
MOGYE-felvételi 
a számok tükrében 

Tegnap késő este, amikor a hosszú vá-
rakozás után a felvételiző diákok és kí-
sérőik izgalma a tetőpontra hágott,
függesztették ki a nagy tömeg miatt
rendkívül nehezen megközelíthető hir-
detőtáblákon az eredményeket, amit
sokan örömmel, mások csalódottan vet-
tek tudomásul. 

Az orvosi és gyógyszerészeti egyetemre fel-
vételiző diákok azzal magyarázták a gyengébb
eredményeket (a fő szakokra ugyanis hatos
átlag körüli jeggyel is felvételt lehetett nyerni),
hogy nehezebbek voltak a tételek, mint a ko-
rábbi években. 

Kérdésünkre dr. Szilágyi Tibor egyetemi
tanár, aki évek óta tagja a tételalkotó bizottság-
nak, azt nyilatkozta, hogy a korábbi évekéhez
hasonló összetételű bizottság az idén is hasonló
nehézségi fokú tételeket állított össze. A kérdé-
sek feltételezték, hogy a diák megtanulta az
egész anyagot, és képes volt logikusan elgon-
dolkozni azon, hogy melyik a helyes megoldás.
Szilágyi professzor továbbra is úgy értékeli,
hogy az Általános Orvosi Kar román nyelvű
képzésére a felvételiző diákok eredményei a
magasabb létszám miatt voltak jobbak. 

Egyébként a román tagozatra 587-en vizs-
gáztak. Az első helyre bejutott diák általánosa
9,64, a tandíjmentes helyekre bejutott utolsó

A Copisa Constructora Pirenaica Rt.
munkásai néhány napja gőzerővel dol-
goznak a 15-ös országúton, a Nagyer-
nye község bejáratához tervezett
körforgalmi csomópont kivitelezésén.
Jelenleg a szegélykövezést, illetve több
sávon is az aszfaltozást végzik.

Bár tavaly decemberre tervezték a nagyer-
nyei körforgalom befejezését, és a kivitelező a
munkálatokkal elég jó ütemben haladt, mégsem
sikerült átadni a közlekedésnek a csomópontot.
Ez a jövő hónapban megtörténik, jelenleg a sze-
gélyköveket helyezik le, és aszfaltozzák a köz-
lekedési sávokat – nyilatkozta lapunknak
tegnap a Copisa Constructora Pirenaica Rt. kép-
viselője, Bria Adrian. Hozzátette: a körforga-

lom ugyan járható lesz a 15-ös országúton, Jedd
felé azonban még nem lehet letérni, hiszen a te-
relőút nem készült el, nincs mire rácsatlakozni.
A körforgalmi csomópontnál végzett munkála-
tok miatt múlt héten torlódás volt Nagyernyé-
nél, a gépkocsik araszolva haladtak, a napokban
azonban már gördülékenyebb lett az autóforga-

Frusztráció 
A civilizáció kezdete óta lázban tartotta a világ legna-

gyobb elméit a kérdés, hogy melyik volt előbb, a tyúk vagy
a tojás? A tudósok most azt állítják: sikerült megfejteni a
talányt, és bizonyos, hogy a tyúk volt előbb. 

A hazai történészek és politikusok között is évszázados
a vita, hogy kik voltak hamarabb Erdélyben: a magyarok
vagy a románok? És ugyancsak évszázados „hagyománya
van” a román–magyar ellentéteknek, konfliktusoknak. A
román nacionalisták főleg a rendszerváltást követően kap-
tak vérszemet, és minden alkalmat kihasználtak, hogy a de-
mokráciának nevezett anarchizmusban uszítsanak. Az
úgynevezett demokrácia évei alatt egymást érték a vad ma-
gyarellenes kampányok, főleg választások idején. És az
esetek túlnyomó többségében sikert is arattak. Most a
„nagy román egyesülés” századik évfordulójának közeled-
tével a téma egyre gyakrabban kerül terítékre.

A napokban örömmel posztolt közösségi oldalán egyik
parlamenti képviselő egy írást, amely szerint „halálos csa-
pás érte a magyar revizionistákat”. Ugyanis magyar tör-
ténészek állítják, hogy a románok voltak előbb Erdélyben.

Az írás arra van kihegyezve, hogy „a centenárium kö-
zeledtével a magyar revizionisták médiaháborúja egyre ag-
resszívebbé, mocskosabbá válik”. A szerző szerint azért,
mert Trianon miatt évszázados frusztráció kínozza őket, és
„képtelenek elfogadni a történelmi valóságot Erdélyről”,
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Marosvásárhely 
ismételten 
a triatlonsport 
európai térképén
Rangos sportrendezvény kezdődött
Marosvásárhelyen: a Transilvania Eu-
ropean Cross Festival 2017 duatlon-
és triatlonversenyeinek helyszíne a
megyeszékhelyi Somostető és Ví-
kendtelep július 27-e és 30-a között. 
____________2.
Ülésezett 
a megyei tanács 
A szokásos tempóban, operatívan zaj-
lott a Maros Megyei Tanács tegnapi
ülése. A meghirdetett 18 határozatter-
vezetből egy pont – a 2016–2020-os
időszakra szóló környezetvédelmi ak-
cióterv jóváhagyására vonatkozó – le-
került a napirendről. 
____________3.
Keresd a helyit!
Első alkalommal szerveztek helyi ter-
mékvásárt tegnap a Romániai Magyar
Gazdák Egyesülete (RMGE) Lapos-
nya utcai székhelyén. A vásáron több
mint tíz Nyárád-, Maros menti, vala-
mint mezőségi termelő kínált tejtermé-
keket, zöldségeket, befőtteket,
szörpöket, valamint finom borokat. 
____________4.
Kevesebb a gólya
Sáromberkén
Az erdélyi, székelyföldi csodák tárhá-
zából kihagyhatatlanok a sáromberki
fehér gólyák. A Milvus Csoport Madár-
tani és Természetvédelmi Egyesület
2006 óta figyeli webkamerával az Eu-
rópa-szerte védett madárfaj egyik ott-
honát.
____________15.

Fotó: Nagy Tibor

Aszfaltozzák a körforgalmi csomópontot Nagyernyénél

A terelőút még nincs kész



lom. 
A Jeddet Nagyernyével összekötő

terelőút építőtelepét 2014 októberé-
ben avatták fel, a kivitelező több al-
vállalkozóval dolgoztat, a munkálatok
ennek ellenére egy évig szüneteltek a
területkisajátítási perek miatt. 

A tervek szerint 29 átereszt, hét
hidat, egy viaduktot építenek a mint-
egy 12 kilométeres terelőúton, ezek
egy része már elkészült. A 15-ös or-
szágúton levő körforgalom az egyik
ilyen csomópont, a másikat a 13-as
országúton építik meg Koronkában (a
Segesvár felé vezető úton). A beruhá-
zás értéke közel 140 millió lej. Már-
cius végén Bria Adrian egy Jedden
szervezett megbeszélésen közölte,
hogy az építkezés mintegy 30 száza-
lékban van készen, azóta viszont

Július 28., péntek:
* 18.30 óra: Botoşani FC – Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK
* 21.00 óra: Concordia Chiajna – Jászvásári CSM Poli-

tehnica
Július 29., szombat:
* 18.30 óra: Bukaresti Juventus – Voluntari FC
* 21.00 óra: Medgyesi Gaz Metan – Kolozsvári CFR

Július 30., vasárnap:
* 18.00 óra: Konstancai Viitorul – Bukaresti Dinamo
* 21.00 óra: Bukaresti FCSB – USK Craiova 
Július 31., hétfő:
* 21.00 óra: Astra Giurgiu – Temesvári Poli ACS
Valamennyi mérkőzést élőben közvetíti a DigiSport, a

DolceSport és a Look TV/Plus.

A mezőgazdaság kihívásairól
Augusztus 6-án, vasárnap a Mezőpaniti Gazdák Egyesü-
lete szervezésében 16 órakor a mezőgazdaság kihívásai-
ról, a támogatási lehetőségekről tartanak előadást, ezt
követően 18 órakor borkóstoló lesz, amelyhez előzetes
bejelentkezés szükséges a 0741-512-473-as telefonszá-
mon.

Mezőkölpényi 
Református Kulturális Napok 

A mezőkölpényi református egyházközség presbitériuma
és a faluközösség augusztus 5-én és 6-án megszervezi a
Mezőkölpényi Református Kulturális Napokat. Szombaton
10 órától Mezőkölpény és Martonvásár csapatai között ba-
rátságos futballmérkőzés lesz. Ezzel párhuzamosan több
bográcsban főzik a gulyást. 13 órakor néptánctalálkozó
kezdődik, majd 19 órától Buksa Dalma Reformáció 500
című és Kelemen Tibor festménykiállítását láthatja a kö-
zönség. Ezt követően díszpolgárokat avatnak, majd nép-
dalénekesek lépnek fel. Vasárnap ünnepi istentisztelet
lesz, ahol a mezőcsávási vegyes kar és a fúvószenekar
szolgál. A gyülekezet a mezőkölpényi ifjúság versössze-
állítását hallhatja. Ezt követően a martonvásári huszárok
a mezőcsávási zenekarral együtt kivonulnak a temetőbe,
majd kopjafát és székely kaput avatnak. 16 órától keresz-
tényzene-koncert lesz, fellép az IMM-PRO, a Gordonka,
a cserefalvi ifisek, a Sófár és Pora Zoli PP. 20.30 órakor
Jakab Roland Attila hegedűkoncertjét hallgathatja meg a
közönség. 

Szent Anna-búcsú Tófalván
Vasárnap, július 30-án délután 6 órától a tófalvi kápolná-
ban Szent Anna-búcsút tartanak. 

TigrisnapoZOO
Újabb izgalmas programra várja július 29-én, szombaton
délelőtt 11 órakor a gyermekeket a marosvásárhelyi állat-
kert. A TigrisnapoZOO nevű rendezvény alatt az oroszlá-
nok kifutója melletti pihenőnél a tigriseknek lehet
meglepetéseket készíteni. Ugyanekkor rajzokat is várnak
Védd meg a tigriseket! témában az állatkertbe, az alkotá-
sokat kiállítják. Bővebb tájékoztatás a jegypénztárnál kér-
hető.

Hírszerkesztő: Mezey Sarolta

Ma SZABOLCS, holnap
MÁRTA és FLÓRA napja.
MÁRTA: héber eredetű, jelen-
tése: úrnő.
FLÓRA: a virágok és a tavasz
istennőjének latin nevéből vált
keresztnévvé.

28., péntek
A Nap kel 

5 óra 57 perckor, 
lenyugszik 

20 óra 59 perckor. 
Az év 209. napja, 

hátravan 156 nap.
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vALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2017. július 27.

1 EUR 4,5656
1 USd 3,8936

100 HUF 1,4944
1 g ARANY 158,0519

IdŐJÁRÁS
Felhőátvonulások

Hőmérséklet:
max. 260C
min. 140C

Megyei hírek

Koronkai Napok
Ma és holnap, szombaton Koronkában falunapokat tarta-
nak. Az ünnepi megnyitó ma, pénteken délután 4 órakor
lesz, ezt követően kulturális műsor kezdődik. Többek kö-
zött fellép a Navara Dance tánccsoport, a Tholdalagi Mi-
hály Általános Iskola diákjai, a Kökényes néptáncegyüttes,
Kóbori Andrea. 20 órakor a Titán együttes koncertezik, 21
órakor Szabó Péter operaénekes szórakoztatja az egybe-
gyűlteket, majd Kristóf Kati & Milán koncertezik. Szomba-
ton délelőtt lovas bemutató és futballbajnokság lesz,
délben karatebemutatóra, majd kulturális műsorra kerül
sor. 15 órakor Takács Mihály néptáncot mutat be, 16 óra-
kor a Kiskorál, 16.30-kor a Csávás Band koncertezik.
18.30-kor Sebestyén Aba operett-előadása kezdődik, 20
órakor László Attila, a Csillag születik tehetségkutató
győztese, 22 órakor a Bojtorján lép fel. A programhoz
gyermeksziget, kézművesvásár, civil szervezetek vására
is tartozik. 

Mezőpanit ünnepel 
Augusztus 4–6. között tartják a Mezőpaniti Napokat. A
rendezvénysorozat 4-én, pénteken 18 órakor néptáncmű-
sorral és táncházzal kezdődik a helyi kultúrházban, majd a
focipályán A Szent Korona és koronázási kincseink nyo-

mában című ismeretterjesztő filmet vetítik. 23 órakor sza-
badtéri diszkó kezdődik. A szombati program reggel 9 óra-
kor a Marosvásárhelyi 9-es Honvéd Huszárezred
mezőpaniti huszárainak lovas felvonulásával kezdődik, a
továbbiakban biciklis körút, majd iskola- és múzeumláto-
gatás is lesz. Délelőtt 11 órakor testvérkapcsolati konfe-
renciára kerül sor magyarországi testvértelepülésekkel a
gyülekezeti ház konferenciatermében. 18 órakor néptánc-
műsor, 20 órakor László Attila, 21 órakor Szabó Előd és a
Titán koncertezik. Vasárnap 11 órakor ünnepi istentiszte-
letre kerül sor a mezőpaniti református templomban, ami-
kor a 40, 50 és 60 éves házasokat is köszöntik. 21.30
órakor a Holdviola (elektro-folk zenét játszó zenekar) lép
fel. Az estet tűzijáték zárja.

Madarasok találkozója 
Augusztus 4–6. között Mezőmadarason tartják a Mada-
rasok 12. találkozóját. A Madaras nevet viselő települések
küldöttségei már péntekre megérkeznek. Szombaton, mi-
után a Pataky–Ágotha Általános Iskola udvarán elhangza-
nak a köszöntőbeszédek, 11 órára istentiszteletre várják a
résztvevőket. Ezt követően megnyitják Czirjék Lajos és
Kusztura Sándor kiállítását. Délután néptánc- és népzenei
előadás lesz, aztán nótákat hallgathat a közönség, este a
Vecker zenekar lép fel. A rendezvényt a vasárnapi isten-
tisztelet zárja. 

RENdEzvéNYEK

A csütörtöki lottóhúzás nyerőszámai
13, 39, 34, 30, 5 + 18 NOROC PLUS: 2 1 9 2 1 4

37, 25, 2, 32, 27, 40 SUPER NOROC: 0 3 4 9 3 9

7, 16, 11, 38, 10, 26 NOROC: 2 8 0 2 6 0 4

Fotó: Nagy Tibor

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő 

hónapra a Népújság szerkesztőségében: 
Marosvásárhely, Dózsa György utca 9. szám, 

2. emelet, 57-es iroda. Borbély Ernő, 
naponta 8-14 óra között, szombat – vasárnap zárva.

