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Sokféleségünk közös ünnepe

Forgatag-megnyitó a Kultúrpalotában

Az épület
titkairól

Gyermekzsivajtól volt hangos tegnap
a Teleki Téka udvara. Mint nyuszik,
úgy ültek a fűben a kislányok, akik a
pártakészítés titkaival ismerkedtek, a
fiúk dúcnyomással kártyalapokat készítettek.

____________2.
175 éve helyezték el
a Lánchíd
alapkövét
Százhetvenöt éve, 1842. augusztus
24-én helyezte el József nádor a pestbudai Lánchíd alapkövét.
A reformkorban Pest fejlődése, gazdasági központtá válása, a forgalom növekedése halaszhatatlanná tette az
állandó összeköttetés megteremtését
a Duna két partja között.

____________5.
Fogatlan,
apró delfinfaj

Egy csaknem 30 millió évvel ezelőtt élt
apró termetű, bajszos és fogatlan delfinfaj egy példányának megkövesedett
koponyáját fedezték fel a kutatók.

Telt házas közönség énekelte
állva a magyar és székely
himnuszt szerdán délután a
Kultúrpalota nagytermében,
a Vásárhelyi Forgatag megnyitójának első perceiben.

Nagy Székely Ildikó

Az egybegyűlteket – melyek között a tizenéves és a még fiatalabb
korosztály is képviseltetett – Ritziu
Ilka Krisztina Székely János, negyedszázada elhunyt költő, prózaés drámaíró Krokodilok és elefántok című, ma is érvényes üzenetű
versével köszöntötte.

A továbbiakban a házigazda szerepét is betöltő színművésznő
Kinda Szilárd színésszel együtt
idézte fel a színes szélforgó 2013as felbukkanását, emlékeztetve a
hallgatóságot arra, hogy a Kolozsvári Magyar Napok mintájára született rendezvénysorozatot a tenni

Háromra cserélik a „megfáradt” két csillagot

akarás vágya hívta életre. A továbbiakban a Forgatag két főszervezője, Portik Vilmos és Soós Zoltán
szólt a marosvásárhelyiekhez és a
határon túlról is érkezett vendégekhez.
(Folytatás a 4. oldalon)

Újabb beruházások a szovátai fürdővállalatnál

Hét hónap eredményeit tekintve –
hiszen ez a mindennapi életünk
része – azt mondhatom, hogy hét
százalékkal értünk el jobb eredményt, mint a tavaly júliusban, és
az első hét hónap göngyölített
eredménye 4,3 százalékkal jobb,
mint a tavaly – válaszolta kérdésünkre Fülöp Nagy János, a szovátai
fürdővállalat vezérigazgatója.

Mózes Edith

– A tavalyi idényt is rendkívül jónak
tartotta a szezon végén. Az idén többen
jöttek Szovátára?
– Nem, igazából ezt nem úgy tudtuk
megvalósítani, hogy több vendég jött
hozzánk, hanem, hogy úgy mondjam, egy
kissé konszolidáltabb termékkel tudtunk
előállni, és azt jobb áron sikerült értékesítenünk. Nem csupán az éttermi szolgáltatásokról beszélek, hanem inkább a
szállásról.
A Brădet szállót például nagyon jó
áron adtuk el. A Brădet és a Szováta
szálló között is elég jól „kinyílt az olló”
az árak tekintetében. Mert aki négy csillag superior szállást keres, azt kapja, aki
négycsillagosat, az meg azt kapja. A rehabilitációs munkálatok befejeztével az

árkülönbség jobban körvonalazódott.
Egyébként az idei első hat hónap nem
volt ragyogó, nagyon kevéssel, de a tavalyi számok alatt volt az eredmény, ám a
hetedik hónap jobb eredményeket hozott,
mindamellett, hogy júliusban az időjárás
nem igazán kedvezett a strandolásnak.
Most, augusztusban, a végső számok
nélkül is látszik, hogy ez a hónap az el-

várásoknak megfelelően alakul, és nagyon jó szezont fogunk zárni.
– Miért mondta, hogy júliusban az időjárás nem kedvezett a strandolásnak?
Kánikula volt, nem?
– Júliusban Szovátán állandóan esett
az eső, jobb időt el tudtam volna képzelni. A vásárhelyieknek feltűnő, sokan
(Folytatás a 4. oldalon)

____________6.
Van,
aki forrón szereti

A Van, aki forrón szereti című film lett
minden idők legjobb vígjátéka a BBC
brit közszolgálati média által a világ
több mint ötven országában megkérdezett hozzávetőleg 250 kritikus szerint.

____________15.

Statisztikák és tüntetés

Mózes Edith

Megint forr a hazai politika. Legfrissebb az a botrány, amit az igazságszolgáltatás működését szabályozó törvények tervezett módosításai váltottak ki,
amelyet az államelnök egyenesen a jogállam elleni merényletnek nevezett, és ami miatt több százan – sokan
azt sem tudták, miért – tüntettek szerdán a kormánypalota előtt.
Ezúttal azonban a politika bűzös mocsara helyett,
„lazításként”, inkább amerikai tudósok egyik „világméretű” felméréséről szólnánk, akik ezúttal a kutatáshoz szükséges adatokat az emberek telefonjaiból
gyűjtötték össze, és arra voltak kíváncsiak, hogy
mennyire vagyunk aktívak.
A Stanford Egyetem munkatársai több mint 68 millió napos gyaloglással egyenlő adatot dolgoztak fel,
és ebből számítottak ki egy középarányost. Ez pedig
szerintük azt mutatja, hogy az emberek szerte a világban naponta 4.961 lépést tesznek meg.
A tanulmány szerint a világ legszorgalmasabb emberei Hongkongban élnek, napi 6.880 lépéssel, a leglustábbak az indonéziaiak, akik mindössze 3.513-at
hajlandók lépni naponta.
A Stanford professzorai azt is megállapították, hogy
egy bizonyos ország állampolgárai által megtett lépéseknek nem sok közük van az elhízottak számához az
illető országban. Arra is rájöttek (!), hogy
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
6 óra 32 perckor,
lenyugszik
20 óra 15 perckor.
Az év 237. napja,
hátravan 128 nap.

Ma LAJOS és PATRÍCIA,
holnap IZSÓ napja.
IZSÓ: vagy az Ézsau alakváltozata, vagy a József régi Izsóf
változatának rövidülése, esetleg az Izsák becézése.
VALUTAÁRFOLYAM
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Napos idő

Hőmérséklet:
max. 280C
min. 120C

1 EUR

4,5886

100 HUF

1,5145

1 USD

1 g ARANY

3,8923
160,9983

A csütörtöki lottóhúzás nyerőszámai

11, 14, 43, 4, 7, +19
2, 22, 27, 12, 8, 25

26, 16, 37, 36, 13, 22

NOROC PLUS: 7 0 3 6 9 5

SUPER NOROC: 2 1 9 7 3 2
NOROC: 3 1 6 9 7 2 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 8-14 óra között, szombat – vasárnap zárva.

Tel. 0742-828-647

Megyei hírek

Tüntetéssorozat a katolikus iskoláért

A Civilek a Katolikus Iskoláért szervezésében mától augusztus 31-ig, csütörtökig délután 4 órától 5 óráig tüntetésekre kerül sor Marosvásárhely főterén, a főispáni hivatal
előtti parkban, a Latinitás szobránál. A Római Katolikus
Teológiai Líceum szülői közössége ezúton követel választ
az illetékes intézményektől az iskola sorsára.

Vakációs bibliahét

Szeptember 4–8. között kerül megrendezésre a vakációs
bibliahét az alsóvárosi református gyülekezetben (Marosvásárhely, Ludasi utca 3. szám). A foglalkozásokra minden
gyermeket várnak naponta 16 és 19 óra között.

Zárva lesz a székház

A Volt Politikai Foglyok Szövetsége értesíti tagjait, hogy
szeptember 4–6. között a szövetség székháza a kongreszszus miatt zárva lesz. Ezt követően szeptember 7-én nyitnak – áll a szerkesztőségünkbe eljuttatott közleményben.

Klubnap a nyugdíjasoknál

A Romániai Nyugdíjasok Egyesületének Maros megyei fiókja szeptember 12-én, kedden klubnapot tart a tagok
számára. Feliratkozni munkanapokon 10–13 óra között
lehet az egyesület marosvásárhelyi, Bolyai utca 36. szám
alatti, emeleti székhelyén.

Játéktárba várják a gyermekeket

A Női Akadémia minden hétfőn 11-től 13 óráig 6–12 éves
korú gyermekeket vár játszani a marosvásárhelyi Forradalom (Revoluţiei) utca 45. szám alatti Játéktárba. A foglalkozásra előre be kell jelentkezni a 0722-318-605-ös
telefonszámon naponta 10–13, illetve 18–20 óra között
(hétvégén is lehet), a helyek száma ugyanis korlátozott. A
foglalkozás ingyenes, a résztvevők szüleinek adományait
köszönettel elfogadják, és a Játéktár felszerelésére fordítják. A játékok októbertől kikölcsönözhetők.

V. Tordai-hasadéki
Unitárius Találkozó

A Kolozs-Tordai Unitárius Egyházkör szeptember 9-én,
szombaton tartja meg az V. Tordai-hasadéki Unitárius Találkozót. Az egész napos rendezvényre délelőtt 9 órától
várják a résztvevőket. Az egyházkör rendezvénye alkalmat
kínál az unitárius hitben való megerősödésre, a gyülekezeti értékek felmutatására, ismerkedésre, szórakozásra.
A találkozó szabadtéri istentisztelettel és kulturális műsorral kezdődik. Az ünnepélyes megnyitó után minden korosztály számára lesz program: a gyermekeket színes,
érdekes tevékenységek, a fiatalokat és felnőtteket előadások, kirándulások, sporttevékenységek, főzőverseny, az
egyházkör sajátosságait ismertető kiállítás és számos más
tevékenység várja. A találkozóra a Tordai-hasadék bejáratánál kerül sor. Bővebb információk Dimény József esperesnél a 0745-891-858-as telefonszámon kérhetők,
e-mail-cím: dimenpap@yahoo.com. A találkozóra minden
unitárius és más felekezetű érdeklődőt várnak.
Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

Tékaforgatag

Gyermekzsivajtól volt hangos
tegnap a Teleki Téka udvara.
Mint nyuszik, úgy ültek a fűben
a kislányok, akik a pártakészítés
titkaival ismerkedtek, a fiúk
kártyalapokat
dúcnyomással
készítettek. Az épületben különböző korosztályokhoz tartozó
felnőttek és gyermekek hallgatták Bányai Réka könyvtáros
szavait, aki a több mint kétszáz
éves épület kettős rendeltetéséről – főúri palota és tudományok hajléka – szólva vezette
végig a látogatókat a nyilvánosság számára nem látogatható
termeken is.

A bejáratnál a Tékáról és az épület
alaprajzáról kapott szórólap segített
jobban rögzíteni a hallottakat. Amint
Bányai Réka elmondta, a múlt évben
született meg az ötlet a vezetett sétáról, hogy a látvány és az utóbbi
években összegyűlt adatok birtokában a vásárhelyieknek bővebb betekintést nyújtsanak az épület
történetébe. A tapasztalatok szerint a
helybeliek akkor látogatnak el a Tékába, amikor vendégeiknek mutatják
meg a várost, mások megelégszenek
azzal, hogy iskoláskorukban jártak
ott, holott állandóan vannak változások, amelyekre érdemes figyelni. A
múlt évi siker alapján arra gondoltak,
hogy az idén is lesznek érdeklődők,
ami így is történt.
A séta során, a megszokotthoz képest, amikor a kiállítási tereket és az
olvasótermet látogathatják, ezúttal az
érdeklődők végigjárták a folyósokat,
az udvart, és tájékoztatást hallottak az
épület eredeti funkcióiról. Megtekinthették a felújítás alatt álló egykori reprezentatív báltermet, kisnappalit,
amelyekben még megtalálható az eredeti padlózat, a kancellár világos dol-

Az épület titkairól
gozószobáját, amelynek ékessége az
épületben fennmaradt egyetlen „eredeti fehér tornyos kemence”, a kancellár hálószobáját, az inasok és a
komornyikok szobáját. A meglátogatott helyiségeket a könyvtárcsarnok fehérre festett, aranyozott szélű
könyvespolcaihoz hasonló polcokkal
rendezték be. Az ajtók eredetiek, és
rajtuk az érdekes zárak is.
A földszinten az érdeklődők megtekinthették a könyvtárcsarnok előszobáját, ahol a feleség Bethlen
Zsuzsanna női könyvtárát helyezték el.
Bányai Réka a könyvtárterem jellegzetességeit és elsősorban annak berendezését ismertette, majd a jelenleg
kiállítóhelyiségként használt olvasóteremben fejeződött be a látogatás, ahol
a Femina semper időszakos tárlat tekinthető meg.
Időközben az udvaron egyre nagyobb volt az izgalom. Márton Krisztina, aki több éve vezeti a könyv
készítésével kapcsolatos diáktevé-

kenységeket, a nőknek szóló ideiglenes kiállítás témájából kiindulva gondolt arra, hogy a pártakészítés vonzó
lehet a kislányoknak. Ezenkívül papíralapú tevékenység, akárcsak a könyvrestaurátori munkája. Fejleszti a
lányok szépérzékét, a kartonból kivágott pártalap díszítése gyorsan megy,
a megszabott időkeretben befejezhető,
látható eredménnyel jár. A fiúk koronát vagy dúcnyomással kártyalapokat
készítettek. Keddi múzeumpedagógiai
tevékenységük a Femina semper kiállításhoz kapcsolódott, szombaton a Ligetben gipszbe faragnak mintát,
amivel pecsételni lehet – tájékoztatott
Márton Krisztina.
Az udvarról, ahol hangulatos esti
koncertek szórakoztatták a közönséget, a korábbi években tartott könyvvásár átköltözött a Ligetbe, ahol a
történelmi könyvek vásárán az erdélyi kiadók történelmi témájú könyveiből válogathatnak az érdeklődők.
(bodolai)

