
A nyári idény túlzsúfolt strandjai láttán ismét a figyelem kö-
zéppontjába került az az igény, hogy Marosvásárhelynek
szüksége van még egy strandra. Mint köztudott, volt is
több, csak „az idő vasfoga” felemésztette az egykori Voinţa
és a Május 1. strandokat. Az utóbbi sokáig romos állapot-

ban állt, jelenleg mindent fű borít be. Igaz, tavaly kilátásba
helyezték egy olimpiai méretű, fedett medence megépíté-
sét, amelyet az Országos Befektetési Alap (CNI) finanszí-
rozna. A terület tulajdonosa az Ifjúsági és
Sportminisztérium fennhatósága alá tartozó Maros Sport-
klub (CS Mureşul). 

Varga kiosztotta
Paşcant
Éles szóváltásba keveredett egymás-
sal Marius Paşcan egykori prefektus
és a gyulakutai polgármester, Varga
József, aki tőle szokatlan módon vála-
szolt az őt provokálónak vélő képvise-
lőnek.
____________3.
Ahol jó a csapat,
ott van haladás
Kabai Elekkel, az Eldi cég tulajdono-
sával a pékség egrestői székhelyén
beszélgetünk, akit a minap díszpolgári
címmel tüntetett ki a balavásári önkor-
mányzat a közösségnek nyújtott támo-
gatásért.
____________4.
A finommechanika
bűvöletében
Annyi írógép manapság egy épületben
sincs, mint a Nyárádkarácson község-
hez tartozó Somosdon. Katonás rend-
ben sorakozó mechanikus írógépektől
– többek között Olympia, Mercedes,
Continental, Remington, Olivetti, Tri-
umph, Brother, Adler márkáktól – ros-
kadozik a húsz éve kihasználatlan
épület termeiben az ízlésesen elhelye-
zett négysoros polcrendszer. 
____________5.

Hazudni 
csak következetesen

Diadalittasan jelentette be a kormány pár napja a költségvetés-
kiigazítást. A számokkal is csaltak, mert a papír sokat megbír, viszont
az önkormányzatoknak tett korábbi ígéret, miszerint pótolják a jö-
vedelemadó-csökkentésből elmaradt bevételeiket, ordas hazugság
volt.

A számokkal mindössze annyi a gond, hogy a kormány meséje
akkor közelítene a valósághoz, ha az év végére a gazdasági bővülés
5,5%-os lenne. Ha nem lesz ekkora – márpedig az év első negyedé-
ben csak 4%-os bővülés volt, és a hozzáértők nem látnak okot rá,
hogy ez a mutató felfele változzon –, akkor az a bizonyos hatmilliárd
lej pluszbevétel, amit most nagy bőkezűen szétosztottak papíron, nem
kerül elő a kincstárból sem. Így majd vagy hitelből pótolnak, vagy
visszavágják a kiadásokat az év végén, és keresnek egy bűnbakot,
akinek a hátát kiporolják a kudarcért.

De ha a valóság, a szokásostól eltérő módon, ezúttal alkalmaz-
kodna a teleormani szőke ciklon meséjéhez, az semmivel sem fogja
boldogítani az önkormányzatokat és az árvákat. Az év elején ránk
szabadított szocdem fiskális reform egyik hozománya a jövedelema-
dók csökkentése volt. Ennek az adónak jelentős hányada az önkor-
mányzatokat illeti, amelyek így jelentős forrásoktól estek el. A
törvényhozási viták során a magyar érdekképviselet javaslata volt,

(Folytatás a 3. oldalon)

(Folytatás a 4. oldalon)
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Vajda György 

Fotó: Nagy Tibor 

Még nem tudni, mikor vonulnak ki a munkagépek 

Olimpiai méretű uszoda lesz 



Az erdélyi fesztiválpalettán igen egyedi esemény-
nek számít az Erdélyi Református Egyházkerület
Ifjúsági Szövetségének nyári rendezvénye, a
Válts irányt! IKE Fesztivál. Augusztus 14-18. kö-
zött a nagyenyedi Bethlen Gábor kollégiumot
több ezer fiatal tölti meg, akiknek fontos az, hogy
a fesztiválélményeket a keresztyén értékek is
gazdagítsák. Erre az igényre válaszol a fesztivál,
lehetőséget adva arra, hogy a résztvevők az igazi
közösségi hovatartozást élhessék meg, minőségi
programokon vegyenek részt és megtapasztalják
Isten közelségét.

„A Válts irányt! IKE Fesztivál az a rendezvény, ahol
minden program a keresztyén értékrendre épül. Iránymu-
tató kíván lenni a fiatalok életében, hogy merjék felvállalni
a mindennapokban is a hitük és keresztyénségük megélését.
Találkozást kíván nyújtani azoknak, akik ilyen közösségben
még nem jártak, ezt még nem tudták megtapasztalni. Ezért
azon munkálkodunk a legtöbbet, hogy az imasátor, a látha-
tatlan színház, az áhítatok, istentiszteletek úgy legyenek ki-
dolgozva, hogy megszólítsák a fiatalokat. Tudjanak
nyitottan beszélni olyan dolgokról, amelyekről más környe-
zetben talán nem tudnak. Persze, lesz koncert és szórakozás
is. Csak ez az a rendezvény, ahol mindez alkoholfogyasztás
nélkül történik… és működik, még a fiatalok saját megle-
pődésére is. A fellépőket sem csak a koncertre hívjuk. Sok-
kal nagyobb hangsúlyt fordítunk az emberközpontúságra,
a példaértékre, ezért szeretjük, ha előadóink közönségta-

lálkozón mesélhetnek magukról, hitükről, bátoríthatják a
fiatalokat” – mondja el Tussay Szilárd, a rendezvény fő-
szervezője a fesztivál különlegességét illetően.

Az idei fesztivál témája a látható-láthatatlan. A téma
körbejárásához hozzásegít az, hogy a rendezvény hét szín-
téren folyik majd, hiszen a résztvevőket hét programsátor
várja, ahol áhítatok, előadások, foglalkozások közül vá-
laszthatnak a kíváncsiskodók. A sátrak lebontása igen sok-
színű: kamaszok, tinik, egyetemisták, fiatal családosok,
lelkészek, gyerekek mind-mind találhatnak kedvükre valót.

„Igyekeztünk minden generációt megfelelően megszó-
lítani, megadni a lehetőséget arra, hogy megtalálja a szá-
mára legérdekesebb előadásokat, áhítatokat,
foglalkozásokat. Ugyanakkor rengeteg olyan program van,
ahol a közösség együtt tud lenni. A rendezvényen elindu-
lunk valahonnan, és meg akarunk érkezni valahova. Ezért
istentisztelettel nyitunk, zárásként pedig együtt veszünk úr-
vacsorát több száz másik emberrel. Ez a legnagyobb bizo-
nyítéka annak, hogy egy nagy közösségnek vagyunk a
tagjai” – fűzi hozzá a főszervező.

„Számomra a fesztivál legszebb pillanata, ami miatt em-
lékezetes maradt, az az, amikor több mint ezren vettünk
együtt úrvacsorát a fesztivál utolsó napján. Jó érzés volt
megélni ugyanakkor azt is, hogy egy keresztyén fesztiválon
együtt énekeltünk Kowalsky meg a Vegával és Bagossy
Brothersékkel” – emlékezik vissza az egyik fiatal résztvevő.

A fesztivál szervezői azt remélik, hogy idén még többen
tapasztalhatják meg a Válts irányt! hangulatot és vesznek
részt a minőségi előadásokon, sokszínű programokon, érzik
a közösség összetartó erejét és Isten közelségét. 

További információk a www.valtsiranyt.ro honlapon. 

1Úton nemzetközi zarándoknap 
Az erdélyi és magyarországi Mária Út Egyesület augusztus
25-én ötödik alkalommal szervezi meg az 1Úton nemzet-
közi zarándoknapot, amelyen az idén az édesanyákért
imádkoznak. A zarándoknap, amelyet a Mária Út önkénte-
sei több mint 150 különböző zarándokszakaszon szervez-
nek meg, idén is átöleli az egész Kárpát-medencét.
Zarándoklatok lesznek ezen a napon a Mária-úton Magyar-
országon, Ausztriában, Felvidéken, Erdélyben, Partiumban,
Délvidéken és Muravidéken is. Az 1Úton nemzetközi za-
rándoknap fővédnökei a magyarországi Novák Katalin csa-
lád- és ifjúságügyért felelős államtitkár és Erdő Péter
bíboros, prímás. Érdeklődni és jelentkezni lehet a
www.1uton.mariaut.hu vagy a www.mariaut.ro honlapon, il-
letve Péterfi Attila-Csongornál, telefon: 0744-639-138,
www.mariaut.hu/, www.mariaut.ro

Jogi tanácsadás
Augusztus 22-én, szerdán délután 4 órakor szerkesztősé-
günk Dózsa György utca 9. szám alatti székhelyén, a II.
emeleti 57-es irodában jogi tanácsadást tart előfizetőinknek
Molnár Loránd ügyvéd. Az érdeklődőket kérjük, hozzák ma-
gukkal előfizetési szelvényüket és az ügyükkel kapcsolatos
iratokat.

Diákönkormányzatok 
szabadegyeteme

24. alkalommal szervezi meg a MAKOSZ a diákönkor-
mányzatok szabadegyetemét. A rendezvényre augusztus
29 és szeptember 5. között, a Kovászna megyei 
Csomakőrösön kerül sor. A tábor ideje alatt számos képzé-
sen vehetnek részt a diákok, ugyanakkor lesznek szemé-
lyiségfejlesztő és csapatépítő, feladatmegoldó
tevékenységek is. Minden olyan tanuló jelentkezhet, aki
előtt még két iskolai év áll. Az érdeklődők a
http://makosz.ro/2018/06/14/lehet-jelentkezni-a-xxiv-dok-
szab-ra/elérhetőségen jelentkezhetnek. Bővebb információ
a 0726-782-661-es telefonszámon, illetve a
jozsa.kriszta@makosz.ro e-mail-címen.

Vakációs bibliahét a Cserealján
Vakációs bibliahétre várják a gyerekeket a csereraljai re-
formátus templomhoz (Zsidó Vértanúk utca 18. szám) au-
gusztus 20–24. között naponta 10-től 13 óráig barátkozni,
kalandos történeteket hallgatni, zenekarral énekelni, ját-
szani, valamint barkácsolni. 

Hírszerkesztő: Mezey Sarolta

Ma JÁCINT, 
holnap ILONA napja.
ILONA: a Heléna régi ma-
gyar alakváltozata a görög He-
lénából. Eredeti jelentése:
vagy a Nap, vagy a Hold szó
származéka. 

17., péntek
A Nap kel 

6 óra 22 perckor, 
lenyugszik 

20 óra 29 perckor. 
Az év 229. napja, 

hátravan 136 nap.
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1 EUR 4,6586

1 USD 4,0976

100 HUF 1,4388

1 g ARANY 155,3364

IDŐJÁRÁS
Többnyire napos idő

Hőmérséklet:
max. 310C
min. 160C

Megyei hírek

Közösségeket formál az IKE Fesztivál
Válts irányt!

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

Idén a Mátyás-emlékév jegyében augusztus 19–26. kö-
zött IX. alkalommal szervezik meg a Kolozsvári Magyar
Napokat. A programkínálat nagyon változatos. A koncertek
a Bánffy-udvarban, a Farkas utcában és a főtéren zajlanak.
Augusztus 19-én 18.30 órától az Evilági együttes, 20 óra-
kor a Metropol Group lép színpadra, augusztus 22-én, szer-
dán a Farkas utcában 17 órától a Jóvilágvan, 19 órától a
Hajlik a nótafa, a Bánffy-udvarban 23 órától Baricz Gergő
énekel, a főtéren 18.30 órától a Knock Out, 21 órától Lo-
vasi’18 muzsikál. Augusztus 23-án a Farkas utcában 19
órától az Operett Group, a Bánffy-udvarban az Argó-duó,

a főtéren 19 órától Szabó Balázs bandája, 21 órától Rúzsa
Magdi koncertezik. Augusztus 24-én a Farkas utcában 17
órától a Misztrál, 18.30 órától a Carbonfools, a Mátyás-
udvarban 18 órától a Musica Historica, 22.30 órától a Bo-
hemian Betyars. A főtéren 19 órától Keresztes Ildikó, 21
órától a Piramis énekese és zenésze, Révész Sándor és Zá-
vodi János lépnek fel. Augusztus 25-én a főtéren 19 órától
a Bagossy Brothers Company, 21 órától Demjén Ferenc
énekel. Az eseményt a 100 Tagú Cigányzenekar koncertje
zárja, amely 21 órakor kezdődik. A további programkínálat
a www.magyarnapok.ro honlapon olvasható. 

Vasárnap kezdődnek a Kolozsvári Magyar Napok

A csütörtöki lottóhúzás nyerőszámai
5, 31, 26, 42, 30 + 13 NOROC PLUS: 7 8 2 2 8 6

27, 16, 20, 25, 5, 8 SUPER NOROC: 9 9 5 8 3 8

5, 16, 37, 32, 3, 10 NOROC:  2 2 9 1 0 1 9

Mezőcsávási falunapok
Augusztus 25–26-án Mezőcsáváson falunapokat tartanak.
Szombaton 15 órakor felvonulással kezdődik a rendez-
vény, majd a rezesbanda muzsikál. Fellép a Mezőfele
Gyöngye roma együttes, a kölpényi gyermek néptánc-
együttes. Este könnyűzene-énekeseké lesz a színpad,
köztük a Nemes Tiboré és Mihai Trăistarué. Vasárnap dél-
előtt főzőversenyre kerül sor, népdalokat énekel a mező-
kölpényi Szabó Teréz. 14.30 órától a vajdaszentiványi
néptáncegyüttes lép fel, majd a Korax együttes koncerte-
zik. Délután Ábrám Tibor és Nagy Levente nótázik, este
Homonyik Sándor koncertezik. A falunapok tűzijátékkal
zárul. Szervező a helyi önkormányzat. 

Állatkerti gyermekprogram
A marosvásárhelyi állatkert Állati jó találkozások című, va-
kációs programja keretében augusztus 17-én, pénteken
délelőtt 10 órakor a galléros páviánok kifutójánál zajlik fog-
lalkozás, melyre minden gyermeket várnak.