Tel.  0742-828-647

(Folytatás az 1. oldalról)

Rangos sportrendezvény kezdődött
Marosvásárhelyen: a Transilvania Eu-
ropean Cross Festival 2017 duatlon- és
triatlonversenyeinek helyszíne a me-
gyeszékhelyi Somostető és Víkendte-
lep július 27-e és 30-a között. A két
évvel ezelőtti Balkán-bajnokság, vala-
mint a tavalyi duatlon-Eb sikeres szer-
vezése nyomán nyerte el a jogot a
Master Ski&Bike Sportklub, hogy egy
méreteiben lényegesen nagyobb ren-
dezvényt lásson vendégül Marosvásár-
helyen, amelyre a sportág nemzetközi
szervezete is elküldte megfigyelőjét.
Több száz versenyző áll rajthoz a világ
mintegy harminc országából, a szerve-
zésben pedig mintegy 200 személy
működik közre, adott betekintést a ren-
dezvény méreteibe a Román Triatlon-
szövetség elnöke. Klósz Péter
hangsúlyozta: nemcsak a nemzetközi
élvonalba tartozó versenyzők állnak
rajtvonalhoz a különböző versenyszá-
mokban, a megméretkezési lehetőség
az amatőrök számára is adott, és tö-
megsport jellege is lesz a fesztiválnak,

a Szász Albert-emlékverseny, valamint
a Drakula éjjeli futóverseny és éjjeli
úszóverseny révén, amelyekre még a
helyszínen is lehet majd jelentkezni.

A Transilvania European Cross Fes-
tival 2017 részletes programja a ren-
dezvény honlapján (www.tecfest.ro)
tekinthető át. (F. A.)

Marosvásárhely 
ismételten a triatlonsport európai térképén

A terelőút még nincs kész

A labdarúgó 1. liga 3. fordulójának televíziós közvetítési rendje

Jobbról: Paul Groves (Európai Triatlonszövetség), Iuliana Rus (Maros megyei sport- és ifjúsági
igazgatóság), Klósz Péter (Román Triatlonszövetség), Claudiu Maior (marosvásárhelyi városháza),
Magyary Előd (marosvásárhelyi helyi tanács), Amza Mărgărit (Sportlife szakmai partner)
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Két kérdés Kövesinek
A 2009-es választásokat vizsgáló parlamenti bizott-
ság csütörtökön úgy döntött, levelet küld Laura Cod-
ruţa Kövesinek, az Országos Korrupcióellenes
Ügyosztály (DNA) főügyészének, amelyben két kér-
dést intéznek hozzá. A kérdések arra vonatkoznak,
hogy mit keresett Gabriel Oprea lakásán a 2009-es
államfőválasztások második fordulójának estéjén.
„Megszavaztuk a levél végleges szövegét. Emléke-
zetből idézem a kérdéseket: ott volt-e az adott idő-
pontban az adott helyen, és amennyiben ott volt, mi
célból volt Oprea úr lakásán. Ezeket a kérdéseket
intézik hozzá a képviselő urak” – közölte a parla-
menti vizsgálóbizottság ülése után Anca Florea kép-
viselő, a testület elnöke. Megjegyezte, a bizottság
tagjai egyhangúlag megszavazták a levél végső szö-
vegét, amelyet azt követően fogalmaztak meg, hogy
Laura Codruţa Kövesi ismételten elutasította a meg-
hallgatáson való részvételt. (Mediafax)

Hat személy előzetes 
letartóztatását kérik az ügyészek

Hat személy előzetes letartóztatását kérik az ügyé-
szek a megvásárolt egyetemi diplomákkal kapcso-
latos ügyben, további kilenc személy ellen pedig
hatósági felügyelet alatt zajlik eljárás – tájékoztat az
Országos Rendőr-főkapitányság. Az aradi Aurel 
Vlaicu és Vasile Goldiş Egyetem tanárainál és diák-
jainál szerda reggel tartott, több mint 100 házkutatás
nyomán 350.000 eurót, különféle iratokat és infor-
matikai eszközöket foglaltak le – derül ki a közle-
ményből. A gyanú szerint több tanár pénz fejében
engedte át a diákokat a vizsgákon vagy a záróvizs-
gán. Az ügyészek azt állítják, számos olyan külföldi
diák, aki nem ért és nem beszél románul, román
nyelven tartott kurzusokat hallgatott, és sikerrel vette
a vizsgákat. A hallgatók ugyanakkor kész állam-
vizsga-dolgozatokat is vásárolhattak.  (Agerpres)

Mintegy 130 ezer csempész-
cigarettát foglaltak le Halminál

A Halmi határátkelő határrendészei 129.600 cigaret-
tát koboztak el, amit egy személygépkocsi dupla
padlójában és üzemanyagtartályában fedeztek fel.
Az autót egy 51 éves román állampolgár vezette. A
vámosok lefoglalták a gépjárművet is. A vámigazga-
tóság közleménye szerint „a kockázati elemzés alap-
ján végzett vizsgálat során a felügyelők erre a célra
kialakított helyeken (a gépjármű dupla padlója, meg-
kétszerezett csomagtartó, üzemanyagtartály, küszö-
bök), az ülések mögött, az ajtókban, a műszerfalban,
a levegőszűrőben, az ülések alatt elrejtve 129.600
darab Jin Ling márkájú, duty-free bélyeges cigarettát
találtak, amit a sofőr nem jelentett be. A 2006/707-
es számú kormányhatározat 653. cikkelyének 2. be-
kezdése értelmében elkobzás céljából lefoglalták a
teljes cigarettamennyiséget, mint ahogy a személy-
gépkocsit is, a sofőrre továbbá 10 ezer lejnyi pénz-
bírságot róttak ki”. (Mediafax)

ezért „Nagy-Magyarország fanatikusai teljes erejükből
kavarni fognak, amíg csak tudnak”.

Állítása szerint annyira „megmérgezték” már a ma-
gyar fiatalokat, hogy gyűlölettel, zsigerből utasítják el
a kézenfekvő valóságot, példának okáért azt, hogy Hu-
nyadi János román volt, és Mátyás király is félig az
volt… 

Ezek után – vonja le a sommás konzekvenciát – nem
is várhatják el, hogy „a legkevésbé tolerált történelmi
igazságot” – miszerint a románok jóval a magyarok
előtt itt voltak Erdélyben és Pannóniában – elfogadják.
Ezért „halálos csapás a magyar revizionistákra nézve”
a magyar történészek megállapítása. Ezek után kérdés,
kiben erősebb a frusztráció?

A magyar–román ellentéteknek, konfliktusoknak va-
lóban „évszázados hagyománya van”. Az is tény, hogy
az erdélyi magyar közösségnek nem ugyanazt jelenti a
„nagy egyesülés”, mint a románoknak. Ám ennél is na-
gyobb igazság, hogy ha már együtt kell élnie a két nem-
zetnek, meg kellene próbálni békében megférni egymás
mellett. Ami az egyszerű emberek szintjén nem is lenne
gond, ha nem lennének a politikusok, akik nem hagyják
békén őket. Politikai megfontolásból folyamatosan bor-
zolják a kedélyeket, és próbálják egymás ellen uszítani
a románokat és a magyarokat. 

Mennyivel demokratikusabb, logikusabb és emberibb
lenne, ha arra koncentrálnának, hogy betartsák azokat
az ígéreteket, amelyeket száz évvel ezelőtt elődeik a gyu-
lafehérvári kiáltványba foglaltak!

Frusztráció 
(Folytatás az 1. oldalról)

Ország – világ

A múlt szombati lapszámunkban
tettük közzé a Maros Megyei Ta-
nács tegnapi ülésének napirend-
jét, olvasóink figyelemmel
kísérhették, milyen határozatter-
vezetek kerültek napirendre. A
szokásos tempóban, operatívan
zajlott a Maros Megyei Tanács
tegnapi ülése. A meghirdetett 18
határozattervezetből egy pont – a
2016–2020-os időszakra szóló
környezetvédelmi akcióterv jóvá-
hagyására vonatkozó – lekerült a
napirendről. Törlését nem indo-
kolták meg. Az összes többi hatá-
rozatot elfogadta a tanács, igaz,
volt egy kis egyeztetési szünet a
tanácsosok bérezésére vonatkozó
határozat elfogadása előtt, tekin-
tettel arra, hogy a törvény értel-
mezésében viták merültek fel. 

vita a bérezési törvény értelmezéséről
Mivel ez volt a „forró” téma, a me-

gyei tanács elnökét, Péter Ferencet arról
kérdeztük, mi is váltotta ki a vitát. 

– A tanácsosok június 30-ig gyűlésdí-
jat kaptak, az új törvény értelmében
azonban havi díjat kapnak, ami nem
lehet nagyobb az elnök bérének 10 szá-
zalékánál. Eddig egy plenáris ülésre és
két bizottsági gyűlésre kaphattak díjat,
most az erre vonatkozó cikkelyt eltöröl-
ték. Az új törvény leszögezi, hogy a ta-
nácsosok juttatása az elnök bérének

maximum 10 százaléka lehet, de nem
szabja meg a maximális ülésszámot. A
jogászok úgy értelmezik, hogy bármen-
nyi gyűlés van, a tanácsosok csak azt a
10 százalékot kaphatják meg. Egyes ta-
nácsosok viszont úgy értelmezték, hogy
a 10 százalékot akkor kapják meg, ha
három ülésen vesznek részt. Végül a ha-
tározattervezetet az előterjesztett formá-
ban fogadtuk el, azzal, hogy a
munkaügyi minisztériumhoz fordulunk,
és véleményt kérünk a törvény alkalma-
zását illetően – nyilatkozta ülés után a
tanácselnök. 
Megduplázódott 
a megyei tanács béralapja 

– A közintézményekben dolgozók bé-
rezését szabályozó idei 153-as számú
törvény július elsejétől lépett életbe.
Ezért a júliusi tanácsülésen kötelező
módon el kellett fogadni azokat a bér-
szinteket, amelyek a megyei tanács és az
alárendeltségébe tartozó intézmények
különböző besorolású alkalmazottaira
vonatkoznak. Ez a törvény igazságossá
tette, kiegyenlítette a béreket. Tekintettel
arra, hogy a tavalyi 794-es alkotmány-
bírósági döntés nyomán bizonyos kate-
góriák béreit megemelték, elég nagy
különbségek voltak különböző kategó-
riák és intézmények között. Most a 153-
as törvény kiegyenlíti a különbségeket.
Van egy maximális szint, éspedig senki-
nek nem lehet nagyobb a fizetése, mint
az alelnöknek, mindenki fizetése ehhez

igazodik. Nagy gond volt, hiszen külön-
böző intézményeink, például a gyermek-
védelmi igazgatóság és a
lakosság-nyilvántartó hivatal alkalma-
zottainak bére között nagy volt a kü-
lönbség. Ezzel az új törvénnyel
kiegyenlítődtek a fizetések, az alkalma-
zottaknak egyforma szintű a bérezése. A
szerződéses alapon dolgozó személyzet
bére is nőtt. Fontos, hogy senkinek nem
csökkent a fizetése, viszont nagyon sok
esetben számottevően nőttek a bérek.
Ma olyan fizetések vannak a megyei ta-
nácsnál, amelyek mindenki számára el-
fogadhatóak kell legyenek. Az
alkalmazottaktól elvárjuk, hogy a bére-
zésnek megfelelő szinten legyen haté-
kony a munkájuk. A béralap a tavalyihoz
képest megduplázódott – fogalmazott a
tanácselnök. 
Lépés 
a komplex hulladékgazdálkodás terén

A tanácsülésen elfogadtak egy intéz-
kedést a szentpáli hulladékkezelő állo-
máshoz tartozó biológiai-mechanikai
válogató (TMB) működtetésének odaí-
télésére. Egy hónapon belül elkészül a
kakasdi válogatóállomás feladatfüzete,
itt is kiírják a versenytárgyalást. Kilenc-
ven napon belül elkészülnek a közpon-
tok begyűjtési szolgáltatására vonatkozó
feladatfüzetek. Remélik, hogy ebben az
évben „bezárul a kör”, és a hulladékgaz-
dálkodást mint komplex szolgáltatást
beindítják. 

Ülésezett a megyei tanács 
Elfogadták a napirenden maradt tervezeteket

Béremelés, külföldi delegáció és a
Víkendtelepre való belépés új
szabályai – ezek voltak a fő napi-
rendi pontok, amelyekről heves
vitát folytattak a képviselők.
Mindezek között is az utóbbi,
amelynek kapcsán civilek is fel-
szólaltak. 

A marosvásárhelyi tanács tegnapi ülé-
sén „élesben” is kipróbálták a tanács
működésére vonatkozó módosított sza-
bályzatot. A képviselők két percre kor-
látozott felszólalási ideje gyakran
kevésnek bizonyult, ezért a POL-taná-
csosok több ízben is diktatórikusnak ne-
vezték a szabályzatot. A magyar nyelven
is felszólaló képviselők hozzászólási
idejét megduplázták. Erre természetesen
nem lenne szükség, ha működne a for-
dítói rendszer – szerk. megj. 

A tanácsosok által megszavazott na-
pirendből több olyan tervezetet „kivet-
tek”, amelyek kapcsán vitákra lehetett
számítani: elhalasztották például az
egyes marosvásárhelyi utcák és terek ha-
gyományos elnevezését tartalmazó tájé-
koztató táblák kihelyezéséről, illetve a
lakóhelyek körüli parkolók licitjéről,
bérbeadásáról szóló tervezeteket. 
Nagyobb bér a köztisztviselőknek

A POL képviselője, Radu Bălaş sza-
vazás előtt közölte: nem támogatja a
béremelést, mivel oda jutnak, hogy köz-
tisztviselők jövedelme meghaladja a ma-
gánszektorban dolgozókét, miközben az
ország gazdasági növekedéséhez utób-
biak járulnak hozzá. Bakos Levente
RMDSZ-es tanácsos felhívta a figyel-
met, hogy az önkormányzati képvise-
lőkre is vonatkoznak jogszabályi
változások, ezeket is bele kellene fog-
lalni a tervezetbe, ugyanakkor a Radu
Bălaş felvetése mentén kijelentette,
„meg kell nézni, hogy a bérnövekedések
milyen terhet rónak a város költségveté-
sére, és ennek függvényében esetleges
módosításokat kell eszközölni”. A POL
másik képviselője, Hermann Mark

Christian szerint az egységes bérezési
törvény nem éri el a kitűzött célját,
mivel a fizetések közötti jelentős egyen-
lőtlenségek felszámolása nem valósul
meg, ugyanakkor továbbra is nagy lesz
a különbség a városi és a megyei önkor-
mányzatnál dolgozók bérei közt. Dr. Be-
nedek Theodora PNL-s képviselő
szerint a törvényes lehetőség adott a
bérek emeléséhez a közigazgatásbeliek
számára, és ezzel a lehetőséggel élni
kell, hiszen a köztisztviselők munkája
nagy felelősséggel jár. Peti András
(RMDSZ) ülésvezető javaslatára, misze-
rint a költségvetés függvényében később
újraértékelik a döntést, a képviselők
megszavazták a bérnövekedést. 
A békés együttélést 
Szöulban tanulnák

Ironikus hangnemben vitatták meg a
képviselők azt a tervezetet, amely négy
képviselőnek biztosít lehetőséget arra,
hogy szeptember 15–21. között Dél-Ko-
reába, Szöulba utazzon a vallások béké-
jéről szóló csúcsértekezletre. A POL
képviselői ellenezték az 5152 dollárba
kerülő utazást. „Értelmetlen és nem he-
lyénvaló ennyi közpénzt elkölteni arra,
ami semmi konkrét hasznot nem hoz a
városnak. Nem vagyunk képesek arra
sem, hogy egyszer s mindenkorra kihe-
lyezzük a kétnyelvű táblákat, és Szöulba
megyünk békés együttélést tanulni?!” –
tette fel a kérdést Radu Bălaş. Hermann
Mark Christian szerint ebből az összeg-
ből korszerűen fel lehetne szerelni egy
iskolai laboratóriumot, Györfi Júlia
(POL) pedig felajánlotta volna a pénzt a
segítő szervezeteknek – már ha őt jelöl-
ték volna e küldöttségbe. Eközben a
képviselők sorra tették a javaslatokat,
végül a tervezetet a többség megsza-
vazta. Eszerint Dél-Koreába utazik Mol-
dovan Călin, dr. Makkai Gergely
alpolgármester, Peti András és Pui Se-
bastian. 
Este 8 óra után nem lehet fürödni

