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Tájházat avattak Mikházán

Régi álom vált valóra

Olvasóink
figyelmébe!

Felhívjuk kedves olvasóink figyelmét, hogy a Népújságot Marosvásárhelyen szabadeladásban
a következő újságosstandokon
vásárolhatják meg:
• Rózsák tere – Győzelem tér:
öt helyen
• a Cuza Vodă utcai napipiacon
• a kövesdombi napipiacon
• az oroszpiacon

Érdeklődni:
Borbély Ernő,
mobil: 0742-828-647.

A mikházi római
fesztivál kínálata

Amint arról korábban is hírt adtunk,
augusztus 3-án, szombaton ismét
megszervezi Mikházán a Maros Megyei Múzeum a 7R római fesztivált,
amely ez évben is különleges tematikával, szerteágazó programkínálattal
várja mindazokat, akiket érdekel a
múlt, a régészet, a kétezer évvel ezelőtti mindennapok rutinja és az ismert történelem egyik legnagyobb
birodalma, amelynek határa, a limes,
éppen Mikháza területén húzódott.

A falu egyik legszebb portáját vásárolták meg és alakították tájházzá

Fotó: Gligor Róbert László

Egy tájház ötlete régen megfogalmazódott, de megfelelő állapotú és
A Nyárádmente fesztivál nulladik napján, szerda délután
Mikházán felavatták a Maros Megyei Múzeum által kialakí- hagyományos építészeti elemeket tartalmazó épületet kerestek erre a
tott a tájházat egy tipikus felső-nyárádmenti portán. Az épü- célra, ez pedig a mikházi egykori Angi-porta lett. Ennek az ingatlannak
az az előnye, hogy az egykori római erőd mellett fekszik, és számos
let már a hét végén látogatható lesz.

Gligor Róbert László

olyan eleme megmaradt, ami lehetővé teszi a hiteles felújítást.
(Folytatás a 4. oldalon)

____________4.
Már a 33. Magyar
Nagydíj jön
a hétvégén

Harminchárom éve, 1986 márciusában készült el a Hungaroring, amelyen öt hónappal később, augusztus
10-én került sor az első Forma–1-es
Magyar Nagydíj versenyre.

____________15.

Mentőöv
az „okosoknak”

Benedek István

Adótartozások átütemezéséről döntött a kormány, de
amíg több részlet nem derül ki a döntés hátteréről, ez inkább az ügyeskedők életét megkönnyítő lépésnek tűnik, aminek semmi előnye nem lesz a tisztességes adófizetők
számára. Sőt, többet árt, mint amennyi hasznot hozhat.
A pénzügyminiszter ragaszkodott hozzá a döntés bejelentésekor, hogy ez nem adóamnesztia, és ez így igaz is.
Mert az adóamnesztia, amivel bármilyen jól működő államgépezetű országban is szoktak időnként élni, jobb helyeken
nem csak annyiból áll, hogy egyes felhalmozott adótartozásokat eltörölve megkegyelmeznek a hátralékosoknak, ha
azok hajlandók törleszteni. A kegyelem gyakorlása mellé
ilyenkor szokás még azt biztosító intézkedéseket is tenni,
hogy többé ne halmozódjanak fel a tartozások, és még
emellett a tisztességesen fizetőknek is illik valamilyen kedvezményt adni. Mert másként az lesz az üzenete az egésznek, hogy balek az, aki rendesen befizeti határidőre az
adóit, mert a sunnyogóknak úgyis megbocsátanak időnként.
És nálunk pont ez történik. Legutóbb négy éve engedtek
el adótartozásokat, és azelőtt is elég rendszeresen voltak
ilyen amnesztiák. Ez magyarra lefordítva annyit tesz,
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
6 óra 3 perckor,
lenyugszik
20 óra 52 perckor.
Az év 214. napja,
hátravan 151 nap.

Ma LEHEL,
holnap HERMINA napja.
HERMINA: a Herman férfinév (jelentése hadsereg + férfi)
női párja, más feltevések szerint a germán Ermin vagy
Irmin isten nevével függ össze.

IDŐJÁRÁS

Többnyire borult idő

Hőmérséklet:
max. 290C
min. 160C

VALUTAÁRFOLYAM

BNR – 2019. augusztus 1.

1 EUR

1 USD

100 HUF

1 g ARANY

4,7317

4,2858

1,4499

193,8213

A csütörtöki lottóhúzás nyerőszámai

35, 44, 19, 25, 43 + 3

NOROC PLUS: 3 4 3 8 9 9

6, 3, 48, 25, 2, 47

NOROC: 7 1 0 3 0 3 9

21, 35, 34, 19, 18, 5

SUPER NOROC: 9 2 0 5 3 5

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő
hónapra a Népújság szerkesztőségében:
Marosvásárhely, Dózsa György utca 9. szám,
2. emelet, 57-es iroda. Borbély Ernő,
naponta 8-14 óra között, szombat – vasárnap zárva.

Tel. 0742-828-647

Megyei hírek

Belső béke – előadás
Marosvásárhelyen

Augusztus 4-én, vasárnap 18 órától a Maros Művészegyüttes termében (Marosvásárhely, 1848. út 47. szám)
Gunagriha tart előadást Belső béke címmel. Sri Chinmoy
tanítványa a valódi belső béke és öröm elérésének lehetőségét ismerteti. A belépés díjtalan. Az előadó egyik legnézettebb előadása a www.gunagriha.org honlapon
követhető.

Jogi tanácsadás

Augusztus 7-én, szerdán délután 4 órakor szerkesztőségünk marosvásárhelyi, Dózsa György utca 9. szám alatti
székhelyén, a II. emeleti 57-es irodában jogi tanácsadást
tart előfizetőinknek Molnár Loránd ügyvéd. Az érdeklődőket kérjük, hogy hozzák magukkal előfizetési szelvényüket
és az ügyükkel kapcsolatos minden iratot.

A Hagyományok Háza
szabadegyeteme

Augusztus 9–11. között rendezi első szabadegyetemét
Mikházán a Hagyományok Háza. Öt helyszínen – a Csűrszínház, a sátor, a kultúrotthon, a kántorlak és az óvoda –
több mint félszáz program várja az érdeklődőket. A kínálatból minden korosztály talál kedvére valót, az esti műsorokra pedig azokat is várják, akik egyszerűen egy jó
előadásra vágynak, vagy mulatni szeretnének a hajnalig
tartó táncházban. A részletes program és további információk a https://hagyomanyokhaza.hu/hu/program/hagyomanyok-haza-szabadegyetem honlapon találhatók.

A Telefonos Szeretetszolgálat
ingyenes tábora

A Telefonos Szeretetszolgálat 11. alkalommal hívja ingyenes táborba azokat a 6 és 12 év közötti marosvásárhelyi
és kolozsvári gyermekeket, akik egész nyáron egyetlen táborba sem jutottak el. Az ötnapos színes és tartalmas
programra augusztus 21–25. között kerül sor a Maros megyei Szalárdon. Jelentkezési határidő augusztus 17.,
szombat. Bővebb információk a Telefonos Szeretetszolgálat 0741-555-555-ös telefonszámán kérhetők.

Borlovagrendi találkozó

Augusztus 2–4. között másodszor tartják meg a borlovagrendek nemzetközi találkozóját Dicsőszentmártonban. Az
erdélyi és határon túli borlovagrendek találkozójának célja
a tapasztalatcsere, a küküllőmenti és erdélyi szőlőtermesztés, illetve a borok népszerűsítése.
Híszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

Rendkívüli tanácsülés Marosvásárhelyen

Harmadik nekifutásra megszavazták
a költségvetés-kiegészítést

Módosításokkal,
felére
„vágva” a tervezetben szereplő összeget, augusztus
1-jén a marosvásárhelyi tanácsülésen megszavazták
a költségvetés-kiegészítést. Nemcsak a reklám- és
protokollköltségeket csökkentették, hanem 400 millió lejről 270 millióra a
többéves pénzügyi kötelezettségvállalásra korábban
jóváhagyott keretösszeget is.

Antalfi Imola
A költségvetés-kiegészítésről szóló vita rövid volt, a szavazás fejezetről fejezetre történt. Az ülésen 17 képviselő
vett részt, öt hiányzott. A voksolás előtt az RMDSZ részéről
Csiki Zsolt szólalt fel, közölve, hogy egy hónapnyi munka
után a költségvetési bizottságban végre sikerült egy elfogadható tervezetet összeállítani. A 105 millió lejes kiegészítést lefaragták felére, a többéves kötelezettségvállalás
címen elfogadott mintegy 400 millió lejes keretösszeget
270 millióra csökkentették. Gyakorlatilag a legfontosabb
területekre csoportosították a tegnap (csütörtökön) jóváhagyott összegeket, úgymint tanintézmények, utcák javítására, parkok kialakítására, a virágkertészetnek,
sporttámogatásra, az őrző-védő szolgálat tevékenységére.
Pápai László POL-képviselő úgy foglalta össze, hogy „egy,
már elfogadott rossz költségvetést próbáltak kijavítani a bizottsági munka során”, de még mindig „sok minden benne
maradt, amivel bajok vannak”. Néhány példával érzékeltette, mivel elégedetlen a frakciója: túl sok alkalmazottja
van a polgármesteri hivatalnak, túl sokat (23 millió lejt)
költ a város a nyugdíjasok étkeztetésére, 30 millió lejbe
kerül évente a városnak a közszállítási kedvezmények kifizetése, idén egy közműszolgáltatónak 19 millió lejt kell
törlesszen a város, a városi sportklub milliókba kerül stb.
Csiki Zsolt hangsúlyozta: értékeli Pápai László Zsolt költségvetési bizottsági munkáját, de emlékeztette, hogy a Szabad Emberek Pártja 2017-ben elfogadta a költségvetést,
amiben megszavaztak többek között 20 millió lejt, és 8 millió lejre kötelezettségvállalást a kulturális rendezvényekre,
illetve 10 millió lejt és 8 millió lejre kötelezettségvállalást
a sporttámogatásra.
A POL tanácsosai végül bojkottálták a költségvetés-kiegészítést, szavazógépüket lezárták. A testület fejezetenként szavazta meg a költségvetés-kiegészítést.
Ennek kapcsán Péter Ferenc, az RMDSZ Maros megyei
szervezetének elnöke azt mondta, hogy „olyan költségvetés-kiegészítést dolgoztak ki a tanácsosok, ami kiküszöböli
az adóssághalmozást, ugyanakkor az összes olyan költségsoron megszorításokat tartalmaz, amelyek révén a város takarékos gazdálkodását irányozza elő a csőd elkerülése
érdekében”. Kovács Levente, az RMDSZ marosvásárhelyi
ügyekért felelős sajtószóvivője pedig úgy fogalmazott,
hogy „a költségvetés-kiegészítés kapcsán az RMDSZ
Maros megyei szervezetének Területi Állandó Tanácsa is
állást foglalt, ami alapvetően egy elvi álláspontot jelent: a
város működését nem szabad veszélyeztetni, és csak annyit
szabad jóváhagyni, ami elegendő ahhoz, hogy takaréklángon ugyan, de működhessen a város”. Hozzátette, a tegnap
jóváhagyott összegek szeptemberig elegendők az alapvető

RENDEZVÉNYEK

Széki Vágta

A hét végén, augusztus 3-án és 4-én tartják Nagyernyén a
Széki Vágta marosszéki futamát. 3-án, szombaton 8 és 11
óra között edzéssel, benevezéssel, a versenyzők eligazításával indul a nap, 13 órakor gyorsasági verseny kezdődik, 16 órától a sepsiszentgyörgyi Sas Íjászok lovas
íjászbemutatóját tekinthetik meg az érdeklődők, 17 órától
pedig újabb gyorsasági versenyre kerül sor. 4-én, vasárnap 10 órakor kezdődik a Széki Vágta ügyességi verseny,
3 órakor a lovasok zenés bevonulására, a lustrára kerül
sor, 13.30 órától a Napvágta üdvtörténeti, mágikus lovas
tánc látható. Az ügyességi verseny 14 órakor folytatódik,
15 órától a szovátai Farkasnyom barantacsapat bemutatójával folytatódik a program, 16 órától újabb ügyességi ver-