Piknik a Somostetőn
A Romániai Nyugdíjasok Egyesületének Maros megyei fi-
ókja a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatallal közösen
augusztus 21-én pikniket szervez a Somostetőn az egye-
sületi tagok számára. A résztvevők az állatkertbe is ellá-
togatnak, ahol az állatkerti lakók életéről, szokásairól
zajlik majd vetélkedő. Feliratkozni naponta 10–13 óra kö-
zött lehet az egyesület Maros megyei fiókjának marosvá-
sárhelyi, Bolyai utca 36. szám alatti székhelyén, az
emeleten.

RENDEZVÉNYEK

Nagy Kinga 



Éles szóváltásba keveredett egymással Marius Paş-
can egykori prefektus és a gyulakutai polgármester,
Varga József, aki tőle szokatlan módon válaszolt az
őt provokálónak vélő képviselőnek.

A Népi Mozgalom Pártjának (PMP) Maros megyei képvi-
selője egyik közösségi oldalon fakadt ki kedden a nemzeti jel-
képek védelme érdekében, megjegyezve, hogy a
belügyminisztérium tisztviselői állásaikat féltve nem végzik
kötelességüket a törvénysértőkkel szemben. „Jó példának”
Gyulakutát hozza fel, ahol, amióta leváltották a megye pre-
fektusát, a polgármesteri hivatal és helyi tanács épületén
„ismét fölényesen megjelent Magyarország zászlaja, az úgy-
nevezett Székelyföld reklámjelvénye, de egy gyászlobogó
is”. A nemzetféltő honatya felemlegeti az előző prefektusok
„hőstetteit”, miszerint a közigazgatási bírósághoz fordultak,
amely a törvénytelenül kihelyezett zászlók levételére köte-
lezte a polgármestereket, akik pedig nem tettek ennek eleget,
azokat megbüntette. Azt sem hagyja szó nélkül, hogy az
RMDSZ erre válaszképp „cinikusan” bejelentette egy pénz-
alap létrehozását a büntetések kifizetésére, amely „semmibe
veszi a hatályos törvényeket, ellentétes Románia alkotmá-
nyával, és tulajdonképpen a törvény be nem tartására bujt
fel”, ilyen esetekben pedig a román cen-
tenárium „kegyes” évfordulóján a ható-
ságoknak határozottan és politikusi
kompromisszumok nélkül biztosítaniuk
kellene a törvény betartását.

Szerda este ugyancsak a közösségi ol-
dalon reagált a bejegyzésre Varga József
gyulakutai polgármester, rámutatva: au-
gusztus 9-12. között a községi napokat
ünnepelték, ezen pedig a község két ma-
gyarországi hivatalos testvértelepülése
is képviseltette magát, ezért volt ebben
az időszakban kihelyezve a magyar lo-
bogó (amit a delegációk távozása után
le is vettek, és erről fénykép is készült),
míg a gyászlobogónak nevezett zászló
nem a gyász, hanem az Európai Unió
jelképe volt. Az elöljáró azt is megje-
lölte, hogy az 1994. évi 75-ös és a 2001.
évi 1175-ös kormányhatározat értelmé-
ben a zászlók törvényesen voltak kihe-
lyezve.

Ugyanakkor a 62 éves polgármester
rámutatott, hogy közel negyven évig
dolgozott ennek az országnak, amelyből
húszat egy állami cég vezérigazgatója-
ként, majd 2012 óta Gyulakuta polgár-
mestereként. Az elmúlt hat év alatt a
község hat településén is bizonyított: né-
gyezer embert érintő víz- és csatornahá-
lózatot építettek három településen,
leaszfaltoztak 32 utcát, 6000 négyzet-
méternyi térköves járdát építettek, autó-
buszmegállót és parkolóhelyeket
alakítottak ki, műfüves sportpályát
adtak át és munkahelyeket teremtettek.
Jelenleg 18 megnyert projektje van,
amelyből néhány megvalósítás alatt áll.
„Képviselő úr! Ez az én névjegykár-
tyám! Mindezt Románia, Maros megye,

Gyulakuta község érdekében tettem. Azt hiszem, nem éltem
hiába. És azt is hiszem, hogy mindazok, akik olvasták és ol-
vasni fogják az ön sorait, örülnének, ha az ön által 28 év alatt
megvalósítottakat tartalmazó névjegykártyáját is láthatnák az
enyém mellett” – reagálta le Varga József azt, hogy Paşcan
szerint egyesek „nem jó románok”. Ugyanakkor a békesség-
szerető, szelíd szavúként ismert gyulakutai polgármester tőle
szokatlan hangvételben szólította fel a képviselőt: „hogyha
ön úgy gondolja, hogy nem törvényesen jártam el, sértegettem
és nem vagyok jó román, akkor jöjjön és végezzen ki, vagy
éppen lőjön fejbe. Jöjjön, ne féljen, mert én sem félek! Vagy
ha nem, akkor hagyjon békén, hogy dolgozhassak ezért az or-
szágért, Maros megyéért és a gyulakutai közösség hasznára”.

Visszajelzésében Marius Paşcan elismeri a polgármester
megvalósításait, de továbbra is azt állítja, hogy gyászlobogó
és nem az Európai Unió zászlaja volt kihelyezve, a székely
zászló pedig nem elismert lobogó, ezért szerinte a polgármes-
ter áthágta a törvényt. Ezután fölényes hangnemben arra szó-
lította fel Vargát, hogy ne hazudjon, ne tájékoztasson félre,
fölöslegesen ne dramatizáljon, ne tüntesse fel magát áldozat-
ként és „ne nézzen minket hülyének ilyen gyerekes provoká-
ció révén”. (G.R.L.)

Varga kiosztotta Paşcant
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Bocsánatot kért a csendőrkapitány
Elnézést kérünk azoktól, akiknek ártatlanul szenve-
dést okoztunk az augusztus 10-ei tüntetésen –
mondta csütörtökön a közszolgálati televízió műso-
rában Laurenţiu Cazan őrnagy, a Victoriei téri csen-
dőrakció parancsnoka. „Nyugalomra szeretnék
inteni… Ha vannak olyanok, akiknek ártatlanul szen-
vedést okoztunk, azoktól elnézést kérünk. A mi fel-
adatunk a közrend visszaállítása volt. Egyes konkrét
helyzeteket a katonai ügyészség vizsgál. Együttmű-
ködünk a rendőrséggel, hogy azonosítsuk azokat a
személyeket, akik megtámadták a csendőrséget” –
mondta Cazan. (Agerpres)

45 ezren iratkoztak be 
a pótérettségire

45 000 diák iratkozott be az őszi érettségire, közülük
mintegy 28 ezren idén végeztek, a többiek pedig a
korábbi években – tudta meg a Mediafax az oktatási
minisztérium sajtóosztályától. Az őszi érettségi au-
gusztus 20-án kezdődik román nyelv és irodalom-
mal, ezt követi augusztus 21-én az anyanyelvi
vizsga. Az elvégzett osztály profiljának megfelelő
megmérettetésre augusztus 22-én, az opcionálisra
pedig augusztus 23-án kerül sor. A szóbelik a nyelvi
kompetenciák felmérésével kezdődnek: augusztus
24–27. között romántudásukról adhatnak számot a
vizsgázók, augusztus 28-án anyanyelvi kommuniká-
cióból, augusztus 29–30-án digitális kompetenciák-
ból, 30–31-én pedig idegen nyelvből vizsgáznak a
diákok. A pótérettségi első eredményeit szeptember
elsején függesztik ki, 13 óráig. Aznap 20 óráig lehet
óvásokat benyújtani, amelyeket szeptember 2–5. kö-
zött bírálnak el. Végső eredmények szeptember 6-
án várhatók. (Mediafax)

Életben van az egyik, halottnak
vélt genovai áldozat

A külügyminisztérium szerda este közzétett pontosí-
tása szerint nem halt meg, csak súlyosan megsebe-
sült a genovai keddi hídomlás egyik román áldozata.
A tárca közleménye szerint a korábban halottnak te-
kintett férfit mély kómában ápolják az egyik genovai
kórházban. A külügy szerint az olasz hatóságok azo-
nosítási nehézségei vezettek a korábbi téves tájé-
koztatáshoz. Ez azonban csak akkor derült ki,
amikor megérkeztek a holttest azonosítására az ál-
dozat hozzátartozói. Ők állapították meg, hogy az  a
halott, akit az olasz hatóságok a megtalált iratok
alapján a román áldozatnak tekintettek, nem a hoz-
zátartozójuk. (MTI)

A volt tanügyminiszter 
mondatná le Dragneát

Liviu Dragnea pártelnök lemondását és az általa hát-
térből irányított Viorica Dăncilă miniszterelnök levál-
tását szorgalmazta kedden Ecaterina Andronescu
szenátor, volt oktatási miniszter a PSD tagjaihoz
címzett nyílt levelében. Andronescu a diaszpóra
pénteki kormányellenes tüntetésén kirobbant erő-
szakra, az ország egészére kiterjedt PSD-ellenes
tüntetésekre utalva úgy vélekedett: a párt „túl mesz-
szire ment”, „vesztébe rohan”, és kormányzati erő-
ként előbb-utóbb el kell számolnia a választók előtt,
nem hibáztathat mindig mást. A szenátor felhívást
intézett Dragneához és párttársaihoz, hogy „ne
gyújtsák fel a PSD-t és az országot”, állítsanak egy
igazi szakemberekből álló kormányt az ország élére,
„amíg nem késő”. (MTI)

hogy ha már lecsökkentik a jövedelemadót, akkor az
maradjon teljes hányadban a helyi hatóságoknál, de ezt
a javaslatot a többség leseperte az asztalról. Cserébe
megígérték, hogy majd a költségvetés-kiigazításkor pó-
tolják az önkormányzatok e bevételkiesését, és fél szájjal
arról is volt szó, hogy a jövőre nézve majd változtatnak
a szabályokon is. Most kiderült, hogy hazudtak, nem pó-
toltak semmit. Annyira nem, hogy a most papírból fa-
kasztott milliárdokból sem jut például elég pénz az
árvák ellátására. Azok úgysem szavaznak még – gon-
dolhatja az a kormányzat, mely fő pártjának bajszos ve-
zére azért kapott első körben három év letöltendőt, mert
az árváktól lopott.

És az sem véletlen, hogy az önkormányzatok számlá-
jára elkövetett galádság ellen eddig csak erdélyi ma-
gyar hangok fogalmaztak meg érdembeli kritikát. Ha
már centenárium, ne feledjük el, hogy akkor egy elma-
radott királyság kapott a nagyhatalmaktól fejlett új tar-
tományt. A hegyen túl már akkor is az volt a szokás,
hogy a központbeli főnökök jókedvétől függött minden,
ők osztottak – szoroztak – gondolkodtak mindenki felett.
És ez ma is így van, nyomaiban sem voltak képesek át-
venni az erdélyi gazdaszellemet. Most is rendszeresen
zokon veszik, hogy nem vagyunk hajlandók balkánira
butulni, de legalább a hazudozásban következetesek,
mert egy századdal ezelőtt egy rakás dolgot ígértek ne-
künk, amit azóta sem tartanak be.

Hazudni 
csak következetesen

(Folytatás az 1. oldalról)

Ország – világ

A PNL a nép ügyvédje révén próbálja 
megakadályozni az iskola újraindítását

A Nemzeti Liberális Párt (PNL) az ombudszman (a
nép ügyvédje) révén próbálja megakadályozni a
marosvásárhelyi Római Katolikus Líceum újraindí-
tását – jelentette be egy csütörtöki marosvásárhe-
lyi sajtótájékoztatón Cristian Chirteş szenátor, a
párt Maros megyei szervezetének elnöke.

A politikus – az Agerpres hírügynökség jelentése szerint –
Liviu Dragnea szociáldemokrata pártelnök Orbán Viktor mi-
niszterelnöknek adott ajándékának nevezte a Római Katolikus
Líceum létrehozásáról egy hete hozott minisztériumi rende-
letet.

Hozzátette, két mód van a rendelet törvényességének az el-
lenőrzésére: a rendelet közigazgatási bíróságon való megtá-
madása, illetve a nép ügyvédje felkérése arra, hogy forduljon
az alkotmánybírósághoz. A PNL ez utóbbit választotta.

A szenátor azért tartotta elfogadhatatlannak az ügy minisz-
teri rendelet útján történő rendezését, mert – mint fogalmazott
– ezt az ügyet az alkotmánybíróság lezárta, amikor alkot-
mányellenesnek nyilvánította az iskola létrehozásáról elfoga-
dott törvényt. Szerinte azért sem lehet létrehozni az iskolát,
mert a Maros megyei törvényszék korábban jogerősen ér-
vénytelenítette az iskola korábbi létrehozását.

Cristian Chirteş úgy vélte: az RMDSZ-nek Liviu Drag-
nea PSD-elnökön keresztül sikerült csendben átvinnie az
akaratát, és ezzel feszültséget kelt Maros megyében. „Ki-
váncsiak vagyunk, hogyan sikerült kibocsátani az (iskola
létrehozásáról szóló) rendeletet, átnyúlván egy alkotmány-
bírósági és egy törvényszéki határozaton” – jelentette ki a
szenátor.

Korábban a szintén ellenzéki Népi Mozgalom Párt (PMP)
Maros megyei képviselője, a magyarellenes nézeteiről ismert
Marius Paşcan jelentette be, hogy pártja a közigazgatási bí-
róságon támadja meg a minisztériumi rendeletet. A PMP
ügyvezető elnöki tisztségét is betöltő Paşcan úgy vélte: a ren-
delet alkotmányellenes, sérti a hatalmi ágak szétválasztásának
és egyensúlyának elvét, a helyi autonómia és a decentralizáció
elvét, továbbá a diszkriminációmentesség és az állampolgárok
egyenjogúságának elvét.

A marosvásárhelyi iskolaügy rendezésére több ízben is ígé-
retet tett Liviu Dragnea, a kormányzó PSD elnöke Orbán Vik-
tor magyar miniszterelnöknek, miután Budapest nemzetközi
szintre emelte a kérdést, és kilátásba helyezte, hogy megvé-
tózza Románia felvételét a Gazdasági Együttműködési és Fej-
lesztési Szervezetbe (OECD). (MTI)

A képviselő szerint az idegen lobogókat lenéző, provokatív szándékkal helyezték ki Gyulakután  
Fotó: www.facebook.com/Marius Paşcan



Olvasóinknak nem kell külön
bemutatni az Eldi pékséget.
Finom, természetes, minőségi
péktermékeiről és az orszá-
gos, illetve nemzetközi verse-
nyeken elnyert díjairól is
ismert és elismert. Kemencé-
iből 1996-ban kerültek ki az
első kenyerek és péksütemé-
nyek, azóta azonban folyama-
tosan fejlődött és növekedett
mind az alkalmazottak és a
termelőegységek száma,
mind az üzletek, péktermékek
és sütemények választéka.