A Víkendtelep szabályzatának módo-
sítása meglehetősen indulatos vitát ger-
jesztett, az ügyben civilek – Venczi

János, a roma közösség egyik képvise-
lője, korábban megyei tanácsos, illetve
Kakasi Mihály, a Rádió GaGa műsorve-
zetője – is felszólaltak. Venczi János arra
reagált, hogy az utóbbi időben a médiá-
ban megjelent hírek szerint főként roma
lakosokról állítják, hogy a Víkendtelep
medencéiben „tisztálkodnak”. Venczi
János szerint azokban az utcákban, ahol
nagy számban élnek romák, nincsen
közművesítés, „talán ez is egyik oka a
jelenségnek”. Javasolta, hogy a testület
fogadjon el mihamarabb határozatot a
Domb, a Remeteszegi és a Hidegvölgy
utcák teljes közművesítéséről. Kakasi
Mihály szerint a fürdőzés este 7 órára
tervezett betiltását legalább egy órával
el kellene halasztani, ugyanakkor kivi-
telezhetetlennek tartotta a Víkend bejá-
ratánál történő poggyászellenőrzést,
vagy azt, hogy az emberek majd speciá-
lis helyeken fogyasztják el az otthonról
vitt élelmet. A Víkendtelepen éveken át
műsorvezetőként dolgozó Kakasi Mi-
hály szerint nehéz a fegyelmet fenntar-
tani egy többezres tömegben (volt olyan
vasárnap, hogy 15.800-an látogattak el
a szabadidőközpontba), szerinte a rend-
fenntartást egy profi cégnek kellene ki-
szervezni. A képviselőket megosztották
a tervezetben szereplő javaslatok, ame-
lyeket ha megszavaztak volna, a szabad-
időközpont területére ezután nem
lehetne bevinni otthonról vitt élelmet,
üdítőt és szeszes italt. A szakbizottsá-
gokban több módosító javaslatot is meg-
fogalmaztak, a plénumban Radu Bălaş
tett még két módosító javaslatot. A POL
képviselőjének javaslatait elvetették, de
„átmentek” a költségvetési, illetve a kul-
turális szakbizottság módosító javasla-
tai. Ezek szerint az este 7 órai zárási időt
8 órára „tolták ki”, és tilos lesz bevinni
az alkoholtartalmú italokat, illetve a be-
vitt élelmet és frissítő italokat csak egy,
a polgármesteri hivatal által kialakított
speciális helyen lehet majd elfogyasz-
tani. A határozat szövegét a prefektúrá-
hoz továbbítják, ha a főispáni hivatal
nem talál benne törvénytelenséget, még
ebben az idényben életbe léphet. 

Városi tanácsülés a megújított szabályzat alapján
Nagyvonalúság és tilalmak

Mezey Sarolta

Antalfi Imola



felvételizőé 7,52 volt, és valameny-
nyi tandíjköteles helyet is a román
tagozatra jelentkező diákok foglal-
hatták el. A magyar nyelvű képzésre
268-an írtak tesztvizsgát, a legjobb
diák 9,15-ös átlagot, a 135. diák
5,61-es átlagot ért el. 

Az egészségügyi asszisztens sza-
kon a román képzés 15 helyére 78-
an jelentkeztek, és 9,84–9,43
közötti átlaggal jutottak be, továbbá
betöltötték a tandíjköteles helyek
többségét is. A magyar képzésre 33-
an tettek vizsgát 9,64–8,97 közötti
átlaggal, és 14 tandíjas helyet fog-
lalhatnak el. 

A Fogorvosi Karon volt a legerő-
sebb a versengés – erősítette meg
dr. Mártha Krisztina előadótanár,
aki hozzátette, hogy a tandíjas he-
lyekre nem jutott be magyar diák,
így 35 tandíjmentes helyre bejutott
hallgatóval kezdik az első évet. A
román nyelvű fogorvosképzésre
155-en felvételiztek, az első bejutó
8,96-os átlagot ért el, a 34. diák
6,83-at. A magyar nyelvű képzés 35
helyére 92-en jelentkeztek, a leg-
magasabb átlag 8,63, az utolsó be-
jutóé 5,42 volt. 

A Gyógyszerészeti Kar iránt volt
a legkisebb az érdeklődés – erősí-
tette meg dr. Donáth-Nagy 
Gabriella előadótanár, majd hozzá-
tette, hogy nem tudják rá a magya-
rázatot. Állásajánlatban, különösen
itt Marosvásárhelyen ugyanis nin-
csen hiány. Ennek ellenére a román
tagozaton meghirdetett 40 helyre
43-an, a magyar nyelvű képzés 40
helyére 51-en jelentkeztek. Mivel a
számuk majdnem megegyezett, a
teljesítményük is hasonló volt, a
román tagozaton 9,88-as átlagot ért
el az első tandíjmentes helyre bejutó,
az utolsó 6,16-ot, a magyar tagoza-
ton 9,85 volt az első és 6,17 az utolsó
helyre bejutó diák jegye. A meghir-
detett tandíjas helyekből hármat
román tagozatra, nyolcat a magyar
nyelvű képzésre jelentkezett diák
foglalt el. Nem tértünk ki a kizárólag
román nyelven induló szakokra,
ahol általában egyharmad vagy
annál valamivel kevesebb százalék-
ban jutottak be magyar diákok. A
felsorolt általánosok az óvások ered-
ményének a közlése után lesznek
véglegesek. Az óvásokat pénteken
du. 2 óráig lehet benyújtani, a választ
hétfőn du. 2 óráig közlik. (b. gy.)

MOGYE-felvételi a számok tükrében 

Első alkalommal szerveztek
helyi termékvásárt tegnap a
Romániai Magyar Gazdák
Egyesülete (RMGE) Laposnya
utcai székhelyén. A vásáron
több mint tíz Nyárád-, Maros
menti, valamint mezőségi ter-
melő kínált tejtermékeket,
zöldségeket, befőtteket, ször-
pöket, valamint finom boro-
kat. 

Marosvásárhelyen már létezik
néhány jól működő kezdeménye-
zés, például a Petry cég által ha-
vonta megszervezett helyi termelők
vására, illetve a közvetlen értékesí-
tés a Fókusz Öko Központ székhe-
lyén. A Romániai Magyar Gazdák
Egyesülete Maros szervezete teg-
nap egy újabb kezdeményezést in-
dított útjára, Keresd a helyit!
címszó alatt. 

A szervezést felvállaló Sikó
László, az RMGE falugazdásza el-
mondta, a cél lehetőséget biztosí-
tani a termelőknek, hogy
közvetlenül találkozzanak a vásár-
lókkal, és így alakítsák ki a vásárlói
körüket. A vásárlóknak pedig, hogy
helyi termékekhez jussanak úgy,
hogy megismerik az embert, aki azt
előállítja. 

– Sajnos a tapasztalat azt mutatja,
hogy a helyi piacokról egyre inkább
kiszorulnak a termelők. Nekik is rá
kell jönniük, hogy olyan világot
élünk, amikor oda kell figyelni a
megjelenésre, az arculatra, a termé-

keik népszerűsítésére – jegyezte
meg a szervező. A tegnapi vásáron
tizennégy kistermelő kínálta élelmi-
szereit, bár többen jelentkeztek,
most, az első alkalommal ekkora
teret tudtak erre a célra biztosítani.
Sikó László rámutatott, az időpont,
azaz a csütörtöki nap kiválasztása
nem véletlenszerű, hiszen Marosvá-
sárhelyen ezen a napon tartották a
vásárokat, így ennek jegyében ez-
után is ekkor kerül majd sor he-
tente-kéthetente újabb alkalomra.
Előreláthatólag két hét múlva több

termelő lesz majd jelen, szeretné-
nek kézműveseket is bevonni a kez-
deményezésbe. 

A termelők egy részével már ta-
lálkozhattunk más vásárokon is, de
akadtak olyanok is, akik első alka-
lommal vitték vásárra a kétkezi
munkával előállított finomságokat.
A nyárádkarácsoni, nagyteremi, il-
letve mezőmadarasi gazdák igazi
házi, zamatos zöldségeket kínáltak,
de lehetett válogatni a Koronkán,
Székelyhodoson, illetve a kebelei
Cseh tanyán készült ízletes szörpök,
lekvárok között is. Mintegy külön-
legességnek számított a tejtermék-
mustra, hiszen itt olyan fiatal
termelők sajtjait is meg lehetett kós-
tolni, akik nem vettek még részt

helyi termékvásárokon.
A görgényüvegcsűri
Bálint Imre Balázs asz-
talánál három hónapig
érlelt kézműves sajto-
kat lehetett megkós-
tolni. A kínálatban
ezúttal natúr, illetve tar-
kaborsos kézműves sajt
szerepelt, otthon vi-
szont már érlelődik a
köményes, kakukkfü-
ves, bazsalikomos vál-
tozat is. A fiatal gazda
elmondta, öt éve kerül-
tek ki Magyarországra,
ahol a feleségével
együtt tejfeldolgozó
üzemben dolgoztak, ta-
valy viszont hazatértek,
és úgy döntöttek, ezen
az úton mennek tovább,
felhasználva mindazt a
tudást, amire az anya-
országban szert tettek.
Görgényüvegcsűrön

egy kis műhelyt alakítottak ki, és a
saját állataiktól származó tejet dol-
gozzák fel, naponta harminc litert,
a sajtot pedig a szászrégeni piacon
értékesítik. 

A székelykáli Mihály Éva aszta-
lánál különféle ízesítésű füstölt saj-
tokat, olvasztott sajtot, valamint jó
vastag tejfölt lehetett kóstolni, vi-
szont a kóstolásból általában vásár-
lás lett, olyan finomak voltak a
termékek. 

A tegnapi vásáron egy magyaror-
szági, tejfeldolgozásra szakosodott
cég gyakorlati bemutatót tartott, a
tejből a helyszínen készítettek több-
féle ízesítésű sajtot. 

Sikó Lászlótól megtudtuk, az
RMGE Maros szervezetének egy
pályázat keretében sikerült megvá-
sárolni egy kis tejfeldolgozó beren-

dezést, ezzel zajlott a gyakorlati be-
mutató. Mint mondta, sajnos a tej-
nek nincsen ára, ezért segíteni
szeretnének a gazdáknak, hogy ha
már a tej értékesítéséből nem tud-
nak megélni, tejtermékeket állítsa-
nak elő, mert erre, úgy tűnik, van
kereslet. A tejfeldolgozó berende-
zést ezért bérelni lehet majd hat hó-
napra-egy évre, hogy a gazdák ez
idő alatt elinduljanak egy úton, ki-
alakítsanak egy vásárlókört, és
amint ez megtörtént, akkor esetleg
megvásároljanak egy saját berende-
zést. 

Az anyaországiak többféle sajt-
különlegességet, gyümölcsös jog-
hurtokat, mazsolás krémtúrót
hoztak, a látogatók sajnálatára vi-
szont ezeket csak kóstolni lehetett,
megvásárolni nem. 
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Menyhárt Borbála

(Folytatás az 1. oldalról)

Újabb termékvásár Marosvásárhelyen
Keresd a helyit!

Az Európai Bizottság első alelnökével, Frans Tim-
mermansszal tárgyalt szerdán Brüsszelben Tudorel
Toader igazságügyi miniszter – tájékoztat a szaktárca. 

Az egyeztetésen az Együttműködési és Ellenőrzési
Mechanizmussal kapcsolatos fejleményekről, illetve
az igazságszolgáltatási törvénycsomagról esett szó. 

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető
ismertette azokat az intézkedéseket, amelyeket az EB-

nek tett utolsó, július 12-ei jelentés óta foganatosított
a kormány. Beszélt a kormánytagok magatartási kó-
dexének kidolgozásáról és elfogadásáról, a Szervezett
Bűnözés és Terrorizmus Elleni Ügyészségen megüre-
sedett főügyészhelyettesi tisztség betöltésére javasla-
tokat tevő ügyészek kijelölését célzó eljárásról, illetve
az iskolákban való jogi oktatással kapcsolatos meg-
állapodásról is. 

Rendszeresítenék az egyeztetéseket

„Először részesülnek Romániá-
ban diákalapú, úgynevezett fejkvó-
tás állami támogatásban
októbertől azon történelmi magyar
egyházaink lelkészképzői, amelyek
nem állami rendszerben szervezik
az oktatást, ugyanis az RMDSZ
által kidolgozott erre vonatkozó
törvény megjelent a Hivatalos Köz-
lönyben. A szövetségnek a kor-
mánykoalíciót alkotó pártokkal
kötött parlamenti megállapodása
eredményeként könyvelhető el az a
tény, hogy kezdeményezésünket
egyhangúlag fogadták el a képvi-
selőház és a szenátus döntőhozó fó-
rumai” – mutatott rá Szabó Ödön,
az RMDSZ képviselőházi frakció-
vezető-helyettese, a szövetség ok-
tatásügyi szakembere. Szabó Ödön
Bihar megyei képviselő elmondta,
hogy az RMDSZ a történelmi ma-
gyar egyházak képviselőivel közö-
sen dolgozta ki a törvény-
kezdeményezést az elmúlt évben,
amelyet a parlamenti procedúrák
miatt idén újból iktatnia kellett az
alakulatnak.

„Történelmi magyar egyházaink
ugyanúgy megmaradásunk záloga,
mint iskoláink, kulturális intézmé-
nyeink, a döntéshozó fórumokon
való képviseletünk. Erős protes-
táns, református, evangélikus, uni-
tárius gyülekezetek nélkül az
erdélyi magyarság megmaradásá-
nak esélye jelentősen kisebb volna.
Ezért is fontos a szövetség szá-
mára, hogy minden lehetséges esz-
közzel segítse egyházaink

működését, a magyar lelkészután-
pótlás biztosítását. Kezdeményezé-
sünk, amely tegnap jelent meg a
Hivatalos Közlönyben, azért jelent
nagy előrelépést, mert kifejezetten
a kisebbségi egyházak lelkészkép-
zésének állami támogatását oldja
meg. A többségi egyház esetében a
papképzés az állami oktatási rend-
szerben zajlik, így eddig is része-
sült fejkvóta alapú állami
támogatásban. Történelmi egyhá-
zaink, főként a protestáns lelkész-
képzés, nem állami rendszerben
szervezik ezt az oktatást, önálló
rendszerben képezik a lelkészeket,
így mostanáig számukra nem biz-
tosított állami finanszírozást a tan-
ügyi törvény. Az RMDSZ
törvénymódosításának köszönhe-
tően a következő egyetemi tanévtől
a Protestáns Teológiai Intézet is ré-
szesül ebben a finanszírozásban” –
magyarázta Cseke Attila, az
RMDSZ szenátusi frakciójának ve-
zetője. Hozzátette: „a szövetség
parlamenti munkájának eredmé-
nyeként módosító indítványunkat
sikerült még a tavaszi ülésszak
vége előtt elfogadtatni a szenátus
plénumával, amely végső döntés-
hozóként szavazott a kérdésben. Ez
azért fontos eredmény, mert lehető-
ség nyílt arra, hogy már a 2017–
2018-as tanévben állami
támogatást kapjon a magyar lel-
készképzés, nem kell erre újabb egy
évet várni” – magyarázta Cseke
Attila, az RMDSZ szenátusi frak-
ciójának vezetője.