Fotó: Antalfi Imola

közszolgáltatások fenntartásához, a további kiegészítésekről várhatóan szeptemberben fog újra dönteni a testület.
CEDO-per lehet
A tanácsülésen a POL tanácsosai kivételével a képviselők jóváhagyták a második negyedévi költségvetési zárszámadást, a különböző pályázatok finanszírozását, de
elhalasztották a parkolóhelyekre vonatkozó tervezetet. A tanácsülésen jelen volt és még a tanácsülés elején felszólalt
Kovács Angela, a Romániai Építészek Rendje Maros megyei kirendeltségének az elnöke, korábban Marosvásárhely
főépítésze. Kiemelte: a városépítészeti, városrendezési
kérdésekben fontos lenne a szakemberekkel egyeztetni,
hogy a lehető legjobb megoldásokat találják meg. Ugyancsak a közgyűlés előtt szólalt fel Smaranda Enache, a Pro
Európa Liga társelnöke azoknak a Rozmaring utcai menhelyen, illetve szociális központban lakóknak a nevében,
akik csütörtöktől – a polgármesteri felszólítás szerint – el
kellett volna hagyják a központot, mivel az épületben elkezdik a javítási munkálatokat. Smaranda Enache hangsúlyozta: a szóban forgó, szociális támogatásra szoruló lakók
(köztük sokgyermekes családok is vannak) esetében önkényesen vonták meg a támogatást, a lakóknak két hetet
adtak a kiköltözésre, sorsuk bizonytalan. Ez jogtalan, hiszen az épület javítása idejére nem biztosítják számukra a
szociális ellátást – tette hozzá. A hivatal szociális igazgatóságának képviselője közölte, minden lakónak felajánlottak megoldást, munkahelyet is – igaz, más megyében –
de minden ajánlatukat elutasították. Smaranda Enache
azt kérte a tanácstól, hogy javítsa ki a polgármesteri hivatal által elkövetett hibát, és halassza el az építkezési
munkálatokat annyi időre, míg a lakók számára sikerül
megoldani a lakhatást. Radu Bălaş POL-képviselő közölte, nem a tanács, hanem a polgármesteri hivatal hatáskörébe tartozik a munkálatok felfüggesztése, ez a
teremben jelen levő, a szociális ellátásért felelő Makkai
Gergely alpolgármester utasítása alapján megtörténhet.
Makkai Gergely Smaranda Enachénak címezve ennyit közölt: „Legalább megemlíthette volna, miről beszélgettünk.
Köszönöm”. Samaranda Enache a tanácstermet elhagyva
a sajtó érdeklődésére elmondta, Makkai Gergely alpolgármesterrel mintegy másfél órát tárgyalt, de konkrét, a
lakók esetében személyre szóló, írásban is megfogalmazott megoldás az alpolgármesterrel való megbeszélés nyomán nem született. A Népújság kérdésére, hogy hogyan
tovább, hozzátette: a diszkriminációellenes koalícióhoz,
az ombudsmanhoz fordulnak, illetve nem zárja ki azt sem,
hogy az Európai Emberjogi Bíróságon (CEDO) keresnek
jogorvoslatot.

seny lesz. Az eredményhirdetést várhatóan 19 órától tartják.

Adorjáni családok találkozója

Augusztus első szombatján 17. alkalommal tartják meg
Havadon az Adorjániak találkozóját. Az együttlét délelőtt
10 órakor kezdődik, gyülekező a református templom
előtt. A találkozóra a szervezők minden elszármazottat
várnak.

Vakációs bibliahét a kövesdombi
unitárius egyházközségben

A marosvásárhelyi kövesdombi unitárius templomban jövő
héten, augusztus 5–9. között, hétfőtől péntekig vakációs
bibliahétre kerül sor vallásórás gyermekek számára. A foglalkozásokra az érdeklődő 0-6. osztályos gyerekeket várják naponta 10 és 13 óra között.
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Könnyítésekkel ösztönzi a kormány
az adóhátralékok törlesztését

A kormány szerdai ülésén jóváhagyott egy mechanizmust, amellyel
2.700 vállalat pénzügyi újjászervezése valósulhat meg – jelentette be a kabinet ülését követően
Eugen Teodorovici pénzügyminiszter.

„Ez nem adóamnesztia, ahogyan az a
sajtóban sokfelé megjelent. Pénzügyi
szerkezetátalakításról beszélünk, amely
része egy gazdasági környezettel kapcsolatos intézkedéscsomagnak” – szögezte le Teodorovici.

Közölte: az intézkedést nem az állami
költségvetési források kiürülése miatt
hozták, hanem az üzleti szereplőkkel és
a nemzetközi intézményekkel folytatott
párbeszéd eredményeként.
„Önök nagyon jól tudják, hogy a
cégek adósságai mintegy 30 milliárd
lejre rúgnak, ezért kötelesek vagyunk intézkedéseket foganatosítani, hogy ezen
összegek legalább egy része befolyjon
az állami kincstárba” – magyarázta a
pénzügyminiszter.
Elmondása értelmében az eljárást két

kategóriára alkalmazzák: azon adófizetőkre, akik egymillió lejnél nagyobb
adósságot halmoztak fel, és azokra, akik
ennél kevesebbet.
Kimutatása szerint 2.700 olyan cég
van, amelyeknek a felhalmozott adóssága
egyenként meghaladja az egymillió lejt.
„Az intézkedés 255 ezer munkahelyet
menthet meg, ami azt jelenti, hogy mintegy egymillió család életére lehet pozitív
hatással” – állítja a miniszter.
Kiemelte, hogy az intézkedés mintegy
1.800 közintézményt is érint. (Agerpres)

Megfeleznék az államtitkárok számát

A kormány arra készül, hogy lecsökkentse az államapparátusban dolgozók
számát azzal, hogy 50%-kal csökkenti az
államtitkárok számát, ugyanakkor megfelezi az államtitkári irodák számát is.
Hasonló, a költségvetési források hatékonyabbá tételét célzó intézkedés még a
nehéz és veszélyes körülmények között
dolgozók fizetéséhez arányított 15%-os
juttatás eltörlése és más támogatási formára való cserélése.
A 15%-os veszélyességi pótlék eltörlése mellett többek között azért dönthettek, mert a hatóságok azzal
szembesültek, hogy egyes intézményekben az alkalmazottak például azért kapták ezt a pótlékot, mert a bukaresti
levegő szennyezett.
Az intézkedés nem érinti az orvosokat, tanárokat, rendőröket vagy a bírákat,
de a kormányzati tisztviselők azt mond-

ják, hogy számukra a juttatásokat ezentúl fix összegben határozzák meg, és
nem a fizetéshez viszonyított 15%-os
többletként. Az intézkedést az elkövetkező időszakban fogják megtárgyalni a
szakszervezetekkel.
Ezen túlmenően a közszférában – az
egészségügy, a tanügy és a rendőrség kivételével – befagyasztják az állásokat.
Az államtitkárok számának felére
csökkentése azonban nem fogja érinteni
azokat az intézményeket, amelyeknek
csak egy államtitkára van, de azok a tárcák, ahol sok az államtitkár, a tisztségek
több mint felét is elveszíthetik.
A kormány arra is készül, hogy szabályozza az állások számát az állam központi vezetésében. Jelenleg a betölthető
helyek száma csak a közhivatalokban
korlátozott, ott a vezető pozíciók száma
nem haladhatja meg a teljes alkalmazot-

tak számának 12%-át. Most arra készülnek, hogy a közhivatalokat érintő szabályozást kiterjesszék a központi
adminisztráció többi részére is, néhány
terület, mint az oktatásügy, az egészségügy vagy a rendőrség kivételével.
A cigaretta jövedéki adójának emelése, az államtitkári állások számának
csökkentése, veszélyességi pótlék átalakítása, a speciális nyugdíjak megadóztatása mind olyan intézkedések, amelyeket
kormányrendelet formájában készülnek
elfogadni. Erről a kormány hétfőn fog
tárgyalni.
Annak ellenére, hogy tagadja bármiféle válság meglétét, sokan tudni vélik,
hogy a kabinet drasztikus megszorításokra készül, míg a pénzügyminisztérium egy tekintélyes megszorító
intézkedéscsomagot készített elő.
(hírösszefoglaló)

Hadat üzent a bűnözésnek, és egy
sor kormányzati intézkedést jelentett be Viorica Dăncilă miniszterelnök szerda este, megelőzendő, hogy megismétlődjék a
múlt héten elrabolt, vélhetően
nemi erőszak és gyilkosság áldozatául esett 15 éves lány tragédiája, aki hiába hívta a segélyhívót,
a hatóságok nem tudták megmenteni.

vetőké, a pedofiloké és az emberkereskedőké. Rámutatott: nőként és anyaként
tudja, mit jelent aggódni a család és a
gyermekek biztonságáért, de ő az a nő,
akinek eszközei is vannak a helyzeten
változtatni.
„Könyörtelen, megalkuvások és halogatások nélküli harcot hirdetek a bűnözés ellen. Ezek a problémák nem újak,
évek óta léteznek, és ebben az ügyben
senki sem ártatlan: mindenki felelős, aki
tehetett volna valamit, és elmulasztotta”
– jelentette ki Dăncilă.
A konkrét kormányzati intézkedések
között a miniszterelnök számba vette a
múlt heti, országos felháborodást kiváltó
bűncselekmény kiderülése óta hozott –
tisztségviselők menesztését és munkacsoportok létrehozását eredményező – döntéseit, és további terveket is felvázolt.
Dăncilă azt ígérte: megsürgetik az eltűntek kereséséről szóló törvénytervezet

kidolgozását és elfogadását, kezdeményezik a 112-es segélyhívó diszpécserszolgálatának
összevonását
és
áthelyezését a belügyminisztériumhoz,
továbbá alkalmazási rendelettel teszik
működőképessé a szexuális bűncselekmények elkövetőinek országos nyilvántartását. Az elrabolt, vélhetően nemi
erőszak és gyilkosság áldozatául esett 15
éves Alexandra ügye hatalmas közfelháborodást keltett, miután kiderült, hogy
hiába hívta többször is a 112-es segélyhívó számot, a rendőrök nem hittek neki,
kioktatták, a hatóságok nem voltak képesek idejében azonosítani a hívás helyét, és közbelépni, hogy megmentsék az
életét. Az ügy miatt előbb a rendőrség
országos és Olt megyei parancsnokát
menesztették tisztségéből, hétfőn lemondott a segélyhívót működtető különleges
távközlési szolgálat (STS) vezetője, kedden pedig a belügyminiszter is. (MTI)

Hadat üzent a bűnözésnek a miniszterelnök

A szociáldemokrata politikus szerint
„túl sokáig kizárólag a korrupció elleni
harcra összpontosult a közfigyelem”, így
a bűnözés elleni harc háttérbe szorult.
„Ezt nem fogadhatjuk el. A korrupció
elleni küzdelmet folytatni kell, de a
hangsúlynak a látványelemekről a megelőzésre kell áthelyeződnie” – idézte a
kormányfőt az Agerpres hírügynökség.
A miniszterelnök kijelentette: Románia
nem a bűnözőké, a nemi erőszakot elkö-

A brit kormány további több mint kétmilliárd fontot
fordít a rendezetlen kiválásra való felkészülésre

Az új kormányfő, Boris Johnson vezetésével a brit kormány
A brit kormány bejelentette csütörtökön, hogy további több mint kétmilliárd fontot fordít a brit eu- rendre azt hangoztatja, hogy a szigetország bármi áron elrópai
uniós
tagság
megállapodás
nélküli hagyja az Európai Uniót október 31-én, a Brexit jelenleg érvényes határnapján, akár sikerül megállapodást elérni a
megszűnésére való felkészülésre.