Fotó: Bodolai Gyöngyi

A replika jogán

Megkérjük, tanulmányozza a város azon projektjeinek
jegyzékét, amelyeket a volt magyar tanácsosok, természetesen a pártvezetőik nyomására, blokkoltak: például az ITközpont megvalósítása, az erdőn áthaladó út, a várost kikerülő út („centura”), a nagy infrastrukturális tervek, amelyek kivezették volna a várost az elszigeteltségből, és
hozzájárultak volna a fejlődéséhez.
Véleményünk szerint az ön cikke valótlanságokkal és
kínos túlzásokkal van tele, amikor az Aranykakas siralmas
állapotára utal. Amikor mindenki tudja, hogy az épület nem

RENDEZVÉNYEK

Jeddi napok és pálinkafesztivál

a város tulajdona, ez bizonyság arra, hogy elferdíti a valóságot és tiszteletlenséget tanúsít azok iránt, akik a lapot olvassák, félrevezetve az olvasókat.
Ami az erdőn átvezető utat illeti, pontosítjuk, hogy ezt a
marosvásárhelyiek igénylik, akiknek el kell viselniük a pokoli forgalmat, ha a Tudor negyedből a megyei sürgősségi
klinika övezetébe akarnak eljutni. Ilyen értelemben minden
más kommentár felesleges.
A bel- és külkapcsolati osztály

Nyárádkarácson községi napok

Augusztus 26–27-én, szombaton és vasárnap a csibai iskola udvarán községi napokat tartanak. Szombaton 16
Az esemény a hét végén, augusztus 26-án és 27-én zajlik órától a helyi fiatal tehetségek bemutatkozására, futballmérkőzésre és könnyűzenekoncertekre kerül sor. Vasára jeddi labdarúgópályán. A programban számos sporttevékenység (lábtenisz, asztalitenisz, minifoci), a Creactivity nap délelőtt 11 órától szabadtéri istentisztelet lesz,
melynek keretében az újbúzazsenge ünnepe alkalmával
Egyesület jóvoltából gyermekprogramok és nemzetközi
főzőverseny is szerepel. A színpadon fellépnek: Keresztes úrvacsoraosztásra is sor kerül. Ezt követően keresztény
Ildikó, a PentaChord, az AlphaQ, a Cherry Band, a Maros ifjúsági zene, 12.30 órától köszöntések hangzanak el, 15
Művészegyüttes, a jeddi citerások, illetve az ukrajnai asz- órától a község néptánccsoportjai, a Somvirág és a Kalangya lép fel, majd Ábrám Tibor és népi zenekara játszik.
szony- és leánykórus. Érdekes beszélgetések lesznek a
17 órától a Csillagfény néptánccsoport, 18 órától változamigránsválságról, a testvértelepülési kapcsolatok fejlesztos stílusú zenével a PenthaChord együttes, 19 órától Szitéséről, a fiatalok jövőjéről az unióban, oktatásról és önlágyi Sándor és Miklós Szilvia, befejezésként pedig
kénteskedésről. A falunapokon a testvértelepülések – a
magyarországi Kamond, a szlovákiai Szap és az ukrajnai Csabcsu Jr. és Betty szórakoztatja a jelenlévőket.
Palágykomoróc – küldöttei is részt vesznek.

Mezősámsondi citerások
találkozója

Augusztus 26-án, szombaton, a délelőtt 11 órától kezdődő
istentiszteletet követően tartják a református templom udvarán a mezősámsondi citera- és dalcsoport találkozóját a
csoport fennállásának 40. évfordulója alkalmából. 13 órától a kultúrotthonban a csoport múltjáról nyílik kiállítás,
majd közös éneklésre és citerázásra kerül sor a jelenlegi
és egykori tagokkal.

Ötvenévesek találkozója
Magyarsároson

Augusztus 27-én, vasárnap lesz a magyarsárosi 50 évesek kortárstalálkozója, amelyre az egykori tanárokat, lelkioktatókat és minden 50 éves kortársat várnak. A
szervezők által szerkesztőségünkhöz eljuttatott program
szerint 8.30 órai kezdettel lesz a találkozó a templomnál,
9 órakor osztályfőnöki óra kezdődik az iskolában, 11 órakor istentiszteletet tartanak, majd 13.30 órakor ünnepi
ebédre kerül sor a Stejaru vendéglőben.

2017. augusztus 25., péntek ______________________________________ HÍREK – TUDÓSÍTÁSOK _____________________________________________ NÉPÚJSÁG

Macron Romániában

Bővítik az Airbus és az IAR szerződését,
megállapodást kötnek a rakétákról

A Cotroceni-palotában fogadta tegnap Klaus Johan- 50 helikoptert szállítanak Romániának és exportra egyanis államfő Emmanuel Macron francia elnököt, aki ránt.
Áprilisban az Airbus Helicopters és az IAR általános
hivatalos látogatásra érkezett Romániába.

A két államfő négyszemközti beszélgetésén a két ország
közötti stratégiai partnerség elmélyítéséről, aktuális európai
és nemzetközi témákról, illetve biztonságpolitikai kérdésekről
egyeztettek.
Emmanuel Macron és Klaus Johannis államfő jelenlétében
írták alá csütörtökön az Airbus Helicopters és a brassói IAR
Rt. között áprilisban megkötött szerződésről szóló nyilatkozatot.
A francia államfő hivatalos romániai látogatása során két
nyilatkozatot és egy megállapodást írtak alá. Az egyik a
már említett, az Airbus és az IAR közötti szerződés kibővítését érinti. Hivatalos források szerint 5 évről 15 évesre
bővítik a megállapodás érvényességét, tíz év alatt pedig

megállapodást kötött kizárólagos együttműködésre, aminek
keretében Romániában fogják gyártani a H215M típusú, többfunkciós, nehéz, kétmotoros helikoptert. A szerződés szerint
brassói vállalat lesz a fő beszállító a román védelmi minisztérium megrendeléseire, amelyeket annak érdekében tesz,
hogy lecserélje elöregedett flottáját.
Szintén a két államfő jelenlétében írták alá csütörtökön a
román hadseregnek szállítandó Ground Based Air Defense
Systemről szóló megállapodást a franciaországi MBDA és a
ROMARM állami vállalat között, ez rövid és nagyon rövid
hatótávolságú rakéták megvásárlását jelenti.
Körútja során Emmanul Macron szerdán Ausztriába látogatott, ma pedig Bulgáriában fogadják. (Mediafax)

Az igazságügyet érintő tervezetek nyilvánosságra
hozatalát kérik

A Romániai Bírák Szövetsége (UNJR) és a Romániai Bírák
és Ügyészek Egyesülete (AMR) levélben kérte Mihai Tudose
kormányfőt, szólítsa fel az igazságügyi minisztert, hozza nyilvánosságra az igazságügyet érintő törvénytervezeteket a szaktárca honlapján, hogy szakmai vita kezdődhessen el. „2017.
augusztus 23-án Tudorel Toader igazságügyi miniszter sajtótájékoztatón jelentette be az igazságügyi törvények módosítására tett főbb javaslatokat. (…) Ezt a bemutatót azonban
nem kísérte a tulajdonképpeni törvénytervezet publikálása az
igazságügyi minisztérium honlapján, ami lehetővé tette volna

a javaslatok áttekintését, saját vélemény kialakítását a teljes
törvénytervezetről” – mutat rá a miniszterelnökhöz intézett
közös levelében a két szakmai szervezet. Felhívják a figyelmet, hogy a szöveg ismerete nélkül politikai és részrehajló
vita zajlik a szakmai párbeszéd helyett, amire meglátásuk szerint igen nagy szükség lenne. Igazságügyi minisztériumi források tájékoztatása szerint Tudorel Toader tárcavezető
csütörtökön több bíróságra és börtönbe is ellátogatott, hogy
személyesen tapasztalja meg „az igazságszolgáltatás valós
helyzetét”. (Mediafax)

Összehívják az Országos Korrupcióellenes
Ügyészség közgyűlését

Augusztus 31-re összehívják az Országos Korrupcióellenes Ügyészség (DNA) közgyűlését, hogy az
ügyészek véleményt nyilváníthassanak az igazságszolgáltatás működését szabályozó törvények tervezett módosításairól, illetve arról, hogy ezek
milyen mértékben befolyásolnák tevékenységüket.

A DNA közleménye rámutat: a vádhatóság nyílt levelet intézett az igazságügyi miniszterhez, a Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanácshoz (CSM), a legfőbb ügyészhez és a
legfelsőbb bíróság elnökéhez, jelezve a Tudorel Toader
miniszter által bejelentett módosítások nyomán előállt helyzetet.
A vádhatóság ugyanakkor rámutat, sem a miniszter sajtótájékoztatója előtt, sem azt követően nem kapták kézhez az
ismertetett módosításokat tartalmazó tervezetet, hogy részletekbe menően áttanulmányozhassák azt, és ennek alapján állást foglaljanak. A tárcavezető által tartott szóbeli ismertető

alapján a DNA úgy véli, az Igazságszolgáltatási Felügyeletnek a politikai alapon kinevezett igazságügyi miniszter alárendeltségébe utalásával súlyosan csorbul az ügyészeknek a
politikummal szembeni függetlensége.
A tervezett módosítások kapcsán a vádhatóság hangsúlyozza még, hogy megítélése szerint nem indokolt külön szaktestületet létesíteni az ügyészek és bírák ellen indított bűnügyi
eljárások lefolytatására. Statisztikai adatokra hivatkozva kiemelik: 2005 és 2017 augusztusa között 44 ügyészt, 43 bírót
és egy bírói asszisztenst ítéltek el jogerősen, többségüket
megvesztegetés elfogadása és befolyással való üzérkedés
miatt. Mindeközben 2005 és 2016 között 575 rendőrt, 121
vámellenőrt és 106 polgármestert ítéltek el korrupció miatt.
A DNA rámutat, személyzeti problémáik is adódhatnak,
amennyiben – az ismertetett javaslatoknak megfelelően – nem
hat, hanem nyolc ledolgozott év után pályázhat egy ügyész
DNA-ügyészi tisztségre. (Agerpres)

Robbanás Kijevben a kormány épületénél

Robbanás történt Kijevben a kormány épülete közelében
csütörtökön, ketten megsebesültek – közölte az ukrán főváros
rendőrsége. A közlemény szerint a belvárosban történt robbanás körülményeit még vizsgálják a rendőrség szakemberei,

köztük tűzszerészek is, akik igyekeznek megállapítani, milyen
robbanószerkezet lépett működésbe. Szemtanúk egy sérült nőt
láttak feküdni az aszfalton. Ukrán hírügynökségi jelentések
szerint rajta kívül még egy férfi sebesült meg a fején. (MTI)

Megnőtt a migrációs nyomás
a román–magyar határon

A román határrendészet nagyváradi regionális felügyelőségének
a parancsnoka szerint az elmúlt
hetekben rendkívüli módon megnőtt a migrációs nyomás a
román–magyar határszakaszon.

Marin Bondar az Agerpres hírügynökségnek elmondta: míg az első fél
évben a román–magyar határszakaszon
947 határsértőt tartóztattak fel a román
hatóságok, július elseje és augusztus 21.
között már 661 határsértő esetében intézkedtek. Utóbbiak közül 567-en a zöld
határon próbáltak Magyarországra jutni,
94-en pedig a határátkelőhelyeken próbálkoztak járművekben elbújva, vagy
hamis iratokat felmutatva.
A parancsnok szerint azok közül, akik
július elseje óta a zöld határon próbálkoztak, 305 személyt a magyar határren-

dészettel együttműködve tartóztattak fel,
260 személy esetében a román határrendészek önállóan jártak el, két személy
pedig átjutott Magyarországra.
„Amikor a magyar fél veszi észre az
éjjellátó felszereléssel, hogy román oldalon egy csoport közeledik a határhoz,
akkor figyelmeztet bennünket. Az ilyen
csoportokat úgy tekintjük, hogy közösen
fogtuk el” – magyarázta a parancsnok.
Hozzátette: a legnagyobb nyomás
Temes és Arad megyére, a Temes megyei befogadóközpont közelébe eső határszakaszra nehezedik.
Marin Bondar elmondta: a határsértők
78 százaléka korábban menedékért folyamodott Romániában. Ezek legtöbbje
(371 személy) Irakból származik, de
sokan érkeztek Szíriából (107), Pakisztánból (26) és Afganisztánból (18) is.

