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Parti a parton

Elkezdődött az első VIBE Fesztivál!

Jégkorszak
Marosvásárhelyen

A Maros Megyei Múzeum és a budapesti Természettudományi Múzeum izgalmas látogatásra hívja a látogatókat,
a múltba, a föld utolsó jégkorszakának
idejére. A kiállítás a marosvásárhelyi
Természettudományi Múzeumban lesz
látogatható.

____________2.
Újabb esetautó
Jedden

Néhány napja új autóval gazdagodtak
a jeddi tűzoltók – tudtuk meg Adorjáni
Nimród Attilától, a JÖSZ elnökétől. A
négy éve alakult csapat már rendelkezik egy autóval, most azonban egy
annál jóval felszereltebb és alig használt esetkocsit kaptak francia barátaiktól.

____________4.
A vásárhelyi
veterán atléták
újabb sikereiről

Ismételten sikeresen szerepeltek a
marosvásárhelyi veterán atléták: július
1-2-án a bukaresti Balázs Jolán-sportpályán megrendezett román szenior
atlétikabajnokságon nemcsak a versenytávokkal, de a magas hőmérséklettel is meg kellett küzdeniük.

Kezdés előtti utolsó sajtótájékoztatóját
tartotta a VIBE Fesztivál szervezőcsapata csütörtök délben, pár órával kezdés előtt. A kapunál felállított
faházaknál már gyűlt a belépőkért folyamodók sora, a Gokart Racing éttermében berendezendő VIBE Koli (és a
sajtótájékoztató) helyszínén még lázasan folyt a szerelési, berendezési, átrendezési munka, miközben hátul, a Hétfák
környékén – illetve azokkal szemben –
már állt a tábor, a sör- és kajasátrak,
mozgóbüfék, és ami a legfontosabb: a
színpadok.

Kaáli Nagy Botond

Az előzetes tervek szerint a sajtó a szervezőkkel együtt végigjárta volna a tábort, de erre
a zuhanyként ömlő égi áldás miatt nem nyílt lehetőség, így a Gokart Racingnél sebtében berendezett sajttájhelyszínen szólaltak fel a
felszólalók.
Közülük sorrendben elsőként Rés Konrád
Gergely fesztiváligazgató, aki elmondta, igazi
diáktalálkozói pontot kívántak a fesztivállal létrehozni, erre az igényre szeretne a rendezvény
egy választ nyújtani. Mindez a város turizmusának is jót tesz, hiszen reményeik szerint több
ezer diák látogat ide és vesz részt a bulin, illetve
a szabadegyetemen. Négy színpad, kajasátor,
kemping, nappali tevékenységek, nyári egye-

Fotó: Nagy Tibor

tem és neves előadók koncertsorozata várja
őket.
Péter Ferenc Maros megyei tanácselnök hozzátette: – Öröm, hogy öt évvel a Félsziget után
egy újabb fesztiválnak ad otthont ez a tér. A megyei önkormányzat minden olyan kezdeményezést támogat, amely fiataloknak szól, amelyen
mindenki megtalálja azt a tevékenységet, amelyen részt szeretne venni. Fontos továbbá, hogy
szabadegyetemet is szerveztek, nem csak a mulatságról szól az esemény. Mindenkinek kell a
szórakozás, és reméljük, elmondhatjuk, hogy
valóban hasznos ez a fesztivál, amely jövőre
(Folytatás a 4. oldalon)

A külföldi beruházók
is aggódnak

Pánikot keltett az üzleti szférában – a helyi
és külföldi tőkével működő, kis vagy nagy
cégek háza táján egyaránt –, hogy a kormány hat hónap leforgása alatt a második
adóügyi forradalomra készül – mutat rá közleményében a Külföldi Befektetők Tanácsa
(FIC).

A szervezet aggodalommal vette tudomásul, hogy
az elmúlt napokban lényeges módosításokat eszközöltek a kormányprogramban. Mint hangsúlyozzák, a
hasonló kaliberű módosítások, azok váratlan és részletek nélküli bejelentése ki tudja zökkenteni egyensúlyi állapotából a gazdaságot, és nem tesz mást, mint
megingatja a már létező vagy potenciális beruházók
bizalmát, függetlenül a származásuktól.
A FIC szerint a bejelentett intézkedések siettetett
alkalmazása, anélkül, hogy komoly elemzések, hatástanulmányok készülnének, vagy párbeszéd lenne az
üzleti szférával, minden cégre negatív hatással lesz,
függetlenül a tevékenységi körüktől vagy méretüktől.
A befektetői tanácshoz csatlakozott cégek nemrég
közölték, hogy Romániának megvan a szükséges potenciálja arra, hogy az elkövetkező 20 évben az Európai Unió tizedik gazdaságává váljon.
(Folytatás a 3. oldalon)

____________4.
Brassai Sámuel
polihisztor francia
vendége

Brassai szellemi eredményeiről az
alábbiakat olvashatjuk: „… elvitathatatlan, hogy az esztétika, a csillagászat, a pénzügy s a matézis, a zene s
a logika, a történelem s a muzeológia
egyaránt köszönhet neki valami gazdagítót.

____________15.

Cirkusz újratöltve?

Benedek István
Alig száradt meg a tinta az új kormánytagok kinevezésén,
a jól értesült suttogók szerint máris feszültség van a kormányfő és a bajszos szociáldemokrata pártvezér között. A cirkusz állítólag az adóhatóság elnökének menesztése kapcsán
tört ki.
A fináncok vezetőjét, akit sajtóhírek szerint korábbi üzleti
szálak kötnek a pártvezérhez, már az előző kormányfő is meneszteni akarta, a hatóság gyenge teljesítményére hivatkozva,
de a szándék a pártvezető ellenállásán elbukott. Szó ami szó,
a hatóság gyengén teljesít, főleg az idei költségvetés összeállításakor felállított bevételi elvárásokhoz viszonyítva. De öszszességében elmondható, hogy az unió szintjén nálunk a
legalacsonyabb az adóbevételeknek a bruttó nemzeti termékhez viszonyított aránya – ami nemcsak a hatóság számlájára
írható, hanem a politikai szféráéra is, amelynek átlátható és
alkalmazható szabályokat kellene alkotnia.
Az ügy újabb alkalmat adott a kormányfőnek is egy vizsgára. A gazdasági tárcát korábban két kabinetben is irányító
politikus állítólag azon háborodott fel, hogy a gazdasági növekedés és a bővülő kiskereskedelmi forgalom ellenére visszaestek a héabevételek. Egy ilyen nyilatkozat simán illeszkedik
a közelmúltbeli szocdem pártbeszéd légkörébe, a gond csupán
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
5 óra 36 perckor,
lenyugszik
21 óra 17 perckor.
Az év 188. napja,
hátravan 177 nap.

IdŐJÁRÁS

Ma APOLLÓNIA,
holnap ELLÁK napja.
ELLÁK: Attila hun király
fiának nevéből félreolvasással keletkezett, eredetileg Ilek
volt, ami törökül első uralkodót jelentett.
vALUTAÁRFOLyAM
BNR – 2017. július 6.

Napos, meleg idő
Hőmérséklet:
max. 270C
min. 140C

1 EUR

4,5869

100 HUF

1,4838

1 USd

1 g ARANy

4,0365

Ideiglenes kiállítás

Jégkorszak Marosvásárhelyen

élőhelyükre emlékeztető környezetbe helyeztek el. Megtekinthető egy mamutfióka, kardfogú tigris, hiéna, barlangi
hiéna, pézsmatulok és egy gigantikus gliptodon.
A fent említett látványosságok mellett a kiállítást különféle médiaeszközök gazdagítják, amelyek a korabeli klímáról, illetve az akkori állatok életéről tartalmaznak
információkat.
Újra találkozhatnak a jégkorszak után kihalt, de jól isA kiállítás-megnyitóra július 7-én, ma délután 5 órakor
mert állatfajokkal (életnagyságú rekonstrukciók, csontvá- kerül sor a Természettudományi Múzeumban, a Horea utca
zak), amelyeket a múzeum munkatársai az eredeti 24. szám alatt, és október 7-ig látogatható.

A Maros Megyei Múzeum és a budapesti Természettudományi Múzeum izgalmas látogatásra
hívja a látogatókat, a múltba, a föld utolsó jégkorszakának idejére. A kiállítás a marosvásárhelyi
Természettudományi Múzeumban lesz látogatható, pénteken délután 5 órakor nyílik meg a
Horea utca 24. szám alatt.

158,9315

A csütörtöki lottóhúzás nyerőszámai

8, 30, 15, 11, 14+8

NOROC PLUS: 8 9 5 5 4 3

15, 17, 21, 49, 30, 25
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4, 33, 11, 6, 29, 18

Megyei hírek

SUPER NOROC: 3 1 3 4 0 3

Irsai Zsolt képzőművészeti
alkotótábor Szovátán

A Maros megyei MADISZ és a Művészeti Egyetem közös
szervezésében ma kezdődik az immár 23. alkalommal
megrendezett ifjúsági képzőművészeti alkotótábor, amely
egykori vezetője, a néhai Irsai Zsolt képzőművész nevét
viseli. A táborban sepsiszentgyörgyi, csíkszeredai, udvarhelyi és marosvásárhelyi, képzőművészetet tanuló középiskolás diákok vesznek részt. Az itt készült munkákból
kiállítást szerveznek a Művészeti Egyetem Stúdió termének előcsarnokában, amely egész nyáron megtekinthető
lesz. A tábor a Communitas Alapítvány, a Nemzeti Kulturális Alap, illetve a Bethlen Gábor Alap támogatásával
kerül megrendezésre.

Kézművesműhely gyerekeknek

Július 10–14. között az ügyes kezű gyermekek műhelyébe
várják a 7–12 éveseket. A marosvásárhelyi Női Akadémia
a Divers Egyesület támogatásával a Forradalom utca 45.
szám alatt naponta két kézművesműhelyt tart 10–14 óra
között. Szép idő esetén a tevékenységek sátorban az udvaron zajlanak. A műhelyeken a következő kézműves-foglalkozásokkal ismerkedhetnek meg a gyerekek:
gyöngyfűzés, fafaragás, papírkosárfonás, csomózás, nemezelés, szalvétatechnika, mézeskalács stb. Érdeklődni
a 0722-318-605, valamint a 0740-598-563-as telefonszámon lehet.

Ügyes kezű nők

A Női Akadémia heti rendszerességgel hétfőnként tartja a
Forradalom (Revoluţiei) utca 45. szám alatt az Ügyes kezű
nők című tevékenységét, amelyre olyan lányokat, asszonyokat várnak, akik különböző kézműves-tevékenységek
fortélyait szeretnék elsajátítani. Július 10-én 17.30 órától
folytatódik a bogozástechnika elsajátítása Jánosi Mária
vezetésével. A foglalkozás ingyenes, alapanyagra és a játéktárra szánt adományokat elfogadnak.

Székelyföldi kirándulás

A Marosvásárhelyi Nyugdíjasok Egyesülete július 19-én
kirándulást szervez Parajd–Korond–Szejkefürdő–Udvarhely–Szováta–Vármező útvonalon. A kirándulás utolsó állomásán pisztrángot szolgálnak fel. Iratkozni július 11-étől
lehet az egyesület Bolyai tér 36. szám alatti székhelyén,
naponta 10-13 óra között.

Eltűnt férfi

A rendőrség keresi azt a férfit, aki július elsején önként távozott a marosvásárhelyi rohammentő-szolgálat sürgősségi osztályáról. Moca Ioan szentpáli lakos, 56 éves, kb.
170 cm magas, barna szemű, ősz hajú, vézna testalkatú.
Kék melegítőnadrágot, fehér trikót és tornacipőt viselt. Aki
tud róla, értesítse a rendőrséget a 0265/202-467-es telefonszámon, illetve a 112-es egységes sürgősségi hívószámot.
Hírszerkesztő: Mezey Sarolta

Élsportolókat köszöntenek

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács Maros megyei szervezete és a Pro XXI Sport- és Kulturális Alapítvány a Bajnokok-Élsportolók-Sportbarátok Klubja keretében köszönti
a magyar és román országos atlétikai bajnokságon nagyszerűen teljesített veterán atlétákat: Barabási Rozáliát,

RENdEzvÉNyEK

A megújulás lendülete –
ifitalálkozó Csittszentivánon

Ma, július 7-én 16 órától a Maros-Mezőségi Református
Egyházmegye és a csittszentiváni ifisek szervezésében a
reformáció 500. évfordulója alkalmából ifitalálkozóra kerül
sor. Fellépnek a magyarbikali ifisek Szabó Mihály lelkipásztor vezetésével, a Balogh Károly helyi lelkipásztor
által vezetett IMM-PRO ifjúsági zenekar, a szászrégeni
Pici Sófár, a szászcsávási ifisek Mészáros Lehel lelkipásztor vezetésével. A programok között szerepel még a Láthatatlan színház, imaséta, gulyásozás Lőrincz István
marosvásárhelyi alsóvárosi lelkipásztor és Puskás Árpád
csittszentiváni gondnok „séfek” közreműködésével.