A 2,1 milliárd font hozzávetőleg kétszerese annak az öszszegnek, amelyet az év korábbi szakaszában már elkülönítettek erre a célra.
A frissen bejelentett tervek között szerepel a határőrség létszámának 500 fős növelése a már korábban bejelentett 500 fős
bővítésen felül, valamint a közlekedési infrastruktúra fejlesztése a kikötőkben. Külön forrásokat különítenek el a megállapodás nélküli Brexit esetén a vámellenőrzés miatt Kent
grófságban várható forgalmi torlódások enyhítésére, valamint
434 millió fontot a gyógyszerkészletek felhalmozására a folyamatos ellátás biztosítása érdekében. A pénz egy részét, 108
millió fontot pedig a vállalkozásokat segítő országos programra szánják a tájékoztatás szerint. További 138 millió fontból megerősítik a konzuli szolgálatot, és információs
kampányt szerveznek a külföldön élő brit állampolgárok számára.
Sajid Javid pénzügyminiszter a pluszforrásokat bejelentve
hangsúlyozta, hogy 92 nappal a brit európai uniós tagság megszűnése előtt létfontosságú, hogy fokozzák az előkészületek
ütemét, és garantálják, hogy az Egyesült Királyság készen áll
a kilépésre.

közösséggel, akár nem.
A pénzügyminiszter megismételte: törekednek a „jó megállapodásra”, de ennek nem lehet része az ír–északír határról
szóló tartalékmegoldás. Hozzátette, ha nem sikerül jó megállapodást elérniük, akkor rendezetlen úton kell távozniuk. „Ez
a további 2,1 milliárd font garantálja, hogy készen álljunk a
kilépésre október 31-én, megállapodással vagy anélkül” –
hangoztatta.
A parlamenti ellenzék legfőbb erejét alkotó Munkáspárt árnyékkormányának pénzügyminiszter-jelöltje az adófizetők
pénze ijesztő pazarlásának nevezte az intézkedéscsomagot.
John McDonnell szerint a megállapodás nélküli kiválás teljes
mértékben elkerülhető, és a pluszforrások csak amiatt kellenek, mert Boris Johnson kormányfő irányításával erre tart a
folyamat. A konzervatív kormány kizárhatta volna a rendezetlen Brexitet, a hárommilliárd fontot pedig másra fordíthatta
volna, például iskolákra és kórházakra.
Az idei intézkedéseket megelőzően, 2016-tól a kormány 4,2
milliárd fontot különített el a Brexitre való felkészülésre az
előző pénzügyminiszter, Philip Hammond vezetésével.
(MTI)

Ország – világ
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Baleset két halálos áldozattal

Életét vesztette csütörtökön egy nő és egy ötéves
gyerek, miután a gépkocsi, amelyben utaztak, kamionnal ütközött. A baleset a 13 E60-as jelzésű főúton
történt, Maros megyében, Szászkézd és Héjjasfalva
között. A rendőrség szerint a 33 éves nő a nedves
útfelületen túl nagy sebességgel vezette Kolozs megyében bejegyzett autóját, áttért a szemközti sávba,
és összeütközött egy Maros megyében bejegyzett
kamionnal. Emanuela Rugină, a Maros Megyei
Rendőr-főkapitányság szóvivője elmondta: a két áldozat Nagybányán lakott. A baleset helyszínén félpályás útlezárás volt, a forgalom váltakozva haladt
a helyszínelés lezárultáig. (Mediafax)

Hosszú hétvége Nagyboldogasszony napja alkalmából

Hosszú hétvégéjük lesz Romániában a közalkalmazottaknak Nagyboldogasszony ünnepe alkalmából,
miután a kormány pihenőnappal kötötte össze az
augusztus 15-i munkaszüneti napot az azt követő
hétvégével. A kabinet szerdai ülésén határozott
arról, hogy a közintézmények alkalmazottai augusztus 16-án szabadnapot kapnak, amelyet augusztus
31-éig túlórázással kell ledolgozniuk. A kormányhatározat nem érvényes a megszakítás nélküli tevébiztosító
közalkalmazottak
kenységeket
munkarendjére, valamint azokra a bírákra és ügyészekre, akiknek augusztus 16-ára kitűzött tárgyalásuk van. (MTI)

Adó jöhet az üdítőitalok
cukortartalmára

Jövő hét elején kerül a kormány elé megvitatására
egy olyan jogszabályjavaslat, ami egyebek mellett
azt is előírja, hogy adót vetnek ki az üdítőitalok cukortartalmára – nyilatkozták kormányzati források.
Az adót már szeptembertől bevezetnék, és miatta
nagyjából 1 lejjel nőne az üdítők literenkénti ára. Az
új adó egy olyan intézkedéscsomag része, amelyben még benne van a dohányipari termékek jövedéki adójának emelése, a közalkalmazottak
számának csökkentése vagy az általuk kapott pótlékok lefaragása. A javaslattal az egészségügyi minisztérium rukkolt elő, és a pénzügyminisztérium
alkalmazta. (Mediafax)

Ismét van ENSZ-nagykövete
az Egyesült Államoknak

Ismét van ENSZ-nagykövete az Egyesült Államoknak, miután az amerikai szenátus szerda délután
megszavazta Donald Trump jelöltjét, Kelly Craftot a
nagyköveti posztra. A szenátus 56:34 arányban döntött Kelly Craft mellett, így hét hónapig tartó szünet
után ismét van nagykövete az Egyesült Államoknak
a világszervezetben. Az előző képviseletvezető,
Nikki Haley tavaly decemberben távozott, az utódjának jelölt volt külügyi szóvivő, Heather Nauert pedig
magánéleti okokra hivatkozva visszalépett a jelöltségtől. A jelenleg kanadai nagykövetként tevékenykedő Kelly Craft meghallgatása során azt ígérte:
folytatja Nikki Haley erőfeszítéseit a világszervezet
megreformálására, és küzdeni fog az ENSZ és szervezetei washingtoni megítélés szerint Izrael-ellenesnek tartott határozatai és intézkedései ellen. (MTI)

Mentőöv
az „okosoknak”

(Folytatás az 1. oldalról)
hogy ha valakinek vannak elég jó kapcsolatai és kenőpénze, hogy megússza a komolyabb büntetést, akkor eltekinthet az adófizetéstől, mert előbb-utóbb úgyis
eleresztik a tartozását. Ha pedig nem elég nagyfiú az
ilyen játszmázáshoz, akkor akár pár ezer lejes adósságért is végrehajtók egész osztaga vadászik majd a bőrére.
És eddigi ténykedését alapul véve nem ez lesz az a kormány, amelyik leszámol ezzel a szokásrenddel. Távlatilag
az válna a hasznunkra, ha egy komoly kormányzat előállna egy profi intézkedéscsomaggal, amivel behajtanák
az „okosok” tartozásait, de el is vennék a kedvüket a további sunnyogástól. Ez nem kis kihívás, a hasonló programokkal próbálkozó nyugati országokban sem mindig
működtek az ilyen lépések. De ha lenne egy elég szakértelemmel és politikai akarattal is rendelkező kormány,
hogy tartósan rendet tegyen az adófegyelem terén, az
csak hasznunkra válna. Sokkal több pénz jutna közberuházásoktól kezdve szociális területeken át számos hasznos célra, és egyes adónemek kulcsait még csökkenteni
is lehetne. A rossz hír az, hogy ennek a valósággá válása
egyelőre nem várható. Ami a kormányoldalt illeti, csak
az „okosok” szokás szerinti megmentésén fáradozik, az
ellenzéki térfélről meg egyelőre csak politikai szózatok
hallatszanak, amelyekből nem sejlik át az a szakértelem,
ami ennek a minden tisztességes adófizető számára káros
jelenségnek a felszámolásához kellene. A korrekt adófizetőknek még több választási cikluson át kell okosan szavazniuk ahhoz, hogy ne nézhessék baleknek őket.
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Tájházat avattak Mikházán

(Folytatás az 1. oldalról)
A 19. század végi, 20. század
eleji, a falu egyik legszebbnek
tartott portáján megmaradt a
nagykapu, ház, nyári konyha.
Ezek helyreállításánál a legnagyobb kihívást a nagykapu jelentette, hiszen a múzeumnak
nincs ilyen szakembere, ezért a
csernátoni Haszmann Pál múzeumhoz fordultak, a felújítás
az ottani szakemberek munkáját dicséri. A lakóház felújítását
a vásárhelyi múzeum munkatársai végezték Ötvös Koppány
régész irányításával, hagyományos anyagokat használtak a
tető és a vesszőfal felújításához
– tudtuk meg Soós Zoltántól, a
Maros Megyei Múzeum igazgatójától.
Jövő évtől lesz igazán funkcionális
A Maros Megyei Tanács a tavaly
őszi költségvetés-kiigazításkor tudott elkülöníteni pénzt az épület
megvásárlására, de az idei költségvetés elfogadásának csúszása miatt
a javításokhoz csupán idén június
elején láthattak hozzá, így igazából
versenyfutás is volt az idővel, hogy
szűk két hónap alatt elvégezzék a
munkálatot. A házban még akad további néhány apró tennivaló, de találtak
néhány
nyárádmenti
bútordarabot, amelyek az épület
két helyiségében bemutatásra kerülnek egy egyelőre ideiglenes tárlaton, ami a hét végi római
fesztivál idején látogatható lesz.
Azután a közelben dolgozó régészek „alaptáborává” válik a porta.
A megyei tanácsnak és múzeumnak azonban tervében van egy
szomszédos porta megvásárlása is,
így jövőben a régészek oda költöznének át, az Angi-porta pedig teljesen tájházzá alakulna át,
természetesen minden melléképületet fel fognak újítani.

7R

11.00–12.00 óra – a résztvevők
felvonulása: Csűrszínház –ferences
kolostor – Ángi-porta – Régészeti
park – Csűrszínház. 12.00–19.00 –
séta a fesztiválszekérrel: ugyanazon
útvonalon. 19.00–20.00 – fáklyás
zárófelvonulás és a Kelet ragyogása:
ugyanazon útvonalon.
Csűrszínház és udvara. Odeon:
12.00–19.00 – kiállítás: Doboznyi
régészet. 12.00–18.00 – múzeumpedagógiai foglalkozások. 12.30–
13.00 – előadás: Sárándi Tamás
(Maros Megyei Múzeum): Limesul
contemporan. Cercetarea tranşeelor
din primul război mondial [RO].
13.00–13.30 – előadás: Szabó Máté
(Pécsi Légirégészeti Téka): Repülés
a múltba – Hadszínterek pillanatképei [HU]. 13.30–-14.00 – táncelőadás: Ana Maria Mărginean
(Brassó): Ars Pietatis. 14.00–14.30

Hétvégi útlezárás – hegyi felfutóverseny miatt

A Medgyes–Dicsőszentmárton
országúton

Augusztus 3-án és 4-én,
szombaton és vasárnap a VI.
alkalommal megszervezett
országos hegyi felfutóverseny
miatt lezárják a Medgyes–Dicsőszentmárton 14A országút
bizonyos szakaszait.

