
Maros megyében tavaly ilyenkor a búzaföldek 69 százalékán
már elvégezték az aratást, idén csupán a 14 százalékánál
tartanak. A kenyérgabona betakarításával körülbelül két
hetet késtek a kedvezőtlen, hűvös idő és a sok eső miatt. Az
aratás menetéről Jude Silvia, a megyei Mezőgazdasági és Vi-
dékfejlesztési Igazgatóság szakembere számolt be lapunk-
nak. 

Közel 30 ezer hektáron terem búza 
Megyénkben idén közel 30 ezer hektáron termesztenek búzát. Ennek

körülbelül 14 százalékát sikerült eddig learatni, ami nagyon kevés ahhoz
képest, hogy tavaly ilyenkor az összterület háromnegyedén levágták már
a kenyérgabonát.  Az őszi árpa aratását megyeszerte befejezték, ebből a
kultúrából 3055 hektáron termesztettek összesen, az átlaghozam 5270
kilogramm. A tavaszi árpa – amiből 5008 hektáron termesztenek a me-
gyében – aratását még nem kezdték meg. 

Forgalom-
korlátozás
a radnóti
csomópontnál
Július 25-éig, jövő hét csütörtökig az
épülő A3-as autópálya radnóti csomó-
pontjánál forgalomkorlátozásra lehet
számítani. A legnagyobb várakozási
idő július 22-én, hétfőn alakulhat ki.
____________4.
Nemsokára
Nyárádmente
fesztivál
Idén augusztus 1-4. között szórakoz-
hatnak a nyárádmentiek, de termé-
szetesen mindenkit szívesen látnak a
szervezők. Nagykoncertek, sport-, ifjú-
sági és kulturális rendezvények, avató
és díjazás egyaránt lesz a program-
ban, zömében Nyárádszeredában. 
____________4.
Egy szál virág
Nyirő Józsefnek
Százharminc éve, 1889. július 28-án
Székelyzsomboron született Nyirő
József, a székely apostol, a Corvin-
koszorús író. A madridi Almudena te-
metőben helyezték nyugalomra. Nem
örökre, hiszen a szülőföld azóta is
visszavárja. 
____________5.

A kasszánál csak szigorúan

Egy új tervezetben kivonná a prevenciós törvény hatálya alól az
adóhatóság az új okos pénztárgépekkel való felszerelkezés elmu-
lasztásának vétségét. Vagyis, ha ez az új előírás életbe lép, közel
négyszázezer vállalkozásra lehetne figyelmeztetés helyett azonnal
kiszabni nyolc-tízezer lejes bírságot, amiért nem szereztek be okos
gépet. Szakiéknál a keménykedés megy, a munka már kevésbé.

Mert technikai szempontból nincs értelme az új okos pénztárgé-
pek használatát erőltetni. Ezeknek a szerkentyűknek a bevezetését
arra hivatkozva találták ki, hogy az új pénztárgépek majd közvetlen
kapcsolatban lesznek az adóhatóság számítógépes központjával, és
így könnyebben szemmel lehet majd tartani az adócsalásra vete-
medőket. Ez elvileg nem is volt rossz ötlet, csakhogy az adóhatóság
lemaradt a fejlesztéssel, a hat éve világbanki támogatás mellett
nagy garral beharangozott digitalizálási projekt bedőlt, a támoga-
tás jelentős részét visszaadták. Jó pár millió eurót azért sikerült a
baráti kör tanácsadó cégeinek eltapsolni olyan tanulmányokért,
melyek legjobb esetben porfogásra jók a fiókok mélyén, de ezen túl
érdemi előrelépés nem volt az ügyben.

Elvileg az új rendszernek mostanság kellett volna elkezdenie mű-
ködni, de ha ilyen tempóban haladnak tovább, a jövő évtized végére
sem lesz semmi belőle a valóságban. Ám az érdektelenség és a
hozzá nem értés kardjába dőlt digitalizálási projektben volt egy 
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A Ferencváros 3-2-re nyert a bolgár Ludogorec vendége-
ként a szerdai visszavágón, így kettős győzelemmel jutott
tovább a labdarúgó Bajnokok Ligája-selejtező első fordu-
lójából. A hazai 2-1-es sikert követően az ukrán Igor Haratin
és a szlovák Michal Skvarka góljaival már a 21. percben 2-
0-ra vezetett a magyar bajnok, de a hazaiak még a szünet
előtt szépítettek. A második félidő elején a norvég Tokmac
Nguen találata végleg eldöntötte a párharcot, a bolgárok
újabb szépítése legfeljebb szépségtapasz lehetett számukra,
mert a Ferencváros 5-3-as összesítéssel lépett tovább. A má-
sodik körben a máltai Valletta vár a zöld-fehérekre, akik jú-
lius 23-án vagy 24-én hazai pályán kezdenek, majd a
visszavágóra egy héttel később a szigetországban kerül sor.

A Kolozsvári CFR korán hátrányba került az Asztana el-
leni visszavágó mérkőzésen: Murtazajev a 4. percben a kö-
zéppályán szerzett labdát sokáig zavartalanul vezethette az
ellenfél kapuja irányába, majd távolról lövésre szánta el
magát, a játékszer pedig a hálóban landolt. Ez azonban nem
zavarta meg a házigazdákat, akik a mesterhármast jegyző
Omrani találataival (10., 26., 73.) megfordították az állást,
de a továbbjutást jelentő gólt is megszerezték. A második
selejtezőfordulóban a kolozsváriaknak az izraeli bajnok
Maccabi Tel-Aviv lesz az ellenfelük, az első meccset hazai
pályán játszhatják az erdélyiek.

További részletekkel hétfői lapszámunkban jelentke-
zünk.

A közbeszerzési hatóság elektronikai rendszerében meg-
jelent a Közúthálózat-kezelő Országos Társaság (CNAIR)
kiírása a marosvásárhelyi terelőút befejezési munkálataira.

A kivitelezési szerződés értéke hozzávetőleg 47.000.000
euró héa/TVA nélkül. Az ajánlatokat szeptemberig lehet be-
nyújtani.  A szerződés 24 hónapra szól, ebből 6 hónap a ter-
vezés, 18 hónap a kivitelezés és 60 hónap a munkálatokra
vállalt jótállás.

A marosvásárhelyi terelőút hossza 11,543 km, nyolc fe-
lüljárót és két körforgalmat terveznek, mely a Segesvár–
Marosvásárhely–Szászrégen szakaszon csökkentené  a
Marosvásárhelyen dél–észak irányban áthaladó forgalmat. 

A munkálatok befejeztével a terelőútra a Brassó–Seges-
vár–Marosvásárhely DN13 országútról (155 km), valamint
a Szászrégen–Marosvásárhely–Torda DN15 országútról
(84 km) lehet felhajtani. (szer)

Vasárnap SkirtBike
A hölgyeknek szóló kerékpáros akciót, a népszerű marosvá-
sárhelyi SkirtBike-ot idén – ötödik alkalommal – július 21-én
tartják. A hölgyeket, lányokat a szokáshoz híven szoknyában,
feldíszített kerékpárral várják a Vár sétányon. Szervezők a
SkirtBike Maros és a Marosszéki Közösségi Alapítvány. A
rendezvény vasárnap 14 és 18 óra között zajlik. 

XXVIII. EKE-vándortábor
Idén az EKE július 30. – augusztus 5. között Szovátán üti
fel országos vándortáborát.  Az újabb találkozásnak az
Outward Bound Ifjúsági Központ és szomszédsága, a
csendes Sebes-patak völgye ad otthont. A számos, külön-
böző nehézségű gyalogtúra és honismereti buszos kirán-
dulás mellett lesz kerékpáros, gombász-, fotós és éjszakai
túra is, szekerezés, helyi mesterségekkel ismerkedés Ko-
rondon, Kis-Küküllő menti borok és pálinkák kóstolása Ke-
lementelkén, illetve Kibéden. Gyerekeknek, fiataloknak és
örökifjaknak kreatív foglalkozásokat ajánlanak. A részletek
a tábor honlapján olvashatók: https://vt.ekemvh.ro

Szájkaraté
Július 23-án, kedden 19 órakor a Maros Megyei Ifjúsági
Egyeztető Tanács újabb szájkaratét szervez a marosvá-
sárhelyi G-kávézóban. A meghívottak – Soós Zoltán, Por-
tik Vilmos és Tamási Zsolt – a feltett kérdésekre
válaszolnak aktuális politikai és közéleti problémáinkkal
kapcsolatban. Az est házigazdája: Jakab Orsolya. 

A MOGYTTE magyar tagozatának
ballagása

Július 26-án, pénteken 11 órától tartják meg a Marosvá-
sárhelyi Orvosi, Gyógyszerészeti, Tudomány- és Techno-
lógiai Egyetem magyar tagozatának hagyományos
ballagási ünnepségét a Gecse utcai Kistemplomban. Az
esemény idén is ökumenikus istentisztelettel kezdődik,
amelyen a négy történelmi egyházat képviselő lelkészek
végeznek szolgálatot. Az ünnepségről többkamerás felvé-
tel készül, a részt vevő hozzátartozók a templom mögötti
kis parkban képernyőn is követhetik a bent zajló esemé-
nyeket, valamint az otthon maradó rokonok, barátok és ér-
deklődők számára is elérhető lesz majd az élő közvetítés
a Studium–Prospero Alapítvány Facebook-oldalán meg-
osztott linken. A közös ballagási ünnepségre délután 5 óra-
kor kerül sor a marosvásárhelyi stadionban. 

Repülőmodell- és drónfesztivál
Marosvásárhelyen

A Marosvásárhelyi Kulturális és Tudományegyetem július
19-én és 20-án, pénteken és szombaton harmadik alka-
lommal szervez távirányított repülőmodell és drón feszti-
vált. Pénteken a régi repülőtér (repülőklub)
előadótermében 16 órától beszélgetés lesz a nemrég
megjelent európai drónröptetési szabályozásról. Szomba-
ton 11 órától szintén a régi repülőtéren repülőmodell- és
drónbemutatót tartanak. Tavaly az ország minden részé-
ben működő klubok képviselői és magánszemélyek több
mint 50 modellt mutattak be. Az idén ennél többen jelent-
keztek. Az érdeklődők a helyszínen kipróbálhatják a szer-
kezetek röptetését.

Hírszerkesztő: Mezey Sarolta 

Ma EMÍLIA, holnap ILLÉS
és MARGIT napja.
ILLÉS: az Éliás önállósult
változata, eredeti jelentése:
Jahve az én istenem. 
MARGIT: a görög eredetű
Margaréta megmagyarosodott
alakja, jelentése: gyöngy. 

19., péntek
A Nap kel 

5 óra 47 perckor, 
lenyugszik 

21 óra 8 perckor. 
Az év 200. napja, 

hátravan 165 nap.
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Közbeszerzési kiírás
A marosvásárhelyi terelőút befejezésére

Helyi termékek kiállítása és vására
Július 19-én, ma 8–19 óra között Marosvásárhelyen, a
Petry Látványműhely és Múzeum udvarán újra megtartják
a helyi termelők vásárát. Ezúttal a szervezők csatlakoztak
a nemzetközi Műanyagmentes július  című kihíváshoz. A
termelők és kézművesek műanyagmentes csomagolóesz-
közöket használnak. Friss idénytermékek is lesznek, mint
csemegekukorica és málna. 

Mezőbergenyei népzene-
és néptánctábor 
Július 24-28. között szervezik meg Mezőbergenyében a
székely mezőségi népzene- és néptánctábort. A táborban
Kásler Magda, Farkas Sándor Csaba, Gagyi Loránd és
Gagyi Orsolya mezőbándi, mezőmadarasi táncokat oktat

délelőtt 10 és délután 4 órától. A táborban lesz népdalok-
tatás és hangszeres zeneoktatás is Jánosi András népze-
nész vezetésével, esténként táncház. Pénteken 21 órától
a Bekecs, szombaton a Maros Művészegyüttes lép fel. Va-
sárnap 11 órától istentiszteletre kerül sor, majd 16 órától
bemutatkoznak a tánccsoportok. Szervező a Kincsásó
Egyesület. 

Községi napok Mezőpanitban
Hagyományosan, augusztus első hétvégéjén, 2-4. között
tartják Mezőpanit és a hozzá tartozó Csittszentiván, Me-
zőbergenye, Székelykövesd és Harcó  évenként meg-
szervezett ünnepét. Idén a helyi és regionális értékeken
lesz a hangsúly. A helyi termékek vásárára készülnek au-
gusztus 3-án. Várják a községből azokat a termelőket,
akik szívesen kiállítanák, árusítanák termékeiket. Ma (jú-
lius 19-én) még lehet jelentkezni a 0753-013-297-es tele-
fonszámon.

RENDEZVÉNYEK

A labdarúgó 1. liga 2. fordulójának televíziós közvetítési rendje

A csütörtöki lottóhúzás nyerőszámai
1, 31, 12, 44, 5 + 9 NOROC PLUS: 4  8  0  3  1  2

30, 19, 6,  20, 26, 28 SUPER NOROC: 9 4 6 6 0 2

41, 16, 27, 24, 4, 37 NOROC: 1 2 6 9 4 9 7

BL-selejtező
Továbbment a magyar és a román bajnok is

Július 19., péntek:
* 18.00 óra: Nagyszebeni Hermannstadt – Medgyesi Gaz

Metan
* 21.00 óra: Chindia Târgovişte – Konstancai Viitorul
Július 20., szombat:
* 18.00 óra: FC Botoşani – FC Voluntari
* 21.00 óra: Academica Clinceni – Kolozsvári CFR

Július 21., vasárnap:
* 18.00 óra: Jászvásári CSM Politehnica – Gyurgyevói Astra
* 21.00 óra: Bukaresti Dinamo – CSU Craiova
Július 22., hétfő:
* 21.00 óra: Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK – Bukaresti FCSB
Valamennyi mérkőzést élőben közvetíti a DigiSport és a

Telekom Sport.



Gabriela Firea, Bukarest főpolgármestere is fontol-
gatja, hogy induljon a novemberi elnökválasztáson
– ezt egy csütörtöki televíziós interjúban erősítette
meg a kormányon lévő Szociáldemokrata Párt
(PSD) legnépszerűbb politikusa.

Firea azt sem zárta ki, hogy adott esetben függetlenként
indul a megmérettetésen, ha pártja nem őt jelölné. A bukaresti
főpolgármester szerint az a legfontosabb, hogy a PSD-ALDE
kormánykoalíció és Victor Ponta volt miniszterelnök Pro Ro-
mania pártja „valós eséllyel rendelkező”, közös jelölt mögé
sorakozzék fel, mert különben a szociáldemokraták jelöltjének
szerinte „szinte semmi esélye sincs”, még arra sem, hogy – az
elnökválasztás nagy esélyesének számító Klaus Iohannis jobb-
oldali elnök ellenfeleként – egyáltalán bekerüljön a második
fordulóba. Firea úgy vélekedett: ha a PSD rosszul szerepel az
elnökválasztáson, akkor a jövő évi helyhatósági és parlamenti
választásokat is el fogja veszíteni.

Firea csütörtöki bejelentését a média nyílt hadüzenetként
értelmezte a PSD-t vezető Viorica Dăncilă kormányfővel
szemben, aki maga is jelezte, hogy „szükség esetén” vállalná
az elnökjelöltséget.

Dăncilă ráadásul a baloldali összefogás elé is nehezen el-
hárítható akadályt gördített azzal, hogy elfogadtatta pártja

végrehajtó bizottságával: a PSD saját jelöltet indít az elnök-
választáson. Ez ugyanis egyben azt is jelenti, a PSD nem szá-
mol azzal, hogy esetleg az államfői tisztségre szintén pályázó,
a liberális ALDE-t vezető Călin Popescu Tăriceanu elnökje-
löltségét támogassa.

Fireát tavaly novemberben megfosztották párttisztségeitől,
mert szembefordult az időközben korrupcióért bebörtönzött
Liviu Dragnea akkori pártelnökkel, júniustól azonban ismét a
PSD egyik országos alelnöke. Viszonya az új pártelnökkel,
Viorica Dăncilával sem volt felhőtlen, legfőképpen azért, mert
a miniszterelnök riválist lát benne, hiszen népszerűségi indexe
csaknem kétszerese az övének.