A Magányosok
gulyásfőző versenye

Fülöp Csabát, Böjte Attilát és Csizmadi Zsoltot, akik Marosvásárhely hírnevét 5 arany, 6 ezüst és 1 bronzéremmel
öregbítették.
A július 11-én, kedden 18 órakor kezdődő rendezvényre
várják az érdeklődőket.
Helyszín a marosvásárhelyi Demokráciaközpont, Mihai
Viteazu (Klastrom) utca 10. szám.
és istentisztelettel kezdődik. 11.30-kor a római katolikus
templomban adják át a Pro Búzásbesenyő elismeréseket,
majd 12.15-kor ünnepi műsor kezdődik a Rátoni János
művelődési otthonban. A programból a koncertek sem hiányoznak, fellép Szőcs Renáta, Nicola, a Takáts Tamás
Blues Band, illetve az Autostop. A falunap a 22.30-kor
kezdődő tűzijátékkal zárul.

Foci és gulyás
Magyarsároson

Július 9-én, vasárnap reggel 9 órakor kezdődik a VI. magyarsárosi labdarúgótorna és a hagyományos gulyásfőző
verseny. A rendezvényen részt vesznek a környékbeli települések csapatai. Szervező: a helyi RMDSZ.

Székely-mezőségi népzeneés néptánctábor

Mezőbergenyében július 26–30. között tartják a népzeneés néptánctábort, ahol naponta 10, illetve 16 órától mezőA marosvásárhelyi Magányosok Klubja július 8-án, szommadarasi és mezőpaniti táncokat, népi gyermekjátékokat,
baton Székelybósban XVI. alkalommal tart zártkörű bog18 órától népdalokat oktatnak, esténként táncház lesz.
rácsgulyás-főző versenyt. A házigazda ez alkalommal a
Csütörtökön este 8 órától a mezőpaniti hagyományőrző
Jeddi Önkéntesszervezet. A rendezvény 9 órakor, a zsűritáncosok szerepelnek, szombaton 20 órakor Köllő Miklós
zés 12 órakor kezdődik. Délután 4 órakor szórakoztató
a népi hangszereket mutatja be, 21.30 órakor fellép a Beműsor lesz, majd a kiértékelés után kiosztják az oklevelekecs néptáncegyüttes. Vasárnap 11 órától református isket. Zenél Szilágyi Sándor nótaénekes és zenekara.
tentiszteletet tartanak, délután 4 órakor a tánccsoportok
mutatkoznak be. Néptáncot Kásler Magda, Farkas Sándor
Búzásbesenyői falunap
Csaba, Gagyi Lóri és Bende Szende, míg gyermekjátékoJúlius 9-én, vasárnap tartják a búzásbesenyői falunapot. A kat Gálfi Gizella oktat. Zenél az Üver zenekar. Az eserendezvénysorozat délelőtt 10.30-kor ünnepi szentmisével ményt a Kincsásó Egyesület szervezi.
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A külföldi beruházók is aggódnak

(Folytatás az 1. oldalról)
„A hirtelen jött, megalapozatlan adóügyi módosítások bizonytalanságokat
szülhetnek, amelyek eltávolítják Romániát ettől a célkitűzéstől. Ezek a nagy
gazdasági hatással bíró intézkedések negatív jelzést küldenek az üzleti szféra és
a potenciális befektetők felé. A döntéshozóknak tisztában kell lenniük a sza-

vuk erejével. Nyilatkozataik kihathatnak
a piacokra és a befektetők döntéseire. Az
adók csökkentését vagy növelését kilátásba helyező folyamatos nyilatkozatok
vagy az adóügyi politikák gyakori módosítása bizonytalanságot kelt az üzleti
szférában. Azon befektetők, akik most
vizsgálják, hogy Romániába jöjjenek,
elhalasztják a döntést mindaddig, amíg

nem látnak tisztábban, vagy más országban telepednek meg” – hívja fel a figyelmet a Külföldi Befektetők Tanácsa.
A FIC-hez csatlakozott vállalkozások
182.000 személyt foglalkoztatnak,
közös üzleti forgalmuk meghaladja a
180 milliárd lejt, ami Románia bruttó
hazai termékének (GDP) mintegy 25
százalékát jelenti. (Mediafax)

érvényeseknek és megbízhatóknak: „érvényes az a vizsgatétel, amely a lehető
legjobban azt méri fel, amire azt szánják. Megbízható az a tétel, amelyet minden vizsgázónak nagy valószínűséggel
egyformán lehet értelmezni – legfennebb eltérő sikerrel oldják meg ezeket a
tételeket”.
Magyari Tivadar meggyőződése
ugyanakkor az is, hogy továbbra is a pedagógusok, illetve az őket képző és továbbképző intézetek kihívása az oktatás
minőségének a javítása. A feladat pedig,
amelyben az RMDSZ-nek is szerepe
kell hogy legyen, az oktatás kereteinek,
Az ügyvezető alelnök úgy véli: a té- szervezési feltételeinek javítása és a jogteleknek nem könnyebbeknek, lebutí- szabályok pontosítása. „Jó lenne, ha a
tottaknak kell lenniük, hanem magyar oktatás szervezését valamely er-

délyi központból irányítanák, nem pedig
Bukarestből, de ettől még messze vagyunk. A tételek megfogalmazásának,
fordításának problémájára azonnali
megoldást kell találni. Például, ha arról
lenne szó, hogy a kiadott tételek nem alkalmasak a tudás vagy képességek felmérésére, nagyobbrészt a tanári szakma
dolga ezt orvosolni, de a keretek, szervezési feltételek megváltoztatása már az
oktatásszervezőké, politikusoké, ám ez
is a szakmabeliek véleménye alapján
kell hogy történjen” – tette hozzá a szakember. Összegzésként kifejtette: a szervezéssel, jogi keretek javításával
kapcsolatos teendők éppen azok, amelyek a legrövidebb távon éreztethetik hatásukat. (közlemény)

menti pártok valamelyikéről van szó,
hanem egy új politikai projektnek lesz a
részese. Nem közölte, hogy melyik pártról van szó.
Május elején Daniel Constantin volt
miniszterelnök-helyettest zárta ki soraiból a PSD kisebbik koalíciós partnere, a
Liberálisok és Demokraták Szövetsége
(ALDE), amelynek addig Constantin a
társelnöke volt. Constantin egykori pártjával többször alkotott választási szövetséget a PSD-vel abban az időben is,
amikor Ponta volt a PSD elnöke, ezért
elemzők elképzelhetőnek tartják, hogy
Ponta a Constantin által alapított, jelenleg parlamenten kívüli Pro Románia Pár-

tot választja. Ugyanakkor azt sem zárják
ki, hogy a volt kormányfő új politikai
erőt alapít.
Ponta 2012 és 2015 között volt miniszterelnök, 2010 és 2015 között pedig
a PSD elnöki tisztségét töltötte be.
Pontának a 2014-es elnökválasztáson
– amelyet elvesztett Klaus Johannis jelenlegi elnökkel szemben – Liviu Dragnea jelenlegi PSD-elnök volt a
kampányfőnöke. Az elvesztett küzdelem, majd Dragnea 2015-beni PSD-elnökké választása után Ponta és Dragnea
viszonya fokozatosan megromlott, ami a
volt kormányfőnek a PSD-ből való kizárásában csúcsosodott. (MTI)

tette el a büszkeségét” – mondta. Megköszönte Lengyelországnak, hogy nagylelkűen fogadták az amerikai katonákat
az országban. Mint mondta, az amerikai
katonák jelenléte szimbolizálja az Egyesült Államok elkötelezettségét a demokratikus és szabad Európa mellett.
Az amerikai elnök a NATO kollektív
védelmi elvét rögzítő cikkre hivatkozva
kijelentette: az Egyesült Államok és
Lengyelország „vállvetve kiállnak az 5.
cikkely védelmében”.
Biztonságpolitikai témákról szólva
aláhúzta: amennyiben a nemzetek, az állampolgárok elveszítik elszántságukat, a
nyugati civilizáció kerül veszélybe. Lengyelország tapasztalata arra emlékeztet:
a Nyugat védelme a győzelemre irányuló akaraton alapszik – mondta.
Az amerikai elnök szerint közösen
kell fellépni a terrorizmus, a terroristák
hálózatai, finanszírozóik és ideológiáik
támogatói ellen. Kijelentette: „a mi határaink mindig zárva lesznek a terrorizmus és minden szélsőség előtt.
Keményen harcolunk a radikális iszlám
terrorizmus ellen, nem fogadhatjuk el
azokat, akik elutasítják az értékeinket”.
Hangsúlyozta: „a közös ellenségeink
ellen, a civilizációnk védelmében együtt
kell harcolnunk”.
Szorgalmazta: minden NATO-tagállam eleget kell tegyen pénzügyi kötelezettségeinek, „Európának többet kell
tennie”. Európának azzal kell demonst-

rálnia, hogy hisz a jövőjében, hogy hajlandó áldozni a jövője védelmére – mutatott rá.
Kiemelte: ma az az alapvető kérdés,
hogy a Nyugatban megvan-e az akarat a
megmaradáshoz, hajlandó-e megvédeni
magát bármi áron, van-e bátorsága önmaga megvédéséhez? „Lehetnek a mieink a világ legerősebb gazdaságai, de ha
nincsenek erős értékeink, nem maradhatunk meg” – jelentette ki.
Úgy értékelte: a nyugati világ örökségét, a szabadságot meg kell védeni.
„Sosem hátrálunk meg” – húzta alá. „A
lengyel nép, az amerikai nép, az európaiak még mindig azt kiáltják: Istent akarjuk” – mondta.
Trump szerint a társadalmi élet középpontjában a családnak, nem pedig a
kormánynak és a bürokráciának kell állnia. „Mindenekelőtt becsüljük minden
egyes emberi élet értékét, védjük minden ember jogait, tiszteletben tartjuk
minden, szabadságban élni akaró ember
reményét” – szögezte le.
Szavai szerint ez fűzi össze szövetségesként a lengyel és az amerikai népet,
az egész civilizációt. „Ahogyan Lengyelországot soha nem sikerült megtörni, úgy a Nyugat sem engedi meg
soha, hogy megtörjék” – jelentette ki.
„Harcoljunk úgy, ahogy a lengyelek: a
családért, a szabadságért, a hazáért, az
Istenért” – fejezte be varsói beszédét
Trump. (MTI)

Megbízható vizsgatételeket sürget az RMdSz

Az idei, általános iskolát lezáró
képességvizsgák, illetve az érettségi vizsgák során kiderült:
immár a vizsgatételek meghatározása is probléma, nemcsak a
megfogalmazás, illetve az egyes
tantárgyak esetében a román
nyelvből való lefordítás – hangsúlyozta szerdán Magyari Tivadar oktatásért
felelős
ügyvezető
RMDSZ-alelnök. Rámutatott: az
RMDSZ a maga hatáskörében és
lehetőségeivel kivizsgálja a megfogalmazódott panaszokat és kifogásokat.

Ponta ősztől új pártban folytatja
politikai pályafutását

Victor Ponta volt miniszterelnök
bejelentette, hogy szeptembertől
új pártban folytatja politikai pályafutását, miután a Szociáldemokrata Párt (PSD) kizárta
soraiból.

A régebbi kormányfő kizárásáról június közepén döntött a PSD vezetősége,
miután Ponta kiállt az azóta megbuktatott, Sorin Grindeanu által vezetett kormány mellett azt követően is, hogy a
PSD megvonta a bizalmat Grindeanutól.
Ponta csütörtökön egy közösségi oldalon tett bejegyzésben annyit közölt,
hogy új pártban folytatja tevékenységét.
Leszögezte, hogy nem a jelenlegi parla-

Trump kiállt a Washingtoni Szerződés
5. cikkelye mellett

Hűek maradunk a Washingtoni
Szerződés kollektív védelemről
szóló 5. cikkelyének betartásához
– hangsúlyozta Donald Trump
csütörtökön a varsói Krasinski
téren elmondott, a lengyel néphez intézett beszédében.