Szer Pálosy Piroska

A porta 50 ezer lejbe került, az
eddigi felújítások 20 ezer lejbe, ha
a múzeum munkatársainak munkáját is felszámolnák, akkor az öszszeg 30 ezer lejre rúgna, a további
épületek helyreállítása még 40-50
ezer lejbe fog kerülni – tette hozzá
az igazgató.
Az 1892-ben épült nagykapu készítőjének kiléte nem ismert, de
úgy vélik, máréfalvi mester volt. A
nagykapuk a Felső-Nyárádmentén
meghonosodtak, míg az alsó vidéken hiányoznak. A szomszédos
Nyárádköszvényesen állt egy 18.
század végi kapu, amelyet nemrég
egy magángyűjtő vásárolt meg,
míg a vidék legrégebbi ismert,
1673-ban készült nagykapuja a
mikházi kolostornál állt. Ezen reneszánsz jegyeket emeltek át a későbbi népi építészetbe, így a
nyárádmenti nagykapuk az egyházi
vagy főúri építészet hatására készülhettek.
Ismét érték a népi építészet
Mikháza egyike azoknak a falvaknak, amelyek legszebben meg-

őrizték a népi építészet emlékeit,
ezért a megyei múzeum szeretne jó
példával is elöl járni, hogy a helyiek továbbra is őrizzék meg a hagyományos házakat, mert ezek
jelenthetik a jövőben a település
egy másik vonzerejét. Soós Zoltán
köszönetet mondott a megyei tanácsnak a beruházásért, az örökösöknek, amiért kivárták azt, amíg a
megyei intézmények megtalálják a
megvásárláshoz szükséges anyagi
forrásokat, de köszönet jár Nyárádremete község önkormányzatának
és Magyari Péter polgármesternek,
a mikházi lakosoknak és a múzeum
munkatársainak is.
Pánczél Szilamér régésztől megtudtuk: hamarosan a végére érnek
egy néhány éve elindult tervnek, és
elkészül a falu népi építészetét
számba vevő leltár. Ennek óriási
értéke lesz, hiszen nemcsak a jelenlegi hagyományos mikházi épületeket tartalmazza, mutatja be,
hanem azokat is, amelyeket a
munka elkezdése óta már módosítottak vagy éppen lebontottak.

A mikházi római fesztivál kínálata

Amint arról korábban is hírt
adtunk,
augusztus
3-án,
szombaton ismét megszervezi Mikházán a Maros Megyei Múzeum a 7R római
fesztivált, amely ez évben is
különleges tematikával, szerteágazó
programkínálattal
várja mindazokat, akiket érdekel a múlt, a régészet, a
kétezer évvel ezelőtti mindennapok rutinja és az ismert
történelem egyik legnagyobb
birodalma, amelynek határa,
a limes, éppen Mikháza területén húzódott. Az idei régészeti-hagyományőrző-összművészeti fesztivál tematikája a
Kelet varázsa, az alábbiakban
az eseménysorozat programját olvashatják.

_________________________________ 2019. augusztus 2., péntek

– előadás: Vass Lóránt (Pázmány
Péter Katolikus Egyetem): Arheologia Orientului legendar [RO].
14.30–15.00 – előadás: Vass Lóránt: A mesés Kelet régészete [HU].
15.00–16.00 óra – rabszolgavásár.
Aréna: 12.00–12.30 – a római katonák eskütétele. 14.00–15.00– íjász-

verseny. 17.00–18.00 – a barbár
szövetség és a rómaiak küzdelme.
18.00–19.00 – római katonák hadgyakorlata. Castrum: 12.00–18.00
– római tábori élet. 12.00–18.00 –
múzeumpedagógiai foglalkozások.
Fórum: 11.00–21.00 – Taberna.
11.00–20.00 – Rostra (információs

A Báznai-lejtőkön (Hula Baznei) szervezett 2019-es Medgyesi
Kupa felfutó hegyi autóverseny
miatt szombaton 7.30–13 és 14–
20 óra között, valamint vasárnap
7.30–13 és 14–19 óra között forgalomelterelésre kell számítani.
Felsőbalázstelke felé letérve a
17A községi utat lehet választani,
és húszperces, 11 km-es kerülőúton
lehet járművel eljutni Medgyes
vagy Dicsőszentmárton irányába,
helyenkét kavicsos földútra kell
számítani. Az Országos Autóklub
szervezői a 7,5 tonnáig terjedő teherbírású járművek számára alternatív útnak a Medgyes/Mediaş –

Hosszúpatak/Valea Lungă – Pócstelke/ Păucea – Kalibák/Romaneşti
–Felsőbalázstelke/Blăjel – Dicsőszentmárton/Târnăveni – Radnót/
Iernut útirányt ajánlják azok számára, akik a hét végén az említett
szakaszon közlekednének járművel.
Akik Dicsőszentmártonból Radnót felé, az E60-as útra szeretnének
eljutni, a kellemetlenség és pluszutak elkerülése végett megemlítjük,
hogy a dicsőszentmártoni egykori
vashidat lebontották, mivel újat építenek, így a Medgyes felől érkező
gépkocsivezetők Ádámos–Küküllődombó érintésével juthatnak Dicsőszentmártonba, majd Radnótra
és az E60-as útra.
Az Autóversenyzők Országos
Szövetségének égisze alatt zajló, a
Brassói Autóklub és a Medgyesi
Polgármesteri Hivatal partnerségével szervezett sportversenyre közel
száz autóversenyzőt várnak az országból és külföldről egyaránt.

A labdarúgó 1. liga 4. fordulójának
televíziós közvetítési rendje

Augusztus 2., péntek:
* 21.00 óra: Bukaresti Dinamo – Academica Clinceni
Augusztus 3., szombat:
* 15.30 óra: FC Botoşani – Medgyesi Gaz Metan
* 21.00 óra: Chindia Târgovişte – Kolozsvári CFR
Augusztus 4., vasárnap:
* 18.00 óra: Nagyszebeni Hermannstadt – CSU Craiova
* 21.00 óra: Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK – Konstancai Viitorul
Augusztus 5., hétfő:
* 18.00 óra: FC Voluntari – Jászvásári CSM Politehnica
* 21.00 óra: Gyurgyevói Astra – Bukaresti FCSB
Valamennyi mérkőzést élőben közvetíti a DigiSport, a Telekom Sport
és a Look Sport/Plus.

iroda). 12.00–18.00 – múzeumpedagógiai foglalkozások. Általános
iskola: 12.00–19.00 – kiállítás: A
római légiók jelvényei.
Ferences kolostor és udvara.
Ecclesia: 12.00–18.00 – kiállítás:
Bibliotheca claustri. Szemelvények
a mikházi ferences kolostor könyvhagyatékából. 13.00–18.00 – idegenvezetés a kolostortemplomban
román és magyar nyelven. 16.00–
17.00 – kamarazene-koncert: Grazioso
vonósnégyes.
Hortus:

12.00–18.00 – múzeumpedagógiai
foglalkozások. Ángi-porta. 12.00–
19.00 – kiállítás: Nyárádmenti népi
szobabelső. 12.00–18.00 – múzeumpedagógiai foglalkozások.
Római régészeti park. 12.00–
19.00 – kiállítás: TIME-boksz.
12.00–19.00 – TÁJOLÓ kilátó.
13.00–18.00 – idegenvezetés a régészeti feltárás helyszínein román
és magyar nyelven. 12.00–18.00 –
múzeumpedagógiai foglalkozások.
(Knb.)

Fotó: Vajda György (archív)
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Megkezdődött a Nyárádmente fesztivál

„belépni” a piacra, a korhű hangulatot a Bocskai dalkar menyecskéi
idézték fel.
Ma, pénteken délután 3 órakor
megnyílik a hagyományos kézművesvásár, ahonnan kézzel fogható
emlékeket vihetnek haza a látogatók, délután több száz néptáncos
lepi el a szeredai főteret, továbbá a
Hargita Nemzeti Székely Népi
Együttes és a Bekecs Néptáncszínház neve is biztosítékot jelent az
igényes előadásra. Szombaton délelőtt a tűzoltóautókat lehet megcsodálni, majd délután nyit az ifjúsági
udvar számos érdekes témával. A
helyi Suba Loránd és felesége,
Réka olyan életmódot élnek, amelyet bátran mernek ajánlani másoknak is, és amibe belefér a csoki és a

Nagy nevek felvonultatásával
ígérnek tartalmas szórakozást a Nyárádmente fesztivál
szervezői a hét végére Nyárádszeredában.

A rendezvénysorozat nulladik
napján, szerdán a mezőgazdasági
szövetkezetekről beszélgettek, és
két sikeres székelyföldi példát mutattak be a nyárádmentieknek, majd
Tamás Sándor és Boér Hunor mutatta be Szentanna című könyvét. A
csütörtök délutáni fesztiválnyitókor

több érdekességet is ajánlottak: a
versek sokak szerint unalmasak, de
ezt cáfolta meg Marosán Csaba kolozsvári színművész, aki nagy költőink olyan verseit adta elő,
amelyeket a léhaság, a jó bor vagy
éppen kacér gondolatok ihlettek.
Iszlai Gyula helyi fotós kiállítása
mellett a szervezők időutazásra hívták az érdeklődőket, elhozták a száz
évvel ezelőtti szeredai piacot korhű
termékekkel és terményekkel. A
fesztiválmegnyitón lehetett először

Díszvendég a katlanban

szalonna is. Tanászi Norbi ifjúsági
Európa-bajnok lett karatéban. Ő bizonyítja, hogy Nyárádszeredából is
lehet messzire jutni. És ott lesz az
erdőszentgyörgyi Csizmadi Mihály
Zsolt is, aki nemrég teljesített egy
221 kilométeres ultrafutóversenyt,
első maratoni távján pedig olyan
időt futott, ami az olimpiai kvalifikációhoz is elég lett volna. Ő a hitéről és a futásról beszélget el a
fiatalokkal. Szombat este óriási bulira lehet ugyanitt számítani, a
nagykoncert után várják ide a fiatalokat.
Vasárnap a kicsiké a tér az ifjúsági udvarban, ahol 10 és 17 óra
között kézműves-foglalkozások,
játék, ének, zene, tánc várja őket,
mindezt Póra Zoli és a Stone Hill
gyerekkoncertje koronázza meg.
Egyébként a fesztivál egész ideje
alatt a kicsiket a piac területén hin-

Tartalmas, érdekes programokat, jó hangulatot és szórakozást ígérnek az idei fesztiválon is

A Hagyományok Háza az Ördögkatlan fesztiválon

A héten megkezdődött az Ördögkatlan fesztivál Magyarországon, Villányban. Az ötnapos gazdag programsorozat egyik díszvendége idén a Hagyományok Háza.

Augusztus 3-áig több helyszínen zajlik az
Ördögkatlan fesztivál. A rangos eseménysorozatnak idén a Hagyományok Háza az egyik
díszvendége.
A Kárpát-medencei néphagyományt felölelő programoknak a kis Árpád-kori település, Villánykövesd biztosít méltó helyszínt. A
falu főterén álló színpad többek között Szalóki Ági 15 éves gyerekkoncert-sorozatának
egyik helyszíne, az énekesnő mezőségi aszszonyokkal közösen koncertet is ad. A Teleki
Liget színpadi programjában látható a csalló-

közi Csavar Színház gyerekelőadása is. A
gyerekek és gyereklelkűek egész nap próbálgathatják ügyességüket a Fabatka népi játszótér térjátékain, kipróbálhatják a kosaras
körhintát vagy a kézi őrlőmalmot.
A védett, kétszintes műemlék pincesor az
ország egyik leglátványosabb műemlékegyüttese, az apró pincék kézműves tárgyak
kiállításának és fotókiállításoknak adnak
teret. A pincéknél mesterségbemutatókon
lehet megcsodálni régi mesterségek fortélyait, illetve különböző népi kézműves technikákkal lehetőség lesz ékszereket, használati
tárgyakat is készíteni.
Az egész napos programfolyam, amelyen
a néphagyomány a maga valóságában jelenik
meg, tánc- és énekkurzussal, gyerekeknek és

felnőtteknek szóló mesékkel, szabadegyetem-előadásokkal és hajnalig tartó táncházakkal válik teljessé.
A Hagyományok Háza programjainak öszszeállítói a külhoni magyar kulturális értékeket is be kívánják mutatni a fesztivál
résztvevőinek. A házigazda zenekar a vajdasági Fokos zenekar, a Fölszállott a páva –
Döntők döntője 2018 győztes együttese, zemészei igény szerint hajnalig húzzák a talpalávalót. Az erdélyi Buzából két énekes
mester, Takács Anna és Piroska érkezik, akiket nemcsak a színpadon lehet majd megcsodálni, hanem a délutáni énekkurzuson is
lehet tőlük tanulni. A kurzust Juhász Réka,
a népművészet ifjú mestere vezeti, tőle
széki, melegföldvári és visai énekeket lehet

5

ták, légvárak és minden „egyéb
bohócság” várja. Orbán Barra
Gábor sepsiszentgyörgyi bringás
srác, háromszoros Guinness-rekorder vasárnap délután azt mutatja
be, hogy mennyi mindent lehet
csinálni egy kerékpárral. Ezután a
kiemelkedő eredményeket elért
gyerekeket díjazzák, majd este
igazán érdekes élményt ígérnek,
amikor Kiss Kata és zenekara játszik, de vendégként fellép Maszkura és közreműködik a Bekecs
Néptáncszínház is. Természetesen
minden este nagykoncertek lesznek: csütörtökön az Ismerős Arcok
lépett fel, pénteken a Zanzibárnak
örülhet a közönség, szombaton viszont belépőt kell váltani a Tankcsapda koncertéjre. A vasárnapi
záróbulit a Kowalski meg a Vega
csapja, amit tűzijátékkal koronáznak meg. (gligor)

Fotó: Gligor Róbert László/archív

tanulni. A táncok kezdőknek és haladóknak
való átadásáról a felvidéki származású Gyetvai Júlia és párja, Kele Kristóf, a Magyar Állami Népi Együttes táncosai gondoskodnak.
Az Ördögkatlan fesztivált először 2008ban rendezték meg. Nevét egy kőfejtőről, a
nagyharsányi szoborparkról kapta, amit a
helybéliek Ördögszántotta hegynek neveznek.
Az ötnapos programsorozatot a sokszínűség jellemzi, a rendezők célja a vidék gazdasági és kulturális értékeinek bemutatása
számos művészeti ág segítségével. A palettán
színházi és táncelőadások, koncertek, családi
és irodalmi programok, filmvetítések, esélyegyenlőségi programok szerepelnek, ezenkívül a fesztiválozókat kiállításokra és
kézműves vásárokra is várják.
Információ:
https://hagyomanyokhaza.hu/hu/program/or
dogkatlan-fesztival
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A természet kalendáriuma (CCCLXIX.)