A regionális parancsnok szerint a kivizsgáló szervek munkaerőhiánya, a határsértők élelemmel való ellátása és a
tolmácsok biztosítása jelentik a legnagyobb kihívást a román határrendészet
számára. Megjegyezte, a határsértők elfogása után 12 órát is eltarthat a kivizsgálás. Ebben az időszakban civil
szervezetek segítenek a migránsok élelemmel, vízzel való ellátásában, hiszen
a határrendészetnek nincsenek erre előirányzott pénzforrásai.
A román határrendészet regionális parancsnoka szerint egyszerűsödne a rendszer,
ha
a
határsértést
nem
bűncselekménynek,
hanem
csak
kihágásnak tekintenék. Azt is szükségesnek tartotta, hogy a belügyminisztérium tolmácsokat képezzen
ki. (MTI)

Ország – világ
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Tanszerek uniós pénzekből
rászoruló diákoknak

Csaknem 365 ezer, hátrányos helyzetben élő általános iskolás részesül tanszerekből egy 6,75 millió
eurós, a hátrányos helyzetű személyek megsegítését célzó operatív program keretében – közölte csütörtökön a fejlesztési minisztérium. A projekt célja a
rászoruló diákok iskoláztatása, az iskolaelkerülés és
-elhagyás megelőzése a hátrányos helyzetben élők
körében. A tanszercsomagot – amiben az iskolatáska is benne van – csaknem 365 ezer diák kapja
meg, akiknek családjában az egy főre eső jövedelem júliusban nem haladta meg a bruttó minimálbér
50 százalékát. Az oktatási minisztérium a megyei
tanfelügyelőségekkel együttműködve bonyolítja le az
országos programot. A 2014-2020-as uniós költségvetési ciklusban erre a célra összesen 37 millió euró
áll Románia rendelkezésére, az összegeket pedig
2023-ig lehet felhasználni. A diákoknak nyújtott támogatás 85 százalékát teszik ki az uniós pénzek, a
maradék 15 százalék állami költségvetési hozzájárulás. (Mediafax)

Kimentették és kórházba szállították
a szakadékba zuhant nőt

Kimentették és a nagyszebeni kórházba szállították
a Fogarasi-havasokban szakadékba zuhant nőt – tájékoztat a hegyimentő-szolgálat országos diszpécserszolgálata. A kötélcsörlős SMURD-helikopterrel
végrehajtott mentési akcióban hat argeşi és nagyszebeni hegyimentő vett részt. A Lăiţel-csúcs közelében szakadékba zuhant nő koponyasérülést
szenvedett, de végig eszméleténél volt, a nagyszebeni kórházba szállították – közölte a Salvamont.
(Agerpres)

Kábítószerek értékesítésére
szakosodott bandát számoltak fel

A Szervezettbűnözés- és Terrorellenes Ügyosztály
(DIICOT) ügyészei veszélyes kábítószerek értékesítésére szakosodott bűnbandát számoltak fel Aradon.
A csoportosulásnál több száz adag drogot, illetve
nagy pénzösszegeket találtak lejben és valutában
egyaránt. A „Patkányirtó” elnevezésű, összetett akciót csütörtökön bonyolították le a DIICOT aradi
ügyészei a rendőrség támogatásával, céljuk pedig a
veszélyes kábítószerek, pszichoaktív szerek értékesítésére szakosodott bűnbanda felszámolása volt.
Összesen tizenegy házkutatást tartottak csütörtökön, amelyek során ecstasy tablettákat, cannabist,
valamint 4500 adag pszichoaktív szert foglaltak le,
amit eladásra szántak. A DIICOT aradi székházában
kilenc személyt állítottak elő kihallgatásra.
(Mediafax)

Statisztikák és tüntetés

(Folytatás az 1. oldalról)
meglehetősen hangsúlyos az eltolódás a legszorgalmasabb és a leglustább emberek között. A tanulmányozott
országok között volt Románia is. Kiderült, hogy a románok ugyan nem túlságosan szorgalmasak, de nem is
a leglustábbak a világon.
Ezzel vége is a „lazításnak”, mert egy másik felmérés
szomorú adatokat mutat: eszerint európai uniós szinten
„vezetünk” a rákos megbetegedések, a cukorbetegség,
a szív- és érrendszeri betegségek, a tébécé és a sárgaság
esetében, és Romániában évtizedenként 43%-kal nő a
táplálkozási és anyagcsere-megbetegedések aránya. A
keringési zavaroknál a növekedés évtizedenként 29%, a
rákbetegségeknél szintén 29%, az elmebetegek száma
pedig tízévenként 24%-kal nő. A lakosság 40 százaléka,
több mint 7,4 millió ember küzd magas vérnyomással,
a halálesetek 60%-a keringési és szívbetegség miatt következik be.
A romániai lakosság egészségi állapotáról szóló,
2016-os országos jelentés szerint a hipertóniás szívbetegségben szenvedők részaránya tizennyolcszor nagyobb, mint Hollandiában, tizenötször nagyobb a
nagy-britanniai szintnél, ötször a lengyelországinál,
négyszerese a Németországban jelzett szintnek, és még
a bulgáriainál is nagyobb. Évente 150 ezer ember hal
meg az országban szívbetegségben, és mintegy 65 ezren
kapnak agyvérzést, kétmillió ember szenved cukorbetegségben. Európai viszonylatban Romániában hal meg
a legtöbb nő méhnyakrákban, európai uniós szinten az
elsők között vagyunk a csecsemőhalandóság terén is,
csak Málta előz meg, a májgyulladás pedig már népbetegségnek számít. Nem csoda, ha uniós szinten Romániában van a legrövidebb életre kilátás.
Miért is tüntetünk?
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Sokféleségünk közös ünnepe

(Folytatás az 1. oldalról)
Portik a hitből és meggyőződésből dolgozó szervezőcsapatnak –
kiemelten a láthatatlan háttérmunkát végző tagoknak – mondott köszönetet, és azt is megemlítette,
hogy a Forgatag első alkalommal
élvezi nemcsak a megyei önkormányzat, hanem a város anyagi támogatását is. A főszervező az
együttlét ünnepének nevezte a rendezvénysorozatot, amelynek lényege, hogy „egy asztalhoz tudunk
kerülni sokan, sokfélék”.
Magyar ünnep- és hétköznapok
Soós Zoltán arra a történelmi pillanatra emlékeztette a hallgatóságot, amikor Mátyás király országos
vásártartási jogot adományozott a
városnak, és a fél évezredes kiváltság megéléseként, a hagyomány
feltámadásaként értékelte a piros
betűs Forgatag ünnepet.
Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke szerint a Vásárhelyi Forgatag
„számvetés is, felmutatása annak,
hogy szellemiekben gazdagodunk,
hogy évről évre többek leszünk”.
Az RMDSZ-elnök kiemelte, bár a
Forgatagot úgy emlegetik, mint a
marosvásárhelyi magyar napokat,
az itt élő magyar embereknek minden nap magyar nap, és a két ünnep
között a magyar hétköznapok állnak. A magyar transzszilván hétköznapok megteremtéséért, a
magyar jövő biztosításáért viszont
még bőven van tennivaló. „Sokkal
jobban kellene ismernünk egymás
kultúráját, de túl azon meg kell próbálnunk az állam és kisebbség viszonyáról, az alapvető értékekről és
szabadságjogokról, a közösnek
tűnő jövőről, a közös problémákról
őszinte, értelmes és néha fájó párbeszédet folytatni.” Kelemen

Hunor szerint azért különösen fontos ez, mivel „eszközökben nem
válogatva próbálnak a megszűnés
szélére nyomni egy magyar katolikus iskolát itt, Marosvásárhelyen;
több mint öt esztendeje nem alkalmazzák a tanügyi törvényt, és közben kioktatnak, hogy hogyan kell
éreznünk magunkat ebben az országban”. Az RMDSZ elnöke úgy
vélte, Marosvásárhelynek a kultúrában, a gazdaságban és a társadalmi folyamatokban is vissza kell
szereznie azt a központi szerepet,
amellyel egykor rendelkezett.
– Az erdélyi városokban megrendezett kulturális napok arra ösztönöznek, hogy vitorláinkból kifogjuk
a változás szelét – zárta beszédét az
RMDSZ elnöke.
Péter Ferenc, a Maros Megyei
Tanács elnöke a Vásárhelyi Forgatag közösségépítő szerepét
emelte ki, majd beszédében arra
is kitért, hogy 2018 nehéz év lesz
az erdélyi magyarság számára,
hiszen az ország akkor ünnepli
Erdély Romániához való csatolásának 100. évfordulóját. A megyei tanácselnök szerint ennek
az időszaknak a feladata a kölcsönös tiszteleten alapuló párbeszéd mellett a magyar értékek
felmutatása lesz.
Biró Zsolt, a Magyar Polgári Párt
elnöke így értékelte a Forgatagot:
„Kell ez a rendezvény, mint megerősítés abban a városban, ahol a
magyar közösség tagjai gyakran
érzik kiszorítva magukat, ahol másodrendűnek tekintik őket”.
Toró T. Tibor, az Erdélyi Magyar
Néppárt alelnöke arra hívta fel a figyelmet, hogy Marosvásárhely
mindig is az értékteremtő, értékmegtartó polgárok városa volt, ezt
bizonyítja a Forgatag is. Az EMNP

(Folytatás az 1. oldalról)
csodálkoztak is a különbségen.
Főleg hétvégeken nem volt strandidő, holott számunkra az a legfontosabb. Ennek ellenére az ideiek
mégis jobbak a tavalyi mutatóknál,
a tervezett számokat is túlszárnyaltuk valamivel, de erről majd szeptember első napjaiban tudunk majd
többet mondani.
– Ha kinyúlik a nyár, a strandigény is hosszabb lesz? Normális
körülmények között mikor zárják be
a Medve-tói strandot?
– Azt, hogy mikor nyitunk, pontosan tudjuk: mindig június utolsó
hetében, egy pénteki napon nyílik
a strand. Az azonban, hogy mikor
zárunk, az időjárástól függ. Ha
szép az idő és vannak vendégeink,
akkor kár lenne bezárni. Ha pedig
az idő rossz, és vendégek sincsenek, akkor nem érdemes nyitva
tartani. Általában szeptember 15–
20. körül zárunk. Persze, ha ezután is jön egy-egy csoport, és
igényli, természetesen megnyitjuk a
strandot. De az már nem igazi
strandélet.
Általában szeptember közepéig
lecseng a szezon, elvonulnak a vendégek: a magyarországiak augusztus 20. után elmennek, mert
szeptember elsején kezdődik az iskola, a moldovaiak szintén, ott is elsején kezdődik a tanítás. A hazaiak
szeptember 5-8. körül mennek el.
Ezt már évek óta megszoktuk.
– Most hozzávetőleg hány vendég
van a fürdőtelepen?
– Rengetegen vannak. Számot
nem tudok mondani, de nálunk 9697 százalékos a foglaltság mind a
Szováta, mind a Făget, mind a Bră-

det szállóban. A Făgetben telt ház
van: ebben az évben nagyon jó szerződést kötött a nyugdíjpénztárral.
Más években 120-140-es szériákat
tudtunk szerződni, az idén 200-as
csoportok érkeztek.
– Ez mit jelent?
– Azt, hogy 16 naponként 200
ember jön beutaló jeggyel a Făgetbe. A szállodában 276 fekvőhely
van, ebből 200 le van foglalva a
nyugdíjasoknak. Az elmúlt években
– mivel kevesebbet tudtunk szerződni a nyugdíjasokkal, akik a
Medve-tói gyógyászatban kapják a
gyógyprocedúrákat –, úgy döntöttünk, hogy ha valaki a panziókból
kér gyógyprocedúrát, a kapacitás
függvényében adunk. Az idén már
nem tudunk, elég nekünk a 200
nyugdíjasjeggyel érkező vendég,
plusz a fennmaradó hetven, aki
ugyanitt van elszállásolva, és igény
szerint megkapja a gyógyprocedúrát. Külsőket nem tudunk fogadni.
Persze számunkra nem a Făget a
legfontosabb, hanem a két négycsillagos szálló.
A rendezvények szempontjából
is jó őszi szezon előtt állunk, és reméljük, a szilveszterünk is jó lesz.
Szilveszter után megint jönnek a
moldovaiak, és így tovább. Itt, Szovátán ez mindig úgy van, hogy
ahogy eltelik szilveszter, készülünk
a Medve-tó megnyitására, amikor a
strandszezonnak nagyjából vége,
akkor meg már a nyakunkon a szilveszter.
– Milyen beruházásokat terveznek a közeljövőben?
– Két irányba dolgozunk, két
épületünket illetően folyik a tervezés és a koncepció összeállítása. A

alelnöke ugyanakkor úgy vélte,
annak érdekében, hogy Vásárhely
újra az őt megillető helyre kerüljön,
nemcsak ezekben a napokban, de a
többi 51 hétben is szükség van a
pörgésre, egy Bernády- vagy egy
Bolyai-tervre, amelyben mindenkinek megvan a maga helye, szerepe.
Seszták Oszkár, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye közgyűlésének
elnöke a székely-magyar szellemiség fantasztikus lenyomatának nevezte a Kultúrpalotát, ahova mindig
szívesen, megilletődve tér vissza.
Dr. Kovács Ferenc, a Forgatagon
díszvendégként jelen levő Nyíregyháza polgármestere a Ligetben
mától zajló programjaikról szólt,

majd minden marosvásárhelyi és
Marosvásárhely környéki résztvevőt meghívott a számos nevezetessége miatt vonzó turisztikai
helyszínnek számító városba.
Hazahívó erő
A felszólalók sorát dr. Mernyei
Ákos, a magyar kormány Nemzeti
Fejlesztési Minisztériuma európai
uniós és nemzetközi kapcsolatokért
felelős helyettes államtitkára zárta.
Mernyei a Forgatag hazahívó erejéről szólt, majd hangsúlyozta: „A
magyar kormány számára a világ
magyarsága egyetlen közösséget
alkot, ennek megfelelően felelősségtudata az egész Kárpát-medencére kiterjed”. A helyettes

államtitkár igazi sikertörténetnek
nevezte a Forgatagot, amely jelentős szerepet tölt be a nemzeti öntudat, a lélekmagyarság erősítésében.
A köszöntők után Zsedényi Adrienn énekesnő és a Kvartett vette át
a színpadot. Zséda sokszínű zenei
utazásra hívta a marosvásárhelyieket, dzsesszdallamok, sanzonok,
operaária és saját slágerek váltották egymást az egyórás produkció
során. A legszemélyesebb üzenet
mégis talán a La vie en rose (Egy
rózsa élete) című Piaf-dal előtt
hangzott el: „nem az a fontos,
hogy hova vágyunk, hanem az,
hogy honnan nem tudunk elszakadni”.