„A törvény a következő egyetemi
év kezdetétől érvényes, ez a mi ér-
telmezésünkben azt jelenti, hogy ok-
tóber 1-jétől már alkalmazni kell. A
következő lépéseket a Tanügymi-
nisztériumnak kell megtennie annak
érdekében, hogy végezze el a szük-
séges felméréseket, és különítsen el
pénzkeretet ezen lelkészképzők fi-
nanszírozására, amelyet egy minisz-
teri rendeletben szabályozhat” –
taglalta Szabó Ödön, az RMDSZ
Bihar megyei törvényhozója, a kép-
viselőház oktatásügyekért felelős
bizottságának alelnöke. Kiemelte,
hogy a Hivatalos Közlönyben meg-
jelent az RMDSZ egy másik fontos
módosító javaslata is, amely előírja
ezentúl, hogy amennyiben egy tele-
pülésen különböző okokból adódóan
nincs elfogadott iskolahálózat, 
a Tanügyminisztérium rendelettel
előírhatja ezt. „Azért volt fontos be-
vinni egy ilyen jellegű módosítást a
tanügyi törvénybe, mert sok esetben,
mint például Marosvásárhelyen,
rosszindulatból vagy gondatlanság-
ból nem hagyták jóvá az iskolaháló-
zatot, így az különböző
nehézségekhez vezetett, hiszen a
szakminisztériumnak nem volt sem-
milyen jogi eszköze, amellyel meg-
oldja a helyzetet. Javaslatunkban azt
kértük, hogy amennyiben helyi szin-
ten nem hagyják jóvá az iskolaháló-
zatot, a szakminisztérium rendelettel
tudja ezt szabályozni. Így elkerülhe-
tőek az olyan esetek, mint amelyek
Marosvásárhelyen alakultak ki” –
összegzett. (közlemény)

Állami támogatásban részesülnek 
a történelmi magyar egyházak lelkészképzői

Sajtkóstoló sajtósok Fotó: Karácsonyi Zsigmond

A nagymama paradicsoma

Nőtt az illegális határátlépési 
kísérletek száma

A 2016-os év első hat hónapjában jegyzett 163-ról az idei első fél évben
947-re nőtt az illegális határátlépési kísérletek száma a román–magyar ha-
tárnak a nagyváradi területi határrendészeti felügyelőséghez tartozó sza-
kaszán – nyilatkozta csütörtökön a felügyelőség vezetője, Marin Bondar.
Bondar szerint a számottevő növekedés azzal magyarázható, hogy a ma-
gyar–szerb államhatáron emelt kerítés miatt a migránsok Románián ke-
resztül próbálnak a schengeni országokba jutni. A legtöbb illegális
határátlépési kísérletet Arad megyében jegyezték, az itteni határszakasz
esik ugyanis a legközelebb a temesvári menekültközponthoz. Nagylaknál
42 csoport (összesen 211 személy), Tornyán pedig 12 csoport (81 sze-
mély) próbált meg átjutni a határon. A Bihar megyei határátkelők közül a
borsit választották a legtöbben. Az elfogott 947 migráns közül 509-en
iraki, 154-en szíriai állampolgárok voltak, a többiek Pakisztánból, Iránból,
Afganisztánból, Indiából vagy Törökországból érkeztek. A legtöbb határ-
sértő – 617-en – a zöld határon, 289-en teherautókba rejtőzve, 41-en pedig
hamis úti okmányokkal kíséreltek meg Romániából Magyarországra jutni.
A zöld határon próbálkozókat 39 embercsempész segítette. (Agerpres)



(Folytatás július 21-i lapszámunkból)
Bolyai írásai közt található egy följegyzés,

amelynek első sora: „Kiáradást mi okoz?”
Ennek a néhány oldalas jegyzetnek sem is-

merjük a történetét. Mi célból vetette papírra
kérdés-felelet formában azokat a tudnivaló-
kat, amelyek a folyószabályozás kapcsán bár-
hol felmerülhetnek? Első feltételezésünk – a
német szakkifejezések okán – az, hogy egy
német nyelvű szakkönyvből fordította a rövid
kis katekizmust. A tanulmány megírásának
indítéka és keltezése csak feltételezhető. De
ha betekintünk a korabeli krónikákba, feltű-
nik a szinte évente megismétlődő árvíz. 

Habár az árvizekkel szembe kellett nézze-
nek a települések, Bolyai Farkas korában
nem foglalkoztak szervezetten nagyarányú
folyószabályozással, mert a folyószakasz
többnyire annak a magánbirtokosnak a tulaj-
donában volt, akinek a földjeit átszelte. Ő
építhetett a folyón vagy a partján hidat, mal-
mot, kikötőt, sőt vámszedői joga is volt. A ka-
nyargós folyók, a mederfenék
szabálytalansága a tutajosokat ugyan akadá-
lyozta munkájukban, a folyóparti birtokoso-
kat azonban nemigen érintették ezek a
gondok. Áradáskor a helyzet megfordult,
ilyenkor a kár tetemes része a partok mentén
húzódó birtokokat érte. Az áradásveszély
szinte évről évre megismétlődött, néha évente

több ízben is, de a hegyvidékeken tavasszal
szinte elkerülhetetlen volt. 

Korabeli feljegyzésekből tudjuk, hogy Bo-
lyai korában a Maros komoly pusztításokat
végzett szinte a teljes folyómeder mentén. Te-
kintettel arra, hogy az árvizek a hidakat is el-
mosták vagy tönkretették, a városiak
komolyan elgondolkodtak egy ellenálló,
szakszerűen megépített híd építésén. Mivel
korának leghíresebb ezermestere – Bodor
Péter – ekkor Marosvásárhelyen élt, szinte
adódott az a lehetőség, hogy Bodorral tervez-
tessék meg a hidat. 

„1821-dik esztendőben volt hallatlan nagy
árvíz által a Maros vize anyaárkán és ugyan-
csak a Marosnak edgyik nagy ágán lévő nagy
és igen költséges két hidaink elrontattatván,
ezek közül a nagyobbik híd ugyancsak a
Bodor Péter rajzolatja és pallér gyanánti fő-
ügyelete alatt még az őszen nagyobb részin
bevégeztetett, és járhatóvá tétetett ugyan, de
a két vége a dereka szerént való folytást
kíván, megfedetése is hátra vagyon. Úgy az
híd védelmezésére kívántató jéghasíttók is,
nem különben az előbb említett híd is, vala-
mint a vámos hidunk is, mely is mind a régi-

ség mind az említett árvíz által megrongál-
tatott, és a rajta való járás szinte félelmes,
vagy jó móddal való újíttást kívánnak, vagy
merőbe való építtések rövid időn belül szük-
ségessé válik.”9

Bodor Péter hídját az 1900-as évek elején
cserélték ki egy vashídra. 

Az árvízvédelem kérdése tehát egyre köz-
érdekűbb lévén, másik feltételezésünk, hogy
az Aranka György létesítette Nyelvmívelő
Társaság valamely füzete, vagy az Erdélyi
Múzeum, vagy egyéb korabeli kiadványban
kívánta közreadni azokat az egyszerű észre-
vételeket és módszereket, amelyekkel kisebb
folyóvizek szabályozását el lehet végezni. 

Íme a tanulmány kérdéscsoportjai – avagy
tartalomjegyzéke (szerző összeállításában):

I. Kiáradást mi okoz?
II. Mi késlelteti a vizet?
III. Mi sebesíti a vizet?
IV. Mi a Stromgränze? 
V. Mivel lehet a törpe partokat emelni?
VI. Mivel lehet ostromlott partokat oltal-

mazni?
VII. Mivel lehet szigetet vagy partot elhor-

dani?
VIII. Mivel lehet egy görbe partgübübe fö-

venyt hordani?
IX. Milyen fából készüljön a zsilip?
Bolyai nyilván feladatának tekintette a leg-

szakszerűbb, leghasználhatóbb, legegysze-
rűbb megoldásokat adni. 

A válaszokat szinte mindenik kérdésre az
áramló folyadékok fizikai törvényszerűségei
adják meg. Ezen témakör legjelesebb kutatói
a Bernoulliak voltak. Daniel Bernoulli fek-
tette le a folyadékok áramlásának törvényét,
miszerint minél nagyobb a folyadék áramlási
sebessége, annál kisebb a folyási irányra me-
rőlegesen (pl. a part falára) ható nyomás. Bo-
lyai Farkas a fizika törvényeinek, így a
Bernoulliak10 munkásságának alapos isme-
rője volt. A tanulmányban feltett kérdésekre
szakszerű, tömör, használható magyarázato-
kat adott, amiben érződik saját gyakorlati ta-
pasztalata is.

I. „Kiárdást mi okoz?
1. Ha akár a felső vidéken omlott zápor,

akár az elázott földre hulló eső, akár a hirte-
len (déli szélen, vagy esőn) olvadó hó, akár
más, feljebb megáradt patakok (de nagy víz
nem változik meg erre) /miatt?/ több foly bé,
mint ami lefolyhat az árkon. Itt a lefolyást kell
sebesíteni, s a martokat emelni, kivált, ahol
hibásak, kiromlott törpék faschniákkal vagy
két kert közé tömött agyaggal, vagy kovács-
csal.11

2. Ha nagy szél fúj szembe.

3. Ha egy más, hatalmasabb, nehezebb s
sebesebb (talán éppen akkor megáradt) víz
szakad be; (kivált ...angulusra 12) mert akkor
ez annak árkába foly, s kergeti fel azt, s mint
egy gát, úgy puffasztja fel.

4. A gátak, amelyek nem úgy vannak csi-
nálva, hogy több helyeken kapu legyen, me-
lyeken a víz olykor kimehessen, sőt maga az
áradt víz emelje fel (egy vízen úszó alkotmány
által vagy másképpen) szokás így is s az is jó.

5. Ha fölül elébb indul a jég, s alól meg-
akadt, a jég alá is menve, sat.

II. Mik késleltetik a vizet?
1. A Scopcutirozás /kiolvashatatlan német

szöveg/ – a víz ereje a partok további rontá-
sán dolgozik s sebességét veszti.

2. Az igen keskeny árok, mivel a frictio13

nagy, az effektus szerint van.
3. Az igen széles árok, amennyiben lete-

rülve a víz nagy frictiót kap, sebességét el-
veszti, s fövenyszigeteket, folyódásokat rak, s
instabilis az árok feneke mindennek.

4. Ha az esés kisebbíttetik vagy fent feneke

leszállításával, vagy alatt, feneke emelődésé-
vel. Tulajdonképpen elébb, mikor a keske-
nyebb árok szélesebbre nyílik, a víz leszáll, s
nagyobb esést kap csak ebben a tekintetben. 

III. Sebesítik a vizet.
1. Az egyenes út, a kígyóknak általvágása,

mely kevés kezdettel s eligazító csapógátak-
kal megeshetik.

2. Ahol két víz egybeszakad, hegyes szögre
kell vinni.

3. Ha az esés nagyobbodik
IV. Mi a Stromgränze? 
1. Az elromlott part felett és alatt kell meg-

mérni, s a két szélesség summájának fele.
2. A víz szélesedik s mélyül hova tovább, két

bészakadt ügyes víz között mondatik Sträm-
lengennek (folyamhossz), s széle s mélysége
(mely leginkább egyforma, ott az esés teendő
által) neveztetik normal breite, tiefenek ( nor-
mális szélesség, mélység). A víz sebessége
sokmint mérődik valamely helyen meg. 

3. Az írt helyen Normalgeschwindigkeit 
(megszokott sebesség) After Armnek hívatik,
mely visszatér a főfolyóba, Wahrer Armnak,
( a valódi folyóág) amely kiszakadt belőle, s
többé vissza nem szakad, amaz az áradáson
semmit nem segít.

V. Mivel lehet a törpe partokat emelni?
Faschniákból csinált Deckerverckel (a fo-

lyópart védőburkolata) 
VI. Mivel ostromlott partokat oltalmazni?
Schütz Bohnernnel (védelem, oltalom)
VII. Mivel szigetet vagy partot elhordani?
Treibbohnernnel, s aztán (ha a víz nem

sós) Az új földet be kell fűzzel, nyárral plán-
tálni.

(Folytatjuk)

Bolyai Farkas folyószabályozási, árvízvédelmi tanulmánya
„Kiáradást mi okoz?”

Oláh Anna

A régi Bodor-híd Marosvásárhelyen

Marosvásárhelyi látképek Bolyai korában

9 A Bodor-híddal kapcsolatos – néha anekdotaszerű – közhiedelmet Pál-Antal Sándor aprólékos levéltári kutatásokkal tisztázta: http://www.e-nepujsag.ro/op/article/bodor%C3%A9-volt-e-bodor-
h%C3%ADd; 10 Bernoulli, Daniel (1700–1782) svájci orvos, fizikus és matematikus. Legfontosabb eredménye a stacionárius áramlásra vonatkozó Bernoulli-egyenlet ; 11 kavics; 12 azaz szögre a főáramra;
13 súrlódás
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Induljunk Anna-nap elébe Juhász Gyula
egyik legszebb versével, a Nyárral!

A távol csillagok oly szőke fénnyel égnek.
(Annára gondolok, ki szőke s messze rég.)
Kaszálók illatát üzenik esti rétek.
(Annára gondolok, emléke enyhe, szép!)

A nyár ragyog, lobog. Pipacsosok a rétek.
(Annára gondolok, ó én letűnt nyaram.)
Őszünk be közeleg, falevél földre téved.
(Annára gondolok és siratom magam!)

És néhány vásárhelyi emléknappal.
106 éve, 1901. július 19-én született Ma-

rosvásárhelyen Veress Zoltán vegyészmér-
nök. Oklevelet a budapesti műegyetemen
szerzett 1925-ben. Kidolgozta a tűzálló üveg
gyártását. A rádióadócsövek gyártásához
szükséges, fémekkel forrasztható üvegek elő-
állításának megoldásáért Kossuth-díjat ka-
pott. Budapesten hunyt el, 1965-ben. A
tűzálló üveg gyártására 1940-ben megalapí-
totta a Karcagi Üveggyárat. A jelenlegi Be-
rekfürdő területén található gyár már nem
üzemel. Emlékét e gyárnak polcomon őrzöm:
egy nagyszerű, virágszirom mintázatú vázát.

103 évvel ezelőtt, 1914. július 14-én szü-
letett Marosvásárhelyen Oroszlány István
mérnök. A magyarországi Növénytermesztési
Kutató Intézet, a Szarvasi Öntözési Kutató
Intézet, majd a Gödöllői Agrártudományi
Egyetem tanszékvezetőjeként a nagyüzemi
öntözés formáinak kidolgozója volt.

