
Július 5-én 12 órakor hivatalosan is
megnyitották a második VIBE Feszti-
vált, bár az igazán lelkes fesztiválozók
már szerda estétől belakták a területet.
A nulladik napon több száz fiatal érke-
zett a Maros-partra, és sátorállítás után
meg is nyitották a fesztivált egy éjsza-
kába nyúló bulival. 

A KOLI Garázsba szervezett megnyitót Rés
Konrád Gergely, a VIBE Fesztivál főszervezője
nyitotta meg. Elmondta, tavaly ilyenkor nehe-
zen tudták elképzelni, milyen lesz a következő,
de most örül, hogy itt vannak, és elindíthatják
az alapjaiból újratervezett fesztivált. Kiemelte,
mennyire jó látni, hogy elérték céljukat: igazi
diáktalálkozóvá alakultak. Idén is olyan együt-
teseket igyekeztek meghívni, akik népszerűek
a fiatalok körében, emellett pedig hangsúlyt

fektettek arra is, hogy a nappali programokat is
értékes tartalommal töltsék meg. Azt szeretnék,
ha a fesztivál mindenki számára élmény lenne,
ezért a koncertek és előadások mellett a feszti-
válbútorzat is kiemelt figyelmet kapott. A több
elemből álló bútorcsalád minden darabját azért
építették meg, hogy a fesztiválozók kényelmét
szolgálják. 

A szívgyógyászat
új távlatai 
A széles körű nemzetközi részvétellel
zajló négynapos rendezvény újdon-
sága, hogy teret biztosít a fiatal orvo-
sokból álló marosvásárhelyi
kardiológiai iskola legkiválóbb képvi-
selőinek, hogy bemutassák kutatásaik
eredményét.
____________4.
Fodor József, 
a magyar 
közegészségtan
megteremtője
A magyar tudományos világ, a magyaror-
szági és határokon túli orvostársadalom
az idén emlékezik meg Fodor Józsefről
(1843-1901) születésének százhetvenö-
tödik évfordulója alkalmából.____________5.

A labdarúgó-világbajnokságról
a 17. oldalon

A jó szándéktól a tettekig
Az egészségügyi miniszter asszony jó szándékúnak

tűnik. Azt mondja, változtatni akar a szervátültetési
ügynökség működésén. Azon a rendszeren, amely
eddig gyakorlatilag csak akadályozta a külföldi
gyógykezelésre szoruló pácienseket. A bürokrácia út-
vesztőiben nagy kitartás kellett ahhoz, hogy egy ritka
betegségben szenvedő vagy éppen szervátültetésre
váró beteg eljusson egy bécsi, brüsszeli, genfi klini-
kára úgy, hogy orvosi kezelésének költségeit a román
állam fizesse. Még ha minden irat rendben is volt, a
külföldi klinikák és a román szaktárca közötti elszá-
molás hosszúnak és nehézkesnek bizonyult. A romá-
niai biztosítottak esetében a klinikák
sündisznóálláspontja jelzi: nem hiányzik nekik a bü-
rokrácia, a bonyodalmak. Bizalmatlanok. 

Pár napja elhunyt egy tüdőátültetésre szoruló fia-
talember, akin egy bécsi klinikán segíthettek volna. A
sajtóban elég nagy teret kapott az eset, a férfi – bár
családja és támogatói kigyűjtötték a transzplantáció-
hoz szükséges 200 ezer eurót – mégsem juthatott el a
műtétig. Nem rajtuk múlt a kudarc, a rendszer merev-
sége, a bürokrácia ezúttal is áldozatot követelt. A szak-
tárca vezetője elég gyorsan lépett. Menesztette az
Országos Transzplantációs Ügynökség igazgatóját, a
marosvásárhelyi szívsebészt, dr. Radu Deacot, 

(Folytatás a 3. oldalon)

(Folytatás a 4. oldalon)
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Elkezdődött a második VIBE



Jövő hét végén, július 21-én, szombaton kerül sor
Ádámoson az V. Egyházköri Találkozóra, július
22-én, vasárnap pedig az unitárius templom
fennállásának 500. évfordulóját ünneplik az Ádá-
mosi Unitárius Egyházközség szervezésében. 

Amint Fülöp Dezső Alpár, az ádámosi egyházközség lel-
kipásztora tájékoztatott, a szombati találkozót a Küküllői
Unitárius Egyházkör szervezi, az eseményhez a Marosi
Egyházkör is társul, az unitáriusok mellett pedig a helyi re-
formátus egyházközség is képviselteti magát. 

A szombati szabadtéri rendezvény a községközpont ál-
talános iskolájának az udvarán zajlik 9 órai kezdettel. A
program szabadtéri istentisztelettel veszi kezdetét, szolgá-
lattevő Nagy László unitárius lelkész. Kulturális műsorok,
a jelen lévő egyházközségek csapatainak gulyásfőző ver-

senye, egyháztörténeti kiállítás, gyermekfoglalkoztatás stb.
szórakoztatja majd az egyházköri találkozón részt vevőket.

Másnap, július 22-én, vasárnap, a Magyar Unitárius Egy-
ház megalakulásának 450. esztendejében az Ádámosi Uni-
tárius Egyházközség temploma fennállásának 500.
évfordulója méltó megünneplésére kerül sor, melyre szere-
tettel várják az érdeklődőket. A 450 éves vallásszabadság
mellett a templom 500. „születésnapját” ünneplik. Az ün-
nepségre a helyi magyar és román testvérfelekezetek mel-
lett közéleti szereplők is jelezték részvételi szándékukat.
Az ünnepség 13 órakor kezdődik ünnepi istentisztelettel és
úrvacsoraosztással, ezt kopjafaavatás követi a templom-
kertben, majd szeretetvendégséggel zárják a megemléke-
zést. A szervezők arra kérik a résztvevőket, hogy a templom
fennállásának évfordulójára szervezett ünnepségre július
10-éig jelezzék részvételi szándékukat a 0740-169-059-es
telefonszámon vagy az adamos_unit@yahoo.com e-mail-
címen. 

Bonyhai kastélynap
Az Erdélyi Református Egyházkerület Nőszövetsége a
bonyhai Bethlen-kastélyban idén is megszervezi a kastély-
napot. Az eseményre július 7-én, szombaton 10 órától
kerül sor. 11 órától istentiszteletet tartanak, majd 13 órától
alternatív – gyermek-, ifjúsági és cserkészprogramok –
lesznek. 13.30 órától zsoltáréneklésre, vásárra, előadá-
sokra várják a résztvevőket. Előadást tart Lengyelné dr.
Püsök Sarolta, a BBTE tanára A református ember sza-
badsága és dr. Kiss Jenő teológiai tanár Szabadság a há-
zasságban címmel. A kastélynap résztvevői a
nőszövetség történetével is megismerkedhetnek. A ren-
dezvényt a székelytamásfalvi férfikórus fellépése zárja.

Búcsú Székelykálban
Július 8-án, vasárnap búcsút tartanak Székelykálban. Déli
12 órakor a református templomban ünnepi istentisztelet
lesz, a búcsús szentmise 13 órakor kezdődik a római ka-
tolikus templomban. 15 órakor sportrendezvényekre kerül
sor a futballpályán, 17 órakor pedig kulturális műsor kez-
dődik helyi előadók, a székelykáli és vajdaszentiványi
néptánccsoport, illetve a nagyernyei férfikórus fellépé-
sével. Este Pap Peti Junior és az Insect koncertezik. Az
ünnep tűzijátékkal zárul. Szervezők: a Nagyernyei Polgár-
mesteri Hivatal, az EU-RO Music Club.

Búzásbesenyői falunap
Július 8-án, vasárnap falunapot tartanak Búzásbesenyő-
ben. Az ünnepi szentmise a központban levő római katoli-

kus plébánián 10.30-kor kezdődik, itt adják át a Pro Bú-
zásbesenyő elismerést azoknak, akik sokat tettek a falu
fejlesztéséért, hírnevének öregbítéséért. 12 órakor folyta-
tódik az ünnepi műsor a Rátoni János Művelődési Ház-
ban, ahol a helyi néptánccsoport is fellép. Délután a
sportpályán szabadidős és sportprogram várja az érdeklő-
dőket. A színpadon 19 órától koncert lesz. Fellépnek: Buta
Árpád, Anda Adam, a Pentachord együttes és Péter
Szabó Szilvia. Az ünnepséget tűzijáték zárja. 

20. marosszéki 
népzene- és néptánctábor
Jobbágytelkén július 8-15. között huszadik alkalommal
szervezik meg a marosszéki népzene- és néptánctábort. A
táncoktatók nyárádmagyarósi, magyarói, mezőpaniti, nyá-
rádmenti táncokat, Kásler Magda marosszéki énekeket
tanít. A zeneoktatást a péterlaki zenészek vállalták, szak-
irányító Sinkó András. A tábor ideje alatt zenélnek: Csiszár
Aladár zenekara, a Magos, az Üver, a Csalóka zenekar és
az Öves együttes. 

Székely-mezőségi 
népzene- és néptánctábor 
Július 25–29. között zajlik Mezőbergenyében a székely-
mezőségi népzene- és néptánctábor. A táborban lesz nép-
táncoktatás, melynek során mezőbándi és mezőkölpényi
táncokat tanulnak naponta 10 és 16 órától, népdaloktatás,
élő zene, előadás és táncház. Az eseményt a Kincsásó
Egyesület szervezi, főtámogatója a Mezőbergenyei Refor-
mátus Egyházközség és a Domino Construct Expert. 

Hozz egy könyvet a fesztiválra!
A Maros Megyei Könyvtár a Maros Megyei Tanács támo-
gatásával egy új programot hirdet Hozz egy könyvet a
fesztiválra! címmel. Erre a Maros völgye és a Görgény völ-
gye fesztivál keretében kerül sor. A rendezvényekre láto-
gatóknak lehetőségük lesz könyveket adományozni a
környéken működő köz- és iskolai könyvtáraknak. A Hozz
egy könyvet a fesztiválra! című programot július 28–29-én,
Ratosnyán, a Maros völgye fesztiválon indítják. Jó állapot-
ban levő, bármilyen témakörhöz tartozó, több korosztály-
nak megfelelő román, magyar, angol, német nyelvű
könyveket lehet adományozni, amelyeket a helyszínen el-
helyezett házikóban lehet hagyni reggel 10 és este 6 óra
között.

Marosvásárhelyiek figyelmébe
A Testvériség (Infrăţirii) utcában folytatott munkálatok miatt
július 10–15. között nem közlekednek a 6-os, 21-es, 26-
os, 19-es és 44-es autóbuszok a Testvériség és a Merész-
ség utcákban. A korlátozás a Poklos, a Testvériség, a
Tudor Vladimirescu, a Gyémánt piac megállókat, illetve a
Ferdinánd király utcai megállókat érinti. A közszállítási vál-
lalat az utazóközönség megértését kéri. 

Elfogtak egy 24 éves fiatalt
A Maros megyei bűnügyi és a gernyeszegi közúti rendőrök
elfogtak egy 24 éves gernyeszegi fiatalembert, aki ellen
Svédországban európai elfogatóparancsot adtak ki fenye-
getés és kábítószer-használat miatt. Az ügyészség által ki-
bocsátott 24 órás fogvatartási parancsot követően
megkezdték az átadási procedúrát a svéd hatóságoknak. 

Közúti kihágások
Gernyeszegen szerdán egy 28 éves gépkocsivezetőt állí-
tottak le a rendőrök, akinek a járműve nem volt forgalomba
jegyezve és hamis rendszámtáblákkal közlekedett. Ugyan-
aznap Segesváron, a Rora negyedben egy 28 éves, Kuty-
falván pedig egy 16 éves fiatalról derült ki, hogy hajtási
jogosítvány nélkül vezetett. Szovátán csütörtökre virradóra
egy 32 éves férfit állítottak le a rendőrök, aki ittasan ült a
volán mellé, a leheletében 0,46 mg/l alkoholkoncentrációt
mutatott ki az alkoholteszt.

Hírszerkesztő: Mezey Sarolta

Ma CSABA, 
holnap APOLLÓNIA napja.
APOLLÓNIA: az Apollonius
férfinév (magyar változata 
Apolló) női párja. A férfinév
jelentése: Apollónak szentelt.

6., péntek
A Nap kel 

5 óra 36 perckor, 
lenyugszik 

21 óra 17 perckor. 
Az év 187. napja, 

hátravan 178 nap.
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VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2018. július 5.

1 EUR 4,6619

1 USD 3,9898

100 HUF 1,4386

1 g ARANY 160,5949

IDŐJÁRÁS
Napos, meleg idő

Hőmérséklet:
max. 290C
min. 150C

Megyei hírek

Pálosy Piroska

Egyházköri találkozó és évfordulós ünnepség Ádámoson
Ötszáz éves az unitárius templom

Fotó: Nagy Tibor

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

RENDEZVÉNYEK

A csütörtöki lottóhúzás nyerőszámai
12, 4, 25, 30, 6+15 NOROC PLUS: 5  2  1  3  7  7

37, 23, 3, 34, 40, 36 SUPER NOROC: 3  5  3  3  3  5

28, 5, 44, 10, 26, 38 NOROC: 2  7  8  5  9  6  0



Széles körű felháborodást váltott ki 
a HVIM aktivistáinak elítélése
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Hétfőn döntenek 
az elnök felfüggesztéséről

Hétfői ülésükön döntenek a koalíciós pártok vezetői
arról, hogy kezdeményezik-e Klaus Iohannis államfő
tisztségből való felfüggesztését – nyilatkozta csütör-
tökön a PSD elnöke. Liviu Dragnea azt mondta, tár-
gyalt már a témáról a koalíciós partner ALDE
elnökével, Călin Popescu-Tăriceanuval. „Közöltem
vele, hogy az államfő felfüggesztése komoly opcióvá
kell hogy váljon, mert mi csak itt ülünk és panaszko-
dunk, de ő nem tartja be az alkotmányt sem ma, sem
holnap. Lehet, elküld még egy elnöki tanácsadót,
hogy fenyegesse meg valamelyik alkotmánybírót,
vagy lehet, hogy elküldte valamelyik tanácsadóját,
hogy fenyegesse meg a legfelsőbb bíróság bíráit” –
fogalmazott Dragnea. Hozzátette, Tăriceanu egyet-
értett felvetésével, azzal, hogy „komolyan elemezni
kell ezt a lehetőséget”, és hétfőn eldöntik, hogy kez-
deményezni fogják-e az elnök felfüggesztését vagy
sem. (Agerpres)

Hétfőn szavaznak a közigazgatási
törvénykönyv tervezetéről

Hétfőn szavaz a képviselőház – döntő kamaraként
– a közigazgatási törvénykönyv tervezetéről. Az al-
sóház csütörtöki ülésén lezajlott az indítvány általá-
nos vitája, a cikkelyenkénti vitát és a végszavazást
hétfőn tartják – jelentette be Florin Iordache ülésve-
zető. A közigazgatási törvénykönyv tervezetét a sze-
nátus már elfogadta, a képviselőház döntő
kamaraként szavaz róla. (Agerpres)