szezon végén a Szováta szállóban
mindegyik szobába légkondicionáló berendezést szerelünk. Jelenleg csak az ötödik és a hatodik
emeleten, a tóra néző szobákban
van. Azokat is kicseréljük, és egészen más technológiával minden
szállodai szobát klímaberendezéssel
látunk el. A recepció szintjén és az
étteremben marad a régi berendezés, de a szobákba újakat szerelünk.
Ezenkívül tervezzük a Szováta
szálló hatodik emeletének a teljes
felújítását.
Majd a Făget szálloda felújítása
következik. Több tervváltozat van,
tulajdonosi döntés alapján dől el,
hogy melyik variáns marad, és
mikor tudunk hozzákezdeni. Mi felkészültünk, kis banki „segítséggel”
ennek a szállodának is tudnánk finanszírozni a felújítását.
– Mekkora beruházásról van szó?
– A Szováta hotelnél mintegy két
és fél millió eurós beruházást tervezünk, a Făgeté megközelíti az ötöt.
Ez utóbbi esetében arról is dönte-

nünk kell, hogy az épület pincéjében található anyagraktár
helyére medencét és gyógyászatot rendezünk be, vagy csak
gyógyászatot, és a medencevilág marad a Szováta szállónál.
Ezt a tervet is minél előbb véglegesíteni kell.
Ezenkívül hozzá szeretnénk fogni a Szováta szálló
kültéri medencéjének az
építéséhez. Ez legalább olyan
súllyal esik a latba, mint a hatodik emelet felújítása.
– Ezek a beruházások párhuzamosan futnak majd a két
hotelben?
– Ehhez tulajdonosi döntés
szükséges, ha párhuzamosan futnak, azt is meg tudjuk csinálni.
Mindenképpen lépni kell most már
a Făgettel is, mert igencsak ráfér a
felújítás.
– Jelenleg hány csillagos a
Făget?
– Kétcsillagos, de ha nagyon őszinték akarunk lenni, „elfáradtak” ezek a
csillagok, megérett a felújításra.
– Hány szoba van a szállodában?
– 134 kétágyas szoba, minden
szobához tartozik fürdőszoba, erkély és mindegyikben van tévé.
Ebből a kétcsillagosból szeretnénk
egy korrekt háromcsillagost varázsolni. Úgy érezzük, hogy a szovátai piacról hiányzik az igazi
háromcsillagos szálloda. Van rá kereslet. És ha a felújítás után folytatni szeretnénk az együttműködést
a nyugdíjpénztárral, azt más árban
lehetne ajánlani.
– Hogy működik a dolog? Ki
dönti el, hogy a nyugdíjas melyik
gyógyüdülőtelepre megy?

– Ehhez a családorvos küldőcédulája kell, mert ő állapítja meg,
hogy az illető milyen betegségben
szenved.
– Tehát a nyugdíjas nem oda
megy, ahova akar?
– Nem, ez nem üdülés. A gyógyüdülők profilja függvényében az
orvos mondja meg, hogy melyik
helységbe menjen. A nyugdíjpénztár pedig az orvos ajánlása függvényében küldi Szovátára, Félixre,
Kovásznára stb.
– Mondjuk, hogy az illető egészséges, csak szeretne olcsóbban
üdülni…
– Mindenképpen orvosi ajánlás
szükséges. Ezek a jegyek csak orvosi ajánlásra kaphatók. Természetesen ez is egyfajta szociális
juttatás, és a társadalombiztosításból finanszírozzák.
– Tehát a nyugdíjas nem csinálhat azt, amit akar.
– Senki sem tehet azt, amit akar.
Aki gyógyprocedúrákat igényel és
kap, az azt csinálja, amit az orvos
mond. És akinek nincs orvosi papírja, az nem kaphat gyógyprocedúrákat. Ez felelősséggel jár. Ha
valaki a Medve-tóban három órát ül
a vízben, és utána mentővel viszik
el, az a magánügye, saját felelősségre csinálja. De ahol szervezetten kap valaki gyógyászati
kezelést, ott nem férhet hozzá
gyógyprocedúrához, ha az orvos
nem vizsgálja meg, és nem írja elő,
hogy hány fokos vízben hány fürdőt vehet, milyen masszázs, milyen paraffin, milyen kezelés jár
neki. Ezért az orvos felelősséget
vállal.

Újabb beruházások a szovátai fürdővállalatnál
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Sziget a Szigeten

vakban ez maradt meg bennem a Palatinus strandon eltöltött órákból. Szigetbe rejtett sziget volt ez a hely
nekem, tisztás a betonrengetegben,
amelybe az este megérkeztével újra jó
volt visszatérni.
Nagy Székely Ildikó
„Készületlenül” mentem a margitszigeti fürdőhelyre, semmit nem tudAzon a július eleji vasárnapon több száz tam a történetéről, sorsa alakulásáról.
hűsölni vágyó várakozott a pénztárablakok Mulasztásomat ezúttal a létesítmény
előtti sorokban. Keleti arcok, hosszú szok- honlapját átböngészve pótolom.
A Palatinus Strandfürdő volt az első
nyák, nejlonszatyros, hangos társaságok köszabadtéri fürzött
csapongott
a
A magyar főváros nyári arcát körvo- dőhely Budatekintetem, a tömegben
kevés volt az igazán nalazza, színeket, hangulatokat villant p e s t e n .
pestinek tűnő, kimérten fel rövid sorozatunk. A teljesség igénye 1919-től üzeelegáns vagy fiatalosan nélkül vonultat fel pillanatokat a júliusi mel, de végleBudapesről, mindössze annyit, amenylaza fürdővendég. Azt nyit egy egyhetes kirándulás során lát- gesen 1921-ben
hittük, fél órába is bele- hatatlan élménybőröndjébe gyűjthet, és nyitották meg.
Akkoriban
telik, amíg belépőjegyet hazacipelhet az utazó.
három medencével és
válthatunk, de 15 perc
sem telt el, és már meg is kaptuk a sárga kar- egy úgynevezett kosaras uszodával rendelkeszalagot. Csomagunkra senki sem volt kíván- zett. A nagymedence több mint 5000 m2-es
csi, üdítőt, harapnivalót is bevihettünk a vízfelületével Európa legnagyobb strandmezöldövezetével, tiszta vizű, kellemes meden- dencéje volt. 1937-ben kezdték bővíteni,
céivel hívogató, árnyas fák őrizte vizes szi- ekkor épült a központi öltöző és a hullámmegetre. (Ott láttam először strandon sétáló dence, amelynek falát Bálint Endre festőműgólyát, de nem ez volt az egyetlen meglepe- vész szürrealista mozaikja díszíti. Ennek
tés.) Aquafitnesz, zenei kísérettel óránként megrendelését a hatvanas évek közepén a
beharangozott hullámfürdő, meleg vizű me- medence átalakítása tette szükségessé.
2002-ben a kor igényeinek megfelelően
dencék, amelyek vize esőben a legsimogatóbb, a megéhezőnek, szomjazónak építették át, és látták el vízforgató berendesorszámot adó büfék villámgyorsasága, és zésekkel a medencéket. A nagymedencét
mindenekelőtt a természetközelség – címsza- három részre – úszó-, élmény- és strandmeHűvösebb nyárvégi napokon gondolataim az elmúlt hetek, hónapok fürdőhelyein kalandoznak. Mind közül az
egyik legnagyobb élményt a margitszigeti Palatinus strand jelentette.

dencére – osztották, úgy, hogy közben megőrizték az egybefüggő vízfelület hatását, a
strand ugyanis műemléki védettség alatt áll.
Az élménymedencébe sodrófolyosót, vízsugármasszázst, nyakzuhanyt és látványszökőkutakat is beépítettek. 2013-ban a
termálmedencét korszerűsítették, ekkor kaptak helyet a strandon az óriáscsúszdák is. A
lesiklás élménye a multimédiás csúszdában a
legteljesebb, ahol zene és fényjáték kíséri a
vizes kalandot.
A Palatinus strand pár éve felkerült a legszebb kültéri úszómedencéket összegző listára, amelyet a The Guardian brit napilap tett

175 éve helyezték el a Lánchíd alapkövét

Százhetvenöt éve, 1842. augusztus Pesten vesztegelni. A megvalósítás azonban Temze fölött ma is álló lánchídját Széchenyi
24-én helyezte el József nádor a pest- egyre késett, viták folytak arról, hogy bolto- és Andrássy György is megtekintette 1832zott kőhidat avagy kevés pillérű függesztett ben. Az angol mérnök három hídtervet mutabudai Lánchíd alapkövét.

A reformkorban Pest fejlődése, gazdasági
központtá válása, a forgalom növekedése halaszhatatlanná tette az állandó összeköttetés
megteremtését a Duna két partja között. Az
állandó híd építését (szavai szerint „a Dunától
kettészakított haza s annak szívének összeforrasztását”) Széchenyi István gróf szorgalmazta legjobban, aki az egységes Budapestet
képzelte el a modern Magyarország fővárosaként. A „legnagyobb magyart” személyes
okok is késztették a Hídegylet 1832. évi megalapítására: 1820 telén, amikor apja temetésére igyekezett, a jégzajlás miatt nem tudott
átkelni a folyón, és egy hétig volt kénytelen

lánchidat építsenek-e, a hatóságok pedig attól
tartottak, hogy a hídpillérek növelik az áradások és jégzajlások veszélyét.
Az országgyűlés az 1836. évi XXVI. törvénycikkben intézkedett „egy állandó hídnak
Buda és Pest közötti építéséről”. A híd építése
részvényes társaság feladata lett, a munkát az
Országos Küldöttség felügyelte. A testület elnöke Széchenyi lett, aki csak a görög származású Sina György bankár (róla mintázta Jókai
Mór Az arany ember főhősét, Tímár Mihályt)
anyagi és erkölcsi támogatását tudta megszerezni. Sina hívta Pestre William Tierney
Clark angol mérnököt, akinek Marlow-ban, a

tott be, ezek közül végül 1838-ban a mai
Gresham-palota helyén állt neoklasszikus
Nákó-ház vonalában épülő 380 méter hosszú,
háromnyílású változatot fogadták el. (A helykiválasztás nem igazán volt szerencsés, mert
a híd Budán a Várhegynek szaladt, ezért kellett 1857-ben megépíteni az alagutat.)
A szerződést, amelyet a nemzet nevében
József nádor, a részvénytársaság nevében
Sina írt alá, az 1840. évi XXXIX. törvénycikk iktatta törvénybe. Ez kimondta, hogy a
Lánchíd egymérföldes körzetében újabb
hidat nem lehet építeni, és azt is, hogy az átkelésért mindenkinek vámot kell fizetnie, az
így befolyt pénzt a részvénytársaság a híd
karbantartására fordította.
Az építkezés vezetésére a tervező névrokonát, Adam Clarkot kérték fel. Az alapozáshoz cölöpsorral védett ideiglenes földgátat
használtak, a pillérek és a hídfők helyéről kikotorták a kavicsot, a közöket vízzáró agyaggal töltötték ki, és leástak a teherbíró talajig.
Az első cölöpöt 1840. július 28-án verték le,
az alapkövet a pesti hídfő alapgödrében 1842.
augusztus 24-én tette le ünnepélyesen az V.
Ferdinánd királyt képviselő József nádor. A
szlavóniai fenyőfából készült cölöpök leveréséhez darabonként 400 ütésre volt szükség,
a munkával két év alatt végzett mintegy
nyolcszáz munkás. (A cölöpök nagy része ma

közzé honlapján. Az olvasók szavazatait öszszesítő listán a magyar mellett amerikai,
ausztrál, brit, portugál, dél-afrikai és szingapúri helyszínek szerepelnek.
Idén július közepén adták át a fürdő fedett
egységét. Szeptembertől a beltéri medencéken kívül egy kültéri termálmedence és egy
szintén kültéri, 26 fokos vizű úszómedence is
várja a vendégeket. Szintén szeptemberben
kezdődik a fürdő előterét egykor díszítő Pekáry István: Dál-kisasszonyok násza című
falkép rekonstrukciója is az eredeti színterv
alapján. A munkálat befejezése november közepén várható.
is a Duna fenekén nyugszik.) A pillérek, hídfalak 1847 júliusára elkészültek. A vasöntvényeket és a láncokat Angliából rendelték, a
láncokat úszóállványokról, a parton elhelyezett gőzgép, csigasorok és görgők segítségével emelték helyükre. 1848. július 18-án az
utolsó beemelendő elemet tartó csigasor vonólánca leszakadt, magával ragadva a munkahidat. A balesetben egy munkás meghalt, a
munkát csónakból szemlélő Széchenyi maga
is a Dunába esett, de szerencsésen ki tudott
úszni a partra. A még átadás előtt lévő hídon
1849. január 1-jén haladt át az első kocsi:
Bónis Sámuel országos biztos a koronát menekítette Debrecenbe. Néhány nappal később
a kereszttartókra fektetett fapallókon 70 ezer
osztrák katona és 270 ágyú kelt át Pestre a
hídon, amelyet 1849 májusában, Buda ostromakor Hentzi tábornok utasítására fel akartak
robbantani.
A hidat 1849. november 20-án avatták fel.
Maga Széchenyi soha nem kelhetett át rajta,
ekkor már a döblingi ideggyógyintézetben
élt. A sors iróniájaként a hídon hivatalosan
először Julius Haynau, a teljhatalmú osztrák
katonai és polgári főparancsnok haladt át.
Másnaptól mindenki használhatta a hidat, aki
megfizette a hídvámot. A felhajtókat 1850 óta
őrzi a Marschalkó János által faragott négy
kőoroszlán (amelyeknek a városi legendával
ellentétben igenis van nyelvük).
A Lánchíd 1870-ben az állam tulajdonába
került, és az 1873-ban egyesített Budapest és
az egész ország jelképe lett. Átadásának fél
évszázados jubileumán kapta a Széchenyi
lánchíd nevet. (MTI)
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Kiss Székely Zoltán

Oda lett hát ez a nyár is.
Rövidül a nap megint.
Hull a csillag – úgy zuhan le,
ahogy csüggedt kéz legyint.