A CURS közvélemény-kutató intézet július első napjaiban
végzett felmérése szerint a választók 47 százaléka bízik Fire-
ában, míg Iohannis bizalmi indexe 44, Tăriceanué 33, Dănci-
láé pedig 26 százalékos.

A PSD augusztus 3-án tartandó rendkívüli kongresszusán
dönt arról, kit indít az újrázni készülő Iohanisszal szemben.

Az elnökválasztás első fordulóját november 10-én tartják,
ha pedig akkor egyetlen jelölt sem szerzi meg a választók több
mint felének támogatását, november 24-én második fordulót
is rendeznek a két legjobban szereplő jelölt részvételével.
(MTI) 

Az alkotmánybíróság a hatályos alaptörvénybe üt-
közőnek minősítette csütörtökön azokat az alkot-
mánymódosító törvénytervezeteket, amelyekkel a
május 26-i korrupcióellenes népszavazáson kifeje-
zett népakaratot építenék be az alaptörvénybe.

Klaus Iohannis államfő az általa kiírt referendumon meg-
szerezte a választók hozzájárulását ahhoz, hogy tilos legyen
amnesztiában részesíteni a korrupciós bűncselekmények el-
követőit, valamint ahhoz, hogy a kormány ne módosíthassa
sürgősségi rendelettel a bűncselekmények meghatározását, a
kiszabható büntetést, illetve az igazságszolgáltatás működését.
A véleménynyilvánító népszavazás után mind a kormánypár-
tok, mind az ellenzék alkotmánymódosító törvénytervezetet
terjesztett a parlament elé: ezek előzetes normakontrollja
ügyében hozott döntést csütörtökön az alkotmánybíróság.

Román médiaértesülések szerint a taláros testület mind a
szociálliberális kormánytöbbség, mind a jobbközép ellenzék
tervezetében azokat a rendelkezéseket kifogásolta, amelyek
megtiltanák a parlamentnek és az államfőnek, hogy a korrup-
ciós bűncselekmények elkövetőit amnesztiában részesítsék. A
bukaresti média úgy tudja: az alkotmánybíróság szerint nem
korlátozható az alkotmányban a parlament mozgástere, hogy
kollektív amnesztiáról szóló törvényt hozzon, mint ahogy az
államfő azon jogköre sem, hogy egyéni kegyelemben része-
sítsen elítélteket.

Az alkotmánybíróság döntése megfellebbezhetetlen és kö-
telező érvényű, ám nem jelenti azt, hogy teljesen elakasztja
az alkotmánymódosítást. A taláros testület nem emelt ugyanis
kifogást az ellen, hogy az alaptörvény megszabja a kormány-

nak, milyen esetekben hozhat sürgősségi rendeleteket, és mely
intézményeknek áll jogukban alkotmányos kifogást emelni
ezen rendeletek ellen.

Azok az előírások is átmentek egyébként az előzetes nor-
makontroll szűrőjén, amelyek túlmutatnak a május 26-i nép-
szavazás konkrét kérdésfelvetésén. Mind a kormányoldal,
mind az ellenzék tervezetébe beépítették ugyanis a „Bűnözők
nélküli közélet” jelszóval meghirdetett ellenzéki polgári kez-
deményezésben szereplő tilalmat. Bekerülhet tehát a küszöbön
álló román alkotmánymódosításba az az előírás, amely szerint
nem választhatók a közigazgatási szervekbe, a képviselő-
házba, a szenátusba vagy államelnöki tisztségbe olyan állam-
polgárok, akiket jogerősen szabadságvesztésre ítéltek
szándékosan elkövetett bűncselekmény miatt, mindaddig,
amíg olyan helyzet nem áll elő, amely megszünteti az ítélet
következményeit.

A hatályos alkotmány korlátokat szab az alkotmánymódo-
sításnak, ezektől a korlátoktól csak akkor tekinthet el a tör-
vényhozás, ha nemcsak módosítja az alkotmányt, hanem új
alaptörvényt fogad el. Az alkotmánymódosítás egyebek mel-
lett nem terjedhet ki a hivatalos nyelv, az államforma vagy a
nemzetállami meghatározás megváltoztatására és nem ered-
ményezheti az állampolgárok alapvető jogainak korlátozását.

Az alaptörvény módosításáról várhatóan az őszi ülésszak-
ban dönt a parlament az alkotmánybíróság csütörtöki dönté-
sének figyelembevételével. Az alkotmánymódosítást újabb
népszavazásnak is meg kell erősítenie, amelyet Klaus Iohannis
államfő szerint a novemberi elnökválasztás első vagy második
fordulójára kellene időzíteni. (MTI)

jókora üzleti lehetőség is, amit nem hagynak csak úgy
veszni az okos fiúk. Ezzel az ürüggyel piacot lehetett te-
remteni az országban sok százezer ilyen okos kütyü el-
adásához, de van ám üzlet a karbantartásban is. Nem
olcsó mulatság ez, főleg a kisebb vállalkozásoknak, egy
ilyen szerkentyűért az olcsóbb árfekvésűekből választva
is közel ezer lejt kell lepengetni, és nem uzsonnapénz a
karbantartás sem. Az új gépek bevezetésének hadműve-
lete tavaly indult, és mivel már akkor szóltak, hogy a bír-
ságceruza vastagon fog majd, az idei esztendő elejéig
több mint négyszázezer új gépet el is adtak. Üzembe
ennek a mennyiségnek egyes adatok szerint még alig
több mint a felét helyezték, tehát sokan konkrétan a bír-
ságtól való félelem nyomása alatt okosodtak kasszailag.
És még van közel ugyanennyi vevőjelölt okos gépre,
akikre a most belengetett szabálymódosítással akarnak
hatni. Persze, az utóbbi időben már határidőket sem em-
legetnek arra, amikortól az ezekkel a kasszagépekkel
való kapcsolatba lépésre megokosodik digitálisan a ha-
tóság is. A lényeg az, hogy egyeseknek ebben a játékban
kiváló üzlet van. Ha odafent úgy menne a munka is, mint
az okoskodás, akkor olyan elmaradott népségeknek a bü-
rokratái, mint a németek meg a japánok, szép hazánkba
járnának szakmát tanulni.

Mircea Geoană lesz
a NATO főtitkárhelyettese

Jens Stoltenberg NATO-főtitkár úgy döntött szerdán,
hogy Mircea Geoanát nevezi ki főtitkárhelyettesnek
– tájékoztat a NATO honlapja. Geoană október kö-
zepén veszi át tisztségét. Geoană Rose Gottemoel-
ler (Egyesült Államok) helyét veszi át, aki 2016-tól
töltötte be ezt a tisztséget. „Örömmel jelentem be
Mircea Geoană kinevezését a főtitkárhelyettesi tiszt-
ségbe. Ő a transzatlanti kapcsolatok elkötelezett tá-
mogatója, és jelentős államférfiúi, valamint
diplomáciai tapasztalatát fogja gyümölcsöztetni
ebben a tisztségben. Ő lesz az első román, aki be-
tölti ezt a pozíciót” – idézi a NATO közleménye Stol-
tenberget, aki értékelte a leköszönő Rose
Gottemoeller munkáját. A NATO honlapja emlékez-
tet, hogy Mircea Geoană korábban a román szená-
tus elnöke volt, betöltötte a külügyminiszteri
tisztséget és évekig Románia washingtoni nagykö-
veteként dolgozott. (Agerpres)

Daniel Dăianu lett
a költségvetési tanács új elnöke

Titkos szavazással Daniel Dăianut választották szer-
dán a költségvetési tanács elnökévé, az alelnöki te-
endőkkel Bogdan-Octavian Cozmâncát bízták meg
– tájékoztat a tanács közleménye. A tanács tagjait a
hónap elején nevezték ki a parlament két házának
együttes ülésén. A költségvetésitanács-tagságra a
következő jelöltek voltak: George Georgescu (akit a
Román Akadémia jelölt), Bogdan-Octavian Coz-
mâncă (Román Nemzeti Bank), Georgiana Camelia
Creţan (Közgazdaságtudományi Akadémia), Daniel
Dăianu (Román Bankintézet) és Bogdan Sebastian
Căpraru (Román Bankszövetség). (Agerpres)

Leválthatják
az egészségbiztosító vezetőjét

Sorina Pintea azt nyilatkozta csütörtökön az Ager-
pres hírügynökségnek, hogy várja az Országos
Egészségbiztosító Pénztár (CNAS) jelentését az on-
line platform meghibásodásával kapcsolatban. Az
egészségügyi miniszter hozzátette: javasolni fogja a
kormányfőtitkárságnak a CNAS vezetőségének le-
cserélését. Az egészségbiztosítási kártyák számító-
gépes rendszere 18 napja nem működik. Viorica
Dăncilă kormányfő azt kérte csütörtökön Sorina Pin-
tea egészségügyi minisztertől, hogy menessze az
Országos Egészségbiztosító Pénztár elnökét az in-
formatikai rendszer működésképtelenségéért és az
intézmény szóvivőjét is szerdai kijelentéséért. A
CNAS szóvivője egy rádióinterjúban az informatikai
rendszer meghibásodása kapcsán úgy fogalmazott,
hogy „az emberek mindenképpen meghalnak, a
rendszerrel és a rendszer nélkül is”. (Agerpres)

Őrizetben a küldeményeket
nem kézbesítő postás

A nála tartott házkutatás után őrizetbe vettek egy
postást a Fehér megyei Szászsebesen, mivel a
gyanú szerint egy hétig több ügyfélnek sem kézbe-
sítette ki a küldeményeket. Múlt hónapban több ezer
borítékot – köztük bírósági idézéseket – találtak a
szászsebesi postahivatal pincéjében. A Fehér Me-
gyei Rendőr-főkapitányság közlése szerint a férfit 24
órára őrizetbe vették, pénteken pedig a szászsebesi
bírósági ügyészség elé állítják, amely a vizsgálati
fogságba helyezéséről dönthet. Az ügy előzménye,
hogy június végén végrehajtott házkutatások során
több mint tízezer kézbesítetlen borítékra bukkantak
a szászsebesi postahivatal pincéjében, illetve volt és
jelenlegi postai alkalmazottak otthonában. (Mediafax)

Ország – világ

Az alkotmánybíróság elutasította az alaptörvény módosítását

Franciaország is beállhat Kövesi mögé

Az amerikai képviselőház elsöprő többséggel lesza-
vazta a Donald Trump felmentésére irányuló alkot-
mányos eljárás (impeachment) megindítását
javasló beadványt.

A javaslatot kedden este Al Green texasi demokrata párti
képviselő terjesztette elő, de a törvényhozók szerda este
332:95 arányban elutasították. A demokrata párti házelnök,
Nancy Pelosi és a demokrata párti vezető politikusok is a re-
publikánusokkal együtt voksoltak a beadvány ellen.

Nancy Pelosi még júniusban – néhány demokrata párti kép-
viselő nyomására – kifejtette egy rendezvényen, hogy nem
látja időszerűnek az elnök elleni eljárás megindítását. Szerdán
pedig – még a voksolás előtt – újságíróknak azt hangoztatta:
„hat bizottságunk dolgozik azon, hogy feltárja a hatalommal
történő visszaélés és az igazságszolgáltatás akadályozása té-

nyeit”. Arra a kérdésre, amely Green képviselő kezdeménye-
zését firtatta, a házelnök azt válaszolta: „ez komoly dolog,
nem mintha Green ne lenne komoly ember, de ezt inkább meg-
vitatjuk majd a képviselőházi üléseken”.

A Demokrata Párt nagyon megosztott volt az ügyben. Csak-
nem száz képviselőjük – köztük az igazságügyi bizottság ve-
zetője, Jerrold Nadler – egyetértett az impeachment
eljárásának megindításával.

A szavazás után Al Green azt nyilatkozta: elégedett az ered-
ménnyel, mert – mint fogalmazott – „ez nem vágta, hanem
maraton”.

Szerdán Donald Trump egy sor Twitter-bejegyzésben fog-
lalkozott az üggyel. „Talán a legnevetségesebb és időt rabló
dolog, amivel valaha is foglalkoztam.” Majd lezártnak minő-
sítette a felmentési kísérletet. (MTI)

A párizsi kormány a francia jelölt, Jean-Francois
Bohnert helyett végül riválisát, a román Laura Cod-
ruţa Kövesit fogja támogatni az európai főügyészi
tisztségre – mondta Dacian Cioloş, az Újítsuk meg
Európát (RE) nevű centrista-liberális európai parla-
menti frakció vezetője.

Sajtóhírek szerint a volt román miniszterelnök arról számolt
be, hogy a francia kormány a közeljövőben tájékoztatni fogja
a többi európai uniós tagországot, hogy beáll a román korrup-
cióellenes ügyészség (DNA) korábbi vezetője mögé, akit az
Európai Parlament is támogat.

Az Emmanuel Macron francia államfő pártját is tömörítő
képviselőcsoportot irányító Cioloş reményét fejezte ki, hogy
ezáltal lehetővé válhat Kövesi megválasztása.

Egy névtelenséget kérő francia kormányzati tisztségviselő
megerősítette a Politico brüsszeli hírportálnak, hogy ilyen
lépés várható.

A tagállamok kormányait tömörítő tanács korábban Jean-
Francois Bohnert francia ügyészt támogatta, ahogyan Fran-
ciaország is, és Párizs álláspontjának megváltozása sem
garancia még Kövesi kinevezésére, de mindenképp az ő po-
zícióját erősíti.

A jelölteknek nincs szükségük hazájuk kormányának támo-
gatására, egyéni jelölteknek számítanak, nem pedig országuk
képviselőjének.

Néhány nappal ezelőtt olyan hírek láttak napvilágot, ame-
lyek szerint Bohnert visszavonta a jelöltségét, de ő maga eze-
ket később cáfolta.

Az Európai Ügyészség, amely a tervek szerint legkésőbb
2021 elején kezdi meg működését, az EU pénzügyi érdekeit
sértő bűncselekményekkel szemben jár majd el. Az úgyneve-
zett megerősített együttműködéssel létrejövő szervezetben 22
tagállam vesz részt, Magyarország nincs köztük.

Elemzők rámutattak, hogy egy új intézmény esetében gyak-
ran a jövőre nézve is meghatározó az első vezetőjének szemé-
lye.

Laura Codruţa Kövesit tavaly nyáron mentették fel a több
száz román politikust rács mögé küldő DNA éléről az igaz-
ságügyi miniszter kezdeményezésére, aki szerint mandátuma
idején visszaéléseket követett el a szervezet.

A bukaresti kormány hevesen tiltakozott és kampányolt Kö-
vesi megválasztása ellen, ami szakemberek szerint meglehe-
tősen átpolitizálttá teszi az ügyet és rontja a volt
korrupcióellenes román ügyész esélyeit. (MTI)

Leszavazták a Donald Trump felmentését javasló beadványt

Gabriela Firea is megpályázná az államfői tisztséget

A kasszánál csak szigorúan
(Folytatás az 1. oldalról)
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Idén augusztus 1-4. között
szórakozhatnak a nyárád-
mentiek, de természetesen
mindenkit szívesen látnak a
szervezők. Nagykoncertek,
sport-, ifjúsági és kulturális
rendezvények, avató és díja-
zás egyaránt lesz a program-
ban, zömében Nyárád-
szeredában. A rendezvény fő-
támogatója a Maros Megyei
Tanács.

Az utóbbi évek megszokott rend-
szerében zajlik idén is a Nyárád-
mente fesztivál és az ezzel
egybeeső nyárádszeredai városna-
pok. A négynaposra tervezett ren-
dezvénysorozat tulajdonképpen
ötnapos lesz, hiszen már június 31-
én délután sor kerül az első esemé-
nyekre: Tamás Sándor Kovászna
megyei tanácselnök a szövetkezeti
mozgalomról tart tájékoztatót Sze-
redában, majd a városi könyvtárban
bemutatja egyik könyvét. Aznap
este kerül sor Mikházán a tájháza-
vatóra is. A fesztivál hivatalos meg-
nyitója augusztus elsején délután
lesz a szeredai művelődési házban.
Ezután fotótárlat-megnyitó követ-
kezik, de ez a nap a több évszáza-
dos hagyományú országos szeredai
„vásárnap” ideje is, és légvárakat is
felállítanak a piacon a gyerekek

számára. Este megnyit a főtéri bor-
udvar is, ahol hazai és magyaror-
szági nedűket lehet kóstolni.