Táblák fognak figyelmeztetni 
a radarozó rendőrökre

Döntő kamaraként elfogadta csütörtökön a képvise-
lőház azt a tervezetet, amelynek értelmében táblák-
kal kell jelezni a sebességmérő rendőrségi járművek
jelenlétét a közutakon. A jogszabály szerint a figyel-
meztető táblákat a traffipax előtt 500-1000 méterre
kell kihelyeznie az utat kezelő hatóságnak, a rend-
őrség igénylésére. A törvény arról is rendelkezik,
hogy kizárólag a közlekedésrendészet megkülön-
böztető jelzéseivel ellátott gépjárművekbe lehet se-
bességmérő készülékeket elhelyezni, és ezeknek az
autóknak jól látható helyen kell állniuk. Egy másik
előírás szerint a mobil (pisztoly típusú) radarokat a
rendőrségi járművektől legfeljebb 10 méteres távol-
ságra kell elhelyezni. (Agerpres)

Letette a hivatali esküt 
az új kémfőnök

Letette csütörtökön a hivatali esküt a Külügyi Hír-
szerző Szolgálat új igazgatója, Gabriel Vlase. A Cot-
roceni-palotában, Klaus Iohannis államfő
jelenlétében tartott ceremónián részt vett még a sze-
nátus alelnöke, Claudiu Manda, Carmen Mihălcescu
képviselőházi alelnök, Ion Oprişor elnöki tanácsadó
és Silviu Predoiu tábornok. A képviselőház és a sze-
nátus együttes plénuma szerdai ülésén hagyta jóvá
Gabriel Vlase szociáldemokrata párti képviselő kine-
vezését a SIE igazgatói tisztségébe. Vlase csütörtök
reggel lemondott parlamenti képviselői mandátumá-
ról. Gabriel Vlasét Klaus Iohannis javasolta a SIE
élére. Elődje, Mihai-Răzvan Ungureanu 2016 szep-
temberében mondott le igazgatói tisztségéről.
(Agerpres)

és helyébe dr. Alexandra Anca Mureşant nevezte ki. A mi-
niszter asszony szavai súlyosak. Azt mondta, az ügynök-
ség átszervezésre szorul, hogy jól működjön, és a
páciensek javát szolgálja. Hozzátette, az új szervátültetési
törvényt rövidesen közvitára bocsátják, és elkezdik a tár-
gyalást a hét ország transzplantációs központjait, labo-
ratóriumait és donorkórházait tömörítő kiszolgáló
szervezettel, az Eurotransplant Alapítvánnyal a csatla-
kozás feltételeiről. És végül kijelentette: mindent megtesz
azért, hogy annak a fiatalnak a tragédiája, aki elvesztette
a harcot az élettel, ne ismétlődhessen meg. 

Határozott kijelentések. Meglátjuk, mennyit érnek.
Mennyit valósítanak meg a célokból, mennyire sikerül
rendet teremteni és átlátható módon működtetni a 
szervátültetési programot, a várólistás rendszert, enge-
délyezni a donor szervek kivitelét, illetve behozatalát,
megfelelni a szervallokációs rendszer kritériumainak,
akkreditálni vagy újraengedélyezni a hazai szervátül-
tető központokat. Hogy ne lehessen a zavarosban…
transzplantálni. Mivel nemrég módosították a jogsza-
bályt, melynek alapján a külföldön történő onkológiai
kezelés, valamint transzplantáció finanszírozható, hoz-
záférhetőbbé téve a betegek számára az itthon nem biz-
tosítható terápiákat, már csak az a kérdés marad, hogy
mennyi pénz jut erre. A törvény értelmében a finanszí-
rozás az egészségügyi minisztériumnak erre a célra ki-
utalt éves, illetve negyedéves költségvetéséből történik.
És tudjuk, pénzből sosem jut elég az egészségügyi ellá-
tásra…

A jó szándéktól a tettekig
(Folytatás az 1. oldalról)

Ország – világ

Lengyelország az elsők között adott választójogot a
nőknek, és az ország hagyományaiban mélyen gyö-
kerezik a jogállamiság. Ha nincs vasfüggöny, akár
EU-alapító tagok is lehettünk volna – jelentette ki
szerdán Mateusz Morawiecki lengyel miniszterel-
nök, aki az Európai Unió jövőjéről vitázott a képvi-
selőkkel és az Európai Bizottság alelnökével, Valdis
Dombrovskisszal.

A miniszterelnök szerint országa most teljes jogú tagként
építő jellegű programot javasol, amely tiszteletben tartja a
nemzeti identitást, és amely szerint minden állam a saját ha-
gyományainak megfelelő igazságszolgáltatási rendszert ala-
kíthat ki.

– Az európai projektnek nyitottabbnak kell lennie, hiszen a
jelenlegi helyzet példa nélküli, és mert több válság torlódott
fel – fogalmazott a miniszterelnök, megemlítve többek között
a migrációs válságot, a Brexitet és az orosz hibrid háborút.
Morawiecki egy biztonságos uniót javasolt, amely megvédi
polgárait a globális vállalatokkal szemben, és ambiciózus ko-

héziós politikával csökkenti a régiók közötti különbségeket.
Lengyelország bezárja az adózási kiskapukat, megoldja az
adóelkerülést, mondta, a passzív igazságszolgáltatásra célozva
mint felelősre.

Több képviselőcsoport vezetője kérdezte a miniszterelnököt
az igazságszolgáltatási rendszer átalakításáról, amely a lengyel
jogállamiságot fenyegeti. A legtöbb képviselő elítélte a lengyel
kormány lépéseit saját hatalmának megszilárdítása érdekében.
A képviselők egyetértettek Morawieckivel a fejlesztési, ener-
giabiztonsági és védelmi kérdésekben, de hangsúlyozták: az
unió a jogállamiságra mint közös értékre épül.

A képviselők emlékeztettek: Európában elsőként Lengyel-
ország alkotmányában jelent meg a hatalmi ágak szétválasz-
tása. Mint fogalmaztak, a bírók nyugdíjba kényszerítése és
politikai ellenőrzés alá vonása nem nemzeti hagyomány kér-
dése. A képviselők ismét támogatásukról biztosították a válto-
zások ellen tüntető lengyeleket. (mózes) 

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

Az EP-képviselők támogatják a lengyel tüntetőket

Mint tegnapi lapunkban hírügynökségi jelentés alapján be-
számoltunk róla, a legfelsőbb bíróság szerdán fejenként öt-öt
évi letöltendő börtönbüntetésre ítélte Szőcs Zoltánt és Beke
István Attilát, a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom
(HVIM) székelyföldi aktivistáit. Az már korábbról ismert,
hogy a két férfit még 2015-ben fogták perbe a hatóságok azzal
a váddal, hogy az az évi december elsejei ünnepségen házi ké-
szítésű bombát akartak felrobbantani Kézdivásárhely főterén.
Első fokon felmentették őket, a vád besorolásának megváltoz-
tatása folytán viszont másodfokon mindkettőjüket ötévnyi le-
töltendő börtönre ítélte a legfelsőbb bíróság. Az ítélet a
politikai és a civil szférában is felháborodást váltott ki.

Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke közösségi oldalán rea-
gált a fejleményekre. A szövetségi elnök szerint Beke István
és Szőcs Zoltán ügyének büntetőjogi besorolását úgy változ-
tatta meg a bíróság, hogy közben nem rendelkezett új bizonyí-
tékokkal. A szövetségi elnök úgy véli, felháborító, hogy az
ügyészség ismét egy egész közösség megbélyegzésére hasz-
nálja az igazságszolgáltatást. 

A politikai és civil szervezetek tárgyalásokat folytatnak az
ügyben való közös cselekvés lehetőségeit keresve – derül ki a
Magyar Polgári Párt tegnap keltezett közleményéből. Megen-
gedhetetlen, hogy terrorizmus vádjával elítéljenek és bebörtö-
nözzenek két magyar embert, olyan körülmények között, hogy
a bíróság a vádlottak valamennyi bizonyítékokra vonatkozó
kérelmét figyelmen kívül hagyva, az ügy besorolását terrorista
cselekedetekké változtatta – írják. Minden eddiginél nagyobb
szükség van az összefogásra és a közös fellépésre. A Magyar
Polgári Párt Kovászna megyei elnökének, Kulcsár Terza-Jó-
zsef parlamenti képviselőnek a kedd esti kezdeményezésére a
politikai és civil szervezetek megállapodtak, hogy ma (sz. m.
tegnap) este Kézdivásárhelyen folytatják a tárgyalásokat, ke-
resik a közös cselekvés lehetőségeit – áll a párt közleményé-
ben.

Szintén a teljes erdélyi magyar közösség megfélemlítésének
szándékára hívja fel a figyelmet az Erdélyi Magyar Néppárt
állásfoglalása. Az egész székely terrorvád koncepciózus volta
nem kétséges. Még nem találkoztunk olyan erdélyi magyar
emberrel, aki ne lenne meggyőződve ennek képtelenségéről.
Éppen ezért szilárd meggyőződésünk, hogy ennek ürügyén
egész közösségünket kívánják megfélemlíteni, szabadsághar-
cát ellehetetleníteni. Nem kétséges tehát: a tegnapi napon az
egész erdélyi magyarságot érte támadás, amely ellen, félretéve
minden pártpolitikai szembenállást, egységesen és határozot-
tan kell fellépnünk – áll a közleményükben, melyből az is ki-
derül, az ügyet nemzetközi szintre viszik. Az Erdélyi Magyar
Néppárt az Európai Szabad Szövetség (EFA) tagszervezetei-
hez fordul segítségért a jogtiprás európai integrációs intézmé-
nyek elé tárása érdekében. Hasonló lépésre kérjük politikai és
civil jogvédő szervezeteinket: használják ki külkapcsolataikat
az ügy nemzetköziesítése érdekében! Jogvédelmi harcunk új

szakaszba lépett. Nem hagyjuk magunkat megfélemlíteni és
nem hátrálhatunk meg! – szögezik le.

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) meg van győ-
ződve arról, hogy – különösen a centenárium évében – a ha-
tóságok mostani döntése nem más, mint nyers és brutális
erődemonstráció, s mint ilyen, a teljes erdélyi magyar közös-
ség ellen irányul. A román államhatalom immár sorozatos pro-
vokációi jól mutatják: nem Beke és Szőcs az, akik a békés
román—magyar együttélést veszélyeztetik, hanem épp az a
román állam, mely 100 év alatt sem volt képes felnőni az eu-
rópai államok színvonalához, s nevetséges, koncepciózus el-
járásokkal riogatja saját állampolgárait. Ennek fényében
egyértelmű: nem Beke István és Szőcs Zoltán tartja félelemben
a lakosságot, hanem épp a román államhatalom az, melynek
így – előbbiekkel ellentétben – komoly felelőssége van a terror
hangulatának megteremtésében, írja a az EMNT közleményé-
ben, amely szerint, erdélyi magyar közösségként minden ren-
delkezésre álló eszközzel tiltakozni kell az eljárás ellen. Ezért
az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács által megkeresett más
civil-politikai és politikai szervezetekkel közösen tüntetést
kezdeményeznek Kézdivásárhelyen, és más típusú akciókat is
tervbe vesznek, melyekkel felhívhatják a figyelmet a román
állam újbóli megfélemlítési akcióira. Az EMNT is mindent
megtesz annak érdekében, hogy Beke István és Szőcs Zoltán
ügye nemzetközi színtéren is kellő figyelmet kapjon.

Szintén a két meghurcolt férfi ügyében való közös fellépésre
szólít fel közleményében az Erdélyi Magyar Ifjak (EMI) is.
Vészjósló kimenetele ez a döntés annak a szánalmas tényke-
désnek, amely már két és fél éve tart. Rettenetes csak belegon-
dolni is abba, hogy összeollózott vádak, koholt bizonyítékok
alapján elhurcolnak két embert, és a legsötétebb ceauşescui
időket idéző módon lefolytatott koncepciós eljárás során el-
ítélik őket. A „Beke-ügy” minden részlete félelmetes. Félel-
metes, mert azt akarják, hogy megijedjünk és
cselekvőképtelenek legyünk. A román államnak az erdélyi ma-
gyarsággal és székelységgel szemben folytatott hadjárata az
eddigi egyik legelszomorítóbb állomásához érkezett. Eddig is
tudatában voltunk annak, hogy az erdélyi magyarok az állam
ellenségeként vannak kezelve szülőföldjükön, de az a mai
napig nem látszott ennyire tisztán, hogy képtelenek vagyunk
megvédeni közösségünk tagjait.

A mai ítélet már nem csak egy vészfénye a kiszolgáltatott
helyzetünknek, mára már ég a ház. Közös kötelességünk, hogy
követeljük mindenkitől, aki minket képvisel, hogy ébredjenek
fel végre, és kezdjék el végezni a feladatukat. Szólaljanak fel,
tegyenek meg mindent, ami hatalmukban áll az igazságtalanul
meghurcolt fiatalok szabadulásáért. Ha nem teszik meg, akkor
nincs helyük a közösségünk vezetésében. Meg kell tudnunk
védeni magunkat, mert ha ismét cinkos módon hallgatunk,
mindannyiunkért jönnek majd – írják az ifjúsági szervezet köz-
leményében. (hírösszefoglaló)

Visszakerül az állam tulajdonába Bánffy Dániel 9323 hektárnyi erdeje
Jogerős bírósági döntés

Visszakerült a román állam tulajdonába több mint
9300 hektárnyi erdő Ratosnya, Gödemesterháza és
Palotailva környékén, amelyeket 2007-ben vissza-
szolgáltattak gróf Bánffy Dániel örököseinek. A 
Giurgiu megyei törvényszék által hozott döntés jog-
erős.

A 9323 hektárnyi erdő visszaszolgáltatására vonatkozó
2007-es döntést 2014-ben óvták meg Vasile-Liviu Oprea volt
Maros megyei prefektus kezdeményezésére, a Szekuritáté Le-
véltárát Tanulmányozó Országos Tanács (CNSAS) által kibo-
csátott dokumentumra hivatkozva. Ebben a dokumentumban
az áll ugyanis, hogy Bánffy Dániel vagyonát nem a kommu-
nista rezsim kobozta el jogtalanul, hanem egy bírói döntés
eredménye, amelyben emberiesség elleni, 1940 és 1944 között
elkövetett bűncselekmények miatt ítélték el a grófot.

A Giurgiu megyei törvényszék alaptalannak minősítette és
elutasította Bánffy Dániel örökösei (Bethlen Anna, Bethlen
Zsuzsanna és Szentkuti Éva) fellebbezését, amelyet a vissza-
szolgáltatási határozatot megsemmisítő bírói döntés ellen nyúj-
tottak be.

A 2007-es visszaszolgáltatási határozat ellen a Maros me-
gyei ingatlanok fölötti magántulajdon jogát meghatározó me-
gyei bizottság nyújtott be óvást 2014. június 24-én, a CNSAS
egyik dokumentumára hivatkozva. A dokumentum a bukaresti
törvényszék 1952. december 3-án hozott büntetőjogi ítéletét
tartalmazza, amely szerint Bánffy Dánielt 8 év kényszermun-
kára és 10 év polgári jogvesztésre, valamint teljes vagyonel-
kobzásra ítélik emberiesség ellen elkövetett bűncselekmények
miatt.

A Maros megyei magántulajdon-bizottság ennek alapján
úgy értékelte, hogy a gróf örököseinek visszaszolgáltatott 9323
hektár erdőterület jogtalanul került vissza Bánffy Dániel le-
származottainak birtokába, mert az elkobzás nem a kommu-
nista rezsim törvénytelen döntése, hanem egy érvényes bírói
döntés alapján történt.