– Illyés Gyula segítségével indulunk augusztus végi sétánkra, Csillaghullás idején –
Kőasztal, bor, kora este,
élvezném még idekint,
csak a sorsa-unta csillag
üt szíven, ahogy legyint,

s leejtődik, hosszú ívben. –
Ki dobta el? És miért?
Abban a nagy legyintésben
benne az is, hogy: ne kérdd…

Az augusztus 23/25-től szeptember 23-ig
tartó csillagászati hónapot ma is szűz havának nevezik, habár a Nap a valóságban már
egy bő hónappal később lép a csillagképbe.
Egykor a betakarítás hónapját értették alatta.
Az ógörögöknél a kalászos szűz Perszephoné hónapja volt. Démétér volt a csillagkép és hónap olümposzi védnöke. Egyiptomban Ízisz égi képmása volt. Örökösük a
kereszténységben Szűzanya, Mária lett.
A Virgo csillagkép legfényesebb csillaga a
nappálya szomszédságában pislogó Spica,
Kalász. A mezopotámiai eredetű elnevezés
közel 8000 éves. A kalászos Szűz jelző már
az ógörögöknél sem tükrözte az éggömb
mozgását. Mivel a civilizációközpont lassan
északra tolódott, az aratás időpontja is
későbbre esett, követve az őszpont felé mozduló csillagképet. A közel-keleti késő
kőkorszaki forradalom idején, Kr. e. a 7–5.
évezredben adott jelt a Kalász az aratás
megkezdésére. Erre az időre utal Vergilius
IV. eclogájában, amikor a sarlós Saturnus
aranykorát, a Szűz uralmát énekli, és visszatértét jósolja meg – amiért is a keresztény
utókor tiszteletbeli kereszténynek tekintette.
Augusztus vége. A folyók medre egyre
keskenyedő vízcsíkokat őriz. A Faragói-tó
alatti első halastó vízszintje annyira megcsap-

pant, hogy a kagyló borította medrek szélén
járva a nádas gyökérzete majd’ kétméternyire
magasodik fölénk. Kánikula támad megint. A
Kárpát-medencén túl is.
égett a levegő kék lánggal mint a szén
mely már elégett egyszer s újra ég
a boglyák tetején halomba gyűjtve rigódal
kuvikolt egy lyukas szalmakalap
s a jegenyék hegyén kakukkóra ketyegett
(jég kopog így a házak tetején)
fölszállott a páva meggyúlt
s elvált a földtől mint egy üstökös

a messzeségben sompolygó hegyek
és kavicsokon lépdelt a szeret
hegyhát hegyháthoz szorítva
szőlőkarókkal földhöz szegezve

– írta volt Vári Attila Száraz Szeret
moldovai naplójában –
két legény jődögélt az úton
ostoros éneket terelve

ADDIG ISZOM MÍG A FOGAM ELVÁSIK
FOG HELYÉBE SZŐLŐBOKOR VIRÁGZIK

visszhang tántorgott
és a hegy fokán
szilánkká estek az ének hangjai
táncra perdült két szőlőbokor
karóba húzva legszebb fürtjeit

Augusztus 25-én, 88 évvel ezelőtt született
Brassóban Kiss Elemér matematikus. Az
egykori marosvásárhelyi református kollégium jogutódjának tanára 1961-ig, s azóta
vásárhelyi egyetemi tanár volt, haláláig.
Legjelentősebb eredményei a Bolyai-kutatással kapcsolatosak. Bolyai János kézirathagyatékának feldolgozásával kimutatta, hogy
Bolyai János nemcsak a geometriában, hanem
a matematika más területein, így a számelméletben is jelentős eredményeket ért el.
Ugyane nap, 149 éve, 1868-ban született
az etnográfus és zoológus kutató Fenichel
Sámuel Nagyenyeden. 1892 novemberétől
1893 nyaráig Új-Guineában kutatott. Több

Búzavirágkék délignyílók marosszentgyörgyi sós fürdői kánikulában

mint tízezer etnográfiai tárgyat és madártani
preparátumot küldött el a Nemzeti Múzeum
számára és Nagyenyedre. Sárgalázban halt
meg, 25. születésnapja előtt. Sírját utódja,
Bíró Lajos kutatta fel, majd Balogh János
gondoskodott rendbehozataláról. Ma a
nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium
Dvorácsek Ágoston tanár barátom vezette
önképzőköre az ő nevét viseli.
Bíró Lajos entomológus, etnográfus pedig
161 éve, 1856. augusztus 29-én született Tasnádon. Amikor a Királyi Magyar Természettudományi Társulat 1895-ben ülést
rendezett Fenichel Sámuel emlékére, hangsúlyozva, hogy munkáját folytatni kell, Bíró –
megnyerve Herman Ottó támogatását is –
felajánlkozott az útra. Az induláshoz szükséges összeg előteremtésére megvették tőle
60.000 darabos rovargyűjteményét. 1895-ben
indult Új-Guineába, ahol hét évet töltött. Az
innen hazahozott és ma a Néprajzi és a Természetrajzi Múzeum állományában lévő,
több mint 250.000 darabból álló néprajzi, illetve rovar-, hüllő- és madárgyűjteménye
óriási érték. Állattani anyaga több mint 200,
a tudomány számára addig ismeretlen fajt tartalmaz.
40 éve, 1977. augusztus 24-én halt meg
Kós Károly. 2017. január vége óta Veszeli
Lajos festőművész, a legendás erdélyi építész,
festőművész, grafikus, író építőművészetét
idéző, monumentális montázsa díszíti az óbudai református templom parókiájának tűzfalát.
Az 1908–1909 között épült parókia Kós
Károly első megvalósult építészeti alkotása,
tervezőtársa Zrumeczky Dezső volt.
Hőség izzó párája leng a tájon

– jutnak eszembe a kánikula újabb ostromán Jékely Zoltán 1942. augusztus 27-én
kelt sorai –
s a változatlanság fensége,
s benne az ember tünékenysége,
mulandósága hogy ne fájjon?

Fogatlan, apró delfinfaj

Az óbudai református parókia tűzfalfestménye

Egy csaknem 30 millió évvel ezelőtt
élt apró termetű, bajszos és fogatlan
delfinfaj egy példányának megkövesedett koponyáját fedezték fel a kutatók.

Az Inermorostrum xenops névre keresztelt
faj egyedeinek testhossza alig haladta meg az
egy métert, vagyis nagyjából feleakkorák
voltak, mint egy palackorrú delfin – olvasható a PhysOrg tudományos-ismeretterjesztő
hírportálon.
A szakemberek a dél-karolinai Charleston
közelében, egy folyóban bukkantak rá az állat
megkövesedett koponyájára, amely alapján
rekonstruálni tudták a „pisze orrú” emlős
evolúcióját, pofájának jellegzetességeit, és
megállapították, hogy mivel táplálkozhatott.
Ironikus módon az Inermorostrum xenops
a cetek rendjébe tartozó tengeri emlősállatok
egyik alrendje, a fogascetek (Odontoceti)
egyik korai sarja volt. A fogascetek különleges képessége, hogy a visszhang alapján tájékozódnak. A másik alrend, a sziláscetek
képviselőinek nincsenek fogaik. Apró álla-

lagász, gépészmérnök, matematikus. 1940
augusztus 27-én, három nappal Észak-Erdély
visszatérte előtt fedezte föl a 13,78 km
átmérőjű, általa Transylvaniának elnevezett
kisbolygót. Későbbi, világszerte elismert tudományos munkásságának középpontjában a
Bolyai–Lobacsevszkij geometria állt.
Nyárvégi kánikula perzseli a tájat.
Valószínűtlen kék virágtölcsérek égnek bele
a hőségbe. Búzavirágkék kurjantások s
fakósárga
reményvesztettség
akácok
szürkébe aszalódott zuzmós törzsén.
Túl Váradon, a róna kapuján,
Ahol a táj a végtelenbe tágul,
Ahol azóta szomorún aratnak
S nóta se száll a lányok ajakárul,
Ott termett e kis kék búzavirág…

Magyar s magyar közt öles szakadék:
Nekik – ott túl, maradt egy kis hazájok!
Nekünk itt, semmink, semmink se maradt,
Csak az, hogy néha gondolhatunk rájok.

– Búzavirág a magyar határról című versét 1920. június 7-én írta volt a 127 éve,
1890. augusztus 30-án született Reményik
Sándor –
Egy búzavirág a magyar határról…
És ezt mi mondjuk így: magyar határ!
Kiket az Isten egy néppé teremtett:
Köztünk most véres tilalomfa áll!
… Aki letépte, nekem hozta el.
Halkan zizegnek száraz szirmai,
Belőlük kalásztenger sóhaját
S szabad szél süvítését hallani.

Halálos hűség symbolumaként
Eltettem – s a szívem fölött hordom:
Hogy itt, az idegenné lett hazában,
Hontalanul is – magyar sors a sorsom.

Annak reményével, hogy a Kárpátmedence megtart minket ostoros énekek
kánikulájában is ezer évekig, mint eddig,
Hogy ilyen volt itt minden 1000 éve
bárhogyan szabdalnák is búzaérlelő,
s ilyen leszen 1000 év múlva is.
szőlődajkáló, csillaghullást bámuló, tavakkal
átszőtt testét, maradok kiváló tisztelettel.
22 éve, 1995. augusztus 28-án halt meg a
Kelt 2017-ben, szűz havának kezdetén, a
nagyenyedi születésű Strommer Gyula csil- VII. Bolyais Világtalálkozó kezdőnapján

lemző, amelyek alkalmazkodtak ahhoz, hogy
fel kell szívniuk a táplálékot – és minél kisebb a szájnyílás, annál nagyobb a szívóerő”
tokkal táplálkoznak, amelyeket a szájpadlá- – fejtette ki közleményében a szakember.
sukról lógó szarulemezek, a szilák segítségéFogazat hiányában az Inermorostrum xevel szűrnek ki a vízből.
A brit természettudományi akadémia, a
Royal Society folyóiratában (Proceedings B)
megjelent tanulmány szerint mindössze
négymillió évre volt szükség ahhoz, hogy a
pontosan egymásra fekvő fogakkal rendelkező ősi bálnákból kialakuljon a fogatlan, a
táplálkozáshoz szívótechnikát alkalmazó
Inermorostrum.
Az evolúciós mértékkel nézve röpke négymillió év alatt az Inermorostrum xenops elvesztette gyöngyházfényű fogait, az orra és a
szája összezsugorodott, és szuperizmos ajkakat növesztett.
„Valószínűleg ez az utóbbi sajátosság a
legkülönlegesebb” – húzta alá a tanulmányt
vezető Robert Boessenecker, a Charlestoni
Egyetem professzora, aki a kiterjedt lágyszövetek fenntartásához szükséges vérerek jelenléte alapján következtetett az erőteljes
„szívószájra”.
„A rövid orr azokra a fogascetekre jel-

nops étrendjét szinte kizárólag apró halak,
tintahalak és puhatestű élőlények alkothatták.
Mivel az orra kissé lefelé hajlott, a kutatók
úgy sejtik, hogy az óceán fenekén kutathatott
zsákmány után.
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Két év sötétség

Minden idők legjobb vígjátéka

Van, aki forrón szereti

A Van, aki forrón szereti című film lett
minden idők legjobb vígjátéka a BBC
brit közszolgálati média által a világ
több mint ötven országában megkérdezett hozzávetőleg 250 kritikus szerint.

Billy Wilder 1959-es klasszikusa két zenészről szól, akik szemtanúi lesznek egy alvilági
mészárlásnak, és nőnek öltözve rejtőznek el a
gengszterek elől egy női zenekarban. A film főszerepeit Tony Curtis, Jack Lemmon és Marilyn
Monroe alakította.
A Hollywoodtól Bollywoodon át Nollywoodig, a nigériai filmgyártás fellegváráig megkérdezett kritikusokat az általuk leginkább kedvelt
10 vígjátékot tartalmazó lista összeállítására
kérte a BBC.
Az összesítésben Stanley Kubrick 1964-es
alkotása, a Dr. Strangelove, avagy rájöttem,
hogy nem kell félni a bombától, meg is lehet
szeretni végzett a második, Woody Allen 1977-

Majdnem két évre sötétségbe borította a Földet az a hatalmas menynyiségű korom, amely a dinoszauruszok kipusztulását okozó
aszteroida becsapódását követő
globális erdőtüzek révén került a
légkörbe. A sötétség következtében a növények nem jutottak elég
fényhez a fotoszintézishez, a
bolygó felszíne pedig drasztikusan
lehűlt.

es filmje, az Annie Hall a harmadik, Harold
Ramis 1993-as tragikomédiája, az Idétlen időkig pedig a negyedik helyen. Az ötödik a Duck
Soup című 1933-as film lett.
Az első tízben szerepel még a Brian élete, az
Airplane!, a Playtime című francia szatíra, valamint A turné című film és A Generális 1926ból.
A BBC kulturális szerkesztőségének filmkritikusa, Nicholas Barber szerint a Van, aki forrón
szereti azért diadalmaskodott, mert nemcsak
egyszerűen romantikus vígjáték, a haverságról
is szól, bűnügy is van benne és musical is.
„Emellett a tolerancia, az elfogadás és az átalakulás lehetőségének himnusza, és ez olyan himnusz, amelyet napjainkban minden eddiginél
jobban kell hallanunk” – fogalmazott.
Charlie Chaplin, a komédia királya ugyan
nem került be az első tízbe, a bővített, százas
listán azonban négy filmje is szerepel.