A programok „sűrűje” pénteken,
2-án kezdődik, délelőtt a sportcsar-
nokban kézilabdatorna lesz, a főtéri
nagyszínpadon tartják a hagyomá-
nyos nyárádmenti néptánctalálko-
zót, amelyet a Hargita Nemzeti
Székely Népi Együttes és a Bekecs
Táncszínház közös néptáncelőadása
követ. Az ifjúsági szervezetekkel
partnerségben megnyílik az ifjúsági
udvar is, ahol a fiatalokat (is) érintő
tematikus kulturális, ifjúsági, társa-
dalmi és tudományos előadások
lesznek.

A szombati nap főként a sportról
szól: a szeredai gát fölött off road
autós verseny lesz, a sportbázison
focitorna kezdődik, és kerékpártúra
is rajtol innen. Azon a héten gyer-
meklovastábor zajlik Jobbágyfalván
Pászka Lehel irányításával, a tanul-
takat délután a szeredai lovas tanyán
mutatják be, ahol délelőtt barantabe-
mutató is lesz. Ezen a napon rende-
zik meg a hagyományos
tűzoltó-találkozót is, és továbbra is
várják az érdeklődőket az ifjúsági
udvarba, a felnőttek betérhetnek a
borudvarba, míg a gyerekeket a Be-
kecs együttes Mátyás király igazsá-
gai című táncjátékára várják.
Szombaton megnyílik és vasárnap
folytatódik a hagyományos kézmű-
vesvásár Szereda főterén, vasárnap

reggel terepfutóverseny is rajtol. A
gyerekeknek a helyi pedagógusok és
civil szervezetek egész napos képes-
ségfejlesztő és szórakoztató játéko-
kat szerveznek, ugyanis idén
elmarad a nyárádmenti családoknak
szóló nyárádszentlászlói Gézengú-
zok fesztivál. A nagyszínpad előtt
délután kerékpáros ügyességi bemu-
tatót tart Orbán Gabi. 

A fesztivál keretében a szeredai
önkormányzat szeretné azokat dí-
jazni, akik sikereikkel a város nevét
ismertebbé tették, így nem hagyják
szó nélkül, hogy a tűzoltó-gye-
rekcsapat megyei első és második

díjat szerzett, a gyerek focisták ku-
pagyőztesek lettek egy luxemburgi
tornán, a Bocskai líceum és a Deák
Farkas iskola diákjai országos díja-
kat hoztak haza – mindannyian át-
vehetnek egy-egy kitüntetést
vasárnap este.

Természetesen a zene kedvelői
sem maradnak programok nélkül,
számukra nem is akármilyen fellé-
pőket szerződtettek a nagyszín-
padra. Csütörtökön este az Ismerős
Arcok lép közönség elé, pénteken
este Tóth Kati hegedűjátéka vezeti
fel a Zanzibár koncertjét, majd „le-
vezetőként” retróbuli lesz az ifjúsági
udvarban. Szombaton este már a ke-
ményebb műfaj kedvelői vehetik át
a teret, a Rocksuli lesz az előzenekar
a Tankcsapda koncertjén (ami vi-
szont belépős lesz – a szerző meg-

jegyzése), ezt „ördögi buli” követi
ugyancsak az ifjúsági udvarban. Va-
sárnap már délután elkezdődik a bu-
lizás, az ifjúsági udvarban Póra
Zoliék gyerekkoncertjének örülhet-
nek a kicsik, míg a nagyszínpadon
Kiss Kata előzi meg a visszatérő
Kowalski meg a Vega fellépését. A
Nyárádmente fesztivál vasárnap
éjfél előtt tűzijátékkal zárul.

A szervezők fenntartják a műsor-
változtatás jogát, ezért arra kérnek
minden érdeklődőt, hogy figyeljék
a szeredai az önkormányzat, a Nyá-
rádmente Kistérségi Társulás és a
Nyárádszeredai Ifjúsági Szervezet
közösségi oldalait, ugyanakkor a
nyaradmentefesztival.ro honlapot
is, mert idén főleg az említett felü-
leteken népszerűsítik a rendezvény-
sorozat programjait.

Gligor Róbert László

A hídpillérek tartógerendáit helyezik el
Forgalomkorlátozás a radnóti csomópontnál

Július 25-éig, jövő hét csü-
törtökig az épülő A3-as autó-
pálya radnóti csomópont-
jánál forgalomkorlátozásra
lehet számítani. A legna-
gyobb várakozási idő július
22-én, hétfőn alakulhat ki.

A Maros megyei 14A országú-
ton és vasúti szakaszon az autópá-
lya-építési munkálatok során a
felüljárók tartógerendáit helyezik
el és szerelik, ezért időnként a for-
galmat teljesen lezárják (remélhe-
tőleg 20 perces időtartamokra). A
Közúthálózat-kezelő Országos
Társaság (CNAIR) tájékoztatása
szerint a július 17–25. között beü-
temezett munkálatok miatt fenn-
akadásokra számíthatnak a
Radnót–Dicsőszentmárton közötti
országúton, illetve az autópálya-
szakaszon közlekedők.

Július 22-én, hétfőn a DN 14A
ideiglenes szakaszán dolgoznak,

így aznap az említett csomóponton
áthaladók számára megnőhet a vá-
rakozási idő. 

A CNAIR közleményében arra
inti a közúti forgalomban részt ve-

vőket, hogy a munkálatok ideje
alatt a környéken vezessenek óva-
tosan és tartsák tiszteletben az ide-
iglenesen kihelyezett jelző-
rendszereket. 

A svédországi magyarokhoz! 
A Svédországi Magyarok Országos Szövetségének

meghívására 2012 januárjában végiglátogattam Norr-
köping, Helsingborg, Malmö, Ljungby, Halmstad,
Göteborg, Stockholm magyar közösségeit. Előadáso-
kat tartottam arról a polgári kezdeményezésről, ame-
lyet hatévi jogvita után az idén sikerült
nyilvántartásba vétetni az Európai Bizottsággal. Az
előadásokat Publik Antal szavalatai követték, aki a
kezdeményező polgári bizottság svédországi tagja.
Már akkor elmondtam, a közös kihívás számunkra:
bekerülhet-e Svédország azon államok közé, ahol tel-
jesül az unió 211/2011. számú rendeletében előírt, tá-
mogatásokra vonatkozó legalsó küszöb? Ez
Svédország esetében 15.000 támogatót jelent. Ezt a
küszöböt legkevesebb hét államban kell elérni, enél-
kül még az egymillió összegyűjtött aláírás is kárba
vész. 

Micsoda fegyvertény lenne, ha ez sikerülne a svéd-
országi magyaroknak! Távol Magyarországtól, távol
Székelyföldtől, távol Erdélytől, ott fent, északon egy-
séges nemzeti közösségként lépnének fel szülőföld-
jükért. 

Hiszem, hogy így írják a történelmet! 
És ez nem lehetetlen. A statisztika szerint 17.000

magyar él Svédországban. Ez azonban csak a Ma-
gyarországról áttelepülteket jelenti. Az Erdélyből,
Vajdaságból, Kárpátaljáról kitelepedettekkel együtt a
magyarok száma 25.000 és 35.000 közé tehető. Eny-
nyien – együtt – össze tudjuk gyűjteni! Ez volt a vá-
lasza Norrköping, Helsingborg, Malmö, Ljungby,
Halmstad, Göteborg és Stockholm magyar közössé-
geinek. 

Erről tett hitet a Svédországi Magyarok Országos
Szövetsége, amikor ez év májusában a Nyugat-euró-
pai Országos Magyar Szervezetek Szövetségének
közgyűlésén megszavazta a zárónyilatkozatot, amely
kimondja, hogy részt vesznek a Székely Nemzeti Ta-
nács polgári kezdeményezésének aláírásgyűjtésében. 

Kezdjük hát el! A 15.000 aláírás összegyűjtéséhez
van időnk, a halogatáshoz nincs. 2020. május 7-én hi-
vatalosan befejeződik az aláírásgyűjtés. 

Aki tájékozódni akar a kezdeményezésről, itt talál
részleteket: www.nemzetiregiok.eu. Aláíráshoz a „Tá-
mogatom” gombra kell kattintani, vagy pedig belépni
ide: https://eci.ec.europa.eu/010/public/#/initiative. 

Marosvásárhely, 2019. július 15. 
Izsák Balázs,

a Székely Nemzeti Tanács elnöke

Vizsgáztak a pedagógusok is
Elriasztó rendelet 

Július 17-én tartották a meg-
határozatlan időre szóló (titu-
láris) tanügyi állások
betöltésére szervezett ver-
senyvizsgát. A megyénkben
meghirdetett 190 üres peda-
gógusi állásra 960-an pályáz-
tak, de az írásbelin 668-an
vettek részt. 

Ahhoz, hogy állást válasszanak,
a jelentkezőknek el kell érniük a 7-
es általánost. Aki 5-ös és 7-es kö-
zötti átlaggal végez, meg-
határozott időre szóló helyettesítői
katedrára pályázhat. Az idei jelent-
kezők egy részét az a rendelet riasz-
totta el, amelynek értelmében az
5-ösön aluli átlagra vizsgázó jelöl-

tek a következő tanévben nem kap-
hatnak katedrát az oktatásügyben.
A négy órát tartó vizsgáról egy je-
löltek zártak ki, mert tetten érték,
hogy lesett. 

A legtöbb jelentkező a román ta-
nítói és óvodapedagógusi állásokra
volt, a magyar tagozaton 66-an pá-
lyáznak a három óvónői és 43-an a
két tanítói katedrára – tájékoztatott
Illés Ildikó megyei főtanfelügyelő-
helyettes. 

A különböző tantárgyakból írt
dolgozatokat 12 megyében javítják.
Az eredményeket, amelyek tartal-
mazzák a próbatanításra kapott
jegyet is, július 23-án közlik.
(bodolai)

Kéthetes késésben az aratás
A repcét, amiből egyre nagyobb

felületen termelnek, tavaly ilyen-
korra már learatták. Idén az esőzé-
sek miatt csak a betakarítás felénél
tartanak, és veszteségeket könyvel-
nek el, ugyanis sok repcemag kiper-
gett a becőből. 

A több mint 2600 hektáron ter-
mesztett tritikáléból 840 hektáron
sikerült levágni a takarmányt. 

Zabot 5772 hektáron termeszte-
nek, ennek aratása csak augusztus-
ban kezdődik el. Ugyanígy az
olajlen és a száraz borsó betakarí-
tása is augusztusra várható. Előbbi-
ből kis területen, 11 hektáron, míg
utóbbiból közel 300 hektáron ter-
melnek a farmerek. 
Jó hozamok várhatók 

Búzából hektáronként megyénk-
ben idén 5100 kilogrammos átlag-
hozam várható. Vannak farmerek,
akik gyengébb, 4000 kilogramm
alatti, s vannak, akik – jó technoló-
giákat alkalmazva – 6000 és 7000
kilogrammos termést is elérnek
hektáronként. Ilyen farmok találha-
tók Radnót, Dicsőszentmárton, Ma-
rosludas, Mezőrücs, Mezőméhes,
Nyárádtő környékén, s általában a
megye déli régióiban. 

A búza minősége jónak mutatko-
zik, a sok eső nem tett jelentős kárt
a búzatáblákban. Jégeső is csak he-
lyenként volt, nem érintett nagy te-
rületeket. Például Marosorosziban
múlt csütörtökön jégeső esett, de a
közeli Felsőrépán már nem. Ugyan-
így Radnótot elkerülte a jégverés,
de a hozzá tartozó Maroslekence
földjeit jég verte el, akárcsak a Me-
zőszengyel községhez tartozó Ke-
ménytelkét is.  Itt volt olyan farmer,
akinek a repcéje teljesen tönkre-
ment. 

Visszatérve az aratásra, Jude Sil-
via elmondta, hogy a gabonát már a
mezőről értékesítik. Kevesebb az a
gazda, aki raktározza a gabonát,
hisz az pluszköltségekkel jár. Aki-
nek van viszont lehetősége a raktá-
rozásra, kivárja a gabona árának
növekedését, hogy jobb áron érté-
kesítse a termést. 

Mivel a búza aratásának elején
járnak, az ár alakulásáról nem kí-
vánt beszélni a szakember. Tavaly a
kenyérgabonának jobb ára volt,
mint az előző években. Augusztus
elején a konstancai kikötőben ton-
nánként 188 eurót fizettek érte, ná-
lunk 160 euró körül kelt el. 

Pálosy Piroska
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Fotó: CNAIR

(Folytatás az 1. oldalról)

Nagy bulit, tartalmas programot ígérnek
Nemsokára Nyárádmente fesztivál

Négy este nagynevű együttesek koncerteznek Fotó: Gligor Róbert László/archív



Százharminc éve, 1889. július 28-án
Székelyzsomboron született Nyirő
József, a székely apostol, a Corvin-
koszorús író. A madridi Almudena te-
metőben helyezték nyugalomra. Nem
örökre, hiszen a szülőföld azóta is
visszavárja. És bár 2012-ben Székely-
udvarhelyen sor került az „újrateme-
tési ünnepségére”, hamvai mégsem
kerültek haza. Politikai okokból.
De ami késik, nem múlik.

Híveinek és bírálóinak, a nemzeti érzésű-
eknek és az azokat tompítani igyekvőknek
egyaránt szánom az alábbi igaz történetet.
Egyet a sokból, amely Nyirő József ember-
ségéről nemcsak tanúbizonyságot tesz,
hanem örök példát nyújt mindannyiunknak.

A negyvenes években, „kicsi magyar idő-
ben” történt, hogy az elismert író és közéleti
személyiség, Nyirő József Lövétén járt, és az
ottani elöljárókkal való találkozás során tu-
domást szerzett egy rendkívül tehetséges,
ugyanakkor nagyon szegény gyermekről. Bi-
zonyos lévén afelől, hogy a nemzet értéke,
hatalma a „kiművelt emberfők sokasága”
(Széchenyi István), Nyirő rögtön a zsebébe
nyúlt, és hosszú évekre biztosította a legény
taníttatását. Nemes cselekedetének köszön-
hető, hogy Lázár Lászlónak sikerült a híres
iskolavárosban, Székelyudvarhelyen érettsé-
giznie, majd a marosvásárhelyi orvosegye-
temre bejutnia.

A sors, a II. világháború fejleményei úgy
hozták, hogy Nyirőnek el kellett hagynia sze-
retett szülőföldjét, és korán bekövetkező ha-
lála után földi maradványai az egyik madridi
temetőbe kerültek. Örök nyugalom helyett

arra a lehetőségre várva, hogy visszakerülje-
nek az anyaföldbe.

Eközben Lázár László elvégezte az orvos-
egyetemet, és sikerült állást szereznie az Ana-
tómiai Tanszéken. Az egykori lövétei
kisfiúból az adományozó ismeretlenségébe
burkolózó Nyirő Józsefnek köszönhetően
egyetemi oktató lett.

Lázár László hosszú évekig, évtizedekig
hordozta a hála terhét. Bár a kommunizmus
idején Nyirő irredentának számított, a har-
mincas-negyvenes években kiadott és la-
kások rejtett zugaiban őrizgetett műveinek az
olvasója és szellemiségének az ápolója ma-
radt. Származását, elveit, a Nyirő iránti jelké-

pes köszönetét sohasem tagadta meg. Vállalta
a „fekete pontot” a hatalom előtt, és szeré-
nyen meghúzta magát abban a korban, ami-
kor egyesek még apjukat-anyjukat is
megtagadták egy nagyobb szelet kenyérért és
holmi pozíciókért.

Sőt. Lázár László alig várta azt a pillanatot,
amikor a számára csupán műveiből ismert
mecénásnak megköszönheti az életre szóló
támogatást. És bár lelkében számtalanszor
megköszönte már, a legelső adandó alkalom-
mal megtervezte az utat Madridba, hogy a
hála virágcsokrát elhelyezhesse Nyirő József
sírhantján.

