatta volna ki, de a falusiak nem
engedték az erdő kiirtását: átölelték a fákat.
Mire a favágók a falu lakóit ölték halomra. A
népfölkelés hatására a maharadzsa törvény-
ben tiltotta meg, hogy a bisnói települések
körzetében bárki állatot öljön vagy fát vágjon
ki. Azóta a Himalája vidékének Chipko –
Ölelj át egy fát mozgalma világhírűvé vált.
De az 1987-ben a mozgalomnak ítélt alterna-
tív Nobel-díj sem tudott gátat vetni a világ-
méretű erdőirtásoknak.

„Kerestem az utat, a patakot, nádast, a
cserszagú erdőt… – írta volt FeketeIstván
az Őrségről szóló művében – s közben meg-
találtam a Hazámat.”

Őrt állni természeti értékeink védelmében
ma égető kötelesség. Fontosabb, mint valaha
is volt. Hogy unokáink unokái úgy találjanak
rá Hazánkra itt, a Kárpát-medencében, itt, Eu-
rópában, itt, e Földön, hogy lesz értelme utat,
patakot, nádast, cserszagú erdőt keresni. Mert
meg leend találni azokat nekik is, akkor is.

Maradok kiváló tisztelettel.
Kelt 2021-ben, a meteorológiai ősz harma-

dik napjánMég titkolják sóhajuk a szelek

Még ifjúságával tüntet a nyár

Kiss Székely Zoltán
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A Tordától huszonegy kilométerre
délkeletre, az Aranyos jobb partján az
ősi település már a bronzkorban is la-
kott volt, ahol később a rómaiak az itt
vezető útjaik védelmére erődítményt
emeltek. E vidék ősidőktől a Gerendi
családé volt. Utoljára a Kemény csa-
lád birtokolta. A falu első kastélya a
festői Aranyos folyó menti dombra
épült a 16. században a Gerendi csa-
lád számára.

A kezdet kezdete: 
alapítók és birtokosok

A falu első okleveles említése 1260-ból
való terra Gerende alakban, amikor a tordai
vár tartozékából kivett földet tizenöt márkáért
Sámson fiai: Jakab és Pál vették meg, akik a
Gerendi család alapítói lettek. Az e családból
származott Péter fia, Miklós mester 1289-
ben, a szepesi vár ostromakor a király jelen-
létében tanúsított vitézsége jutalmául kapta
meg más falvakkal együtt adományul villa
Gurgodot.
A fellegvár

Kiss Gábornak az Erdélyi várak, várkasté-
lyok című munkájából derül ki, hogy a fenti
család egyik tagja építette itt fel azt a várkas-
télyt, melyet az 1547-ben kelt oklevél felleg-
várnak (arx) nevez. Ekkor Gerendi Benedek
a gerendi vár porkolábjának, Vitalisnak bizo-
nyos birtokokat kötött le adóssága fejében.

A Gerendiek építettek tehát itt várkastélyt,
melyet Apafi György 1553-ban Gerendi Er-
zsébet kezével szerzett meg az uradalmával
együtt. Ezután Apafi-, majd Báthori-, később
Jósika-birtok lett.

Az 1600-as évek elején a birtok egy része
ismét a Gerendieké lett, míg a másik részét
Bethlen Gábor 1619-ben Kemény Boldizsár-
nak, majd 1647-ben I. Rákóczi György egész
Gerendet a várkastéllyal együtt a később fe-
jedelemmé választott Kemény Jánosnak ado-
mányozta. Ez időtől e család birtoka maradt
a 20. század elejéig.
A kastélyépület és a műemlék 
templom

Az Aranyos folyó partján álló várkastélyt
a 17. században átalakították. A jelenlegi for-
májában barokkos, L alaprajzú kéttraktusos
épület mindkét szárnyához egy-egy ötszögű
torony kapcsolódik. A kastély kétszintes –
földszint és emelet –, manzárdtetős, alápin-
cézett.

A szomszédságában áll az aranyosgerendi
református templom – erre a későbbiekben
még visszatérünk –, melynek elődje valószí-
nűleg Gerendi Jakab 1268 utáni építkezése.
A 15. század elején ennek a helyére és anya-
gából épült a mostani istenháza.
A reformáció gyökereket ereszt 
a településen

Dr. Fekete Albert Az erdélyi kertművészet
– Maros menti kastélykertek című könyvében
arról ír, hogy a birtokos családok az egyház
szerepét kiemelten hangsúlyossá tették Ara-
nyosgerend életében.

A 16. században Gerendi János, Torda vár-
megye főispánja és Anna nővér unitáriussá
lett, és ezáltal megalapozták a településen a
reformációt. Később az Apafi családdal az
evangélikus vallás virágzott.
A tordai sót az Aranyos vizén 
szállították

A katonai felmérések alapján néhány, a
kastély közvetlen környezetében lévő gazda-
sági épületre, valamint a folyó kanyarulatát
levágó csatorna vizét hasznosító malmokra
következtethetünk.

Fekete Albert véleménye szerint a vízimal-
mok létezését támasztja alá az is, hogy mivel
a tordai sót az Aranyos vizén szállították, az
e hajók által a malmaikban és gátjaikban oko-
zott károknak a sókamara általi megtérítését
1378-ban Lajos király, majd Zsigmond
(1391-ben), továbbá Mátyás (1475-ben) és
Ulászló (1499-ben) is elismerte.

Az egykori reneszánsz kert
A legkorábbi adataink a gerendi kertről az

Erdélyi Fejedelemség idejéből származnak.
Stirling Jánost parafrazálva, Gerenden egy

1653-as inventárium szerint úgynevezett „lu-
gasos-veteményes-gyümölcsös” reneszánsz
kert létezett, melynek hossztengelyét egy
szőlőlugas jelölte ki, ehhez pedig merőlege-
sen kapcsolódott három, meggy- és szilvafák-
ból kialakított lugas. 

A geometrikus alaprajzi rendszer, melynek
középpontjába egy filagóriát helyeztek el,
egyértelműen díszkerti elemeket jelöl. A fila-
gória-szőlőlugas kompozíció gyakorta meg-
jelent az erdélyi reneszánsz kertekben.

Egy nyolc évvel későbbi összeírás újabb
filagóriát és halastavakat is említ: 

„…az haltartó tók előtt vagyon egy jó sen-
delyes hélyazatú filegoria, melynek egymá-
son két háza kerekdeden építtetve,
körös-körül gyalult deszkákkal deszkáztatot
és párkányoztatott… körös körül szép rózsa-
fákkal palántáltatott be…”

Stirling minden valószínűség szerint a
szomszédos gerendkeresztúri udvarház kert-
jére utal, mintsem az aranyosgerendi kastély
közvetlen környezetére.
A zárt kastély

Szintén Fekete Albert közlése értelmében
az első katonai felmérésből kivehető, hogy a
falu temploma körül volt kerítve.