Kabai Elekkel (fotó), az Eldi cég
tulajdonosával a pékség egrestői
székhelyén beszélgetünk, akit a
minap díszpolgári címmel tüntetett
ki a balavásári önkormányzat a kö-
zösségnek nyújtott támogatásért.
Ugyanis nemcsak helyi, hanem me-
gyei és regionális sport- és kulturá-
lis rendezvényeket is felkarol,
vállalkozása nemcsak a legnagyobb
adóbefizető a községben, de 450
személynek biztosít munkahelyet.

Kabai Elek elmondta: számára
öröm az elismerés, ugyanakkor
azonban további felelősség is. Az
eredmények mögött, akárcsak a
sportban, rengeteg munka van. 

– Sok mindenről le kellett mon-
danom: szabadidőről, szabadságról,

csak a munka, a munka és a munka
volt.
Az évek során a cég hatalmasra nőtte
ki magát, több száz alkalmazottja van

– 1996-ban az Eldi pékségben
kb. 1,5 tonna kenyeret sütöttek ha-
vonta, most közel állunk a havi 700
tonnához. Öt megyében van bemu-
tatóüzletünk, júliusban nyílt meg az
55. boltunk. Tovább fejlődni már
nem tudunk, a termelési, illetve a
raktározási felület nem engedi meg
a további fejlesztést. Ezentúl a mi-
nőség és az ügyfelek iránti tisztelet,

szeretet a vezérszavunk. Nekifog-
tunk még itt hátul egy 700 négyzet-
méteres raktár építéséhez, ami
augusztus végére kész kellett volna
legyen, sajnos a sok eső miatt kito-
lódik a munkálat. Mivel a gépkocsi-
parkunk is közelít a 60-hoz, azt
mondtuk, jó lenne egy kocsijavító-
karbantartó műhelyt is felhúzni,
ahol két-három szerelőt alkalmaz-
nánk – mutatja, miközben végigsé-
tálunk az udvaron. 
Nincs utánpótlás

– Nagy gond – folytatja –, hogy
a szakiskolák, inasiskolák tönkre-
mentek, senki nem fektetett ebbe,
nincs szakember, nincs utánpótlás. A
gépeink mind külföldi gépek. Né-
metországból, sőt Japánból is van
egy elég komoly gépünk, ha valami
problémánk van, egy esztergálás,
marás vagy fogaskerék-készítés szük-
séges, nincs aki megcsinálja. Nincs
szakemberünk. Ha elmennek a régiek,
nem lesz kivel folytatni a munkát. 

Ezelőtt három-négy évvel a Ma-
gyar Pékszövetség elnökét, Septe
Józsefet kérdeztem, tudna-e segí-
teni abban, hogy innen a közelből
gyermekeket, fiatalokat külföldön
taníttassunk. Feltettem a hirdetése-
ket a Balavásárhoz tartozó összes
faluban, Egrestőtől Nádasig, de
nem jelentkezett senki. Egyetlen-

egy emberem volt, aki itt dolgo-
zott nálam, szívesen taníttattam
volna, az elképzelésem az volt,
hogy ha ketten-hárman elmennek
innen, ismerősök, barátok, köny-
nyebben eltelik a három év. Ezalatt
a családnak nem kellett volna fi-
zetni semmit, de kikötöttem, papírra
kell tegyük, hogy ha elvégzi a gye-
rek az iskolát, visszajön ide, bizo-
nyos ideig itt dolgozik. Mert azt
nem tudom megengedni, hogy én
iskoláztassam, utána meg elmegy a
konkurenciához, mert ott 300 lejjel
többet kap. Az illető azt kérdezte,
hogy amíg az iskolát járja Magyar-
országon – amit én fizetek –, itthon
kapja a fizetést is? Ez persze lehe-
tetlen.
A megoldás az automatizálás
lehetne?

– Szeptemberben lesz München-
ben egy sütőipai kiállítás. Az auto-
matizálási mérnökünk és a fiam el
fognak menni, megnézik, hogy
meddig lehet automatizálni a sütő-
iparban. 

Ugyanígy történt két évvel ez-
előtt, amikor Düsseldorfba mentek
el azzal a liszttel, amivel mi itthon
dolgozunk, kipróbálták a gépet. Azt
mondta a fiam: édesapám, a minő-
ség ugyanaz, a gép nagyon jó, na-
gyon jól működik, de 190 ezer euró.
Tehát nagyon drágák a gépek, és
biztosak vagyunk abban, hogy a
jövő szomorú lesz ott, ahol nem
tudnak automatizálni. 
Az udvaron nagy munka folyik…

– 1996-ban épült ez a fele az épü-
letnek, azóta nagyon sokat nem fek-
tettünk bele, főleg a fejlesztésre, a
termékskála bővítésére koncentrál-
tunk. Most egy kicsit felújítjuk ezt
a részt is, van egy kis csapatunk,
amely felújításokkal, új üzletek
megnyitásával foglalkozik.

Ezt már Kabai Csaba mondja, és
arról is tájékoztat, hogy Kolozs,
Hargita, Beszterce, Maros és Sze-
ben megyében vannak jelen, össze-
sen 55 üzlettel.

Azt is megtudtuk, hogy a péksü-
temények száma megközelíti a
nyolcvanat. Újdonság, hogy az El-
dinél gyártott szilvás, barackos
gombócot és a pászkát exportálják
is. Olaszországba, Spanyolországba
viszik. Éppen ezért szükség van a
raktárakra is – magyarázta Kabai
Elek. 

Augusztus 20-án székely ruhás lányok
osztják szét a megszentelt kenyeret

– Mint minden évben, az idén is
igyekszünk, hogy a megszentelésre
kerülő kenyeret az Eldi pékség ado-
mányozza. Egy húszkilós, hosszú-
kás kenyérrel készülünk, mert az
egyrészt könnyebben átsül, és
könnyebb szeletelni – viszi tovább
a szót Kabai Csaba. 

– Az előző évek tapasztalataiból
tanulva, amikor nagy volt a tolon-
gás a kenyér körül, a szervezőkkel
közösen úgy határoztunk, hogy
idén, amint kiérünk, hozzáfogunk a
szeleteléshez, és székely ruhába öl-
tözött lányok kosárral hordják szét,
és szalvétával nyújtják át a kenyeret
az embereknek. Így próbáljuk elke-
rülni a tolongást, és felgyorsítani a
folyamatot. 

A továbbiakban az újításokról,
fejlesztésekről beszélgettünk, ame-
lyek szükségesek ahhoz, hogy –
mint mondta –, a mindennapi ke-
nyér mindenkihez eljusson. 

– Nagyon sok gondunk volt az
áramszolgáltatással, ezért döntöt-
tünk úgy, hogy vásárolunk egy
olyan áramszolgáltató generátort,
amelynek 500 literes dízel üzem-
anyag-tartálya van, ami azt jelenti,
hogy áramkiesés esetén is simán
működik minden – mutatja a nagy
kapacitású áramfejlesztőt, miköz-
ben magyaráz, ugyanis egyórányi
kiesés például négy tonna terméket
jelent, amit nem engedhetnek meg
maguknak. 
A családban „más lélekkel megy 
a munka”

– A legjobb, hogy a családból va-
laki folytatja, amit elkezdtem –
veszi vissza a beszéd fonalát Kabai
Elek. A fiam sütőipari tanulmányo-
kat végzett, a nagyobbik lányom
könyvelést tanult. A kisebbik lá-
nyom fogorvos lett, ő nem kívánta
folytatni ezt a munkát. De ott, ahol
a család viszi a céget, más lélekkel
megy a munka. Azonban ezek az
eredmények csupán az Eldiben dol-
gozó minden egyes embernek a
hozzájárulásával valósulhattak
meg. Ezúton is szeretném megkö-
szönni az Eldi munkaközösségének
a hozzáállását. Egy dolog biztos:
ott, ahol csapat van, és együtt dol-
goznak egy közös célért, ott van ha-
ladás, a széthúzás csak összeomlást
jelent. 

III. erdélyi pálinka- 
és párlatverseny
A Vásárhelyi Forgatag és az Erdélyi Pá-

linka Lovagrend közös szervezésében idén
harmadik alkalommal kerül sor az erdélyi pá-
linka- és párlatversenyre. A megmérettetésre
minden erdélyi, házilag készített pálinkamin-
tát várnak. Bárki jelentkezhet, aki nemcsak
kedveli, hanem elő is állítja a gyümölcspár-
latot, ugyanis a zsűriztetés ingyenes.

Jelentkezni augusztus 28-ig lehet, eddig a
dátumig be kell érkezzen a minta a Forgatag-
irodába (Marosvásárhely, Bucegi utca 14.
szám), amely hétfőtől péntekig 10 és 13 óra
között van nyitva. Érdeklődni Nagy Évánál
a 0748-158-826-os telefonszámon.

A benevezéshez fél liter pálinka szükséges,
amelyen fel kell tüntetni a termelő nevét, el-
érhetőségét, a települést, ahonnan származik,
azt, hogy milyen gyümölcsből készült a pá-
linka, mennyi az alkoholfoka, milyen évjárat,
és néhány sort a termelőről is. Jelentkezni,
további információkért hívni lehet a 0742-
609 260-as telefonszámon Gáspár Botondot,
e-mail: botond.gaspar@gmail.com.

A zsűrizésre szeptember elsején, szomba-
ton 9 órától kerül sor a múzeum várbeli épü-
letében, a díjátadó ünnepségre pedig
szeptember 1-jén, szombaton 17.30 órától a
Kultúrpalota kistermében kerül sor. 
(közlemény)
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Mózes Edith

Augusztus 17., péntek:
* 21.00 óra: Jászvásári Politehnica CSM – Botoşani FC
Augusztus 18., szombat:
* 18.00 óra: Gyurgyevói Astra – Dunărea Călăraşi
* 21.00 óra: Konstancai Viitorul – Medgyesi Gaz Metan
Augusztus 19., vasárnap:
* 18.00 óra: Bukaresti FCSB – Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK

* 21.00 óra: Kolozsvári CFR – Bukaresti Dinamo
Augusztus 20., hétfő:
* 18.00 óra: Nagyszebeni Hermannstadt – Voluntari FC
* 21.00 óra: USK Craiova – Concordia Chiajna

Valamennyi mérkőzést élőben közvetíti a DigiSport, a Telekom
Sport és a Look TV/Plus.

A labdarúgó 1. liga 5. fordulójának 
televíziós közvetítési rendje

Miután az egykori strand helyén hosszú
időn át álltak a romossá lett medencék és
egykori öltözők épületei, tavaly megérdek-
lődtük, hogy mi lesz a sorsa a volt strandnak.
Akkor megtudtuk, hogy létezik egy 2008-as
terv, amelynek alapján jóváhagyták a beru-
házást, de még nem lehetett tudni, hogy ez
mikor valósul meg. 2017. október 12-én szer-
kesztőségünk hivatalos levélben fordult az
Országos Befektetési Alap kommunikációs
stratégia osztályához, az onnan kapott válasz-
ból kiderült, hogy a „beruházási objektum
műszaki-gazdasági mutatóit” a 2008-ban ki-
bocsátott 1564-es számú kormányrendelettel
hagyták jóvá. Ennek megfelelően a Nemzet-
közi Úszószövetség – FINA) szabványainak
és szabályai alapján hazai és nemzetközi
sportrendezvényeknek megfelelő fedett uszo-

dát építenének egy 50 x 25 méteres, 2,20
méter mélységű úszó- és egy 25 x 12, 5 mé-
teres 1,20 – 2, 20 m mélységű edzőmeden-
cével, valamint 800 férőhelyes lelátóval. A
beruházás értéke 53.078.000 lej héával
együtt. Tavaly azt ígérték, hogy a munkála-
tokat a terület átadása után megkezdik, mivel
az erre szánt pénzösszeget már átutalták. Ez
azonban a mai napig elmaradt. 

Az említett újabb levélre 2018. augusztus
8-án jött válasz, miszerint a területet (amp-
lasament) a 2001-ben kibocsátott, utólag mó-
dosított és kiegészített 25-ös számú
sürgősségi kormányrendelet alapján átadták
az Országos Befektetési Alapnak. Ezt köve-
tően a kivitelező a helyszínnek megfelelően
módosítja a típustervet, majd az így alkalma-
zott tervet benyújtja a befektetési alaphoz,
amelyet a műszaki-gazdasági bizottságnak is

jóvá kell hagynia. Az így elfogadott doku-
mentációt egyeztetni kell a rendelkezésre
álló költségvetési alapokkal, majd ezután
foghatnak hozzá a munkálatokhoz, a konkrét
dátumot sem a korábbi, sem a mostani vá-
laszban nem tudták meghatározni. 

Felvettük a kapcsolatot Pop Iuliuval, a
Maros Sportegyesület elnökével, aki azt nyi-
latkozta lapunknak, hogy ő sem tud ponto-
sabbat mondani. Napirenden van a
folyamattal, hiszen rendszeresen tájékozó-
dott az Országos Befektetési Alapnál a do-
kumentáció kivitelezésének szakaszairól. A
napokban Bukarestbe utazik, ahol tárgyal az
országos hatóság képviselőivel, és reméli,
hogy ezt követően konkrétabb választ adhat
arra a kérdésre, hogy mikor jelennek meg a
munkagépek az egykori Május 1. strand te-
rületén.

Olimpiai méretű uszoda lesz 
(Folytatás az 1. oldalról)

Fotó: Nagy Tibor

Ahol jó a csapat, ott van haladás
Az Eldinél vezérszó az ügyfelek iránti tisztelet 

Kiváló kiszolgálás az Eldi üzletekben



Annyi írógép manapság egy
épületben sincs, mint a Nyá-
rádkarácson községhez tar-
tozó Somosdon. Katonás
rendben sorakozó mechani-
kus írógépektől – többek kö-
zött Olympia, Mercedes,
Continental, Remington, Oli-
vetti, Triumph, Brother, Adler
márkáktól – roskadozik a húsz
éve kihasználatlan épület ter-
meiben az ízlésesen elhelye-
zett négysoros polcrendszer. 