A CNSAS dokumentuma szerint Bánffy Dániel magatartása
a Horthy-korszak idején „szembetűnően ellenkezett Románia
érdekeivel és az erdélyi román lakosság érdekeivel”, és „ezen
magatartással szembefordulva, a román állam elvette Bánffy
Dániel vagyonát”. (Agerpres)



Ez a témája a tegnap ünnepé-
lyes keretek között megnyi-
tott 18. CardioNet kon-
ferenciának, amelyet újdon-
ságképpen a Román Kardioló-
giai Társaság és a Magyar
Kardiológiai Társaság közö-
sen szervezett a MOGYE, a
Marosvásárhelyi Sürgősségi
Kórház és a Cardiomed Orvosi
Központ közreműködésével. 

A széles körű nemzetközi részvé-
tellel zajló négynapos rendezvény
újdonsága, hogy teret biztosít a fia-
tal orvosokból álló marosvásárhelyi
kardiológiai iskola legkiválóbb kép-
viselőinek, hogy bemutassák kuta-
tásaik eredményét – hangsúlyozta
dr. Benedek Imre professzor, aki 
dr. Merkely Béla professzorral
együtt a kongresszus elnöki tisztsé-
gét tölti be. Beszélt az elődökről, a
kezdetekről, majd arról is, hogy mi-
lyen szerepe van a megyei sürgős-
ségi kórház kardiológiai klinikája
keretében kialakított intenzív osz-
tálynak (USTAC), ahol a szívinfark-
tusos és egyéb súlyos állapotban
levő szívbetegek állandó gondozá-
sát és ellenőrzését végzik olyan
eredménnyel, hogy a halandóság az
5,3–5,2 százalékról 2,3–2,5 száza-
lékra csökkent. Szólt kutatási pro-
jektjeik jelentőségéről, a
modellértékű szakmaiságról, amit
más megyékre – ahol a marosvásár-
helyi iskolában képzett szakorvosok
dolgoznak – is kiterjesztettek, majd
köszönetet mondott a magyaror-
szági kollégáknak a támogatásért. 

Premiernek számít, hogy két
szomszédos ország erős kardioló-
giai társasága összefogott a rendez-
vény megszervezése érdekében –
hangzott el prof. dr. Dragoş 
Vineranu egyetemi tanár, a Román

Kardiológiai Társaság elnökének
nyitóbeszédében. Az RKT elnöke
köszönetet mondott dr. Benedek
Theodora professzornak, a rendez-
vény tudományos társelnökének a
szervezésben nyújtott segítségért,
magyarországi kollégáinak és Ro-
mánia Elnöki Hivatala képviselőjé-
nek, valamint Benedek Imre
professzornak. A Magyar Kardioló-
giai Társaság nevében dr. Forster
Tamás szegedi egyetemi tanár a ha-
táron túli orvoskollégáknak és hall-
gatóknak nyújtott szakmai
segítséget említette a romániai ma-
gyar oktatás erősítése érdekében.
Dr. Diana Păun elnöki tanácsos a
modellértékű marosvásárhelyi kar-
diológiai ellátás és kutatás, valamint
a körülötte kialakult iskola fontos-
ságát méltatta. 

– Nem volt könnyű a jelenlegi
színvonalat elérni – vette át a szót
dr. Benedek Theodora professzor, a
kongresszus társelnöke. Visszate-
kintett a 18 éve folyó tevékeny-
ségre, ami nem volt mentes a
küzdelmektől, a nehéz pillanatok-
tól, de szívesen emlékszik a kardi-
ológiai klinika fejlesztése során
elért sikerekre, a megvalósításokra
is. A 18 éve rendszeresen megtartott
konferenciák a híd szerepét töltöt-
ték be a magyar és a román kardio-
lógiai társaságok között, ami
fölösleges harcok helyett a fejlődés
lehetőségét biztosította. Szeretné,
ha ez a modellértékű együttműkö-
dés mind egyetemi, mind városi
szinten megvalósulna – tette hozzá,
majd felsorolta a konferencia leg-

fontosabb témáit, és köszöntötte a
résztvevőket. 

A nyitóünnepségen felszólalt a
Párizsból érkezett dr. Christos
Chatziantonoiu és dr. Daniela 
Bartos egyetemi tanár, volt egész-
ségügyi miniszter, aki elmondta,
hogy szívesen jön Marosvásár-
helyre, mivel értékeli a kardiológiai
klinikán elért eredményeket. 

A nyitóünnepséget követő sajtó-
tájékoztatón dr. Benedek Imre pro-
fesszor az országos és a megyei
egészségügyben vállalt szerepe és a
már említett témák mellett hangsú-
lyozta, hogy a Megyei Sürgősségi
Kórház Kardiológiai Klinikája –
amit nem kell összetéveszteni a
szívsebészettel – felszereltség dol-
gában világszínvonalon áll. A kli-
nika körül kialakult iskola
lehetőséget teremt az intervencioná-
lis szívgyógyászat, a szívgyógyá-

szati képalkotás és a gyermekkardi-
ológia iránt érdeklődő fiatal orvo-
soknak, hogy a szakma
legkorszerűbb ismereteinek az elsa-
játítása mellett színvonalas kutató-
munkában vegyenek részt, amit
nagy lelkesedéssel vállalnak, és a
tíz legtehetségesebb közülük a
kongresszuson is bemutathatta
munkájának az eredményét. A már
végzett szakorvosok pedig Erdély-
szerte folytatják az itt elsajátított is-
meretek gyakorlatba ültetését. A
marosvásárhelyi kardiológiai isko-
lában végzett kutatómunka nem ön-
célú, hanem a betegek érdekeit,
gyógyítását szolgálja – tette hozzá. 

Elhangzott, hogy a 2017 novem-
berében felavatott intenzív osztály,
amelynek korszerű ágyait Benedek
professzor vásárolta, mert a kórház-
nak már nem volt arra pénze, egy
egészségügyi minisztériumi alkal-
mazott gáncsoskodása miatt a mai
napig sem kapott működési enge-
délyt. Holott megnyitása óta több
mint 700 beteget gondoztak a koro-
náriaőrzőben, ahol a súlyos szívbe-
tegek nincsenek kitéve a különböző
fertőzéseknek. Engedély hiányában
az osztály felszerelését nem lehet
bővíteni, és a tervezett országos
programba sem kerülhetnek majd
be, ami pedig sok előnnyel járna.
Benedek professzor kiemelte a ne-
velés fontosságát, elhangzott, hogy
megnyert projektekre épült egy, a
fiatal kutatók munkájának a támo-
gatását célzó projekt, amely új lehe-
tőséget nyit a kardiológiai
diagnosztikában és a pontos kóris-
mézésre alapuló korszerű gyógyí-
tásban. A kutatómunka eredményeit
a rendszeresen megjelenő kiadvá-
nyok tartalmazzák, amelyeket nem-
zetközileg is elismernek – hangzott
el többek között a sajtótájékoztatón.
(bodolai) 
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Fotó: Nagy Tibor

A nyári gyakorlat során is érdekes előadásokat hallhattak az egyetemisták 

Fotó: Bodolai Gyöngyi

Az, hogy Maros megye vissza-
került a fesztiváltérképre, a VIBE-
nak köszönhető, és ezt mi sem
bizonyítja jobban, mint az, hogy ta-
valy Európa legjobb tíz új feszti-
válja közé válogatták be – mondta
Péter Ferenc, a Maros Megyei Ta-
nács elnöke. Azt is megtudtuk tőle,
hogy a Megyei Tanács mindig
örömmel támogatja a rendezvényt,
mivel nemcsak kulturális, hanem
turisztikai szempontból is sokat je-
lent a városnak. 

Claudiu Maior elmondta, tudja,
miből áll a rendezvényszervezés,

és ahhoz, hogy egy fesztivál létre-
jöjjön, számos akadályt kell leküz-
deni. Örvend, hogy idén is van
VIBE Fesztivál, mert úgy gon-
dolja, csak akkor lehet maradandót
alkotni, ha a város közösségei ösz-
szefognak.

A marosvásárhelyi önkormány-
zat RMDSZ-es frakcióvezetője,
Magyary Előd gratulált az igényes
és elegáns szervezéshez, és ígéretet
tett arra, hogy a jövőben is támo-
gatni fogják a fesztivált minden-
ben, amiben csak tudják. 

A felszólalók sorát Sófalvi 
Szabolcs, Marosszentgyörgy pol-
gármestere zárta, akitől megtudtuk,

mennyire vonzó a fiatalok körében
az, hogy Marosszentgyörgy otthont
ad egy ilyen fesztiválnak. Büszke
arra, hogy van VIBE Fesztivál, és
arra is, hogy ez a rendezvény nem-
csak egy koncertsorozat, hanem
számos olyan programot is magába
foglal, ahol a fiatalok szellemi fej-
lődése a cél.

A vasárnapig tartó fesztiválra fo-
lyamatosan érkeznek a résztvevők,
egyre több sátor áll a kempingben,
és egyre többen vetik bele magukat
a VIBE-érzésbe. 

A fesztivál programjai a
www.vibefestival.ro oldalon olvas-
hatóak. 

Elkezdődött a második VIBECsűrszemináriumok 
tizenkettedszer

A szívgyógyászat új távlatai 

Múlt héten zajlott Csíkfalva
községben a több mint egy
évtizedes hagyománnyal ren-
delkező nyárádmenti nyári tu-
dományos rendezvény, a
Csíkfalvi Csűrszemináriumok. 

A rendezvény időpontja egybee-
sik a Sapientia EMTE marosvásár-
helyi tagozata kommunikáció és
közkapcsolatok szakos diákjainak
nyári gyakorlati időszakával, így a
19 hallgató a Ruralitások sokféle-
sége – a falusi világ változásai té-
makörben hat előadást hallgathatott
a téma elismert marosvásárhelyi,
kolozsvári és budapesti szakértői-
től: Vajda András: Falusi közössé-
gek, változó életterek, átalakuló
lokalitások; Jakab Albert Zsolt: Em-
lékállítás és emlékezési gyakorlatok
vidéki környezetben; Gagyi József:
Miért ruralitás?; Oláh Sándor:
Vidék és vidéki földhasználat, föld-
tulajdon; Kiss Dénes: Kastély a fa-
luban. A rurális örökség sorsa; Peti
Lehel: Migráció és pünkösdizmus

intézményesülése. Egy moldvai
roma közösség modernizációs stra-
tégiái címmel tartottak értékes és
érdekes értekezletet.

A táborban a hallgatók a vidék
kulturális, gazdasági, történelmi,
néprajzi, földrajzi sajátosságaival
ismerkedtek meg, hogy felfedez-
hessék a vidék örökségét, tudatosít-
sák az értékeket, és elméleti
ismereteket szerezzenek, tanulmá-
nyozzák a ruralitás fogalmát és
annak modern megközelítését.

A négy nap alatt két műhelymun-
kára is sor került, amelyen a diákok
a közkapcsolatok gyakorlati kérdé-
seivel foglalkoztak, közkapcsolati
stratégiákat és terveket ismertek
meg. Ugyanakkor a nyári terepgya-
korlatuk során 204 kérdőívet töltöt-
tek ki a helyi lakosság körében –
derül ki Kovács Barna projektfele-
lős tanár beszámolójából.

Az idei rendezvényt a Communi-
tas Alapítvány, a Bethlen Gábor
Alap és Csíkfalva önkormányzata
támogatta. (gligor)

(Folytatás az 1. oldalról)



A magyar tudományos világ, a ma-
gyarországi és határokon túli orvos-
társadalom az idén emlékezik meg
Fodor Józsefről (1843-1901) születé-
sének százhetvenötödik évfordulója
alkalmából. Az újkori magyar köz-
egészség-tudomány megalapítója
nemcsak rendkívül gazdag életművet
hagyott maga után, egykori kezdemé-
nyezései, megvalósításai évszázadnyi
távolságból is helytállóak, létezőek.

Munkásságától sok emberöltő választ el
immár. Mégis: ki volt Fodor József? A ma-
gyar közegészségtan megteremtője, a modern
közegészségügy világszerte elismert tudósa,
az egyetemes orvostudomány egyik jelentős
alakja. Rendkívül szerteágazó tevékenységé-
nek eredményeiből előzetesként csak hármat
ragadunk ki: Fodor József a magyar köz-
egészségügy első honoris causa díszdoktori
címének viselője, a világon a másodikként
létrehozott közegészségtani tanszék és intézet
alapító igazgatója, a legelső orvosi (biológiai)
Nobel-díj várományosa.

Annak a – tudományokat, köztük a medi-
cinát is megtermékenyítő – kornak a szü-
löttje, amely a magyar történelmet,
tudományos életet meghatározó egyéniségek
egész sorát adta. Pontosan születése évében
vált hivatalossá Magyarországon az egyete-
meken és a közigazgatásban a magyar nyelv
használata; fiatalkorában azt tapasztalhatta,
hogy egyre nagyobb a társadalom és a kor-
mányzat érzékenysége a népegészségügy
megoldatlan problémái iránt. A mikrobioló-
giai felfedezések nagy korszakában élt, ami-
nek következtében egyes tudományágak
teljesen új alapokra épültek fel. Orvostanhall-
gató volt, amikor létrejött a közegészségtan
mint intézményes forma, orvostudományi
szakágazat. A kor tehát felkínálta a tehetség-
gel megáldott Fodor Józsefnek, hogy a haza,
a szellem és a tudomány iránti elkötelezett-
ségét gyakorlati kezdeményezésekben és
eredményekben gyümölcsöztesse. Elmond-
ható tehát: a kor határozta meg Fodor József
életútját, munkásságát, ugyanakkor Fodor
meghatározta a kor közegészségtan-tudomá-
nyát, annak fejlődését, kibontakozását.

„Fodor József a magyar közegészségügy
firmamentumának [égboltjának – szerk.
megj.] örökké világító csillaga, mely fényével
még hosszú időre jelzi a helyes haladás útját”
– írta róla Melly József.

A továbbiakban Fodor József életének és
munkásságának legfontosabb eseményeit
idézzük fel. A magyar közegészségügy va-
laha élt legismertebb és legnagyobb alakja
1843. július 16-án született a Somogy megyei
Lakócsa községben, a jelenlegi magyar–hor-
vát országhatár közelében fekvő somogyi fa-
luban. Édesapja nagybérlőként kezdte és
vagyonos földbirtokosként végezte életét. 

Fodor József Pécsett érettségizett, majd
1865-ben orvosdoktori, később sebészdok-
tori, szemész- és szülésmesteri oklevelet szer-
zett Budapesten a Magyar Királyi
Tudományegyetemen. Ezt követően rövid

ideig pest-belvárosi halottkém, majd a Szt.
Rókus Kórház boncoló főorvosa. 1869-ben
az egyetem „a tiszti-orvosi eljárás” magánta-
nárául habilitálta, tanársegéd az államorvos-
tani tanszéken.