Az amerikai elnök a széles nyilvánossághoz intézett első európai szónoklata
elején külön köszöntötte Beata Szydlo
kormányfőt és Lech Walesa volt elnököt, a Szolidaritás mozgalom egyik alapítóját.
Felszólalásában a lengyel, ezen belül
különösen a 20. századi történelem szabadságharcos mozzanatait felsorolva
megállapította: el lehetett tüntetni Lengyelországot Európa térképéről, meg lehetett szállni az országot, de az soha
nem veszítette el büszkeségét.
„Nemcsak azért vagyok itt, hogy régi
szövetségesünket
meglátogassam,
hanem azért is, hogy példaként mutassam fel azoknak, akik keresik a szabadságot, akik bátorítást várnak ahhoz,
hogy megvédjék civilizációnkat” –
hangsúlyozta az amerikai elnök, az
1944-es Hitler-ellenes varsói felkelésben fontos szerepet játszó Krasinski
téren összegyűlt hatalmas tömeghez fordulva.
„A lengyel nép Európa lelke, bár
sokat szenvedett a múlt században, a
lengyel nemzetet sohasem lehetett kitörölni a történelemből, és sohasem veszí-

Ország – világ
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Negyvenezernél több óvás

A nyári érettségi eredményeinek közzététele után országszerte összesen 42.215 óvást nyújtottak be a
tanügyminisztérium adatai szerint. A legtöbben a
román nyelv és irodalomból kapott vizsgajeggyel voltak elégedetlenek, ebből a tantárgyból 18.616 óvást
nyújtottak be. A szaknak megfelelő kötelező tantárgyból kapott értékelés ellen 11.399-en, a szaknak
megfelelő választható tantárgyból kapott jegy ellen
11.792-en nyújtottak be fellebbezést. A nyári érettségin a vizsgázók 71,4%-a kapott átmenő jegyet az
óvások előtti adatok szerint. Az óvások eredményeit
július 10-én teszik közzé. (Agerpres)

Az EB jóváhagyta
az Opel felvásárlását

Az Európai Bizottság (EB) jóváhagyta, hogy a PSA
Peugeot-Citroen francia autóipari konszern felvásárolja az Opelt; az ügylet nem ütközik az uniós jogba
– közölte az uniós bizottság sajtószolgálata csütörtökön. Az Európai Bizottság a felvásárlás európai és
nemzeti autópiacra gyakorolt hatására fókuszáló
vizsgálatát követően megállapította, hogy az a tény,
hogy mindkét autógyár személygépkocsik és könnyű
haszongépjárművek gyártásában, valamint nagy- és
kiskereskedelmében tevékenykedik, nem vet fel versenyjogi aggályokat. (MTI)

Az EP felfüggesztené a török
csatlakozási tárgyalásokat

Törökország uniós csatlakozási tárgyalásainak felfüggesztésére szólított fel csütörtöki állásfoglalásában az Európai Parlament (EP) plenáris ülése,
amennyiben Ankara változatlan formában végrehajtja a széles körben bírált alkotmányos reformcsomagot. A strasbourgi ülésen elfogadott szövegben
hangsúlyozták: a javasolt módosítások nem tartják
tiszteletben a hatalmi ágak szétválasztásának elvét,
nem biztosítanak megfelelő fékeket és ellensúlyokat,
továbbá nem állnak összhangban az úgynevezett
koppenhágai kritériumokkal. A képviselők szerint az
alkotmánymódosítások összeegyeztethetetlenek az
európai uniós tagsággal, az állásfoglalásban ugyanakkor kiemelték a kétoldalú kapcsolatok fontosságát,
a párbeszéd fenntartásának szükségességét a
közös kihívások – migráció, biztonság, terrorizmus
– megoldása érdekében. (MTI)

Megállapodás az EU–Japán
szabadkereskedelmi
egyezményről

Hosszú tárgyalások után megkötötték a politikai
megállapodást az Európai Unió és Japán közötti
szabadkereskedelmi egyezményről a felek képviselőinek csütörtöki brüsszeli csúcstalálkozóján. A dokumentumot – amely még nem a végleges
kereskedelmi szerződés – Donald Tusk, az Európai
Tanács és Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke, illetve Abe Sindzó japán kormányfő írta
alá. A főbb vitás kérdésekre sikerült megoldást találniuk a feleknek, de bizonyos részletekről még megegyezésre kell jutniuk, és ez akár hónapokig is
eltarthat. Az Európai Bizottság az év végéig szeretné
tető alá hozni a végleges egyezményt. (MTI)

Cirkusz újratöltve?
(Folytatás az 1. oldalról)

az, hogy a valósághoz nincs sok köze. Mert a gazdasági
bővüléssel összefüggésben emlegetett bruttó nemzeti
termék kiszámításánál a fogyasztásra, a termelésre és
az adókra vonatkozó adatokat is figyelembe veszik, a
teljes héabevételeknek pedig csak egy része származik
a kiskereskedelmi forgalom után, hiszen számos más
gazdasági ágazat szereplői is fizetik ezt az adónemet.
Tehát aki ilyet mond, arról azt tudhatjuk biztosan, hogy
mérges, de vagy nem lát be, vagy benézni sem próbál
az adatok hátterébe, mert vagy a számolással áll hadilábon, vagy a gazdaság működésével. Egyik sem vet jó
fényt az illetőre. Ha értene az általa korábban kétszer
is irányított szakterülethez, akkor nem mondana ilyen
badarságokat, hanem utánanézne, hogy melyik gazdasági ágazatból gyűlnek be nehezen a héapénzek, és
emellett még azért is aggódhatna, hogy a jövedéki adók
bevételei is visszaestek. Ezek az adónemek az elemzők
szerint az adócsalók kedvenc területei, tehát a bevételek
apadásában lehet komoly szerepe az adóhatóság harmatos teljesítményének. De legalább ugyanekkora
gond, hogy egyrészt józan ésszel szinte teljesíthetetlen
bevételi célokat szabtak a költségvetés tervezésekor,
másrészt az ész nélkül a közvélemény elé dobott adóreformötletek elriasztják a beruházókat, és ha lehet, még
jobban megrendítik a vállalkozói közegnek a politikai
szférába vetett bizalmát.
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Parti a parton

(Folytatás az 1. oldalról)
még nagyobb lesz. Ha igény van rá,
akkor a következő években is támogatni fogjuk ezt a rendezvénysorozatot.
Az ugyancsak támogató Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal
képviseletében Claudiu Maior szólalt fel: – Elsősorban gratulálok a fiatal szervezőknek, és remélem,
hogy a következő években következetesek leszünk – itt elsősorban a
támogatásra, a városi tanácsra, a
marosvásárhelyi polgármesteri hivatalra gondolok. Sokan bírálnak
minket, hogy nem támogatjuk a fiatalokat, az általuk, illetve nekik
szervezett rendezvényeket, de ez
nem igaz. Egy rendezvény életében
az első év minden esetben nagyon
nehéz, és remélem, hogy a következő esztendőkben sokkal nagyobb
költségvetésből gazdálkodhatnak

majd a szervezők. Öt évvel a Félsziget után ismét nagy neveket, nagy
előadókat és együtteseket hívhatunk
Marosvásárhelyre, és erre büszkék
lehetünk.
Amint azt Sófalvi Szabolcs, Marosszentgyörgy polgármestere elmondta, mindenki tudja, hogy ez a
terület a községé, és sok fesztivált
szerveztek-szerveznek itt. – Erre
büszkék vagyunk. Örvendünk,
hogy ismét olyan rendezvénysorozat kezdődött itt, amelyen lesznek
előadások, beszélgetések. Ennek a
helyszínnek, turisztikai és fesztiválzónaként, kiemelt fontosságú jelentősége van számunkra. A kapuink
továbbra is nyitva állnak. Örülünk
a fesztiválnak, és hozzátenném,
hogy a Vibe, a Rezgés akkor jó, ha
nem csak a dobhártyád, hanem a
szíved, a lelked is rezeg. Ha nem
csak a zenekultúráért, hanem az ok-

tatásért, a beszélgetésekért is szervezünk valamit. Reméljük, ez a
fesztivál a környékbeliek szívét is
megrezgeti.
Vass Levente, a marosvásárhelyi
RMDSZ elnöke elárulta, mint a marosvásárhelyi, majd az országos diákszövetség volt elnöke különösen
örvend ennek a fesztiválnak. –
1992-ben, 1993-ban sikerült megszervezni, illetve részt venni az
első, homoródi diákfesztiválokon,
majd a városi diáknapokon, és most
egy, a második generáció által szervezett fesztiválon vagyunk. Sok
ilyen jellegű rendezvénysorozat
szervezéséből vettem ki a részemet,
tudom, hogy mivel jár mindez, és az
a tény, hogy az utánunk jövő generációknak is van igényük erre, és
hogy meg tudják szervezni, büszkeségre ad okot. Ez is jelzi, hogy meg
tudunk újulni. Ami a támogatásokat
illeti, mi a tanácsosaink révén tudtunk segíteni a szervezőknek.
Daniel Dăscăliuc csendőrparancsnok-helyettes elmondta, a
VIBE első kiadásáról van szó, ezért
sokat beszélgettek a szervezőkkel,
egy hónapja egyeztetnek mindenről, hogy civilizált legyen a rendezvény. – A kommunikáció nagyon
fontos, mi minden esetleges konfliktust jól fogunk kezelni, arra kérünk mindenkit, hogy tartsák be a
törvényes előírásokat, és kívánunk
mindenkinek jó szórakozást.
Amint azt a szervezők legutóbbi
közleményükben megfogalmazták,
napi mintegy 5000 látogatóra számítanak Marosvásárhely legújabb
fesztiváljának négy napján július 69. között. Négy zenei helyszín, több
mint 50 koncert, nyári egyetem, vi-

Újabb esetautó Jedden

Alig használt esetautót ka- hazaszállított autónak igencsak séges összeget, amit ezúton is köpott Franciaországból a Jeddi örülnek a jeddiek, ugyanis felsze- szönnek nekik. Az önkormányzatÖnkéntesszervezet (JÖSZ).
reltsége és víztartálya jóval felül- hoz kérvényt nyújtottak be, hogy

Gligor Róbert László

Néhány napja új autóval gazdagodtak a jeddi tűzoltók – tudtuk
meg Adorjáni Nimród Attilától, a
JÖSZ elnökétől. A négy éve alakult csapat már rendelkezik egy
autóval, most azonban egy annál
jóval felszereltebb és alig használt
esetkocsit kaptak francia barátaiktól.
A 35 ezer euró értékű tárgyat
adományként vehették át, amely
egy megszűnt francia tűzoltóalakulatnál szabadult fel. A két nap alatt

múlja az első autójukét, így a
helyszínekre ezután jobb ellátottsággal és sokkal gyorsabban szállhatnak majd ki.
A francia partnereik figyelmét
decemberben hívták fel arra, hogy
szükségük volna egy, a meglévőnél
jobb autóra, nekik pedig rövid időn
belül sikerült segíteniük ebben a
kérdésben. Adorjáni elmondta: az
autót társával, Alex Munteannal
szállították haza, a költségek fedezését megszavazta az önkormányzat, de egyelőre még nem utalta át
az egyesületnek, így cégek és magánszemélyek dobták össze a szük-

Jól felszerelt, alig használt autóval gazdagodtak a jeddi tűzoltók

utaljon ki számukra egy területet,
ahol garázst építhetnének, hiszen
előző autójuk is garázs nélkül áll,
jelenleg a református gyülekezeti
ház udvarán. Adorjáni Attila hozzátette: a semmiből próbálnak valamit előteremteni, segítséget és
biztonságérzetet nyújtani a községnek, ehhez pedig maguk mellett
szeretnék tudni a helyi önkormányzatot is.
A JÖSZ nem szándékozik mindkét autót megtartani, az eddig használt járművet átadná egy másik
önkéntes alakulatnak, amelynek
szüksége lenne rá.

Fotó: www.facebook.com

Fotó: Nagy Tibor

dámpark, strand és félszáznál is
több nappali tevékenység lesz a
VIBE-on.
Több mint száz önkéntes és többtucatnyi technikus érkezett az elmúlt napokban Marosvásárhelyre,
hogy felépítse a fesztivál helyszíneit. Elkészült a Magenta, valamint
a Yellow Stage és a Blue Arena,
csütörtök reggel az utolsó simításoknál tartottak a Gokart épületében
és udvarán berendezett nyári egyetemen és az erdélyi zenei előadókat
befogadó Kompgyárnál. Kihelyezték a pörgő-forgó vidámparki játékokat, az ételbár épületeit, a
kempingzóna zuhanyzóit és a mobil
vécéket. Az előadók listája hihetetlenül változatos, ahogy az erdélyi
fiatalok ízlésvilága is. Így fér meg
egy line-upban a világhírű Borgore
és Pendulum dj set Kis Grófóval.
Lesz Akkezdet Phiai vagy Belga
annak, aki az alter-undergroundot

kedveli és Margaret Island, Wellhello, Intim Torna Illegál is vagy
akár Chris Lawyer. Az erdélyi fellépők külön színpadon, a Kompgyárban váltják majd egymást,
rájuk külön érdemes lesz figyelni,
hiszen az egyik legizgalmasabb erdélyi elektronikus zenei producer,
Quidbop nemrég jelentkezett új albummal. A VIBE a marosvásárhelyi
családoknak is ideális hétvégi program, rengeteg szabadidős rendezvény is lesz.
A fesztivál területén, tehát fizetős
zónában berendezett vidámpark
mellett ingyenes övezetben társasjátéksarkot, gyerekzónát, élménypedagógiás játékokat, könyvsarkot
és könyvturit, néprajzos kiállítást,
Refo500 sátrat, egyetemi játékokat
és élő szoborparkot rendeztek be,
szombaton pedig egészségsarok is
lesz ingyenes mérésekkel.