A somosdi egykori felekezeti is-
kola épülete augusztus 12-én, az
idei falunapon írógép- és vadász-
múzeumnak, valamint könyvtárnak
helyet adó közösségi ház rendelte-
tést kapott, mely a falu híres szülöt-
tének, a Nyárád és Küküllő mente
királyi biztosának, Somosdi Szé-
kely Balázsnak a nevét viseli. 

Ezáltal Székely Sándor vállal-
kozó régi terve vált valóra, haszno-
sították a református templom
árnyékában két évtizede kihaszná-
latlan épületet, és méltó helyre ke-
rült a kezdeményező írógép- és
trófeagyűjteménye, melyet ezentúl
bárki megtekinthet. A könyvtárat is
saját tulajdonú könyvekből rendez-
ték be, ennek az ötletgazdája és az
állomány egy részének adományo-
zója Orosz Tünde volt. Az egyház-
nak visszaszolgáltatott felekezeti
iskola épületét Székely Sándor újít-
tatta fel. Ugyancsak ő készíttette a
rendkívül tetszetős és minőségi
polcrendszert egy különleges
anyagból, a Duna mentén honos to-

polyafából. A vadásztrófeákból és
írógépekből, számológépekből álló
gyűjteménynek helyet adó épületet
üknagyapjáról, Székely Balázs ki-
rályi biztos és felsőbírósági tagról,
az első olyan nyárádmenti nemesről
nevezte el, aki Izabella királynétól
1547-ben nemesi címert kapott.
Lelki örökség az utókornak

A három teremben mintegy 264
darab 19. és 20. századi írógép van
kiállítva, otthonában pedig még van
néhány, főleg olyanok, amelyek ke-
vésbé ellenállóak a külső behatá-
sokkal szemben vagy javításra
várnak. A hobbigyűjtő tulajdonában
lévő legrégebbi darabot 1870-ben
gyártották, amely egyelőre a lakását
ékesíti, mivel rendkívül érzékeny,
ugyanakkor értékes
is, mivel feltételez-
hetőleg Európában
abból a típusból
csak két darab léte-
zik. A falakon talál-
ható vadásztrófea-
gyűjtemény (a Nyá-
rád és Küküllő
menti erdők állatai-
ból) a vállalkozó va-
dászszenvedélyéről
tanúskodik. A jelen
lévő gyerekek – leg-
nagyobb csodála-
tukra és örömükre –
egy három éve lelőtt
és kitömött élet-
nagyságú vadkant is
megérinthettek. 

A híres felmenők-
kel büszkélkedő vál-
lalkozó hat éve
kezdte gyűjteni az

írógépeket, köztük néhány kurblis
számológépet is, melyeket az 1800-
as években gyártottak. 

„A finommechanika iránti vonza-
lom indította el ezt a hobbit, legszí-
vesebben fegy- vereket gyűjtöttem
volna, de az sokkal körülménye-
sebb, így esett a választás az írógé-
pekre. Az elsőt egy barátomtól
kaptam ajándékba azzal a meg-
jegyzéssel, hogy ha majd egyszer
nem lesz villanyáram, hasznát ve-
szem. Ezt követte a koronkai ál-
lami mezőgazdasági vállalatnál
talált második írógép, a harmadikat
pedig az ócskapiacról vásároltam.
Attól kezdve nem volt megállás,
valóságos gyűjtőszenvedéllyé vált,
és ahol ráakadtam, igyekeztem

megszerezni a különleges darabo-
kat. Sokszor még a feleségem is se-
gített egy-egy írógép beszer-
zésében” – mondta a gyűjtemény
tulajdonosa. 

A kiválasztás szempontjából ál-
talában a gyártási év volt meghatá-
rozó, igyekezett minél régebbi
kiadásúakat beszerezni, de negy-
ven-ötven éve gyártott írógépek is
fellelhetők a polcokon. Arra a kér-
désre, hogy volt-e valami rendkí-
vüli célja a kiállítással, azt felelte,
hogy a hálaadó istentiszteleten el-
hangzottakhoz hasonlóan ő ezt az
utat látja járhatónak annak érdeké-
ben, hogy valami lelki örökséget
hagyjon az utókor számára.

Kérdésünkre, hogy miért nem
pályázott a volt iskolaépület felújí-
tására, elmondta, tudatában volt
annak, hogy próbálkozásai esélyte-
lenek, mivel az egyház jogtulajdo-
nát képezi. „A Leader alapító tagja
vagyok, ennek ellenére sem sike-
rült a javítási munkálatokra pénz-
összeget lehívni. Ezelőtt négy-öt
évvel eldöntöttem, hogy nem ha-
gyom tönkremenni azt az iskolát,
amelyben tanultam, ezért saját
költségemen elvégeztettem a javí-
tási munkálatokat”. Tudomása sze-
rint az országban nincs hasonló
írógépgyűjtemény, és talán az
olaszországi írógépmúzeumban
sem található ennél több kiállított
darab. Az idő rövidsége miatt a
műtárgyak alaposabb tanulmányo-
zására, a dokumentációk elkészíté
sére nem volt lehetősége, de mint
jelezte, nem tekinti befejezettnek a
munkát, nagyon sok terve van még
a jövőre nézve, amit remélhetőleg
sikerül megvalósítania.
Csattogó írógépek és utódaik

A rengeteg írógép között időzve
önkéntelenül is felidézem az írógé-
pek kattogását. Az egykori hivatal-
nokok, titkárnők, újságírók, írók
még erőteljesen csapkodták az író-
gépek billentyűzetét, hisz a XX.
században az írógépek elengedhe-
tetlen eszközei voltak a hivatalok-
nak és a hivatásos íróknak. Az
1980-as évektől az írógép feladatait
lassan átvette a szövegszerkesztő
gép, majd a számítógép és a doku-
mentumszerkesztő programok. Mai
világunk „digitális bennszülöttjei”

számára pedig a számítógépek nél-
külözhetetlenek. Az egykor írógé-
pet csattogtató idősebb generáció
kénytelen-kelletlen beletörődött,
megtanulta az újat, és vidáman
állapíthatta meg, hogy a korszerű
billentyűzetet alig érintve, fül-
sértő zaj nélkül is lehet gépelni.
Gond csak akkor adódik, ha
áramkiesés miatt eltűnik egy el
nem mentett anyag, és nem si-
kerül visszanyerni. A fejlődő
országokban azonban a nálunk
antik műtárgynak számító írógé-
pek ma is nagy népszerűségnek
örvendenek. Latin-Amerika,
Dél- és Délkelet-Ázsia, valamint
Afrika számos pontján, ahol a sta-
bil áramellátás nem biztosított,
még manapság is írógépeket hasz-
nálnak egy-egy dokumentum kiál-
lítására.
A munkát folytatni kell…

Amint Ferenczi György polgár-
mester felvetésünkre elmondta, a
közösségi ház javítási munkálatait
többek között azért kellett egy ma-
gánszemélynek finanszíroznia, mert
nem foglalták bele az egyház költ-
ségvetésébe. Mivel a gyűjtemény
tulajdonosa az idei falunapra sze-
rette volna időzíteni az ünnepélyes
átadást, halaszthatatlanná és sür-
gőssé vált a felújítás és a termek be-
rendezése, amit önként vállalt fel. A
polgármester elképzelhetőnek
tartja, hogy különböző közösségi,
hagyományőrző vagy más jellegű
tevékenységeket is szerveznek majd
az épületben. Ennek érdekében úgy
helyezték el a polcokat U alakban,
hogy alkalomadtán a múzeum jelle-
géhez illeszkedő eseménynek is ott-
hont adhasson. A térrendezés
kialakításával lehetőség van például
szövőszék felállítására, így az idő-
sebb asszonyok átadhatják tudá-
sukat a fiataloknak. Az írógép-
múzeum kapcsán elmondta, hogy a
gyűjtemény bemutatását és az épü-
let hasznosítását egyaránt jó ötlet-
nek tartja. „Minden olyan
kezdeményezésnek örvendünk, ami
pozitívum és a közösség számára
hasznos, semmi jónak elrontói nem
vagyunk. Ugyanakkor mindannyi-
unk számára egyértelmű, hogy a
megkezdett munkát folytatni kell…”
– hangsúlyozta az elöljáró.
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Fotók: Szer  Pálosy Piroska

Székely Sándor (jobbról) és Ferenczi György

Szer Pálosy Piroska

Somosdi Székely Balázs Írógép- és Vadászmúzeum
A finommechanika bűvöletében



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)

GEDŐ JÓZSEF (Abrudbánya, 1778. aug.
21. – Kolozsvár, 1855. aug. 29.): politikus,
irodalombarát. Kolozsvári jogi tanulmányait
apja halála után (1800) abbahagyta, és átvette
a rá hagyott földbirtok vezetését. 1848-ban re-
galista a főrendiházban. Nagy irodalombarát
volt. Négyezer kötetes könyvtárát a kolozs-
vári unitárius kollégiumra hagyta. 

JÓSIKA SÁMUEL, BÁRÓ (Salzburg,
1848. aug. 23. – Kolozsvár, 1923. jún. 4.):
szabadelvű párti politikus, miniszter, nagybir-

tokos. 1885-től 1888-ig Kolozs vm. és Ko-
lozsvár főispánja. 1888-tól az Erdélyi Gazda-
sági Egyesület és az Erdélyi Római Katolikus
Státus elnöke. 1891-től képviselő. 1893-ban a
belügymin. adminisztratív államtitkára. Az
egyházpolitikai törvényjavaslat tárgyalásakor,
1894-ben lemondott hivataláról, 1895. jan.
18-tól 1898. jan. 20-ig a Bánffy-kormányban
a király személye körüli miniszter. 1910-ben
a főrendiház alelnöke, 1912-ben elnöke lett.
1919 után erdélyi birtokára költözött. Haláláig
a romániai Országos Magyar Párt elnöke.

FENICHEL SÁMUEL (Nagyenyed,
1868. aug. 25. – Stephansort, Új-Guinea,

1893. márc. 12.): régész, néprajzi és termé-
szettudományi gyűjtő. Szülővárosának gim-
náziumában Herepei Károly indította
régésznek, 1888-tól a bukaresti állatorvosi
főiskola preparátora, 1889-től ugyanitt a
román régészeti múzeumban dolgozott.
Dobrudzsai ásatásain ismerkedett meg A.
Grubauer müncheni ornitológussal, 1891-
ben új-guineai gyűjtőútra indultak együtt.
Fenichel ott egyedül maradt, és haláláig az
Astrolabe-öböl környékén néprajzi, kisebb
részben természettudományi anyagot gyűj-
tött. A Néprajzi Múzeum 7000 tárgyból álló
gyűjteményét őrzi. 

Híres erdélyi magyarok (1000–1990)

Zurrogó-zirregő
szitakötő tánca
csipkét ver a csengve
csobogó forrásra.
Zirren kéken, zölden,
sásról sásra táncol,
úgy veri a csipkét
önnön árnyékából.

A Szitakötő tánca az augusztusi kánikulá-
ban. Kányádi Sándor versével indulok au-
gusztusi ünnep előtti sétámra. Ha kedved
tartja, jer velem, kedves Olvasóm!

Reggeltől napestig
egyvégtében járja,
de csak alkonyatkor
látszik a munkája.

Akkor aztán pitypang,
káka, békalencse
s a csobogó forrás
minden egy szem kincse.
Szitakötő szőtte
csipke alatt csillog,
s alábújik inni
az esthajnalcsillag.

Az óriás-szitakötő (Anax imperator) az év
rovara 2018-ban. Magyar nevét a szitakötő
mestertől, a szitástól kapta. Kohaut Rezső
1896-ban 14 népnevét sorolta fel. Néhány
ezek közül – acsa, kígyópásztor, vízileány –
ma is használatos a rovartani irodalomban. A
német Wasserjungfer (vízi szűz), a francia de-
moiselle (hajadon), az angol  (sárkánylégy)
mellett a latin libellula = mérlegecske szóból
származik a francia libellule, a holland libel,
a német Libelle, az olasz libellula, a román
libelulă kifejezésnek. Először e kifejezést
Guillaume Rondelet francia természetkutató
alkalmazta az 1600-as évek derekán a kisszi-
takötők lárváira, melyeknek T alakú feje az
akkor már jól ismert pörölycápára emlékez-
tette őt. A hatalmas halat különleges fejfor-
mája miatt akkortájt a tengerek
vízszintmérőjének gondolták. Akkoriban egy
hasonló alakú vízszintező eszköz volt hasz-
nálatban, mely azóta már régen eltűnt. Linné
1758-ban még a  nemzetségnevet használta.
A faj mai nevét 1815-ben Leach adta 1815-
ben. Az Anax nemzetségnév az ógörögben
uralkodót jelent. Az imperator fajnév a latin
parancsolni igéből származik.

A szitakötők a legősibb rovarrendek közé
tartoznak. Az ősszitakötők 300 millió éve, a
felső karbonban éltek. Lenyomatukat egyes

kőzetek épségben megőrizték. Az óriás-ős-
szitakötő (Meganeura monyi) szárnyfesztá-
volsága 60–70 cm volt. Ma már nem élhetnek
ekkora rovarok. Ennek legfőbb akadálya,
hogy a test növekedésével a vakon végződő
trachearendszer nem biztosíthatja a szövetek-
nek a kellő mennyiségű oxigént, amit a kar-
bonban azonban a jóval magasabb légköri
oxigénszint ellensúlyozott.

A levegő akrobatái ragadozók, csak élő ál-
latokkal táplálkoznak. A szúnyogokból, le-
gyekből, bögölyökből, lepkékből álló
zsákmányukat légi hajsza során ejtik el. A ki-
sebb rovarokat a levegőben, repülés közben
falják fel. A zsákmány megszerzésében
oroszlánrésze van a – csaknem 360o-os szög-
ben elfordítható – fejüket borító, 10-30.000
facettából álló összetett szemeknek.

Holomediterrán faj. De fellelhető az In-
diai- és az Atlanti-óceán Egyenlítő környéki
szigetein is. Az utóbbi időszakban áreája
észak felé terjed. A Kárpát-medence alföld-
jein, domb- és hegyvidékein egyaránt megta-
lálható. Leginkább a csendes, növényzettel
benőtt vízpartokon él. Repülés közben vá-
laszt párt magának, a párzás is a levegőben
történik. A peték a vízbe kerülnek. Lárvái a
vízi életmódhoz jól alkalmazkodott csúcsra-
gadozók. Vízibolhák, rovarlárvák, vízicsigák,
ebihalak, kishalak szerepelnek az étlapjukon.