Életpályáját, elkötelezettségét meghatá-
rozó módon befolyásolta a nála 28 évvel idő-
sebb Markusovszky Lajossal kötött
barátsága. Markusovszky Fodorban látta
megtestesülni a magyar közegészségtan jö-
vőjét. Közbenjárására a fiatal orvos 1870-ben
kétéves ösztöndíjat kapott, és így lehetősége
nyílt a „közegészségtan atyja”, Max Petten-
kofer előadásait hallgatni Münchenben.
Emellett Liebig laboratóriumában dolgozott,
Recklinghausen és Hilger intézetében gyako-
rolta a modern kutatási módszereket, majd
beutazta Ausztria, Németország, Hollandia,
Belgium és Anglia nevezetesebb városait, és
azok egészségügyi intézményeit tanulmá-
nyozta. 

Gazdag tapasztalatok birtokában, visszaté-
rése után, 1872-ben az alig huszonkilenc éves
ifjút az akkor alakuló kolozsvári egyetemen
az államorvostan nyilvános rendes tanárává
nevezték ki. Fodor nagy lelkesedéssel sietett
haza tanszékét elfoglalni, melynek keretei

között lehetőségét látta célja megvalósításá-
nak. Még ugyanazon évben az orvosi rendé-
szet tantárgy mellett a közegészségtan is
megjelent az egyetem tanrendjében. Az okta-
tási tevékenysége mellett 1873-ban megjelen-
tette a Közegészségügy Angolországban,
tekintettel a hazai viszonyokra c., külföldi ta-
nulmányútjainak tapasztalatait összegező
könyvet, amely elnyerte a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia nagydíját.

Fodor lelkes agitációt folytatott a köz-
egészségtannak mint önálló tudománynak az
érdekében. „A közegészségügy a jelenkor
egyik legfontosabb társadalmi kérdése. Ter-
mészetes következménye ez annak, hogy az
emberi nem észreveszi a betegségek, járvá-
nyok által okozott nyomort, méltányolja az el-
haltak, betegek, munkaképtelenek anyagi,
szellemi és erkölcsi értékét, továbbá, hogy
azok ellen babona helyett a természettudomá-
nyokhoz és önerejéhez fordul” – írta 1874-
ben Trefort Ágoston vallás- és
közoktatásügyi miniszterhez intézett felter-
jesztésében. Markusovszky Lajos akkori
egészségügyi államtitkár előrelátása és hatá-
rozottsága tette lehetővé, hogy 1874. szep-
tember 29-én – Pettenkofer müncheni

intézete után Európában és a világon máso-
dikként – Fodor József megalapíthatta a Ma-
gyar Királyi Tudományegyetem Orvosi
Fakultása Közegészségtani Tanszékét, és két
évre rá Közegészségtani Intézetét.

Tanársága első évében magyar és német
nyelven megjelentette a Közegészségtani tan-
szék és központi észlelde c. tanulmányát,
melyben a közegészségügy országos tudomá-
nyos központi intézetének a létrehozását sür-
gette. A közegészségtani tanszéken intenzív
kutatómunkát indított be. Nagyarányú kísér-
leteket folytatott a levegő, víz és talaj köz-
egészségügyi jelentőségének a kimutatására,
kiterjedt epidemiológiai felméréseket végzett
a budapesti viszonyok megismerésére. Sze-
repet vállalt az 1876-ban megszületett köz-
egészségügyi törvény kidolgozásában, amely
a korabeli Európa legkorszerűbb ilyen jogal-
kotása volt. Újabb külföldi tanulmányutakat
tett, részt vett külföldi egészségügyi kiállítá-
sokon és kongresszusokon, megismerkedett
és szakmai kapcsolatba került számos elis-
mert szakemberrel. 

Munkássága számos elismerésben, egye-
sületszervező és szaklapíró-szerkesztő tevé-
kenységekben domborodott ki. 1881-ben az
Egészségtani kutatások a levegőt, talajt és
vizet illetőleg c. könyve megkapta a Magyar
Orvosok és Természetvizsgálók Temesvári
Vándorgyűlésének a pályadíját. 1880–87 kö-
zött a korabeli természettudományi ismeret-
terjesztés legfőbb fórumának, a
Természettudományi Társulat Közlönyének
főszerkesztője, 17 éven át a Társulat főtitkára.
1882–1897 között az Orvosi Hetilap Köz-
egészségügyi és Törvényszéki Orvostan mel-
lékletének szerkesztője, ezáltal közérdekűvé
tette a higiénés ismeretek terjesztését.

1886-ban Markusovszky Lajossal közösen
megalapították a legfőbb feladatnak a felvi-
lágosító munka megszervezését tekintő Or-
szágos Közegészségi Egyesületet (a Magyar
Higiénikusok Társasága elődjét), melynek
Fodor József 1893-ig főtitkára, később el-
nöke volt. „Az egészségtani ismeretek ter-
jesztésére, s a közegészségügy érdekeinek
előmozdítására” Fodor József megalapította
az egészségneveléssel foglalkozó Egészség c.
folyóiratot, melyet 1896-ig szerkesztett.

1883-ban a Magyar Tudományos Akadé-
mia levelező tagjává, két év múlva pedig ren-
des tagjává választotta. A belga, a spanyol, a
német, a finn, az olasz és az angol orvosi aka-
démiák és higiénikus társaságok rendes vagy
tiszteleti tagsággal tüntették ki, amelyek
közül a legbüszkébb az 1891-ben kapott
cambridge-i egyetemi díszdoktorságra lehe-
tett.

Érdemei hazai elismerését bizonyítja, hogy
jó néhány társulat alapító, rendes vagy tisz-
teleti tagjai között találjuk, mint az Országos
Közegészségügyi Tanács, Magyar Szt. Ko-
rona Országai Vöröskereszt-Egyesülete, Bu-
dapesti Kir. Orvos-Egylet, Budapesti
Mentő-Egyesület, Budapesti Fogász-Egyesü-
let, Magyar Könyvkiadó Társulat vagy éppen
a Kolozsvári Orvos-Természettudományi
Társulat.

(Folytatjuk)

2018. július 6., péntek _______________________________________________ SZÍNES VILÁG __________________________________________________ NÉPÚJSÁG 5

XIV. évf. 26. (623.) szám, 2018. július 6., péntek

Dr. Ábrám Zoltán

Fodor József, a magyar közegészségtan megteremtője



Sorozatunkkal 990 év erdélyi nagyja-
ira emlékezünk, akikről talán nem tu-
dunk semmit, de ők tették naggyá
Erdély kultúráját, tudományát vagy
vitték el hírét a nagyvilágba, s tetemes
részt vállaltak az egyetemes magyar
kultúra és tudomány gazdagításában.
(Forrás: Magyar életrajzi lexikon, 1000–
1990. Főszerkesztő: Kenyeres Ágnes)

DEMETER JÁNOS (Kerlés, 1908. júl. 6.
– Bp., 1988. júl. 6.): romániai magyar jogász,
egyetemi tanár. Tanulmányait a kolozsvári
egyetemen végezte, jogtudományi doktorá-
tust szerzett 1932-ben. Alapító tagja volt az
Erdélyi Fiatalok c. kolozsvári egyetemi lap-
nak. 1931-től az Ellenzék belső munkatársai
közé tartozott. A harmincas években kapcso-
lódott be a munkásmozgalomba. Megalapí-
tója és szerkesztője a Falvak Népe c. radikális
parasztlapnak (1932-33). Kolozsvárott
ügyvédként dolgozott. 1944 végén a Magy.
Népi Szövetség (MNSZ) egyik vezetője volt,

Kolozsvár alpolgármestere. 1945-től az
állam- és jogelmélet tanára a Bolyai Egyetem
jogi karán, dékán, prorektor, nemzetgyűlési
képviselő. Alkotmányjogászként részt vett az
1948. és 1962. évi alkotmány magyar nyelvű
kommentárjainak megszerkesztésében. 1948-
ban hazaárulás vádjával letartóztatták, és sú-
lyos börtönbüntetésre ítélték a Magyar Népi
Szövetség többi vezetőjével együtt. 1965-
ben, rehabilitálása után visszatérhetett a tu-
dományos életbe. 1969-től 1976-ig a magyar
nemzetiségű dolgozók tanácsának kolozsvári
elnöke. Román nyelvű jogbölcseleti munkáit
a hatvanas években többnyire társszerzőkkel
írta. A Korunk és a napisajtó közölte publicisz-
tikai írásait, úti jegyzeteit. Tudományos tevé-

kenysége középpontjában a nemzetiségi jogok
védelme állt. M.: A „Harmadik Birodalom”
Romániában – Mit hoz a román szélsőjobbol-
dal a kisebbségnek? (Kolozsvár, 1933); A
nemzetiségi kérdés a Dunavölgyében és a
Szovjetunióban (Kolozsvár, 1945); A nemze-
tiségi nyelv a közigazgatásban (Kolozsvár,
1946); Alkotmányunk hiteles román és ma-
gyar nyelvű szövege (Kis Gézával, Kohn Hil-
lel, Bukarest, 1949); Az állam és a jog elmélete
(I-II, Kolozsvár, 1951); A román alkotmány
fejlődése 1947-től 1957-ig (társszerzőkkel,
Bukarest, 1957); Századunk sodrában. Vissza-
emlékezések (Bukarest, 1975); A nemzetisé-
gek egyenjogúsításának útján (Bp., 1983).

(Folytatjuk)

Híres erdélyi magyarok (1000–1990)

Levendula, levendula,
fanyarédes animula,
lettél lila lángfurulya,
mert perzsel vad kánikula.

Levendula. Köszöntsük Keresztury
Dezső versével az év gyógynövényét! A Ma-
gyar Gyógyszerészeti Társaság Gyógynö-
vény Szakosztálya 2013-tól évente
megnevezi az év gyógynövényét. Az idén a
választás a levendulára esett. Évről évre ez-
által újabb gyógynövényre irányul a figye-
lem.

A divat nagy úr. Míg a tulipán, a rózsa és a
muskátli évszázadok óta minden kertben vi-
rágzik, a gyöngyvirág imádata sajnálatosan
megkopott, és sárgaviolát, százszorszépet,
nefelejcset, búzavirágot csak a nagyon ha-
gyománytisztelő kertekben lehet olykor fel-
fedezni. A valódi levendula napjaink egyik
legnépszerűbb gyógynövénye.

Kék a lába, zöld a szárnya,
a madár beh gyöngyön járja:
vele hívó szép dalára
vén szívem is lépne párba.

Az ajakosvirágúak (Labiatae) családjába
tartozó örökzöld a Mediterráneumban, Ázsia
nyugati tájain és Kelet-Indiában vadon terem.
Nem is egy fajról van szó. A nemzetségnek
21 faját, illetve alfaját és hibridjét ismerjük.

A valódi levendula, más néven keskenyle-
velű levendula (Lavandula angustifolia) 40-
60 cm magas, félgömb alakú félcserje.
Virágai június végén, július elején nyílnak.

A Földközi-tenger partvidékén már az ős-
korban gyűjtögették kékeslila virágát. Kr. e.
600 körül érkezhetett a görög Hyeres-szige-
tekről Dél-Franciaországba. Provence szelíd
dombjain milliószámra csábítja a kultúrtáj-
kedvelőket. Két éve alkalmam volt virágzás
idején arrafelé járni.

A Kárpát-medencébe először 1920-ban te-
lepítettek nagyobb levendulaültetvényt a Ti-
hany-félszigeten, ahol bőséges virágtermést
hoz. Manapság a legnagyobb levendulater-
melő a pannonhalmi apátság gazdasága, ahol
mintegy héthektárnyi ültetvényt gondoznak,
s a virágokból illatszereket, mézet, bort ké-
szítenek, de jelentős a kőrishegyi levendulás
is. S ma már idehaza, a Maros és a Kis-Kü-
küllő mentén is egyre-másra új s új telepítvé-
nyek jelennek meg.

Nálunk főként a francia levendulát ter-
mesztik és ültetik. A ház körüli virágosker-
tekben is. A Kárpát-medence egész területén

megél. Szereti a napos, meleg helyet. Virágai
0,6-3% illóolajat tartalmaznak.

A VIII. Magyar gyógyszerkönyv szerint
szárított virága és a belőle nyert illóolaj hiva-
talos drog. Hatás szempontjából a legfonto-
sabb a növény illóolaja. A levendulaolaj
legjelentősebb összetevői a linalool és a lina-
lil-acetát.

Hatásosságát nyugtalanság, álmatlanság és
emésztési panaszok kezelésében tudományos
bizonyítékok is igazolják. Nyugtató, elalvást
segítő hatása nem csak az illóolaj inhalálásá-
val érvényesül, teaként alkalmazva, illetve a
gyógyszerkönyvi minőségű illóolajból 1-4
csepp kockacukorra cseppentve fogyasztva
hasonló hatást vált ki. Nyugtató fürdőhöz 20-
100 g levendulavirágból készíthetünk 2 liter-
nyi főzetet. Az elalvást segítő, valamint
molyriasztóként is felhasznált levendulapár-
nák Európa-szerte népszerűek. Régóta hasz-
nálják a fehérneműszekrények illatosítására
is. Lassú tűzön égetett olajával illatosíthatjuk
a levegőt. Hatásos szúnyog-, muslinca- és
légyriasztó.

Jelenleg vizsgálatok folynak a levendula-
virág ígéretes antibakteriális, antioxidáns,
sebgyógyító, gyulladáscsökkentő és fájda-
lomcsillapító hatásaival kapcsolatban is.

A levendulaolajat az aromaterápiában is
használják, valamint az illatszeripar fontos
alapanyaga. A kozmetikai iparban gyakran a
hibrid Lavandula x intermedia fajt alkalmaz-
zák, amely könnyebben termeszthető és ma-
gasabb az illóolaj-tartalma.

Fenn az égen sűrű csillag,
lenn fekete falu falvak:
éj ködében tarló, parlag,
jobb ki békén hazaballag.

A levendula évszázadok óta a tisztaság, a
hűség és az állhatatosság jelképe.

Levendulaillat illan,
az a madár meg se cikkan,
de ami volt mégis itt van
híven őrzött álmaimban.

Ókori históriák lejegyzik, hogy az egyip-
tomiak, a föníciaiak és Arábia népei a nö-
vényt mumifikálásra és illatosításra
használták. A Római Birodalomban a leven-
dulaolajat a közfürdők vizébe keverték, be-
dörzsölték vele testüket, de ízesítették vele
ételeiket és szétpermetezett esszenciájával
frissítették a levegőt. Kétféle nyelvi értelme-
zés is alátámasztja, hogy a rómaiak adták a
nevét (lavare – mosni, vagy livendula – fakó-
kék).

A keresztény legendáriumok
az Édenkert egyik megmaradt
virágának írják. Kedves legenda
szól arról, hogy Szűz Mária le-
vendulabokorra helyezte a kis
Jézus ruháját száradni, és ettől a
bokor virágai lelket felvidítóan
kezdtek illatozni.

Régi szokás levendulakeresz-
tet akasztani az ajtó fölé a ház
védelmére.

A reneszánsz Európában a
mosónők levendulával illatosí-
tották a fiókokat, és levendula-
bokrokon szárították a ruhákat,
emiatt lavender-nek nevezték
őket.

Ma már nehezen eldönthető,
hogy az ókorban-középkorban a
jelenleg elterjedt keskenylevelű
levendulát vagy valamelyik
rokon faját használták-e. A va-
lódi levendula Benedek-rendi
szerzetesek révén terjedt el Eu-
rópában. A XV. századtól dísz-
és aromanövényként Magyaror-
szágon is ültetik. A Pannon-
halmi Főapátság kertjében a
XVII. század óta terem a nö-
vény.