Ismételten sikeresen szerepeltek
a marosvásárhelyi veterán atléták:
július 1-2-án a bukaresti Balázs
Jolán-sportpályán megrendezett
román szenior atlétikabajnokságon
nemcsak a versenytávokkal, de a
magas hőmérséklettel is meg kellett
küzdeniük.
Böjte Attila négy távon – 100 és
200 méter síkfutás, hármasugrás és
távolugrás – lett országos bajnok,
Barabási Rozália egy aranyérmet
nyert 80 méteres gátfutásban és két
ezüstérmet 100 és 200 méter síkfutásban, míg Fülöp Csaba két második és egy harmadik helyezést ért el
a dobópróbákban – súlylökésben,
gerelyhajításban és diszkoszvetésben –, végül Csizmadi Mihály Zsolt
az 5000 és 10.000 méter síkfutásban nyert ezüstérmet.
A veterán atléták között ifjúsági
csoportok is részt vettek, amelyek
külföldi versenyekre készülve álltak rajthoz.
A fővárosi országos megmérettetés előtt Barabási és Fülöp – akit
Rodica Şerban fizioterapeuta is elkísért – Budapesten részt vett a Ma-

gyar Atlétikaszövetség által június
24-én megrendezett Szenior Országos Atlétikabajnokságon. Az Ikarusz pályán tartott rendezvényen a
35 évnél idősebb sportolók indulhattak különböző korosztályokban,
a megmérettetéseken osztrák, szlovák és luxemburgi atléták is részt
vettek.
Barabási Rozália a 80 méteres
gátfutásban arany-, a 100 méteres
síkfutásban bronzérmet nyert, míg
Fülöp Csaba súlylökésben harmadik helyezett lett.
Mint Barabási lapunknak elmondta, a Magyar Atlétikaszövetség elnökének, Sátor Lászlónak a
meghívására érkeztek a magyar fővárosba, ahol kifogástalan fogadtatásban volt részük. A vásárhelyi
veterán atléták a kapcsolatot a
sportvezetővel már évek óta ápolják
a veterán versenyeken való részvétel érdekében, függetlenül attól,
hogy az magyar, román, Balkán-,
Európa- vagy világbajnokság.
Versenyrészvételüket a Decorex
Prod, az ECO Farmacia és a Bioeel
cégek támogatták. (C. A.)

A vásárhelyi veterán atléták
újabb sikereiről
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A marosvásárhelyi református kollégium tanári karának könyörgő levele
gróf Kemény Miklós főgondnokhoz

Oláh-Gál Róbert

A Marosvásárhelyi Állami Levéltár református kollégiumának gazdasági anyagai közt
találtam az alább közlendő okiratot. A levelet
magyargyerőmonostori gróf Kemény Miklós
főgondokhoz címezték – aki anyagi támogatásával lehetővé tette Bolyai Jánosnak, hogy
a mérnökkari akadémián tanulhasson –, és
aláírói talán a református kollégium leghíresebb professzorai, a jogászszakértő és jogászdinasztiát teremtő Dósa Gergely, a
Marosvásárhely múltjában is dicsőséget szerzett biológus és természettudós Borosnyai
Lukáts János, a később református püspökké
lett történész Antal János, a kiváló bölcsész
Molnár Sámuel, a matematikus Bolyai Farkas
és a Tudós Társaság (MTA elődje) tagjává lett
kibédi Péterfi Károly.
Talán a református kollégium aranykorának nevezhető periódusban voltak ők tanárok, ők tanították Bolyai Jánost is. Érdekes a
levél témája is. Ugyanis akkor tértek rá a
rénes forintról a magyar forintra, és ez nagy
pénzromlást jelentett, és nagy veszteséget a
fizetésből élő tanárok számára. Persze a
dolog érdekessége, hogy noha a fizetés romlott, a pénz elértéktelenedett, azért abban az
időben volt a legerősebb a marosvásárhelyi

református kollégium. A jólét nincs közvetlen
kapcsolatban a szellemi értékteremtéssel! Véleményem szerint a szegény emberek – művészek, írók, költők, tudósok – épp olyan
értékes műveket teremtettek, mint a gazdag
társaik! Természetesen vannak helyzetek,
mint amilyen az építőművészet, amikor is
nagy befektetések és nagy pénzek nélkül nincsen maradandó megvalósítás, de a tiszta
szellemi alkotásban nem hiszem, hogy ki le-

hetne mutatni a pénz befolyását.
A történelmi alliteráció pedig a következő:
1815 májusában a Habsburg-ház rendeletet
adott ki a tönkrement pénzrendszer megreformálásra. Ennek értelmében 1816. június 1jén
„Privilegierten
oesterreichischen
National-Bank” néven francia és angol mintára megalapították a független osztrák központi bankot. Az alábbi közösen írt levél
háttere, hogy fokozatosan térnek rá a rénes
forintról a váltó forintra. Ez viszont egy óriási
elértéktelenedést, pénzromlást eredményezett
Erdélyben és Magyarországon. Például Bolyai Farkas fizetése nagyjából évi 400 rénes
forint volt, amit azután váltó forintban adtak
ki, de az a korábbinak értékben csak a háromnegyede volt, vagy még kevesebb.
Címzés:
„Méltóságos Magyargyerőmonostori Gróf
Kemény Miklós Urnak, a’ Császári, és Apostoli Királyi Felség Arany kolcsos Hivének
Nemes Aranyos Szék Fő Király Bírájának, a’
MVásárhelyi Ref. Kollégyom Fő Inspector
Curátorának, Jó Patronus Urunknak, ő
Nagyságának, alázatos tisztelettel. Kolozsváron.
Méltóságos Grof, és Fő Inspector Curator
Úr!
Kegyes Patronus Urunk!
Jollehet Mi Kollégyomunk Méltóságos Fő Inspector Curatorátussához
intézett, ‘s e’ szerént
Nagyságoddal is közöltetett, vagy közlendő alázatos,
levelünkbe,
Nagyságodnak is kijelentettük Magunkot: mindazonáltal, Nagyságodnak
személyes jelenlétében
tisztelni szerencsénk nem
lévén, mind mi Hozzánk,
mind egyáltalában kolégyomunkhoz, viseltetett
állandó kegyességétől, és
bizonyos hűségétől indíttatva, ezennel Nagyságodhoz különösebben is
folyamodni bátorkodtunk: azon okból, hogy
midőn minden közönséges hivatalt viselő személyeken,
a’
Fizetés
Conventionalis
lábra
való állításával, a’ lehettségig könnyíttetett az Élet
terhe, Mi pedig szoros fáradságunk, hajdan ugyan
illendően elégséges, de a’
mostani környülállásokhoz képest, nem tagadhatni kevés gyümölcsét is
csak szám, nem pedig valóság szerént vesszük bé;
ilyen állapotunkban alázatoson instáljuk meg
Nagyságodat, ezen rövid
levelünk rendébe az
iránt, hogy kegyesen fontolóra vévén, rendeltetésünkhöz képest csupán a’ Tanításra és tanulásra, és az Ifjúság számos virágja
mívelésére szentelni való, de az Élet valóságos szükségei elhárítására, ha híven munkálkodunk a’ mi tisztünkben, megjutni
teljességgel nem tudó időnket, annyival inkább még, a’ Tudományok előmenetelére tartozó és az Oskola virágoztatását fenntartó
jobb és ujjabb könyvek megszerzésbeli tehe-

tetlenségünköt; cselekedje
meg Nagyságod sokszori
kegyességének következéséül azt a kegyességet is mi
velünk, hogy a közüllünk
lévő Professzoroknak a’
Méltóságos Fő Consitoriumtól esztendőnként járni
szokott rendes fizetése Conventionalis valorban való
kiadattatásának meghatároztatásán, minket munkás
eszközlésével, résztvevő és
hathatós közbenjövetelével
pártfogoljon. Oly bizodalom táplál is minket, hogy
Nagyságod, a’Ki attól
fogva, hogy jóttehetett, a’mi
szükölködésünköt fontos segedelmével esztendőnként
gyámolította, a’ mit háládatos szívvel esmérünk meg,
és dicsekedve emlegetünk,
ezen a’ Tanuló társaság
közjava feltétele, vagy szükséges eszköze megnyerését
illető, csupa szoros igazsággal egyező alázatos kérésünköt is, nem csak
helyben hagyni, hanem
annak megadattatására is
munkálkodni kegyesen méltóztatik.
Melyért midőn alázatoson esedeznénk, egyszersmind buzgó könyörgésekkel
óhajtjuk, hogy a’ Mennyei
Felség éltesse, és tarcsa meg Nagyságodat,
hogy a’ mi képes tanuló háznépünköt, bölcs
kormányzásával sok esztendőkig boldogíthassa, ennek Fiaiból a’ Haza, az Emberiség,
és Vallás szolgálattyára hasznos tagokot formálhasson, és nevelhessen, és megérvén
megmívelt erkölcsi szántóföldje hervadhatatlan gyönyörűségeit, még itt e földön elkezdhesse élni a’ Mennyországot, a’ Kik drága
Uri kegyességébe ajánlottak, alázatos mély
tisztelettel állandóul maradunk
Méltóságos Grof Kegyes Patrónus Urunk
Nagyságodnak
Alázatos szolgái A’ Marosvásárhelyi Ref.
Kollégyom Professzorai
Makfalvi Dósa Gergely
Borosnyai Lukáts János
Antal János
Bolyai Farkas
A’ Ts Molnár Sámuel
Kibédi Péterfi Károly

Szerkesztette: Antalfi Imola

Marosvásárhelyen 24 a Aprilis 1823.”1
Megőriztük az eredeti levél helyesírását.
Nem tudjuk, mi lett a könyörgő levél hatása.
Sejtésem szerint semmi változást sem hozott.
Áttértek az új váltó magyar forintra, és ennyi,
nem vették figyelembe, hogy ennek a reális
értéke jóval kevesebb volt. Mi is megtapasztalhattuk ezeket a tényeket 1989 után! Mindenesetre nagy veszteség érte ezzel a
professzorátust, és általában a közalkalmazottakat, mint ahogy ezt mi – a jelenben – nagyon jól meg tudjuk érteni!

IRODALOM
Fond: Colegiul Reformat Tg-Mureş, Documente economice. (Număr actului 94) Anul
1823.
1
Arhivele Naţionale, Direcţia Judeţului
Mureş, Fond: Colegiul Reformat Tg-Mures,
Documente economice., (Număr actului 94)
Anul 1823.
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A természet kalendáriuma (CCLXIII.)

Kiss Székely zoltán

Kutyameleg, kánikula,
nyelvét kiveti a kutya,
budákol, a tűző, heves
nap elől árnyékot keres.

De alighogy hűvösre lel
s leheverne, költözni kell:
falja az árnyékot a nap,
s az ebbe is beleharap.

Pillognak a récék, libák,
nem csinálnak most galibát;
kiapadt a kicsi patak,
mint a cérna, kettészakadt.
Itt-ott ha még van is, ami
víznek mondható valami,
odamennek a bivalyok,
s kimártják a kis patakot.

Egyedül egy árva csacsi
hangját lehet csak hallani,
megereszt egy bátor iá-t,
esőért az égre kiált.

Kányádi Sándor Kánikulájában induljunk július második hetének.
A római naptárban a hónap eredetileg a
fantáziátlan Quintilis (ötödik) nevet viselte.
Kr. e. 44-ben Marcus Antonius hízelgő javaslatára nevezték el júliusnak e hónap szülöttéről, a naptárat megreformáló Julius
Caesarról.
Miközben e júliusi kánikulában elmerülünk, néhány természettudomány-történeti
évszámot sorakoztatnék egymás mellé, annak
reményében, hogy mielőtt kánikulával küszködő patakocska cérnavékony vizeként szétszakadozna a felejtés kemény fényverésében,
avagy felitatódna közöny-bivalyok szőrén,
odacsurran hűsítőn értelmünk megmaradáspitvarára.
541 éve, 1476. július 6-án Rómában meghalt Johannes Müller Regiomontanus
német matematikus, csillagász. Két évvel azelőtt IV. Sixtus pápa, értesülve munkásságáról, Rómába hívta, hogy a naptárreformban

közreműködjék. Még 1467-ben csábította
Magyarországra Vitéz János esztergomi
érsek. Mátyás király udvarában a Corvina
könyvtár görög kéziratait rendezte. Itt írta
Ephemerides című csillagászati művét, amelyet Kolumbusz is felhasznált felfedező
útján. 1473-ban ő készítette az első olyan
táblázatot, amely bármely időpontra meghatározza a Nap és a Hold egymáshoz viszonyított helyzetét. Ennek a földrajzi
hosszúság meghatározásában volt fontos
szerepe, különösen az éjszakai hajózásnál.
167 éve történt, hogy megalakult Magyarország egyik legrégebbi tudományos szervezete.
(…) 1850-ki Julius 6-dikán közgyűlés tartatott, melyben a társulat magát alakultnak
nyilvánította; …ugyanezen gyűlésen elnökül
Kubinyi Ágoston, titoknokul Kováts Gyula
…urak választattak meg… Ezen ténnyel végződik a magyarhoni földtani társulat keletkezésének története… – olvasható az
alapítása óta folyamatosan működő Magyarhoni Földtani Társulat első, 1852-es jelentésében. Szerkesztője a marosvásárhelyi
református kollégium egykori diákja, a hazai
paleobotanika megalapozója, Kováts Gyula
volt.
121 éve, 1896. július 12-én halt meg Kolozsváron a lugosi születésű Kanitz Ágoston
flórakutató. A már híres botanikus 1869-ben
a magyaróvári Gazdasági Akadémia tanára
lett. Ő tanított itt először magyar nyelven természetrajzot. 1872-ben az akkor felállított
kolozsvári egyetem növénytani tanszékének
lett a tanára. 1877 és 1892 között szerkesztette az általa indított első magyar botanikai
folyóiratot, a Magyar Növénytani Lapokat.
120 éve, 1897. július 6-án született Kolozsvárt Kol Erzsébet algológus, kriobiológus. Már Trianon után, 1924-ben a Szegedre
áttelepült Ferenc József Tudományegyetemen szerzett oklevelet. Az egyetem Általános
Növénytani Tanszékén dolgozott. Fő kutatási
területe a havon és jégen élő algák tanulmányozása volt. 1930-ban alkalma nyílott megismerni Észak-Amerika hómezőinek és
gleccsereinek mikrovegetációját. Sorban jelentek meg munkái Észak-Amerika hóalgái-