Az európai kultúrákban a szitakötő sokszor
a gonoszt jeleníti meg. Angliában az ördög
varrótűjének is nevezik. Egy román népme-
sében az ördög által megszállott lóként sze-
repel. A svéd mondák szerint az ördög a
szitakötők segítségével méri meg az emberek
lelkét.

Egy ínyencség Indonéziából: ízletes cse-
megének számít lárvája s imágója is.

De! Az indiánok körében a gyorsaság jel-
képe. A navahóknál a tiszta vízé. A japánok
is nagy tiszteletben tartják az erő, bátorság és
boldogság jelképeként. Japán korábbi neve a
szitakötő szó régies formája, mi több, elősze-
retettel használt férfinév náluk a szitakötő je-
lentésű Tombo.

Szépség és vadság. A szitakötő gyakran je-
lenik meg a képző- és iparművészetben is.

Vessünk egy pillantást René Lalique
1897–98-ban készített Szitakötőnő című al-
kotására. Az 1900-as párizsi világkiállításon
hatalmas sikert arató, jelenleg Lisszabonban
őrzött becses szecessziós ékszer arany, gyé-
mánt, holdkő, krizopráz, kalcedon, zománc
felhasználásával készült. A kecses rovar szá-
jából kiemelkedő nőalak szépsége s a griff-
madarat idéző, félelmetes vadságot sugárzó
lábak az ellentétek világába röpítik a szemlé-
lőt.

Szépség és
vadság ellentéte
jellemezte Al-
másy László
Ede életét is. A
123 éve, 1895.
augusztus 22-én
az őrvidéki Bo-
rostyánkő várá-
ban született
rejtélyes életű
Afrika-kutató,
londoni tanulmá-
nyai után, első
pilótajogosítvá-
nyát 1912-ben
szerezte. Az I. vi-
lágháborúban pi-
lótaként több
kitüntetést ka-
pott. A húszas
években a Steyr
gyár túrakocsijá-
val a Nílus men-
tén egészen
Szudánig haj-
tott. Földrajzi
felfedezőként főként a Szahara kialakulása,
őstörténete érdekelte. Autós expedíciókat
szervez a Líbiai-sivatagba. 1933-ban újra fel-
fedezte a legendás, elveszett oázis, Zarzura
völgyét, és világhírű sziklafestményeket talált
az Uvainat-hegységben. 1935-ben ő tudósí-
tott először a núbiai magyarábokról. A II. vi-
lágháborúban a német hadsereg tanácsadója
volt az afrikai fronton. Nevét a sivatag belse-
jében álló hegy, a Dzsebel Almásy őrzi.

Az embereknek a hegyekhez való viszo-
nyát sokáig a hiedelmek határozták meg, s az
ismeretlentől való félelem, aminek a fantázia
adott alakot.

A titokzatos erők, istenek már a régi kínai-
aknál, indiaiaknál is a hegycsúcsokon laktak.
A japánok szent hegye, a Fudzsiszan (hibás
olvasat miatt Fudzsijamaként terjedt el), a ne-
páliak földistenasszonya, a Csomolungma, az
ógörögök mitikus hegye, az Olimposz –
mind-mind az istenek lakhelye.

A Bibliában a Sinai-hegy is csodás esemé-
nyek színhelye. Az ősi izraeliek hite szerint
az istenek általában a hegyek csúcsain lépnek
a földre. Ez már nem lakhely, hanem kapocs
az égi és a földi világ között.

De a hegyek megismerése még váratott
magára. Semmi sem készteti az embert arra,
hogy a hegyek zord világába merészkedjen.

Később az istenek már a „felhőkre” költöz-
nek a hegyekről, de az Európa-szerte terjedő
kereszténység – az empirikus megismerést
háttérbe szorító, a lelki életet előtérbe helyező
filozófiájával – még hosszú ideig útját állja a
hegyekkel való közelebbi megismerkedés-
nek.

A tudás pótlására születtek a hegyekről
szóló babonák.

A középkori Európából sok adat maradt
fenn hegyi sárkányokról, ördögökről, szelle-
mekről. A Sziget-hegység Sárkányfog-bar-
langja nevében őrzi e tévhitet.

Másik ismertebb történet a Luzern kör-
nyéki Pilátus-heggyel kapcsolatos. A hegyen
lévő titokzatos tavacskában – a monda szerint
– a fekete színű, feneketlen mélységű vízben
Pontius Pilátus tölti száműzetését. 1387-ben
a lakosság rettegése miatt a hatóságok szigo-
rúan megtiltották a tó megközelítését, s ezt
csak 1594-ben szüntette meg a városi tanács.

A magaslati levegőről ugyancsak furcsa
véleménnyel volt egyik-másik tudós. Volt,
aki azt állította, hogy az Alpok ritka levegő-
jében az embernek nyomorultul szét kell puk-
kadnia, akár a kísérleti nyúlnak a légszivattyú
alatt.

De mindig is léteztek olyan emberek, akik
kénytelenek voltak bemerészkedni a hegyek
közé. Kalandorok és csempészek, kincskere-
sők és orvvadászok.

Almásy is ilyen volt – a Szahara kalandora.
A szellem nagy kalandora volt Galileo Ga-

lilei is. 409 évvel ezelőtt, 1609. augusztus 23-
án mutatta be első teleszkópját.

Augusztus van. Kánikula. Csillaghullás
ideje.

Augusztus, nyárutó...
A Göncöl tengelye,
Mint roppant égi óramutató,
Némán, merőn mutat már ősz fele.
Kigyúlt hajók
Suhannak át az égbolt tengerén,

Némán, szorongó szívvel nézem én.
Ott fenn egy fagyos, zuzmarás ajak
A forró csillagokra rálehel, –
S hullnak, mint itt lenn a falevelek.
A csillagok hamarabb kezdik el...
Mi jön? Mi megy?
Mi hull le még?
Nem volt a csillaghullásból elég?

– Reményik Sándor versét a trianoni dik-
tátum évében, 1920-ban írta. 

Kigyúlt hajók
Suhannak át az égbolt tengerén,
Jelek, csodák...
Némán, szorongó szívvel nézem én.
Egy új teremtés reggele előtt.
Ez tán az Isten vajúdó, szent láza
És itt lenn nincs, aki megmagyarázza.

Szitakötők vadsága, kalandorlelkű kutatók
szelídsége. Csillaghullás idején, de még jóval
lombhullás előtt, maradok kiváló tisztelettel.

Kelt 2018-ban, 80 évvel azután, hogy
1938-ban a magyar országgyűlés augusztus
20-át nemzeti ünnepé nyilvánította.
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Kiss Székely Zoltán

Kigyúlt hajók suhannak át az égbolt tengerén

René Lalique: Szitakötőnő, 1897-98

Összeállította: Kuti Márta

A természet kalendáriuma (CCCXX.)



Minden eddiginél többen, 565 ezren
látogattak ki a kedden zárult Sziget
fesztiválra, amely hétből három
napon is telt házas volt. A szervezők
már a jövő évi programot tervezik, az
első 2019-es sztárfellépő neve akár
egy hónap múlva ismert lehet.

A szervezők keddre is telt házat vártak: so-
káig úgy tűnt, hogy az utolsó nap is megtelik
a Hajógyári-sziget, de az eső egy kicsit bele-
szólt – áll a Sziget fesztivál által az MTI-hez
szerdán eljuttatott közleményben.

„2016-ban 496 ezer látogatót jelentettünk
be csúcsként, de akkor még volt mínusz
egyedik és nulladik nap, amelyek nem számí-
tottak teljes napoknak – ezért csak 6 nappal
számítottuk a látogatói számot. Mostantól
azonban hétnapos a program, ezért a teljes
hetet számoljuk, így lehet, hogy 3 teltházas
nappal számolva, majd’ 570 ezer látogatója
volt az idei fesztiválnak az egy hét alatt” –
idézi a közlemény a Sziget főszervezőjét.

Kádár Tamás korábban elmondta, hogy
hároméves növekedési stratégiát dolgoztak
ki, melynek első lépéseként idén a nagy-
színpad sztárfellépőire csaknem 1 milliárd
forinttal többet költöttek, mint a korábbi
évben, jövőre pedig ezt az összeget még
félmilliárddal növelik. Már olyan nevek
vannak kilátásban, akik biztosan sok láto-
gatót vonzanak a Szigetre, közülük az el-
sőre hamarosan fény is derül – közölték a
szervezők.

Mint felidézték, a Sziget ismét kicsalo-
gatta a Budapesten forgató hollywoodi sztá-
rokat, így megjelent maga „Borat”, azaz
Sacha Baron Cohen brit komikus színész is,
aki feleségével, Isla Fisherrel érkezett a
minap Budapestre.

A fellépők közül MO például itt ünnepelte
a születésnapját, Lianne La Havas a párját is
elhozta, Kygo és Shawn Mendes a koncertjük
után a backstage-ben beálltak bartendernek,
a Mumford & Sons, Shawn Mendes és Dua
Lipa pedig a közösségi médiában méltatták a
fesztivált.

Megérkezett a Sziget kezdete óta számolt
kilencmilliomodik látogató is. Egy svájci di-

áklány, aki először jött a fesztiválra, amelyről
elmondása szerint nagyon sok jót hallott már,
az utolsó napon érkezett, az Arctic Monkeys
koncertjére.

A szervezők értékelése szerint jól vizsgá-
zott a Green Planet környezettudatos akció
is. „Idén megdupláztuk az újrahasznosít-
ható hulladék mennyiségét. Nagyjából 500
ezer darabbal kevesebb szívószál fogyott,

ezzel a felére esett vissza a mennyiség. A
re-pohár bevezetése pedig azt eredmé-
nyezte, hogy gyakorlatilag nem volt pohár-
hulladék a Szigeten, és valóban másfél
millió eldobható pohártól tudtuk mentesí-
teni a környezetet. Így környezetvédelmi
szempontból ez minden idők legsikeresebb
Sziget fesztiválja volt” – áll a közlemény-
ben. (MTI)

565 ezres látogatócsúccsal zárt a Sziget fesztivál

Ritka, a vadonban már kihalt berber oroszlán
született a nyugat-csehországi Pilsen (Plzen)
állatkertjében.

A kölyök július 27-én jött világra, az állatkert az
örömhír közlésével azért késlekedett, mert a vadaknál
soha nem biztos, túlélik-e a kicsik az első heteket – nyi-
latkozta Martin Votruba, az állatkert szóvivője újságí-
róknak.

A kis nőstényoroszlán anyja a négyéves Neyla, aki
eddig példásan gondoskodik kicsinyéről – jegyezte
meg a szóvivő.

Neyla 2015-ben testvérével, Tamikával együtt a han-
noveri állatkertből érkezett Pilsenbe.

„A pilseni állatkert oroszláncsaládja jelenleg nyolc-
tagú. Amint a kis oroszlán megerősödik, az anyja fo-
kozatosan kiviszi a szabadba, hogy mozoghasson” –
tette hozzá Votruba.

Pilsenben a két berber anyaoroszlán – Neyla és Ta-
mika – mellett egy hímoroszlán – Mates – él, a hár-
masnak összesen hat kölyke van: Tamikának négy,

Neylának két utódja született. Tamika 2016 szeptem-
berében adott életet első nőstény kölykének, Amirának.
Ez volt az állatkertben valaha született első berber
oroszlán és negyven éve az első oroszlán Pilsenben. A
kölyök felnevelése azonban nagyon nehéz volt: a gon-
dozóknak rendszeresen el kellett venniük őt anyjától,
mivel hozzátáplálásra volt szüksége. Februárban Amira
az ausztriai Herbernstein állatkertjében lelt új otthonra,
ahol egy kétéves hímmel él együtt. Idén májusban Ta-
mikának újabb három kölyke született: Demali, Deema
és Dabir.

Neyla első utódja tavaly november elején jött vi-
lágra, a kis hím a Baqir nevet kapta.

A pilseni állatkert majdnem fél évszázada tenyészt
berber oroszlánokat, de a korábbi évtizedekben nem
sikerült az utódok felnevelése.

Csehországban öt állatkert tenyészt berber oroszlá-
nokat, amelyek ilyen körülmények között legfeljebb
húsz évig élnek – mutatott rá a pilseni állatkert szóvi-
vője. (MTI)
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Első ízben „fürdette meg” a
látogatók szeme láttára a Pa-
tagotitan mayorum nevű di-
noszaurusz, a Földön valaha
élt legnagyobb szárazföldi te-
remtmény rekonstruált
csontvázát a New York-i
Amerikai Természettudomá-
nyi Múzeum.

Az 5,8 méter magas és 37 méter
hosszú gipszcsontvázat egy finom
kefe és egy porszívó segítségével
szabadította meg a rárakódott portól
és piszoktól a múzeum egyik dol-
gozója, aki egy emelőn állva köze-
lítette meg a nehezen elérhető
részeket. A múzeum soha nem
használ szappant és vizet a tisztítás-
hoz, mert az károsíthatja a kiállított
tárgyakat – írja a New York Post in-
ternetes oldala.

A nagyjából egy napig tartó
„mosdatás” eredménye lenyűgözte
a múzeum legfiatalabb látogatóit is.

„Szeretnénk, hogy a csontváz a
lehető legjobban nézzen ki” –
mondta Dean Markosian, aki a ki-
állítási tárgyak karbantartásáért
felel a múzeumban. A csontvázat

évente egyszer szokták letakarítani,
de a művelet eddig zárt ajtók mö-
gött zajlott.

A Patagotitan mayorum körülbe-
lül 100 millió évvel ezelőtt élt a mai
Argentína déli részén, Patagóniá-
ban. Az őshüllő a nevét arról a terü-
letről kapta, ahol 2013-ban egy
földműves a gigászi lény csontmarad-
ványaira bukkant. A növényevő Pata-
gotitan mayorum csaknem 70 tonnát
nyomott, hossza 37 méter, magas-
sága majdnem 6 méter lehetett.

A New York-i múzeum 2016 ja-
nuárjában a világ legnagyobb re-
konstruált dinoszaurusz-csontvá-
zaként avatta fel a leletek alapján
készült öntvényt, amelynek mo-
dellje akkor még nem kapott rend-
szertani nevet. A gipszcsontváz
akkora, hogy a feje kilóg a múzeum
előcsarnokába.