51 éve, 1966. július 21-én halt meg Buda-
pesten a marosvásárhelyi születésű ifj. Hints
Elek orvos, orvostörténész. Szakírói tevé-
kenysége a szülészet-nőgyógyászat tárgykö-
rére és az orvostörténetre terjedt ki.
Foglalkozott a Bolyaiak betegségeivel s a kö-
zépkor orvosi ismereteivel. (Id. Hints Elek
orvos, kórházigazgató mint a Bo-
lyai család rokona kezdemé-
nyezte Bolyai Farkas és János
exhumálását és közös sírba teme-
tését.)

45 éve, 1972. július 23-án az
USA pályára állította a Landsat-
1-et. A közel sarkköri pályán
mozgó műhold célja a Föld vizs-
gálata, információk szolgáltatása
mezőgazdasági, erdőgazdálko-
dási, ásványtani, geológiai, víz-
ügyi, óceanográfiai és
környezetszennyezési jelensé-
gekről. Azóta látjuk tisztán a ter-
mészetet romboló ember szörnyű
bűnlajstromaként bolygónk el-
pusztuló tájait.

Július 23-áról 24-ére virradó-
lag lép a Nap az Oroszlán je-
gyébe. Az írott történelem
hajnalán az oroszlán nemcsak
Afrikában volt honos. A fekete
földrészen kívül Dél-Európától
Indiáig mindenütt nagy számban
élt. Az óriásmacskát nemcsak
azért irtotta az ember, mert a
bőrét és a nyájait féltette tőle.
Oroszlánt ölni egykor a férfias-
ság próbája volt, a törzsön belül
hatalmat igénylők rituális kötele-

zettsége, ami a vadászmódok és fegyverek tö-
kéletesedésével királyi passzióvá süllyedt.
Így pusztult ki e királyi vad gyorsan civilizá-
lódó eurázsiai élőhelyein. Mielőtt azonban ez
bekövetkezett volna, mint a királyok állata és
az állatok királya jelképpé nőtt, és mivel a ki-
rályság intézményét égi eredetűnek hirdették,
a királyok pedig a Nap fiának tekintették ma-
gukat, az aranysörényű ragadozó napjelképpé
lett. Mint ilyen, nemcsak a szakrális és profán
művészetekben jutott főszerephez, de ott is,
ahol élő oroszlánt nem láttak soha. Jó példá-
nak álljon itt a román pénz neve.

Egyiptomban a Nap-istennő egyik megje-
lenési formája az oroszlánfejű Szekhmet, a
háború istennője volt, de ábrázolták Íziszt is
oroszlánfarokkal. A brahmanista mitológiá-
ban Síva feleségének harcias alakja – ekkor
Durga a neve – szintén oroszlánon lovagol.
Egyiptomi eredetű képzet szerint a túlvilági
kapukat is oroszlánok vigyázták. Oroszlán-
ölő naphérosz volt a sumer Gilgames, a zsidó
Sámson, a görög Héraklész, a perzsa Rusz-
tem. Héraklész, amikor első munkájaként le-
győzi a nemeai oroszlánt, felölti annak
lenyúzott bőrét, miáltal maga is oroszlánná,
azaz királlyá, a nyárban uralkodó Nappá
válik.

Az oroszlán ezért válhatott a lángsörényű
Nap jelképévé. S helyet kapott a zodiákus
csillagképei között is. Az Oroszlán csillagké-
pet az állatöv „királyának” tekintették. Leg-
fényesebb csillaga a nappályán trónoló
Regulus, magyarul „Királyfi”.

26. Anna-nap. A bibliai név jelentése: kel-
lem, báj. A katolikusok Szűz Mária édesany-
ját tisztelik benne. Kultusza a XIII-XIV.
században terjedt el Európában, amikor a
misztikus isteneszme iránt megcsappant a fi-
gyelem, és az evilági boldogulás vágyának
kísérőjeleként Jézus ember volta felé fordul-
tak a hívők.

Ruccanjunk ki mi is Kányádi Sándor

Tusnádfürdőn írt A Szentanna tónál versével
Erdély legszebb tavához.

Hajdanában, régen,
mesék idejében
valami jó tündér
erre röpültében,
a gyönyörűségtől
kiejtett egy könnyet,
egy gyémántcsepp könnyet.
És az a csepp gyémánt
épp a hegytetőre
hullott s azonnyomban
tó válott belőle.
De jó is te tündér,
hogy erre röpültél,
s erre röpültödben
könnyet is ejtettél
s hogy abból a könnyből
ez a szép tó válott, 
hadd erősödjenek,
hadd gyönyörködjenek
benne a munkások!

A vers keletkezésekor 1954-et írtak: új le-
gendákat kellett költeni a régiek helyett. S aki
nem állt kötélnek… 

Emlékszem, édesapám mesélte, hogy a
’40-es évek végén nem a medvéktől, de má-
sodik világháborús hegyekben rekedt „hara-
miáktól” – vö. Kovács György Ozsdola
leánya 1959-ben (!) megjelent …regényével
– féltették a tó környékén táborozókat. 

Aztán a ’70-es évek …történéseit már mi
magunk viseltük el. Akkor minket kiáltottak
ki haramiáknak...

A ’90-es évek elején képzőművészeti per-
formance-ok helye.

A kis Szent Anna-kápolna csak ezek után
épült újra, s szentelődött fel. Ahányszor ott
jártam, szinte szakrálisan megmosakodtam
vizében.

Mára? Be akarják tiltani a fürdőzést is a tó
körül. Meg a part melletti sütögetéseket.
Okuk van rá. Vize csekély mértékben képes
az öntisztulásra.

A fürdőzők naptejjel s kozmetikumokkal
telítik vizét. A piknikezők akár
egész nap kint tartózkodnak,
megfelelő számú illemhely hiá-
nyában az ürülékük a tó vizébe
kerül; ha nem is azonnal, akkor
az esővel vagy hóolvadással. Az
esőhordalék utolsó szűrője a víz-
part előtti füves rész lenne, amely
rendszerint kiszárad. Emiatt ott
nincs, ami megszűrje a kráter fa-
láról érkező hordalékot, így az
akadálytalanul a tóba kerül – je-
lentősen hozzájárulva a feltöltő-
déshez is.

Úgy fejlesztenék a Szent
Anna-tó környékét, hogy közben
óvják a természeti látványossá-
got. Felújítanák az ösvényeket
mind a tó körül, mind a Mohos-
tőzeglápban. A fejlesztésben a
horvátországi Plitvicei-tavakat
tekintik mintának. Olyan látvá-
nyosságként szeretnék meg-
őrizni, amelyet látogatnak, de
nem veszélyeztetnek a turisták.

Pipacsos rétek s a Mohos-láp
bűvöletében, maradok kiváló
tisztelettel.

Kelt 2017-ben, amikor a Nap
az Oroszlán jegyébe lépett

Kínai kutatók kifejlesztettek egy kar-
kötőt, amely begyűjti a csukló mozgá-
sakor keletkező biomechanikus
energiát, amelyet át lehet alakítani
elektromossággá és fel lehet hasz-
nálni elektronikai eszközök akkumu-
látorának feltöltéséhez.

Vu Zsi-ji és munkatársai a Csunkgingi
Műszaki Egyetemen és szecsuáni Kínai Mű-
szaki Fizikai Akadémián az Applied Physics
Letters tudományos folyóiratban tették közzé
tanulmányukat a fejlesztésről.

Az energiabegyűjtő karperecet fel lehet
használni a különféle tevékenységek megfi-
gyeléséhez használt nyomkövetők, okosórák
akkumulátorának és az egészségi állapotot fi-
gyelő applikációknak a töltéséhez – mondta
el Vu a Phys.org. tudományos-ismeretter-
jesztő hírportálnak.

A karperec az elektromágneses kölcsönha-
tás alapelvén működik, amikor egy vezető-

ben elektromos feszültség indukálódik. A
karperec külső burkában elektromosságot ve-
zető réztekercs forog egy belső burok körül.
Ebben a belső burokban helyeztek el két
mágnest, amely forog a viselő csuklómozgá-
sára. Ahogy a mágnes a réztekercsen áthalad,
az elektromágneses indukciónak köszönhe-
tően feszültséget termel.

Faraday törvénye szerint a megtermelt fe-
szültség mennyisége egyenesen arányos
azzal, ahányszor a mágnes megfordul a kar-
kötőben. Minél gyorsabb a mozgás, annál na-
gyobb áramot termel a karkötő.

A kutatók bemutatták, hogy egyetlen csuk-
lórázásból a karkötő képes feltölteni egy ki-
csiny akkut körülbelül egy volttal a
másodperc törtrésze alatt, és több mint egy
milliwatt áramot termelni.

A karkötő legnagyobb előnye, hogy képes
átalakítani a haladó mozgást minden irány-
ban rotációs mozgássá – magyarázta Vu. 

Energiát begyűjtő és továbbadó karkötőt fejlesztettek ki
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Gyémánt könnycsepp a Mohos tőzeglápból

Kiss Székely zoltán

A természet kalendáriuma (CCLXv.)

A nyár ragyog, lobog. Pipacsosok a rétek

Forrás: Wu et al. (c)2017 American Institute of Physics



Az erdélyi, székelyföldi csodák tárhá-
zából kihagyhatatlanok a sáromberki
fehér gólyák. A Milvus Csoport Madár-
tani és Természetvédelmi Egyesület
2006 óta figyeli webkamerával az Eu-
rópa-szerte védett madárfaj egyik
otthonát. A szárnyas lakók minden-
napjaiba a csoport honlapján az ér-
deklődők is bepillantást nyerhetnek. 

– Mi újság idén Sáromberke „hírességei-
vel”? – kérdeztük Papp Tamás Milvus-elnö-
köt.

– Amikor a gólyák megfigyelésére irá-
nyuló programot elindítottuk, mintegy 14
aktív fészek volt a településen. Az utóbbi
években számuk 9-10-re csökkent. A gólya-
állomány apadása rendszerint akkor követke-
zik be, ha kevesebb a rendelkezésükre álló
táplálék. Ez általában a mezőgazdaság „po-
rosodásának”, gépesítésének, illetve a vegy-
szerhasználatnak a következménye. A
vegyszerek hatására ugyanis egyre kevesebb
a gólyák egyik fő eledele, a rovar. Sáromber-
kén vannak szántóföldek, kaszálók, ahol táp-
lálékra lelnek a madarak, de valószínűleg
gyengébb ezeknek a területeknek a minősége. 

– Más vidékeken is megfigyelhető a lét-
számcsökkenés?

– Országos szinten stabil a gólyaállomány.

A tapasztalat azt mutatja, hogy az alföldön,
például Temes és Szatmár megyében csök-
ken, míg a hegylábi vidékeken nő a madarak
száma. Sáromberke sík területnek számít,
ezért kevesebb itt az állomány, Szászrégentől
felfele viszont egészen más a helyzet.

– A fiókákat, ha jól tudom, általában jú-
niusban gyűrűzik.

– Június utolsó, július első hetében jelöljük
meg a kisgólyákat, amikor még nem tudnak
repülni vagy kiugrani a fészekből. Számukra
ez így biztonságos, hiszen a településen elég
nagy a közúti forgalom. A gyűrűzés előtt két
héttel értesíteni kell az áramszolgáltatót. Idén
ebben az időszakban nem voltunk itthon, így
elmaradt a gyűrűzés, de jövőben mindenkép-
pen sort kerítünk rá. 

– Élnek korábban megjelölt gólyák a fa-
luban?

– Természetesen. Olyanok is, amelyeken
befogás nélkül, távcsövön keresztül is látható
színes gyűrű van. Az egyik ilyen gólyánk 4-
5 év múlva Sárpatakról tért vissza szülőfalu-
jába. 

– Hol található a bekamerázott fészek?
– Korábban a mezőgazdasági szakiskolá-

nak otthont adó kastély mellett volt. Áram-
szünet esetén azonban, amikor az internetes
kapcsolat is megszakadt, gondot okozott a
kamera újraindítása. Ezért költöztettük a
helybéli Bartha család háza mellé, akik a kez-
detektől támogatták ezt a kezdeményezést.

– Milyen lépéseket tesz az egyesület a
gólyaállomány megőrzése érdekében?

– A fészektartó állványok felszerelésében
az áramszolgáltatóval kell együttműködnünk.
Jó is a kapcsolatunk a szolgáltatóval, de ma
már ennél többre van szükség. Az állványok
valamikor 2000-ben kerültek ki a falu utcáira,
azóta nagy változás nem történt. Újabban mi
magunk is készítettünk fészektartókat, ame-
lyeket az áramszolgáltatónak kell felszerel-
nie.

– Meddig maradnak vidékünkön 
a gólyák?

– A néphiedelem úgy tartja, hogy augusz-
tus 20-án kelnek útra, és ez rendszerint így is
van. A nyár utolsó hónapjának második felé-
ben még itthon is találnának maguknak táp-
lálékot, a vonulásukhoz viszont ilyenkor
ideálisak a feltételek. A gólyák nem aktív re-
pülők, mint a fecskék, hanem, akárcsak a sik-
lóernyősök, rábízzák magukat a felszálló
meleg légáramlatra, a termikre. Ha ekkor el-
indulnak, szeptemberre elérik Afrikát.

A június 12. óta eltelt hat hét-
ben nagyjából 1400, többsé-
gében apró földrengést
mértek az Egyesült Államok
nyugati vidékén elterülő Yel-
lowstone Nemzeti Parkban.

A földmozgássorozatot a Mon-
tana délnyugati részén fekvő Heb-
gen-tó környékén észlelték. Ezt a
vidéket 1959-ben rázta meg egy ha-
talmas erejű földrengés, amely 28
ember halálát okozta. A területet
megfigyelő geológusok szerint
azonban ilyen erejű rengésre nem
kell számítani a közeljövőben – ol-
vasható a New Scientist tudomá-
nyos hírportálon.

„Ekkora erejű földrengést meg-
előzően általában nincs ilyen rez-
géssorozat, ráadásul 1959 óta nem
halmozódott fel elég energia a
mélyben egy újabb hatalmas föld-
mozgáshoz” – mondta Jacob Lo-
wenstern, a Kaliforniában működő
amerikai földtani intézet (USGS)
munkatársa, aki a Yellowstone Vul-
kánmegfigyelő Intézet vezetője is
egyben. A szakember szerint nagy-
jából 200 évre vagy még többre van
szükség ennyi energia felhalmozó-
dásához.

„Ez egy nagyszabású rengéssoro-
zat, de nem a legnagyobb, amelyet
eddig észleltünk a parkban” – je-
gyezte meg Jamie Farrell, az Utahi

Egyetem munkatársa, hozzátéve,
hogy a területen „egészen megszo-
kott” ez a természeti jelenség.

A szakember szerint nagyon kicsi
az esély arra, hogy a rengések a
park felszíne alatt húzódó szuper-
vulkán aktivitására utaljanak. „A lé-
nyeg, hogy a látogatóknak
egyáltalán nem kell tartaniuk attól,
hogy esetleg vulkánkitörés követke-
zik be a Yellowstone Nemzeti Park-
ban” – húzta alá a szakember.
Lowenstern szerint a rengések még
várhatóan egy hónapig folytatód-
nak.

A Wyoming, Montana és Idaho
területére is kiterjedő Yellowstone
Nemzeti Park a világ egyik legna-
gyobb ősi szupervulkánján fekszik.
Ezek a képződmények nem rendel-
keznek a megszokott heggyel a krá-
terük körül, így nem is észlelhetők
könnyen. A szupervulkánok átlago-
san több mint ezer köbkilométer
anyagot lövellnek ki egyetlen kitö-
rés során.