A vízitök ilyenkor gyűjti be illatát a nyárnak

vas a galaxisok közötti térben

Már a galaxishalmazok 10 milliárd évvel
ezelőtti kialakulását megelőzően feldúsulhatott vasban és más nehezebb elemekben a galaxisok közti térség anyaga egy magyar
asztrofizikust is soraiban tudó nemzetközi
kutatócsoport most bemutatott eredményei
szerint – közölte a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) az MTI-vel kedden.
A tudósok abból a megfigyelésükből következtetnek erre, hogy a galaxishalmazokat
alkotó galaxisok közötti térséget kitöltő ritka
anyagban azonos a vas előfordulási gyakorisága, függetlenül a galaxishalmaz össztömegétől. Az eredményeket hamarosan közlő
tudományos cikk szerzői között szerepel
Werner Norbert, az MTA és az Eötvös Loránd
Tudományegyetem (ELTE) közös Lendület
Forró Univerzum Kutatócsoportjának vezetője.
Mint írják, a galaxisok közti térben található anyag összmennyisége egy-egy galaxishalmazban a Nap tömegének billiószorosát is
elérheti, ugyanakkor a sűrűsége a galaxisok

közötti hatalmas tér miatt rendkívül alacsony.
A galaxishalmazok anyagának vizsgálatából
meg lehet állapítani, hogy miként változott
bennük idővel a csillagkeletkezés folyamata,
sok halmaz tanulmányozásából pedig a kozmikus atommag-keletkezés és az univerzum
kémiai fejlődésének történetére is következtetni lehet.
Azonban a galaxisok közti anyag vizsgálata, de még a kimutatása sem egyszerű. Ez a
rendkívül kis sűrűségű gáz – pontosabban
plazma – igen magas hőmérsékletű, a benne
található sokszorosan ionizált elemek atomjai
pedig a röntgentartományban sugároznak,
ezért csak a Földön kívül működő csillagászati röntgenszondák műszereivel lehet tanulmányozni a ritka közeget.
A Werner Norbert vezette Lendület kutatócsoport nagy felbontású röntgenspektrumokat és egyéb megfigyelési adatokat használ a
galaxisok közötti teret kitöltő anyag tulajdonságainak vizsgálatára. Ezek megismerése
kulcsszerepet játszik annak megértésében,

Nagy Imre: zsögödi táj – falja az árnyékot a nap

ról, Alaszka gleccsereiről, a Yellowstone
Nemzeti Park zöld haváról. Aztán 1940 és
1948 között szülővárosában, a Kolozsvárra
visszatelepült Ferenc József Tudományegyetemen, majd a Bolyai Tudományegyetemen
tanított. 1948-ban került a budapesti Nemzeti
Múzeum Növénytárába, miután Győrffy István professzorral együtt el kellett hagynia
szülővárosát. Értékes élőalga-gyűjteményét
szinte szökve, a hátán vitte át a határon. (Párhuzamos történet az övé a Székelyudvarhelyen született Soó Rezsőével.) 1948 után már
itt jelentek meg közleményei a Kárpátok, az
Alpok, a Pirin- és Rila-hegység, Albánia és
Görögország hóalgáiról. Algagyűjteménye és
mikrofotográfiái a múzeum egyedülálló ritkaságai. 1980-ban halt meg Budapesten.
48 éve, 1969. július 11-én halt meg
id. Balogh Ernő geológus. A kolozsvári
egyetemen tanult. 1906-ban doktorált, majd
1907-14-ben az egyetem ásványföldtani intézetében tanársegéd volt. 1919-ben a gyergyószentmiklósi gimnáziumban, majd
1920-1940 között a kolozsvári Marianumban
a természetrajz és földrajz tanára. Egyidejűleg az Erdélyi Múzeum Egyesület természettudományi szakosztályának titkára, majd
elnöke és az Erdélyi Kárpát Egyesület elnöke. A Bolyai Tudományegyetem megszervezése után az ásvány-kőzettani tanszék
tanára nyugdíjazásáig. Elsősorban mineralógus volt, de jelentős szpeológiai munkássága
is. Keveset publikálhatott. Halálának évében
jelent meg Cseppkővilág című tudománynépszerűsítő műve Bukarestben. Előtte egy évvel,
1968 nyarán egykori kolozsvári diákja, Hóhágyi Eleonóra biológiatanárunk kérésére tudományos alapossággal áttekintette a Bolyai
líceum ásvány- és kőzetgyűjteményét. (A felekezeti középiskolák egykor híres természettudományos gyűjteményeinek kifosztása
idején kis gát volt ez a pusztító lopásáradattal
szemben.) Azóta sem vizsgálta senki komolyabban a megmaradt ásványtár anyagát.
Mint bolyais diák, s unokájának barátja, még
alkalmam volt őt látni munka közben.
47 éve, 1970. július 11-én halt meg Egyed
László geofizikus. 1914. február 12-én született Fogarason, elemi iskoláit ott végezte, a
középiskolát is Fogarason kezdte, de már a
budapesti Lónyai utcai református gimnáziumban érettségizett.
hogyan válhatott a világegyetem olyanná,
amilyennek ma észleljük.
A kutatócsoport korábban a japán Suzaku
röntgenszonda egyik projektje keretében
vizsgálta a Perseus-halmaz galaxisok közti
anyagát. A halmaz központjától kifelé nyolc
irányban végeztek méréseket a szondán elhelyezett röntgenspektrométerrel, és a műszer
több mint egymillió másodpercig gyűjtötte a
galaxishalmaz felől érkező röntgensugárzást.
Az eredmény meglepő volt: a Perseus-halmaz központi részének kivételével, ahol a vas
ionjainak előfordulási gyakorisága viszonylag nagy volt, az elem egyenletes eloszlását
tapasztalták sugárirányban kifelé haladva, de
körbehaladva a halmaz középpontjából húzott sugarak mentén is.
Az eredmény a kutatók szerint azt sugallja,
hogy az intergalaktikus anyag vasatomokkal
feldúsulása nagyon régen következett be,
amikor maga a galaxishalmaz még ki sem
alakult, csak egyedi csillagok voltak jelen
igen nagy számban. Ezeknek a csillagoknak
az életútja végén bekövetkezett szupernóvarobbanások szennyezhették be a tartományt

Világszerte elsősorban a Föld tágulására
vonatkozó elméletéről ismert. A földtágulási
elmélet a globális lemeztektonika-elmélet kiegészítő modellje. Egyed a Föld tágulását
évente 1 mm-re tette (500 km a kambrium
óta). Beválasztották a Nemzetközi Űrkutatási
Bizottság héttagú elnökségébe. Másik közismert elmélete a Föld vasmagos modelljének
alternatívája. Az Egyed-féle vasmag nélküli
modell nagyjából homogén összetételű Földet feltételez. A Föld mágneses mezejének létére nem kell vasból álló magot feltételezni,
mivel az Egyed-féle modellben a magot plazmaállapotú, mozgó anyag alkotja, amely dinamóelven generál mágneses mezőt.
Mai természettudomány-történeti sétánk
befejezéséül, visszatérve a Föld felszínére,
ugyancsak Kányádi Sándort hívom segítségül. Nyár versével búcsúzom egy hét erejéig,
kedves Olvasóm.
Ballag a Küküllő,
meg-megállva baktat,
szúnyogokat fogdos
a kicsi halaknak.

Vén bivaly módjára
olykor kedve szottyan
el-ellustálkodni
a nagy kanyarokban.

Sütteti a nappal
hosszasan a hátát.
Ha ott lennél, mélye
legmélyét is látnád.

Ám a lustasága
csak amolyan látszat.
Ilyenkor gyűjti be
illatát a nyárnak.

Aztán jön a szellő,
s csillagokig szárnyal
a nyári Küküllő
esti illatával.

Csillagokig szárnyaltatva magam is az emlékezés nyári illatait a megpihent vizek mélyet láttatni engedő vizétől, maradok kiváló
tisztelettel.
Kelt 2017-ben, július első dekádjának végiben

vassal. A Perseus-galaxishalmaz nagyjából
10 milliárd éves, tehát a benne levő intergalaktikus anyag viselkedése tízmilliárd évnél
régebbi állapotról nyújt információkat.
A most bemutatott kutatásban egy nemzetközi tudóscsapat arra kereste a választ, hogy
a Perseus-halmaz esetén megfigyelt jelenség
mennyire tekinthető általánosnak. Ehhez a
Suzaku szonda méréseinek archívumából tíz
másik galaxishalmazra vonatkozó adatokat
gyűjtöttek ki. A munka végeredményeként kiderült, hogy a Perseus-halmazt jellemző homogén vaseloszlás nem egyedi kivétel,
hanem ez az általános viselkedés a galaxishalmazok esetében.
Mindez megerősíti és általánossá teszi
annak a korábbi felismerésnek az érvényességét, amely szerint a vas feldúsulása az intergalaktikus közegben több mint tízmilliárd
évvel ezelőtt következett be, amikor maguk
a galaxishalmazok még ki sem alakultak, de
csillagok már léteztek, méghozzá igen nagy
számban, és nagyon nagy lehetett a csillagkeletkezés üteme – olvasható az MTA közleményében. (MTI)
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Brassai Sámuel polihisztor francia vendége

Már évekkel ezelőtt olvastam Lászlóffy Aladártól a Házsongárd című
gazdag tartalmú könyvet, amely
1989-ben jelent meg a Helikon Kiadónál, készült Békéscsabán a Kner
Nyomdában. A tehetséges, művelt
szerző sorra bemutatja a Házsongárdban pihenő erdélyi tudósokat, írókat,
képzőművészeket, színművészeket,
zenészeket.

Márton Béla

Brassai Sámuel

Forrás: erdelyben.info

Brassai Sámuel (17979–1897) polihisztor
értékeinek, érdemeinek olvasásakor figyeltem fel francia vendégének a fogtisztítási,
fogkezelési módjára. Az alábbiakban főként
ezt igyekszem kifejteni, de szót ejtek a kolozsvári tudós sokoldalú érdeklődéséről,
rendkívül gazdag ismereteiről és társadalmi
kapcsolatairól is.
Brassai szellemi eredményeiről az alábbiakat olvashatjuk: „… elvitathatatlan, hogy az
esztétika, a csillagászat, a pénzügy s a matézis, a zene s a logika, a történelem s a muzeológia egyaránt köszönhet neki valami
gazdagítót. Bírálatai, polémiái eszmebőséget
sugároznak. Európát járt világfi, aki a dámanemzedékek szemében, szalonjaiban ő volt
az ellenállhatatlan agglegény”.
Napirendje saját maga iránt szigorú és ki-

tűnő beosztású. „Reggel hatkor már taplon
volt, s legott a zongorához ült, voltak neki
szerelmetesei: Beethoven, Muzio Clementi,
Mozart, Chopin és mások. Aki muzsikus csak
odavetődött, az mind elragadtatva távozott
abból a kis kerti szállásból.
De micsoda esték voltak azok, itthon,
mikor egy-egy híresség remekül muzsikált,
még trakta is volt a kis kerti lakban (a Monostori úti otthonában).”
Jó barátja volt Brassainak Herman Ottó
természettudós, így ő is gyakran jelen volt a
külföldről érkezett hírességek fogadásán, szereplésén és a meghitt beszélgetéseken.
Brassainak mindenese, inasa volt János,
aki felszolgálta az ételeket, italokat. Egyik alkalommal János az alábbiakat mesélte el Herman Ottónak: „Hát kérem, tekintetes uram,
mikor tegnap a pástétomot ették, az a francia
háromszor is kiszaladt a konyhába, belenyúlt
a szájába, és szemünk láttára kitette mind a
harminckét fogát a tenyerére, megmosta kefével, visszatette, visszament és tovább evett.
(Mindez 1865–1870 között történt.) Ha pedig
magamfajta szegény embernek fájdul meg a
foga, elmén Póka borbélyhoz, az meg a fájós
fogánál fogva háromszor is körülhurcolja,
hogy szikrát hány a szeme, a tetejébe pedig
még ötven krajcárokat is megvesznek rajta…
Miért nem jut a szegény székelynek is olyan
kijáró fogazat!”
Lászlóffy évet nem említ a francia vendég
ottjártáról. De mi tudjuk Huszthy Sándor tanulmányából – Herman Ottó a kolozsvári
múzeumban (1864–1871). A Herman Ottó
Múzeum évkönyve XI. k. Miskolc, 1972 –,
hogy az alcímben szereplő években kutatott
a mezőségi tavaknál, a Székelyföldön, és
megfigyeléseit, vizsgálatainak eredményeit
közzétette Kolozsváron. Csak 1871-ben távozott Budapestre. Tehát amit János, az inas
újdonságként elmondott Herman Ottónak, az
ezelőtt 147-150 évvel történt. Az inas tájékoztatásából az is kiviláglik, hogy akkor még
Kolozsváron is csak borbélyok foglalkoztak
fogproblémákkal. Ezt az erdélyi orvostörténet is megerősíti.
A francia vendég fogprotézise, annak kezelése-gondozása teljesen friss jelenség volt
Erdély fővárosában. A XXI. század olvasója
megtudhatta a fentiekből, hogy a fejlett nyugat-európai országokban (például Franciaor-

Múzeumok éjszakája debrecenben –
újra látható volt a Munkácsy-trilógia

Soha ennyien nem vettek részt a Múzeumok éjszakáján Debrecenben,
mint az idén: több mint 60 ezer látogatót vonzott az egész estés program.