A kastély előtti gazdasági épületek több-
sége téglaépület, egyik közülük fából készült;

ezek, tömegükkel belső udvart képezve, le-
zárják a kastélyt a település többi részétől. A
későbbi ábrázolásokhoz képest a főút köze-
lebb esik a kastélyhoz és a melléképületeihez.
Az Aranyos erőteljesen meghatározta
a terület használhatóságát

A kastély mögötti rész legmeghatározóbb
eleme az Erdélyi-szigethegységben eredő,
vízhozamát tekintve meglehetősen szeszélyes
Aranyos folyó a felmérés szerint erőteljesen
meghatározta a terület használhatóságát. A
kastélytól legtávolabb eső folyószakaszon az
Aranyos folyása két mederre oszlik, kiterjedt
szigetet képezve.

A kastély dombra épült, melyről meredek
rézsű vezetett le a birtok többi részére.

Ez a rézsű végighúzódott az Aranyos men-
tén a falut érintő szakasz teljes hosszában, ár-
vízvédelmi jelentősége lehetett.
A kastély erősödő térszervező 
szerepe

A második katonai felmérés térképén a
templom körülkerítése megváltozik, szabá-
lyos szögletes vonallal határolt.

A főút kastély előtti szakaszát kiszélesítet-
ték, szabályos szerkezetű utcákat alakítottak
ki, így jöhettek létre a kastély és a főút közötti
szabályos négyszögletes területek, esetleges
előkerti részek, fasorral határolva.

Az addig két elkülönülő településrendszer-
ből álló Aranyosgerend ekkorra kezd össze-
épülni, és erősödik a kastély központi,
térszervező szerepe.

A kastély mögött a sziget már nem látható,
az Aranyos fő folyása áttevődött az új me-
derbe. A terület vízrendezése és gazdasági
hasznosítása céljából a kastélytól délre eső
részen csatornát alakítottak ki, melynek víz-
ellátását az Aranyosra épített gát segítségével
szabályozták.
A csatorna tóvá szélesedik

A csatorna vizét malom hajtására is hasz-
nálták, melyre korábbi feljegyzések is utal-

nak. A térképen megfigyelhető, amint a
csatorna a terület határánál tóvá szélesedik,
melyet valószínűleg szintén gazdasági, nem
kertművészeti indíttatásból létesítettek.

A folyó kanyarulatán túli terület egy része
is a birtokhoz tartozott, ezt mutatja a körül-
határolt rész, mely valószínűleg fás terület le-
hetett.
Az ismeretlen funkciójú erődítésszerű
építmény

Egy korabeli metszet a kastély keleti hom-
lokzatát ábrázolja a kert felől, bal szélén a

templom épületével. A kastély mögötti rész
fákkal sűrűn borított, a folyó partján gazda-
sági épületek sorakoznak, a gémeskút és a le-
gelő marhák a gazdasági hasznosítás
bizonyítékai.

Az ábrázolt folyószakasz az Aranyos folyó
vagy a kialakított csatorna lehet. A kép jobb
szélén kivehető, az épület alapozásához kap-
csolódó, ismeretlen funkciójú erődítésszerű
építmény részben ma is megtalálható.

A folyópartra vezető út a kastélyt déli
irányból kerüli meg, ahogyan napjainkban 
is.
A műemlék egyre rosszabb 
állapotban van

Sorainkat dr. Kálmán Attila történész is ki-
egészítette, miszerint Aranyosgerend kasté-
lyának a mai állapota még egy példája a
visszaszolgáltatások következménye miatt ki-
alakult furcsa helyzeteknek. A kommunizmus
idején az állami gazdaság által használt épü-
let viszonylag épen érte meg a kilencvenes
éveket, habár a melléképületek legtöbbje el-
tűnt, a park nagy részével együtt. 

Ezért ma az épület egy holdbéli táj köze-
pén áll. Az utolsó próbálkozások az épület
megmentésére a kilencvenes évek második
felében történetek, majd elakadtak. A tulaj-
donjog körüli viták, pereskedések, amelyek
tizenhatodik éve tartanak, nem segítenek a
műemlék állapotán.

Függetlenül ettől, elhelyezkedése – az Ara-
nyos partján –, a kastély melletti középkori
templom nagymértékben hozzájárulhat a tu-
risztikai körforgásba való bekapcsolásához,
nem felejtve a kastély és az erdélyi magyar-
ság történetében oly fontos szerepet játszó gr.
Kemény József, br. Bánffy István emlékének
az ápolását. 

Akárhogy is állna a per, a B kategóriás mű-
emlék napról napra megy tönkre, és a meg-
semmisülés veszélye fenyegeti.

(Mellékeltünk, a Színes Világ 777. számában –
különálló részként –, a kastély melletti templom
történelméről és történetéről írunk olvasóinknak.)

* A rendelkezésünkre bocsátott dokumentáció-
kért külön köszönet dr. Fekete Albertnek és Ke-
resztes Géza műépítész műemlékvédelmi szak-
mérnöknek. Régi és mai képek: Demján László
műemlékvédő építész és Nagy-Bodó Szilárd
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Nagy-Bodó Tibor
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A megjelölt sorokban, oszlopokban szereplő helyes megfejtéseket szeptember 16-ig 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.) 

Az AUGUSZTUSI ÉVFORDULÓK (3.)
című pályázat nyertesei:

Kiss Magdolna, 
Marosvásárhely, Győzelem tér

Személy Béla, 
Marosvásárhely, A. Iancu u.

A pályázati rejtvény megfejtése:
JÓNÁS; PEKÁR; CHENOT; WEKERLE; NAGY; 

RIEDL; AHO; BLOK
Kérjük a nyerteseket, 

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

Megfejtések 
az augusztus 27-i számból:

Ikrek:
Capitolium

Skandi:
A jó hangulat az első, amit 
a fogyókúrán veszít az ember.

P

C

D

A

E

B Y

E

K

Szerkeszti: Kiss Éva 961.