A Yellowstone föld alatti tűzhá-
nyójának legpusztítóbb kitörése
kétmillió évvel ezelőtt volt. A kitö-
rés nyomán Észak-Amerika mint-
egy felét beterítette a hamu, és a
prehisztorikus állatok egészen a mai
Nebraskáig terjedő területen elpusz-
tultak. (MTI)

Földrengéssorozat
az amerikai Yellowstone 

Nemzeti Parkban Keresetet nyújtottak be az
orosz Szövetségi Biztonsági
Szolgálat (FSZB) ellen Raoul
Wallenberg hozzátartozói
szerdán Moszkvában annak
érdekében, hogy cenzúrázat-
lan formában juthassanak
hozzá azokhoz a dokumentu-
mokhoz, amelyekből kiderül-
het, hol és mikor halt meg a
Szovjetunióban a svéd diplo-
mata, aki a holokauszt idején
zsidók tízezreinek életét
mentette meg Budapesten.

Wallenberget a szovjet titkos-
szolgálatok 1945-ben a magyar fő-
városban tartóztatták le. További
sorsát azóta is homály fedi; a legel-
terjedtebb, egy 1957-ben közzétett
hivatalos jelentésen alapuló verzió
szerint 1947. június 17-én a kor-
szak szovjet állambiztonsági szer-
vének lubjankai börtönében hunyt
el, szívroham következében.
Moszkva mindaddig tagadta Wal-
lenberg elhurcolását.

Több, önmagát szemtanúnak
valló személy azt állította, hogy
évekkel a halálozás hivatalos dá-
tuma után találkozott Raoul Wal-
lenberggel.

Marie Dupuynak, Wallenberg
unokahúgának szerdán kiadott

közleménye szerint az orosz
levéltárakban több olyan,
konkrétan a diplomata sorsá-
val kapcsolatos iratot őriz-
nek, amelyekhez eddig sem a
család képviselőinek, sem
független kutatóknak nem
volt hozzáférésük. Dupuy rá-
mutatott, hogy az orosz ható-
ságok ezt a hozzájuk
beérkezett hivatalos és privát
kérések ellenére sem engedé-
lyezték.

„A válaszok felkutatása ré-
szünkről mindaddig folytató-
dik, amíg meg nem tudjuk,
hogy mi történt Raoul Wal-
lenberggel és hogy miért” –
hangzott a kommüniké, ame-
lyet a Wallenberg családot az
orosz bíróságokon képviselő
„29. csoport” adott közre.

Ivan Pavlov ügyvéd az Interfax
hírügynökségnek nyilatkozva
hangsúlyozta, hogy az ügy nem-
csak „egy kiemelkedő személyiség
emlékének helyreállítását” szol-
gálja majd, hanem precedensi mi-
nőségben „erős érvként szolgál
majd” a KGB és más szolgálatok
archívumainak megnyitása mellett.

Wallenberg 1944 júliusától szol-
gált a budapesti svéd nagykövetség

első titkáraként. Ebben a minősé-
gében ezrével bocsátott ki élet-
mentő menleveleket. A diplomata
egyébként az amerikai Háborús
Menekültek Bizottságának (WRB)
megbízásából lépett fel a magyar-
országi üldözöttek védelmében.

Az anyakönyvi adatokat is szá-
montartó svéd adóhatóság a BBC
orosz nyelvű szolgálata szerint
csak tavaly ősszel, vagyis 71 évvel
eltűnése után minősítette halottnak
Raoul Wallenberget.

Wallenberg hozzátartozói beperelték az orosz
FSzB-t, hogy megtudják halálának körülményeit

A Bloomsbury kiadó bejelentette, hogy az
első Harry Potter-regény megjelenésének
20. évfordulója alkalmából októberben két új
Harry Potter-könyv jelenik meg.

A kötetek kiadását a londoni British Libraryban
megnyíló Harry Potter-kiállításra időzítik.

A Harry Potter: A History of Magic, The Book of
the Exhibition (Harry Potter: A mágia története, a ki-
állítás könyve) azokat a tantárgyakat mutatja be, ame-

lyeket a Roxfort varázslóiskolában oktatnak. A Harry
Potter, A Journey Through a History of Magic (Harry
Potter, Utazás a mágia történetében) című könyv
pedig történelmi utazásra viszi az olvasót Harry Potter
varázslóvilágába, beavatva az átkok, mágikus lények,
varázslók és boszorkányok történetébe.

A businessinsider.com beszámolója szerint egyik
könyvben sem lesznek az eredeti Harry Potter-hősök-
kel kapcsolatos új történetek.

J. K. Rowling hétkötetes Harry Potter-regényfo-
lyama a Bloomsbury kiadásában 1997 és 2007 között
jelent meg. A regények több mint 450 millió példány-
ban keltek el 6,1 milliárd font értékben, többtucatnyi
nyelvre fordították le őket. A regények nyomán a War-
ner Bross. filmstúdió forgatott világszerte kasszasikert
hozó filmsorozatot.

A példátlan siker nemcsak anyagi elismerést hozott:
a szerzőt II. Erzsébet királynő idén a brit becsületrend,
az Order of the Companions of Honour tagjává avatta.
(MTI)

Két új Harry Potter-kötet jelenik meg októberben

Nagy Székely Ildikó 

Fotó: Nagy Tibor

Forrás: njjewishnews

Forrás: www.history

Forrás:  Nerdist
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Három hetet maradnak még
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Biobazár 
Marosvásárhely, Forradalom u. 4. szám

Tel.: 0265/319-989 bazarbio@gmail.com www.biobazar.ro

A Kobak 
könyvesbolt 

ajánlata
Kapható

Marosvásárhelyen,
Győzelem tér 

18. szám, 
valamint online,

a www.bookyard.ro
webáruházban

A megjelölt sorokban, oszlopokban szereplő helyes megfejtéseket augusztus 10-
ig a Népújság címére (Dózsa György u. 9. szám) beküldők – két személy – egy-egy
könyvet nyerhetnek. A pályázati szelvényt kérjük kivágni és a borítékra ráragasz-
tani. (Egy borítékban csak egy pályázati szelvény szerepelhet.) 

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

VÍZSZINTES: 1. Zenés színmű – Kísérő. 7. Keleti játék – Idős férfi (argóban). 8. Sod-
rony – Tévesen jegyzetel. 9. Ócska darab! – Osztrák, thaiföldi és kambodzsai gépkocsi-
jelzés. 11. Szappanmárka – Kissé érint! 12. Gabonaféle – Púpos állat. 14. Hamis – Á, Á,
…! 15. Gleccser hordaléka – Rebellis, zendülő egyén. 18. Női név – Hármas hangköz. 19.
Egyfajta hosszmérték – Friss növényi hajtás. 22. Eme tárgy – Sürgető szócska. 23. Nulla
– Odú, mélyedés. 25. Hideg évszak – Vonatkozó névmás. 27. Habos ital, népiesen – Oxigén
és kalcium vegyjele. 28. … bíró  (Móricz) – Tompa fényű féldrágakő. 30. Latin kötőszó –
Góc része! 31. Lupe – Zsörtölődik, elégedetlenkedik.      

FÜGGŐLEGES: 1. Csahol – Nemes nedű. 2. Indián oszlop – Húst puhít. 3. Skálahang
– Csendben átad! 4. Orrához –  Az arany …  (Sztoev). 5. Szerelmi kapcsolat – Szóáradat.
6. Mez – Hosszú női sál. 10. Hányad, arány – Indiai női viselet. 13. Csurgó – Cséplőhely.
16. Szándékozó – Impresszió, benyomás. 17. Szerves oldószer – Sirám, zokszó. 20. Szá-
rított fű – Halom. 21. Egymás után mond –  … madár  (Sütő A.) 24. Régi történet – Sava-
nyú folyadék. 26. IRÉ – Végtelen liget! 29. Lám – Kromoszómapár.   

Koncz Erzsébet

A JÚLIUSI évFORdULÓK (1.)
című pályázat nyertesei:

FAzAKAS KÁLMÁN, 
Marosszentgyörgy,  Erdélyi u. 29. sz.
PÁLFFY GYÖNGYI, Marosvásárhely, 

L. Rebreanu u. 1/6. sz.
A pályázati rejtvény megfejtése:

LEIBITzER; AUSTEN; SzAMOTA; dELLY;
BéL; SzŰCS; GRANAdOS; BOKAY.

Kérjük a nyerteseket, 
vegyék fel a kapcsolatot 

Borbély Ernővel a 0742-828-647-es 
telefonszámon.

Megfejtések a július 21-i számból:
Klasszikus (Ikrek): Siralomház
Skandi: Inkább leszünk itthon szolga,

Mint a büszke Unióba’.
A szerző: Szabó András, Geges
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VÍZSZINTES: 1. Orvos, vegyész, tanár, MTA-tag, 125 éve halt meg (Károly). 10.
Nemde? 11. Népes ázsiai állam. 12. Nobel-díjas svájci orvos, 100 éve hunyt el (Emil
Teodor). 17. Annál lentebb. 19. Üres rés! 20. Utat szegélyezhet. 21. ... Kuroszava
(rendező). 22. Pocak. 23. Előidéz. 24. Jókai-hősnő. 25. Hova, merre? (orosz). 26. Éléstár.
28. Gyors lábú kutya. 30. Indíték. 31. Paripa. 33. Annak okán. 35. Hegycsúcs. 38. Spanyol,
német és osztrák autójel. 40. Intő tartalma! 41. Félszeg! 43. Kifejlett rovar. 45. Szekérnyi
teher. 47. Ógörög piactér. 49. Kettőzve afrikai fadob. 50. Kisszerű. 51. Hiszek (latin). 52.
Felénk. 53. Orvos, egyetemi tanár, 200 éve halt meg (Ádám Ignác). 
54. Szervita rendi szerzetes, hitszónok, 225 éve halt meg (Leó). 55. Levegő (görög).

FÜGGŐLEGES: 1. Csak (német). 2. A rege tartalma! 3. Ilyen ér a carotis. 4. Sámson
veszte. 5. Szócsata. 6. Kézzel jelez. 7. Compact disc (röv.). 8. Gyakori tv-műsor. 9. Költő,
író, pulicista, 50 éve hunyt el (Lajos). 13. Tölgy (angol). 14. Forró puszi. 15. Termésered-
mény. 16. Német személynévmás. 18. Francia fizikus, csillagász. 20. Angol mérnök (híd,
metró), 200 éve született (Sir John). 21. Ünnepélyesen átad. 22. Fekete István baglya.
24. Volt (latin). 25. Keményfém. 27. Ahogy. 29. Szólóének az operában. 32. Arra a lapra
jegyez. 34. Nyíltartó. 36. Magyar hegység. 37. Gyógyszerész, gyáros, 175 éve halt meg
(István). 39. Irat. 42. Rövid csőrű, hosszú lábú madár. 44. Állomás, pályaudvar (francia).
46. Arab szó: forrás. 47. Latin művészet. 48. Király (francia). 50. Vitaminféle. 51. Lyukas
cent! 52. Az itteni.

L.N.J.
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A Maros Vízügyi Hatóság
versenyvizsgát hirdet 

egy megüresedett tanácsosi állás betöltésére,
meghatározatlan időre

Az állás megnevezése/ munkahely: tanácsos a határokon át-
nyúló kapcsolatok főosztályán

Írásbeli vizsga: 2017. augusztus 17-én 10 órakor.
Állásinterjú: 2017. augusztus 23-án 10 órakor.
A vizsgára a vállalat székhelyén, Marosvásárhelyen, a Köteles

Sámuel utca 33. szám alatt kerül sor.
Követelmények:
– felsőfokú szakvégzettség
– angol nyelvvizsga
– alapos számítógép-kezelési ismeret
– a határidők pontos betartása
– kiváló kommunikációs készség, összpontosító és összegzőké-

pesség
– hosszított munkaprogram és kiszállások vállalása
A pályázati dossziékat augusztus 8-án 12 óráig lehet benyúj-

tani a vízügyi hatóság humánerőforrás-osztályán, hétfőtől pén-
tekig naponta 7-15 óra között.

Bővebb felvilágosítás:
• az intézmény székhelyen
• a http://www.rowater.ro/damures honlapon, a Posturi dispo-

nibile címszó alatt
• a 0265/260-289-es telefonszámon, 440, 460-as mellék 
• a personal@dam.rowater.ro e-mail-címen.
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A jeruzsálemi főmufti felszó-
lította a muzulmán hívőket,
hogy térjenek vissza imád-
kozni az al-Aksza mecsethez,
miután helyreállt a július 14-i
merényletet megelőző álla-
pot, mert az izraeli hatóságok
eltávolítottak minden újab-
ban telepített biztonsági esz-
közt a szent helyhez vezető
utakról – jelentette csütörtö-
kön a helyi média.

Mohamed Husszein azután hozta
meg döntését, hogy az izraeli ható-
ságok szerda éjjel muszlim hívők
„Allahu Akbar” üdvrivalgásai köze-
pette elszállították Jeruzsálem óvá-
rosából már nem csak a
fémdetektoros biztonsági kapukat
és a kamerákat, hanem leszerelték
még azokat az állványokat is, ame-
lyekre korábban a kamerákat rögzí-
tették.

A Gázai övezetet uraló radikális
iszlamista Hamász szervezet „Izrael
feletti hatalmas, történelmi győze-
lemnek” nevezte a történteket.
„Népünk történelmi győzelmet ara-
tott Izraelen, a hadseregén és a kor-
mányán”– hangoztatta a Hamász
csütörtökön kiadott közleményé-
ben.

A jeruzsálemi muzulmán vallási
elöljárók a Vaqf, az al-Aksza me-
csetet és Jeruzsálem muzulmán
szent helyeit felügyelő vallási ható-
ság jelentése alapján hozták meg
csütörtöki döntésüket. A Vaqf beje-
lentette, hogy pénteken zárva tarta-
nak minden jeruzsálemi mecsetet,
hogy a hívők mind az al-Akszához
menjenek imádkozni.

A muszlimokat feldühítő bizton-
sági berendezéseket Izrael alig két
hete helyezte ki az al-Aksza me-
csethez vezető utakhoz, miután jú-
lius 14-én a Mecsetek tere felől
érkező arab fegyveresek agyonlőt-
tek két izraeli rendőrt.

A biztonsági fémdetektoros be-
léptető kapuk és a térfigyelő kame-
rák telepítése miatt a muszlim
vallási vezetők a korábbi állapot, a
status quo megsértésével vádolták
Izraelt, és az al-Aksza mecset boj-
kottjára szólították fel híveiket.

Az új izraeli biztonsági ellenőr-
zés tiltakozó hullámot indított el, a
Palesztin Hatóság és a Hamász két-
szer is meghirdette a „harag napját”
Izrael ellen, s az erőszakos tünteté-
seken négy palesztin vesztette
életét. Péntek este egy palesztin me-
rénylő megölt három izraelit a Ha-
lamis nevű Rámalláh melletti
telepen.