A tudósok 2017 augusztusában
készítették el a faj tudományos le-
írását és nevet is adtak neki. A ku-
tatók szerint a legendás T. rex és a
többi ősi ragadozó törpének néz ki
a Patagotitan mayorum mellett.
(MTI)

Nyilvános „fürdetést” rendezett
dinoszaurusz-csontvázának

egy New York-i múzeum

A vadonban már kihalt berber oroszlán 
született egy cseh állatkertben
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KOBAK KÖNYVESBOLT
Marosvásárhely,Győzelem tér 18. szám, 

www.bookyard.ro

A megjelölt sorokban, oszlopokban szereplő helyes megfejtéseket augusztus 30-
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 Babits Mihály egyik ismert
versének a címét kapjuk. Könnyítésül egy betűt előre beírtunk.

VÍZSZINTES: 1. Iszkol, kereket old – Ajánl, indítványoz. 7. Megelégel – Banándarab!
8. Lezser, könnyed – Japán szórakoztató hölgy. 9. Néma kozák! – Rosta része! 11. Sport-
trikó – Francia, thaiföldi és norvég gépkocsijelzés. 12. Lapos, egyenes – Adót megszab.
14. Mutatószó – Indíték. 15. Viskó, bódé – Muszlim templom. 18. Lett főváros – Kárty-
alapot ad. 19. Székely királyfi – Állatcsoport. 22. Belekezd! – Azonos betűk. 23. Muszkli
– Abba az irányba. 25. Közterület – Becézett Ilona. 27. Erre a helyre – Testnedv. 28. Őszi
eső jelzője – Udvarló, hódoló. 30. Kutrica – Nyomás mértékegysége, rövidítve. 31. „Éjjeli
…” (Scott Speer 2018-as filmje – Gonosz, galád. 

FÜGGŐLEGES: 1. Hagyaték, örökség – Tölgyfa termése. 2. Biokatalizátor – Ókori.
3. Tova – Ezüst vegyjele. 4. Főszakács – Kambodzsai, osztrák és máltai autójelzés. 5.
Szóbeli küldemény – Bugyuta, bamba. 6. Domboldal – Pihenőt tart, relaxál. 10. Barnás
bőrszín – Hazai sóstó. 13. Máshollét igazolása – Elnyűtt, viseltes. 16. Agancs – Őszinte,
valódi. 17. Egyik földrész – Szerves oldószer. 20. Profil, oldalnézet – Szárított fű. 21.
Egyik Bronte testvér – Régi fémpénz. 24. Elavult, idejétmúlt – Takarmánynövény. 26.
Táncot jár – Menyasszony. 29. Maga – Kén és fluor vegyjele.  

Koncz Erzsébet

A TALÁLÓS KÉRDÉS
című pályázat nyertesei:

KIS JUDIT, Testvériség, u. 21/1. sz.
TROMBITÁS ÁRPÁD, Marosvásárhely, 

Moldova u.14 A/24. sz.
A pályázati rejtvény megfejtése:

HOL KASZÁLJÁK A SZÉNÁT? SEHOL, MERT
A FÜVET KASZÁLJÁK.

Kérjük a nyerteseket, 
vegyék fel a kapcsolatot Borbély Ernővel 

a 0742-828-647-es telefonszámon.

Megfejtések az augusztus 10-i 
számból:

Klasszikus (ikrek): Kertben
Skandi: Ugye, már mondtam,
hogy nálunk vannak a világ le-
geslegnagyobb kalapácsvetői?
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Szerkeszti: Kiss Éva 813.

T

VÍZSZINTES: 1. Amerikai zenész, 100 éve született (Leonard). 10. Shakespeare
légi szelleme. 11. Dél-afrikai liliomféle. 12. Nobel-díjas angol vegyész, 100 éve született
(Frederick). 17. Azon a másik helyen. 19. Gazatlan! 20. Lengyel pénz. 21. Rachmani-
nov-opera. 22. Méhlakás. 23. Kis. 24. Tangens (röv.). 25. A rádium vegyjele. 26. Becézett
Katalin. 27. Fürdő (német). 28. Francia folyó. 30. Arad folyója. 32. Indíték. 33. Fába vés.
34. Air India (röv.). 35. Tévedés. 36. Vaskalapos. 39. Jupiter-hold. 41. Papiruszhajó. 42.
Észak-olasz város. 44. Spanyol író (Pedro Antonio de). 46. Hűhó, lármás jelenet. 48.
Módos. 50. Ősi szavunk. 51. Énekpedagógus, szoprán, 150 éve született (Teréz). 52.
Orgonaépítő, 200 éve született (Friedrich).

FÜGGŐLEGES: 1. Nyomásegység. 2. Errefele! 3. Iráni pénz. 4. Erdélyi hideg szél.
5. Indiai verssor. 6. Párosan megárt! 7. Francia személynévmás. 8. Unszoló. 9. Iro-
dalomtörténész, MTA-tag, 150 éve született (Lajos). 12. Orvos, rektor Kolozsváron,
100 éve halt meg (Dénes). 13. Dél-amerikai lámafaj. 14. Idegen észak. 15. Megzavarodott
gót! 16. Spanyol és jemeni autójel. 18. Állóvíz. 21. A Tadzs Mahal városa. 22. Tenger
Szibériától északra. 24. Arat! 26. A magyarokhoz csatlakozott nép. 28. Divat (rég.). 29.
Soha (német). 30. Délibáb (francia). 31. Temesvári gyermekgyógyász, szervező, 150
éve született (Sándor). 33. Lengyel város. 35. Előre jut. 36. Honvéd ezredes, Kossuth
környezetébe emigrált, 150 éve halt meg (József). 37. Kacsa. 38. Német női név. 40.
Orosz autómárka. 41. Énekesnő (Diana). 43. Fül (angol). 45. Kémszervezet (USA, röv.).
47. Csermely. 49. Zloty (röv.).

L.N.J.
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– Apu, főzni tanulunk az iskolában!
– És megehetitek, amit főztetek?
– …
VÍZSZINTES: 1. A poén. 6. Öreg kéz jelzője. 7.

Erich Ebermayer névjele. 8. Zokog. 9. Ménese híres.
11. Egyedül (angol). 12. Magyar totemmadár. 14.
Aradi sportklub. 15. Német határozatlan névelő. 17.
Alkalmazkodás az állatvilágban.

FÜGGŐLEGES: 1. Érdem (latin). 2. ... muri
(Móricz). 3. Szintén ne. 4. Ablakredőny. 5. A gróf
inasa, vicchős. 10. Bolek társa. 11. ... Hacsaturján.
13. Társ és lapu van ilyen. 16. Jegyzetel.
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A gyerek hazajön az iskolából.
– Anyu, tudod, mi vagyok én?
– Nem, kisfiam.
– …
VÍZSZINTES: 1. A poén első része. 6. Ébred.

7. ... Alex (krimiíró). 8. ... Troll (Heine). 10. Csendes
mese! 11. Varró mozdulat. 14. ...., a görög (A. Quinn
filmje). 16. Európa-kupa (röv.). 17. Kártyajáték. 19.
A poén befejezése.

FÜGGŐLEGES: 1. Szabadtéri néprajzi
múzeum. 2. Német betű. 3. Darabokra zúz. 4. Nap-
szak. 5. Togo fővárosa. 9. Emlékkönyv. 12. Szamoai
pénz. 13. Véres szervünk. 15. Rendben! 18. Utas
páros!
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– Jean, tegye be az ajtót!
– …
VÍZSZINTES: 1. A poén. 6. Hordómérték. 7.

Verscsengő. 8. Tanult ökör. 10. Vércsoport. 12.
Török város. 14. Régész öröme. 16. Szibériai
folyam. 17. Nevadai város. 19. Mohamedán tem-
plom karcsú tornya.

FÜGGŐLEGES: 1. Uralom gyakorlási
lehetősége. 2. Kauzális. 3. Pontok sora. 4. Paranc-
soló. 5. Hasad a tó jege. 9. Német–lengyel határ-
folyó. 11. Erdővidék központja. 13. Vészt hozó
(latin). 15. Álhal. 18. Tiltószó.

L.N.J.
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Az Európa-liga-győztes Atlético
Madrid szerdán hosszabbításban 4-
2-re legyőzte a Bajnokok Ligájában
címvédő Real Madridot a labdarúgó
Európai Szuperkupáért kiírt tallinni
mérkőzésen.

A piros-fehérek már az első perc-
ben vezetést szereztek Diego Costa
góljával, de a címvédő királyi gárda
még az első félidőben egyenlített
Karim Benzema találatával, majd a
másodikban Sergio Ramos büntető-
jével fordított. Costa révén az Atlé-
tico a 79. percben mentette
hosszabbításra az összecsapást. A
ráadásban aztán Saúl és Koke góljai
döntötték el a meccset.

A Real Madridnál ezen a mérkő-
zésen mutatkozott be a nyáron kine-
vezett új vezetőedző, Julen Lopategui,
míg a másik kispadon is új ember
ült, igaz German Burgos csak az el-
tiltott és a lelátón helyet foglaló
Diego Simeonét helyettesítette.

Az Atlético Madrid számára tö-
kéletesen indult a találkozó, ugyanis
Diego Costa lefutotta védőjét, majd
kisodródva, éles szögből a rövid sa-
rokba bombázott. A bekapott gól
megviselte a királyi gárdát, amely
nem találta a meccs ritmusát és a
kreativitás is hiányzott a játékából.

Negyedóra elteltével viszont magá-
hoz tért a BL-címvédő és fokozato-
san átvette az irányítást. A Real
fölénye hamar góllá érett, Bale jobb
oldali elfutása és beadása után Ben-
zema volt eredményes. A szünetig
hátralévő időben akár fordíthatott
volna a Real, de a fordulásig nem
született újabb találat.

A folytatásra jelentősen vissza-
esett az iram, de így is inkább a
fehér mezes királyi gárda akarata
érvényesült, s egy kezezés miatt
megítélt büntetőből Ramos a veze-
tést is megszerezte. Ezt követően a
címvédő végleg eldönthette volna
az összecsapást, de a kihagyott
helyzetek – és Marcelo védelmi hi-
bája – megbosszulta magát, egyen-
lített a piros-fehér együttes. Bár
Marcelónak meccslabdája volt az
utolsó pillanatokban, igazából a haj-
rában egyik csapat sem veszélyez-
tetett, így hosszabbításba torkollott
az összecsapás.

A ráadásban egyik csapat sem
vállalt kockázatot, így az egyre gya-
koribb belépőkön kívül izgalom-
mentesen teltek a percek, mígnem
Saúl hatalmas gólt lőtt a keresztléc
alá, majd Koke is betalált. Ezzel el-
dőlt a trófea sorsa, mert a kiváló vé-
dekezéséről ismert Atlético biztosan
őrizte meg az előnyét a lefújásig.

A már biztos európai kupafőtáb-
lás MOL Vidi FC a százszázalékos
Budapest Honvéd vendége lesz a
labdarúgó OTP Bank Liga ötödik
fordulójában.

A székesfehérváriak a keddi,
Malmö elleni Bajnokok Ligája-se-
lejtező harmadik fordulójának visz-
szavágóján elért 0-0-s döntetlennel
biztosították legalább Európa-liga-
főtáblás helyezésüket. Marko Niko-
lic csapatára az AEK Athénnal
szembeni első, szerdai találkozó
előtt kemény próbatétel vár: a négy
forduló után hibátlan Budapest
Honvédhoz látogat.

A pályaválasztó fővárosiak dol-
gát nehezíti, hogy a Bozsik Stadion
hamarosan kezdődő bontása miatt
ők is albérletbe kényszerülnek, és
az új Hidegkuti Nándor Stadionban
fogadják mostantól ellenfeleiket,
így a címvédőt is. Supka Attila
együttese mellett szól ugyanakkor,
hogy jóval pihentebben várhatja a
mérkőzést, és nem kell előre sem

tekintenie, hiszen hétközben nem
lép majd pályára.

A mezőny másik hibátlan csa-
pata, a Ferencváros jó eséllyel meg-
őrzi makulátlan mérlegét, ugyanis
szombaton hazai pályán fogadja a
még nyeretlen Paksot. Thomas Doll
együttese négy forduló alatt 13 gólt
szerzett, s annak ellenére is favorit-
nak tekinthető, hogy legutóbbi hat
egymás elleni összecsapásuk közül
mindössze egyszer tudta legyőzni
mostani riválisát.

A forduló ma Debrecenben kez-
dődik, ahol a DVSC fogadja az
újonc MTK-t. Mindkét csapat jó
formában kezdte a szezont: a haza-
iak a negyedik, fővárosi ellenfelük
a harmadik helyről várja a rangadó-
nak tekinthető összecsapást.

A négy kör után nyeretlen együtte-
sek közül a Puskás Akadémia a rúgott
gól és pont nélküli, utolsó helyezett
Kisvárda ellen szerezheti meg idény-
beli első győzelmét, míg az utolsó
előtti Diósgyőr a Haladást fogadja.

Európai Szuperkupa: az Atlético hosszabbításban
verte a Realt, így harmadszor hódította el a trófeát

A Honvéddal vív rangadót 
a Vidi

* Lionel Messi ideiglenesen le-
mondta a válogatottságot: az ötszö-
rös aranylabdás labdarúgó idén
már nem lép pályára többé országa
együttesében. Az argentin Clarin
című lap információja szerint Lio-
nel Scaloni – aki ideiglenes megbí-
zatással irányítja a dél-amerikai
csapatot – többször beszélt Messi-
vel, aki előbb szeretné magát túl-
tenni a világbajnokságon, majd
tiszta fejjel dönteni. Argentína szep-
temberben két felkészülési mérkő-
zést játszik az Egyesült
Államokban: 7-én Guatemalával,
11-én Kolumbiával találkozik. Ok-
tóber végén, november elején to-
vábbi két összecsapást játszik, jelen
állás szerint Messi nélkül.

* Portugál kapust igazolt le az 1.
ligás labdarúgó-bajnokságban sze-
replő Astra. A 23 éves Miguel San-
tos a Benfica akadémistája volt,
legutóbb a holland Fortuna Sit-
tardnál szerepelt. Négy évre köte-
lezte el magát a gyurgyevói
alakulathoz.

* Félbeszakadt a döntő játszmá-
ban Simona Halep meccse az auszt-
rál Ajla Tomljanovic ellen a
2.874.299 dollár összdíjazású cin-
cinatti (Ohio) WTA-torna második
fordulójában. A kiegyensúlyozott

mérkőzést 4:6, 6:3, 4:3-as állásról
tegnap este, lapzártánk után folytat-
ták. Halep az egyetlen játékban ma-
radt román versenyző volt, miután
Irina Begu és Ana Bogdan is búcsú-
zott a küzdelmektől. Begu éppen
Ajla Tomljanovictól kapott ki 4:6,
6:3, 6:3-ra, míg a selejtezőből érke-
zett Bogdant 6:3, 6:2-re az orosz Je-
katyerina Makarova győzte le.