Hatvanhatmillió évvel ezelőtt egy 9,9
kilométer átmérőjű kisbolygó csapódott a
mai Mexikó területén lévő Yucatán-félszigetbe (Chicxulub-kráter), katasztrofális
események sorozatát elindítva – olvasható
a PhysOrg tudományos-ismeretterjesztő
hírportálon.
Az amerikai Nemzeti Légkörkutatási
Központ (NCAR), az amerikai űrkutatási
hivatal (NASA) és a Coloradói Egyetem
kutatói számítógépes modellek révén festettek részletgazdag képet arról, hogy milyen környezeti feltételek uralkodtak a
bolygón a kréta korszak végén bekövetkezett becsapódás után.
Az amerikai tudományos akadémia lapjában (PNAS) közölt eredmények segíthetik
a paleobiológusokat annak jobb megértésében, hogy bizonyos fajok, különösen az óceánban élők, miért pusztultak ki, és mások
miért vészelték át az érintett időszakot.
A kutatók becslései szerint a bolygó
állat- és növényvilágának
több
mint háromnegyede kipusztult a
kréta időszakot lezáró úgynevezett
kréta-tercier
(KT) tömeges kihaláskor. A bizonyítékok
szerint a kihalási esemény egybeesett
a
kisbolygó
becsapódásának idejé-

vel. Számítógépes szimulációk szerint
órákkal a becsapódást követően a Földet
erőteljes rengések, szökőárak és globális
futótüzek sújtották. A kutatók megállapították, hogy a hatalmas erejű becsapódás
hatására porrá zúzódott kőzet szállt fel a
levegőbe, ahol aztán apró részecskékké sűrűsödött össze. Amikor a részecskék viszszahullottak a Földre, a súrlódás
olyannyira felhevítette őket, hogy világszerte tüzeket okoztak.
„A szárazföldön élő nagy testű állatok
jelentős része az aszteroidabecsapódás
azonnali következményeitől pusztult ki, az
óceánok lakói, vagy azok a fajok, amelyek
a föld alá, vagy a vízbe tudtak menekülni,
időt nyertek maguknak” – magyarázta a tanulmányt vezető Charles Bardeen, az
NCAR kutatója.
A szakemberek szerint a lángtengerek
révén a légkörbe került óriási mennyiségű
por és korom elnyelte a napsugarakat, sötétségbe borítva a Földet. A kutatók által
végzett szimulációk szerint a növények több
mint másfél évig nem jutottak elég fényhez
a fotoszintézishez. Mivel a szárazföldi növények jelentős része már odalett a pusztító
tüzekben, ezért a sötétség valószínűleg a
fitoplanktonokra, az óceáni tápláléklánc nélkülözhetetlen résztvevőire volt a legsúlyosabb hatással. Ezeknek az apró
organizmusoknak az eltűnése az egész óceánra hatással volt, éhhalálra ítélve a zsákmányállatokat és a ragadozókat is.

Bizánci mozaikpadlót találtak Jeruzsálem óvárosában

Hatodik századból származó, görög
feliratos bizánci mozaikpadlót azonosítottak Jeruzsálem óvárosának damaszkuszi kapujánál a régészek –
jelentette a Háárec című újság honlapja szerdán.

A kábelek lefektetése előtt végzett ásatáson csodálatos módon épségben előbukkant
görög feliratos mozaik egy keresztény zarándokokat elszállásoló korabeli luxusszálloda
padlóját díszíthette 1500 évvel ezelőtt.
„Legkegyesebb Jusztinianosz Flaviosz
császárunk idején, valamint a legistenfélőbb
pap és apát, Konsztantinosz idején építették
és emelték ezt az épületet, a tizennegyedik indikcióban”– áll a szövegben.
Leah Di Segni, a Jeruzsálemi Héber Egyetem tudósa, a görög feliratok szakértője szerint az indikció az évek adófizetés céljából
történő számlálásának ősi módja volt, amely
alapján a szöveg az i. sz. 550-et vagy 551-et
jelöli.
Segni és David Gellman, az Izraeli Régészeti Hatóság (IAA) ásatási igazgatója szerint
keresztény zarándokokat elszállásoló előkelő
egykori hotel padlójának lehetett része a mozaikfelirat. Az i.sz. 483-tól 565-ig élő Jusztinianosz császár idején vette fel a római
birodalom a keresztény vallást, és a császár a
Cion-hegyre egy hatalmas, Szűz Máriának
szentelt templomot emeltetett, amelyet Theotokosz új templomának vagy Nea-templomnak hívtak.
A hatalmas templomhoz kórház, kolostor
és szálláshely is tartozott, és Konsztantinosznak nevezték az apátját, akit a mozaik is megemlít. A Nea-templom annyira fontosnak
számított, hogy még a hatodik századi, az ősi
Jeruzsálemet ábrázoló Madaba-térkép moza-

ikján is látható a jobb felső sarokban. A templom súlyosan megsérült a 614-es perzsa invázió idején, de köveinek egy részét
1970-ben egy ásatás feltárta. A régészek szerint várható volt, hogy éppen a damaszkuszi
kapunál kerülnek elő a bizánci kori város értékes maradványai, mert a bizánci korszakban ott volt a város északi bejárata és egyik
legfontosabb negyede.
Ugyanakkor archeológiai csodának tartják
a mozaik épségét, mert ez a terület súlyosan

károsodott az elmúlt évtizedekben, amikor a
modern infrastruktúra alapjait fektették le.
„Már éppen le akartuk zárni az ásatást, amikor hirtelen előbújt egy mozaikfelirat a csövek és kábelek közül, bámulatos módon
sértetlenül” – nyilatkozta a vezető régész,
Gellman a lapnak.
Korábban a Nea-templom boltozatmaradványainál is találtak egy feliratot, amely szintén Konsztantinoszt és Jusztinianosz császárt
említette meg. Jusztinianosz az 527-ben kez-

15

dődő uralkodása idején végrehajtott igazságügyi reformjairól lett ismert, melyek egy
része feltűnően modern szellemben született,
például védte a prostituáltakat, és még a feleségeket is önkényesen viselkedő férjükkel
szemben.
Szintén Jusztinianosz emelte a hatalmas Hagia Szophia keresztény bazilikát
Isztambulban, amelyet 1453-ban mecsetté, majd 1935-ben múzeummá alakítottak át.

PÁLYÁZATI
SZELVÉNY
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Biobazár

Marosvásárhely, Forradalom u. 4. szám
Tel.: 0265/319-989 bazarbio@gmail.com www.biobazar.ro

Megfejtések az augusztus 18-i számból:

Klasszikus (Ikrek): Nő ernyővel
Skandi: Már tizenöt perce felmondtam, és
senki nem rohan utánam, hogy maradjak?

A Kobak
könyvesbolt
ajánlata

Kapható
Marosvásárhelyen,
Győzelem tér
18. szám,
valamint online,
a www.bookyard.ro
webáruházban
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VÍZSZINTES: 1. Angol író, 150 éve született (John). 9. Díszterem. 10. Francia
Mária. 12. Erdélyi költő, 50 éve hunyt el (Lajos, igazi neve: Jékely). 17. Cseppfolyósodik. 19. Vérfaktor. 20. Operaszerző (Arrigo). 21. Csillagkép. 22. Kályha sütője. 23. Szicilíai vulkán. 24. Ady egyik álneve. 25. Nomen nescio (röv.). 26. Semmikor. 27. Vuk apja.
28. Balaton-parti helység. 30. Szemetlen! 31. Latin és. 32. Q. 33. Japán drámai műfaj. 34.
Majomkenyérfa. 36. Dolgozó mozdony. 39. Korallzátony. 41. Csúf a közepe! 42. Becézett
ital. 44. Őszi hónap (röv.). 45. Strasse (röv.). 46. Bolgár hegy. 48. Kubai író (Lisandro).
50. Bizonytalanul áll. 51. Belgyógyász, szakíró, 150 éve született (Zsigmond). 52. Író,
újságíró, 150 éve született (Tamás). 53. Zeneszerző, 200 éve született (Károly).
FÜGGŐLEGES: 1. Enola... (atombombás repülőgép). 2. Az arany vegyjele. 3. Katalán
író (Miquel). 4. Sóbánya (spanyol). 5. Arab állam. 6. Radián (röv.). 7. A Tur partjai! 8.
Nevezetes. 11. Orosz író, 50 éve halt meg (Ilja). 13. Burgonya (angol). 14. Szorító. 15.
Olasz gépkocsijel. 16. Paripa. 18. Húz. 20. Hídtervező mérnök, szakíró, 150 éve
született (József). 21. Germán főisten. 22. Fa dísze. 24. Eblak. 26. Beszél. 28. Gépkocsi.
29. Indiai portugál gyarmat volt. 30. ... Lake City (Utah). 32. Arab állam. 34. Cserje. 35.
Amerikai nagytőkés család. 36. Író, újságíró, 125 éve halt meg (Kálmán). 37. Mocsári
madár. 38. Kallimakhosz műve. 40. Bika (spanyol). 43. Lamartine költeménye. 45. A kén
és a neon vegyjele. 47. Lekvár. 49. Kutya. 50. Olasz és magyar gépkocsijel.
L.N.J.
A megjelölt sorokban, oszlopokban szereplő helyes megfejtéseket szeptember 7ig a Népújság címére (Dózsa György u. 9. szám) beküldők – két személy – egy-egy
könyvet nyerhetnek. A pályázati szelvényt kérjük kivágni és a borítékra ráragasztani. (Egy borítékban csak egy pályázati szelvény szerepelhet.)

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

q

AZ AUGUSZTUSI
ÉVFORDULÓK (1.)

című pályázat nyertesei:
KISS ERNŐ,
Marosvásárhely, Széchenyi u. 15. sz.
BÓNI JUDIT, Marosvásárhely,
Szabadság u. 109/77. sz.
A pályázati rejtvény megfejtése:
BAUDELAIRE; CSÁTHY; WESZELY;
GIORDANO; SAINT-JUST; SHELLEY.
Kérjük a nyerteseket,
vegyék fel a kapcsolatot
Borbély Ernővel a 0742-828-647-es
telefonszámon.
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Szerkeszti: Kiss Éva

PÁLYÁZATI REJTVÉNY

VÍZSZINTES: 1. Örökbe fogad – Torda folyója. 7. Skálahang – Római kettő. 8. Egyik
művészet – Irat. 9. Téli csapadék – Bab betűi. 11. Sérülés – Angyalrang. 12. Elemi parány
– Egyesület. 14. Ám – Cipó egynemű hangzói. 15. Tojásdad – Formálódik. 18. Imazáró
szó – Alkatrész, összetevő. 19. Távmásol – Római piaci tér. 22. Kutrica – Rés szélei! 23.
Kedvelt építőjáték – Munka, argóban. 25. Északi határfolyónk – Német Demokratikus
Köztársaság rövidítése volt. 27. Tőr – Tengeri hal. 28. Babtámasz – Amerikai egyetem.
30. Kettőzve, vásárhelyi rádió – Helyhatározó rag. 31. Szesz – Lehetőség, sansz.
FÜGGŐLEGES: 1. Forma – Verdi egyik operája. 2. Útonálló, zsivány – Kímélő étrend.
3. Nyomás mértékegysége, rövidítve – Csendesen néz! 4. Igen, angolul – Thaiföldi, kambodzsai és osztrák gépkocsijelzés. 5. Filmbéli hajós család – Templom belső udvara. 6.
Egyik Körös – Bűnhődik. 10. Békaember – Óramárka. 13. Őrlőüzem – Nagy szemeket
mereszt, tátja a száját. 16. Egyik égtáj – Lamella. 17. Erdei gyümölcs – „Fekete” kontinens. 20. Gyümölcsöt szárít – Napos … (Karácsony Benő). 21. Cérnaszál – Terméseredmény, haszon. 24. Toktermés – Jelkép, embléma. 26. Az argon és a kálium vegyjele –
Páratlan kaláka! 29. Null-null – Román személyes névmás.
Koncz Erzsébet
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Közpénzügyi Minisztérium
Adó- és Pénzügyi Hivatal
Brassói Regionális Közpénzügyi Főigazgatóság
Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal
Szászrégeni Adó- és Pénzügyi Osztály
Bevételező és végrehajtóiroda
545300 Szászrégen, Petru Maior utca 33. szám
tel: 0265/512-591, 0265/512-592

Közlemény

A 207/2015-ös közpénzügyi törvény 250. cikkelyének (2.) bekezdése értelmében nyilvános árverésen értékesítik az eladósodott
CHAMPION AP KFT. – CUI 1236370, Szászrégen, Pandúrok utca
23. szám, Maros megye, végrehajtói dossziészám: C 25 – javait.
Az árverés 2017. szeptember 26-án 11 órától lesz a Szászrégeni
Adó- és Pénzügyi Osztály Petru Maior utca 33. szám alatti székhelyén a C 25 számú végrehajtási dosszié alapján.
A CHAMPION AP KFT. eladásra szánt ingatlana:
– 3.603 négyzetméteres kültelek – szántóföld –, telekkönyvszáma
50338/Szászrégen, kikiáltási ár 35.616 lej.
A kikiáltási ár az ingatlan felértékelési árának a 75%-a (második
árverés), héa nélkül. Az ingatlan nincs megterhelve.
Felkérjük mindazokat, akik valamilyen címen jogot formálnak
a fenti ingatlanra, hogy értesítsék erről a végrehajtót az árverés
napja előtt.
Akik érdekeltek a vásárlásban, jelenjenek meg az árverésen a
megszabott helyen és időben, és legkésőbb egy nappal az árverést
megelőzően nyújtsák be a következő iratokat: vásárlási ajánlatukat, a kikiáltási ár 10%-át kitevő részvételi díj kifizetését igazoló
iratot – a pénzt a Szászrégeni Kincstárba az IBAN
RO13TREZ4775067XXX004060 számlára kell átutalni, adószám
4322637; az ajánlattevőt képviselő személy meghatalmazását, romániai jogi személyek a Cégbíróság által kibocsátott bejegyzési okirat másolatát, külföldi jogi személyek a bejegyzési okirat román
nyelvű fordítását, romániai magánszemélyek a személyazonossági
igazolvány másolatát, saját felelősségre tett nyilatkozatot, hogy az
ajánlattevő nem közvetítő, ahhoz, hogy a megszabott helyen és időben részt vehessenek az árverésen.
Bővebb felvilágosítás a Szászrégeni Adó- és Pénzügyi Osztályon,
a Petru Maior utca 33. szám alatt vagy a 0265/512-592-es telefonszámon. Jelen hirdetés kifüggesztésének időpontja: 2017. augusztus 25.
Zogorean Florin hivatalvezető