Talán csak egy pillantásra
megéled az éj varázsa:
virággal telik a váz, ha
szívós élet lobban lángra.

A tömött levelű levendulabokrokból kie-
melkedő fürtös fejű lila virágok sora nemcsak
szemet nyugtató, hanem illata a görcsös ag-
godalmakat feledteti, ellazítja a testet és segít
a gondolatok kitisztításában. Egy levendula-
sor bölcs elmélyüléshez segítheti a füvész-
kertben szemlélődőt.

Lazán elhelyezve tálcán vagy felfüggesz-
tett csokrokban is száríthatjuk. A leveleket
friss vagy szárított felhasználáshoz virágzás
előtt kell szedni.

Virágai vonzzák a méheket. Kertben más
növény – általában rózsa – mellé ültetve elűzi
a levéltetveket.

A levendulavirág volt az alapanyaga az
első parfümnek, amelyet már Nagy Katalin
cárnő, Nagy Frigyes német császár és J. W.
Goethe is sokra becsült, Napóleon pedig a
levendulaolajat kockacukorra csepegtetve
csemegeként fogyasztotta. Ez az olaj a leg-
főbb alkotóeleme – a citrom, a keserű narancs
és a bergamott mellett – az eredeti a kölnivíz-
nek (Eau de Cologne) is. A máig titkos recept
alapján készülő kölnivizet egy szerzetes ta-
lálta fel, és ezt ajándékozta Wilhelm Mühl-
lenz kölni kereskedőnek, aki felismerte a

jelentőségét. A napóleoni hábo-
rúk idején a franciák elfoglalta
Kölnben a városparancsnok arra
utasította katonáit, hogy a jobb
eligazodás érdekében minden
lakóházat számmal lássanak el.
Mühllenz úr háza a 4711. szá-
mot kapta – innen számítják a
kölnivíz máig használatos 4711
márkanevét.

Villik tánca hív már útra,
s valami megárad újra:
telt szívem veled virulna
levendula, levendula.

Idén június 29-én volt Maros-
vécsen a híres cseresznyevásár.
Vajon lesz-e évtizedek múlva
hasonló ünnepe mifelénk a le-
vendulának is? Kultúr-termé-
szetvédelme?

Tapasztalható némi elmozdulás ez irányba.
Nincs tíz napja, hogy a marosvásárhelyi ta-
nács jóváhagyta azt az RMDSZ által benyúj-
tott tervezetet, amely a Bulevárdot
természetvédelmi övezetté nyilvánítja. A ha-
tározattervezetet egyhangúlag szavazták meg
az önkormányzati képviselők. A nyugati os-
torfák tehát megmaradnak, illetve az öreg fák
helyére csak nyugati ostorfákat szabad ül-
tetni. Így városunk egyik büszkesége, Eu-
rópa egyik legromantikusabb és legszebb
sétánya megmarad.

Tenger kéj veszen körűl,
Közepében lelkem fürdik...
A madár röpűlt csak eddig,
Most az ember is röpűl! 

– július második vasárnapja vasutasnap. Jut
eszembe Petőfi Sándor 1847. decemberében
írt Vasúton verse – 

Nyílsebes gondolatunk,
Késő indulánk utánad,
De sarkantyúzd paripádat,
Mert elérünk, elhagyunk!

Hegy, fa, ház, ember, patak
És ki tudja, még mi minden?
Tűnedez föl szemeimben
S oszlik el, mint köd-alak.

(…) Száz vasútat, ezeret!
Csináljatok, csináljatok!
Hadd fussák be a világot,
Mint a testet az erek.

Ezek a föld erei,
Bennök árad a müveltség,
Ezek által ömlenek szét
Az életnek nedvei.

Miért nem csináltatok
Eddig is már?... vas hiányzott?
Törjetek szét minden láncot,
Majd lesz elég vasatok.

Maradok kiváló tisztelettel.
Kelt 2018-ban, áldás havának 6. napján
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Kiss Székely Zoltán

Száz vasútat, ezeret

Levendula – lila lángfurulyákat perzsel a július eleji kánikula

Összeállította: Kuti Márta

A természet kalendáriuma (CCCXIV.)



A 2018-as Székely Vágtán 26 lovas áll rajthoz:
15-en a Székely Vágta futamán a Nemzeti Vág-
tára való kijutásért küzdenek, 11-en a Góbé futa-
mon vesznek részt. Minden idők legerősebb
futamaira készülhetünk, hiszen jó néhány Székely
Vágta-nyertes galoppozik, és mind arra töreksze-
nek, hogy megismételjék győzelmüket. Nagy
visszatérője a lovas versenynek Fazakas Géza és
Gamma, akik bizonyára szintén nyerni jönnek.

Szép eredmények születtek, ami az idei Szé-
kely Vágtán induló lovasokat illeti. A versenyzők
felének van már valamilyen helyezése a futamo-
kon, a többiek szintén rutinos lovasok, tehát jól
ismerik a pályát, és azt is tudják, milyen adottsá-
gokkal lehet Székely Vágtát nyerni. Így az izgal-

mas futamok borítékolhatók, de hogy Berde Lo-
ránd vagy Fazakas Géza dupláz-e, esetleg Zsig-
mond János tripláz, ezt már csak a jövő hét végi
verseny dönti el. Mellettük galoppoznak majd a
szintén helytartók, Bartha Ferenc, László Pál,
Ugron Attila és Tóth Barna is, közülük a gyergyó-
szentmiklósi induló, László Pál ezúttal új lóval,
Kemesével próbál szerencsét. A Góbé futamon is
erős a mezőny: Bálint András és Szellő – kétsze-
res győztesek – ismét indulnak, de starthoz áll Dá-
riusz is, a 2016-ban leggyorsabb ló a futamon. 

A Székely Vágtán 10 Kovászna megyei és öt
Hargita megyei település lovasa vesz részt, a
Góbé futamon hét Kovászna megyei és négy Har-
gita megyei versenyző indul. (közlemény)
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26 versenyző indul a Székely Vágtán

A nagy közönségsikert arató Ol-
vasni jó! (a Marosvásárhelyi
Nemzetközi Könyvvásár himnu-
sza) és a Szörnyeteg című dalai
után új magyar nyelvű klippel je-
lentkezik Vizi Imre, ismert erdé-
lyi magyar előadó.

A Nélküled egy igazi nyári popslá-
ger, amely a valódi érzelmekről, az
őszinte párkapcsolat nehézségeiről,
ugyanakkor ennek örök értékeiről szól
fiatalosan, fiataloknak.

A Voice – Romania (Vocea Romă-
niei) tehetségkutatón és az Eurovízión
ismertté vált zenész-énekes saját dala-
iban sikerrel ötvözi a magyar könnyű-
zenei hagyományok, valamint a soul,
az RNB, a funk és a dzsessz elemeit,
sajátos hangzásvilága és a dalaiban
megfogalmazott üzenetei révén egyre

népszerűbb a romániai, magyarországi
és egyre inkább a nemzetközi közönség
körében is.

Vizi Imre ugyanakkor az önálló er-
délyi magyar könnyűzeneipar és a ma-
gyar előadók elszánt támogatója is:
hisz abban, hogy komoly potenciál rej-
lik az itthoni magyar könnyűzenében,
hiszen rengeteg tehetséges zenekar és
előadó van, akiknek itthon kell megte-
remteni az alkotáshoz és az érvényesü-
léshez szükséges társadalmi
feltételeket. Producerként több hazai
előadó munkáját segítette, mint például
a Titán zenekar, Sipos Tiffany, Molnár
Jocó stb., másrészt a befutott román
sztárok dalaiban is közreműködik.

Az új videoklip elérhető itt:
https://www.youtube.com/watch?ti

me_continue=1&v=QcYrbrA07W4

Megjelent Vizi Imre 
legújabb magyar nyelvű klipje

A székely népviselet, népdal és néptánc legna-
gyobb ünnepévé nőtte ki magát az Ezer Székely
Leány Napja, amelyet idén július 7-én, szombaton
tartanak meg a csíkszeredai Szabadság téren és a
csíksomlyói Nyeregben.

A szervezők és társszervezők a csíkszeredai városházán
július 4-én, szerdán sajtótájékoztatón ismertették a progra-
mot, valamint a szervezés részleteit. Az esemény egyik társ-
szervezője Hargita Megye Tanácsa – 20.000 lejjel támogatja
a rendezvényt –, a sajtótájékoztatón az intézményt Barti Ti-
hamér alelnök képviselte. 

A sajtótájékoztatón Ráduly Róbert Kálmán, Csíkszereda
polgármestere, Füleki Zoltán alpolgármester, András Mihály,
a Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes igazgatója és Fe-
rencz Csaba, az idei házigazda település, Csíkpálfalva község
polgármestere nyújtott tájékoztatást a rendezvényről. A rész-
letes programot Gábos Bakó Rozál, a Hargita együttes mun-
katársa ismertette.

Barti Tihamér alelnök elismerően szólt arról, hogy az Ezer

Székely Leány Napja az egyik legsikeresebb hagyományőrző
rendezvény. 

– Az Ezer Székely Leány Napja a hagyományőrzés szem-
pontjából közösségeket köt össze értékeink megélésére. Örö-
münkre szolgál, hogy Hargita megye testvérmegyéi is egyre
nagyobb érdeklődést mutatnak, és több küldöttség vesz részt
a székely leányok ünnepén. Ez évben két Tolna megyei nép-
tánccsoport is fellép a csíksomlyói Nyeregben – mondta el a
sajtótájékoztatón Barti Tihamér alelnök.

Hargita megye testvérmegyéjéből, Tolna megyéből a ka-
kasdi és a bonyhádi bukovinai székelyek hagyományőrző
néptánccsoportja mutatkozik be a közönség előtt.
A Székely Népviselet Napja

A Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes a tavaly útjára
indította a Székely Népviselet Napját, melyet minden évben
az Ezer Székely Leány Napja előtti pénteken ünnepelnek. A
kezdeményezéshez már a tavaly csatlakozott Hargita Megye
Tanácsának munkaközössége is.

Július 6-án, ma délelőtt 10 órai kezdettel a Hargita együttes

tagjai közös táncot kezdeményeznek azokkal, akik székely
viseletben érkeznek Csíkszeredába, a Szabadság térre. Ezt
követően közös fotó készül a viseletbe öltözöttekkel.

A Székely Népviselet Napján készült fényképeket várják
az ezerszekely@gmail.com e-mail címre vagy az együttes
Facebook-oldalára, üzenetben:
https://www.facebook.com/hargitaegyuttes/.
Gazdag programkínálat 
a Nyeregben

Az idei rendezvényen huszonhét hagyományőrző és ifjú-
sági néptánccsoportnak biztosítanak színpadi fellépést, az ed-
digi visszajelzések alapján 780 fellépője lesz a
rendezvénynek. A műkedvelő tánccsoportok mellett gálamű-
sorral készül a Bekecs Néptáncszínház és a Hargita Nemzeti
Székely Népi Együttes is. A nyárádszeredai Bekecs Néptánc-
színház 14 órától mutat be részletet az Ember az embertelen-
ségben című előadásából. 16 órától részletet láthatnak az
érdeklődők a Hargita együttes Örökség című előadásából. 

A rendezvény idején a népviseletmustra sátorban Csíkpál-
falva község népviseleteiből kiállítás lesz lát-
ható, valamint betekintést nyerhetnek az
érdeklődők a szövés és a népviselet-készítés
világába.
Gyermekfoglalkoztató kézművessátor

Idén a rendezvényt gyermek- és ifjúsági
foglalkoztató sátorral bővítik. A kézműves-
foglalkozásokat a Fészek Tanoda, a Hargita
Megyei Művészeti Népiskola, Ádám Katalin
és csapata, Büte Arnold csíkrákosi szobrász és
asztalos, csíkpálfalvi pedagógusok és kézmű-
vesek, valamint a Hargita Nemzeti Székely
Népi Együttes munkatársai tartják.
Népviseletbe öltözöttek regisztrációja

A népviseletbe öltözött résztvevők 12.30-
tól 16.30-ig iratkozhatnak fel a regisztrációs
sátorban. 16.30-kor kezdődik a közös játék és
tánc, majd 17 órától kerül sor a közös fotó el-
készítésére. 

„A hét végén a székely leányoké a főszerep.
Látogassunk ki minél többen a csíksomlyói
Nyeregbe!” – fogalmazott közösségi oldalán
Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának
elnöke. (közlemény)

Gazdag programkínálat az idei Ezer Székely Leány Napján
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Marosvásárhely,
Győzelem tér 

18. szám, 

www.bookyard.ro

A megjelölt sorokban, oszlopokban szereplő helyes megfejtéseket július 19-ig a
Népújság címére (Dózsa György u. 9. szám) beküldők – két személy – egy-egy
könyvet nyerhetnek. A pályázati szelvényt kérjük kivágni és a borítékra ráragasz-
tani. (Egy borítékban csak egy pályázati szelvény szerepelhet.) 

A két rejtvény azonos számú meghatározásait keverve közöljük. A megjelölt
négyzetekbe kerülő betűket folyamatosan összeolvasva Bret Easton Ellis amerikai
író egyik művének a címét kapjuk. Könnyítésül egy betűt előre beírtunk.

VÍZSZINTES: 1. Bűnbak, mártír – Betegszállító eszköz. 7. Állóvíz – Apadni kezd! 8.
Gábor Áron fegyvere – … megvénülünk (Jókai). 9. Luxemburgi, máltai és thaiföldi gép-
kocsijelzés – Nielló-darab! 11. Egyik oldal – Nyak része! 12. Kívánság – Piramis alakú
mértani test. 14. Patás állat – Helyhatározó rag. 15. Esőkabát – Vezekel, sajnál. 18. Csahol
– Diadalmaskodik. 19. Előbbre jut – Matéria. 22. Német személyes névmás – Fába vés.
23. Húsételféleség – Takarmánynövény. 25. A panasz szava – Becézett női név. 27. Csúnya
– Húst fűszerez. 28. Bálványoz, csodál – Öltöny. 30. Magunk – Végtelen láp! 31. Na-
rancssárga pigment – Sportpálya.     

FüGGőLEGES: 1. Diagonális – Zörej, nesz. 2. Mákony – Ráérős, nehézkes. 3.
Ember, románul – Adás közepe! 4. Fekvőbútor – Zambiai, olasz és belga autójelzés. 5.
Ócsárol, szid – Noé „kikötője”. 6. Házhely – Alaszkai folyó. 10. Keverék – Okul. 13. Kor-
mánypálca – Fehér … (J. London). 16. Rádiólokátor – Sírás, zokogás. 17. Nincs mit ennie
– Mágia, bűbáj. 20. Unszol – Zamat. 21. Katlan, üst – Gyakorlottság, jártasság. 24. Vízi-
labda – Kaucsuk. 26. Veszteség – Csernátoni várrom. 29. Ady egyik álneve – Skálahang.  

Koncz Erzsébet

A JÚNIUSI ÉVFORDULÓK (2.)
című pályázat nyertesei:

KISS ERNŐ, Marosvásárhely, 
Széchenyi u. 15. sz.

SZŐCS ANNA, Marosvásárhely, Parângului u. 32/12. sz.
A pályázati rejtvény megfejtése:

SALGÓ; BODA; SZELE; ELLIOTT; ANGSTER;
LANDSTEINER; GENERSICH.