* Fucsovics Márton a második
fordulóban is három játszmában
győzött az egyesült államokbeli
Cincinnatiben zajló keménypályás
tenisztornán, így bejutott a legjobb
16 közé, ami először sikerült neki
ATP 1000-es viadalon. A világrang-
listán 48. magyar játékos a lengyel
Hubert Hurkacz után a – selejtező-
ben szerencsés vesztes – spanyol
Guillermo Garcia Lopezzel csapott
össze. Fucsovics a találkozót rosz-
szul kezdte, elveszítette az első
szettet, a másodikban pedig brék-
hátrányba került, ám sikerült fordí-
tania, s végül 3 óra 2 perc alatt 6:7
(5-7), 6:4, 7:5-re győzött. A 6,3 mil-
lió dollár összdíjazású férfiverseny
nyolcaddöntőjében a nyíregyházi
teniszező a svájci Stanislas Wawrin-
kával mérkőzik, akitől egy hete To-
rontóban kiélezett küzdelem végén
kapott ki.

Röviden

A világbajnok Franciaország ve-
zeti a Nemzetközi Labdarúgó-szö-
vetség (FIFA) friss világranglistáját,
amelyet csütörtökön hoztak nyilvá-
nosságra. A FIFA múlt hónapban
nem adott ki rangsort, ugyanis még
az oroszországi világbajnokság előtt
bejelentette: a vb után jelentősen át-
alakul a férfi-világranglista pontszá-
mítása, amely már a magyar
származású amerikai sportvezető és
fizikus, Élő Árpád által kidolgozott
és az ő nevét viselő rendszer alapján
zajlik, ahogyan a sakkozóknál is.

Az újfajta ranglistaszámítás sze-
rint minden mérkőzés után kapnak
vagy veszítenek pontokat a válogatottak. A győzele-
mért egy, a döntetlenért fél pont jár, de fontosság sze-
rint nyolc kategóriába sorolták a találkozókat. A
legkisebb szorzóval (0,5) azok rendelkeznek, amelye-
ket nem hivatalos nemzetközi játéknapon rendeznek,
a legnagyobbak (6) pedig a világbajnoki meccsek a ne-

gyeddöntőtől a fináléig. A tétmeccsek többet érnek,
mint a barátságos találkozók, az erősebb ellenfelekkel
szemben több pontot lehet szerezni, de a pályaválasz-
tónak és a győzelem mértékének nem lesz jelentősége.
Az oroszországi torna eredményei már szerepelnek az
új rangsorban.

A rendszert a női válogatottaknál már korábban be-
vezették.

Az első, új számítás szerinti listán a világbajnok
francia csapat – hat helyet javítva – átvette a vezetést,
mögötte a második helyen a vb-bronzérmes belga vá-
logatott áll, míg a képzeletbeli dobogó harmadik fokát
a vb-negyeddöntős Brazília foglalja el. A vb-ezüstér-
mes horvát válogatott a huszadikról a negyedik helyre
lépett előre. A tornán címvédőként már a csoportkör-
ben búcsúzott a német csapat, amely az elsőről a 15.
helyre csúszott vissza, s 2005 óta először esett ki az
első tízből.

A rangsorban a magyarok helyezése nem változott,
azaz továbbra is az 51. helyen áll a válogatott (amely
így eggyel előzi meg Burkina Faso csapatát... – a
szerk.). Románia ugyanakkor két helyet előrelépett, és
jelenleg a 28. A magyarok Nemzetek Ligája-ellenfelei
közül Görögország a 42., Finnország a 62., Észtország
pedig a 94. pozíciót foglalja el. A román csapat riválisai
közül Szerbia a 36., Montenegró a 41., míg Litvánia a
127.

FIFA-világranglista: Franciaország az élen, 
Magyarország az 51.

Jegyzőkönyv
Labdarúgó Európai Szuperkupa: Atlético Madrid (spanyol) –

Real Madrid (spanyol) 4-2 (1-1, 2-2, 4-2)
Tallinn, vezette: Szymon Marciniak (lengyel).
Gólszerzők: Costa (1., 79.), Saúl (98.), Koke (104.), illetve Ben-

zema (27.), Ramos (63., 11-esből).
Sárga lap: Correa (60.), Costa (62.), Vitolo (105+3.), illetve Asen-

sio (35.), Marcelo (54.), Ceballos (90+1.), Modric (101.), Ramos
(113.).

Atlético Madrid: Oblak – Juanfran, Savic, Godín, Lucas – Lemar
(Partey, 90.), Rodri (Vitolo, 71.), Saúl, Koke – Costa (Giménez,
109.), Griezmann (Correa, 57.).

Real Madrid: Navas – Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo –
Kroos (Mayoral, 103.), Casemiro (Ceballos, 76.), Isco (Vázquez, 83.)
– Bale, Benzema, Asensio (Modric, 57.).

A FIFA-ranglista 
(zárójelben az előző helyezés):

1. (7.) Franciaország 1726 pont
2. (3.) Belgium 1723
3. (2.) Brazília 1431
4. (20.) Horvátország 1643
5. (14.) Uruguay 1627
6. (12.) Anglia 1615
7. (4.) Portugália 1599
8. (6.) Svájc 1597
9. (8.) Spanyolország 1580
10. (12.) Dánia 1580
11. (5.) Argentína 1574
12. (9.) Chile 1570
13. (24.) Svédország 1565
14. (16.) Kolumbia 1563
15. (1.) Németország 1561
...28. (30.) ROMÁNIA 1490
...51. (51.) MAGYARORSZÁG 1409

Az OTP Bank Liga 5. fordulójának programja
Augusztus 17., péntek:
* 21.00 óra: Debreceni VSC – MTK Budapest (TV: M4 Sport)
Augusztus 18., szombat:
* 18.00 óra: Ferencvárosi TC – Paksi FC (TV: M4 Sport)
* 20.30 óra: Puskás Akadémia FC – Kisvárda Master Good
* 20.30 óra: Újpest FC – Mezőkövesd Zsóry FC
* 20.30 óra: Budapest Honvéd – MOL Vidi FC (TV: M4 Sport)
* 20.30 óra: Diósgyőri VTK – Szombathelyi Haladás

Az Atlético Madrid sikerével története során harmadszor hódította el a trófeát 2010 és 2012
után

Fucsovics Márton először jutott be a legjobb 16 közé ATP 1000-es viadalon



ADÁSVÉTEL

ELADÓ tűzifa. Tel. 0747-563-062.
(9408)

GYERTYÁNFA eladó. Tel. 0758-621-359.
(9791)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0749-707-713.
(9791)

GYERTYÁNFA eladó. Tel. 0755-873-
628. (9791)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0742-866-
258. (9741-I)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0744-159-
621. (9741-I)

KEMÉNY tűzifa eladó házhoz szállítva.
Tel. 0740-570-753. (9881)

ELADÓ kemény tűzifa (gyertyán) házhoz
szállítva. Tel. 0745-793-465. (9881)

ELADÓ 1 ha erdő és 1,16 ha szántó
Székesen (Ernye község). Tel. 0745-206-
048, 0742-027-047. (9859)

ELADÓ dupla, kihúzható kanapé. Tel.
0365/420-898. (9913-I)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0748-977-768.
(9879)

ELADÓK: tévé, rádió, varrógép, ajtók,
kályhacsövek, többféle bútordarab, órák,
korsók, szövetek, csergeterítő, porszívó,
többféle edény, 15 db báránybőr, sok
baba, régi székek, szőnyegek,
mosdókagyló, plüssterítő, matrac, tűzifa
és sok egyéb, minden olcsón. Csere is
érdekel.  Tel. 0265/242-342. (9936)

TŰZIFA eladó. Tel. 0758-548-501.

(1844-I)

ELADÓ nagy mennyiségben bornak való

szőlő és piros bor. Tel. 0754-034-906.

(9950)

ELADÓ 10 ár beltelek Kebelében.

Tel. 0733-542-695. (9953-I)

ELADÓ nagyon jó minőségű lucerna,

széna és füves szalmabálák,

120x160 cm. Érdeklődni a következő

telefonszámokon lehet: 0741-207-

867, 0372-735-943, 0756-924-364.

(9961-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)

A Népújság hirdetési irodájában 
felveszünk  

APRÓHIRDETÉST 
a kolozsvári SZABADSÁGBA, 

a csíkszeredai HARGITA NÉPÉBE, 
a sepsiszentgyörgyi  HÁROMSZÉKBE 

és az aradi NYUGATI  JELENBE.

ZARÁNDOKÚT:  Izrael–Jordánia, 2018. november 8-15.
A marosvásárhelyi  kövesdombi római katolikus egyházközösség György
Tibor plébános vezetésével zarándoklatot szervez. 
Főbb állomások: Tábor-hegy, Názáret, Kána, Nyolc Boldogság hegye,
Tiberiász, Jeruzsálem, Tel-Aviv, Holt-tenger, Jordániában pedig Amman,
Jerash, Nébó-hegy és a csodálatos Petra. 
Szabad helyek  száma: 10. 
Minden érdeklődőt szeretettel tájékoztatunk a 0744-909-601-es
telefonszámon. (sz.-I)
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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)

NÉMET CÉG keres németországi munkavégzéshez ÚTÉPÍTŐ, ASZFALTOZÓ, GÉPKOCSIVEZETŐ,
DARUS, KŐMŰVES, ZSALUZÓ MUNKAVÁLLALÓKAT! Bérezés a német tarifa szerint. Magyarul be-
szélő kontakt telefonszáma: +49-176-312-43989. (-I)

A GRAND HOTEL SZOBALÁNYOKAT és TAKARÍTÓKAT alkalmaz. Önéletrajzokat a szálloda szék-
helyén fogadunk. Tel. 0365/730-003. (20329-I)

TERMOPÁN, PÁRKÁNY, SZÚNYOGHÁLÓ, VASAJTÓ, TETŐSZERKEZETEK, REDŐNY, SZA-
LAGFÜGGÖNY, SZÍNPADI FÜGGÖNY RENDELÉSRE. Javítást is vállalunk. Tel. 0744-504-536.
(62194)

A KOVÁCS PÉKSÉG PÉKEKET és PÉKSÜTEMÉNY-KÉSZÍTŐKET alkalmaz. Ha szeretnél egy jó csa-
patban dolgozni, ahol megbecsülnek, akkor nálunk a helyed. Munkádért cserébe bónuszok és versenyképes
juttatás jár. Várjuk önéletrajzodat a hr@kovacs.ro e-mail-címre, vagy érdeklődj a 0740-681-541-es tele-
fonszámon. (62555-I)

MAROSVÁSÁRHELYI CÉG alkalmaz ÉPÍTKEZÉSBE VILLANYSZERELŐT, VILLANYSZERELŐ-
SEGÉDET. 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 (62548-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 kö-
vetkező e-mail-címre: hr@triplast.ro. Érdeklődni a 0742-147-717-es telefonszámon. (62554-I)

SÜRGŐSEN ALKALMAZUNK azonnali kezdéssel MÉRNÖKI SZAKMÁBAN JÁRTAS MUNKATÁR-
SAT építőipari projektek előkészítésére, indítására, végrehajtására és zárására a marosvásárhelyi 
fővállalkozói irodánkba. Magas bérezést, előnyös juttatásokat, valamint hosszú távú karrierlehetőséget kí-
nálunk egy dinamikusan fejlődő, stabil csapatban. Fényképes szakmai önéletrajzzal jelentkezz a 
recrutare@multinvest.ro e-mail-címen. (62573-I)

VARRODA VARRÓNŐKET alkalmaz. Tel. 0742-298-872. (20408)

CUKRÁSZLABORBA ÜGYES KEZŰ SZEMÉLYEKET alkalmazunk. Tel. 0745-668-883. (9740-I)

FOGÁSZATI SZAKASSZISZTENST keresek Magyarországra, dunántúli kisvárosba. Lakás biztosítva.
Tel. 00-36-20-535-6866. (9835-I)

A TIMKO PÉKSÉG ELÁRUSÍTÓKAT és SOFŐRÖKET alkalmaz. Szakmai tapasztalat nem szükséges.
Szívesen betanítunk bárkit, aki csapatunk tagjává szeretne válni. Fizetés 1800 lej kézbe. Alkalmazunk
SZAKKÉPZETT PÉKEKET 2400 lejes fizetéssel. Tel. 0756-128-313. (62483-I)

KFT. alkalmaz KŐMŰVESEKET, ÁCSOKAT, SEGÉDMUNKÁSOKAT. Tel. 0744-798-270. (9918-I)

CÉGJOGÁSZ, visszaigényelek autótaxát, határidő augusztus 30., cégeket alapítok és módosítok. Tel.
0744-523-309. E-mail-cím: cel.mai.ieftin.rca.2013@gmail.com (20424-I)

SOMOSTETŐ KÖRNYÉKI CSALÁDI HÁZ kertjének a karbantartásához keresünk hozzáértő FIATAL
NYUGDÍJAST. Érdeklődni 9-17 óra között a 0722-667-748-as telefonszámon. (sz.-I)

ÉRTÉKESÍTŐT alkalmazunk. Stabil munkahely, versenyképes fizetés, bónuszok, megbecsülés. Jártasság
a területen előnyt jelent. Bővebb felvilágosításért hívja a 0736-391-528-as telefonszámot. (62580-I)

SZÁMÍTÓGÉPEK FELÚJÍTÁSÁHOZ és KOZMETIKÁZÁSÁHOZ keresünk MUNKATÁRSAKAT.
Átlagosnál magasabb jövedelem!  Az önéletrajzokat kérjük e-mailben a jobs@multiplan.ro  címre  küldeni
vagy személyesen a cég székhelyére, a Maros utca 17. szám alá. Érdeklődni a 0265-313-888-as telefonszá-
mon. (sz.-I)

A PC HOUSE felvesz megbízható, minimum B kategóriájú jogosítvánnyal rendelkező SOFŐRT. Az öné-
letrajzokat kérjük e-mailben a  jobs@multiplan.ro címre küldeni vagy személyesen a cég székhelyére, a
Maros utca 17. szám alá. Érdeklődni a 0265/313-888-as telefonszámon. (sz.-I)

ALKALMAZUNK KŐMŰVEST, ÁCSOT. Tel. 0733-542-695. (9953-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények,

reklámok tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!