A MUREş INSOLVENCy SPRL, a marosvásárhelyi Termés utca 2. szám alatti székhelyű
Ilefor rT. cégfelszámolója újabb nyilvános árverésen egy tömbben eladja az eladósodott cég alábbi
javait:
– technológiai felszerelések, különféle gépek, berendezések, mérőműszerek – kikiáltási ár: 73.021
lej + héa
– ötkamrás faszárító, kikiáltási ár 56.250 lej + héa
– kétkamrás faszárító, kikiáltási ár 45.000 lej + héa
A javak teljes listája tanulmányozható a felszámoló székhelyén és az UNPIR honlapján:
www.unpir.ro és www.smdamures.ro .
Az árverést szeptember 1-jén 12 órától tartják a felszámoló székhelyén, és azonos időpontban megismétlik minden pénteken, a javak értékesítéséig.
Az árverésen részt vehetnek azon jogi és/vagy magánszemélyek, akik/amelyek legkésőbb az árverés
előtti napon 12 óráig garanciaként kifizetik a kikiáltási ár 10%-át, a részvételi díjat és megvásárolják
a feladatfüzetet. A garanciát az Ilefor Rt. marosvásárhelyi BCR-nél nyitott bankszámlájára –
RO53RNCB0188034983280053 – kell befizetni.
Bővebb felvilágosítás a 0265/269-700-as és a 0745-146-096-os telefonszámon.
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A hirdetési rovatban megjelent
közlemények, reklámok tartalmáért
a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

ADÁSVÉTEL, BÉRBEADÁS

ELADÓ I. emeleti, 43 m2-es, kétszobás,
csempekályhás lakás a főtéren, felújításra
szorul. Ára 42.000 euró. Érdeklődni a
0745-330-565-ös telefonszámon. (3196)
ELADÓ kétszobás lakás közös udvaron a központ közelében. Tel. 0744691-993. (3193-I)
ELADÓ ház Nyárádszeredában – Nyárád
utca 68. szám. Tel. 0756-630-249. (3184)
ELADÓ Nyárádszentlászlón kétszobás + konyhás parasztház 30 ár telekkel, 45.000 lej. Tel. 0745-229-515.
(3061-I)

ELADÓ Vadadban, központi zónában, a 117. szám alatt családi ház,
8,3 ár telekkel: 3 szoba, konyha,
kamra, sütőkemence és melléképületek, 40 m szőlőlugas + 4,50 ha külterület.
Irányár
11.000
euró.
Érdeklődni a 0744-399-160-as telefonszámon. (-I)
ELADÓ ház Galambodon. Tel. 0265/261023. (2912)

ELADÓ ház Holtmaroson, a központban:
3 szoba, konyha, fürdő, garázs, 17 ár,
alkudható áron. Tel. 0742-304-245,
0365/800-454. (2978)
SÜRGŐSEN vásárolok 2 vagy 3 szobás tömbházlakást Marosvásárhelyen. Azonnali fizetési lehetőség. Tel.
0755-309-832. (3268-I)

KIADÓ szeptembertől háromszobás
tömbházlakás a Budai negyedben. 220
euró + 2 hónap garancia. Tel. 0751-046553. (3093)

KIADÓ 3 szobás lakás a Tudorban.
Tel. 0741-392-529. (2708-I)
Az ORVOSI EGYETEM közelében
lévő magánházban kiadó lakrészbe
lakótársat keresünk egy kb. 8 m2-es
bútorozott szobába. Rendes, tanulni
vágyó egyetemistát várunk. Ha
érdekel, telefonálj naponta 17-22 óra
között a 0748-411-133-as telefonszámra. (3225-I)
KIADÓ Marosvásárhelyen 2 szobás,
összkomfortos családi ház a központban. Tel. 0723–570-520. (HN-I)
ELADÓ a Tudor negyedben egyszoba-összkomfortos tömbházlakás
saját hőközponttal, termopán nyílászárókkal, alkudható áron. Tel. 0773828-105. (3254-I)
KIADÓ felújított, bútorozott garzon a
Tudor negyedben. Tel. 0749-191-205,
0742-190-709. (3233-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

REDŐNyÖK, SZALAGFÜGGÖNyÖK, GARÁZSKAPUK és egyéb árnyékolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy választékban. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-638. (sz.-I)

TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német REHAU profilokból. Tel. 0265/266-425,
0265/511-439, 0745-379-638. (sz.-I)

A MAROSVÁSÁRHELyI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes körű ellátást biztosít a segélyből (koporsó,
szállítás, balzsamozás, temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534. (18422)

TERMOPÁN, REDŐNyÖK, VASAJTÓK, SZALAGFÜGGÖNyÖK szerelése és javítása.
www.bizoo.ro/firma/scprofoservsrl Tel. 0744-504-536. (59902-I)

A PETRy CÉG KARBANTARTÓT és KARBANTARTÓ RÉSZLEGVEZETŐT keres. Feladatok: hús és
hentesáru feldolgozásához szükséges korszerű gépek és technikai eszközök karbantartása, a teljes karbantartórészleg koordinálása. Elvárások: közép- vagy felsőfokú műszerészi, gépészi vagy villanyszerelői végzettség, hasonló munkakörben szerzett tapasztalat. Jelentkezzen önéletrajzával a cv@petry.ro e-mail-címen!
(sz.-I)
NÉMETORSZÁGI gyermekpénz- és adó-visszaigénylés teljes körű ügyintézése. UNIONTAX, Predeal
utca 10. szám. Tel. 0773-372-571. (19221-I)

ITT A CSÚCSSZEZON! Jelentkezz most NÉMETORSZÁGI SZÁLLODÁK TAKARÍTÁSÁRA, és keress
többet, mint máskor! Nők, férfiak és párok is jelentkezhetnek. Amit biztosítunk: ingyenes kiutazás, ingyenes
szállás, stabil munkahely. További információk: 0740-223-377. (60065-I)

A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz SZAKÁCSOT, SZAKÁCSSEGÉDET, PINCÉRT, BÁROST, MOSOGATÓT és SZOBALÁNYT. Tel. 0722-268-866. (60148)

A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz gyermekek számára ANIMÁTORT. Tel. 0722-268866. (60148)

A marosvásárhelyi WESTJOBS CÉG TELEFONOS ÜGYFÉLSZOLGÁLATI (Call Center) MUNKATÁRSAT alkalmaz. Feladatkör: a beérkező és kimenő hívások kezelése, az ügyfelek pontos, szakszerű tájékoztatása, a tevékenységhez köthető adminisztrációs feladatok ellátása. Jelentkezz önéletrajzoddal:
cv@westjobs.eu (sz.-I)

KORONKÁBA, LAKATOSMŰHELYBE hosszú távra alkalmazunk LAKATOSOKAT és SEGÉDMUNKÁSOKAT. Az önéletrajzokat augusztus 28-áig lehet benyújtani Koronka 395/S szám alatt. Tel. 0744-617582, 9-15.30 óra között. (19242)
Az OLIGRAF ÜZLETÉBE és MŰHELyÉBE SZEMÉLYZETET alkalmaz. Fényképes önéletrajzokat várunk az office@oligraf.ro e-mail-címre vagy a Cuza Vodă u. 53. szám alatt. Tel. 0725-917-420. (19249-I)

CÉG 10% KEDVEZMÉNNyEL építkezési munkát vállal: háztetők készítését (Lindab cserépből) és javításokat, bádogosmunkát, cserépforgatást, bontást, belső-külső munkálatokat, kapuk, kerítések készítését,
szigetelést stb. Tel. 0747-634-747. (3189-I)

A TIMKO PÉKSÉG ELADÓKAT alkalmaz kenyérüzleteibe. Fizetés 1.800 lej + ebédjegy. Várjuk jelentkezését önéletrajzzal a Bodoni utca 85. szám alatt. (19243)

A TIMKO PÉKSÉG alkalmaz PÉKEKET, 1.800 lej + ebédjegy, és PÉKNEK TANULÓ MUNKÁSOKAT,
1.400 lej + ebédjegy. Várjuk jelentkezését önéletrajzzal a Bodoni utca 85. szám alatt. (19243)

AZ ALLSTAR PROS KFT. – Marosvásárhely, Március 8. utca 36A szám, tel. 0265/253-154, 123-as mellék
– alkalmaz Marosvásárhelyen CNC-gépre MARÓSOKAT, HEGESZTŐKET, GÉPLAKATOSOKAT,
SOFŐRÖKET bel- és külföldi szállításra. Követelmény: legalább egy év régiség a szakmában. CV-ket az
allstar@mbo.ro és az mbo@mbo.ro e-mail-címre várnak vagy a cég székhelyén lehet benyújtani. (-)

ÁRUSZÁLLÍTÁST, KÖLTÖZTETÉST vállalunk kedvező áron 3,5 tonnás autóval. Tel. 0740-171-463.
(3218-I)

MAROSVÁSÁRHELyI LAKÓTÁRSULÁS NYUGDÍJAS TAKARÍTÓNŐT keres. Érdeklődni a 0742454-275-ös telefonszámon. (3226-I)

NÉMETORSZÁGI MUNKÁRA B kategóriás jogosítvánnyal rendelkező SEGÉDMUNKÁST keresünk,
férj-feleség is jelentkezhet. Önállóan dolgozó ASZTALOS SZAKMUNKÁST keresünk évi kb. 6 hónap
munkára, megegyezés alapján. Tel. 00-49-157-36-36-8521. (3242-I)

Értesz az emberek nyelvén? Szereted a kihívásokat? Gyere, és légy a csapatunk része! A KOVÁCS
PÉKSÉG ELÁRUSÍTÓKAT alkalmaz. Munkádért cserébe megbecsülés, versenyképes juttatás, bónuszok
járnak. Ha kezdő vagy, mi kiképezünk. Várjuk önéletrajzodat a hr@kovacs.ro címre. (sz.-I)

SÜRGŐSEN bérelek 2 vagy 3 szobás magánházat Marosvásárhelyen
hosszú távra. Tel. 0755-309-832.
(3268-I)
ADOMÁNYOZOK régi zongorát
(140x160 cm), Brüder Mikula márka.
Tel. 0770-939-727, 0365/731-886.
(3227-I)
ELADÓ váltóeke, kombinátor, tárcsás
kaszák, gabonaőrlő malom, mechanikus
gereblye, kockakőprés, 450 literes
vegyszerező, áramfejlesztő (5 kW, 220380 V), betonkeverő, béka és lap
döngölő. Tel. 0743-860-354, 0745-404666. (3122)
ELADÓ földterület Mezőfelében és
Mezőmadarason. Tel. 0742-684-522
vagy 0365/441-003. (3076-I)
ELADÓK új matracok 240 lejtől. Tel.
0744-438-594. (18998)

ELADÓK:
kanapé,
hűtő,
ajtók,
kályhacsövek,
többféle
bútordarab,
konvektor, rádiók, lemezek, órák, korsók,
tégla, szövetek, csergeterítő, porszívó,
többféle edény, 15 db báránybőr, sok
baba, régi székek, kicsiágy, szőnyegek,
kempingszékek és sok egyéb, minden
olcsón. Csere is érdekel. Tel. 0265/242342. (3191)
TŰZIFA eladó házhoz szállítva. Tel.
0758-548-501. (2952)
ELADÓK kicsi és nagy koporsók, ajtó- és
ablakkeret, pálinkának való körte- és
szilvacefre (borhot). Kiadó három szoba,
csak nyugdíjasoknak. Érdeklődni naponta
10-18 óra között. Tel. 0265/213-678.
(3199)
ELADÓ tűzifa. Tel. 0749-837-290. (2879)
ELADÓ 1300-as Dacia személygépkocsi 94.800 km-ben, 1982-es kiadás
és 11 vedres boroshordó. Tel.
0365/446-207. (3220-I)
ELADÓ ház Szentgericén, a központ
közelében. Tel. 0741-597-505, 0743874-410. (3259)
ELADÓ 3 szobás, III/III. emeleti lakás
a Kárpátok sétányon. Tel. 0772-058916. (3263-I)
ELADÓ új összecsukható vendégágy
matraccal. Tel. 0265/268-383, 0769246-601. (3255-I)
ELADÓ Samsung televízió kitűnő állapotban. Tel. 0741-618-083. (3259)
ELADÓ fedett sír a katolikus temetőben.
Tel. 0265/232-605. (3271)
ELADÓ búza, kukorica, mangalica
disznók és malacok. Tel. 0740-190305. (3273-I)
VÁSÁROLOK Dacia Logant vagy hasonló (lehetőleg légkondis) autót. Tel.
0735-787-688. (3277-I)

MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag redőnyöket, szalagfüggönyöket, harmonikaajtókat, termopán
PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.
(3171)
GAZDÁT keres öt kiscica, mindenféle
színű, 3-4 hónapos, szelíd. Tel. 0740-277344. (3186)

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT vállalok:

kapu, garázsajtó, ablakrács stb. Tel.