Kérjük a nyerteseket, 
vegyék fel a kapcsolatot Borbély Ernővel 

a 0742-828-647-es telefonszámon.

Megfejtések
a június 29-i 

számból:

Klasszikus (ikrek): A tenger
Skandi: Én csak most egy pár
napja tudtam meg, hogy a fele-
ségem néha épp veled csal meg.
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Szerkeszti: Kiss Éva 807.

VÍZSZINTES: 1. Drámaíró, Shakespeare előfutára, 425 éve halt meg (Christo-
pher). 7. Uncle…, USA-szimbólum. 10. Shakespeare légi szelleme. 11. Szamoai pénz.
12. II. …, drámája 1592-ből. 16. Egyedül, másoktól eltérően. 18. Lengyel autójel. 19.
A nóta vége! 20. Német műdal. 22. Taszigál. 24. Testfelépítés. 26. Német tojás. 28.
Beszeg! 29. A Volgába ömlik. 30. Hónap (francia). 31. Botszerű támasz. 33. Hatvan-
percnyi. 34. Határtalan telek! 35. Juh. 36. … Appia, órómai út. 37. Életút. 39. Juhász
Gyula múzsája. 41. Na, mi lesz? 43. Paripa. 45. Lusta. 47. Előtag: levegő. 49. A szabadba.
50. Jókívánság. 52. Segítség (angol). 54. Pest megyei város. 56. Drámája 1588-ból.

FüGGőLEGES: 1. Gyártott, készített (angol). 2. Az argon vegyjele. 3. Rikácsolni
kezd! 4. Egy csapással a földre ver. 5. Újságcikket vágó. 6. Népre vonatkozó előtag. 7.
Francia rt. 8. Dél-amerikai lámafajta.  9. A …, drámája 1590-ből. 13. Énekel. 14. Spanyol
író (Leopoldo). 15. Ritenuto (zenei jelzés). 17. Ábrahám …, bibliai díszhely. 19. Első,
kétrészes drámája. 21. Kedves (angol).  23. Délszláv férfinév. 25. Szép táj jelzője. 27.
Dél-amerikai birodalom volt. 31. Kisasszony (angol). 32. Észak-amerikai állam. 33. Az
oxigén és a jód vegyjele. 35. Bretagne-i város. 36. Békaféle. 38. A. Christie regénye. 40.
Tiltószó. 42. Van esze. 44. Dizolvál. 46. Kopasz. 48. Kelet (német). 51. Skálakezdet. 53.
Monte Cristo várbörtöne. 55. Beszúr!

L.N.J.
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A múlt szombattól keddig
rendezett nyolcaddöntők
során tovább emelkedett az
oroszországi labdarúgó-vi-
lágbajnokság gólátlaga,
amely így már megközelíti a
négy évvel ezelőtti, brazíliai
tornáét.

A csoportkör 48 találkozója
során 2,54 találat született mérkő-
zésenként, míg a legjobb 16 között
lejátszott nyolc meccsen átlagosan
pontosan három gól esett. Így a 
gólátlag 2,61-re emelkedett, amely
már csak hat századdal marad el a
2014-es vb-től. Ugyanakkor a mos-
tani szám jobb, mint a 2002-es, a
2006-os és 2010-es világbajnok-
ságé.

A 11 város 12 stadionjában
eddig 2.576.584 néző tekintette
meg az összecsapásokat, ami
46.010-es átlagot jelent. Utóbbi
szám is emelkedett a kieséses sza-
kaszban, de így is elmarad az el-
múlt három vb nézőszámától, ami
elsősorban a létesítmények befoga-
dóképességével magyarázható. A
nemzetközi szövetség (FIFA) szer-
dán azt is közölte a kimutatásában,
hogy a hetedik, Szentpéterváron
rendezett nyolcaddöntőn az eddigi
21 világbajnokság összesítve át-
lépte a 40 milliós nézőszámot.

Az már biztos, hogy európai

vagy dél-amerikai győztese lesz a
vb-nek, ahogy eddig mindig,
ugyanis előbbi kontinenst hat,
utóbbit két csapat képviseli a ne-
gyeddöntőben. Ilyen elosztás 1998-
ban és 2006-ban fordult elő, négy
éve pedig négy európai gárdára
három dél- és egy közép-amerikai
jutott. A legjobb 16 között először
fordult elő, hogy három párharc is
11-esekkel dőlt el.

A legtöbb gólt (tizenkettőt) to-
vábbra is Belgium szerezte, azaz
mérkőzésenként háromszor volt
eredményes, s mivel Uruguay 2-1-
re nyert Portugália ellen, így már
nincs olyan csapat, amely nem ka-
pott gólt. Egyet az „urukon” kívül
Brazília engedett az ellenfeleinek.
Érdekesség, hogy a csoportkörben
százszázalékos három gárda, Uru-
guay, Belgium és Horvátország
mindegyike továbbjutott, de utóbbi
11-esekkel, így már nem tekinthető
„hibátlannak”.

Az 56 meccsen összesen 28 bün-
tetőt ítéltek a játékvezetők, s ennek
éppen 75 százalékát, azaz 21-et ér-
tékesítettek, a nyolcaddöntőkben
ugyanez volt az arány négyből há-
rommal. Kiugróan magas az öngó-
lok száma, mostanáig tíz született,
a nyolcaddöntők során egy. Ugyan-
akkor a korábbi tornákhoz képest
jóval kevesebb a piros lap, eddig

mindössze négy futballistát állítot-
tak ki, az elmúlt nyolc meccsen
pedig egyet. Az elmúlt öt vb-n min-
dig legalább tíz játékos kapott piros
lapot, ebből négy esetben pedig 17
felett volt a kiállítások száma.

Ami érdekességként még kie-
melhető, hogy a második félidőben
sokkal több gól születik: míg az
első 45 percben 54-szer, addig a
másodikban 92-szer rezdültek meg
a hálók. A szünetben még 22 mecs-
csen volt 0-0 az állás, de lefújáskor
már csak egyetlenegyen. A hosz-
szabbításokban is sok találat esik,
az első játékrész ráadásában ugyan
csak három, de a másodikéban 19.

Az oroszországi világbajnokság
mától a negyeddöntőkkel folytató-
dik.

A futball az érzelmek tengerét
jeleníti meg, kiváltképpen egy
labdarúgó-világbajnokságon
– nincs ez másként az orosz-
országi tornán sem és James
Rodríguez esetében sem, aki
vádlisérülése miatt kénytelen
volt lelátóról végignézni a ko-
lumbiai válogatott drámai,
nyolcaddöntős búcsúját az
angolok ellen.

Mivel a harmadik csoportmecs-
csen elszenvedett sérülése miatt
nem nevezték a találkozóra, a
Bayern München sztárja az 1-1-es
döntetlent követően 11-es párbajba
torkollott mérkőzést a lelátó első
sorából nézte, közvetlenül az 
újságírók előtt.

Az előző vb gólkirálya az ugyan-
csak sérült társa, Miguel Borja, il-
letve két stábtag, köztük a
játékosként 52-szeres válogatott ar-
gentin Esteban Cambiasso társasá-
gában követte az eseményeket. A 26
éves támadó középpályás látható fe-
szültséggel foglalta el székét, és iz-
gatottan figyelte az eseményeket, s

annak ellenére nyugodt maradt –
talán csak egyszer ugrott fel a szé-
kéből –, hogy többnyire az angolok
irányították a játékot.

A második félidőben viszont,
ahogy paprikássá vált a mérkőzés,
és az angolok előnybe kerültek, úgy
lett egyre feszültebb és frusztráltabb
James Rodríguez is. Amikor John
Stones felrúgta Radamel Falcaót,
önmagából kifordulva válogatott
trágárságokat üvöltött, Cambiassó-
nak úgy kellett visszafognia, ne-
hogy átessen az üvegkorláton.
Innentől úgy viselkedett, mintha
csak a pályán lett volna, a bíró min-
den egyes ítéleténél „reklamált”.
Aztán ahogy látta, hogy csapata jó-

szerivel csak erőlködik, úgy a 70.
perc tájékán apátiába zuhant, sok-
szor hosszú percekre a „telefonjába
merült”. Egyedül Juan Cuadrado ki-
hagyott óriási helyzete tudta „visz-
szahozni” a meccsbe, ez volt az
egyetlen momentum, amikor elége-
detlennek tűnt valamely társa rossz
megoldásával, pedig volt belőlük
bőven. Hosszú percekig tarkóján
összekulcsolt kézzel „hitetlenke-
dett”, láthatólag fájt neki, hogy te-
hetetlen a lelátóról.

A 90+3. percben Mateus Uribe
hatalmas bombájánál, amelyet Jor-
dan Pickford bravúrral szögletre
mentett, egyenesen szurkolóba csa-
pott át, a kapu mögötti kolumbiaia-

kat tüzelte egy utolsó nagy buzdí-
tásra. És a sarokrúgást követően jött
a számára mámorító egyenlítő gól:
Rodríguez, Borja és a szintén egyre
hevesebb Cambiasso egymás nya-
kába ugrott, s úgy kellett tartani
őket, nehogy a pályára boruljanak.
A hosszabbítást megelőző szünet-
ben lemehettek, de Rodríguez több-
nyire a cserepadon ücsörgött
magányosan.

Amikor visszatért a lelátóra,
hiába próbálta rengeteg kolumbiai
megközelíteni, ő tudomást sem vett
róluk, saját világában élt, nem
akarta, hogy ebből kizökkentsék
vagy megzavarják. Elképesztő fe-
szültség ült ki az arcára. A ráadás
első félidejét szinte végig talpon
töltötte a kolumbiai rohamok hatá-
sára, majd a másodikra mintha ér-
zelmileg elfáradt, kimerült volna,
így ismét a telefonjában kereste a
segítséget. A 11-esek előtt ismét
odamehetett társaihoz, s ekkor meg
is tette. Feltöltődve tért vissza,
ahogy az időközben eksztázisba ke-
rülő Cambiasso is, aki az első rúgás
előtt kétszer is keresztet vetett.

A kolumbiai különítmény ülve
nézte a 11-eseket, s minden dél-ame-
rikai találatnál felugrott. Aztán Rod-
ríguez észrevett valamit a harmadik
angol rúgónál, Jordan Hendersonnál,
azonnal izgatottan bökdöste Cambi-
assót, s mondta neki, hogy kihagyja,
majd Borjának is. Henderson lövését
pedig kivédte David Ospina. Hogy

mit látott meg, valószínűleg örökre a
hármas titka marad. Az érzelmi hul-
lámvasút viszont nem ért véget, a
következő két kolumbiai játékos hi-
bázott, így James Rodríguez arcába
temetett kézzel hagyta el a lelátót és
sétált az öltözőbe. Neki ez rosszabb
lehetett, mint azoknak, akik kihagy-
ták a 11-esüket...

De nemcsak neki lesz örökké
fájó emlék ez a meccs, hanem
annak a több tízezer kolumbiai
drukkernek is, akik az egyik leg-
jobb hangulatot teremtették folya-
matos éneklésükkel, majd
többségük sírva hagyta el a Szpar-
tak Stadiont. A futball viszont nem-
csak összetört szíveket és álmokat
hagy maga mögött, hanem össze-
köti és boldoggá teszi az embereket,
ahogy azt az orosz kisfiút, aki
könnybe lábadt szemmel kapott
ajándékba egy kolumbiai mezt,
csak mert a sárga-kék-piros trikolór
volt az orcájára festve…

A futball az érzelmek tengere

Televíziós közvetítési ajánló 
a hétvégére

Július 5., péntek:
* 12.00 óra, DigiSport 2, Telekom Sport 1: Forma–1 – Brit Nagydíj

(szabadedzés)
* 16.00 óra, DigiSport 2, Telekom Sport 1: Forma–1 – Brit Nagydíj

(szabadedzés)
Július 6., szombat:
* 13.00 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1: Forma–1 – Brit Nagydíj

(szabadedzés)
* 15.30 óra, DigiSport 2: Euroformula Open – Hungaroring (futam)
* 16.00 óra, Duna TV, DigiSport 1, Telekom Sport 1: Forma–1 – Brit

Nagydíj (időmérő edzés)
* 16.45 óra, DigiSport 3: International GT Open – Hungaroring (futam)
* 17.45 óra, DigiSport 2, Telekom Sport 1: Forma–2 – Brit Nagydíj

(futam)
* 19.45 óra, DigiSport 2, Telekom Sport 2: GP Series – Brit Nagydíj

(futam)
Július 7., vasárnap:
* 10.15 óra, DigiSport 2: GP Series – Brit Nagydíj (futam)
* 11.20 óra, DigiSport 2, Telekom Sport 1: Forma–2 – Brit Nagydíj

(futam)
* 13.25 óra, DigiSport 3, Telekom Sport 1: Porsche Supercup Series –

Brit Nagydíj (futam)
* 14.00 óra, DigiSport 2: Euroformula Open – Hungaroring (futam)
* 15.15 óra, DigiSport 2: International GT Open – Hungaroring (futam)
* 16.10 óra, M4 Sport, DigiSport 1, Telekom Sport 1: Forma–1 – Brit

Nagydíj (futam)

James Rodríguez nem bírt magával a lelátón
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A negyeddöntős
menetrend

Július 6., péntek:
* 17.00 óra: Uruguay – Fran-

ciaország
* 21.00 óra: Brazília – Belgium
Július 7., szombat:
* 17.00 óra: Svédország – Anglia
* 21.00 óra: Oroszország – Horvát-

ország
Valamennyi mérkőzést élőben

közvetíti a TVR 1, a TVR HD és az M4
Sport.

Emelkedő gólátlag, túl a 2,5 millió nézőn

A Gracenote amerikai sportadat-
elemző cég szerint Brazília torony-
magas esélyese az Oroszországban
zajló labdarúgó-világbajnokság-
nak, miután kialakult a negyed-
döntő mezőnye.

Az elemzés szerint az öt diada-
lával rekorder dél-amerikai együt-
tesnek 31 százalék az esélye, hogy
játékosai július 15-én a moszkvai
Luzsnyiki Stadionban magasba
emeljék a világbajnoki trófeát. A
spanyolok váratlan nyolcaddöntős
búcsúja miatt a cég immár az Eu-
rópa-bajnoki ezüstérmes franciákat
tekinti a legfőbb kihívónak, 13 szá-
zalékos győzelmi eséllyel. A két
gárda az elődöntőben találkozhat

egymással, amennyiben mindkettő
megnyeri negyeddöntős párharcát.
Őket követően Anglia végső diada-
lára 12, Belgiuméra 11 százalék
esélyt adnak. A legesélytelenebb
Svédország és a házigazda Orosz-
ország hat-hat százalékkal.

A Gracenote világranglistáján a
brazilok mellett szintén a felső
ágon szereplő Franciaország, Bel-
gium és Uruguay is megelőzi a
nyolcadik Angliát, amelynek vi-
szont lényegesen könnyebb a sor-
solása, ugyanis az alsó ágon a 12.
horvátokkal, a 19. svédekkel és a
44. oroszokkal szerepel.

A döntő elérésére – a viszonylag
nehéz út ellenére is – a braziloknak

van a legnagyobb esélyük 43 szá-
zalékkal, őket viszont Anglia kö-
veti 31 százalékkal a könnyebbnek
tekintett sorsolása miatt. Ezt köve-
tően Horvátország (29), Franciaor-
szág (21), Svédország (20),
Oroszország (19), Uruguay (18) és
Belgium (17) a sorrend. Ennek
megfelelően a legesélyesebb finálé
a brazil-angol (13), a legesélytele-
nebb a svéd-uruguayi (3).