Nehéz idők jártak. A kommunizmus szorí-
tása, a hatalmas távolság, a mozgáskorláto-
zottság, sőt akár anyagi megfontolások is
nehezítették a „nagy utat”. De végül is sikerült
kézhez venni az útlevelet, jól megpakolni az
– akár éjjeli nyughelyül is szolgáló – Dacia
személyautót, és feleségestől nekivágni a
nagyvilágnak. Átszelni a fél kontinenst és el-
zarándokolni a keresztyén világ által jól is-
mert Santiago del Compostela Szent
Jakab-temploma helyett a magyar zarándokok
által is kevésbé fontosnak tartott Madridba,
egy ismeretlen temetőbe egy elfeledett sírhoz. 

Többnapi utat követően dr. Lázár László
tanár úr megérkezett az Ibériai-félsziget szí-
vébe, Madridba. Spanyol nyelvtudás nélkül,
idegenként, autójában hervadozni kezdő lö-
vétei virágcsokorral. Csak a temető nevét
tudta, ahol mecénása, a székelyek apostola,
Nyirő József nyugszik. 

A temetőt valahogy sikerült megtalálnia, ki
tudja, hányadik érdeklődésére valaki mégis-
csak útba igazította. Nyirő József sírhantját
viszont nem lelte meg. Senki sem tudott róla,
a temetőgondnok sem. Feleségével együtt ke-
reste, keresgélte abban a nagy madridi teme-
tőben, aztán látszólag sikertelenül feladta a
próbálkozást. A virágokat máshol helyezte el,
talán valahol a temető bejáratánál, miközben

néhány méterre, tíz- vagy százméteres távol-
ságra Nyirő meg nem talált sírjától elmondta
a hálaadás imáját.

Lázár László lelke megkönnyebbült. Talán
elszállt egy galamb a környéken....

Sem idejövet, sem a visszaúton egy percig
sem gondolt arra, hogy ne térjen haza a szü-
lőföldre, hogy esetleges disszidálása miatt ne
láthassa többé Marosvásárhelyt vagy Lövétét.
Csak egy feladatot, egy szolgálatot, egy kül-
detést teljesített. A maga nevében, de volta-
képpen az egész erdélyi magyarság részéről.
Hiszen sokan voltak még olyanok, akik a há-
laadás virágcsokrával a sírjához zarándokol-
hattak volna el.

Madridból Lázár tanár hazajött, Nyirő ma-
radt. 

Közben az évek teltek. Végre-valahára
megbukott a kommunizmus. A nagy várako-
zások ellenére a szabadság ígérete gyakorta
fanyarrá sikeredett. Például 1991-ben többed-
magával együtt kényszernyugdíjaztatták dr.
Lázár László egytemi előadótanárt. 

Mindennél bizonyára keserűbben élte meg,
hogy 2009-ben bekövetkezett haláláig nem
adódott alkalma, hogy az egykor Madridig el-
cipelt virágcsokor hasonmását az immár ha-
zahozott és újratemetett Nyirő József majdani
székelyudvarhelyi sírjára helyezhesse el. 

A mai napig sokan vagyunk, akik a köszö-
net, a hálaadás, a tisztelet, a szeretet virág-
csokrát, ékes koszorút vagy egyszerű mezei
virágokat szeretnénk elhelyezni arra a kije-
lölt, ám a mai napig kihantolatlan sírra. 

Én is várom már azt a percet, amikor ma-
rosvásárhelyi és lövétei virágokat hozhatok a
magyarságból és emberségből egyaránt pél-
dát mutató Nyirő József sírjára. Amikor egy-
kori tanárom, néhai dr. Lázár László nevében
a madridi temető bejáratánál hagyott virág-
csokor helyett egy másikat helyezhetek el az
örök érvényű, mégis személyes sorsokban
megtestesült hálaadás és köszönet jeleként.

Dr. Ábrám Zoltán
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Egy szál virág Nyirő Józsefnek

Kapolcson 29. alkalommal rendezik a
Művészetek Völgye Fesztivált, a ma-
gyar nyári kulturális élet rangos se-
regszemléjét. A Hagyományok Háza
ismét a FolkUdvar gazdag programja-
ival színesíti a kínálatot.

A Balaton-felvidék legjelentősebb összmű-
vészeti programját, a Művészetek Völgye
Fesztivált idén 29. alkalommal rendezik. A
palettán mintegy ezerötszáz program szere-
pel, s minden korosztály megtalálhatja magá-
nak az érdeklődéséhez illőt. A Hagyományok
Háza a tíz nap alatt a FolkUdvar gazdag kí-
nálatával járul hozzá a rendezvény sikeréhez.

Amíg az előző évben az együttélés volt a
találkozó vezérmotívuma, addig az idei évi
rendezvény a fenntarthatóságot hirdeti.
Ennek nyomán az egész fesztivál igyekszik
„zöldülni”, ezért a vendéglátóhelyek lebomló
evőeszközökkel, edényekkel, „repohárral”,
az újrahasznosítható ibrikkel várják a vendé-
geket. Emellett a szervezők mindenkit ösztö-
nöznek saját evőeszköz és tányér
használatára, amely talán még családiasabbá
teheti az együttlétet.

„A Hagyományok Háza programjai is kö-
vetik az alapmotívumot, ennek szelleme a
szabadegyetemi előadások tematikáját is
meghatározza – teszi hozzá Tucsni Anna, a
Hagyományok Háza szervezési osztályának
vezetője. – Praktikák a néphagyományban
címmel egy új programsáv jelent újdonságot,

amelyben bemutatjuk, hogy a néphagyomány
területein a XXI. században hogyan érvénye-
sül a fenntarthatóság. Ennek keretében a fes-
tőnövények felhasználásából, a természetes
anyagból készített ruhák elkészítéséből, a
népi gasztronómia fogásaiból hozunk fel ide-
illő példákat.” 

A fenntarthatóságot a hagyományos pa-
raszti kultúrában nem kellett magyarázni, hi-
szen az emberek szerves egységben voltak a
környezetükkel, a lakóhelyüket övező földek-
ből, erdőkből, vizekből éltek, így természe-
tes, hogy vigyáztak rá. Nem használtak

műanyagot, amit csak lehetett, maguk állítot-
tak elő természetes anyagokból, ha elromlott,
megjavították, vagy új funkcióban használták
tovább.

A FolkUdvar programkínálata idén is fi-
gyelemre méltó. A tíz nap alatt tíz nagy kon-
cert, három „házigazda zenekar”, négy
„táncos udvargazda páros” várja az érdeklő-
dőket. A programstruktúra kialakításakor fon-
tos szempont volt, hogy a néphagyomány
minél több ágát megismerhessék a látogatók,
a tárgykultúrától a szóbeli hagyományokig, a
népdalokig, a népmeséig. Cél volt, hogy a

vendégek halljanak minél több autentikus
népzenét, ha lehetőség adódik, idős mesterek-
től, akik ezt még nem iskolában, hanem gye-
rekkorukban szüleiktől, nagyszüleiktől, a falu
öregjeitől tanulták. Az idei koncertek során
azt mutatják meg, hogyan fordulnak a külön-
böző művészeti ágak időről időre a népha-
gyomány felé ihlető forrásként, abból merítve
motívumot, témát, kifejezési eszközt. A ko-
molyzenétől a jazzig, a 70-es évek világzené-
jétől a máig hallgatható a népzene és más
zenei ágak kapcsolódása. Fellép a tíz nap alatt
az udvarban a Muzsikás együttes Petrás Má-
riával, a 45 éves Vujicsics együttes, a 25 éves
Etnofon, Szalonna és bandája, az Eszterlánc
zenekar, ifj. Csóri Sándor és az Ötödik év-
szak, Lakatos Róbet és zenekara, Dresch Mi-
hály, Ágoston Béla, a Romengo.

Idén némileg változott a programstruktúra,
mindennap már 10 órától megnyílik az udvar,
mivel a vendéglátós már reggelivel is várja a
betérőket. Egy órával később a kézműveseké
lesz a főszerep, délután 2 órától pedig zenés-
interaktív családi előadásokkal folytatódik az
udvar programja.

A Hagyományok Háza együttműködése a
Művészetek Völgyével 2015-re tekint vissza.
Az Intézmény a Fonó Budai Zeneházzal, a
Kobuci Kerttel és a Hungarian FolkEmbassy
zenekarral együtt vett részt először a FolkUd-
var programjainak megszervezésében. A Kár-
pát-medence hagyományos kultúráját minél
teljesebben bemutató műsorajánlat minden
évben, így idén is nagyon gazdag.

Részletes program: https://hagyomanyok-
haza.hu/hu/program/folkudvar-29-muvesze-
tek-volgye

Zöldülő FolkUdvar – Fenntartó néphagyomány
A Hagyományok Házának programjai a Művészetek Völgyében

XV. évf. 26. (673.) szám, 2019. július 19., péntek

Nyirő József 1940-es felvételen Forrás: Wikipédia



„Kevésbé közkeletű, inkább csak szakkö-
rökben ismeretes az a körülmény, hogy... a
zoológus sokkal kedvezőbb helyzetben van,
mint a botanikus. Mert az tagadhatatlan,
hogy népünknek fejlett megkülönböztető ér-
zéke van mind a genust, mind a speciest ille-
tőleg, de csak a zoológiában, hol némely
esetben még a változatokra is külön elneve-
zése van. Nem így áll a dolog a botanikában.
Itt nemcsak hogy a változatok, hanem még a
speciesek közt sem tesz különbséget, s több-
ször a genusokat is összezavarja, sőt arra is
van eset, hogy a rendeket is fölcseréli. S ter-
mészetes is, hogy az ember figyelmét jobban
fölébreszti, érdeklődését jobban leköti az érző
és mozgó állat, mint az érzéketlen és mozdu-
latlan növény. Én úgy tartom, népünk csak
azoknak a növényeknek adott különös nevet,
melyeknek hasznát veszi vagy kárát vallja,
vagy amelyeknek valami nagyon szembe-
szökő sajátságuk van, a többit pedig össze-
foglalja gyom, kóré és vadvirág név alá. (...)”

Így kezdődik a Népies növények a Kis-
kunság flórájában című esszé. A szerző ha-
lála után, 1948-ban megjelent Napok,
holdak, elmúlt csillagok – A fele sem tudo-
mány nevet viselő kötetéből idézek.

A puszták mindig kisebbek lesznek, a töret-
len szűz gyep nap-nap után fogy, az eke vasa
eltemeti az árvalányhajas, szegfüves legelőt,
dolgos kezek lecsapolják, kiszárítják a buj-
káló ereket, a semlyékeket, a tocsogókat, a
pákás, liliomos nádasokat és a szántó-vető ki-
szorítja a pásztort, aki életében háromszor ha
volt a városban (úgylehet akkor se a maga jó-
szántából), és aki legjobb ismerője volt a
fűnek, madárnak, csillagoknak. Pedig a föld-
műves ember nemigen ösmer a virágok közül
egyebet, mint amelyik a vetésit rongálja, meg
a szőlőjében lábatlankodik. Kezdjük hát a
sort ezeken. Legfeltűnőbb gyomok
a vetés között a pipacs (Papaver
rhoeas), a búzavirág (Centaurea
cyanus) és a konkoly (Agrostemma
githago), amelyeket körülbelül eze-
ken a neveken ismernek ország-
szerte.(...)

Állításait igazolandó a szerző
hosszan taglalja a növények neveit;
ebből csupán ízelítőt csöppentek
ide.

Gyakori a vetések széliben az
Adonis aestivalis, a nyári hérics,
amelyet sajátságos vörös színeiről
jellemzőleg neveznek tyúkvakító-
nak. Legalkalmatlanabb gyom
talán a Vicia, amelyet csak egy
ízben hallottam kaszanyűgnek ne-
vezni, különben csak vadborsónak
hívják. Közönséges gyom a vad-
repce (Sinapis arvensis) és a sárga
gyútoványfű (Linaria arvensis).
Úton-útfélen találni az Erysimum
canescens-t, amelyet vadkáposztá-
nak neveznek.

Megemlítem még, hogy a vetések
széliben, barázdák mentén gyakran
előfordulnak a Chrysanthemum,
Anthemis és Matricaria-fajok,
amelyeket a nép közös névvel

székfű virágnak hív, legföllebb az Anthemis-t
mondja büdösszékfű virágnak.(...)

Érdekes dolog az is, hogy a tejes növénye-
ket, a pipacs kivételével, mind kutyatejnek ne-
vezik, tehát nem csak az Euphorbiá-kat,
hanem a Taraxacum-okat is.(...)

De a száraz felsorolásban is (mely már
csak azért sem teljes, mert se a fákra, se a ter-
mesztett növényekre nem terjeszkedik ki)
akadhat egy-két név, amely már bővebb fej-
tegetés és magyarázat nélkül is világot vet az
elnevező nép gondolkodására, itt-ott lelkivi-
lágára is.

De ki is ennek az etnobotanikai műnek a
szerzője? Meglepődsz-e, kedves Olvasóm? A
140 évvel ezelőtt, 1879. július 19-én született
Móra Ferenc ő, a Zengő ABC, a Kincske-
reső kisködmön, az Aranykoporsó írója.

A szegényparaszt családból származó
Móra kíváncsisága a polihisztor kielégíthe-
tetlen tudásszomjából fakadt. Ifjúkorában
kedves olvasmánya a valóság minden terüle-
téről tájékoztató Révai lexikon volt, s korán
felébredt irodalmi érdeklődése ellenére föld-
rajz-természetrajz szakos tanárnak iratkozott
be a pesti egyetemre. Mindemellett 1932-ben
régészeti tevékenységének elismeréseként
avatta díszdoktorává a szegedi tudomány-
egyetem.

„Egyforma lelkesedéssel hallgattam 
Beőthy Zsolttól esztétikát, Gyulai Páltól ma-
gyar irodalmat, Lóczy Lajostól földrajzot,
Mágócsy Dietz Sándortól botanikát, Ballagi
Aladártól történelmet, Hampel Józseftől
görög művészetet, Czobor Bélától keresztény
régészetet és Kövesligethy Radótól csillagá-
szatot... Egy huszonhárom éves ifjúból, aki
így eltékozolta az életét... nem lehetett más,
csak író vagy múzeumigazgató. És belőlem
lett mind a kettő, de egyik minőségemben sem
komolyodtam meg. Az egész életem abban telt
el, hogy magános kis sajkámon, melyet soha

nem kötöttem senki nagy hajójához, hol ide,
hol oda csapongtam a két part, a tudomány
és a szépirodalom közt. Ki is szálltam, hol az
egyiken, hol a másikon, de végleges megtele-
pedésre kikötni nem tudtam egyiken se. Mert
ha valameddig elidőztem is az egyiken, annál
mohóbb vágy kergetett vissza a másikhoz, és
így lettem egész életemre félbenmaradt eg-
zisztencia írónak is, tudósnak is” – írta volt
díszdoktori köszönőbeszédében.

Július 20. Illés napja. A prófétát tanítvá-
nya, Elizeus szeme láttára tüzes szekéren ra-
gadta égbe az Úr. A bibliai Illés történetében
történelem és mítosz, alakjában sorsfordító
történelmi személyiség és szoláris istenség
keveredik. A próféta napisteni múltja kitet-
szik a kalendáriumból is. Az Illés mennybe-
menetelét követő harmadik napon a Nap saját
égi házába, az Oroszlán jegyébe lép, s Illés
névünnepének alighanem annak helyes felis-
merésével kerestek helyet a naptárszerkesztő
atyák, hogy ő és a görög Héliosz napisten ro-

konok. Héliosznak is tüzes szekere van, vil-
lámostorral igazgatta lovait. Hatalma így tes-
tálódott Illésre.

50 éve annak, hogy 1969. július 20-án, itt-
honi idő szerint 22.17-kor Neil Armstrong
kilépett a Holdra. Az Apollo-11 indítását, az
Eagle holdra szállását, s magát a lelépést arról
a kis létráról mintegy 500 millió ember kí-
sérte figyelemmel a Földön. 50 éve szem- és
fültanúi voltunk a holdra lépésnek.

„Kis lépés ez egy embernek, de hatalmas
ugrás az emberiségnek” – vált szállóigévé
Armstrong kijelentése.