Kiss Székely Zoltán

Tikkadt, tikkasztó napverésben trónol fölöttem a diadalmas és könyörtelen nyár, s a
lankás búzaföldek, erdők és folyamok ringató
mozdulatlansága konok megadással tűri az
egek villanyzuhanyát.
A Föld szíve majd kicsattan, a gyilkos forróság barna sebeket mart a homokba, megállt az élet és áll az idő, a
kétségbeejtődöbbenésben robbanásig feszül
a reszkető, ideges csönd.
És hull a fény… Nagy sárga foltok zuhannak át a kék teren, izzó öntvények folynak a
fénybedermedt tavak mélyén, kámzsás fejüket
megadva csüggesztik le a bokrok és a hegy
derekán bronzból öntve áll a tölgyes; mint belülről kiáradó delejes sugárzás, izzik a fény
a fákon.
És hull a fény… Ereim sodrán apró elektromos ütésekben nyargalnak a Nap szikrázó
csókjai; lankadt testemből lassan kiválik a
lélek, és mint láthatatlan, meleg kis állat törleszkedik hozzám; szavaimban a nyár és a
föld szeretkezése lángol: már talán csak az
elmosódó színek tobzódása és a forróság vad
gyönyöre él bennem.
És zuhog a fény és porzik a fény… A nyár
acéltüze kiverte belőlem a sápadt bűnöket:
óh, messzi most a gonosz városok levegője,
(…) s a világboldogító szappanbuborék-teóriák,
itt nincs betegség, dekadens nyavalya:
csak a föld! csak a fény! csak a tűz! – itt elsorvadnak a holdkóros regények és a futuristák ákombákomai; abszint helyett a fülledt,
gyantás, tapadós illatok orgiája részegít (…)
És egyre hull a fény, porzik a fény: tombol
a Nap, s a forróság barna sebeket perzsel a
homokba, áll az élet és áll az idő, lábaimnál
mint halom csont fehérlenek a vén, repedezett
terméskövek.
Tikkadt, tikkasztó napverésben, lángvirágos domboldalhoz szegezve gyűjtöm magamba a nyár kincseit; szikrázó csókok
lüktetnek ereimben: s míg álmodozó vágyaim
gályái távoli tengereken horgonyoznak:
bordóbársony leplek simulnak csukott pilláim alá, és fölöttem őrjöngőharaggal dobálja tovább a hullámló egekbe lobogó
fáklyáit a Nap!

Augusztus. E cím alatt írta versét Szabó
Lőrinc 99 évvel ezelőtt, 1920-ban. S nem
tudok mást tenni, csak egyetértve belefeledkezni ebbe a százéves varázsba.
Az augusztus régi neve a rómaiaknál „Sextilis” volt, mert a hatodik (sextus) hónapja
volt az esztendőnek. Ez a neve maradt meg
még a Julius Caesar-féle naptárreform után
is. Amikor azonban Augustus császárnak
Krisztus előtt 7-ben az időközben újra felszaporodott szökőnapok miatt újabb naptárrendezést kellett végrehajtania, akkor ennek a
hónapnak a nevét is megváltoztatta: miután
életének legtöbb szerencsés eseménye ebben
a hónapban játszódott le, azért a saját felvett
nevével jelölte meg ezt a hónapot – írja
Supka Géza a Kalandozás a kalendáriumban és más érdekességek című művében. –
Az „augustus” szó voltaképpen az „augur”ra megy vissza, vagyis a madárjósra („aviger”), akinek jóslata szerencsét jelent.
Célzással a császár példátlanul szerencsés
pályafutására, a szenátus „a legszerencsésebb” (augustus) jelzőt találta a legmegfelelőbbnek. Ettől fogva csakugyan ezt a nevet
használta Gaius Octavianus Julius Caesar. S
ugyanúgy, ahogy Caesar nevéből általában
rangjelzés lett „Kaiser”, „császár” és „cár”
formában, ugyanúgy lett az Augustus nevéből
is rangjelzés: ettől fogva minden uralkodó a
„sérthetetlen császári felség” jelzőjéül használta az „Augustus” nevet, a császárnék
pedig az „Augusta” nevet kezdték viselni. A
név maga mégis az „augusztus” hónapnév
formájában maradt meg leginkább elevenen
az emberek nyelvhasználatában.
170 évvel ezelőtt, 1849. augusztus 6-án
(1945 óta Hirosima napja) született Ditróban
Csibi Lőrinc erdőmérnök. 1895-től haláláig
a selmecbányai erdészeti akadémián az erdőhasználattan tanára volt. Tanulmányai, melyek az Erdészeti Lapokban jelentek meg,
geodéziai ötletek megvalósításai. Az elsők
között alkalmazta nálunk a fotogrammetriát
erdőgazdasági téren.
Augusztus 7. Donát névünnepe a régi kalendáriumokban. Szent Donát ókeresztény
vértanú a szőlőskertek, szőlősgazdák védőszentje. A szőlőkülönös gondoskodást igényel, épp ezért a régiek igyekeztek mennél
több szent segítségét igénybe venni. Donát
attribútuma a törött kehely. A legenda szerint
a szent Arezzo püspökeként éppen misézett,

Híres erdélyi magyarok

Nagaszaki, 1920 – belefeledkezni ebbe a százéves varázsba

(1000–1990)

Sorozatunkkal 990 év erdélyi nagyjaira emlékezünk, akikről talán nem tudunk semmit, de ők tették naggyá Erdély kultúráját, tudományát vagy
vitték el hírét a nagyvilágba, s tetemes részt vállaltak az egyetemes magyar kultúra és tudomány
gazdagításában. (Forrás: Magyar életrajzi lexikon, 10001990. Főszerkesztő: Kenyeres Ágnes)

Összeállította: Kuti Márta

MÁLIK JÓZSEF (Zilah, 1849. aug. 6. – Sepsiszentgyörgy, 1901. márc. 11.): tanár, újságíró, szerkesztő. Tanult
a bp.-i ref. teológián, ahol 1872 – 1873-ban Ifjúsági Lapok
címmel havi folyóiratot alapított és szerkesztett. 1873-tól

Tikkasztó napverésben lángvirágok gyűjtik magukba a nyár kincseit

amikor pogányok zavarták meg a szertartást,
és kiverték a borral teli kelyhet a kezéből,
amelyik a kőpadlón széttört, de Donatus
imája összeforrasztotta.
Donáthoz különösen villámcsapás, jégesőtávoltartásáért imádkoztak. Donát sajátos hivatásához a barokk időkben jutott. Amikor
ereklyéit Rómából Németországba, a Rajnavidékre, Münstereifel városába vitték, 1652ben, a kísérőpapot villámcsapás érte, azonban
semmi baja nem történt. Ezt Donát közbenjárásának tulajdonította. A német hagyomány
kialakulásához nyilvánvalóan a névetimológia (Donner) is hozzájárult. Kultusza a rajnai
borvidéken gyorsan kibontakozott.
Elterjedt hazánkban is a jámbor szokás,
hogy az elemi csapások
elhárításáért hozzá könyörögtek, sőt névünnepén körmenettel is
megtisztelték.
A szőlőkben szobrot,
kápolnát állítottak neki;
a falvainkban, városainkban a templomok harangjait többnyire neki
szentelték. Nyilvánvalóan abban a hitben,
hogy a harangzúgás
„visszaveri” a mennydörgést és ami azzal jár:
a harang érce felfogja a
mennykőcsapást.
Legkorábbi magyar
említése a Kőszeg melletti Csepreg hegykönyvében 1676-ból való:
megtiltották, hogy ünnepén kint tartózkodjanak
a szőlőkben. Erdélybe is
beköszönt Donát. Kolozsváron a XVIII. század elején a szőlőkkel
borított Hója hegyvonulat egyik kimagasló

tanár a sepsiszentgyörgyi Ref. Székely Mikó Kollégiumban,
utána ugyanott a leánypolgári igazgatója. 1875-ben megalapította Sepsiszentgyörgyön a Székely Tanügy pedagógiai folyóiratot, mely egyik legelső vidéki pedagógiai lap volt.
1877-től szerkeszti a Nemere c. heti politikai lapot. 1882-ben
megalapítója és haláláig főszerkesztője volt a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzetnek. 1882-ben alapította a sepsiszentgyörgyi Jókai-nyomdát.
MOLNÁR VIKTOR, Kaposi Molnár (Brassó, 1859.
aug. 9.– Bp., 1918. ápr. 27).: művelődéspolitikus. ~ Viktor
(1826 – 1882) fia. Jogi tanulmányait Kolozsvárott és Bp.en végezte. 1882-ben a vallás- és közoktatásügyi minisztérium szolgálatába lépett. Egy ideig Trefort Ágoston
személyi titkára, 1905-ben államtitkárrá nevezték ki, 1912ben nyugalomba vonult. Felismerte a tudományos ismeretterjesztés jelentőségét, meghonosította a szabadoktatás
intézményét, a munkásgimnáziumot. 1899-ben megalapí-

pontjára barokk Szent Donát-szobrot állítottak. Innen kapta nevét a Donát út, majd az
egész városnegyed. Aztán a szőlőkerteket
gyümölcsösök váltották fel, s az aljban rengeteg orgonabokor, szinte kivadulva. S kinek
ne jutna eszébe a dal az orgonákról:
…Mit ér a május, mit ér a nyár?
Mit ér a csillagos éj?…

A szövegíró Imrédi Géza színész és a dallamszerző George Sbârcea – művésznevén
Claude Romano – dalának máig legihletettebb előadója Tamás Gábor.
Kacagva, bátran jönnél felém a napsugárban,
Mint egykor régen a nagy szerelmünk idején.
Szívünk tüzét most újra lángra gyújtanák
A Donát úti nyíló orgonák.