VÍZSZINTES: 1. Lengyel sci-fi-író, 100 éve született (Stanislaw). 4. Orvos,
egyetemi tanár, kórházigazgató, 150 éve született (Henrik). 9. Hatvanpercnyi. 10.
Valaminél lentebbi helyen. 11. Irodalomtörténész, decemberben 150 éve született (Antal).
16. … Pál (Gvadányi hőse). 18. Temes-partok! 20. Szekérnyi teher. 21. Te és ő. 22. Ugyan-
ott (röv.). 23. Trikó. 24. Erő van benne. 25. Férfiénekhang. 27. Muzsika. 28. A rózsa
lényege! 29. Elfehéredik az arca. 30. …alkohol (faszesz). 31. Zokog. 32. Idő (angol). 33.
Ászokhordó nyílása. 35.  Becézett Pál. 37. Angyalrang. 39. Görög rontásistennő. 40.
Továbbá. 41. Származik. 43. Oklevél (röv.). 45. Pengetős hangszer. 47. Spanyol férfinév.
49. Csillagkép. 51. Kung-fus színész (Bruce). 52. Nobel-díjas olasz írónő, 150 éve
született (Grazia). 53. Pedagógus, pap, író, 200 éve született (Adolf).

FÜGGŐLEGES: 1. Törvény (francia). 2. Német személynévmás. 3. … Vlady
(színésznő) . 4. Életre vonatkozó előtag. 5. Katonai tömb. 6. Angol együttes. 7. Szláv igen.
8. A közelünkben levő. 11. Angol költő, 300 éve hunyt el (Matthew). 12. Rajtaütésszerű
rendőri ellenőrzés. 13. Van esze. 14. Namíbia gépkocsijele. 15. Autonóm terület (röv.).
17. Csak (német). 19. Ügyvéd, költő, 48-as, 200 éve született (László). 21. Lenyom a
földre. 23. Változásra utaló előtag. 25. Ostromol. 26. Arra a helyre. 27. Muzsikál. 29.
Olasz helyeslés. 30. Szó (francia). 32. Osztrák régió. 34. Tengeri rabló. 35. Brit orvos és
Afrika-kutató, 250 éve született (Mungo). 36. Felemel! 38. Jókai Mór élete és … (Mik-
száth). 40. Dal. 42. Perui folyó. 44. Apró. 46. Névelős hátas. 48. Jótékonykodik. 49.
Párosan mondó! 50. A nátrium vegyjele.

L.N.J.
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KOBAK KÖNYVESBOLT

Marosvásárhely,
Győzelem tér 

18. szám, 

www.bookyard.ro
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A
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T

A
Egy humorosnak

ható megállapítást
idézünk a rejtvény 

fősoraiban

A két rejtvény azonos számú meghatározásait keverve közöljük. A megjelölt 
négyzetekbe kerülő betűket folyamatosan összeolvasva egy debreceni patinás szálló
nevét kapjuk. Könnyítésül egy betűt előre beírtunk.

VÍZSZINTES: 1. Szieszta, pihenés – Feldíszít, ékesít. 7. Puhafém – Csendben rág! 8.
Nem lehet beszélni róla – Húsos ételféleség. 9. Római ezerhatszáz – Időmérő szerkezet.
11. Terem egynemű hangzói – Belga, spanyol és svéd gépkocsijelzés. 12. Hugo …, német
divatmárka – Korpusz. 14. De – A nitrogén és a trícium vegyjele. 15. Baka – Orvosi
kémlelőeszköz. 18. Angol főnemesi rang – Egyik szülő. 19. Bérmunkás, argóban – Nagy
testű tengeri emlős. 22. …-móg, dohog – A szilícium vegyjele. 23. Adódik – Vadászkutya.
25. Lócsemege – Nemzetközi Olimpiai Bizottság, rövidítve. 27. Okolni kezd! – Kimonó
öve. 28. Innivaló – Öreg. 30. Ante meridiem – Páratlan róna! 31. Széria – Veréb alakú
madár.     

FÜGGŐLEGES: 1. Fakorona – Sodrony. 2. Fanyar gyümölcs – Dél-amerikai
hegylánc. 3. Igevégződés – Francia arany. 4. Hajófar – Fogoly. 5. Szertartáskönyv – 
Illúzió. 6. Pénzösszeg – Rest. 10. Szélhámos – Gyümölcsöt szárít. 13. Hosszú női sál –
Ezer kilogramm. 16. Kezdőpont – Nigériai politikus, helytartó (Murtala). 17. Templomi
szentély végződése – Keménygumi. 20. Alarm – Női név. 21. Anekdota – Tapint. 24.
Illusztráció – Szándékozik. 26. Helyhatározó rag – Testünk külső felülete. 29. Elektronikai
márka – Ásványi fűszer.   
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A Teleki-kastély Alapítvány
dr. Kálmán Attila törté-
nész társszervezésében au-
gusztus 31-én negyedik alka-
lommal rendezte meg az
Erdélyi nemesek és kastélyaik
tudományos konferenciát. Az
eseményt minden második
évben tartják meg, az első 
rendezvény 2015-ben volt.
Minden alkalommal más a
neve, ez az adott év témájától
függ. 

A rendezvény célja kettős: is-
mertté tenni bizonyos nemes em-
berek élettörténetét, illetve a
történészek találkozzanak, hogy
saját kutatásaikat ne csak a hallga-
tóságnak, egymásnak is tudják be-
mutatni, az egymástól tanultakat
átadni. Az eseményen hat erdélyi
történész kutató (dr. Fábián István,
dr. Kálmán Attila, Nagy Zsolt, Ba-
rabás Kisanna, dr. Puskás Attila és
Nemes Gyula) adta elő saját mun-
kájának tárgyát, sor került egy előre
felvett interjú levetítésére is. 

A konferencia két nagyobb rész-
ből állt Teleki Kálmán, a Teleki-kas-
tély Alapítvány elnöke, és dr.
Kálmán Attila történész köszöntői
után. Mind a két tömb után meg le-
hetett osztani a bemutatók kapcsán
megfogalmazódott kérdéseket, gon-
dolatokat. 

Az első körben szerepet kapott a
videóinterjú dr. Varga Kálmán tör-
ténész-muzeológussal, a gödöllői
Grassalkovich-kastély egykori igaz-
gatójával. A kérdésekre adott vála-

szokból a hallgatóság megismer-
hette Grassalkovich I. Antalt, a
munkásságát, a családját, de bete-
kintést nyerhettünk a kastély törté-
netébe, érdekes évszázadaiba is.
Ezután következett dr. Fábián Ist-
ván, dr. Kálmán Attila és Nagy
Zsolt bemutatója. 