Debrecen polgármestere, Papp László a
Déri múzeum Munkácsy-termében, a péntekig még együtt látható Krisztus-trilógia előtt
emlékeztetett arra: 2017-ben Debrecen volt a
kiemelt vidéki helyszíne a programsorozatnak. A városban nyolc helyszín várta a látogatókat szombaton, június 24-én: a Déri
múzeum, a Modem Modern és Kortárs Művészeti Központ, a Kölcsey Központ, a Med-

Bocskai István erdélyi fejedelem fejedelmi botja
Fotó: Antalfi Imola

gyessy Emlékmúzeum és Debreceni Irodalom
Háza, a Református Kollégium, a református
Nagytemplom, a Delizsánsz kiállítóhely (Postamúzeum) és idén először a Régi Városháza
is csatlakozott a rendezvényhez.
Igazi különlegességekkel készültek a debreceni helyszínek a Múzeumok éjszakájára:
a Déri múzeum a Román Nemzeti Történeti
Múzeumból hozta el Debrecenbe Bocskai István fejedelem jogarát. A különleges műkincset 1918 óta nem lehetett látni magyar
földön. A fejedelmi botot együtt tekinthették
meg az érdeklődők Bocskai berátjával, amelyet a Magyar Nemzeti Levéltárból kapott
kölcsön a Déri múzeum, valamint Báthori István jogarával, amelyet pedig a Nemzeti Múzeum kölcsönzött néhány napra – mondta a
polgármester, hozzátéve: a Déri múzeumban
újra látható a Munkácsy-trilógia, ugyanis
Pákh Imre, a Golgota című festmény tulajdonosa hozzájárult ahhoz, hogy a Múzeumok
éjszakáján és az azt követő héten lekerüljön
a lepel a monumentális alkotásról.
A Modemben a kulturális és zenei programok mellett Rodin A csók című szobrát is láthatták a látogatók, de találkozhattak Eszenyi
Enikő Kossuth-díjas színművésszel is. A Református Kollégiumban és a református
Nagytemplomban az 500 éves jubileumot ünneplő reformáció debreceni emlékeit ismerhették meg az éjszaka vendégei. A Kölcsey
Központ tetőteraszán a csillagos égboltban
lehetett gyönyörködni látcsővel, a Medgyessy Emlékházban és a Debreceni Irodalom Házában többek között Rejtő Jenő
regényeivel és a Nyughatatlan zenekarral találkozhattak a látogatók – ismertette a részleteket Papp László.
A polgármester utalt rá, hogy az idén először a Régi Városháza is csatlakozott a Múzeumok
éjszakájához:
a
városháza

Árkövy József

Forrás: Wikipedia

szágban) már ezelőtt 150 évvel, talán korábban is tudták pótolni a hiányzó fogakat, fogsorokat. Kelet-Európában, Erdélyben csak
évtizedek múlva vált ismertté a fogtechnika.
Dr. Veér Győző fogorvos tájékoztatásából
tudom, hogy Magyarországon dr. Árkövy
József általános orvos vállalt úttörő szerepet
a fogorvoslás kidolgozásában. Az ő kísérletei
nyomán vált külön tudományággá a sztomatológia, ennek fogalmát ő vezette be az orvosi szaknyelvbe.
Miből lehetett a vendég fogprotézise?
Erre a kultúrtörténeti, technikatörténeti
kérdésre dr. Veér Győző fogorvossal együtt
kerestük a választ.
A tapasztalt fogorvos úgy véli, hogy a francia vendég protézise ezelőtt 150 évvel kaucsukból lehetett. Ennek a szerves anyagnak
voltak olyan tulajdonságai, amelyek alkalmassá tették fogsor készítésére. Nyomban
elővette a lexikont, és megnézte, mit mond a
tudomány a kaucsukról. A szócikk részletesen tárgyalja a kérdést, itt most csak a minket
érdeklő sajátosságokat emelem ki:
– Európában az 1600-es évek közepétől ismerik;
– fontos ipari szerves anyag, kb. 500-féle
felhasználása ismert.
Engem érdekelt a név eredete és jelentése,
sorra megnéztem a szótáraimat.

A Munkácsy-trilógia

történetével, az I. világháború alatti Debrecennel és a világháborúban hősiesen helytálló
39-es császári és királyi honvéd gyalogezred
történetével ismerkedhettek meg, akik ellátogattak a városházára.
A nyolc helyszínen csaknem 100 programmal várták a látogatókat, akik soha nem látott

Tömött sorban állnak a déri Múzeum előtt a látogatók
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A Magyar értelmező kéziszótárban ezt találtam:
kaucsuk – 1.) (Trópusi) fák tejszerű nedvéből kivonható képlékeny szerves vegyület.
Nyers kaucsuk. Ebből vulkanizálással készült
rugalmas, kemény anyag. 2.) rég Gumi (jelentése is volt). Indián eredetű szó, a spanyol
nyelv közvetítésével terjedt el az európai
nyelvekben;
kaucsukfa – sok kaucsukot szolgáltató, a
kutyatejjel rokon forró égövi fa (Hevea brasiliensis) ültetvény. Kaucsukfából álló nyers
kaucsukot termelő ültetvény.
A magyar nyelv történeti-etimológiai szótárából megtudhatjuk, hogy a kaucsuk nemzetközi szó, végső forrása valamelyik
dél-amerikai indián nyelv, a perui indián cauchuc ugyanazt jelenti. A spanyol nyelvben
1653 óta fordul elő. Szélesebb körben Ch.M. de la Condamine (1701–1774) francia
tudós dél-amerikai útja után terjedt el a 18.
század derekán. A magyarba a németből kerülhetett át.
Az Erdélyi magyar szótörténeti tár VI. kötetének 260. oldalán ezt találjuk:
kaucsuk – kalosli ’sárcipő, kalucsni jelentésben fordul elő először 1866-ban; Két pár
kaucsuk kaloschli szövegben.
Úgy gondolom, hogy most már többet tudunk a szóban forgó szerves vegyület sajátosságairól és sokféle felhasználásáról.

Porcelánból, műanyagból és rozsdamentes acélból készülő fogsorok a 1950-es évekből
Forrás: Index.hu

Fotó Czeglédi Zsolt/MTI

számban vettek részt a programokon. A Déri
múzeumban, a Modemben, a Medgyessy
Emlékmúzeumban és Debreceni Irodalom
Házában összesen csaknem 26 ezer karszalaggal rendelkező látogatót regisztráltak.
Összehasonlításként a Déri múzeum és intézményei éves látogatói száma 110-120 ezer fő
– mutatott rá a városvezető, megjegyezve: ha
ehhez a látogatói számhoz
hozzávesszük a többi
helyszíneken, több esetben ingyenesen – tehát regisztráció
nélküli
–
érdeklődők számát, a Múzeumok éjszakájának debreceni helyszínein több
mint 60 ezren fordultak
meg egyetlen éjszaka alatt
– összegezte Papp László.
(MTI)
Fotó: Antalfi Imola
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10 éve az EU-ban (25.)
2007. január 1-jén lépett be Románia az Európai Unióba. A rejtvénysorozat
fősoraiban
egy
akkoriban erre az eseményre íródott
humoros vers sorai találhatók. A
vers címe, szerzője és annak lakhelye is a rejtvénysorozatban van elrejtve. Ezúttal a vers 47. és 48. sora
alakul ki.
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című pályázat nyertesei:
TROMBITÁS ÁRPÁd, Marosvásárhely,
Moldovei u. 14A/24. sz.
HOMPÓT CSILLA,
Marosvásárhely.
A pályázati rejtvény megfejtése:
LE dANTEC; CSIKy; SzABAdOS BÉLA;
BALLU; SzECSŐdy; MIKSA.
Kérjük a nyerteseket,
vegyék fel a kapcsolatot
Borbély Ernővel a 0742-828-647-es
telefonszámon.
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Biobazár

Marosvásárhely, Forradalom u. 4. szám
Tel.: 0265/319-989 bazarbio@gmail.com www.biobazar.ro

Megfejtések a június 30-i számból:

Klasszikus (Ikrek): Így írtok ti
Skandi: Jóistenünk, téged kérünk,
Te mondd meg, hogy hova menjünk.

A Kobak
könyvesbolt
ajánlata

Kapható
Marosvásárhelyen,
Győzelem tér
18. szám,
valamint online,
a www.bookyard.ro
webáruházban
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VÍZSZINTES: 1. A fizikai díj német-amerikai nyertese. 9. Spanyol női név. 10. Mohamed istene. 11. A kémiai díj egyik angol jutalmazottja (sir George). 16. Sokszínű.
18. Teremt a végén! 19. Shakespeare légi szelleme. 20. ... a szőlőben, Feuchtwanger
regénye. 21. Gyulladás. 22. Katonai tömb. 23. Skálahang. 24. Ady egyik álneve. 25.
Nélkül (latin). 26. Pedro de ..., chilei író. 27. Savanykás mártás. 29. Sérülés. 30. Öreg
páros! 31. Orosz antenna-feltaláló. 32. Vörösmarty egyik ördögfije. 34. Lear király egyik
lánya. 36. Francia forradalmár (Jean-Paul). 38. Czuczor álneve. 39. Bizonytalanul áll. 41.
Vízi rönkjármű. 43. Cin. 45. Erdélyi színész (Árpád). 47. USA-tagállam. 49. Vágóeszköz.
51. Fél tucat. 52. A kémiai díj német díjazottja.
FÜGGŐLEGES: 1. Értesülés. 2. Tankbelső! 3. Angolai politikus. 4. Szakmailag
képzett. 5. Oldószerrel felvitt fénymáz. 6. Kettőzve: üres beszéd. 7. Középen őrlő! 8. ...
de Valera, ír politikus. 11. Pascal (röv.). 12. Dél-afrikai folyó. 13. ... Pavone, énekes
színésznő. 14. Becézett Teofil. 15. Tova. 17. A személyedre. 20. Lengyel város. 21. Szabad
(spanyol). 22. A fizikai díj másik angol jutalmazottja (Ronald George Wreyford). 23.
Folyóirat. 25. Habzó ital (nép.). 27. Hegedű tartozéka. 28. T. Gautier regénye. 29. Őzlány.
31. USA-légitársaság volt. 32. Negatív elektród. 33. Kukoricapálinka. 35. Tömítőanyag.
37. Csend (német). 40. Borókapálinka. 42. Csütörtök (román). 44. Latin tagadás. 46. Pára!
48. Német és francia gépkocsijel. 50. A tízes alapú logaritmus jele.
L.N.J.
A megjelölt sorokban, oszlopokban szereplő helyes megfejtéseket július 20-ig a
Népújság címére (Dózsa György u. 9. szám) beküldők – két személy – egy-egy
könyvet nyerhetnek. A pályázati szelvényt kérjük kivágni és a borítékra ráragasztani. (Egy borítékban csak egy pályázati szelvény szerepelhet.)