187 évvel ezelőtt, 1832. augusztus 9-én
(’45 óta Nagaszaki napja) látta meg a napvilágot az első magyar nyelvű, találmányokkal
foglalkozó könyv szerzője, Bardócz Lajos.
Bár 1863-ban a kassai jogakadémia tanára
volt, 1866-ban tüdőbaja miatt szülőföldjére,
a Kézdivásárhely melletti Szászfaluba vonult vissza. Közel száz ismeretterjesztő,
technikatörténeti, természettudományi és
mezőgazdasági tárgyú írása jelent meg a korabeli folyóiratokban (Vasárnapi Újság, Falusi Gazda, Ország Tükre, Magyar Néplap),
valamint a Magyar Ember Könyvtára sorozatban. Két akadémiai pályadíjat nyert
könyvet írt. A felfedezések és találmányok
története, különös tekintettel a gőz és a villanyosság alkalmazására és a fényképírás
kifejtésére című munkája 1865-ben jelent
meg, A mechanika alapvonalai pedig 1874ben.
Augusztusi tikkadás békés varázsa. Innen
indítom soraimat, maradok kiváló tisztelettel.
Kelt 2019-ben, augusztus második
napján

totta az Uránia Tudományos Egyesületet, az Uránia tudományos színházat, valamint az Uránia folyóiratot. Számos
művelődéspolitikai cikk szerzője. F. m.: A hazai középiskola reformja (Bp., 1885); A genfi conventio (Bp., 1887);
Húsvéti tojások (Bp., 1890); Gr. Csáky Albin (Bp., 1894);
Wlassics Gyula (Bp., 1907); Színházaink és az állam (Bp.,
1912).
BONYHÁTI JOLÁN (Olthévíz, 1908. aug. 14. - Bp.,
1984. jan. 15.): romániai magyar szerkesztő, bibliográfus.
1944-től a székelyudvarhelyi Szabadság c. lapot szerkeszti,
később a bukaresti és a kolozsvári rádió magyar adásainak
munkatársa volt. 1948-68 között az Állami Irodalmi és Művészeti Könyvkiadó (később Irodalmi Könyvkiadó) nemzetiségi osztályát vezette. – Bibliográfiába foglalta Salamon
Ernő publikációit (1966), Asztalos István írásait (Abaffáy
Gusztávval, 1967) s a Korunk c. periodika 1932-40 közötti
költészeti anyagát (1967)
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A száguldó cirkusz betörése a vasfüggöny mögé

Már a 33. Magyar Nagydíj jön a hétvégén

Harminchárom éve, 1986 márciusában készült el a Hungaroring, amelyen öt hónappal később, augusztus 10-én került sor
az első Forma–1-es Magyar Nagydíj versenyre.

Bernie Ecclestone, a Forma–1 akkori irányítója az 1980-as évek közepén
döntötte el, hogy a versenysorozatnak terjeszkednie kell a vasfüggöny
mögé. Az F1-es autós gyorsasági világbajnokságot üzemeltető szervezet
(FOA) elnökének terveiben akkor még a Szovjetunió (főképp Moszkva),
Kína, majd Jugoszlávia szerepelt, de végül magyar származású barátja,
Rohonyi Tamás tanácsára Budapest felé fordult a figyelme.
Gyors érdeklődés, majd egy magyarországi villámlátogatás után a fővároshoz közeli Mogyoródra esett a választása. A versenypálya rekordidő,
nyolc hónap alatt készült el. 1985. szeptember 10-én írták alá a szerződést,
október elsején kezdődtek meg a munkálatok, majd 1986. március 24-én
a Drapál Emlékversennyel felavatták a Hungaroringet. Az első Forma–1es futamot 1986. augusztus 10-én rendezték a pályán. A versenyt Nelson
Piquet, a Williams-Honda brazil pilótája nyerte meg honfitársa, Ayrton
Senna (Lotus-Renault) és a brit Nigel Mansell (Williams-Honda) előtt.
A pályát a Formula 1 Gazdasági Társaság építette, és ennek vezetője
gyakorolta az első öt évben a pálya vezetői jogait. Az első ötéves ciklus
vége egybeesett a magyarországi rendszerváltozással, amelynek következtében – az anyagi nehézségeket áthidalandó – a versenypályát öt évre Bernie Ecclestone-nak adták bérbe, aki ennek fejében vállalta további öt
verseny megrendezését.
Ez a gyakorlat végül egyik fél számára sem vált be. Így 1994-ben megkezdődtek az egyeztetések Bernie Ecclestone és a Hungaroring Sport Zrt.
akkori elnöke, Berényi János között. A tárgyalások eredményeként a versenypálya tulajdoni jogait 1995 óta a Hungaroring Sport Zrt. gyakorolja.
Jelenleg 2026-ig szóló érvényes szerződés van a Forma–1-es Magyar
Nagydíj megrendezésére a kereskedelmi jogok új tulajdonosával, az amerikai Liberty Media csoporttal.
A Hungaroring számokban
A Hungaroring Budapest központjától 19 kilométerre, Mogyoród határában található: a létesítmény természetes völgyben fekszik, karéjban lelátó
öleli körül. A kiváló természeti adottságok miatt a nézőtér bármely pontjáról belátható a versenypálya 80 százaléka.
Az aszfaltcsík teljes hossza 1986-ban, az átadáskor 4,014 kilométer volt.
Egy évvel később kisebb korrekciót hajtottak végre egy kanyarkombináció
átvágásával, a járulékos előzési lehetőség biztosításával a versenypálya
gyorsabbá vált, hossza azonban 3,975 kilométerre csökkent. Az 1997-es
átalakítások során a célegyenes áthelyezése miatt ez a szám 3,971 kilométerre módosult. A Hungaroring 2003-as átalakítása során a célegyenes meghosszabbodott, így a versenypálya hossza ma 4,381 kilométer (grafika).
Az aszfaltot 2016-ban teljes egészében felújították, cserélték a vízelvezető szegélyeket és a rázóköveket is.
A pálya szélessége a célegyenesben 15 méter.
A versenypálya legalacsonyabban és legmagasabban fekvő pontja között
a szintkülönbség 36 méter. A legnagyobb emelkedő 6,2 százalékos, míg a
legnagyobb esés eléri a 7 százalékot.
Érdekességek a magyar ringről
A hét végi Forma–1-es Magyar Nagydíj örökranglistáját a címvédő, ötszörös világbajnok Lewis Hamilton, a Mercedes brit pilótája vezeti hat diadallal.
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A 34 éves versenyző tavaly is győzött Mogyoródon, és már 2016-ban a Hungaroring történetének legsikeresebb F1-es pilótájává vált,
akkori ötödik sikerével maga mögé utasította
a hétszeres világbajnok német Michael Schumachert, aki négyszer győzött itt.
Az 1994-ben elhunyt legendás Ayrton Senna
háromszor, a szintén brazil Nelson Piquet, a
brit Damon Hill és Jenson Button, valamint a
kanadai Jacques Villeneuve, a finn Mika Häkkinen és a német Sebastian Vettel kétszer, a brit
Nigel Mansell, a belga Thierry Boutsen, a brazil Rubens Barrichello, a spanyol Fernando
Alonso, az ausztrál Mark Webber, a finn Kimi
Räikkönen és Heikki Kovalainen, illetve az
ausztrál Daniel Ricciardo egyszer nyert Mogyoródon.
A technikás vonalvezetése és az elérhető
alacsony átlagsebesség miatt nem ritkán a legendás monacói utcai pályához is hasonlított
magyar ring a száguldó cirkusz több nagy alakjának pályafutásában is jelentős mérföldkőnek
bizonyult. A közelmúlt sztárjai közül Fernando
Alonso (2003) és Jenson Button (2006) itt szerezték első győzelmüket, és később megszerezték a világbajnoki címet is. A kilencvenes
évek bajnokai közül Damon Hill is a magyar
pálya dobogóján állhatott fel először a legmagasabb fokra, 1993-ban. És csak kevésen múlt,
hogy négy évvel később egy világraszóló sikert arasson, amikor a domináns Williams előtt
megszerezhette volna az azóta megszűnt Arrows istálló egyetlen futamgyőzelmét, de a
technika nem bírta a megpróbáltatást. Még
olyan versenyző is van a magyar ring győzteseinek sorában, akinek szintén bajnoki címeket
jósoltak, de végül csak egyetlen futamgyőzelmet jegyezhetett fel az F1-es sikerlistájára:
Heikki Kovalainen, aki 2008-ban nem kis szerencsével húzta be a győzelmet a Magyar
Nagydíj futamán.

PÁLYÁZATI
SZELVÉNY
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– Doktor úr, segítsen, mostanában olyan
feledékeny vagyok!
– És mióta tart ez a dolog?
–…
VÍZSZINTES: 1. A poén első része. 6.
Francia területmérték. 7. Folyó (spanyol). 8.
Gésa! 9. Király (szláv nyelven). 10. Kubai író
(Lisandro). 12. Elvégzendő teendő. 14. Albán
folyó. 16. Szláv igen.
FÜGGŐLEGES: 1. Hunor testvére. 2.
Akta. 3. Alá. 4. … Flynn (filmsztár). 5.
Norvég, olasz és osztrák gépkocsijel. 9. Idő
jelentésű előtag. 11. Domján … (színésznő).
13. Faüreg. 14. A poén befejezése. 15. Rakatlan! 17. Az argon vegyjele.
– Mi a békák legnépszerűbb olvasmánya?
–…
VÍZSZINTES: 1. A poén első része. 7.
Német úr. 8. Kutrica. 9. Te és én. 10. Sóvárog.
12. Ab … (haragosan, latinul). 14. Ölel. 16.
Csonthéjas gyümölcs. 18. Yoko …, J. Lennon
özvegye.
FÜGGŐLEGES:
1. Költői sóhaj. 2. Írásban ecsetel. 3.
Véredény. 4. … Garbo (színésznő). 5. …
Alex, angol krimiíró. 6. Sompolyog. 9. A
poén befejezése. 11. Szőnyeget tisztít. 13.
Juhszállás. 15. … baba (Sindo Kaneto filmje).
17. Olasz és osztrák gépkocsijel.

Á

8

12

5

12

H

1

4

Szerkeszti: Kiss Éva

Y

Ð

K

18

A tanítónő feladatot ad Pistinek.
– A ház hatemeletes, minden emeleten 20
lépcső van. Hány lépcsőt kell megjárnod, ha
a hatodik emeletre akarsz jutni?
VÍZSZINTES: 1. A vicc poénja. 6. Egy
(angol). 7. Törvény (francia). 8. Színvonalas.
10. Parancs támadásra. 12. … bárónő (Huszka
Jenő operettje). 14. Latin én. 15. Dublin
lakója. 16. Becézett Gizella. 19. Taszigál.
FÜGGŐLEGES: 1. Egy tömbből készült
emlékmű. 2. A jód és a nikkel vegyjele. 3.
Jellemet formál. 4. Mindenkit megelőz. 5.
Keleti táblás játék. 9. Kevés jelentésű előtag.
11. … Pahlavi, iráni uralkodó volt. 13. Tollforgató. 17. Határrag. 18. Igeképző.
L. N. J.
Megfejtések
a július 26-i számból:

A JÚLIUSI ÉVFORDULÓK (2.)

című pályázat nyertesei:
SZABÓ MARGIT,
Ákosfalva
KECSKÉS LAJOS,
Marosvásárhely, Jeddi út
A pályázati rejtvény megfejtése:
BORBÁS; KŐVÁRY; FARAGÓ; CSÁKY; MANDELLO;
HUXLEY; REHATSEK; BRODSZKY.
Kérjük a nyerteseket,
vegyék fel a kapcsolatot Borbély Ernővel
a 0742-828-647-es telefonszámon.

Klasszikus (ikrek):
Bosszúária

Hagyományos:
Szegény embernek a macska is
visszaugat.