563 éves a déli harangszó. A Hunyadi
János, Kapisztrán János és Szilágyi Mi-
hály vezette keresztény sereg 1456. július 22-
én világra szóló győzelmet aratott
Nándorfehérvár, az „ország kapuja” alatt. A
déli harangszó összekapcsolása a nándorfe-
hérvári győzelem emlékével végeredmény-
ben a történelem nem gyakori önkorrekciói

közé tartozik.
Július 22. Oroszlán hava. Az

Oroszlán a lángsörényű Nap jel-
képe, az állatöv királya; legfénye-
sebb csillaga a nappályán trónoló
Regulus, magyarul a Királyfi. A mi-
tológiai világképben a Nap kering
a Föld körül, ezért van az, hogy a
szoláris év mítoszai, meséi a Napot
megszemélyesítő hős vándorlásáról
szólnak. A Nap az Oroszlánban van
otthon, itt uralkodik. A Szűzben
vándorútra kél, peregrinál. A Mér-
legben az őszi nap-éj egyenlőség-
kor éri el a hanyatlás. A
Skorpióban, a Kígyótartóban, a
Nyilasban és a Bakban tovább ván-
dorolva, a Vízöntőben veszti rang-
ját: számkivettetik. A Halaktól
kezdve a pályaív emelkedni kezd
ismét, a Kosban a tavaszponton a
Nap visszanyeri erejét, felmagasz-
talódik. És a Bikán, Ikreken, Rákon
át vándorolva, ismét feljut oroszlá-
nos trónusához. Ez a pályaív éven-
ként ismétlődő sinushullámot rajzol
az idő tengelyére. Maga a változó
örökkévalóság.

Maradok kiváló tisztelettel.
Kelt 2019-ben, Mária-Magdolna
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Sorozatunkkal 990 év erdélyi nagyjaira emléke-
zünk, akikről talán nem tudunk semmit, de ők tet-
ték naggyá Erdély kultúráját, tudományát vagy
vitték el hírét a nagyvilágba, s tetemes részt vállal-
tak az egyetemes magyar kultúra és tudomány
gazdagításában. (Forrás: Magyar életrajzi lexikon, 1000-
1990. Főszerkesztő:  Kenyeres Ágnes) 

KŐVÁRY LÁSZLÓ, Kővári (Torda, 1819. júl. 17. – Ko-
lozsvár, 1907. szept. 25.): író, történetíró, statisztikus, az
MTA l. tagja (1883). Jogi tanulmányait a kolozsvári ref. jog-
akadémián végezte. Szemere Bertalan 1848-ban kinevezte az
orsz. statisztikai hivatal titkárává, 1849-ben az erdélyi had-
sereg haditudósítója. A fegyverletétel után Szentdemeteren
rejtőzködött, elfogták, de később szabadon bocsátották. Pes-
ten a Pesti Napló munkatársa lett, mivel azonban a Habsbur-
gok ellen szervezkedő Makk József szökését segítette,

1851-ben őt is elfogták, és Kolozsvárra internálták. 1862-67-
ben szerk. a Korunk c. Deák-párti politikai lapot. Számos
munkájában foglalkozott Erdély történetével, művelődéstör-
ténetével, statisztikájával, természeti ritkaságaival stb. A ki-
egyezés után a kolozsvári Victoria Biztosítótársaság
igazgatójaként a biztosítási szakirodalmat is művelte. F. m.:
Erdélyország statistikája (Kolozsvár, 1847); Erdély régiségei
(Pest, 1852); Száz történelmi rege (Kolozsvár, 1857); Erdély
történelme (I-VI. Pest, 1859-66); Erdély története 1848-49-
ben (Pest, 1861). 

RÉTI JÁNOS (Csongrád, 1849. júl. 17. – Kolozsvár,
1910. aug. 26.): mezőgazdasági szakíró. Tanulmányait a deb-
receni, keszthelyi, a magyaróvári felsőbb gazdasági taninté-
zetben végezte. Ezután egy évig a hallei és a heidelbergi
egyetemen folytatta tanulmányait. 1874-től különböző isko-
lákban tanított. 1876-ban a debreceni gazdasági tanintézet
növénytermelési és üzlettani tanára, 1882-től pedig Kolozs-
monostoron volt tanár. Főként búza- és burgonyatermesztési,
trágyázási kísérleteket végzett. A növénytermesztési szakis-
meretek széles körű népszerűsítője volt. Legtöbb munkáját
többször is kiadták. F. m.: Miként emelhetjük gazdaságunk
jövedelmét (Bp., 1875); A trágyáról, a trágyázásról és a trá-

gyakezelésről... (Kolozsvár, 1888); A szántás és vetésről (Bp.,
1889); A burgonya és cukorrépa termelésről (Bp., 1890); A
komlótermelésről (Kolozsvár 1894); A kisgazda tanácsadója
a gazdasági növénytermesztésben és a rétek, legelők ápolá-
sában (Bp., 1900); A vetőmagtermesztés nemesítéstől. (Ko-
lozsvár, 1900).

BERECZ EDE (Boldog, 1839. júl. 19. – Temesvár, 1910.
máj. r.): zenetanár, Kolozsvárott volt orgonista. 1867-ben a
kolozsvári zenekör igazgatója lett. 1868-tól Kalocsán székes-
egyházi karnagy. 1879-ben Bp.-en felső leányiskolai tanár.
1884-ben a Zenetanárok Orsz. Egyesületének elnökévé vá-
lasztották. M.: zongoradarabok, vegyes kar orgonakísérettel,
népies műdalok zongorára, dalgyűjtemények. Írása: A zene
alapelmélete (Bp., 1883).

TURNOWSKY SÁNDOR (Marosvásárhely, 1889. júl.
21. – Marosvásárhely, 1958. máj.): jogi író, egyetemi tanár.
Hazai és külföldi jogi tanulmányokat végzett, 1912-ben Bp.-
en a Galilei-kör egyik titkára, 1915-től ügyvéd Marosvásár-
helyen, 1929-től Nagyváradon, 1920-1940 között újságírással
is foglalkozott. 1945-től egyetemi tanár Kolozsváron. 
F. m.: Die Zukunft des Völkerrechts (Berlin, 1910); Három
tanulmány a háborúról (Bp., 1915).

Híres erdélyi magyarok
(1000–1990)

Kiss Székely Zoltán

Összeállította: Kuti Márta

A természet kalendáriuma (CCCLXVII.)



Százhetven éve, 1849. július 14-én
írta alá Szegeden, a szabadságharc
utolsó szakaszában a magyar–román
megbékélési tervezetet Kossuth Lajos
kormányzó és Nicolae Bălcescu
román forradalmár.

Az 1848. március 15-i forradalom, az áp-
rilisi törvények szentesítése után a Magyar-
ország lakosságának mintegy felét kitevő
nemzetiségek saját helyzetük javulását, a leg-
nagyobb lélekszámú, Erdélyben már a lakos-
ság többségét kitevő román közösség
autonómiájának megvalósulását remélték. A
Batthyány-kormány azonban a politikai nem-
zet fogalmából kiindulva a nemzetiségeknek
csak nyelvi vagy kulturális igényeit fogadta
el. A románság 1848 májusában, első balázs-
falvi gyűlésén a román politikai nemzet elis-
merését, politikai képviseletet követelt. A
kormány erre nem volt hajlandó, a halogatást
választotta, a magyarok és románok ellentétei
egyre éleződtek.

Szeptemberben a második balázsfalvi gyű-
lés már feszült hangulatban zajlott, az erdélyi
császári főparancsnok, Puchner Antal által
bujtogatott és felfegyverzett románok nem is-
merték el a magyar kormányt, a császárhoz
fordultak. Erdélyben polgárháborús állapotok
alakultak ki, egymást követték a vérengzé-
sek, kegyetlenkedések. 1849 tavaszára a Bem
vezette honvédsereg Erdély nagy részét meg-
tisztította a császáriaktól és a román felkelők-
től, de utóbbiak Avram Iancu vezette
csoportja az Érchegységben tartotta magát.

A nemzetiségekkel megkötendő kiegye-
zést idővel a magyar vezetésben is többen
sürgették. A szláv és román emigránsokkal
kapcsolatban álló Teleki László, a kormány
párizsi követe 1849 márciusában így írt Kos-
suthnak: „Nem annyira az osztrákokkal, mint
szerbekkel, horvátokkal és oláhokkal kellene
egységre lépni. Ausztriát nem lehet különben
megbuktatni, s tönkre silányítani, mint ha
Magyarhont a confederatio bázisán rekonst-
ruáljuk.” Teleki májusban egy föderatív ala-
pon átszervezett Magyarország koncepcióját
is felvázolta a kormányzó-elnökhöz írott le-
velében, megelőlegezve Kossuth dunai kon-
föderációs tervezetét, amelyet már az
emigrációban dolgozott ki.

Kossuth azonban, miként az 1849 májusá-
nak elején hivatalba lépett Szemere-kormány
is, az államegység bűvöletében ettől mereven
elzárkózott, hevesen ellenezte a területi ön-
kormányzat biztosítását a nemzetiségeknek.
Álláspontjuk az orosz intervenció után kez-
dett megváltozni, amikor a nyomasztó túl-
erőbe került osztrák–orosz hadakkal szemben
a honvédsereg folyamatos hátrálásra kény-
szerült. Kossuth a nemzetiségeknek teendő
engedményektől azt remélte, hogy szövetsé-
gesekre talál, a szabadságharc ügye mellé
tudja állítani az addig ellene harcoló szerbe-
ket és románokat.

Az 1849. márciusi oktrojált alkotmány
hideg zuhanyként hatott a román felkelőkre
is, mert világossá tette, hogy a bécsi udvarba
vetett reményeik mennyire alaptalanok. A

Függetlenségi Nyilatkozat április 14-i elfo-
gadása után Ion Dragoş, a magyar országgyű-
lés román képviselője Szemere megbízásából
Abrudbányán tárgyalásokat kezdett Iancuval.
A kísérlet kudarcba fulladt, mert fegyverszü-
netet nem rendeltek el, s az egyik szabadcsa-
pat vezetője, Hatvani Imre őrnagy
önhatalmúlag megtámadta a románokat, de
Iancunak sikerült elmenekülnie, majd meg-
futamítania Hatvanit.

A megbékélés reménye az 1848-as havas-
alföldi, a törökök és oroszok által közösen le-
vert forradalom emigrációba kényszerült
vezetőinek közvetítésével éledt újra. Az orosz
intervenciót már megtapasztalt Nicolae Băl-
cescu felismerte, hogy a magyarok és romá-
nok közös ellenségei a Habsburgok,
elsődlegesnek az ellenük közösen vívott har-
cot tekintette, s azzal is tisztában volt, hogy
az erdélyi románok megnyeréséhez megfe-
lelő ajánlatot kell kapnia a magyar kormány-
tól.

Kossuth és Bălcescu 1849 májusában
többször is tárgyalt Debrecenben, de a román
forradalmár csak egy hónap múlva kapott ér-
demi választ. Ezt eljuttatta Iancunak, aki kö-
zölte: megfelelő engedmények láttán
hajlandó lenne felhagyni a harccal. A magyar
kormány képviselői és a Bălcescu vezette
román küldöttek július első felében ültek tár-
gyalóasztalhoz a kormányzati székhelyként
működő Szegeden. Kossuth és Bălcescu jú-
lius 13-án éjjel állapodott meg a 18 pontból
és további három, a román földműveseket

érintő alpontból álló megbékélési tervezet
szövegében, és egy másik, a magyar honvéd-
sereget támogató román légió fölállításáról
szóló dokumentumban. A megállapodást jú-
lius 14-én írták alá a magyar kormány több
tagja jelenlétében. Bălcescu ekkor azt írta
egyik barátjának: „Adj hálát az Istennek, ha-
zánk megmenekül!” 

Az egyezmény elismerte a románokat kü-
lönálló nemzetiségként, hozzájárult ahhoz,
hogy egyházi és iskolai ügyeiket szabadon
intézzék, a románok lakta községekben
román nyelvű közigazgatást vezessenek be,
a román többségű megyék igazgatása magya-
rul és románul folyjon, a román ortodox egy-
ház különváljon a szerbtől, vezetője pátriárka
címet kapjon, a pesti egyetemen külön hittani
kart állítsanak fel, a románok vallási és isko-
lai ügyeikről évente gyűléseket tarthassanak,
a románok állami hivatalokat tölthessenek be,
és a román jobbágyokat mentesítsék feudális
kötelezettségeiktől. A megegyezés a felkelő-
ket fegyvereik beszolgáltatására kötelezte, és
számukra amnesztiát biztosított.

Az országgyűlés július 28-án Szegeden
hosszú vita után elfogadta Európa első nem-
zetiségi törvényét, amely a megállapodást a
többi nemzetiségre is kiterjesztette. Ennek
végrehajtására már nem kerülhetett sor, mert
a szabadságharc hetek múlva elbukott, és
megkezdődött a megtorlás. Szegeden már-
ványtábla emlékeztet a magyar–román meg-
békélésre annak a háznak a falán, ahol az
egyezményt aláírták. (MTI)

„Méltó és igazságos ítélete volt az
Úrnak, hogy ezt a helyet, mely oly
sokat szenvedett istenkáromlásuktól,
a hitetlenek vérével töltötte meg.
Most, hogy a várost bevettük, a za-
rándokok minden korábbi fáradozása
és nélkülözése feledésbe merült,
ahogy a Szent Sírnál imádkozva az
Urat éltették” – írta egy szemtanú ki-
lencszázhúsz esztendeje, 1099. július
15-én, amikor az első keresztes had-
járat lovagjai visszafoglalták Jeruzsá-
lemet, a kereszténység szülővárosát
a muszlimoktól.

A szeldzsuk törököktől szorongatott I. Ale-
xiosz Komnénosz bizánci császár 1095 már-
ciusában követeket menesztett segítségért II.
Orbán pápához, kilátásba helyezve még az
1054. évi nagy egyházszakadás megszünte-
tését is. A pápa az év novemberében a cler-
mont-i zsinaton gyújtó hatású beszédben
ecsetelte Bizánc nehéz helyzetét és azokat a
kegyetlenkedéseket, amelyeket a Jeruzsá-
lembe tartó zarándokoknak a pogányoktól
kell elszenvedniük. Végezetül új, fegyveres
zarándoklatot hirdetett meg a következő évre,

a résztvevők teljes bűnbocsánatával, a fellel-
kesült tömeg pedig a „Deus vult” (Isten
akarja) szavakkal válaszolt.

Nyugat-Európában a viking és magyar ka-
landozások abbamaradása óta viszonylagos
béke uralkodott, úgyhogy a hadjárat kapóra
jött az egymással torzsalkodó, új birtokok
szerzésében reménykedő lovagok számára.
Egész Európában özönlöttek a zászló alá az
önkéntesek. Legelőször egy szervezetlen,
többségében parasztokból és kóbor lovagok-
ból álló sereg indult útnak, a gyülevész had
egészen Konstantinápolyig jutott, de a szeld-
zsukok hamar szétszórták őket.

A szervezett, főurak és hercegek vezette
sereg a terveknek megfelelően 1096 nyarán,
több útvonalon indult el. Mivel IV. Henrik
német-római császár és I. Fülöp francia király
is egyházi átok alatt állott, a vezetést Bouil-
lon Gottfried alsó-lotaringiai hercegre bízták.
A 30 ezer gyalogosból és ötezer lovasból álló
négy hadtest mellett számtalan kisebb, szer-
vezetlen csapat is elindult, a főerő Magyar-
országon és a Balkánon át érte el Bizáncot.

A keresztesek első haditette a Márvány-
tenger partján fekvő Nikaia bevétele volt

1097 júniusában. Az előrenyomulás a forró
anatóliai hegyvidéken egyre nehezebbé vált,
csak októberben érkeztek meg Antiochia alá,
amelyet 1098 júniusában vettek be. A harcok
és nélkülözések miatt mintegy felére csök-
kent sereg 1099. június 7-én vert tábort Jeru-
zsálem falai alatt.