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

VÍZSZINTES: 1. Körömápolás – Illusztráció, rajz. 7. Régi római aprópénz – Kissé
nyes! 8. Karám – Indiai tan. 9. Máj váladéka – Befizet! 11. RYD. – Alkotni kezd! 12. Rovartojás – Orosz autómárka. 14. Mutatószó – Olasz és osztrák gépkocsijelzés. 15. Közvetlenül, egyenesen – Atmoszféra. 18. Testrész – Földművelő eszköz. 19. Fehér … (Jack
London) – … madár (Sütő A.) 22. Helyhatározó rag – Fiatalos köszönés. 23. Román költő
volt (Octavian) – Settenkedik, ólálkodik. 25. Időmérő szerkezet – Attól az időtől fogva.
27. Harap – Zambiai, belga és ománi autójelzés. 28. Becézett női név – Fakorona. 30.
Patás állat – Indíték. 31. A matematika egyik ága – Útburkolat.
FÜGGŐLEGES: 1. Fűszőnyeg – Air …, légiposta. 2. Hasad – Gyümölcsöt szárít. 3.
Magas növény – Húros fegyver. 4. Csernátoni várrom – Éra. 5. Üzletkötő, ágens – Hascsikarás. 6. Törlőgumi – Testfelépítés. 10. Tárolóeszköz – Erkölcstan. 13. Fazekas-alapanyag – Szerelmi költészet múzsája. 16. Elbeszélő költemény – Madárköröm. 17.
Félgömbszerű boltozat – Póthaj. 20. Régi aprópénz – Megakadályoz. 21. Erdővidék központja – Nagyszülő kedvence. 24. Nemes nedű – Kelta nyelv. 26. Laktóz páros hangzói –
Mag betűi. 29. A szobába – Francia várbörtön.
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A Surub Trade Kft. csavargyárába keresünk munkatársakat
a következő munkakörbe:

minőségügyi munkatárs / minőségellenőr

Elvárásaink:
• középiskolai végzettség
• MS Office programok ismerete
• önszervezőkészség, döntéshozó
képesség
• tanulékonyság

Amit kínálunk:
• stabil, modern munkahely
• állandó fejlődési lehetőség
• versenyképes bérezés

Előny:
• a műszaki rajz alapfokú ismerete, termelőközegben szerzett minőségügyi szakmai tapasztalat.

Az önéletrajzok leadhatók személyesen a Surtec áruház vevőszolgálatán („Gyártás – minőségellenőr” megjelöléssel), Dózsa
György u. 145/a, illetve e-mailben a productie@surubtrade.ro
címen. További információ a 0745-043-920 telefonszámon.
MÁLNASZEDÉS!

Szedd magad akció július 8-án,

szombaton a mezősályi ültetvényen.
7 lej/kg.

Tel. 0751-310-921. (2226-I)

A marosvásárhelyi G-ral Avramescu utca 4. szám alatti székhelyű Mureş Insolvency SPRL – adószám: RO13577109 –, az
újraszerveződés alatt álló IZOREP KFT. csődbiztosa
nyilvános árverést szervez
az adós cég következő vagyontárgyainak értékesítésére:
– ingatlan Marosvásárhelyen, a Dózsa György utca 76. szám alatt: 861 négyzetméter terület, telekkönyvszáma
133345/Marosvásárhely és 123955/Marosvásárhely, rajta adminisztratív épület és irodák. Kikiáltási ár 1.751.878 lej.
– 18.900 négyzetméteres belterület, telekkönyvszáma 123939/Marosvásárhely, Marosvásárhelyen, a Bodoni u. 2. szám alatt.
Kikiáltási ár 788.000 lej + héa.
– 5.600 négyzetméteres belterület, telekkönyvszáma 263/Udvarfalva, Udvarfalván. Kikiáltási ár 29.000 lej.
Szállítóeszközök:

– 10 tonnás R 12215 DF haszonjármű, kikiáltási ár 8.500 lej
– Cielo GLE gépkocsi, kikiáltási ár 1.050 lej
– Cielo GLE gépkocsi, kikiáltási ár 910 lej
– Cielo gépkocsi, kikiáltási ár 920 lej
– Roman 19215 DFK speciális teherautó, kikiáltási ár 8.400 lej
– Hydrom 18 tonnás daru, kikiáltási ár 43.500 lej
– Daewoo Matiz gépkocsi, kikiáltási ár 1.350 lej
– Iveco 50 C13 Daily mikrobusz, kikiáltási ár 13.100 lej
– Roman haszonjármű, kikiáltási ár 7.300 lej

– NAW BU 25 autóbusz, kikiáltási ár 23.500 lej.
– hordozható autokompresszor, kikiáltási ár 15.600 lej
– Volkswagen Transporter haszonjármű, kikiáltási ár 7.700 lej
– Mercedes gépkocsi, kikiáltási ár 16.100 lej
– Dacia Logan, kikiáltási ár 5.200 lej
– Iveco Daily mikrobusz, kikiáltási ár 25.100 lej
– Ford Transit, kikiáltási ár 10.300 lej
– Iveco autóbusz, kikiáltási ár 25.450 lej
– Mercedes haszonjármű, kikiáltási ár 64.800 lej
– Volkswagen Passat személygépkocsi, kikiáltási ár 18.400 lej
– Volkswagen Golf gépkocsi, kikiáltási ár 7.500 lej

Az árak nem tartalmazzák a héát.
Az árverést 2017. július 14-én 10 órától tartják a csődbiztos székhelyén – Gen. Avramescu utca 4. szám – , és azonos
időpontban megismétlik minden pénteken, a javak értékesítéséig.
Az árverésen azok a magán- és jogi személyek vehetnek részt, akik megvásárolják a feladatfüzetet, kifizetik a kikiáltási ár 10%ának megfelelő részvételi garanciát és a részvételi díjat 24 órával a licit kezdete előtt. A javak megtekinthetők naponta 11–14 óra
között az adós cég székhelyén. Bővebb tájékoztatás a 0265/269-700, 0265/261-019 vagy a 0745-146-096-os telefonszámon.
A MURES INSOLVENCY SPRL, a marosvásárhelyi Somos utca 27/A szám alatti székhelyű ENTREPRISE KFT.
cégfelszámolója folytatja a
nyilvános árverést
az eladósodott cég ingatlan és ingó javainak értékesítésére, a következők szerint:
– 1000 négyzetméter kültelek, telekkönyvszám 50582/Nyárádtő, 11.138 négyzetméter kültelek, telekkönyvszám
50014/Nyárádtő, amelyen C13a számmal azonosítható 16 négyzetméter beépített felületű betonsiló (bunker) van; a C13b
számú, 13,78 négyzetméter felületű bunker, a C14-es, 29,55 négyzetméter felületű cséplőgépállomás, a C15-ös, 254,40
négyzetméteres, téglából épített, azbesztcement lemezzel fedett mérgezőanyag-raktár, a C16-os földszintes, téglából épített,
azbesztcement lemezzel fedett, 298,70 négyzetméter felületű istálló, a C17/2 számú, 2.123 négyzetméter felületű csűr;
kataszterszám C1, helyrajzi szám 24/3/1/4/2; 6463 négyzetméteres kültelek, telekkönyvszám 52569/Nyárádtő, Nyárádtőn, a
Bazei utca 1. szám alatt. Kikiáltási ár: 1.147.995 lej
Szállítóeszközök:
1. Iveco tehergépkocsi, 2002-es gyártású , 407.400 km-ben, kikiáltási ár: 36.900 lej + héa
2. MAN TGA nyergesvontató, 2005-ös gyártású, 781.485 km-ben, kikiáltási ár: 33.030 lej + héa
3. Krone SDP24 félpótkocsi, 1996-os gyártású, kikiáltási ár: 8.100 lej + héa
4. SCHMITZ Cargobull S01 félpótkocsi, 2003-as gyártású, kikiáltási ár: 11.880 lej + héa
5. Robuste Kaiser S3803V2C félpótkocsi, 1994-es gyártású, kikiáltási ár: 7.560 lej + héa
Az árverés a cégfelszámoló Marosvásárhely, Gh. Avramescu utca 4. szám alatti székhelyén lesz 2017. július 14-én 13 órakor,
és megismétlik a javak értékesítéséig minden pénteken ugyanabban az időpontban. Azon jogi és/vagy magánszemélyek
vehetnék részt az árverésen, akik/amelyek az árverést megelőző napon 13 óráig garanciaként kifizetik a kikiáltási ár 10%-át, a
részvételi díjat és megvásárolják a feladatfüzetet. Bővebb felvilágosítás a 0265/269-700 és 0745-146-096-os telefonszámokon.

Marosvásárhely municípium
versenyvizsgát szervez

megüresedett III. besorolású, felső szakmai fokozatú
referensi állás betöltésére a Gazdasági Igazgatóság
magánszemélyek adóját és illetékeket megállapító
és bevételező osztályán
Az írásbeli vizsgát az intézmény Győzelem tér 3. szám alatti székhelyén tartják 2017. augusztus 8-án 10 órakor.
A pályázati dossziékat jelen hirdetésnek a Hivatalos Közlöny III.
részében való megjelenésétől számított 20 napon belül lehet benyújtani a hivatalban, a 87-es irodában, és tartalmazniuk kell azokat az
iratokat, amelyeket a 2008. évi 611-es kormányhatározat 49. cikkelyének 1. bekezdése és a 2013. évi 192-es rendelet 2. cikkelye ír elő.
A részvételi feltételek, a beiratkozáshoz szükséges iratok és a könyvészet listája a polgármesteri hivatalban, illetve a www.tirgumures.ro
weboldalon is tanulmányozható.
Bővebb tájékoztatás a 0265/268-330-as telefonszám 110-es mellékállomásán, naponta 8–14 óra között.
Dr. Dorin Florea polgármester
Közlemény

A Szovátai Polgármesteri Hivatal

versenyvizsgát hirdet a megüresedett szerződéses tanácsadói állás betöltésére a közkapcsolati és lakosságtájékoztatási osztályon,
a következőképpen:
– 2017. július 31-én 10 órakor írásbeli, augusztus 1-jén 12 órakor
állásinterjú, a Szovátai Polgármesteri Hivatal Fő út 155. szám alatti
székhelyén
Feltételek: Az általános feltételek az utólag módosított és kiegészített 286/2011-es kormányhatározat 3. cikkelyének 1-es számú mellékletében találhatók.
Sajátos feltételek:
– felsőfokú tanulmányok informatikai szakterületen
– 1 év szakmai tapasztalat
Az okiratokat 2017. július 24-én 15.30 óráig kell benyújtani a Szovátai Polgármesteri Hivatalban.
Szükséges okiratok:
a) a közintézmény vezetőjéhez intézett kérvény
b) a személyazonossági igazolvány vagy más személyi irat másolata
c) a tanulmányt, szakképesítést igazoló okiratok másolata
d) munkakönyv, esetenként a munkahelyi régiséget igazoló okiratok
másolata
e) erkölcsi bizonyítvány, vagy saját felelősségre tett nyilatkozat,
amiből kiderül, hogy a pályázó büntetlen előéletű, így nem áll fenn
összeférhetetlenség a betöltendő állással
f) a felvételi időpontja előtt legtöbb 6 hónappal kiadott családorvosi
igazolás, amiből kiderül, hogy alkalmas az állás betöltésére
g) önéletrajz
Bővebb felvilágosítás a 0265-570-218-as telefonszámon.
Fülöp László Zsolt polgármester
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Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, GARÁZSKAPUK és
egyéb árnyékolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy választékban. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-638. (sz.-I)

TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német REHAU
profilokból. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-638. (sz.-I)

ITT A CSÚCSSZEZON! Jelentkezz most NÉMETORSZÁGI SZÁLLODÁK TAKARÍTÁSÁRA, és keress többet, mint máskor! Nők, férfiak és párok is jelentkezhetnek. Amit biztosítunk: ingyenes kiutazás,
ingyenes szállás, stabil munkahely. További információk: 0740-223377. (60043-I)
TERMOPÁN, REDŐNYÖK, VASAJTÓK, SZALAGFÜGGÖNYÖK szerelése és javítása. www.bizoo.ro/firma/scprofoservsrl Tel.
0744-504-536. (59902-I)

ÁPOLÓNŐT ALKALMAZUNK a búzásbesenyői IDŐSOTTHONBA. Feladatkör: az otthonban lakók teljes körű gondozása, az
ápolásukat követő jelentések kitöltése és nyilvántartása. Munkaprogram: 12/24. Követelmények: szorgosság, igényesség, felelősségvállalás, csapatszellem, barátságos, kliensközpontú és optimista jellem.
Amit ajánlunk: szakképzés, előnyös bérezés, ebéd az otthonban, szállítás oda-vissza Marosvásárhelyről és Radnótról. Részletek a 0745481-364-es telefonszámon és az info@valeaizvoarelor.com
e-mail-címen. (sz.)