0744-966-747. (19009)

OLCSÓ üdülést kínálunk egész évben

Hajdúszoboszlón félpanziós ellátással,

házias ízekkel. 7 éjszaka 450 lej/fő, 3

éjszaka 200 lej/fő. Tel. 00-36-52-271-848,
00-36-30-455-7227,

Szabó

Antalné,

Hajdúszoboszló, Damjanich utca 100.

szám. (3036)

HŰTŐK javítása lakásán, garanciával.
Tel. 0748-020-050. (2733)

HŰTŐK javítását vállalom lakásán,

és eladok hűtőket, fagyasztókat ga-

ranciával. Tel. 0722-846-011. (3071)

KÉSZÍTÜNK tetőt fémcserépből, Lindab cserépből, fából teraszt, szigete-

lést, bármilyen kis javítást stb.
vállalunk. Nyugdíjasoknak 15% ked-

vezmény. Tel. 0758-639-258. (3180-I)
TETŐFEDÉS, JAVÍTÁS, cserepezés,
poliészter, grészia, lambériázás, me-

szelés. Bármilyen más munkát is vál-

lalunk. Misi. Tel. 0757-388-134. (sz.-I)
BÁRMILYEN

MUNKÁT

vállalunk:

cserépforgatás, csatornajavítás, cserépcserélés,

csatornapucolás.

Nyugdíja-

soknak 10% kedvezmény. Tel. 0746-819774. (3252)

AUTOMATA mosógépeket javítok.
Tel. 0755-825-502. (3272)

MEGEMLÉKEZÉS

A marosvásárhelyi volt 4-es

számú középiskola XI. C és D

osztályainak volt tanulói az 50

éves találkozó alkalmával tiszte-

lettel és kegyelettel emlékeznek az

örökkévalóságba eltávozott osz-

tályfőnökeikre: PAPP SÁNDORRA
és

MÜLLER

ERZSÉBETRE

és osztálytársaikra: CSISZÉR

JÁNOS, KERESZTESI ISTVÁN,
MÁRTON

EDIT

(KIMPIÁN),

MELEG ENIKŐ, NAGY CSABA,

NAGY MIKLÓS, VARGA IRÉN,

FEKETE KATALIN, HORVÁTH

JENŐ, KRISTÁLY CSILLA, SIDÓ

ZSUZSA

(SZÉKELY),

SZABÓ

BRIGITTA (JÁNOSI), ZSIGMOND

ZSUZSANNA. Emlékük legyen

áldott,

(3148-I)

nyugalmuk

csendes!

Tudjuk, hogy nem jöhet, mégis

egyre várjuk,

enyhíti hiányát, ha álmainkban

látjuk.

Az ész megérti, de a szív soha,

hogy egyszer majd mi is elme-

gyünk,

ahol ő van, oda.

Az élet múlik, de akit szeretünk,
arra életünk végéig könnyes

szemmel emlékezünk.

Szomorú szívvel emlékezünk au-

gusztus

26-án

a

holtmarosi

CSATLÓS KATALINRA halálának

5. évfordulóján. Emléke legyen ál-

dott, nyugalma csendes! Emlékét

egy életen át őrzi fia és barátnője,
édesanyja, két testvére és azok

családja. (1540)
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Tudjuk, hogy nem jöhet, mégis

várjuk,

egyre

Enyhíti hiányát, ha álmainkban látjuk.

Az élet múlik, de akit szeretünk,
Arra életünk végéig

Könnyes szemmel emlékezünk.

Szomorú és fájó szívvel emlékezünk

BÁRSONY
halálának

NORBERT

harmadik

RONALDRA

évfordulóján.

Emlékét őrzik bánatos szerettei. (3188)

Megpihenni tértél, a fájdalmat elhagyva,
melyet türelemmel viseltél magadban.
Hiányod elviselni nagyon nehéz, örökre
megtart szívünkben az emlékezés.
Szomorú az út, mely a sírodhoz vezet,
Isten őrködjön pihenésed felett. Nem
tudunk mi neked csak virágot vinni, nem
tudunk mi érted csak imádkozni.
Fájó szívvel emlékezünk augusztus 27-én
KRISTOF SÁNDORRA halálának 15.
évfordulóján. Nyugodjon békében!
Emlékét kegyelettel őrzi felesége, lánya, veje és unokája, Cristina.
(3224)
Augusztus 26-án tíz éve
fáj a szívünk, mert itt
hagytál.
Búcsú nélkül elaludtál.
Halál bölcsője örökre
bezárt,
Nem látunk többé soha
már.
Végleg elmentél hosszú
utadra,
.
Hangod nem halljuk többé már soha.
Ha felmegyünk a szobádba, gyakran sírunk érted, nincs nekünk ott
egyéb, csak a te fényképed.
Képedet nézve elfog a bánat, és érezzük: a szívünk megszakad
utánad.
Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk 2007. augusztus 26ára, életünk legszomorúbb napjára, amikor a szeretett RÁCZ
SANYIKA eltávozott közülünk.
.
Emléked őrzi édesanyád, édesapád, testvéreid, Levi és Emőke.
*

Megcsillan egy könnycsepp fájdalomtól égő szememben, tíz éve
nincs már olyan nap és nem is lesz soha, hogy ne jussál eszembe.
Isten nyugtasson békében, drága TESTVÉREM!
Emléked őrzi testvéred, Emőke. (3205)
Földi utad öt éve lejárt, csillagok útján
utazol tovább.
Az idő múlik, a fájdalom megmarad, de
szívünk mélyén mindig velünk vagy.
Szomorú és fájó szívvel emlékezünk a
legjobb gyermekre és testvérre, NAGY
LORÁNDRA augusztus 25-én, halálának
ötödik évfordulóján. Emléked mindig
áldott marad. Bánatos szüleid, testvéred.
(3217-I)
Egy szív megszűnt dobogni,
amely
még
élni
akart!
Fájó szívvel emlékezünk drága
halottunkra, BARABÁS EMMÁRA
szül. Hunyadi, aki egy éve elhunyt 64 éves korában. Nyugalma legyen csendes, emléke
legyen áldott! Emlékét őrzi bánatos öreg édesanyja, leánya, veje,
két drága unokája, unokatestvérei családjukkal együtt, rokonok,
barátok, szomszédok és ismerősök. (3147)

Ezen a napon minden más, újra
mélyen érint meg a gyász. Soha
nem halványul szívünkben emléked, csak az idő múlik és az élet
lett üresebb nélküled.
Szomorú szívvel emlékezünk augusztus 26-án SÁNTHA JENŐRE
halálának 8. évfordulóján. Őt elfeledni soha nem lehet. Emléke
örökké élni fog szívünkben.
Nyugodj békében! Felesége,
gyermekei
családjukkal.
(3198-I)

Te voltál a jóság és a szeretet,
koporsód bezárta a legdrágább
kincsemet.
Istenem, kérlek, add vissza Őt nekem,
csak egy pillanatra hadd lehessen
velem. Csak addig, amíg karjaimba
zárom, s arca bársonyát érzem a
számon.
Istenem, kérlek, teljesítsd a vágyam,
még egyszer utoljára gyermekemet
lássam. Egy pillanat, az elég volna nekem, hogy elmondjam neki,
mennyire szeretem.
.
Szememben könnyel, szívemben örök fájdalommal emlékezem
augusztus 26-án egyetlen gyermekemre, a marosugrai FENISER
BÜKKÖSI ANNAMÁRIÁRA halálának második évfordulóján.
Nyugodjál csendesen, drága csillagom!
Szerető édesanyád. (3260-I)

A szeretet erősebb a halálnál, a

síron túl is tart, mert a szívbe van

beírva.

Szomorú szívvel emlékezünk au-

gusztus 26-án a szeretett gyer-

mekre,

testvérre,

SÁNTHA

JENŐRE halálának 8. évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma

csendes!

Bánatos

édesanyja, testvére és családja.

(3198-I)

Nagyon fájdalmas, mikor egy

szerény, igaz ember, kiváló orvos

költözik

az

örökkévalóságba.

Ilyen volt dr. BRASSAI ETA gyer-

mekorvos. Sok gyermeket, cse-

csemőt gyógyított, mentett meg

önzetlenül, közöttük az én fiamat

is. Örökre hálás vagyok érte. A

Jóisten szeretete őrködjön fe-

lette. Az örök világosság fényes-

kedjék neki. Bartháné Veégh

Emléked olyan virág, mely nem

Anikó. (3228-I)

hervad el soha, vihar nem tépi
szét, szél nem hordja tova.

Soha, soha.

– Tíz év – tíz év, fájdalommal,

könnyel és keserű bánattal átélt
tíz év. Nehéz volt egyedül ezeket

a szomorú éveket átélni, de az idő

múlik, és abban reménykedem,
hogy álmaid a mennyben csende-

sek lesznek és a Jóisten őrködik

álmaid felett. Szomorú szívvel
emlékezem a dedrádszéplaki születésű SZÉKELY JÓZSEFRE halá-

lának

tizedik

évfordulóján.

Örökké szerető felesége. (mp.-I)

„Csak az hal meg, akit elfelejte-

nek, örökké él az, akit nagyon
szerettek.”

Szomorúan emlékezünk augusz-

tus 26-án drága fiunkra, uno-

kánkra, testvérünkre, VERDES

ZOLTÁNRA halálának 10. évfor-

dulóján. Szülei, testvérei, nagyszülei. (3223-I)

Fájó szívvel emlékezünk augusz-

tus 26-án az Amerikában 47 éves

korában tragikus hirtelenséggel

elhunyt drága jó gyermek, édes-

apa, rokon és jó barát, ifj. SOÓS

ÁRPÁD volt analitikus mérnökre

halálának 4. évfordulóján. Emléke

szívünkben örökké élni fog. Isten

nyugtassa

békében!

Bánatos

édesanyja, gyermekei és a rokonság. (3192-I)

Szomorú szívvel emlékezünk au-

gusztus

25-én

ifj.

SZIGETI

MÁRTONRA halálának harmadik
évfordulóján. Nyugodjál csende-

sen! Emlékét őrzi szeretett csa-

ládja. (3250)

ELHALÁLOZÁS

Már egy éve, hogy örökre elmen-

tél, itt hagytál bennünket, és bú-

Fájdalommal tudatjuk, hogy a

csút sem vettél. Elhagytad a

szeretett férj, édesapa, nagyapa,

és mindent, amiért küzdöttél. Pi-

szomszéd és jó barát,

házat, amit úgy szerettél, minket

henj csendesen, hol nincs már

fájdalom, szívünkben itt leszel,

sógor, apatárs, testvér, rokon, jó
KISS MADOCSA SÁNDOR

míg élünk e világon. Könnyes az

életének 74. évében, türelemmel

őrködjön pihenésed felett. Vi-

2017. augusztus 23-án csende-

út, mely sírodhoz vezet, a Jóisten
rágot viszünk egy néma sírra, de

ezzel már nem hozhatunk vissza.

Fájó szívvel emlékezünk augusz-

tus 25-én a nyomáti születésű
SÓFALVI ANDRÁSRA halálának

első évfordulóján. Emléke legyen

áldott,

nyugalma

csendes!

Örökké emlékező szerettei. (3209)

viselt, súlyos betegség után

sen megpihent. Temetése au-

gusztus

26-án,

szombaton

13 órakor lesz a református temetőben. Emléke legyen áldott!

A temetésen kérjük a részvétnyil-

vánítás mellőzését.

A gyászoló család. (3265-I)
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Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

a szeretett fiú, férj, édesapa,
nagytata,

ifj. LENGYEL MIHÁLY
az Imatex volt

karbantartó lakatosa

életének 64. évében csendesen
megpihent. Temetése 2017. augusztus 28-án 11 órakor lesz a

marosszentgyörgyi új temető-

ben. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!

A gyászoló család. (3197-I)

Fájó szívvel búcsúzom nagymamámtól,

KÁDÁR ERZSÉBETTŐL.

Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!

Unokája, Imola.
(3253-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
Mély együttérzésünket fejezzük ki Prof. dr. Kiss Évának
szeretett
férje,
KISS
MADOCSA SÁNDOR elvesztése miatt érzett fájdalmában.
Őszinte részvétünk a gyászoló családnak. A Marmed
Járóbeteg-rendelő munkaközössége. (sz.-I)
Szomorúan búcsúzunk barátunktól, KISS MADOCSÁTÓL,
a kiváló válogatott labdarúgótól, az ASA „Aranycsapat”
egyik erősségétől. Nyugodjál
békében! A „szerdai fiúk”.
(sz.-I)
Őszinte részvétem dr. Kiss
Éva professzor asszonynak
és családjának a szeretett
FÉRJ és ÉDESAPA elvesztése
miatt. Dr. Glück Márta.
(3266-I)
Nagy szomorúsággal, megdöbbenve értesültünk KISS
MADOCSA halálárol. Ő, az
aktív, kedves, mosolygó, melegszívű volt osztálytárs nincs
többé. Utolsó találkozásunkkor megígérted, hogy segíteni
fogsz az 55. érettségi találkozó szervezésében. Akkor
nem gondoltam, hogy te is
igazoltan fogsz hiányozni,
mint a többi 15. Mindig szavatartó voltál, becsületes, akit
mindnyájan szerettünk. Mi,
akik hátramaradtunk, mindig
kegyelettel és szeretettel fogunk RÁD emlékezni. Valamikor találkozunk, és elmeséljük
neked, hogy milyen volt az 55.
találkozó. Családodnak megnyugvást, sok erőt, Isten áldását kéri rájuk a még életben
levő volt osztálytársaid nevében Tukacs Ildi. (v.-I)
Szomorú szívvel búcsúzunk
jó szomszédunktól, KISS
MADOCSÁTÓL. Őszinte részvétünk a gyászoló családnak.
A Parângului utcai 14-es lépcsőház lakói. (3257-I)
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