A zsidók által Templom-hegynek
nevezett Mecsetek terén áll az isz-
lám harmadik legszentebb imahe-
lye, az al-Aksza mecset, de a tér a
zsidó vallás számára is kiemelke-
dően fontos, mert az ókorban itt állt
a legszentebb zsidó vallási intéz-
mény, a jeruzsálemi Szentély. Izrael
az 1967-es háborúban elfoglalta
Kelet-Jeruzsálemet – benne az óvá-
rost, az al-Aksza mecset környéke
azonban a történelmi megállapodá-
sok értelmében Jordánia gondnok-
sága alá került, és a szent hely
körüli békét a kényes status quo
megőrzésével igyekeznek biztosí-
tani. (MTI)

A muszlimok visszatérnek 
az al-Aksza mecsethez



ADÁSVÉTEL, BÉRBEADÁS

ELADÓ lakrész a Köztársaság téren
közös udvaron: 1 szoba, konyha, für-
dőszoba, éléskamra, pince, padlás
(manzárdosítható), tornác, garázs,
udvarrész, kertrész. Érdeklődni a
0745-383-739-es telefonszámon.
(sz.-I)

ELADÓ szépen karbantartott, hangu-
latos ház Jobbágytelkén 9 ár telekkel:
3 szoba, fürdőszoba, pince, gyönyörű
virágos- és zöldségeskert, kábeltévé,
iratok napirenden. Irányár: 24.000
euró. Tel. 0761-416-889, 0768-995-
730. (2415-I)

ELADÓ ház Ratosnyán (Jód, Maros-
part): bútorozott két szoba, konyha,
fürdőszoba, fásszín, teleknagyság:
1.150 m2. Irányár: 20.000 euró. Tel.
0742-224-789. (2588-I)

ELADÓ ház Galambodon. Tel. 0265/261-
023. (2532)

ELADÓ ház Deményházán. Tel.
0265/576-041. (2414)

ELADÓ ház, földek, erdő Küsmödön,
a 175. szám alatt. Tel. 0729-788-977.
(2646-I)

ELADÓ 2 szobás magánlakás (299 m2)
és telek (299 m2) – központi fűtés,
konyha, fürdőszoba, kamra – az Unirii
negyedben. Tel. 0745-104-349, 0744-
555-659. (2662)

ELADOM vagy elcserélem 2 szobás,
földszinti tömbházlakásomat I vagy II.
emeletivel. Tel. 0745-996-819. (2659)

ELADÓ 2 szobás, földszinti, részben
külön bejáratú tömbházlakás Maros-
vásárhelyen, a Szabadság (Li-
bertăţii) utcában. Ára: 45.000 euró.
Tel. 0745-264-672. (2684-I) 

ELADUNK/ELCSERÉLÜNK 2 szobás
tömbházlakásra (+ különbözet) közép-
nyárádmenti téglaházat (kb. 65 m2)
csendes, megnyerő környezetben. Jó
méhészkedési lehetőség, összterület:
2200 m2. Nagyrészt fiatal, termő
gyümölcsös. Tel. 0265/232-015, 0770-
176-275, 0784-215-921. (2643)

CSALÁDI HÁZ eladó Szentgericén, a
központ közelében. Tel. 0741-597-505,
0743-874-410. (2701)

KIADÓ 2 szobás tömbházlakás a Kö-
vesdombon egyetemista lányoknak.
Tel. 0771-318-273. (2477-I)
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A Népújsághirdetési irodájában 
felveszünk  

APRÓHIRDETÉST 
a kolozsvári SZABADSÁGBA, 

a csíkszeredai HARGITA NÉPÉBE, 
a sepsiszentgyörgyi  HÁROMSZÉKBE 

és az aradi NYUGATI  JELENBE.

A hirdetési rovatban megjelent 
közlemények, reklámok tartalmáért 

a hirdetésfeladó 
vállalja a felelősséget!

A marosvásárhelyi G-ral Avramescu utca 4. szám alatti székhelyű
Mureş Insolvency SPRL, az újraszerveződés alatt álló MOBILIS
KFT. csődbiztosaként 

nyilvános árverést
szervez az adós következő javainak értékesítésére:
– egy 5.200 m2-es és egy 3.400 m2-es kültelek (szántóterület)
Nyárádtőn (Maros megye), telekkönyvi számuk 2219/N/Nyárádtő
és 3968/N/Nyárádtő. Kikiáltási ár 182.320 euró+héa.
– 211 m2-es beltelek, rajta C37/1 anyagraktár, A+1=
építőanyagszín, A+2= nyitott raktár, A+3= útbejárat, összfelület
2692 m2, Marosvásárhelyen, a Raktár utca 30A+2 szám alatt
(Maros megye). Kikiáltási ár 667.149 euró.
Az árverést augusztus 4-én 13 órától tartják a csődbiztos
székhelyén, és ugyanabban az időpontban megismétlik minden
pénteken, a javak értékesítéséig. Az árverésen azok a magán- és
jogi személyek vehetnek részt, akik/amelyek kifizetik a kikiáltási ár
10%-ának megfelelő részvételi garanciát, a feladatfüzetet és a
részvételi díjat 24 órával az árverés kezdete előtt. Bővebb
tájékoztatás a 0265/261-019, 0265/269-700 vagy 0745-146-096-
os telefonszámon.

A marosvásárhelyi G-ral Avramescu utca 4. szám alatti
székhelyű Mureş Insolvency SPRL, az adós Novaprint
Management Kft. cégfelszámolójaként 

nyilvános árverést 
szervez az adós cég következő vagyontárgyainak
értékesítésére:
– emelőtargonca, 6300 lej, kazán, 600 lej, bútorzat, 400
lej.
Az árak nem tartalmazzák a héát.
Az árverést augusztus 4-én 13 órától tartják a
felszámoló székhelyén, és azonos időpontban
megismétlik péntekenként, a javak értékesítéséig. 
Az árverésen azok a magán- és jogi személyek vehetnek
részt, akik/amelyek kifizetik a kikiáltási ár 10%-ának
megfelelő részvételi garanciát, a részvételi díjat, és
megvásárolják a feladatfüzetet az árverés előtti napon 13
óráig.
Bővebb tájékoztatás a 0265/261-019, 0265/269-700
vagy a 0745-146-096, 0745-653-430-as telefonszámon.

REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, GARÁZSKAPUK és egyéb árnyékolástechnikai cikkek, auto-
matizált 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)

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

A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz  SZAKÁCSOT, SZAKÁCSSEGÉDET, PINCÉRT, BÁ-
ROST, MOSOGATÓT és SZOBALÁNYT. Tel. 0722-268-866. (60046)

A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz  gyermekek számára ANIMÁTORT. Tel. 0722-268-
866. (60046)

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

ÉPÍTKEZÉSI CÉG SZAKEMBEREKET alkalmazna.  Telefon: 0753-025-603. (19120-I)

VARRODA alkalmaz MESTERNŐT, SEGÉDMESTERNŐT és KÉSZRUHAKÉSZÍTŐT. Tel. 0742-298-
872, 0740-592-229. (19169-I)

KERESKEDELMI CÉG RAKTÁROST, ÁRUKIHORDÓT alkalmaz vonzó fizetéssel. Tel. 0744-707-550.
(19171-I)

MAROSVÁSÁRHELYI ÁLLATPATIKÁBA ÁLLATORVOST és TECHNIKUST alkalmazunk. Előnyök:
nyolcórás munkaidő, szabad hétvége, vonzó, teljesítményalapú bérezés. Az önéletrajzokat az 
office@pantheramed.ro e-mail címre várjuk. (2573-I)

PERECSÜTÖDE alkalmaz előnyös feltételekkel tapasztalt PÉKSÜTEMÉNY-KÉSZÍTŐKET két váltásba
–  délelőtt és délután –, nyolcórás műszakba, vonzó fizetéssel. Tel. 0755-504-516. (19175-I)

REKLÁMGRAFIKAI CÉG nyomtató mellé DESIGNERT alkalmaz. Az önéletrajzokat a 
marketing@grafomix.ro e-mail-címre küldjék, tel. 0744-775-803. (19178-I)

MAGYARORSZÁGRA, Tapolcára, szőlőiskolába MUNKÁSOKAT keresek 800 Ft-os órabérrel, huzamo-
sabb időre. Szállás biztosítva (főzési lehetőség). Érdeklődni a 00-36-203-206-529-es telefonon.
(2640-I)

ÉPÍTKEZÉSBE keresnek SEGÉDMUNKÁST. Tel. 0740-664-749. (19164-I)

ÉPÍTŐIPARI CÉG keres TITKÁRNŐT és TEHERGÉPKOCSI-VEZETŐT. Az önéletrajzokat az
inreco@inreco.ro e-mail-címre vagy a 0365/430-151-es faxszámra várjuk. Érdeklődni lehet a 0365/430-
150-es telefonszámon. (19170-I)

MAGÁNCÉG SZÁMLÁZÓT alkalmaz. Érdeklődni a következő telefonszámon lehet: 0265/250-618, 0744-
477-648. (19180-I)

NEMZETKÖZI TANÁCSADÓ CÉG 2012 után végzett DIPLOMÁS MUNKATÁRSAKAT alkalmaz. Ér-
deklődni a 0755-578-792-es telefonszámon. (19184)

HEGESZTŐT és LAKATOST alkalmazunk ACÉLSZERKEZET-GYÁRTÁSHOZ. Tel. 0744-511-215.
(19183-I)

A marosvásárhelyi TRANSILVANIA REPÜLŐTÉR versenyvizsgát hirdet egy SZAKFELÜGYELŐI
állás betöltésére a technikai osztályon. Bővebb felvilágosítás a 0265/328-888-as telefonszámon és a 
www.aeroportultransilvania.ro honlapon. (sz.-I)

A MARIS PROD CARM KFT. alkalmaz KERESKEDELMI DOLGOZÓT  Gyémánt piaci munkapontjára
és egy személyt ELŐKÖNYVELÉSRE a Március 8. utca 86/A szám alatti munkapontjára. Tel. 0745-609-
051. (19188-I)

MUNKATÁRSAKAT alkalmazunk a nyárádszeredai ALMAPRÉSHEZ. Tel. 0740-310-168. (2699-I)

A FAN COURIER MAROSVÁSÁRHELY alkalmaz FUTÁROKAT  és ÁRUMOZGATÓKAT. Követel-
mények: felelősségérzet, komoly hozzáállás, rugalmasság; B kategóriás hajtási jogosítvány (a futároknak).
Az önéletrajzokat a hr.tgmures@fancourier.ro e-mail-címre várjuk. Részletek a 0265/311-470-es telefon-
számon, 4062-es mellék. (60164)

PIZZÁST, KONYHÁST, FUTÁRT, PINCÉRT keresünk. Tel. 0755-387-474. (19189-I)

A marosvásárhelyi GUTENBERG KÖNYVESBOLT eladói állás betöltésére keres MUNKATÁRSAT.
Elvárások: jó kommunikációs készség, kulturált megjelenés és viselkedés, irodalmi tájékozottság, megbíz-
hatóság.  Előnyt jelent, de nem feltétel: kereskedelmi végzettség, könyvesbolti és/vagy kereskedelmi gya-
korlat. Amit kínálunk: jó légkörű, stabil, kulturált munkahely, megbízható munkaadói háttér. A fényképes
önéletrajzokat az info@gutenberg-art.ro e-mail-címre várjuk. (sz.-I)

ÁRUKIHORDÁSRA RAKODÓMUNKÁST alkalmazunk 50 éves korig. Tel. 0728-169-805. (2702-I)

A SAPIENTIA EMTE Marosvásárhelyi Kara munkatársat keres KAPUSI, TAKARÍTÓI, GAZDASÁGI
MUNKATÁRSI/ KÖNYVELŐI és RENDSZERGAZDA ÁLLÁSOK betöltésére. Bővebb információk a
www.ms.sapientia.ro honlapon. (sz.-I)

NÉMETORSZÁGBA, Mannheimba, az Unilever gyárba keresünk MUNKAERŐT! Feladat: mosószerek
dobozba csomagolása. Fizetés: 1200-1300 euró. Tel. 0755-497-510, 0753-837-335, 9-17 óra között. (sz.-I)

BÁROSLÁNYT alkalmazunk. Tel. 0771-652-682. (19190-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

Közpénzügyi Minisztérium
Adó- és Pénzügyi Hivatal
Brassói Regionális Pénzügyi 
Főigazgatóság 
Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal 
Marosludasi Adó- és Pénzügyi Osztály

Közlemény ingó és ingatlan javak eladásáról

A pénzügyi eljárási törvénykönyvre vonatkozó, újraközölt és utólagosan kiegészített
2015. évi 207-es törvény 250. cikkelyének 1. bekezdése értelmében nyilvános
árverésen értékesítenek 2017. augusztus 10-én 11 órakor a Marosludasi Adó- és
Pénzügyi Osztály székhelyén – Marosludas, Köztársaság utca 25. szám – egyes,
az alábbi adósok tulajdonát képező ingó és ingatlan javakat:
1. LASCU RADU LUCIAN, Marosvásárhely, Ion Mihuţ sétány 7/1., adószám
1840427260062 (második árverés, az ár 25%-kal csökkent)
– 11600 négyzetméteres kültelek Maroskecén, Maros megye, telekkönyvszáma
50053, kikiáltási ár (50%-kal csökkentve) 54.000 lej. Az ár nem tartalmazza a héát. 
– 5300 négyzetméteres kültelek Maroskecén, Maros megye, telekkönyvszáma
50465, kikiáltási ár (50%-kal csökkentve) 25.757 lej. Az ár nem tartalmazza a héát. 
– 2900 négyzetméteres kültelek Maroskecén, Maros megye, telekkönyvszáma
50037, kikiáltási ár 10.845 lej. Az ár nem tartalmazza a héát. 
– 11600 négyzetméteres kültelek Maroskecén, Maros megye, telekkönyvszáma
50036, kikiáltási ár (50%-kal csökkentve) 47.448 lej. Az ár nem tartalmazza a héát. 
– 7000 négyzetméteres kültelek Maroskecén, Maros megye, telekkönyvszáma
50102, kikiáltási ár (50%-kal csökkentve) 30.954 lej. Az ár nem tartalmazza a héát. 
2. DANOLIS PRODCOM KFT., Marosludas, Avram Iancu utca 19A, adószám
7042070, végrehajtási dosszié száma 217 (hatodik árverés, az ár 50%-kal csökkent).
– N2 Iveco 65C17/Daily haszonjármű, 2006-os gyártás, fehér, 2998 köbcentis,
meghibásodott, törölve a forgalomból, kikiáltási ár: 6.326 lej. Az ár nem tartalmazza a héát. 
3. STANCIULESCU ROMICA, Marosludas, Garofiţei utca 14/17, végrehajtási
dosszié száma 1570612260015.
– 2400 négyzetméteres beltelek nappali bár rendeltetésű, betonalapú épülettel
Marosludason, Turzii utca, telekkönyvszáma 50403, kataszteri szám: 55, kikiáltási
ár 140.106 lej. A kikiáltási ár csak a területre vonatkozik, a területre épített ingatlan
ugyanis egy harmadik személy tulajdona. Az ár nem tartalmazza a héát. Az
ingatlant jelzálog terheli a marosludasi AGROMEC önsegélyző pénztár (CAR)
javára, 15.000 lej értékben. 
A vásárlásban érdekelteket felkérjük, hogy az árverés előtti napig mutassák be a
következő iratokat: 
– vásárlási ajánlat 
– a részvételi díj kifizetését igazoló irat vagy garancialevél
– az ajánlattevőt képviselő személy meghatalmazása
– román jogi személyek esetében a Cégbíróság által kibocsátott cégbejegyzési
okirat másolata
– külföldi jogi személyek esetén a cégbejegyzési okirat román nyelvű fordítása 
– román magánszemélyeknek a személyazonossági igazolvány másolata
– külföldi magánszemélyeknek a személyazonossági/útlevél másolata
– saját felelősségre tett nyilatkozat, hogy az ajánlattevő nem az adós cég közvetítője
Felkérünk mindenkit, aki valamilyen címen jogot formál a fent említett javakra, hogy
értesítse erről a végrehajtót legkésőbb egy nappal a licit időpontja előtt. 
Jelen bejegyzés ellen az érdekeltek az illetékes bíróságon nyújthatnak be óvást a
közzétételtől vagy a tudomásulvételtől számítva 15 napon belül, a 2015. évi 207-es
törvény 260-as és 261-es cikkelyeinek előírásai alapján. 
Bővebb tájékoztatás a Marosludasi Adó- és Pénzügyi Osztály székhelyén, a
Köztársaság utca 25. szám alatt vagy a 0265/411-321, 0265/413-222, 0265/413-
224-es telefonszámon. 