KOBAK KÖNYVESBOLT
Marosvásárhely,
Győzelem tér
18. szám,

www.bookyard.ro
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VÍZSZINTES: 1. Az idézet első része. 9. Táncot jár. 10. A tonfélék sózott ikrája. 11.
Az idézet befejezése. 16. Nemileg aktív patás háziállat. 18. Skálahang. 19. Fizetett taps.
20. A holland Antillák szigete. 21. Tyúkhang. 22. Szül az állat. 23. Könyörög. 25.
Tegnapután. 26. Vadat ejt. 27. Pasteur szülővárosa. 29. Biológiai élettér. 31. Súlyt állapít
meg. 32. Utánoz. 34. Bajból kisegítés. 36. Európai űrhivatal. 38. Paripa. 39. Magyar–
szlovák határfolyó. 41. Menj! (olasz). 42. A kén és az urán vegyjele. 43. Kivédő, elhárító.
45. Több mint elég. 46. Valakivel szemben. 48. A francia kártya egyik színe. 49. Mikó …
, erdélyi közíró. 51. Juttat.
FÜGGŐLEGES: 1. Angyalrang. 2. Beszól! 3. A nemzetgazdaság fontos ága. 4. Jordániai város. 5. Magyar megye és folyó. 6. Kocsma része. 7. Téli sport. 8. Áru forgalmazását
leállít. 12. Nem mozgó. 13. A délfrancia terület ókori neve. 14. Páros gyök! 15. Eisenhower beceneve. 17. Macskaféle nagy ragadozó. 19. Az idézet második része. 20. Hallgat
a szavára. 21. Veteményes. 24. Tábori lakhely. 26. Élő valami, egyéniség. 28. Félelem!
30. Téves jegyzetelés. 31. Munka. 33. Kettőzve: maláj fafajta. 34. Helyt változtat. 35.
Portugál város. 37. Kilóink száma. 40. Hagymaféle. 43. … Club, írói nemzetközi
egyesület. 44. Páros PIN-kód! 45. Pozsonyi lap. 47. Puskát használ. 49. Balzsam. 50.
Spanyol és német gépkocsijel.
L.N.J.
A megjelölt sorokban, oszlopokban szereplő helyes megfejtéseket augusztus 15-éig
a Népújság címére (Dózsa György u. 9. szám) beküldők – két személy – egy-egy
könyvet nyerhetnek. A pályázati szelvényt kérjük kivágni és a borítékra ráragasztani. (Egy borítékban csak egy pályázati szelvény szerepelhet.)
A két rejtvény azonos számú meghatározásait keverve közöljük. A megjelölt
négyzetekbe kerülő betűket folyamatosan összeolvasva Antonim Dvorak cseh zeneszerző egyik híres operájának címét kapjuk. Könnyítésként egy betűt előre beírtunk.

VÍZSZINTES: 1. Szűk utca – Öntörvényű, önrendelkezésű. 7. Megelégel – Kettős
betű. 8. Képkeret – Török kényúr. 9. Szlovák, gúnyosan – Kazal közepe! 11. Portugál,
thaiföldi és gaboni gépkocsijelzés – Páratlan talaj! 12. Csecsemő – Eszes. 14. Helyhatározórag – Kiejtett betű. 15. Cifra épület – Egzakt, precíz. 18. Skót szoknya – Állati fekhely.
19. Becézett férfinév – Kisebb vízfolyás. 22. Eme tárgy – Kutrica. 23. Evés-…, tivornya
– Olvasztókemence. 25. Hideg évszak – Vörös, németül. 27. Szappanmárka volt – Néz,
észlel. 28. Őszi eső jelzője – Kívánság. 30. Állóvíz – Lám. 31. Lupa – Tisztított gyapjúzsír.
FÜGGŐLEGES: 1. Szövetet méretre vág – Gépkocsi. 2. Folyami üledék – Nagyszülő
kedvence. 3. Ellenérték – Szibériai folyó. 4. Központi égitest – Szájat szélesre nyit. 5. Tojásrántotta – Támadás, offenzíva. 6. Európai folyó – Nyurga, daliás termetű. 10. Manilakender – Dolgozik a mozdony. 13. Máshollét igazolása – Égéstermék. 16. Alvilág,
gyehenna – Olajbogyó. 17. Szerves oldószer – Takarékoskodik. 20. Szárított fű – Hawaii
köszönés. 21. Fényrészecske – Bog. 24. Félrevezet, átejt – Kipling elefántja. 26. Csüng –
Eszme, tézis. 29. Megfelelő – Kén és ittrium vegyjele.
Koncz Erzsébet
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ADÁSVÉTEL

ELADÓ 27 ár beltelek Nyomáton, 10 kmre Vásárhelytől. Tel. 0365/444-805.
(4/3651)

ELADÓ Kebelében 1 hektár 50 ár terület,
papírok rendben, megegyezés alapján a
helyszínen. Tel. 0733-699-129. (6/3634)
VASTAG gyertyán tűzifa eladó. Tel. 0740832-007. (6/3679)

ELADÓ vastag gyertyán tűzifa. Tel. 0740570-753, 0745-793-465. (15/3711)
VÁRMEZŐBEN, a főút mellett 4 db
500 négyzetméteres telek eladó kedvező áron. Tel. 00-36-20-334-8629.
(3510-I)
KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0742-866258. (2/3625-I)

ELADÓK nagy fehér fajta, 120-150
kg közötti biodisznók, 8 lej/kg. Tel.
0744-882-031. (5/3725-I)

SZÉKES faluban 8 ár belterület hétvégi
házzal eladó. Érdeklődni Szőcs Máriánál
a 91. szám alatt. (4/3740)

MARÓGÉPET,
fémfűrészt
és
fémforgácsoló szerszámokat vásárolnék.
Tel. 0740-264-838. (2/3734)
ELADÓ kemény tűzifa, 140 lej. Tel. 0758290-241. (1/3750)

ELADÓ Logan autó, 2004-es, 1,4,
benzines,
51000
km-ben,
első
tulajdonostól, jó állapotban. Tel. 0740196-315. (5/3757)
ELADÓ Yamaha Jog robogó jó
állapotban. Tel. 0740-196-315. (5/3757)

ELADÓ ATV, 120 cm3-es. Tel. 0744-615172. (11/3764)

AJÁNDÉKOZOK Marosvásárhelyen egy
2 hónapos, szürke, tigrismintázatú, szép
kiscicát. Tel. 0744-573-699. (12/3765)

LAKÁS

VENDÉGHÁZ kiadó Gyulán, fürdőövezetben. Tel. 00-36-70-363-6817,
e-mail: tarterezia@gmail.com. Interneten megtekinthető: http://alexandervendeghaz.hu (2101-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 0756-214-509es telefonszámon. (3518-I)

KIADÓ teljes berendezéssel ellátott 2
szobás tömbházlakás a November 7.
negyedben, a piaccal szemben, nem
dohányzó személy részére. Havi 200
euró. Tel. 0752-836-269, 0771-426477. (18/3666-I)

ELADÓ 4 szobás lakás a Tudor negyedben (Fortuna). Tel. 0732-530502. (1/3673-I)

KIADÓ hosszú távra egy egyetemista, tanuló lánynak bútorozott garzon a központban. Tel. 0724-198-440.
(12/3706-I)

SÜRGŐSEN eladó IV. emeleti, másodosztályú, háromszobás lakás a
Kövesdombon.
Érdeklődni
a
0265/266-765-ös
telefonszámon.
(2/3719-I)

KIADÓ 3 szobás tömbházlakás a
Budai negyedben. Tel. 0737-036-578.
(10/3731-I)

ELADÓ 2 szobás, külön bejáratú,
II/X. emeleti tömbházlakás a Szabadság utcában. Ára: 43.000 euró, alkudható. Tel. 0771-383-725. (6/3743-I)

ELADÓ Nyárádköszvényesen családi
ház kerttel, mellékhelyiségekkel. Tel.
0365/804-092, 0740-196-315. (5/3757)
ELADÓ 3 szobás magánház, fürdőszoba, 5 ár telek Kibéden, előnyös
áron. Tel. 0755-309-832. (1/3773-I)

MAGÁNSZEMÉLY, sürgősen vásárolok tömbházlakást. Azonnali fizetési
lehetőség.
Tel.
0755-309-832.
(1/3773-I)

A múltba visszanézve valami fáj,
valakit keresünk, aki nincs már.
Elvesztettük azt, akit annyira szerettünk.
Az idő múlik, feledni nem lehet,
szívünk
őrzi
drága
emléked.
Fájó szívvel és soha el nem múló fájdalommal emlékezünk augusztus 3-án a
harasztkeréki születésű CODO SÁNDOR
marosvásárhelyi lakosra halálának 5. évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
Szerető felesége, lánya, fia, veje, menye, unokái családjukkal
együtt, húga, sógora, a rokonok és ismerősök. (11/3659-I)

MINDENFÉLE

GARÁZST vagy fedett parkolóhelyet
bérelnék a Kövesdombon, a Koós Ferenc utca környékén. Tel. 0747-453537. (9/3746-I)
FÉMSZERKEZETI MUNKÁT vállalok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (21361-I)

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag redőnyöket, szalagfüggönyöket,
harmonikaajtókat.
Tel.
0265/218-321, 0744-121-714, 0766214-586. (8/3655)

TAPASZTALATTAL rendelkező kertészmérnök, munkát keresek Marosvásárhelyen és környékén. Tel.
0746-944-303. (9/3638-I)

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

JAVÍTÁS, vakolás, festés, tetőjavítás,
csatornajavítás.
Tel.
0747-816-052.
(1/3608)
FUVART, bútorhordást vállalunk személyzettel, külföldre is. Tel. 0749-543104. (7/3460-I)

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)

VÁLLALUNK
bármilyen
bádogosmunkát, csatornajavítást, tetőkészítést
Lindab lemezzel, ácsmunkát, bármilyen
javítást. Tel. 0757-831-459. (1/3624)

VÁLLALOK szobafestést, mázolást,
lépcsőházfestést, padló-, falicsempe- és
parkettlerakást garanciával. Tel. 0746552-473. (15/3646)

IDŐS, BETEG NŐ mellé besegítő
gondozót keresek a Kövesdombon.
Érdeklődni
a
0770-171-386-os
telefonszámon 10-19 óra között. (4/3756)
MEGBÍZHATÓ CÉG vállal gipszkartozást, festést, kőművesmunkálatokat, lakásfelújítást. Tel. 0749-663-332.
(10/3763-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Büszkén, emelt fővel emlékezünk
KÁDÁR ANTAL egykori országos
bajnok tornászra, marosvásárhelyi olimpikonra.
Amit ő akkor letett az asztalra, azt
mi felvettük és továbbvisszük.
Harminc évvel ezelőtt kísértük
utolsó útjára, de ő azóta is velünk
van.
Borika, Zoltán és Balázs. (9/3730-I)

Szomorú szívvel emlékezünk augusztus 4-én, szeretett édesanyánk, a gegesi ADORJÁNI
DÉNESNÉ halálának 15. évfordulóján. Nyugalma legyen csendes
és békés! Szerettei: János, Amália és Irma. (3/3631)

„Ha lelkünkben lehull egy csillag,
nyomában égő seb fakad,
de vér-rubintól fényes útja
örökre fáj a fény alatt.”
(Wass Albert)
Szomorú szívvel emlékezünk augusztus 3-án drága édesapámra,
VACZKÁN FERENCZRE halálának 30. évfordulóján.
Kinek szíve nemes volt, keze dolgos, élete nehéz volt, álma legyen
boldog. Egyetlen lánya, Ibi, veje,
Sanyi, unokája, Attila, neje, Réka
és a két dédunoka: Mátyás és
Lehel. Nyugodj békében, drága
déditata! (8/3729)

Temető csendje ad nektek nyugalmat, szívünk bánata örökre
megmarad. Üres lett a lakás,
nincs, ki haza várjon, hiába keresünk, sehol sem találunk. Vidám
arcotok nem látjuk többé, drága
emléketek élni fog örökké.
Fájó szívvel emlékezünk a drága
jó szüleimre, augusztus 2-án a
nyomáti NAGY ELLÁRA halálának első évfordulóján, valamint
NAGY JÁNOSRA augusztus 23án, halálának kilencedik évfordulóján. Emléketek legyen áldott,
nyugalmatok csendes! Szerető
lányotok, Hajni és családja, unokátok, Hajnika és családja.
(3/3739)

Szerető szíveddel oly sok jót
adtál, Isten kegyelméből megváltást kaptál. Tested pihen csak az
anyaföld mélyében, emléked tovább él szeretteid szívében.
Könnyes szemmel emlékezünk
augusztus 2-án a drága jó testvérre, nagynénire, a nyomáti
NAGY ELLÁRA. Annuska, Ibolya
és családja, Ernő és családja.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! (2/3738)