Az ostrom kemény diónak ígérkezett, hi-
szen a város kettős, nem egy helyen 18 méter
magas, három méter széles falakkal volt kö-
rülvéve, három oldalról vízmosások, mocsa-
rak is övezték. A várost több ezer fős
helyőrség védte Iftikhar al-Dauda vezetésé-
vel, aki a falakon kívüli kutakat megmérgez-
tette, a termést felégettette, a potenciális
árulónak tekintett jeruzsálemi keresztényeket
pedig (de a zsidókat nem) már korábban el-
űzte. Az egy hónapos ostrom során a táma-
dók legalább annyit szenvedtek, mint a
védők, mert igen kevés élelmet tudtak sze-
rezni, és állandó szomjúság gyötörte őket.
Először katapultokkal bombázták a falakat,
majd egy hét múlva rohamot indítottak, de
megfelelő felszerelés híján vissza kellett vo-
nulniuk. Nem sokkal később azonban után-

pótlásuk érkezett, és a hajók fájából ostrom-
tornyokat, ostromlétrákat építettek.

Július 8-án, miután vallási relikviákat vivő
szerzetesek mögött mezítláb bűnbánó körme-
netet tartottak, megkezdődött az ostrom
utolsó szakasza. A falhoz egyre közelebb tolt
ostromtornyokról július 13-án éjjel indították
meg a döntő rohamot, s egynapos elkesere-
dett küzdelem után, július 15-én hajnalban
egy kisebb toronyról Bouillon Gottfriednak
és néhány emberének sikerült megvetnie a
lábát egy falszakaszon, amelyre aztán létrá-
kon egyre több lovag tudott felmászni, majd
az általuk kinyitott kapun a többiek is beö-
zönlöttek.

A város sorsa eldőlt, a Sziklatemplomon
már a keresztesek lobogója lengett, de al-
Dauda testőreivel egy toronyba menekült, és
tekintélyes váltságdíj fejében sikerült meg-
váltania életét. A város többi lakója nem volt
ilyen szerencsés, a keresztesek – a kor szo-
kásainak megfelelően – a polgári lakosság
nagy részét kardélre hányták, a többit elűzték,
a várost kifosztották. A mészárlás híre elter-
jedt az iszlám világban, és keserű bosszúvá-
gyat keltett. A város felmentésére néhány
héttel később megérkező egyiptomi sereget a
keresztesek meglepetésszerű támadással
győzték le, Jeruzsálem immár biztonságosan
birtokukba került.

A sereg zöme hazatért, az ott maradók 
Bouillon Gottfried lovagot választották meg
„A Szent Sír Őrzőjének” (a herceg a királyi
címet nem vette fel, mert nem akart aranyko-
ronát viselni ott, ahol egykor Krisztust tövi-
sekkel koronázták meg). Bátyja, Baldvin már
nem volt ilyen szerény, és Gottfried 1100-ban
bekövetkezett halála után Jeruzsálem királya
lett, a Szentföldön további apró keresztény
királyságok alakultak.

Az ellentámadásba lendülő muszlimok
1144-ben foglalták vissza az első várost,
Edesszát, III. Jenő pápa ekkor hirdette meg a
második keresztes háborút. Szaladin szultán
1187-ben megsemmisítő vereséget mért a ke-
resztes államok egyesült seregeire, és az év
végén bevonult Jeruzsálembe. Az ezt köve-
tően indult harmadik keresztes hadjárat már
csak annyit ért el, hogy lehetővé tette a ke-
resztények számára a zarándokutakat a Szent
Városba. A negyedik hadjáratban a kereszte-
sek Jeruzsálem helyett 1204-ben Konstanti-
nápolyt foglalták el és fosztották ki,
létrehozva a Latin Császárságot. Ezután már
nem voltak lényeges változások a Közel-Ke-
leten, bár még négy nagy hadjárat indult, az
1217. évit II. Endre magyar király, az utolsót
1270-ben IX. (Szent) Lajos francia király ve-
zette. (MTI)
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Forrás: tortenelemklub.com

A magyar–román megbékélési tervezetet 170 éve írták alá

A keresztesek 920 éve vették be Jeruzsálemet



PÁLYÁZATI REJTVÉNY
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33 34 35 36 37 38 36

39 40 14 41 42 43 44

45 46 43 47 48 45 49

50 51 51 52

53 54

A megjelölt sorokban, oszlopokban szereplő helyes megfejtéseket augusztus 1-jéig
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 Georges Bizet francia
zeneszerző Carmen operája egyik híres áriájának címét kapjuk. Könnyítésként egy
betűt előre beírtunk.

VÍZSZINTES: 1. Az aranykészítés áltudománya – Pohárköszöntő. 7. Igen, románul –
Skálahang. 8. Szülésznő – Édes mártás. 9. Norvég popegyüttes – Csonk vége! 11. Gléda
– Páratlan korán! 12. Fukar nép – Jókedv, móka. 14. Átnyújt, népiesen – Csendben műt!
15. Érdektelenség, közöny – Öböl. 18. Megtéveszt, félrevezet – Fegyelem, szigor. 19.
Sűrített takarmány – Mezei munkás. 22. Paci – A nitrogén és az oxigén vegyjele. 23.
Gyerekfelügyelő – Tinóból lesz. 25. Szántóeszköz – Thaiföldi, norvég és magyar gép-
kocsijelzés. 27. Hazai terepjárómárka volt – Magyar gyorskorcsolyázó (Shaolin Sándor).
28. Nagyon régi – Áll alatti zsírpárna. 30. Időhatározó rag – Ködfolt! 31. Lengyel tánc –
Drámai hősnő.  

FÜGGŐLEGES: 1. Kiönt a folyó – Tartozása van. 2. Domboldal – Kürtös hadvezér
volt. 3. Szintén – Szibériai folyó. 4. Ruhát vízben tisztít – Gubós növény. 5. Állatot szelídít
– Illúzió, álomkép. 6. Főütőér – Gyanakvó. 10. Kietlen, sivár – Papagájfajta. 13. Lóverseny
lehet ilyen – Ostromol. 16. Maja romváros – Nagyszülő kedvence. 17. Táncjáték –
Kísértet, árny. 20. Cserje – Rusnya, ízléstelen. 21. Hivatali helyiség – Állatvilág. 24. Ta-
nuló – Halhatatlan. 26. Régi rádiómárka – Ideszállít. 29. Kenu része! – Az ezüst vegyjele.

Koncz Erzsébet

A TALÁLóS KÉRDÉS
című pályázat nyertesei:

Bartha Sándor, 
Dicsőszentmárton, Şoimilor u.

Szőcs Anna,
Marosvásárhely, Parângului u.

A pályázati rejtvény megfejtése:
SZŐRÖS A TÖVE, VERES A HEGYE, NYALÁNKOK 

HASÁBA VALó. AZ EPER.
Kérjük a nyerteseket, 

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

Megfejtések 
a július 12-i számból:

Klasszikus (ikrek):
Pezsgő ária

Skandi:
… azokkal is kedves vagyok,
akiket látni sem bírok

1 2 3 4 5 6

7 8
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15 16

17 18 M
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22 23 24
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Szerkeszti: Kiss Éva 857.

VÍZSZINTES: 1. Magyar botanikus, 175 éve született (Vince). 6. Történetíró, sta-
tisztikus, MTA lev. tag, 200 éve született (László). 8. Lám. 9. Folyó (spanyol). 10. Az
argon vegyjele. 11. Iparművész, 150 éve született (Ödön). 16. Te és én. 18. Diplomata,
külügyminiszter, 125 éve született (István gróf). 20. Alarm. 21. Péktermék. 23. Fogoly.
25. Női név (febr. 26.). 26. Medret tisztít. 27. E. T. A. Hoffmann kandúrja. 28. Sereg. 29.
Orosz igen. 30. … McBain, krimiíró. 31. Paripa. 32. Rövid sánc a sakkban. 33. Keserű
anyagok orvosi neve. 36. Indiai király v. 39. Talpalatlan! 41. Valaminél lennebb. 43. A
három testőr egyike. 45. A Szajna honi neve. 47. Négy (görög). 49. Tétlen torz! 50. Tehát
(latin). 51. Vékony, hajlékony lemez. 52. Forma. 53. Közgazdasági író, egy. tanár, 100
éve hunyt el (Gyula). 54. Angol író, 125 éve született (Aldous).

FÜGGŐLEGES: 1. Előtag: élet. 2. Omszk kisebbik folyója. 3. Magányosan élő
személy. 4. Sodrás. 5. Macskakergető szó. 6. Hím juh. 7. Viszketést enyhítő. 12. Verdi
operája. 13. Rossz és csúf (névváltozat). 14. … Kok (úszónő). 15. Keleti táblás játék. 17.
Büró. 19. Eladandó portéka. 20. … Ede, orientalista, 200 éve született (eredeti neve:
Rehacsek Eduard). 21. Lombardiai folyó. 22. Német személynévmás. 24. Festőművész,
200 éve született (Sándor). 26. …-Bogaz, a Kaspi-tenger öble (v.). 27. Tréfa. 29. Chip
párja. 31. Huszárparancs. 34. Massenet operája. 35. … kezdve (azóta). 37. Idegen Sára.
38. Hangsor (la minor). 40. Orosz város. 42. Svájci hős (Wilhelm). 44. Dies… (a harag
napja). 46. Járom. 48. Előtag: kén. 51. A vas vegyjele. 52. Idegen tengely.

L.N.J.
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KOBAK KÖNYVESBOLT

Marosvásárhely,
Győzelem tér 

18. szám, 

www.bookyard.ro

Orvos az alkoholistához:
– Sajnos, nem tudom 
meghatározni a vércsoportját.
– Miért?
– …

(folytatása a rejtvényben)
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A Kisebbségi Jogvédő Intézet tusványosi programja 
Bethlen Gábor Sátor, július 25. (csütörtök)
12:00-13:15 Magyarok jogvédelme a Kárpát-medencében

– a politikai porondon
(Egyebek mellett a következő témák kerülnek terítékre: a

Beke–Szőcs-ügy és a jogállamiság Romániában, az SZNT
európai polgári kezdeményezése, nyelvhasználati kérdések
és önkormányzati jogok a Felvidéken, magyarokat érő ver-
bális és fizikai atrocitások Kárpátalján, a vajdasági kisebbségi
jogvédelem fejleményei.)

Résztvevők: 
Sándor Krisztina ügyvezető elnök, Erdélyi Magyar Nem-

zeti Tanács;
Őry Péter elnök, Magyar Közösség Pártja Országos Taná-

csa, Felvidék;
Darcsi Karolina politikai-kommunikációs titkár, Kárpátal-

jai Magyar Kulturális Szövetség;
Erdődi Edvina, a vajdasági Magyar Nemzeti Tanács alel-

nöke.
Moderátor: Csóti György igazgató, Kisebbségi Jogvédő

Intézet.
13:30–14:45 Magyarok jogvédelme a Kárpát-medencében

– a civil szférában
(Szó lesz többek között a felvidéki állampolgársági kérdé-

sekről, a vajdasági vagyon-visszaszármaztatás nehézségeiről
és az illegális betelepítésekről.)

Résztvevők a KJI állandó jogsegélyszolgálati partnerei;
Nagy Tibor ügyvéd, Érsekújvár;
Szilágyi István elnök, Romániai Magyar Jogvédő Egyesü-

let, Székelyudvarhely;
Tóth Tünde jogász, Pro Cultura Subkarpathika, Bereg-

szász;
Wágner Tamás jogász, vajdasági témafelelős, Kisebbségi

Jogvédő Intézet;
Moderátor: Benda Vivien jogász, Kisebbségi Jogvédő In-

tézet.
15:00–16:15 Magyarok jogvédelme a Kárpát-medencében

– peres eljárásokban
(Egyebek mellett napirendre kerül az úzvölgyi temető

ügye, a Benes-dekrétumok károsultjainak vesszőfutása a
XXI. században, vajdasági diákszervezet sikeres pere anya-
nyelvhasználati kérdésben, egyedi romániai – erdélyi – res-
titúcióval kapcsolatos jogsértések, az új román közigazgatási
törvénykönyv)

Résztvevők a KJI konkrét peres és egyéb eljárásokat kép-
viselő partnerei;

Korom Ágoston európai jogász, Nemzeti Közszolgálati
Egyetem;

Ambrus Izabella parlamenti képviselő, Brassó/Bukarest;
Zsigmond József ügyvezető igazgató, Mikó Imre Jogvé-

delmi Szolgálat, Sepsiszentgyörgy;

Sóti Attila elnök, Vajdasági Magyar Diákszövetség, Újvi-
dék;

Moderátor: Antal Eszter jogász, Kisebbségi Jogvédő Inté-
zet.

16:30-18:15 Magyarok jogvédelme az európai színtéren
(Őshonos nemzeti kisebbségek védelme az Európai Unió-

ban, kisebbségvédelmi kezdeményezések az Európai Parla-
mentben és az Európa Tanácsban, a luxemburgi és a
strasbourgi bíróságok gyakorlata, a szlovák termőföld-kár-
pótlási törvény, az erdélyi visszaállamosítási problémákra
adott európai bizottsági reakciók és további fontos kérdések.)

Résztvevők:
Szili Katalin miniszterelnöki megbízott;
Kalmár Ferenc miniszteri biztos, Külügyi és Külgazdasági

Minisztérium;
Korom Ágoston európai jogász, Nemzeti Közszolgálati

Egyetem;
Berényi József, a Magyar Közösség Pártja Országos El-

nökségének tagja;
Kovács Elvira, a Vajdasági Magyar Szövetség alelnöke;
Komlóssy József, a FUEN volt alelnöke, Dübendorf,

Svájc;
Moderátor: Csóti György igazgató, Kisebbségi Jogvédő

Intézet.

DIMITRIE CANTEMIR POSzTLICEÁLIS ISKOLA 
A 2009. december 18-i 6207-es számú miniszteri rendelettel 

akkreditált tanintézet

SzAKKÉPESÍTÉS ÉVI TANDÍJ KEDVEzMÉNYEK A KÉPzÉSEK RÉSzTVEVŐINEK 

ÁLTALÁNOS 
ORVOSI 

ASSzISzTENS 
nappali 
3 éves 

2.800 lej 
6 részletben, 

az elsőt 
(550 lej) 

a beiratkozáskor kell kifizetni, 
a 2-6. részletet 

(egyenként 450 lej)  
a beiratkozási kérvény 

(típusnyomtatvány)
alapján

• A nehéz anyagi helyzetben lévő diákok a 2. részlettől kezdődően
kérhetik a tandíj részleges/teljes eltörlését (bővebb felvilágosítás a
titkárságon).
• Szálláslehetőség diákbentlakásban, minden szobában számlázott
szolgáltatásokkal (fűtés, meleg és hideg víz, villanyáram), internet, ká-
beltelevízió.
• A képzések multimédiás rendszerben zajlanak, a diákokra összpon-
tosító interaktív módszerekkel.
• Az előadások tananyagát közzéteszik az iskola honlapján.
• Állandó bejárás a Serafim Duicu  könyvtárba, hozzáférés az adat-
bázisához és az internethez.
• Szaktermek
• Modern laboratóriumok
• Osztálytermek oktatásra 

GYóGYSzERÉSz- 
ASSzISzTENS 

nappali 
3 éves 

2.800 lej
6 részletben, 

az elsőt 
(550 lej) 

a beiratkozáskor kell kifizetni, 
a 2-6. részletet 

(egyenként 450 lej)  
a beiratkozási kérvény 

(típusnyomtatvány)
alapján 

PARTNERKAPCSOLATOK
• Szerződéses együttműködés a Maros Megyei Sürgősségi Kórházzal
és a Megyei Klinikai Kórházzal az egészségügyi, gyógyszerészképzés-
ben (klinikai szakgyakorlat) az országos normáknak megfelelően.
• Együttműködési szerződések és protokollok gyógyszertári
egységekkel, gyógyszergyárakkal, laborokkal és gyógyszerle-raka-
tokkal a szakmai gyakorlat biztosítása céljából.
• Oktatási együttműködés a Maros Megyei Sürgősségi Szolgálattal 
• Orvosi magánrendelőkkel
• Idősotthonokkal 

Beiratkozás: 
2019. július 8–26. és

szeptember 2–13. között,
10-től 17 óráig,
hétfőtől péntekig 

a Dimitrie Cantemir Posztliceális Iskola
titkárságán, 

a Bodoni Sándor utca 3-5. szám alatt 

A BEIRATKOzÁSHOz/ TöRzSKöNYVEzÉSHEz 
SzüKSÉGES IRATOK

Iratok eredeti példányban:
– a középiskola elvégzését igazoló okirat  
– érettségi oklevél
– az érettségi oklevelet helyettesítő igazolás (2019-es év-
folyam)
– születési bizonyítvány,  (esetenként) házasságlevél,
személyazonossági igazolvány
– orvosi igazolás a családorvostól, amely igazolja, hogy a
jelentkező egészséges (clinic sănătos), és alkalmas az
egészségügyi asszisztensi szakma gyakorlására.
Az orvosi igazolást minden tanév elején be kell nyújtani.
A fénymásolatokat a beiratkozáskor készítik el az eredeti iratok
alapján, amelyeket visszaadnak.
A beiratkozási díj 150 lej (a díj befizetése alól mentesülnek a
gyakorló pedagógusok gyermekei, erről a szülők tanin-
tézményében kiadott igazolást kell bemutatni).
A diákok törzskönyvezése a beiratkozással egy időben
történik, és ekkor kell kifizetni a tandíj első részletét is.  