Dr. Fábián István előadásának
témája a római kori kultikus szob-
rok a gernyeszegi Teleki-gyűjte-
ményből. Három megmaradt, majd
a későbbiekben újra eltűnt szobrot

mutatott be és ismertetett, azoknak
a megtalálási helyeit, a jegyeket,
amelyekről fel lehet ismerni őket,
illetve a gyűjteménydarabok elké-
szítési körülményeit is felvázolta.
Ezután került sor Degenfeld Ottó,
egykori reformkori politikus életraj-
zának ismertetésére. Dr. Kálmán 
Attila történész elmondása szerint a
dolgozata még nincs befejezve, a
dokumentumok hiánya miatt a ku-
tatás jóval több időt ölel fel a meg-
szokottnál. Az előadások során a

bemutatók többször is érintették a
Haller családot mint egyfajta kap-
csot a prezentált dolgozattal. Lege-
lőször a család neve Nagy Zsolt
néprajzkutatónál hangzott el. Fő té-
mája az Öllerer család volt, egy
osztrák műkertész család, akik
neves erdélyi grófok, bárók (Halle-
rek, Jósikák, Wesselényiek, Tolda-
lagiak és Telekiek) szolgálatában
álltak. Öllerer Johann munkaköre
az erdélyi kastélykerteket is felö-
lelte, leginkább Marosvásárhely

környékén, például a hajdani kere-
lőszentpáli Haller-kastélyban dol-
gozott.

A második felvonás magába fog-
lalta Barabás Kisanna előadását a
kolozsvári Könnyező Szűz kegy-
képről. A kép érdekessége, a 
története mellett, a körülötte 
elhelyezkedő különböző főrangú
fogadalmi ajándékok. Ahányszor
egy módosabb nemesi család fo-
hászkodott hozzá, mindig egy erre
a célra készíttetett emléktárgyat
ajánlott fel a képnek. Ez a kutatás is
bővíthető még, hiszen megannyi ér-
dekességet hordoz magával a kegy-
kép. 

Dr. Puskás Attila az erzsébetvá-
rosi örmény katolikus temetőről és
annak nemesi vonatkozásairól tar-
tott előadást. A hallgatóság több ér-
dekességet tudhatott meg a
temetőről, de még annál is többet
arról a 12 erzsébetvárosi nemesi ör-
mény családról, amely oda temetke-
zett (pár ismertebb közülük: Lázár,
erzsébetvárosi Issekutz, erzsébetvá-
rosi Szentpétery, ebesfalvi Lengyel
stb.).

A temető sírkövei között más-
honnan való erdélyi örmények is
megtalálhatók, például gyergyó-
szentmiklósi nemesi családokból 
leszármazottak. Végül, de nem utol-
sósorban Nemes Gyula beszélt a
nagyernyei kastély történetéről, régi
és új külsejéről. A kastélyt jelenleg
az új tulajdonosok felújítják. A
munkálatok idején sikerült feltárni
jó pár régiséget a kastély egykori
kincsei közül. 

Az alapítvány bizalommal tekint
a jövőbe. Remélik, hogy 2023-ban
sor kerülhet az ötödik tudományos
konferenciára is. Arra az alkalomra
egy különlegesebb tervvel készül-
nek a szervezők, de erről egyelőre
nem árultak el több részletet. 

Forró-Bathó Eszter-Anna

Erdélyi nemesek és kastélyaik 
Történészek kétéves találkozója

Szeptember 3-án, pénteken a
marosvásárhelyi Rocksuli és a
budapesti Hangőr Egyesület
az NKA Hangfoglaló Program
Magyar Könnyűzenei Oktatást
Támogató Alprogramja támo-
gatásával könnyűzenei konfe-
renciát szervez az Apolló-
palotában. A programban a
témához kapcsolódó szakmai
előadások, kiállításmegnyitó
kerekasztal-beszélgetés is
szerepelnek. 

A rendezvény 10 órától Vértes
György, Budapesten élő fotóriporter
nyolcvanas-kilencvenes években
készült, magyar és nemzetközi ze-
nészeket felvonultató fotóiból ösz-
szeállított kiállításmegnyitójával
kezdődik. A tárlatot méltatja Bajnai
Zsolt, a kiállítás rendezője, a Hang-
foglaló Program elindítója. A
szerző videón jelentkezik majd be.
11 órakor kezdődik a könnyűzenei
oktatás lehetőségeiről szóló panel.
Az első előadás  címe: Zeneterápia
a Rocksuliban. Cioaba Henrietta, a
Marosvásárhelyi Rocksuli oktatója
kétféle végzettsége, a zeneakadé-
miai és a pszichológiai tette lehe-
tővé, hogy elindulhatott a ze-
neterápia a Marosvásárhelyi 
Rocksuliban. Az oktató eddigi ta-
pasztalatait osztja meg a résztve-
vőkkel. A következő előadó Gáj
Nándor, aki hosszú idők óta szer-
vezi Sepsiszentgyörgyön és kör-
nyékén a magyar könnyűzenei
oktatást, aminek eredményeként
2021 őszén egy újabb rocksuli in-
dulhat Erdélyben. A tervek szerint
11.20-kor kezdődő, A könnyűzenei
oktatás a komfortzónán kívül című
előadás az elmúlt évek tapasztala-
tait, az új intézmény indításának

körülményeit mutatja be. Őt követi
dr. Demeter Csanád, aki a szent-
egyházi könnyűzenei élet múltjába
és jövőjébe nyújt betekintést. Az
előadó a szentegyházi zene történe-
tének legelhivatottabb kutatója.
Előadásában készülő könyvének
részleteit mutatja be, ugyanakkor
kitér az idén ősszel induló Szent-
egyházi Rocksuli alapításának kö-
rülményeire is. Várhatóan délben a
magyarországi könnyűzenei képzés
lehetőségeivel ismerkedhetnek meg
a jelenlevők. Többek között szó
lesz a lassan három évtizedes
múltra visszatekintő Gitármánia tá-
borról, amely nemcsak számtalan
zenészt adott a magyar könnyűze-
nének, de egy szemlélet, egy ta-
nítási módszer alapjait is megterem-
tette. Innen táplálkozik a Kárpát-
medenceivé lett Öröm a zene
tehetségkutató, illetve az idén öté-
ves Hangszert a kézbe sorozat. A
magyarországi könnyűzenei képzés
alternatíváit ezeken keresztül vá-
zolja fel Andrásik Remó, a Hang-
szeresek Országos Szövetségének
főtitkára. (Az előadás előre rögzített
formában, videófelvételről hangzik
el.)