Minden mulandó ezen a világon,
mint a harmat a letört virágon.
Csak egy van, ami a sírig vezet:
szívünkben az örök emlékezet.
Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, apósra,
nagyapára, TANÁSZI MIHÁLYRA
halálának negyedik évfordulóján.
Nyugodjon békében! Szerető
családja. (2/3753-I)

„Szívemben minden megy tovább,
titokban úgy vigyáztam rád.
Ezt
nem
tudja
senki,
nem
érti
senki
más.”
Egy éve, hogy itthagytál, drága
gyermekem, DEMZSE LEVENTE.
Nyugodj békében! Szerető édesanyád. (1/3752)

Szeretettel és kegyelettel emlékezünk ZSOMBORI JÓZSEFRE halálának 10. évfordulóján. Nagyon
hiányoztok, anyukával együtt.
Hálával és tisztelettel őrizzük emléketeket. Nyugodjatok békében!
Lányotok, Manyi, vejetek, Gyula
és a család. (6/3758-I)
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Fájó szívvel emlékezünk CSÁSZÁR
ENDRÉRE, 2018. augusztus 4-ére, halálának első évfordulóján.
„Ez a földi élet csak egy futó kaland,
Elbúcsúzni időm talán nem is marad.
Ha síromnál jársz, hozz egy szál virágot,
Hisz szívetekből, tudom, hogy hiányzom.
Szeressétek egymást, s összetartsatok,
Hisz lelketekben én is veletek vagyok.
Ha gyötör az élet, sose csüggedj el,
Hisz az Isten fentről téged is figyel.”
Erre tanítottál, mi megfogadjuk,
lelkedért Istenhez imádkozunk.
Bánatos édesanyja és két testvére. (6/3700)
A múltba visszanézve valami fáj,
valakit keresünk, aki nincs már.
Csak az idő múlik, feledni nem lehet,
szívünkben örök a fájdalom és a
szeretet.
De ő nekünk sosem lesz halott,
mert a jók örökké élnek, mint a
csillagok.
Szomorú szívvel emlékezünk augusztus
1-jére, amikor egy éve itthagyott minket a szeretett férj, édesapa, nagyapa, testvér, OROSZ ZOLTÁN kövesdombi lakos.
Emlékét őrzi szerető felesége, három fia, két menye, öt unokája és két dédunokája. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! (4/3632)

Az emlékezéshez szeretet kell, akit szeretünk, nem feledjük el, szívünk őrzi
drága emlékedet.
Fájó szívvel emlékeztünk OROSZ
ZOLTÁNRA augusztus 1-jén, halálának
első évfordulóján. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes!
Emlékét őrzi sógora, Karcsi és testvére,
Berta, valamint mindazok, akik ismerték
és szerették. Nyugodj békében! (5/3633)

Fájó szívvel emlékezünk FEKETE
MARGITRA halálának 10. évfordulóján. Önzetlen szeretetét féltve őrzi szívében férje, Gyula,
lányai és azok családja. (8/3761-I)

Bánatos szívvel emlékezünk augusztus 3-ára, amikor a kegyetlen
halál elragadta tőlünk a drága jó
férjet, édesapát és nagytatát, id.
GÁBOR JÓZSEF nyugalmazott
tiszthelyettest. Emlékét őrzi bánatos felesége, Borika, fiai: Öcsi
és Attila, valamint azok családja.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! (9/3762)

Minden évben eljön a nap, ami a
szívünkben fájó emlék marad.
Hirtelen halálod megtörte szívünket, örökké őrizzük drága emlékedet.
Fájdalommal emlékezünk augusztus 3-án a marosvásárhelyi
GÁBOR JÁNOSRA halálának 10.
évfordulóján. Bánatos szülei,
testvérei és azok családja.
(16/3770)

Fájó szívvel emlékezünk TIMÁR
TERÉZIÁRA szül. Kari halálának
első évfordulóján. Szerettei.
(2/3774)

ELHALÁLOZÁS
Szeretett Édesanyám,
SIKLÓDI KLÁRA
született Ferencz
élete 89. évében, 2019. július 29én elhunyt.
Temetése augusztus 2-án, pénteken 14 órakor lesz a református
temetőben. (8/3745–I)
Szomorú szívvel tudatjuk az ismerősökkel, hogy a szeretett férj,
apa, após, apatárs, unokatestvér,
SZÖVÉRFFY ISTVÁN
a volt bútorgyár asztalosa,
magyarországi lakos, 2019. július
29-én reggel, több műtét után elhalálozott a kórházban. Temetéséről később értesítünk.
A bánatos család nevében unokanővére. (7/3760-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Megrendülten
értesültünk
munkatársunk, Cocis Zoltán
ÉDESAPJA elhunytáról.
Együttérzésünket fejezzük ki
a gyászoló családnak. Nyugodjon békében! Az Imatex Rt.
munkaközössége. (63918-I)
Megrendüléssel vettünk tudomást barátunk, Szabó József
édesapjának, id. SZABÓ
JÓZSEFNEK
elhunytáról.
Őszinte részvétünk a gyászoló
családnak. Nyugodjon békében!
Carmen
és
Imre.
(15/3769-I)
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Álláshirdetés

A Szovátai Polgármesteri Hivatal – adószám: 4436895 – a
286/2011-es számú, módosított és utólagosan kiegészített kormányhatározat alkalmazási keretszabályzatának 7. cikkelye első bekezdésében a meghatározott, valamint a meghatározatlan időtartamra
meghirdetett szerződéses állás esetében előírt általános feltételeket
teljesítő jelentkezőknek Szováta Város Polgármesteri Hivatala versenyvizsgát hirdet egy megüresedett szerződéses állás – I. besorolású,
szakképzetlen munkás (a Só útja ökoturisztikai park keretében) – betöltésére, a polgármester szakapparátusa keretében.
A pályázati iratcsomót a hivatal székhelyén – Szováta, Fő út 155.
szám, 4-es iroda – lehet benyújtani a hirdetésnek a Hivatalos Közlöny III. részében való megjelenésétől számított 10 munkanapon
belül.
A beiratkozási iratcsomónak a következőket kell tartalmaznia:
a) beiratkozási kérvény az intézmény vezetőjének címezve;
b) a személyazonossági igazolvány másolata;
c) a tanulmányokat, esetleg a szakképesítést igazoló iratok másolata;
d) a munkakönyv és/vagy esetenként annak az iratnak a másolata, amelyből kiderül a szolgálati idő, a szakmai gyakorlat;
e) erkölcsi bizonyítvány;
f) a háziorvos által kibocsátott egészségügyi bizonylat, melyből
kiderül, hogy a jelentkező alkalmas a betöltendő állásra;
g) a születési bizonyítvány és a házasságlevél (esetenként) másolata
h) katonakönyv másolata (ha van)
j) önéletrajz
A versenyvizsgán való részvételhez a jelentkezőknek meg kell felelniük a 2011. évi 286-os kormányhatározat 3. cikkelyében előírtaknak.
Részvételi feltételek:
– tapasztalat nem szükséges
– általános iskolai végzettség
A versenyvizsga három szakaszból áll: dossziéválogatás (legtöbb
két nappal a beiratkozási határidő lejárta után); írásbeli vizsga (a
polgármesteri hivatal székhelyén, a Fő út 155. szám alatt, augusztus
23-án 10 órakor); állásinterjú (augusztus 26-án 10 órakor, a hivatalban).
Az eredményt a versenyvizsga lejárta után, három napon belül
kifüggesztik a hivatal hirdetőtábláján.
A könyvészet jegyzékét a polgármesteri hivatalban függesztik ki.
Bővebb felvilágosítás a 0265-570-218-as telefonszámon, 127-es
mellékállomás.
Fülöp László Zsolt polgármester

A GREEN ÖKOLÓGIAI
ALAPÍTVÁNY
marosvásárhelyi
posztliceális iskolájába a
2019–2020-es tanévre a
következő szakokra lehet
iratkozni:
– általános, laboratóriumi,
radiológiai, balneofizioterápiás és
gyógytornászasszisztens,
román és magyar tagozatra.
Érdeklődni a 0760-663-942es telefonszámon lehet.
(21399)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, GARÁZSKAPUK és egyéb árnyékolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy választékban. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-638. (sz.-I)
TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német REHAU profilokból. Tel. 0265/266-425,
0265/511-439, 0745-379-638. (sz.-I)
A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes körű ellátást biztosít a segélyből (koporsó,
szállítás, balzsamozás, temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534. (20875-I)
PVC TERMOPÁNOK javítása, vasajtók kilincs- és zárcseréje, redőnyök, szalagfüggönyök, rolók szerelése. Tel. 0744-504-536. (63717)
IDŐSGONDOZÓI MUNKA AUSZTRIÁBAN! Tapasztalattal rendelkező, németül jól beszélő, komoly
gondolkodású, KÉPZETT ÁPOLÓKAT keresünk Ausztriába, négyhetes váltásba, hivatalos, szervezett munkára. 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)
BULDOEXKAVÁTOROST alkalmazok kiemelt fizetéssel. Tel. 0743-311-505. (3/3583-I)
A PICK UP CÉG, amely 15 éves tapasztalattal rendelkezik az autó-kiegészítők forgalmazásában, új munkatársakat keres a következő munkakörök betöltésére: RAKTÁROS, ELADÁSI ÜGYNÖK, MARKETINGMENEDZSER/ASSZISZTENS, AUTÓ-VILLANYSZERELŐ. Jelentkezésüket a következő
e-mail-címre várjuk: hr@pick-up.ro vagy a 0771-580-340-es telefonszámon. (63891-I)
MAROSVÁSÁRHELYI CÉG hollandiai munkapontra alkalmaz ÁCSOKAT, ASZTALOSOKAT,
FESTŐT. Tel. 0762-986-532. (21471-I)
MAROSVÁSÁRHELYI ÉTTEREM RECEPCIÓS HÖLGY MUNKATÁRSAT keres. Elvárások: empátia, rugalmasság. Részletekért hívja a 0730-525-535-ös telefonszámot. (63919-I)
CUKRÁSZDÁBA ELADÓT keresünk. Tel.: 0745-668-883. E-mail: jutkams@yahoo.com. (5/3742-I)

ZARÁNDOKOLJUNK EGYÜTT!
Zarándoklatok:
Augusztus 26-31. - Medjugorje
(házaspárok útja, nem csak házaspároknak)
Október 7-12. - Medjugorje
(a szervita nővérek lelki vezetésével)
Október 8-12. - Fatima és környéke, Lisszabon
(ft. Hajlák Attila-István vezetésével)
Jelentkezni és érdeklődni a 0742-698-166-os
telefonszámon lehet. (sz.-I)

MISSISSIPPI SZŐNYEGMOSÓ
Szőnyegmosás, -szárítás professzionális módon.
Rögzített padlószőnyeg mosása helyszíni kiszállással.
Kanapé-, ülőgarnitúra-tisztítás.
Rendelésért és egyéb információkért hívja bizalommal
a 0799-998-899-es telefonszámot. (sz.-I)

A MAROS MEGYEI POSTAHIVATAL alkalmaz személyzetet
Nyárádkarácsonba, Havadtőre. Bővebb információ a
0265/224-300-as telefonszámon vagy a www.posta-romana.ro
weboldalon a Cariere címszónál. (sz.-I)

OLCSÓN TAKARÍTUNK OTTHONÁBAN VAGY CÉGÉNÉL!
Elérhetőség: hétfőtől szombatig 8-18 óra között.
Vihetjük mi a takarítószereket, vagy az ön által választottakkal
dolgozunk.
Rendelkezésére állunk a következőkkel: padló- és
kanapéporszívózás, ablaktörlés + mosás, fürdő, konyha
kitakarítása, padlócsempe és parkett megtisztítása,
helyiségek szellőztetése és illatosítása, ezenkívül kérésre sok
egyéb is. Tel. 0747-927-355. (3584-I)

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.