BŐVEBB FELVILÁGOSÍTÁS:

Dimitrie Cantemir Posztliceális Iskola,
Marosvásárhely, 

Bodoni Sándor u. 3-5. szám. 
Tel/fax: 0365/401-129

www.scoalacantemir.ro

A posztliceális képzésre a középiskolát elvégzett diákok iratkozhatnak be érettségi diplomával vagy anélkül.

NE CSAK DIÁK LÉGY, LÉGY ERASMUS+-OS DIÁK
A Dimitrie Cantemir Posztliceális Iskola 2016-tól kezdődően Erasmus+ programokat kínál, amelyek keretében az általános orvosi asszisztens képzés diákjai 19 napos szakmai gyakorlaton
vehetnek részt európai országok egészségügyi intézményeiben a szakmai, kulturális és nyelvi versenyképesség növelése érdekében.
A Nursing transcultural program az általános orvosi asszisztens szak 42 másod- és harmadéves diákját célozza, akiknek lehetőségük lesz szakmai gyakorlaton részt venni Olaszországban
a campobassói A. Cardarelli kórházban, Spanyolországban a granadai UED Los Tulipanes központjában, Németországban a hattersheimi idősotthonban (Senirenresidentz), illetve
Ausztriában a bécsi Allgemeinmedizin kórházban.

ERASMUS+ program
2016–2017-es tanév
„Gyakorlati szakmai képzés leendő általános
orvosi asszisztenseknek sürgősségi es-
etekre az európai normáknak megfelelően”
20 harmadéves diák szakmai gyakorlaton vett
részt az olaszországi campobassói A. Cardarelli
kórházban.  

ERASMUS+ program
2017–2018-as tanév

„Európai készségek az ápolási és kivizsgálási módszerek
terén”
40 másod- és harmadéves diák szakmai gyakorlaton vett
részt az olaszországi campobassói A. Cardarelli kórházban,
valamint a spanyolországi granadai UED Los Tulipanes
központban.

ERASMUS + program
2018–2019-es tanév

„Gondozzuk emberségesen és hozzáértően nagyszüleinket – tran-
szeurópai geriátriai (idősgyógyászati) egészségügyi nevelés”
40 másod- és harmadéves diák 19 napos szakmai gyakorlaton vett
részt az olaszországi campobassói A. Cardarelli kórházban, a spany-
olországi granadai UED Los Tulipanes központban, valamint a néme-
tországi hattersheimi idősotthonban.



ADÁSVÉTEL

ELADó héjatlan tökmag. Tel. 0747-
480-255. (1/3433)

ELADó tetőcserép bontásból. Tel. 0751-
154-902. (7/3372)

VÁRMEzŐBEN, a főút mellett 4 db
500 négyzetméteres telek eladó ked-
vező áron. Tel. 00-36-20-334-8629.
(3510-I)

ELADó jó állapotban levő kanapé,
két fotel és egy Samsung tévé. Tel.
0742-795-909, 0365/444-905.
(1/3484-I)

ELADó új kalapácsmalom asztallal, 3
kW-os monofázisos motorral,
teljesítmény kb. 250 kg/óra. Ára 1500 lej.
Tel. 0755-174-136. (3508)

ELADó kétszemélyes kanapé. Tel. 0766-
316-825. (3524)

SüRGŐSEN eladó jutányos áron jó
állapotban levő konyha- és szobabútor,
aragázkályha, rendelésre készített
bejárati ajtó (új), ruhásszekrény, csillárok.
Tel. 0752-246-310. (sz.) 

ELADó szimpla és dupla falétra, kétajtós
szekrény + vitrin, kutyaólak, székek,
tetőfedő hullámlemezek, négyégős
aragázkályha, kis melegítőkályha, PVC-
bidonok, motoros  bukósisak. Tel.
0742-424-045. (3533)

ELADó kemény tűzifa, 140 lej. Tel. 0740-
570-753, 0745-793-465. (3536)

ELADó 0.05 hektár beépíthető terü-
let, jelenleg gyümölcsös nagyobb
részben, gáz, villany, víz a kapunál.
Ár megegyezés szerint.  Érdeklődni
lehet a 0752-257-372-es telefonszá-
mon bármikor. (3567-I)

ELADó garázsolt Volkswagen Polo
75, 2003-as, 1.4; tévéasztal  vitrines,
Philips tévé és még sok más, alkud-
ható áron. Tel. 0742-691-855. (3552-I)

ELADó tárcsás kasza, kalapácsma-
lom 380V, fahasogató traktor után,
STIEL földfúró, dízelmotoros betonka-
varó, „Bomag”  békadöngölő, beton-
lapprés. Tel. 0745-404-666. (sz.-I)
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MISSISSIPPI SZŐNYEGMOSó 
Szőnyegmosás, -szárítás professzionális módon.

Rögzített padlószőnyeg mosása helyszíni kiszállással. 
Kanapé-, ülőgarnitúra-tisztítás. 

Rendelésért és egyéb információkért hívja bizalommal 
a 0799-998-899-es telefonszámot. (sz.-I)

A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények,

reklámok tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!

KÖZLEMÉNY
környezetvédelmi engedély kibocsátására

vonatkozó kérelem benyújtásáról
Marosvásárhely Megyei Jogú Város Műszaki Igazgatósága tájé-

koztatja a lakosságot, hogy benyújtotta a kérelmet a környezetvédelmi
engedély kibocsátására a Parkolóhelyek kialakítása a Maros Megyei
Sürgősségi Kórház környékén, javasolt helyszín Marosvásárhelyen
a Gheorghe Marinescu utca 50. szám, Maros megye elnevezésű pro-
jektre vonatkozóan. 

A javasolt projektre vonatkozó információk tanulmányozhatók a
Maros Megyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén, Marosvá-
sárhelyen, a Hídvég utca 10. szám alatt hétfőn 9 – 15 óra és keddtől
péntekig 9 – 12 óra között, és Marosvásárhely Megyei Jogú Város szék-
helyén, Győzelem tér 3. szám, hétfőn és szerdán 7.30 – 15 óra, kedden
és csütörtökön 7.30 – 16.30 óra, pénteken pedig 7.30 – 14.30 óra kö-
zött.

A lakosság észrevételeit a Maros Megyei Környezetvédelmi
Ügynökség Marosvásárhely, Hídvég utca 10. szám alatti székhelyén
fogadják hétfőn 9 – 15 óra és keddtől péntekig 9–12 óra között.      

Racz Lucian ügyvezető igazgató

A MAROSVÁSÁRHELYI
SZOCIÁLIS IGAZGATÓSÁG
versenyvizsgát hirdet egy megüresedett állás betöltésére

A megüresedett szerződéses állás betöltéséhez a pályázóknak telje-
síteniük kell az utólag módosított és kiegészített 2011. évi 286-os
számú kormányhatározatban jóváhagyott keretszabályozás 3-as cikke-
lyében előírt feltételeket.

– Egy főosztályvezetői állás – Rozmaring nappali központ
Sajátos feltételek:
– licencvizsgával zárt felsőfokú tanulmányok társadalomtudomá-

nyok szakterületen (pszichológia)
– legalább 5 éves szakmai tapasztalat közigazgatási vagy mened-

zseri tisztségekben
A versenyvizsgát a Marosvásárhelyi Szociális Igazgatóság Dózsa

György út 9. szám alatti székhelyén tartják, és magába foglal:
– írásbeli vizsgát
– interjút.
Versenynaptár:
– 2019. augusztus 5., 12 óra – a jelentkezési iratcsomók benyúj-

tási határideje
– 2019. augusztus 12., 10 óra – írásbeli vizsga 
– 2019. augusztus 19., 10 óra – interjú
A versenyvizsgához szükséges iratok jegyzéke megtalálható az in-

tézmény honlapján, a www.tirgumures.ro elérhetőségen.
További információk a Marosvásárhelyi Szociális Igazgatóság

(Dózsa György út 9. szám) székhelyén, a versenybizottság titkáránál
igényelhetők a 0365-430.859-es telefonszámon.

Maier Mihaela ügyvezető igazgató

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. (20875-I)

PVC TERMOPÁNOK javítása,  vasajtók kilincs- és zárcseréje, redőnyök, szalagfüggönyök, rolók szere-
lése. Tel. 0744-504-536. (63717)

TELJES ORVOSI ELLÁTÁS – HENI MED CENTER – reumatológia (gerincfájás, térd-, váll- és csí-
pőpanaszok); bőrgyógyászat; neurológia; belgyógyászat; ultrahangos kivizsgálás; allergológia; immuno-
lógia;  doppleres ultrahangvizsgálat. Kedvezményes árak. Tel.: 0770-310-944. Cím: Pr. Dr. Ghe. Marinescu
u. 47/3. szám (November 7.). (63859-I)

A TIMKO PÉKSÉG alkalmaz: ELADÓKAT üzleteibe  – program: 5-13 és 13-21 óra között (fizetés 2100
lej), MUNKÁSOKAT a pékségbe (fizetés 2400 lej). Érdeklődni  hétköznapokon 7-15 óra között a Bodoni
utca 85. szám alatt. (sz.-I)

IDŐSGONDOZÓI MUNKA AUSZTRIÁBAN! Tapasztalattal rendelkező, németül jól beszélő, komoly
gondolkodású, KÉPZETT ÁPOLÓKAT keresünk Ausztriába, négyhetes váltásba, hivatalos, szervezett mun-
kára. Tel. 00-43-6-812-056-7069; 00-43-6-886-060-1054, 8-17 óra között lehet érdeklődni. E-mail-cím:
kovacsannamari1@hotmail.com (sz.-I)

AZ OLIGRAF NYOMDÁSZT, SEGÉDNYOMDÁSZT, GÉPLAKATOST, SZERSZÁMLAKATOST, FI-
NOMMECHANIKUST alkalmaz. Az önéletrajzot az office@oligraf.ro címre vagy a cég székhelyén, Ma-
rosvásárhely, Cuza Vodă utca 53. szám alatt lehet leadni. (21413-I)

A KOVÁCS PÉKSÉG alkalmaz PÉKEKET, PÉKSÜTEMÉNY-KÉSZÍTŐKET és SOFŐRÖKET 8 órás
munkaprogrammal, előnyös munkabérrel + étkezési jegyek. Tel. 0744-403-114. (21356)

A KOVÁCS PÉKSÉG BOLTI ELADÓT alkalmaz. Tel. 0736-391-528. (21398)

ALKALMAZUNK RAKTÁROST és SZENDVICSKÉSZÍTŐT. Előnyös munkabér, étkezési jegyek. Tel.
0741-215-738. (21398)

CSATLAKOZZ A PETRY MAROSVÁSÁRHELYI CSAPATÁHOZ! Mosolygós, kedves NŐI és FÉRFI
ELADÓKAT keresünk marosvásárhelyi hentesboltjainkba. Szakmai tapasztalat nem szükséges, mindenki
betanításban részesül.  Jelentkezz önéletrajzoddal: cv@petry.ro. Tel: 0733-990-055. (-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

A MAROS MEGYEI POSTAHIVATAL 
alkalmaz személyzetet Havadtőre, Nyárádkarácsonba és
Backamadarasra. Bővebb információ a 0265/224-300-as

telefonszámon vagy a www.posta-romana.ro weboldalon
a Cariere címszónál. (sz.-I)

A Maros Megyei Könyvtár a
Maros Megyei Tanács támogatásá-
val második alkalommal hirdeti
meg a „Hozz egy könyvet a feszti-
válra” című programot.

A program a Maros völgye fesz-
tivál és a Görgény völgye fesztivál
keretén belül zajlik az idén is. 

Mindkét rendezvénysorozaton
részt vevő látogatóinknak lehetősé-
gük lesz könyveket adományozni az
ezen a vidéken működő köz- és is-
kolai könyvtáraknak. Jó állapotban
levő, bármilyen témakörhöz tartozó,
több korosztálynak megfelelő
román, magyar, angol, német nyelvű
könyveket lehet adományozni.

2019-ben a „Hozz egy könyvet a
fesztiválra” című programunkat jú-
lius 27-28-án Ratosnyán, a Maros
völgye fesztivál immár hagyomá-
nyos helyén folytatjuk. A kétnapos
rendezvényen részt vevőknek, láto-
gatóknak lehetőségük lesz könyvet
adományozni az alsóköhéri községi
könyvtárnak. Ugyanakkor felké-
rünk minden Maros megyei szerzőt,
hogy amennyiben teheti, könyveivel
támogassa programunkat.

Az adományokat a Maros Me-
gyei Tanács Ratosnyán elhelyezett
házikójában lehet hagyni reggel 10
és du. 6 óra között. (sajtóközle-
mény)

Hozz egy könyvet
a fesztiválra! 

Augusztus 13-áig lehet jelentkezni a Játssz
a figurával! – VI. erdélyi legényes- és verbunk-
versenyre. A Vásárhelyi Forgatag részeként
idén hatodik alkalommal szerveznek legényes-
és verbunkversenyt, amelynek célja segítséget
nyújtani a legényes és verbunk tánc minél ma-
gasabb színvonalú elsajátításában, ugyanakkor
lehetőséget biztosítani a táncosoknak a megmé-
rettetésre is. A benevezés ingyenes.

Az idén két kategóriában lehet jelentkezni:
ifjúsági vagy felnőttkategória.

A verseny két részből áll: 
1. Kötelező tánc bemutatása: id. Lőrinc

Lajos korondi adatközlő tánca a felnőttkategó-
riában. Csombor Endre makfalvi adatközlő
tánca az ifikategóriában.

2. Szabadtánc bemutatása: a versenyző sza-
badon építkezhet (maximum 2 perces időtar-

tamban) más sóvidéki adatközlő verbunkjából
is, a táncfolyamatok építkezési elveinek meg-
felelő újraalkotásával és az adatközlő megne-
vezésével.

A szervezők a regisztrációt követően bizto-
sítanak segédanyagokat a versenyzőknek.

A hatodik erdélyi legényes- és verbunkver-
senyre  augusztus 31-én 17 órai kezdettel kerül
sor Marosvásárhelyen, a Maros Művészegyüt-
tes termében. 

Benevezni augusztus 13-áig a következő elér-
hetőségeken lehet: jatsszafiguraval@gmail.com
vagy a 0751-013-707-es telefonszámon. 

A több száz lejes összdíjazású megmérette-
tésen a táncosokat öttagú szakmai bizottság ér-
tékeli. 