A Gracenote meccsstatisztikák
és saját világranglistája alapján va-
lamennyi mérkőzésre megállapítja
a százalékos esélyeket, s azt egy-
milliószor szimulálja egy program
segítségével, így állapítja meg az
esélyeket a végső diadalra.

A sportelemzők szerint Brazília a favorit a vb-győzelemre

MAROSVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS
versenyvizsgát szervez egy megüresedett gondozói állás

betöltésére a Szociális Igazgatósághoz tartozó Rozmaring
nappali központba

A szerződéses üres állás betöltéséhez a pályázóknak teljesí-
teniük kell a módosított és kiegészített 2011. évi 286-os számú

kormányhatározatban jóváhagyott keretszabályozás 3. cikkelyében elő-
írt feltételeket.

Sajátos feltétel:
– középfokú vagy általános tanulmányok
A versenyvizsgát a Rozmaring nappali központ székhelyén (Lu-

dasi utca 29. szám) tartják, és magába foglal:
– gyakorlati vizsgát
– interjút
A versenynaptár:
– 2018. július 23., 12 óra – a jelentkezési iratcsomók benyújtá-

sának határideje
– 2018. július 30., 10 óra – írásbeli/gyakorlati vizsga 
– 2018. augusztus 3., 10 óra – interjú
A versenyvizsgához szükséges iratok és a bibliográfia jegyzéke meg-

található az intézmény honlapján, a www.tirgumures.ro elérhetőségen.
További információk a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal (Győ-

zelem tér 3. szám) 85-ös számú irodájában, valamint a versenybizottság
titkáránál, a 0265-268-330-as telefonszám 110-es mellékén igényelhe-
tők. 

Dr. Dorin Florea polgármester



A polgármester tanácsadója, 
Claudiu Maior az Ágacska utca 

lakóival találkozott
A polgármester ta-

nácsadója, Claudiu
Maior, a Marosvásárhe-
lyi Polgármesteri Hivatal
képviselőinek társaságá-
ban július 4-én, szerdán
délután az Ágacska (Ră-
murele) utca lakóival ta-
lálkozott. A lakosok
panaszai főként a gépko-
csiforgalom szabályozá-
sára, a tömbházak mögötti egyirányúsításra vonatkoztak. Felmerült új,
fedett parkolók kialakításának, a gyalogosövezetek leaszfaltozásának,
a lépcsők megjavításának és a korlátok kicserélésének lehetősége. Nem
utolsósorban szó esett még a környék fáinak koronanyírásáról, illetve
a játszóterek felújításáról és felszereléséről.

„Köszönjük a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatalnak, hogy
igyekszik megoldani a lakosok panaszait, reméljük, hogy ezek gyorsan
megoldódnak, ahogyan eddig is történt…” – mondta Teodor Papuc, a
találkozón jelen levő egyik lakótársulási elnök.

A köz-, bel- és külkapcsolati osztály

Kiszélesítik 
a Tudor Vladimirescu utcát

Július 5-én, csütörtö-
kön elkezdődtek a talaj-

tisztítási és tulajdonhatár-
meghatározási munkálatok a
Tudor Vladimirescu utcában,
amit a Marosvásárhelyi Polgár-
mesteri Hivatal közterület-fel-
ügyeleti szakszolgálatának
munkacsoportjai végeznek.

„Gyakorlatilag a Tudor Vla-
dimirescu utcát akarjuk kiszéle-
síteni a Budai Nagy Antal és a Bábolna utca közötti, hiányzó szakasz
megépítésével. A műszaki tervek elkészültek, engedélyezett felülvizsgá-

lók ellenőrizték. A
bővítés által aka-
dálymentesítjük a
közúti forgalmat
ebben az övezetben”
– mondta a polgár-
mester tanácsadója,
Claudiu Maior.

A köz-, bel- 
és külkapcsolati

osztály

MAROSVÁSÁRHELY 
POLGÁRMESTERI HIVATALA

előléptetési vizsgát hirdet
az Iskolaigazgatóság iskola-, templom-, kórházberuházási

és -javítási osztályára az osztályvezetői tisztség 
betöltésére.

A versenyvizsgára az intézmény székhelyén (Marosvásárhely, Győ-
zelem tér 3. szám) kerül sor 2018. augusztus 7-én 10 órától – írásbeli
vizsga. 

Az interjú időpontja a későbbiekben kerül kihirdetésre.
A jelentkezési iratcsomókat 20 napon belül lehet benyújtani, azután,

hogy a felhívás megjelenik Románia Hivatalos Közlönyének III. feje-
zetében, és a 2008. évi 611-es számú kormányhatározat 143-as cikke-
lyénél előírt okiratokat kell tartalmaznia.

A meghatározott bibliográfiát, illetve a munkaköri leírásban meg-
szabott feladatköröket az intézmény székhelyén és hivatalos honlapján
(www.tirgumures.ro) teszik közzé.

Az iratcsomók átvételére vonatkozó tájékoztatás és kapcsolattartás:
Marosvásárhely, Győzelem tér 3. szám, 85-ös iroda, 0265-268-330-as
telefonszám 110-es mellék, vita.ibolya@tirgumures.ro, kapcsolattartó
Vita Ibolya tanácsos.

Dr. Dorin Florea polgármester
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REDőNYÖK, SZALAGFüGGÖNYÖK, GARÁZSKAPUK és egyéb árnyékolástechnikai cikkek, au-
tomatizált 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. (60848) 
TERMOPÁN, PÁRKÁNY, SZÚNYOGHÁLÓ, VASAJTÓ, TETŐSZERKEZETEK, REDŐNY, SZA-
LAGFÜGGÖNY, SZÍNPADI FÜGGÖNYÖK RENDELÉSRE. Javítást is vállalunk. Tel. 0744-504-536.
(62194)
ALKALMAZOK hajtásival rendelkező fiatalt termopán- és redőnyszerelési munkálatokra. Tel. 0744-504-
536. (62391-I)
A TIMKO PÉKSÉG PÉKEKET és ELÁRUSÍTÓKAT alkalmaz. Szakmai tapasztalat nem szükséges. Szí-
vesen betanítunk bárkit, aki csapatunk tagjává szeretne válni. Fizetés 1800 lej kézbe. Alkalmazunk SZAK-
KÉPZETT PÉKEKET 2400 lejes fizetéssel. Tel. 0756-128-313. (19953-I)
A HIDROMIX és a HM PRODUCT KFT. MUNKATÁRSAKAT keres a következő állások betöltésére:
HEGESZTŐ, LAKATOS, BETONOZÁSBAN, ASZFALTOZÁSBAN tapasztalt SZAKEMBEREKET, il-
letve CSOPORTOKAT ÚT- és HÍDÉPÍTÉSI MUNKÁLATOKRA, TEHERGÉPKOCSI-VEZETŐT bil-
lencsre és nemzetközi túlméretes árumozgatásra, IRÁNYÍTÓT-DISZPÉCSERT. Édeklődni személyesen a
cég székhelyén, a Március 8. utca 59. szám alatt (kakasdi út), vagy a 0265/253-662-es telefonszámon 9-17
óra között. (62380-I)
NÉMETORSZÁGI és HOLLANDIAI GYÁRI, RAKTÁRI, MEZŐGAZDASÁGI MUNKÁK. Indulás
hetente. Tel. 0753-837-335, 0740-881-428. (9338)
KFT. alkalmaz kanalizálási munkálatokra SZAKEMBERT és SEGÉDMUNKÁSOKAT. Tel. 0744-798-
270. (9374-I)
A TRIPLAST KFT. SZEMÉLYZETET ALKALMAZ  A TERMELÉSI OSZTÁLYÁRA. Az önéletrajzokat
a cég székhelyén – Marosvásárhely, Dózsa György u. 197. szám – nyújthatják be vagy elküldhetik a követ-
kező e-mail-címre: hr@triplast.ro. Érdeklődni a 0742-147-717-es telefonszámon. (62346-I)
KÖTőELEMGYÁRTÓ KFT. munkaközösségébe alkalmaz dolgozni akaró fiatalokat LAKATOS, GÉP-
KEZELŐ és FÉMMEGMUNKÁLÓ állásra. Jelentkezhetnek tapasztalt vagy kezdő személyek, a betanítás
lehetőségét biztosítjuk, jó munkakörülmény, versenyképes bérezés és fejlődési lehetőségek adottak.  Öné-
letrajzukat beküldhetik a következő e-mail-címre: dsu.mures@nituri.ro Érdeklődni: tel./fax: 0265/319-971,
8-16 óra között. (62413-I)
CSALÁDI HÁZAK TERVEZÉSE (vagy bontása, felújítása) korrekt áron, rövid határidővel, Maros me-
gyében. Elérhetőség: telefon 0743-523-542, e-mail: czako44@gmail.com. (mp-I)
NYÁRÁDSZEREDAI ASZTALOSMŰHELY ASZTALOST, FÉNYEZŐT alkalmaz. Magas kereseti le-
hetőség. Tel. 0743-030-161, 0757-099-966. (20235-I)
MAROSVÁSÁRHELYI CÉG alkalmaz ÉPÍTKEZÉSBE VILLANYSZERELŐT, VILLANYSZERELŐ-
SEGÉDET, TELEKOMMUNIKÁCIÓS TECHNIKUST.  Amit ajánlunk: vonzó jövedelem, étkezési jegyek,
az utazási költségek elszámolása. Tel. 0365/430-240, 0785-210-682, 9-17 óra között. E-mail-cím:
office@consuselectric.ro (62420-I)
A KREATÍV KÖNYVKIADÓ gyerekkönyvek és -folyóiratok tördelésére TÖRDELŐ MUNKATÁRSAT
alkalmaz. Előnyt jelent: tördelői programok ismerete, kreativitás, vizuális készségek. Önéletrajzokat az 
office@kreativkiado.ro e-mail-címre várunk. (62419-I)
ALKALMAZUNK szakképzett és szakképzetlen FÉRFI MUNKAERŐT tejfeldolgozó üzembe, illetve
GÉPKEZELŐT műszaki ismeretekkel. Érdeklődni lehet a következő telefonszámon: 0773-316-377, 8-16
óra között. (62404)
ALKALMAZUNK stabil munkahelyet óhajtó személyeket SOFŐRI állás betöltésére személygépkocsira
és kisteherautóra. Munkaköre: kiszállítja és átadja az árut az ügyfeleknek. Ajánlunk: munkaszerződést meg-
határozatlan időre, fix fizetést, teljesítményarányos bónuszokat és étkezési jegyeket. Feltétel: B kategóriás
hajtási jogosítvány és legkevesebb két év tapasztalat árukihordás terén. Az érdekeltek küldjék el önéletraj-
zukat a cariere@renania.ro e-mail-címre, vagy hívjanak a 0372-759-230-as telefonszámon. (-)
ALKALMAZUNK stabil munkahelyet óhajtó személyeket RAKTÁROSI állás betöltésére. Ajánlunk: mun-
kaszerződést meghatározatlan időre, fix fizetést, teljesítményarányos bónuszokat és étkezési jegyeket. Mun-
kaprogram: hétfőtől péntekig 10-19 óra között. Feltétel: számítógép-kezelési ismeret. Az érdekeltek küldjék
el önéletrajzukat a cariere@renania.ro e-mail-címre, vagy hívjanak a 0372-759-230-as telefonszámon. (-)
TEHERGÉPKOCSI-VEZETőT alkalmazunk C + E kategóriával nemzetközi munkára. Tel. 0755-536-
934. (1736-I)
ALKALMAZUNK HIVATÁSOS GÉPKOCSIVEZETŐKET C, D kategóriával. Érdeklődni a 0747-048-
444-es telefonszámon. (20243)
NEMZETKÖZI FUVAROZÓCÉG KAMIONSOFŐRÖKET alkalmaz „uniózni” –  német–osztrák kap-
csolat, bérezés napi 60 euró + a román fizetés. Tel. 0744-567-226, 0760-789-298. (9386-I)
ÁLLATELEDELT FORGALMAZÓ CÉG marosvásárhelyi székhellyel RAKODÓMUNKÁST alkalmaz.
Tel. 0731-312-429, 8–19 óra között. (20244-I)
SüRGőSEN ALKALMAZUNK, azonnali kezdéssel, jókedvű, idős, nem fekvő úriember mellé munka-
kedvelő, aktív, kötelezettség nélküli, hajtási engedéllyel rendelkező KÖZÉPKORÚ HÖLGYET. Ajánlunk
munkakönyves alkalmazást és előnyös bérezést. Érdeklődni a 0752-194-629-es telefonszámon minden hét-
köznap  8-17 óra között. (62447-I)
RÉGI ÉPüLETEK, HOMLOKZATOK RESTAURÁLÁSÁVAL foglalkozó kft. MUNKAERŐT alkal-
maz terepmunkára, betanulási lehetőséggel. B kategóriájú jogosítvány előnyt jelent. Tel. 0731-709-613. 
(-I)
DORA MEDICALS Marosvásárhely – ÁLTALÁNOS  ASSZISZTENSNŐT keresünk recepció/ mintavétel
munkakörbe. Érdeklődni:  secretariat@doramedicals.ro , tel.: 0733-553-974. (-I)

Szolgáltatás – üzleti ajánlat

Marosvásárhelyen ŞTEFANIA javasasszony a legnagyobb erővel bír. Paranormális képességei
révén segíteni tud, bármilyen problémája van. Leveszi a rontást és az átkot, súlyosságuktól
függetlenül, feloldja a kötést. Szétvált párokat békít ki, egyetértést visz a családba, összehozza a
férjet, feleséget. Gyógymódot ismer az impotenciára, alkoholizmusra, stresszre, meddőségre,
csontfájdalmakra, a megmagyarázhatatlan fejfájásra és egyéb betegségekre.
Köszönetnyilvánítás:
Ildikó hálás Ştefania asszonynak, mert férje visszatért hozzá, miután elhagyta. 
Hívja bizalommal Ştefania asszonyt, 100% garancia.
Tel. 0743-854-205. (Fizetett hirdetés: mp.)