Az előadói panel vezetője Hints
Zoltán, a Marosvásárhelyi Rocksuli
vezetője. 

A délutáni előadás-sorozatot Ko-
zsik József színművész vezeti. 13
órától Bajnai Zsolt, a Hangfoglaló
Program elindítója a magyarországi
könnyűzenei múlt kutatásának ered-
ményeiről számol be, illetve azok-
ról a programokról, amelyeknek
célja a magyar könnyűzenei örök-
ség megőrzése. Sajtószemlét tart
Vass Norbert, a Hangfoglaló Prog-
ram Magyar Könnyűzenei Örökség

Megőrzését Támogató Alprogram
vezetője, aki a „Ganéjfiúk és ganéj-
lányok” vécéláncai – punkrepre-
zentációk a Kádár-kori ifjúsági 
sajtóban című értekezésében a ma-
gyarországi punkmozgalmat idézi.
Vass Norbert előadásában a korszak
ifjúsági sajtóját „kérdezi” a punkról.
Arra tesz kísérletet, hogy felvázolja,
miként láttatták a korabeli lapok
ennek a szűk és színpompás cso-
portkultúrának a reprezentánsait
Magyarországon. Az előadás egy-
fajta minta kíván lenni arra, hogy
Erdélyben is hasonló kutatások in-
duljanak el a rendszerváltás előtti
könnyűzenéről.

Hints Zoltán olyan lemezeket
gyűjtött, amelyek 1989 előtt jelen-
tek meg Romániában, így bepillan-
tást engednek mind az erdélyi
magyar, mind a Romániában hiva-

talosan is megjelenő magyarországi
könnyűzene világába. A gyűjte-
ményből 2020-ban rendeztek elő-
ször kiállítást. A gyűjtő az azóta is
bővülő kollekciót, a gyűjtés szem-
pontjait, forrásait és nehézségeit is-

merteti. Végül pedig 14 óra körül
bemutatják a Hangfoglaló Program
Magyar Könnyűzenei Örökség
Megőrzését Támogató Alprogramja
keretében az utóbbi években meg-
jelentetett könyveket. (vajda) 

Könnyűzenei konferencia Marosvásárhelyen
Neked is könnyű legyen!
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ADÁSVÉTEL

ELADÓ egy oldtimer S100-as Skoda,
45 éves, 202.000 km-ben, sok csere-
alkatrésszel. Minden illeték kifizetve,
műszaki vizsga meg van csinálva.
Tel. 0743-211-281. (12779-I)

VESZEK régi festményeket, képkere-
teket, paraszttárgyakat, antik bútoro-
kat stb. Tel. 0731-309-733. (12262-I)

ELADÓ 24 V-os villanymotor, két
darab 5 tonnás reduktor és egy négy-
kerekű kicsi kézi szekér. Tel. 0744-
572-896. (12901-I)

RABLAPROGRAMBA illő autót vá-
sárolnék. Az elszállítását és forga-
lomból való törlését vállalom. Tel.
0748-882-828. (12914-I)

OLCSÓN eladó fiatalnak német
gyártmányú háromnegyedes félver-
senybicikli (semicursa). Tel. 0743-
054-688. (12996-I)

ELADÓK felparcellázott telkek: 764
m2, 905 m2, 982 m2, 2082 m2, a 
Somostetőn (Platoul Corneşti). Ér-
deklődni 10-17 óra között, tel. 0770-
274-001, 0730-912-710. (12995-I) 

ELADÓ 3 ruhásszekrény és 2 ki-
húzható kanapé. Tel. 0740-268-833.
(sz-I)

ELADÓ bejáróhídnak való vastag falú
acélcső, 3 m hosszú, 50 cm átmérőjű.
Tel. 0770-588-600. (12999)

KUKORICA eladó. Tel. 0744-199-
151. (sz-I)

LAKÁS
KIADÓ 3 szobás lakás a Tudorban. Tel.
0741-392-529. (12904)

MAGÁNLAKÁSBAN kiadó szoba,
külön bejárattal, fürdő, központi 
fűtéssel. Tel. 0770-850-272. 
(12923-I)

ELADÓ kétszobás, I. emeleti tömbház-
lakás az Unirii negyedben, plusz par-
kolóhely, csendes övezetben, a tömb-
ház nemrég volt építve. Ára: 77.000
euró, alkudható. Tel. 0799-871-813.
(12885)

BÉRBE vennék tömbházlakást vagy
magánházat. Tel. 0744-645-348.
(12943-I)

MAGÁNSZEMÉLY, sürgősen vásá-
rolok tömbházlakást vagy magánhá-
zat. Azonnali fizetési lehetőség. Tel.
0755-309-832. (12943-I)

ELADÓ 2 szobás, I. osztályú, külön
bejáratú, földszinti, 50 m2-es lakosz-
tály felújítandó állapotban a N. Băl-
cescu u. 31. szám alatt, 2-es ajtó.
Enyhén alkudható. Tel. 0770-904-
216. (12880-I)

ELADÓ kétszobás lakás a Tudor-
ban (Fortuna). Tel. 0745-542-706.
(12989-I)

ELADÓ beköltözhető 3 szobás, má-
sodik emeleti, 1. osztályú tömbházla-
kás a Ion Buteanu utcában. Tel.:
0740-268-833. (sz-I)

ELADÓ kétszobás, rendezett, búto-
rozott lakás a Libertăţii negyedben.
Tel. 0751-133-100. (12992)

ELADÓ ház Maroskeresztúron, a Fő
út 553. szám alatt: három szoba,
konyha, kamra, pince, 10 ár telek.
Tel. 0749-335-282. (sz-I)

MINDENFÉLE

FUVART, bútorhordást vállalunk sze-
mélyzettel, külföldre is, valamint tör-
melékszállítást. Tel. 0749-543-104.
(12995-I)

A hirdetési rovatban megjelent
közlemények, reklámok tartalmáért

a hirdetésfeladó vállalja 
a felelősséget!

A B&B INSOLVENCY SOLUTIONS IPURL – Csíkszereda, Márton
Áron utca 18. szám, Hargita megye –, a csődbe jutott ROLLO TOUR
KFT. cégfelszámolója nyilvános árverést  szervez  egy ingatlan (Maros-
vásárhely, Bodoni utca 68. szám alatt található beltelek) 681/5531-ed
részének értékesítésére. Telekkönyvszáma 120725/Marosvásárhely. 
A kikiáltási ár 235.426,80 lej (héa nélkül). 
Az árverésen azon fizikai/jogi személyek vehetnek részt, akik/amelyek
igazolják a kikiáltási ár 10 százalékát kitevő garancia kifizetését  az ár-
verés előtt 24 órával.  
Az árverés a cégfelszámoló székhelyén  lesz szeptember 10-én 11
órakor, és hetente megismétlik minden pénteken, ugyanabban az idő-
pontban, az ingatlan eladásáig. 