Daniela Pop osztályvezető

Marosludas, 
Köztársaság utca 25. szám
Telefon/fax: 0265/411-321
E-mail:
Admin.LDMSCFNX01.MS@mfinante.ro



KIADÓ kétszobás, bútorozott tömb-
házlakás két lánynak az orvosi egye-
tem közelében. Tel. 0742-523-072.
(2679-I)

ELADÓ Backamadarason 40 ár bel-
telek 774 m2-es, masszív (tégla) gaz-
dasági épülettel, központi zónában,
aszfaltút mellett, villany-, gázlehető-
séggel. Vállalkozóknak többféle tevé-
kenységre alkalmas. Utcafront: 29 m
beépíthető üres rész. Tel. 0775-352-
793. (1056-I)

DIÁKLÁNYOKNAK kiadó a Kornisán
2 szobás, bútorozott tömbházlakás.
Érdeklődni a 0746-984-850-es tele-
fonszámon. (2713-I)

KIADÓ augusztus 1-jétől a Grand
Hotel mellett egy garzon igényesnek.
Tel. 0742-679-659. (2712-I)

KIADÓ 3 szobás tömbházlakás a Tu-
dorban. Tel. 0744-829-561. (2709-I)

ELADÓ Nyárádmagyaróson 21,5 ár
beltelek. Tel. 0744-760-609. (2606-I)

ELADÓ ház Mezőbándon, a központ-
ban. Tel. 0757-430-521. (-I)

ELADÓ 3 szobás ház Marosvásárhe-
lyen. Tel. 0746-703-946. (2722-I)

AJÁNDÉKOZOK 5 hónapos sterilizált,
jólnevelt, szép cicát benti tartásra. Tel.
0744-573-699. (2641)

ELADÓK új matracok 240 lejtől. Tel.
0744-438-594. (18998)

ELADÓ főzőlapos bontott cserépkályha.
Tel. 0723-039-561. (2561)

BÚZAKORPA eladó a koronkai
malomnál: 25 kg/zsák 17,5 lej (0,7 lej/kg).
Tel. 0722-356-303, 0722-396-107. (2442)

ELADÓ minőségi házi pálinka, 20 lej/liter.
Tel. 0744-767-537. (2604)

ELADÓ szemes kukorica. Tel. 0748-081-
688. (2663)

ELADÓ összecsukható gyerekágy. Tel.
0365/433-520, 0749-205-334. (2682)

ELADÓ Samsung televízió kitűnő
állapotban. Tel. 0741-618-083. (2701)

ELADÓ gyertyánfa. Tel. 0749-837-
290. (2147)

TŰZIFA eladó. Tel. 0747-594-011. (2616)

TŰZIFA eladó. Tel. 0758-959-329. (2616)

TŰZIFA eladó. Tel. 0749-556-815. (2616)

ELADÓ tűzifa. Tel. 0747-933-367. (2672)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0744-159-
621. (2678-I)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0742-866-
258. (2678-I)

KRIPTA eladó a régeni alsó katolikus
temetőben. Tel. 0749-318-319. 
(mp.-I)

ELADÓ kétszemélyes sőberágy, két
karosszék, egy kis dohányzóasztal.
Keresek valakit, aki kijavítaná a
perzsaszőnyegem. Tel. 0365/738-234.
(2714)

VÁSÁROLOK légkondis autót, lehe-
tőleg Dacia Logant vagy hasonlót.
Tel. 0725-028-228. (2725-I)

MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-
anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-
ket, harmonikaajtókat, termopán
PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.
(2220)

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT vállalok:
kapu, garázsajtó, ablakrács stb. Tel.
0744-966-747. (19009)

FELKÉSZÍTEK matematikából és
informatikából. Tel. 0741-460-304. (1968)

HATÉKONY, VEGYSZERMENTES
BIOTAKARÍTÁS az ön otthonában.
Tisztítunk kanapét, matracot, fotelt,
szőnyeget, babakocsit stb. Tel. 0758-
307-919. www.curateniebio.ro (2482)

TETŐSZIGETELÉS részletre, garanciá-
val. Tel. 0740-680-648, 0722-693-866.
(19090)

15% KEDVEZMÉNNYEL VÁLLA-
LOK: tetőkészítést, bármilyen javí-
tást, ácsmunkát, bádogosmunkát,
cserépforgatást, beltéri javítást. Tel.
0747-871-270, István. (2376-I)

VÁLLALOK bármilyen bádogosmunkát,
tetőjavítást, „lindabozást”. Tel. 0751-847-
346. (2303)

CÉG 10% KEDVEZMÉNNYEL
építkezési munkát vállal: háztetők
készítését (Lindab cserépből) és
javításokat, bádogosmunkát,
cserépforgatást, bontást, belső-külső
munkálatokat, kapuk, kerítések
készítését, szigetelést stb. Tel. 0747-634-
747. (2644)

VÁLLALUNK bármilyen munkát,
ácsmunkát, tetőjavítást, cserépforgatást,
csatornakészítést, tetőfedést Lindabból,
festést, vakolást, kerítésjavítást,
fakivágást. Tel. 0731-438-220. (2621)

VÁLLALUNK 15% kedvezménnyel
ácsmunkát, bármilyen tetőkészítést,
belső és külső javítást, szigetelést, te-
tőfestést. Tel. 0757-388-134. (2598-I)

FIGYELEM! Amíg nem késő, javítok ajtó-
és ablakzárakat. Ha nem jó, kicserélem
újjal. Tel. 0743-211-281. (2599)  

TÉVÉJAVÍTÁS a kliens lakásán. Ki-
megyek falura is. Tel. 0740-527-205.
(19174-I)

TAKARÍTÁST VÁLLALÓ személyt
keresek hosszú távra (nyárádmentiek
előnyben) heti két alkalomra (kedd és
péntek) 8.30-15.30 óra közötti prog-
rammal. Elérhetőség: 0758-939-213.
(2446-I)

INGYENES ENDOKRINOLÓGIAI VIZS-
GÁLAT orvosi javallatra: pajzsmirigy-,
mellvizsgálat, csontsűrűségmérés.
Előjegyzés telefonon: 0740-158-526,
0265/311-771. (2277)

HŰTŐK javítása lakásán, garanciával.
Tel. 0748-020-050. (2134)

AUTOMATA mosógépeket javítok. Tel.
0755-825-502. (2610)

TAKARÍTÁST vállalok otthon, vagy
gyermekre is vigyázhatok. Tel. 0745-089-
918. (2633)

ÁRUSZÁLLÍTÁST vállalok. Tel.
0760-423-495. (2636-I)

HŰTŐK javítását vállalom lakásán,
és eladok hűtőket, fagyasztókat ga-
ranciával. Tel. 0722-846-011. (2696)

DAJKÁJA lennék 2 éves gyereknek,
vagy segítője, társalgója idős sze-
mélynek. Tel. 0730-509-705. (2711-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Az idő múlhat, szállhatnak az
évek, míg élek, velem lesz
szép emléked.
Fájó szívvel emlékezünk július
30-án KÁLMÁN RÓBERT
JENŐKÉRE halálának 15.
évfordulóján. Nyugodj béké-
ben! Bánatos édesanyja.
(2465)

Jóságos szíved pihen a föld
alatt, minden könnycsepp
nyugtassa álmodat. Az idő
múlik, de feledni nem lehet,
csak meg kell tanulni élni
nélküled.
Fájó szívvel emlékezünk július
30-án a marosvásárhelyi
SZTRÉDA SÁNDORRA halá-
lának első évfordulóján.
Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! Szerettei.
(2469)

Lassan megyek, halkan lépek,
s egyszer csak odaérek.
Megérkezem arra a helyre,
ahova a legjobb édesanya és
édesapa van eltemetve.
Szomorú szívvel emlékezünk
a volt nyomáti GYÖRGY
MARGITRA szül. Sófalvi
halálának 35. és GYÖRGY
ÁRPÁDRA halálának 25.
évfordulóján. Emlékük legyen
áldott és nyugalmuk csendes!
Szeretteik. (2600-I)

Eltelt már 5 év, mégsem
hisszük, hogy akit szerettünk,
nincs már közöttünk. Sokat
fáradtál az élet tengerén,
nyugodjál békében Isten
szent kebelén.
Fájó szívvel emlékezünk a
havadi születésű ADORJÁNI
ILONÁRA (Iluska). Férje és két
leánya családjukkal együtt.
(2635)

Fájó szívvel emlékezünk július
29-én, ILLYÉS ALBERT
halálának kilencedik év-
fordulóján. Álma fölött
őrködjön a szeretet.
Nyugodjál békében, drága
Berci tata! Örökké emlékező
szeretteid. (2630-I)

A múltba visszanézve valami
fáj, valakit keresünk, aki nincs
már. Könnyes szemmel
megállunk sírodnál, nem
szólsz, de mi tudjuk, hogy
hívtál. Szólítunk, de a néma sír
nem felel, de te a szívünkben
örökre létezel.
Fájó szívvel emlékezünk
NAGY ADALBERTRE halá-
lának 10. évfordulóján.
Felesége, Emma, két leánya,
két veje és három unokája.
(sz.)

Hat hét telt el könnyel és a
hiányérzet fájdalmával,
amióta szeretett férjem,
ALEXANDRU NISTOR el-
távozott az örökkévalóságba.
Megemlékezési miséje 2017.
július 29-én, szombaton 11.15
órakor lesz a klinika melletti
fatemplomban. Soha nem
feledünk el! Felesége, Dorina.
(2667)

„Mi elmegyünk, de lelkünk itt
marad,
S körüllengi titkon a falakat.”
Szomorú szívvel emlékezünk
KODORI JÓZSEFRE, a
szeretett édesapára, élet-
társra, akitől egy évvel ezelőtt
örökre búcsút vettünk.
Hiányát mindennap érezzük.
Két fia és szerettei. (2688-I)

Fájó szívvel emlékezünk július
28-ára, amikor a kegyetlen
halál elszakította tőlünk a
szerető édesanyát, RÁKOSI
IRÉNKÉT. Kilenc éve itt
hagytál minket, hiányod
pótolhatatlan. Nyugodj
békében! Emléked őrzi fiad,
Mezei Albert (Berci), menyed,
Anci, unokáid: Bercike, Lehel,
unokamenyeid: Zsuzsa,
Krisztina, dédunokáid: Tamás,
Előd, Boti és Bence. (2698)

Fájó szívvel, soha el nem múló
szeretettel emlékezünk július
29-ére, amikor egy éve, hogy
eltávozott közülünk a forrón
szeretett édesanya és
nagymama, BORSA EDIT.
Pótolni nem tud soha senki
téged, mert azt, hogy egy
szülő milyen kincs, csak az
tudja, kinek nincs. Drága
lelked nyugodjon békében!
Lányod, Bori és unokád,
Noémi. (2700)

Szomorú szívvel emlékezünk
július 30-án ifj. KÁLMÁN
JENŐKÉRE tragikus halá-
lának 15. évfordulóján,
valamint augusztus 30-án id.
KÁLMÁN JENŐRE halálának
20. évfordulóján. Emléküket
őrzi Ibolya, Rózsi, Miki
családjukkal együtt. Nyugod-
jatok békében! (2703)

Szeretettel emlékezünk
BORSA EDITRE halálának
első évfordulóján. Nyugodjon
békében! Szeretett családja:
lánya, férje, unokája és
dédunokái. (2706)

MÁRTA-nap van, megint
nélküled. Te ott vagy a
csillagok útján, mert csillag
voltál. Nagyon hiányzol.
Andor, Ágota és Laci. (2723-I)

Szomorú szívvel emlékezünk
szeretett édesapánkra,
BODONI GYULA köz-
gazdászra, ki 2010. július
28-án tért örök nyugalomra.
Bánatos gyerekei és
családjuk. (-)

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal, de Isten aka-
ratában megnyugodva tudatjuk
mindazokkal, akik ismerték és
szerették, hogy 

GÁLFI SÁNDOR 
(született Csittszentivánon) éle-
tének 83. évében, 2017. július 16-
án visszaadta lelkét Teremtőjé-
nek.
Földi maradványait augusztus 
1-jén Szolnokon, a református te-
metőben kísérik utolsó útjára
szerettei. 
Búcsúzik tőle felesége, Piroska,

lányai, Tünde, Gyöngyi 
és családjuk. (v.-I)

„Nem múlnak ők el, kik szívünk-
ben élnek,
Hiába szállnak árnyak, álmok,
évek.”
Fájó szívvel búcsúzik 

GYÖRGY JOLÁNTÓL 
szerető unokalánya, Hajni 

és fia, Szilárd, valamint 
testvére, Sanyi és családja. 

Nyugodj békében, drága lélek!
(2694-I)

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a sze-
retett férj, édesapa, nagytata,
testvér, rokon, jó barát, a zágoni
születésű 

id. SZÉKELY KÁROLY 
életének 68. évében átadta lelkét
Teremtőjének. Temetése július
29-én, szombaton du. 2 órától
lesz az erdőszentgyörgyi kápol-
nából. Emlékét kegyelettel meg-
őrizzük. 

A gyászoló család. (2715-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Őszinte részvétünket és mély
együttérzésünket fejezzük ki
Nágó Erzsébetnek és család-
jának FÉRJE elvesztése miatt
érzett fájdalmában. Nyugod-
jon békében! A marosvásár-
helyi Reumatológiai Klinika
munkaközössége. (2721)

Fájó szívvel búcsúzunk szere-
tett osztálytársunktól, bará-
tunktól, SZÉKELY GY.
KÁROLYTÓL. Emléked legyen
áldott! Őszinte részvétünk a
gyászoló családnak. Az Erdő-
szentgyörgyi Középiskolában
1966-ban végzett XI. B és C
osztály öregdiákjai. (2719)
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Itt hagytál mindent, amiért
küzdöttél, elváltál azoktól, akiket
szerettél. A fájdalomtól most is
könnyes a szemünk, de te
gondolatban most is itt vagy
velünk.
Fájó szívvel emlékezünk július 28-
án HAJDU ÉVÁRA halálának 12.
évfordulóján. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! 
Férje, Gáspár, gyermekei, Róbert,
Ottó, Orsi, unokája, Levente. (2542)
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