Versenyvizsga szerződéses állásra
Koronka község – Koronka, Fő út 108. szám, Maros megye –, a

2011. évi 286-os kormányhatározat (az utólagos módosításokkal és ki-
egészítésekkel) értelmében versenyvizsgát hirdet egy megüresedett
szerződéses állás betöltésére a polgármester szakapparátusa keretében,
meghatározatlan időre:

• szerződéses I. besorolású referensi állás 
a közbeszerzési és befektetési osztályra

Sajátos részvételi feltételek:
– középfokú végzettség érettségi diplomával
– legalább három és fél évi szolgálati idő 
A versenyvizsgára a következőképpen kerül sor:
– írásbeli vizsga 2018. július 30-án 10 órakor a Koronkai Polgár-

mesteri Hivatalban
– az állásinterjú időpontját az írásbeli vizsga eredményének kifüg-

gesztésekor tudatják.
A beiratkozási iratcsomót a hivatal székhelyén július 20-án 15 óráig

lehet benyújtani. Bővebb felvilágosítás a 0265-243-152-es telefonszá-
mon, e-mail: corunca@cjmures.ro



ADÁSVÉTEL, BÉRBEADÁS

ELADÓ különleges ház pirosban, a
Vácmányon (Koronka), alkudható
áron. Tel. 0749-044-500. (9081-I)

ELADÓ 3 szoba-összkomfortos ház
Marosszentkirályon melléképületek-
kel, 12 ár telekkel, bérelhető is. Tel.
0740-045-822. (9370-I)

ELADÓ ház Galambodon. Tel.
0265/261-023. (9278)

KIADÓ teljes berendezéssel ellátott 2
szobás tömbházlakás nem dohány-
zónak a November 7. negyedben.
Tel. 0770-171-720. (9369-I)

MAROSVÁSÁRHELYEN, a Kárpátok
sétányon lévő 9 emeletes tömbház 7.
emeletén másfél szobás, 34 m2-es
lakrész eladó. Ára: 38.000 euró. Tel.
0755-911-482. (9332-I)

HOSSZÚ TÁVRA kiadó 3 szobás
tömbházlakás az 1918. December 1.
úton, bebútorozva, teljesen felszerelve, a
150-es tömbházban, II. emeleten. Tel.
0731-526-690. (9308)

KIADÓK szobák a Retyezát utcában
(a Bolyai környékén). További infor-
mációkért hívja a 0722-728-117,
0743-085-185 vagy a 0265/232-435-
ös telefonszámot. (1725-I)

KIADÓ háromszobás, bútorozott,
hűtővel, mosógéppel ellátott
tömbházlakás a Budai negyedben, 230
euró +  két hónap garancia. Tel. 0744-
691-302. (1742)

KIADÓ kis garzon a központhoz
közel fiatal értelmiségi számára ked-
vező áron. Tel. 0742-523-072,
0265/267-992. (1740-I)

ELADÓ egyszobás lakás a November 7.
negyedben, a TCM körül. Ár 25.500 euró,
alkudható. Tel. 0765-235-498. (1745)

VESZEK régi festményeket, képkere-
teket, antik bútorokat, bármilyen régi-
séget. Tel. 0731-309-733. (8673)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0744-159-
621. (9292-I)

NÉMET ÁGYBETÉTEK eladók a Niki
Park üzletben. Nyugdíjasoknak 20%
kedvezmény. Tel. 0744-438-594.
(20084)

ELADÓ kemény tűzifa. Tel. 0748-
977-768. (9342-I)

ELADÓ Dacia Break 1310-es (nem
rabla), technikai vizsga érvényes
2019 júliusáig. Érdeklődni a követ-
kező telefonszámon: 0265/588-174.
(9363-I)

ELADÓ magánház a Liviu Rebreanu
utca 6. szám alatt. Tel. 0744-234-670.
(sz-I)

ELADÓ 40 ár földterület Nyárádgál-
falván, a volt Complex mellett, 250
lej/ár. Tel. 0752-678-505. (1730-I)

ELADÓ Dacia Nova  46.000 km-ben és
CZ 175-ös motorbicikli. Tel. 0365/446-
505. (1716)

ELADÓ VÁLLALKOZÁSRA is alkalmas
100 m2-es összkomfortos lakás Kibéd
központjában, a 647. szám alatt, a
kultúrházzal szemben. A háztól pár
lépésre nemzetközi út megállókkal, a
központban közszolgálati hivatalok és
üzletek vannak. Tel. 0741-085-497. (mp-I)

ELADÓ kripta a marosszentgyörgyi
új temetőben. Tel. 00-36-30-261-
9911. (mp-I)

ELADÓ 10 ár beltelek Kebelében.
Tel. 0733-542-695. (1741-I)

VÁSÁROLOK jó állapotban levő, kb. 10–
30 éves személyautót. Tel. 0730-292-409.
(1744)

ELADÓ használt tetőcserép jó álla-
potban, 40 bani/db, 5 db olajfestmény
(nem műgyűjtőknek való). Tel. 0755-
134-719. (1748-I)

TÁRSKERESŐ

Középkorú, kedves nő szeretné
megtalálni igazi barátját vallásos, őszinte,
hűséges, megértő férfi személyében.  Tel.
0748-598-098. (1739)

MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-
anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-
ket, harmonikaajtókat, termopán
PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.
(8392)

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT válla-
lok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (9100)

VÁLLALOK: bádogosmunkát (csator-
názást), tetőjavítást, „lindabozást” és
cserépforgatást. Tel. 0751-847-346.
(8988)

HŰTŐK javítása lakásán, garancia.
Tel. 0748-020-050. (9385-I)

VÁLLALUNK: építkezési munkát, te-
tőjavítást, festést, cserépforgatást
stb. Nyugdíjasoknak kedvezmény.
Tel. 0721-156-971. (9042)

ÉPÍTKEZÉSI CÉG 10%-os ked-
vezménnyel vállal háztetőkészítést,
tetőfedést Lindab cserépből,
vízszigetelést, cserépforgatást, külső és
belső munkálatokat, javítást, kerítés- és
kapukészítést, bontást is. Tel. 0747-634-
747. (8818)

VÁLLALUNK: cserépforgatást, tető-
javítást (Lindab lemez) és bármilyen
javítást. Tel. 0732-235-773. (9305)

TETŐFEDÉS fém- és más cseréppel,
sürgős javítások, vakolás és készre
dolgozás. Nyugdíjasoknak 15% ked-
vezmény. Tel. 0726-638-909.  (sz-I)

HŰTŐK javítását vállalom lakásán, és
eladok hűtőket, fagyasztókat garanciával.
Tel. 0722-846-011. (1720)

MAGYARORSZÁGI munkálatokra
azonnali kezdéssel ácsot és kőmű-
vest keresek. Szállás, kiutaztatás,
napi étkezés biztosítva. További infor-
máció a 00-36-70-607-0028-as tele-
fonszámon, vagy a
jacse.office@gmail. com címen.
(Hsz.)

FIGYELEM! Amíg nem késő, megjavítok
ajtó- és ablakzárakat. Ami nem jó,
kicserélem újjal. Tel. 0743-211-281.
(1734)

IDŐS személy (néni) gondozását
vállalom. Tel. 0751-173-229. (9306)

KÚTÁSÁST, pucolást, vállalunk és
kútgyűrűket árulunk. Tel. 0765-385-595.
(1749)

MEGEMLÉKEZÉS

„Gondolj arra, hogy én akkor
ott leszek melletted, csak a
szemeddel nem láthatsz. Ott
leszek a tulipánok színeiben, a
kis almafa rügyeiben, a
virágillatban s a szellőben,
mely megborzolja néha a
hajadat.” (Wass Albert)
Fájó szívvel gondolunk a
drága KELEMEN IBOLYÁRA, a
kedves feleség, anya,
nagymama, anyós, barátnő, jó
szomszéd halálának 5.
évfordulóján. Kedves
mosolya, mellyel szeretteit
körülölelte, felejthetetlen.
Emlékét örökre őrizzük
szívünkben: férje, János,
gyermekei családjukkal
együtt. Aki ismerte, kedvelte,
szeretettel emlékezzen rá. A
Kelemen család. (1711)

Nem vársz már  bennünket
ragyogó szemekkel, nem
örülsz már nekünk szerető
szíveddel. Örök az arcod, nem
száll el a szavad, szereteted,
mosolyod a szívünkben
marad. 
Soha el nem múló
fájdalommal emlékezünk
július 6-án az udvarfalvi
SZÁSZ JOLÁNRA szül.
Borbély halálának harmadik
évfordulóján. Áldott, szép
emlékét szívünkben őrizzük
egy életen át. Lánya, Joli, fia,
Janika, áldott két unokája:
Meli és Levi, dédunokái:
Renáta és Patrik. Emléke
legyen áldott, nyugalma
csendes! Pihenj békében,
drága jó anyánk! (1746)

A búcsúszó, mit nem mondtál
ki, elmaradt, de  szívünkben
örökké velünk maradsz.
Megpihenni tértél, a fájdalmat
elhagyva, melyet hangtalanul
viseltél magadban. Két kezed
munkáját mindenhol látjuk,
áldott emléked, amíg élünk,
szívünkbe zárjuk.
Fájó szívvel, soha el nem
múló szeretettel és könnyes
szemmel emlékezünk életünk
legszomorúbb napjára, 2014.
július 6-ára, a drága jó
édesanyára és anyósra, DEÉ
IRMÁRA szül. Benke
halálának negyedik
évfordulóján. Emléke legyen
áldott és nyugalma csendes!
Nyugodjon békében! Szép
emlékét őrzi lánya, Babuci, fia,
Gyurka és veje, Attila. (1732)

ELHALÁLOZÁS

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a sze-
retett férj, édesapa, após, vő,
apatárs, rokon, szomszéd és is-
merős, 

MÁRTON DÉNES 
életének 67., házasságának 42.
évében hosszas szenvedés után
hirtelen elhunyt. Temetése 2018.
július 8-án lesz a holtmarosi ra-
vatalozóból. Nyugodj békében. 

A gyászoló család. (1754-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett feleség, édesanya,
nagymama,  

BâRLEA  CAMELIA 
szül. PÖTYŐ 

63 éves korában, rövid, de sú-
lyos szenvedés után elhunyt.
Drága halottunk temetése 2018.
július 7-én, szombaton 14 órakor
lesz Marosvásárhelyen, a kő-
templomi ortodox temetőben. 

A gyászoló család. (1755-I)

A GREEN ÖKOLÓGIAI ALAPíTVÁNY marosvásárhelyi posztliceális iskolájába 
a 2018–2019-es tanévre a következő szakokra lehet iratkozni: 

–  általános,  laboratóriumi, radiológiai, balneo-fizioterápiás és gyógytornász-
asszisztens,  román és magyar tagozatra. 

Érdeklődni a 0760-663-942-es telefonszámon lehet. (62408)

ÚJDONSÁG!!! 
Hiperbárikus oxigénterápia most a Nova Vita Orvosi Központban – 

a legfejlettebb egyszemélyes hiperbárikus kamra, egyedülálló Romániában! 
Javallott és hatékony kezelés ortopédiai műtétek előtt/után, agysérülések,

égési sérülések, sportsérülések esetén, 
az esztétikai és plasztikai műtétek után stb. 

Részletek és programálás telefonon: 
0265-260-460, 0735-701-713, 0265-266-112, 0735-701-711 vagy www.nova-vita.ro

„Emléke él és élni fog,
míg szívünk e földön dobog,
őrizzük a képét és mosolyát, a
hangját és minden gesztusát.
Mert nem halt meg ő, még mindig 
él nekünk, csak messze távozott, hol
meg nem érinthetjük.” (SZ.G.)
Fájó szívvel emlékezünk július 6-án
ORBÁN ILONKÁRA halálának első
évfordulóján. Emlékét szívükben
őrzik: férje, leányai, unokái, két
testvére, veje, rokonai és
szomszédai. Isten adjon  neki békés
nyugodalmat, örök világosság fényeskedjék neki. 
A gyászoló család. (1713-I)

A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények,

reklámok tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!

Múlnak  az évek, és te nem vagy már
velünk, de szép emléked tovább él
szívünkben, soha el nem feledünk. 
Szomorú szívvel, kegyelettel
emlékezünk ORZÁN JENŐRE, a volt
Székely Népi Együttes táncosára
halálának első évfordulóján.
Pihenése legyen csendes, emléke
áldott! Nyugodj békében, drága jó
férjem! 
Felesége, Böske, két fia: Csaba és
Tibor, menyei: Ilike és Ibolya,
valamint a négy unoka: Tamás és
felesége, Orsika, Andrea és férje,
Domi, Örsike és Noel.  (9394-I) 

Szívünk legmélyebb fájdalmával
emlékeztetjük mindazokat, akik
ismerték és szerették a drága
gyermekünket, édesapát, testvért és
jó barátot, HORVÁTH ISTVÁNT, hogy
július 8-án van halálának 20.
évfordulója. Kegyelettel őrizzük
drága, szép emlékét. Nyugodj
békében! 
Bánatos szülei, testvére, Kálmán
családjával, leánya, Zsuzsi. (1728)
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Szívem legmélyebb fájdalmával
emlékeztetem mindazokat, akik
ismerték és szerették drága
gyermekemet, az ákosfalvi
születésű ifj. GÁLL DEZSŐKÉT,
hogy július 6-án van halálának 20.
évfordulója. Kegyelettel őrizzük
drága szép emlékét. 
Bánatos édesanyja, testvére, Öcsi
és családja.

Nyugodj békében, drága
Dezsőkém! (mp.-I)



MAROS MEGYEI TANÁCS

HIRDETÉS

A MAROS MEGYEI TANÁCS értesíti az érdekelteket,
hogy kérelmet nyújtott be előzetes környezetvé-
delmi engedélyre a Maros megyében, Erdőszent-
györgyön kivitelezésre javasolt „Könnyű
aszfaltburkolat a 136-os megyei út Erdőszentgyörgy
– Bözöd és Hargita megye határa közötti részén, a
kivitelezési terv szakaszában” elnevezésű beruhá-
zás számára.
A javasolt projektre vonatkozó információk tanul-
mányozhatók a Maros Megyei Környezetvédelmi
Ügynökség székhelyén (Marosvásárhely, Hídvég utca
10. szám) hétfőnként 9–15 óra között, keddtől pén-
tekig 9–12 óra között, valamint a projekt tulajdo-
nosának, a megyei önkormányzatnak a székhelyén
(Marosvásárhely, Győzelem tér 1. sz.) hétfőtől pén-
tekig 8–16 óra között.
Az érdekeltek a Maros Megyei Környezetvédelmi
Ügynökség székhelyén nyújthatják be észrevétele-
iket hétfőnként 9–15 óra között, keddtől péntekig
9–12 óra között.

Péter Ferenc Paul Cosma
ELNÖK JEGYZŐ

Ovidiu Dancu
ALELNÖK
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Ideiglenes forgalomváltozás 
Marosvásárhelyen

A marosvásárhelyi Aquaserv Rt.
tájékoztatja a lakosságot, hogy jú-
lius 10-én, kedden hajnali 4 órától
július 16-án 24 óráig korlátozzák
a közúti forgalmat a
Testvériség/Înfrăţirii utcában a
Jövő/Viitorului utca és a Poklos-
patak hídja közötti szakaszon a
szennyvízhálózat felújítási munká-
latai miatt.

Az említett időszakban az 1918.
December 1. utca irányából a Test-
vériség/Înfrăţirii utca – Merész-
ség/Cutezanţei utcai forgalmat
egyirányúsítják. 

A Merészség/Cutezanţei utcából
az 1918. December 1. út felé az
alábbi szakaszon lehet majd haladni:
Testvériség/Înfrăţirii utca – Har-
mónia/Armoniei utca – Testvéri-
ség utca – 1918. December 1. út. A
Testvériség utcai lakosokat arra
kérik, hogy július 9-én ürítsék ki
a 9–17. számú tömbházak előtti
parkolókat.

A munkálatok idejére felszámol-
ják a közszállítási járművek megál-
lóhelyeit is. 

A balesetek megelőzése végett
felkérik a gépjárművezetőket, hogy
tartsák tiszteletben a közúti jelző-
táblákat és közlekedjenek óvatosan.

Előre is elnézést kérünk az oko-
zott kényelmetlenségért és köszön-
jük megértésüket!

A marosvásárhelyi Aquaserv Rt. 