A részvételi feltételekről bővebb tájékoztatást a 0366/100-551, 
0748-836-713-as telefonszámokon nyújtanak. 

Taxiszolgáltatási engedély kiváltása Szászrégenben
1. A helyi tanács 2020. január 23-i 14-es, a helyi taxizás szabályzatára vonatkozó határozata alapján Szász-
régen Polgármesteri Hivatala az érdekeltek tudomására hozza, hogy kilenc taxizási engedély kiváltását teszi
lehetővé, a következő számokkal: 23, 35, 37, 111, 120, 121, 122, 123, 124,  az alábbi naptári terv szerint:
2021. 09. 01. – 2021. 10. 31. – a kérvények és az előírt dokumentáció benyújtása.
2021. 11. 01. – 2021. 11. 10. – az engedélyek odaítélése.
2021. 11. 11. – az engedélyezésre vonatkozó döntés kifüggesztése.
2021. 11. 12. – 2021. 11. 25. – az óvások benyújtása Szászrégen polgármesteréhez.
2021. 11. 26. – 2021. 12. 03. – az óvások megoldása és az eredmények közlése.
2021. 12. 06. – a szükséges illetékek kifizetése. 
2021. 12. 09-től az engedélyek kibocsátása 
A benyújtandó dokumentáció a taxizási engedélyhez:
a. Szállítási engedély.
b. A gépjármű forgalmi engedélye és törzskönyve, amelyből kitűnik, hogy a jármű az engedélyezett szállító
tulajdonát képezi vagy lízingszerződéssel használja.
c. Járműjóváhagyási igazolás.
d. Saját felelősségre tett nyilatkozat a 2007. évi 265-ös törvénnyel módosított és kiegészített 2003. évi 38-as
törvény 14.2 cikkelye 6-os bekezdésében szereplő döntő kritériumokról, amelyeket a gépjármű teljesít. 
e. Saját felelősségre tett nyilatkozat a diszpécserszolgálat biztosításáról és arról, hogy melyik diszpécser-
szolgálathoz tartozik a jogosított szállító. 
f. A Szászrégeni Adó- és Pénzügyi Hivatal által kibocsátott, a befizetett adókötelezettségek teljesítését bizo-
nyító irat.
g. A helyi adó kifizetését igazoló irat a Szászrégen Polgármesteri Hivatal adó- és illetékügyi osztályáról. 

A dokumentumokat a helyi közigazgatási irodában (50-es iroda) kell benyújtani 9–14 óra között.
Végső határidő: 2021. 10. 31., ezután nem fogadnak el egyetlen kérvényt, illetve egyetlen dossziét sem.

Rangsorolási kritériumok: 
Ssz.        Rangsorolási kritériumok                                                                         Összesített pontszám 
                Maximális pontszám                                                                                 340 p.
1.             A gépkocsi életkora                                                                                     
                – kevesebb mint 1 év                                                                                  70 p 
                – 1-2 év                                                                                                       40 p. 
                – 2-3 év                                                                                                       30 p. 
                – 3-4 év                                                                                                       20 p. 
                – 4-5 év                                                                                                       10 p. 

2.             A gépkocsik besorolása az Euro környezetszennyezési 
                kategóriákba:                                                                                               
                – Euro 6                                                                                                       40 p. 
                – Euro 5                                                                                                       30 p. 
                – Euro 4                                                                                                       20 p. 
                – Euro 3                                                                                                       10 p. 

3.             A hasznos csomagtér és a légkondicionáló berendezés:                            
                – 500 liter fölött                                                                                             60 p.
                – 400-500 liter között                                                                                    50 p.
                – 300-399 liter között                                                                                    40 p.
                – 200-299 liter között                                                                                    30 p.
                – 200 liternél kisebb                                                                                     20 p.
                – légkondicionáló berendezés                                                                     10 p.

4.             Az engedélyezett taxistevékenységet folytató szállító                                2 p. x évek  
                régisége                                                                                                       (max. 10 év) – max. 20 p.

5.             Komfort és biztonsági fok:                                                                           
                – légzsák az elöl ülő utas számára                                                             20 p. 
                – légzsák a hátul ülő utas számára                                                             20 p. 
                – ABS                                                                                                          20 p. 

6.             Tulajdonviszony                                                                                           
                – saját tulajdon                                                                                            20 p. 
                – lízing                                                                                                         10 p. 

7.             Feltétel, hogy a járművel naponta legalább 8 órát dolgozzon:                     
                – 12 óránál többet                                                                                        30 p.
                – 8-12 óra között                                                                                          20 p.
                – 8 óra                                                                                                          10 p.

8.             Kiegészítő felszereltség:                                                                             
                – a kliens kérésének meghallgatása rögzített készülékkel                          10 p. 
                – válaszfal a sofőr és az utas között                                                            10 p.
                – bankkártyás fizetési eszköz                                                                      10 p.

Pui Dragoş Cristian alpolgármester 

(Folytatás a 19. oldalon)
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ORVOSASSZISZTENSNŐ vagyok, el-
magányosodott, idős embert elgondozok
a házáért, családtagnak fogom tekinte-
ni. Választ a szerkesztőségbe várok
„Krisztusi szeretet” jeligére. (12931)

ENGEDÉLLYEL rendelkező szerelő
víz-, gáz-, központi fűtési, padlófű-
tési, kanalizálási sürgősségi eseteket
vállal. Tel. 0770-905-315. (12938-I)

BETEGGONDOZÁST vállalok. Tel.
0755-412-974. (12889-I)

ELEMISTA diák tanulását segítem.
Tel. 0747-584-789. (12979-I)

TERMOPÁN ajtók, ablakok javítása,
szúnyoghálók szerelése. Tel. 0771-383-
725. (12984)

TAPASZTALT takarítónő állást keres
nyolcórás munkaprogrammal. Tel.
0755-348-035. (12949-I)

HÁZTETŐT készítünk, cserélünk, ja-
vítunk, cserépforgatást, cseréptisztí-
tást, építkezési munkát végzünk 15%
kedvezménnyel. Tel. 0770-621-920.
(12835-I)

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-
anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-
ket, harmonikaajtókat. Tel.
0744-121-714, 0265/218-321, 0766-
214-586. (12852)