A szervezők

Játssz a figurával! – VI. erdélyi 
legényes- és verbunkverseny



LAKÁS

VENDÉGHÁz kiadó Gyulán, fürdő-
övezetben. Tel. 00-36-70-363-6817,
e-mail: tarterezia@gmail.com. Inter-
neten megtekinthető: http://alexan-
dervendeghaz.hu (2101-I)

MAGÁNSzEMÉLY, vásárolok tömb-
házlakást Marosvásárhelyen, azon-
nali fizetési lehetőség. Tel.
0755-309-832. (1/3467-I)

SüRGŐSEN vásárolok magánházat.
Azonnali fizetési lehetőség. Tel. 0755-
309-832. (1/3467-I)

KIADó 2 szobás tömbházlakás köz-
ponthoz közel, igényesnek, hosszú
távra. Tel. 0747-285-962. (6/3476-I)

KOMOLY HöLGY kiadó garzont
vagy kétszobás lakást keres hosszú
távra. Tel. 0756-607-969. (3/3403-I)

ELADó ház Marosszentkirályon, a
Völgy utca 8. szám alatt. Érdeklődni
a 0755-896-799 és a 0756-214-509-
es telefonszámon. (3518-I)

ELADOM vagy elcserélem Gyergyó-
szentmiklóson levő kertes házamat
vásárhelyi kétszobás tömbházlakás-
sal. Tel. 0728-901-210. (3506-I)

KIADó a Kövesdombon kétszobás,
szépen berendezett tömbházlakás
igényesnek. Tel. 0365/446-207.
(3546-I)

ELADó kétszobás tömbházlakás pin-
cével és garázzsal. Tel. 0754-323-
475. (3550-I)

FINTAHÁzA – Kisteremében kertes
ház eladó: három szoba, konyha,
fürdő, garázs, udvar + kert, összesen
9 ár. Érdeklődni a 0747-410-189-es
telefonszámon. (3549-I)

ELADó első osztályú, első emeleten
levő háromszobás tégla tömbházla-
kás a régi Tudorban (Bucsin utca). Ér-
deklődni a 0744-867-496-os
telefonszámon. (3504-I)

ELADó családi ház: két szoba, konyha,
fürdőszoba, 300 négyzetméteres udvar,
garázs, nyári konyha öt gázégővel. Csere
is érdekel vidéken vagy garzonlakás
Szováta környékén. Tel. 0744-864-515.
(3505)

ELADó Nyárádszeredában, a Nyá-
rád utca 51. szám alatt 6 ár területen
fekvő szuterénes, háromszoba-össz-
komfortos családi ház melléképüle-
tekkel. Irányár: 75.000 euró.
Érdeklődni a 0742-806-912-es tele-
fonszámon. (3557-I)

ELADó ház Nyárádszeredában ren-
dezett papírokkal. Tel. 0756-630-249.
(3558-I)

ELADó lakás Nyárádszentannán.
Tel. 0741-355-586. (3559-I)

ELADó kétszobás tömbházlakás I.
emeleten, a Bălcescu  negyedben.
Tel. 0742-839-302.  (3561-I)

VESzEK kétszobás tömbházlakást
az orvosi egyetem közelében. Tel.
0742-523-072. (3566-I)

TÁrSKErESŐ

55 éves, családcentrikus, szimpati-
kus, kedves hölgy társát keresi ko-
moly kapcsolatra értelmiségi férfi
személyében, 50–62 év között. Vá-
laszt telefonszámmal a szerkesztő-
ség 72-es szobájába, „Búzavirág”
jeligére. (3576)

MINDENFÉLE

FÉMSzERKEzETI MUNKÁT válla-
lok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (21361-I)

KÉSzÍTüNK, szerelünk: külső mű-
anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-
ket, harmonikaajtókat. Tel.
0265/218-321, 0744-121-714, 0766-
214-586. (1/3230)

ALKALMAzUNK hegesztőt, lakatost.
Tel. 0744-572-889. (21373)

FUVART, bútorhordást vállalunk sze-
mélyzettel, külföldre is. Tel. 0749-543-
104. (7/3460-I)

VÁLLALOK tetőkészítést, cserép-
forgatást, csatornakészítést. Tel.
0751-847-346. (14/3188)

KERESEK EGY NŐT vagy CSALÁ-
DOT két idős személy állandó  gon-
dozására  falura, Mezősályiba.
Motiváló fizetést ajánlok.  Érdeklődni
a 0741-365-957-es telefonszámon.
(8/2505-I)

AJÁNDÉKOzOK egy gyönyörű haté-
ves farkaskutya-keveréket udvaros
házhoz. Tel. 0746-390-428. (3554-I)

KÁRPITOzÁST vállalok. Tel. 0766-316-
825. (3524)

AUTOMATA mosógépeket és hűtő-
szekrényeket javítok. Tel. 0755-825-
502. (3511)

TETŐJAVÍTÁS, csatornázás, festés-
mázolás, szigetelés, teraszjavítás. Tel.
0759-467-356. (3513)

HÁzTARTÁSI munkát, takarítást vállalok
heti két alkalommal. Tel. 0741-464-348.
(3560)

BÁRMILYEN munkát vállalok:
cserépforgatás, Lindab-tetőzet, festés,
bádogosmunka 20% kedvezménnyel. Tel.
0754-830-468.  (3564)

ÁCS-TETŐFEDŐ, bádogosmunka, régi
tető felújítása, új tető Lindab-lemezzel,
cserépforgatás, kerítés, bármilyen
munka. Tel. 0740-651-354. (3563)

GRÁNIT sírkeretek készítése előnyös
áron. Kiállítás Sáromberke, Fő út 341 B
sz. alatt. Tel. 0753-924-431. (3568)  

MEGEMLÉKEZÉS

Kegyelettel emlékezünk DÉNESI
ERzSIKÉRE (Györfi) halálának
30. évfordulóján. Nyugodjon
békében! Testvérei: zsuzsa,
Piroska, gyermekei, Emese,
Levente családjukkal együtt.
(3503-I)

Számomra te sosem leszel
halott, örökké élni fogsz, mint
a csillagok.
Soha el nem múló fájda-
lommal emlékezünk július
19-én özv. OLARIU JULIANNÁ-
RA halálának harmadik
évfordulóján. Emlékét őrzi
leánya, Ilus, veje, András,
unokája, Melinda és két
dédunokája, Andris és Marc.
Nyugodjál békében! (3543)

Szeretettel és tisztelettel
emlékezem nagyszüleimre, a
magyarsárosi GYŐRFI
zSUzSÁNNÁRA (Mámi, 1888-
1950), GYŐRFI FERENCzRE
(Táti, 1884-1964), KöPECzI
ANNA-ANKUCÁRA (Mámi,
1885-1965), akik nagy
kedvességgel gondozták és
nevelték a húgomat és
jómagamat. Jó tanácsaikat
sokszor ma is betartom.
Nyugalmuk legyen áldott,
emléküket szívemben
hordozom. Unokájuk, Köpeczi
János. (3545)

Szomorú szívvel emlékezünk
a drága jó szüleinkre, a
szőkefalvi SzABó JózSEFRE
és SzABó IRMÁRA, a
magyarsárosi KöPECzI
JÁNOSRA és KöPECzI
zSUzSANNÁRA, valamint
húgomra, SzÉKELY ANNÁRA
szül. Köpeczi. Emlékük legyen
áldott, nyugalmuk csendes!
Éva és Jani. (3545)

Szomorú szívvel emlékeztünk
július 18-án SIPOS ISTVÁNRA
halálának 6. évfordulóján.
Emléke mindig szívünkben él.
Felesége, gyermekei, rokonai
és barátai. (3542-I)

Jóságos szívetek pihen a föld
alatt, minden könnycseppünk
nyugtassa álmotokat. 
Fájó szívvel emlékezünk a
legdrágább szülőkre, a
szentgericei születésű SzŐCS
FERENCzRE halálának 25.
évfordulóján és SzŐCS
VILMÁRA szül. Kuti halálának
közelgő második évfordu-
lóján. Emlékük legyen áldott,
nyugalmuk csendes! Szerető
leányuk, Mária és családja, és
a rokonok. (3565)

ELhALÁLoZÁS

Fájdalommal tudatjuk, hogy a
szeretett anya, nagymama, déd-
mama, 

PETELEI ROzÁLIA
türelemmel viselt rövid szenve-
dés után elhunyt. Temetése 2019.
július 19-én, pénteken 14 órakor
lesz a marosvásárhelyi római ka-
tolikus temetőben. Nyugodj bé-
kében, drága mama! 

Szeretteid. (sz-I)

Szomorúan tudatjuk, hogy a sze-
retett édesanya, anyós, nagy-
mama, testvér és rokon, 

özv. BöR GYöRGYNÉ 
szül. Gál Margit  

életének 81. évében eltávozott
szerettei köréből. Utolsó útjára
július 19-én 14 órakor kísérjük a
szentgericei ravatalozóból. Em-
léke legyen áldott, nyugalma
csendes! 

Gyászoló szerettei. (3570-I)

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy 
id. SIMON zOLTÁN 

a szeretett férj, édesapa, nagy-
apa, testvér, apatárs, életének 71.
évében 2019. július 18-án tragi-
kus hirtelenséggel elhunyt. Te-
metése 2019. július 20-án,
szombaton 14 órakor lesz a nyá-
rádkarácsonfalvi református egy-
házi temetőben. 

Búcsúznak tőle szerettei. (sz.-I)

rÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Szomorúan értesültünk volt
kollégánk, Petelei István fele-
sége, ROzÁL MAMA elhunytá-
ról. Isten nyugtassa békében!
Családjának vigasztalódást
kívánunk. A Népújság munka-
társai. (sz-I)

Szomorúan értesültünk 
PETELEI ROzÁLIA elhunytá-
ról. Őszinte részvétünk gyá-
szoló szeretteinek, hozzá-
tartozóinak. Emléke legyen ál-
dott, nyugalma csendes!
Irénke és Valter. (sz-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetet mondunk mind-
azoknak, akik drága halottunk,
KISS EMIL  temetésén részt
vettek, fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család. (sz-I)

Köszönetet mondunk mind-
azoknak, akik a szeretett RUSI
ILONA  temetésén részt vettek,
sírjára virágot helyeztek és
gyászunkban osztoztak. A
gyászoló család. (3569-I)

Elvesztettem azt, akit annyira
szerettem, jókedvem, nyugalmam
vele elvesztettem. üres már a
lakás, nincs kit hazavárjak, ezért
éjjel szememre nem jön álom.
Múlnak az évek, de a fájdalom
nem csitul, szememből a könny
naponta kicsordul. Emlékszem,
azt mondtad, hogy erős vagyok!
Mert te adtad az erőt, a szeretetet
és a boldogságot. Most is, ha úgy
érzem, hogy mindjárt elesek,
gondolatban halkan suttogom a
neved. Gondolatban azt kívánom,
hogy legyél itt velem, és fogd a
kezem. 
Megtört, fájó szívvel emlékezem július 19-én a nyomáti születésű
KOVÁCS JózSEF marosvásárhelyi lakosra halálának második
évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 
Szerető felesége, Margit. (3548)

A gyertyák csonkig égnek, a sírod
néma, hiába várunk, nem jöttél
vissza. Nem szól a dal, csak néma
hallgatás, lelked felszállt, onnan
vigyázol ránk. 
Egy éve csendben elmentél, el
sem köszöntél, drágánk. 
GLIGOR  ILDIKóRA emlékezünk
halála első évfordulóján. 
Bánatos édesanyád, Jolán,
nővéred, Joli és gyermekei,
leányod, Ildikó, unokáid, Vivien és
Ryan, valamint unokatestvéreid. 
Légy áldott az angyalok között!
Nyugodj békében! 
Bánatos szeretteid. (3537-I) 
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Szomorú szívvel emlékezünk a
szeretett férjre, édesapára, apósra,
nagytatára, KISS ISTVÁNRA
halálának harmadik évfordulóján.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! 
Felesége, lányai, vejei, négy
szeretett unokája. (3574)

„Ne jöjj el sírva síromig, nem fekszem itt, nem alszom itt. Ezer
fúvó szélben lakom, gyémánt vagyok fénylő havon. Érő kalá-
szon nyári napfény, szelíd esőcske őszi estén. Síromnál sírva
meg ne állj; nem vagyok ott, nincs is halál.”
Szívünk mély fájdalmával tudatjuk mindazokkal – rokon, jó
barát, osztálytárs, jó szomszéd és volt munkatárs –, akik is-
merték, szerették és tisztelték, hogy a drága férj, édesapa és
imádott nagytata, 

DOBAY ISTVÁN
a németországi Marl város lakosa és tisztelt polgára, 

a marosvásárhelyi Református Kollégium – Bolyai Farkas
Líceum X. A osztályának volt diákja, a bukaresti Dinamo

Sportklub 
sportolója – sprintere – és az IPP volt marosvásárhelyi vál-

lalat munkatársa, 
életének 82. évében 2019. május 2-án, türelemmel viselt,
hosszas betegsége és szenvedése után hirtelen elhalálozott.
Drága halottunk búcsúztatójára a marosvásárhelyi katolikus
temető alsó kápolnájában, majd ezt követően a családi sír-
helyben való elhelyezésére 2019. július 20-án 11 órakor kerül
sor.
Nyugodjon békében! Emléke legyen áldott!

A gyászoló család. (3566-I)
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A Népújság 
hirdetési irodájában 

felveszünk  
APRÓHIRDETÉST 

a kolozsvári 
SZABADSÁGBA, 

a csíkszeredai 
HARGITA NÉPÉBE, 
a sepsiszentgyörgyi
HÁROMSZÉKBE 

és az aradi 
NYUGATI JELENBE.

A Marosvásárhelyi 
Nyugdíjasok Önsegélyző 

Pénztára 

kölcsönöket nyújt 
kedvező feltételekkel 12 és 24 hónapos futamidőre.

Az érdeklődőket szívesen látjuk székhelyünkön, 
Marosvásárhelyen, a Bolyai utca 36. szám alatt, 
naponta 7–14 óra között. 

A B&B Insolvency Solutions IPURL – Csíkszereda, Márton Áron utca
18., Hargita megye –, a csődbe jutott Fero Invest Kft. cégfelszámolója, 

nyilvános árverést szervez 
a következő javak egyben történő eladására a hozzájuk tartozó álló-
eszközökkel együtt:
1. Két egymás melletti beltelek Marosszentkirály községben, Náznán-
falván, Mező utca (szám nélkül),  összfelület 3.119 négyzetméter, nincs
rajtuk építmény.  Kikiáltási ár 96.395 lej + héa.
2. Kereskedelmi helyiség 133,32 négyzetméter hasznos felülettel –
négy egymás melletti összevont lakásból áll, együttesen alkotnak egy
irodát és raktárt Marosvásárhely ipari övezetében, a Raktár utca 30/B
szám alatt (Maros megye), szemben a volt Ambient üzlettel, egy tömb-
ház földszintjén – a benne levő ingóságokkal együtt. Kikiáltási ár
253.600 lej héa nélkül. 
Az árverésre a felszámoló székhelyén  kerül sor július 26-án 13 órakor,
és megismétlődik hetente péntekenként, ugyanabban az időpontban, a
javak eladásáig. 
Az árverésen azok a jogi és magánszemélyek vehetnek részt, akik ki-
fizetik a kikiáltási ár 10%-át kitevő részvételi garanciát 24 órával az ár-
verés kezdete előtt. Bővebb felvilágosítás a 0366/100-551,
0748-836-713-as telefonszámokon.

A LOCATIV RT. – Marosvásárhely, Bartók Béla utca 2/A – 
nyilvános versenytárgyaláson bérbe adja 

Marosvásárhelyen az alábbi, nem lakás rendeltetésű helyiségeket:
1. 1848. úti aluljáró, 123,76 négyzetméter, közétkeztetésre, szerencse-
játékokra, sportfogadásra
2. Győzelem téri aluljáró, 10/1-es helyiség, 93,44 négyzetméter, nem-
élelmiszer-kereskedelemre, szolgáltatásra
3. Forradalom utca 3. szám, 87,95 négyzetméter, élelmiszer-/nemélel-
miszer-kereskedelemre, közétkeztetésre (szeszes italokat kivéve)
4. C. R. Vivu utca 6D, 16,49 négyzetméter, garázs.
A versenytárgyalásra 2019. július 30-án 10 órától kerül sor a tender-
füzet alapján, amelyet a Locativ Rt. székhelyén, a Bartók Béla utca 2A
szám alatt, a 7-es  irodában  lehet megvásárolni   (ára 100 lej) július
19-étől, naponta 8–12 óra között. 
Feliratkozni és az iratokat  benyújtani július 29-én 12 óráig lehet.  
A versenytárgyaláson azok vehetnek részt, akik  a határidőig benyújtják
a részvételi dossziéjukat és licitálnak. 
Bővebb felvilágosítás  naponta a székhelyen és a 0265/260-375 (25-
ös mellék) telefonszámon vagy a  honlapon.