A MUREş INSOLVENCY SPRL (Marosvásárhely, Ghe. Avra-
mescu u. 4. szám), az újraszerveződés alatt álló ForAj SonDe
rT. csődbiztosa nyilvános árverést  szervez az adós cég tulajdoná-
ban levő 38 szállítóeszköz értékesítésére. Kikiáltási ár 1.008.767,03
lej + héa; ugyanakkor eladásra kerül 7 melléképület is: raktár C28,
műhely C29, mérlegház, raktár C68, kenőanyag-raktár C71,
anyagraktár C72, illemhely C74. Kikiáltási ár 5.161 euró. 

A javak részletes ismertetése és a kikiáltási árak a 
www.smdamures.ro  weboldalon tulmányozhatók.  

A nyilvános árverésre augusztus 24-én 13 órától kerül sor a csőd-
biztos székházában, és hetente péntekenként megismétlik ugyan-
abban az időpontban, az értékesítésig. Az árverésen azok a magán-
és jogi személyek vehetnek részt , akik/amelyek megvásárolják a
feladatfüzetet, kifizetik a kikiáltási ár 10%-át képező garanciát és
a részvételi díjat 24 órával az árverés kezdete előtt. 

Bővebb felvilágosítás a csődbiztos 0265/269-700, 0745-146-096
vagy az adós 0736-444-657-es telefonszámán.



LAKÁS

ELADÓ lakóház telekkel Panitban, a 124.
szám alatt alkudható áron. Tel. 0752-164-
084. (9783)

GARZONT kétszobás lakásra cseré-
lek a Kárpátok sétányon + különbö-
zet. Tel. 0755-600-105. (sz.-I)

HOSSZÚ távra kiadó teljesen bebú-
torozott, felszerelt tömbházlakás az
1918. December 1. úton, 150-es
tömbház, II. emelet. Tel. 0731-526-
690. (9766-I)

ELADÓ kertes ház szép, nyugodt
környezetben Pókában. Tel. 0744-
100-021. (9841-I)

ELADÓ emeletes ház – Bergenye 93.
szám. Tel. 0742-565-558. (9829-I)

KIADÓ teljes berendezéssel ellátott 2
szobás tömbházlakás a November 7.
negyedben nem dohányzó személy-
nek. Tel. 0770-171-720. (9611-I)

ELADÓ ház telekkel Mikházán. Tel.
0745-976-110. (1784-I)

KIADÓ bútorozott szoba lány részére.
Tel. 0749-795-143. (9742)

ELADÓ 2 szobás tömbházlakás
(saját hőközpont, termopán ablakok,
vasajtó, fali és padlócsempe, szép
parkett) + garázs és pince. Érdeklődni
10-20 óra között a 0754-323-475-ös
telefonszámon. (9806-I)

KIADÓ egy szoba komoly
egyetemistának. Tel. 0365/420-898.
(9912-I) 

ELADÓ ház 25 ár kerttel. Tel.
0265/261-023. (9933)

ELADÓ 2 szobás tömbházlakás a
Kövesdombon, a Parângului utcában. Tel.
0748-151-982. (9923)

KIADÓ lakás: 2 szoba, konyha, fürdő. Tel.
0775-359-983. (9944)

ELADÓ téglaház: 2 szoba, 2 konyha,
fürdő, kamra, pince, 10 km-re Vásár-
helytől, aszfaltozott út. 1650 m2 terü-
let, gyümölcsös és szőlő; a víz
hidroforral és autogájzerrel van meg-
oldva. Kiköltözés miatt minden benne
marad: bútor, két aragáz, konvektor,
kábeltévé, telefon. Ára 19.000 euró,
alkudható. Tel. 0746-364-027. (1839)

ELADÓ I. osztályú, földszinti, külön
bejáratú, kétszobás lakás beépített
terasszal. Ügynökök ne hívjanak. Tel.
0747-648-081. (9956)

MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-
anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-
ket, harmonikaajtókat, termopán
PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.
(9701)

FUVART, BÚTORHORDÁST válla-

lunk személyzettel. Tel. 0749-543-

104. (1778-I)

HŰTŐK javítása lakásán, garancia.

Tel. 0748-020-050. (9769-I)

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT válla-

lok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.

Tel. 0744-966-747. (9100)

PONTOS MUNKA, komoly hozzáállás,

elérhető árak – a következő munkálatokat

vállaljuk: általános ácsmunkák,

tetőjavítás, csatornatakarítás, kémény-

javítás, cserép, burkolatok. Munka után a

helyet kitakarítjuk! Kedvezmény: 15%.

Tel. 0743-541-449, 0756-499-619, Nicu.

(9812)

VÁLLALOK: bádogosmunkát (csatorná-

zást), tetőjavítást, „lindabozást” és

cserépforgatást. Tel. 0751-847-346.

(8988)

VÁLLALJUK tető és terasz készíté-

sét, bármilyen javítást. Tel. 0742-778-

207, Misi. (9707-I)

SÍRKERETEK készítése gránitból

előnyös áron. Tel. 0753-924-431. (9904)

VÁLLALUNK tetőjavítást, ácsmun-

kát, csatornatakarítást, festést, vako-

lást. Tel. 0751-471-965, Sándor.

(9871)

VÁLLALUNK: ácsmunkát, cserépforga-

tást, csatornajavítást, bármilyen munkát.

Tel. 0748-901-446. (9661)

AUTOMATA mosógépeket javítok. Tel.

0755-825-502. (9860)

GYEREKFELÜGYELETRE keresünk

tapasztalattal és pedagógiai érzékkel

rendelkező személyt, aki a háztar-

tásba is szívesen besegít. Tel. 0742-

669-084. (1843-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Elfelejteni téged sosem lehet,

Te voltál a fény, a szeretet.

Elvitted a fényt, a meleget,

csak egy sugarat hagytál, az em-

lékedet…!

Soha el nem múló szeretettel em-

lékezünk ifj. SZENTANNAI 

JÁNOSRA halálának 5. évforduló-

ján. Szerető felesége, fiai, menye

és unokái. (9941-I)

Fájó szívvel emlékezünk a töl-
gyesi születésű SZABÓ 
ÁRPÁDRA halálának második év-
fordulóján. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! Szerettei.
(9955)

Kegyelettel és tisztelettel emléke-

zünk augusztus 19-én a nagyer-

nyei születésű volt vásárhelyi

lakosra, szeretett testvérünkre,

idős SIPOS SÁNDORRA halálá-

nak 2. évfordulóján. Nyugalma le-

gyen csendes! Két testvére,

Mihály, István és ezek családtag-

jai. (1841)

Fájó szívvel emlékezünk a szere-

tett férjre, édesapára, nevelőa-

pára, a maroskeresztúri id.

FEKETE JÁNOSRA halálának 20.

évfordulóján. Emléke örökké szí-

vünkben marad. Nyugodjál béké-

ben! (mp.-I)

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

a szeretett férj, édesapa, nagy-

apa, testvér, após, sógor, jó barát

és ismerős, 

SZEGEDI GÉZA, 

az IRA volt dolgozója, 

életének 79. évében Németor-

szágban hirtelen elhunyt. Bú-

csúztatója augusztus 16-án volt,

hamvait augusztus 30-án helye-

zik örök nyugalomra a remsecki

sírkertben. Emlékét örökre szí-

vünkbe zárjuk. 

Szerettei. (1847-I) 

Szomorú szívvel tudatom, hogy

anyukám, 

PATAKFALVI IZABELLA 

augusztus 12-én Budapesten

csendesen megpihent.

Végakarata szerint Dicsőszent-

mártonban helyezzük örök nyu-

galomra augusztus 22-én,

szerdán.

A temetési szertartás déli 12 óra-

kor kezdődik a Narciselor utcai

ravatalozóban.

Pihenése legyen csendes! (v.-I)

Fájó szívvel tudatjuk, hogy 

özvegy RÉMÁN JENŐNÉ 

született KISS ESZTER  

2018. augusztus 13-án, életének

79. évében elhunyt. Temetése

2018. augusztus 17-én 17 órától

lesz Zagyvaszántón. Emléke le-

gyen áldott, nyugalma csendes! 

Búcsúzik Bálint és családja,

Zsiga és családja. (9958-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

a szeretett, drága jó férj, édes-

apa, nagyapa, testvér, rokon, jó

barát és szomszéd, 

FÜLÖP ANDRÁS 

mérnök 

életének 90. évében 2018. au-

gusztus 16-án csendesen megpi-

hent. Temetése 2018. augusztus

18-án, szombaton 13 órakor lesz

a szászrégeni református teme-

tőben, a református egyház szer-

tartása szerint.

Jóságának és önzetlen szereteté-

nek emléke szívünkben tovább

él.

A gyászoló család. (sz.-I)

Szomorúan tudatjuk, hogy a

drága édesanya, nagymama,

dédmama, anyós és rokon, a

nagyernyei születésű 

HAJDÓ MAGDOLNA 

79 évesen, 2018. augusztus 15-

én elhunyt. Drága halottunk te-

metése augusztus 17-én 15

órakor lesz a nagyernyei temető-

ben. Nyugodjon békében! 

Gyászoló szerettei. (9965-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Őszinte részvétünket fejezzük

ki, és mélyen együttérzünk a

gyászoló családdal SZÉKELY

MÁRTON elvesztése miatt ér-

zett fájdalmában. Nyugodj bé-

kében! A Mărăşti utca 12.

szám alatti lakótársai. (9959)

Megrendülten értesültünk kol-

léganőnk, néhai VERESS

ILONA született Gagyi hirtelen

haláláról.

Földi maradványait július 31-

én helyezték végső nyuga-

lomra a marosvásárhelyi

református temetőbe. Őszinte

részvétünket, együttérzésün-

ket szeretnénk kifejezni férjé-

nek, Istvánnak és leányának,

Annamáriának. Mosolygós

arca és barátságos lénye em-

lékezetünkben örökre élni fog.

Nyugodjál békében, Ilonka!

Búcsúznak régi  munkatár-

said a volt TCMRIC-től. (v.-I) 

Megrendülve vettem tudo-

mást GÁLPÁL ZSUZSÁNNA

elhunytáról. Ezúton fejezem ki

őszinte részvétemet a gyá-

szoló Gálpál családnak, osz-

tozván fájdalmukban.

ZSUZSI, te kedves tanítókép-

zős osztálytárs – köszönöm,

hogy voltál, és sokszor és jó-

szívvel segítettél, bátorítottál,

mikor hozzád fordultam. Nyu-

godj békében! Székely Erzsé-

bet. (9954-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetet mondunk mind-

azoknak, akik drága halottunk,

FÜLÖP GYÖRGY temetésén részt

vettek, sírjára virágot helyeztek

és fájdalmunkban osztoztak.

Nyugodjál békében! A gyászoló

család. (9962-I)
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Eszembe jutnak az együtt töltött napok,
fülemben újra megcsendül a hangod,
szinte látom minden mozdulatod, nem is
tudhatod, mennyire fáj hiányod.
Szomorú szívvel emlékezünk HAJDÚ 
ERZSÉBETRE, a szeretett feleségre,
édesanyára, nagymamára halálának 5.
évfordulóján. Nyugodjon békében! 
Szerető családja. (9910)

A múltba nézve valami fáj, valakit kere-
sünk, aki nincs már. Arany volt a kezed,
munka az életed, Isten hívott, mert na-
gyon szeretett.
Szomorú szívvel emlékezünk augusztus
17-ére MERZA VICTOR halálának negye-
dik évfordulóján. Nyugodj békében! Em-
lékét megőrizzük. 
Édesanyja, leánya és testvérei. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! (1846)
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A marosvásárhelyi Siletina Impex Kft. alkalmaz
taxisofőröKEt

Követelmények:
– érvényes taxisofőri tanúsítvány

vagy
– legalább két éve megszerzett B kategóriás hajtási jogosítvány,
legalább 21 éves életkor és hajlandóság a taxisofőri tanúsítvány
megszerzéséhez szükséges tanulmányok elvégzésére a cég költsé-
gén
– ápolt külső
– kedvesség, professzionalizmus
Amit ajánlunk:
– dinamikus munkakörnyezet
– motiváló bérezés
– étkezési jegyek
– marosvásárhelyi lakhely esetében szállítás a munkahelyre, majd
onnan haza
– egyéb előnyök
A jelentkezéshez szükséges kérvényt, az önéletrajzot, az elvégzett
tanulmányokat, képzettséget igazoló, a taxisofőri tanúsítványról
készült másolatokat, illetve esetleges ajánlásokat a cég székhelyén
– Marosvásárhely, Bega utca 2. szám –, a titkárságon lehet benyúj-
tani hétfőtől péntekig 9 és 15 óra között.
Csak a kiválasztott jelentkezőket hívjuk állásinterjúra.
A cég fenntartja a jogot a jelentkezők által nyilatkozottak tesztelé-
sére.
További információk a 0265-269-077-es vagy a 0733-090-691-es te-
lefonszámon.

A Siletina Impex Kft. vezetősége 

A marosvásárhelyi Siletina Impex Kft. 
a következő állásokat hirdeti meg:

A. Műhelyvezető az autószerelő és karbantartó műhelybe
Követelmények:
– professzionális autóipari végzettség: mester, technikus, almérnök
vagy mérnök
– műhelyszervezési és -vezetési képesség 
– szakmai gyakorlat
B. Autószerelő
Követelmények:
– autószerelői szakképesítés
– legalább kétévnyi szakmai tapasztalat
C. Autóvillamossági szakember
Követelmények:
– autóvillamossági szakképesítés
– autóvillamossági ismeretek
– legalább két év szakmai tapasztalat
Amit ajánlunk:
– dinamikus munkakörnyezet
– motiváló bérezés
– étkezési jegyek
– marosvásárhelyi lakhely esetén szállítás a munkahelyre, majd
onnan haza
– egyéb előnyök
A jelentkezéshez szükséges kérvényt, az önéletrajzot, az elvégzett
tanulmányokat, képzettséget igazoló iratokról készült másolatokat,
illetve esetleges ajánlásokat a cég székhelyén – Marosvásárhely,
Bega utca 2. szám – lehet benyújtani hétfőtől péntekig 9 és 15 óra
között.
Csak a kiválasztott jelentkezőket hívjuk állásinterjúra.
A cég fenntartja a jogot a jelentkezők által nyilatkozottak tesztelésére.
További információk a 0265-269-077-es vagy a 0733-090-691-es te-
lefonszámon.

A Siletina Impex Kft. vezetősége 