CSERÉPFORGATÁS, szigetelés
kátránnyal és polisztirénnel, festés, új
tető készítése Lindab-lemezből,
bármilyen javítás. Nyugdíjasoknak 20%
kedvezmény. Tel. 0758-392-613.
(12991)

FŰNYÍRÁST, kerttakarítást, favá-
gást vállalok. Tel. 0747-634-747.
(12835-I)

VÁLLALUNK tetőjavítást Lindab-
lemezből, cserepezést, belső munkála-
tokat. Tel. 0749-641-982. (12997)

TÁRSKERESÉS

KOROSODÓ, de még serény magyar
HÁZIASSZONY idős úriembert: tanárt,
orvost, mérnököt keres férjnek, aki
szeretetet, biztonságot nyújtana.
Válaszlevelet „Újraépítem az életem”
jeligére várok a szerkesztőségbe.
(12846)

MEGEMLÉKEZÉS

Bánatos szívvel emlékezünk
TOR GYULÁRA halálának
ötödik évfordulóján. 
„Ne sírjatok, én már nem
szenvedek, 
a fájdalom az, hogy nem
lehetek veletek.”
Nyugodjál csendesen! A
gyászoló család. (12967-I)

Kegyelettel emlékezünk
szeptember 3-án a szeretett
édesanyára, nagymamára,
BEREKMÉRI BLANKÁRA
halálának 20. évfordulóján.
Emléked szívünkben őrizzük.
Hiányzol nekünk, soha nem
feledünk. Nyugodj békében!
Szeretteid. (12976)

Szomorú szívvel, soha el nem
múló fájdalommal emléke-
zünk szeptember 4-én id.
NAGY MIKLÓSRA halálának
negyedik évfordulóján. Akik
ismerték, gondoljanak rá
szeretettel. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
Bánatos felesége, fia és
unokája. (12982-I)

Soha el nem múló szeretettel
emlékezünk az ákosfalvi GÁL
KATICÁRA szül. Szatmári
halálának 10. évfordulóján. A
jólelkű, segítőkész, dolgos
asszonyra örökké emlékezni
fogunk. Nyugodjon békében!
Szerettei. (12962-I)

Fájó szívvel emlékezünk a
nyárádköszvényesi születé-
sű SIMONFI BÉLÁRA 
halálának 7. évforduló-
ján. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! Szerettei.
(sz-I)

Szomorú és fájó szívvel
emlékezünk a szeretett édes-
anyára, testvérre, nagy-
mamára, FÜZESI ANNÁRA
halálának első évfordulóján.
Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes!  
„De én az Úrra nézek, várom
az én szabadításom Istenét:
meghallgat engem az én
Istenem.” (Mikeás könyve
7:7). Szerettei. (12993-I)  

Szomorúan emlékezünk szep-
tember 3-án PAPP LAJOSRA
halálának második évforduló-
ján. Szeretete és jósága
szívünkben örökké élni fog.
Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! Szerettei.
(12988-I)

Szívünk el nem múló
fájdalmával emlékezünk
HOCHBAUER MAGDÁRA
született Trattner halálának
10. évfordulóján. Akik ismer-
ték, gondoljanak rá szere-
tettel. Nyugodjék békében!
Szerettei. (v-I)

Szomorú szívvel és kegye-
lettel emlékezünk ifj. KINCSES
SÁNDORRA halálának 27.
évfordulóján. Nyugodjon bé-
kében! Emlékét őrzik szeret-
tei. (13000-I)

Minden évben eljön a nap, ami
a szívünkben fájó emlék
marad. Hirtelen halálod
megtörte szívünket, örökké
őrizzük drága emlékedet. 
Fájdalommal emlékeztünk
szeptember 2-án a balavásári
LÁSZLÓ ALBERTRE halá-
lának második évfordulóján.
Emléke legyen áldott, nyu-
galma csendes! Gyászoló
szerettei. (3571592)

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesanya, nagy-
mama, dédmama, anyós, rokon
és jó szomszéd, 

KOSZTA MARGIT 
szül. Molnár 

életének 88. évében, 2021. au-
gusztus 31-én csendesen megpi-
hent. Drága halottunk temetése
2021. szeptember 6-án, hétfőn 14
órakor lesz a marosvásárhelyi re-
formátus temetőben. Emlékét
szívünkben őrizzük. Nyugalma
legyen csendes! 

A gyászoló 
család. (12983-I)

REDŐNYÖK,SZALAGFÜGGÖNYÖK,ROLETTÁK, GARÁZS-
KAPUK, ÁTLÁTSZÓPONYVA-BEÉPÍTÉS és egyéb árnyékolás-
technikai 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)

AMAROSVÁSÁRHELYIREFORMÁTUSTEMETŐ teljes körű
ellátást biztosít a segélyből (koporsó, szállítás, balzsamozás, temet-
kezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534.
(65326-I)

APAVINGSOLUTIONSbővíti csapatát, ÉPÍTKEZÉSBEN JÁR-
TAS SZAKEMBERT és SEGÉDMUNKÁST alkalmazunk. A megfe-
lelő munkatárs versenyképes bérezésre, jó munkakörülményekre
számíthat. Részletek a 0747-888-559-es telefonszámon. (65865-I)

ATIMKOPÉKSÉG alkalmaz MUNKATÁRSAT a termelésbe. Ta-
pasztalat nem szükséges, szívesen betanítunk. Érdeklődni a következő
telefonszámon lehet: 0756-128-307. (-I)

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

ATORDAICÉGalkalmaz MÉSZÁROST és KARBANTARTÓT.
Érdeklődni a 0744-644-026-os telefonszámon. (22769)

AMAROSSZENTGYÖRGYIGASTROMETALmagáncég CNC-
GÉPKEZELŐ szakembereket és SEGÉDMUNKÁSOKAT alkalmaz.
Érdeklődni a következő telefonszámon lehet: 0728-328-881. Az öné-
letrajzokat a jobs@gastrometal.ro e-mail-címre várják. (-I)

ASAPIENTIAEMTEMAROSVÁSÁRHELYI  KARA pályázatot
hirdet ÓRAADÓI állásokra a 2021/2022-es egyetemi év I. félévében.
Bővebb információk az ms.sapientia.ro honlapon olvashatók.  (-I)

AGEDEONRICHTERROMÂNIART. multinacionális gyógy-
szerfejlesztő és -gyártó cég  ELEKTROMŰSZERÉSZT (electrome-
canic) alkalmaz. Az önéletrajzokat a cég székhelyén, Marosvásárhely,
Cuza Vodă utca 99-105. szám alatt lehet benyújtani, vagy a
cariere@gedeon-richter.ro e-mail-címre lehet beküldeni. Bővebb fel-
világosítás a 0265/201-229-es telefonszámon. (-I)

Szolgáltatás–Üzletiajánlat

Bús temető csendes susogása, oda járok hozzád nyolc éve már.
Minden virág beszél, amit sírodra teszek, minden virág elmondja:
örök az arcod, nem száll el a szavad, minden mosolyod a
lelkemben marad.
„Utolsó dobbanással elszállt az élet,
utolsó szavadat suttogja az éter. 
Nem volt jel, hirtelen távoztál,
Szóljon lelkedért az égbe imádság!
A tudat elszállt, a lét hirtelen véget ért,
nem hat rád többé az idő és tér.”
S bár szállhatnak az évek, s az idő elmúlhat, emléked szívemben
örökre megmarad. Szememben könnyekkel, szomorú szívvel,
soha el nem múló, mély fájdalommal és szeretettel emlékezem
drága feleségemre, 

SZURKOS JUDITRA
szül. Szente

szeptember 3-án, elhunytának nyolcadik évfordulóján. 
Jóságos, szerető szíved pihen a föld alatt.
Legyen csendes az álmod,
találj odafönt örök boldogságot. Kísérje utadat Isten és az ég.
Minden érted hulló könnycsepp adjon Neked békés, csendes
nyugodalmat. Csendes álmod fölött őrködik a szeretetem és a
megemlékezésem. 

Örökké szerető férjed, Géza. (12974-I)

Hálás szívvel emlékezünk szeretett édesanyánkra,
HUKA ILDIKÓRA

(volt NAGY, illetve BATÓ)
aki 2020. november 26-án, 

73 éves korában eltávozott közülünk.
Ezúton szeretnénk meghívni minden kedves
ismerőst, kollégát, tanítványt – aki a járvány-
helyzet miatt nem tudott elbúcsúzni tőle, de
szeretne –, hogy töltsünk együtt egy délutánt rá
emlékezve, róla beszélgetve.
Szeretettel várunk Marosvásárhelyen, a Gemma
Kávézóban – Bolyai utca 10. szám –  szeptember
12-én, vasárnap délután 5 órától.

Fiai: Nagy Karcsi és Nagy Zsolt. (-I)

„Másképp lenne minden,
hogyha velünk lennél,
Ha hozzánk szólnál,
ha ránk nevetnél.
Elvitted a fényt, a derűt, a meleget,
Csak egy fénysugarat hagytál,
az emlékedet.”
Legszebb emlék a szeretet, melyet mások szívében hagyunk
magunk után. 
Fájó szívvel emlékezünk szeptember 3-án drága testvérünkre, 

SZURKOS JUDITRA 
szül. Szente 

halálának nyolcadik évfordulóján. Drága nővérünk, könnyes
szemmel, fájó szívvel gondolunk rád. Soha nem feledünk, szép
emlékedet, jóságodat és gondoskodó szeretetedet szívünkben
örökre megőrizzük. A Jóisten adjon Neked csendes, békés
nyugodalmat. 

Testvéreid: Gyuszi és Mónika családjukkal. (12974-I)

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. (65761-I)
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ELADÓK 
antik bútorok (1872-ből):

biedermeier komód 
és tabernákulum stb.

Tel. 0744-112-600. (12940-I)

(Folytatás a 18. oldalról)



A pénzügyminisztérium folytatja 
a kincstárjegyek kibocsátását

A Közpénzügyi Minisztérium szeptember 1-jétől újabb kincstárjegyeket bocsát ki a lakosság számára, 
1, 3 és 5 éves lejárattal, évi 3,25, 3,75 és 4,15%-os kamattal. 

A kincstárjegy dematerializált értékpapír, egy darab nominális értéke 1 lej. 
A kincstárjegyeket az Állami Kincstár kirendeltségeinél, valamint a Román Posta Rt. postahivatalaiban

lehet megvásárolni:
– 2021. szeptember 1–28. között az Állami Kincstár kirendeltségeinél;
– 2021. szeptember 1–24. között a Román Posta vidéki postahivatalaiban, szeptember 1–27. között pedig

a városi postahivataloknál. 
A kamatot évente folyósítják, a kibocsátási prospektusban előírt időpontban.
A kincstárjegy átruházható, és idő előtt is kiváltható. Egy befektető egy kibocsátás idején egy vagy több

vásárlást bonyolíthat le. Az ezekből származó jövedelem adómentes. 
A kincstárjegyeket azok a természetes személyek vásárolhatják meg, akik a jegyzés időpontjában betöl-

tötték 18. életévüket.
Csak a jegyzés idején a befektetőknek módjukban áll kérni a jegyzett összeg semmisnek nyilvánítását egy

erre vonatkozó kérvény benyújtásával.
A pénzügyminisztérium a jegyzésből származó összeget a költségvetési hiány finanszírozására és az ál-

lamadósság újrafinanszírozására fordítja.
A jegyzés útmutatóját, illetve az esetleges módosításokat a www.mfinante.ro (a Datorie publică címszó

alatt) és a www.posta-romana.ro honlapokon teszik közzé.
A közönségszolgálati és sajtóosztály

Tanuljon 
angolul 

és németül 

a CALEPINUS
NOVUSNÁL! 

Egyéni 

és csoportos 

tanfolyamok 

középiskolásoknak 

és felnőtteknek. 

Érdeklődni a
0755-088-228,
0744-381-006 

telefonszámon. 

APhoneprestKft.
(Marosvásárhely)
villamossági/elektro-
nikai/informatikai
végzettséggel

ésszakmaigyakorlattal
rendelkezőmunkatársat

keresazalábbi
munkakörbe:

– riasztórendszerek, ka-
merarendszerek, tűzjelző
rendszerek telepítése, fel-
szerelése, beüzemelése és
karbantartása.

Elvárások:
– Közép- vagy felsőfokú
végzettség 
– B kategóriás jogosítvány

Előnytjelent:
– Riasztó-, kamera- és tűz-
jelző berendezések szerelé-
sében szerzett jártasság
– Számítógépes és IT-isme-
retek

Amitkínálunk:
– Versenyképes munkabér
– Bónuszlehetőség
– Stabil, megbízható válla-
lati háttér
– Dinamikus, változatos
munkahelyi környezet
– Szabad hétvégék

Afényképes
önéletrajzokata

secretariat@phoneprest.ro
e-mail-címrevárjuk.
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