A TIMKO PÉKSÉG alkalmaz az üzleteibe ELADÓKAT, a pékségbe
pedig MUNKÁSOKAT. Az önéletrajzokat a Bodoni utca 85. szám
alatti üzletben lehet benyújtani. (18872-I)

NÉMETORSZÁGI gyermekpénz- és adóvisszaigénylés teljes körű
ügyintézése. Uniontax, Predeal utca 10. szám. Tel. 0773-372-571.
(19044-I)

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

NÉMETNYELV-TANÍTÁS egyetemistáknak, orvosoknak, orvosi
asszisztenseknek, mérnököknek. Tel. 0728-397-752, 0755-597-936.
(2043)

Az IMATEX és a Marosvásárhelyi Kulturális Tudományegyetem
SZERELŐLAKATOSI munkahelyet kínál időszakos németországi áthelyezéssel, vonzó bérezéssel. Elvárások: minimum általános iskolai
végzettség, barkácsolási készség, a műszakirajz-készítés és -olvasás
ismerete, alapfokú német- vagy angolnyelv-tudás előnyt jelent. További információt a 0745-092-441-es telefonszámon, illetve az mktemaros@gmail.com e-mail-címen kérhet. (sz.)
VARRODA alkalmaz KÉSZRUHAKÉSZÍTŐT, CÉRNAPUCOLÓ
SZEMÉLYT és MESTERT. Tel. 0742-298-872. (19054-I)

MAGAS KERESETI LEHETŐSÉG baráti környezetben! Teraszos
vendéglő Marosvásárhely főterén SZAKÁCSOT alkalmaz. Tel. 0723003-110. (19045-I)

A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz SZAKÁCSOT,
SZAKÁCSSEGÉDET, PINCÉRT, BÁROST, MOSOGATÓT és SZOBALÁNYT. Tel. 0722-268-866. (6046)

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

A TORDAI CÉG alkalmaz SOFŐRT árukihordásra, fiatal SEGÉDMUNKÁST és MÉSZÁROST. Tel. 0744-644-026. (19067)

A hirdetési rovatban megjelent
közlemények, reklámok tartalmáért
a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

ADÁSVÉTEL, BÉRBEADÁS

ELADÓ 2 szobás, I. komfortú tömbházlakás a Tudor negyedben, az
1918. December 1. sugárúton (6.
emelet a 7-ből). Ára 58.000 euró, alkudható. Tel.: 0752-233-850. (sz-I)
ELADÓ ház külön udvaron: 4 szobaösszkomfort, a Szabadság utcában,
központhoz közel. Tel. 0765-333-617,
0365/438-107. (2205)

ELADÓ szigetelt, III. emeleti garzon
termopánnal, saját hőközponttal, a
Viitorului utcában. Tel. 0747-010-874,
0744-285-109. (2158)

ELADÓ 2 szobás, III. emeleti, hőszigetelt,
hőközpontos
tömbházlakás.
Megtekinthető július 7-8-án. Tel. 0744277-151. (2160)

ELADÓ családi ház Marosvásárhelytől
16 km-re, Marossárpatakon, a 178. szám
alatt, 26 ár területtel. 110 m2-es lakás,
bebútorozva, gáz, villany, víz bevezetve,
kétszintes (A+P). Alkudható ár. Tel. 0752945-834. (1932)

A GREEN ÖKOLÓGIAI ALAPÍTVÁNY MAROSVÁSÁRHELYI
POSZTLICEÁLIS ISKOLÁJÁBA a 2017–2018-as tanévre a
következő szakokra lehet iratkozni:
– általános, gyógyszerész-, laboratóriumi, radiológiai, balneofiziokinetoterápiás és gyógytornászasszisztens, román és magyar
tagozatra.
Érdeklődni a 0760-663-942-es telefonszámon lehet, illetve
Marosvásárhelyen, a T. Vladimirescu utca 122. szám alatt, a Dacia
Általános Iskola udvarán. (59987)

MEDJUGORJEI ZARÁNDOKLAT 2017:

• július 31. – augusztus 6. között (Ifjúsági Fesztivál)
• aug. 26-31. (gyászolóknak, de nem csak)
• okt. 9-14.
Lelki vezető: T. Hajlák Attila-István.
Kézdivásárhely – Csíkszereda – Udvarhely – Marosvásárhely.
Érdeklődni a 0742-698-166-os telefonszámon. (sz.-I)
ELADÓ azonnal 2 szobás tömbházlakás
a Kövesdombon vagy elcserélem más
negyedivel. Tel. 0751-368-172. (2192)
ELADÓ ház Küsmödön, a 175. szám
alatt. Tel. 0729-788-977. (2073-I)
ELADÓ ház Galambodon. Tel. 0265/261023. (2170)
ELADÓ bontás végett háromszobás
téglaház Székelyberében. Tel. 0748264-201. (2180-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

Az IPM romániai bővítéséhez keresünk KOLLÉGÁT. Elvárásunk: B
kategóriás jogosítvány. Feladatok: külföldi ingatlanbefektető partnereink által érdekesnek talált ingatlanok felkutatása, dokumentálása, a
területen levő partnerekkel való kapcsolattartás, területi képviselői feladatok ellátása. Amit kínálunk: versenyképes fizetés, változatos
munka, önálló munkavégzés. A munkavégzés helye: Maros megye.
www.investpartnersmanagement.eu/ro Önéletrajzküldés: investpartnersmanagement@gmail.com (19080)

A BLOOMFORYOU.EU romániai bevezetéséhez keresünk KOLLÉGÁT. Elvárásunk: B kategóriás jogosítvány. Feladatok: új ügyfelek felkutatása, területi képviselői feladatok ellátása. Versenyképes fizetés,
jutalék, cégautó, mobiltelefon, táblagép. A munkavégzés helye: Maros
megye.
Fényképes
önéletrajzokat
várunk:
marketing.mures@gmail.com (19080)

Az ALKONY TEMETKEZÉSI KFT. a legalacsonyabb árakon biztosít TELJES TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁST. Júliustól INGYENES A SZÁLLÍTÁS a megye egész területén. Megköszönve
bizalmukat, nonstop rendelkezésükre állunk. Tel. 0745-606-269, 0745606-215. (sz.-I)

NÉMETORSZÁGBA, KONZERVGYÁRBA keresünk FÉRFI és
NŐI MUNKAERŐT. Fizetés 8 euró/óra, szállás biztosítva. Azonnali
indulás! Tel. 0755-497-510, 0755-260-156. Érdeklődni lehet hétfőtől
péntekig 9-17 óra között. Work&Job server. (60088)

A FAN COURIER MAROSVÁSÁRHELY alkalmaz FUTÁROKAT
és ÁRUMOZGATÓKAT. Követelmények: 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 telefonszámon, 4062-es mellék.
(60051)

Az M&CO HR SERVICES KÖNYVELŐT alkalmaz. Tel. 0754-215726. (19086-I)

KAMIONSOFŐRÖKET alkalmazunk UNIÓS MUNKÁRA. Tel.
0771-359-885. (2140-I)

Az M&CO HR SERVICES ZÁLOGHÁZI PÉNZTÁROST alkalmaz.
Tel. 0754-215-726. (19086-I)

SZITANYOMTATÁSI ismeretekkel rendelkező személyeket alkalmazunk. Tel. 0745-356-536. (19069)

AKKREDITÁLT MANIKŰRÖS és FODRÁSZ SZAKKÉPESÍTŐ
TANFOLYAMOK! Jelentkezni, érdeklődni: tel. 0744-996-845.
(2243-I)
ALKALMAZUNK SZAKÁCSOT, SEGÉDSZAKÁCSOT, MOSOGATÓT, SZOBALÁNYT. Tel. 0745-696-055. (19073-I)

NÉMETORSZÁGI MUNKÁRA ajtó-, ablakkészítő ASZTALOST
keresünk (nyugdíjas jó szakembert is alkalmazunk). Hajtásival rendelkező segédmunkások jelentkezését is várjuk (minimum 6 hónap). Tel.
00-49-15-736-368-521. (2178)

A nagyszebeni MAGASFESZÜLTSÉGŰ HÁLÓZATOKAT KARBANTARTÓ (állami) VÁLLALAT VILLAMOSMÉRNÖKÖT és
VILLANYSZERELŐKET alkalmaz marosvásárhelyi munkapontjára.
A vizsga időpontja 2017. július 18. Infó: 0269/207-054, 0745-102-245,
www.smartsb.ro (19074)

VILLANYMOTOROK TEKERCSELÉSÉT vállaljuk, akár sürgősen is (0,2 kW-100 kW). Tel. 0740-070-532, 0726-576-832. (19077)

Az AD AUTO TOTAL KFT. B kategóriás jogosítvánnyal rendelkező
ÁRUKISZÁLLÍTÓT
alkalmaz.
Az
önéletrajzokat
a
barpi79@yahoo.com e-mail-címre várjuk. (19075-I)

DR. IRIMIÁS ERIKA CSALÁDORVOSI ELLÁTÁST biztosít –
új pácienseket vállal. Rendelő: 1918. December 1. út 11. szám (a II-es
Poliklinikával szemben). Tel. 0748-213-322. (19081-I)

NŐ és FÉRFI ELADÓKAT alkalmazunk! Tapasztalat nem szükséges, mindenki betanításban részesül. Jelentkezz önéletrajzoddal a
cv@petry.ro e-mail-címen. (sz.-I)
Az M&CO HR SERVICES GONDOZÓT és KARBANTARTÓT alkalmaz egy angliai idősotthonba. Tel. 0754-215-726. (19086-I)

Az M&CO HR SERVICES AGRÁRMÉRNÖKÖT alkalmaz Hargita
és Kovászna megyébe. Tel. 0754-215-726. (19086-I)

ALKALMAZOK SOFŐRT C+E kategóriával Románia–Magyarország útvonalra. Tel. 0745-593-372. (19082-I)

ANTIKBÚTOR-JAVÍTÁS, FÉNYEZÉS, egyéb fa- és fémmunkák.
Tel. 0744-828-065. (2240)

KERESKEDELMI TÁRSASÁG főállásba RAKTÁROST alkalmaz.
Jelentkezési feltételek: minimum középiskolai végzettség, MS Office
felhasználói szintű ismerete, kiváló román-, illetve magyarnyelv-tudás,
szóbeli és írásbeli kifejezőkészség. Fényképes önéletrajzukat a
0365/882-353-as faxszámra, illetve a mures@osteopharm.ro e-mailcímre várjuk. Érdeklődni a 0265/211-353-as telefonszámon lehet hétköznap 11-16 óra között. (60096-I)

ELADÓ-SZÁMLÁZÓ MUNKATÁRSAT keresünk azonnali kezdéssel VÁSÁRHELYI ÜZLETÜNKBE. Érdeklődni a 0265/307-221es telefonszámon vagy a secretariat@deltatherm.ro e-mail-címen.
(19087)

SZERVIZTECHNIKUST alkalmazunk KAZÁNOK JAVÍTÁSÁRA.
Hosszú távú munkalehetőség, béren kívüli juttatások! Pályakezdők jelentkezését is várjuk – betanítjuk! Ne hagyja ki! Érdeklődni a
0265/307-221-es telefonszámon vagy a secretariat@deltatherm.ro email-címen. (19087)

ELADÓ Vadasd 16. szám alatt telek két
házzal, egy nagy meg egy kicsi. A nagy: 2
szoba, konyha, fürdő, előszoba, kamra,
mosogatórész. A melegítés kályhával és
gázkazánnal (a kályhában éjjel-nappal
meleg víz), 2 pince, a nagyobbik villannyal
és vízzel, polcokkal ellátva. A kisebbik
ház: gáz, víz, villany, kamra, gabonás, a
víz a kútból, vederrel és hidroforral. Nagy
téglaistálló, csűr, búzaszín, csirkenevelde. Nagy udvar, nagy konyhakert
szőlővel és gyümölcsfákkal. Ha a vevő
óhajtja, maradhat a bútor is. Ára: 35.000
euró (alkudható megtekintés után). Eladó
Dacia Nova autó és egy vadászkészlet
(hátizsák, fegyver, töltényöv). Tel.
0265/585-180. (2185)
ELADÓ Erdőcsinádon hétvégi ház
8,5 ár telekkel, Rozelor u. 192. szám,
telekelve.
Tel.
0744-964-544.
(2210-I)
ELADÓ Vadadban, központi zónában, a 117. szám alatt családi ház 8,3
ár telekkel, 3 szoba, konyha, kamra,
sütőkemence és melléképületek, 40
m szőlőlugas + 4,50 ha külterület.
Irányár 11.000 euró. Érdeklődni a
0744-399-160-as telefonszámon. (-I)
ELADÓ ház Backamadarason: két
szoba, konyha, 1400 m2-es beltelek. Tel.
0754-506-709. (2237)
KIADÓ háromszobás tömbházlakás. Tel.
0745-304-935. (2151)
KIADÓ 3 szoba a Budaiban. Tel.
0737-036-578. (2179-I)
MEGBÍZHATÓ tanárnő kiadó garzont
vagy különálló lakrészt keres hosszú
távra. Tel. 0756-607-969. (2187)
KERESEK
kiadó
2
szobás
tömbházlakást. Tel. 0751-368-172. (2193)

ELADÓK bichon maltese kiskutyák
egészségügyi könyvvel. Tel. 0770-340880, 0265/255-064. (2166)

ELADÓ
váltóeke,
kombinátor,
gabonaőrlő
malom,
mechanikus
gereblye, kockakőprés (beton), 450 literes
vegyszerező, tárcsás kaszák, szénarázó,
10 kW-os áramfejlesztő, 220-380 V-os
dízelmotor. Tel. 0745-404-666, 0743-860354. (2098)

SÜRGŐSEN eladó Whirlpool fagyasztó,
Zanussi
hűtőszekrény,
sőberfotel,
könyvesszekrénysor, íróasztal, cipőtartó,
franciaágy. Tel. 0751-291-808. (2054)
ELADÓ nagy kapacitású fejtőgép (500
kg/óra), valamint tökmagliszt. Tel. 0747480-255. (1976)
ELADÓ kézzel készített női és férfi
Bocskai-zsinór. Tel. 0751-757-635.
(2049-I)
ELADÓK 3 hónapos süldők. Tel.
0744-387-183. (1983-I)
ELADÓK malacok. Tel. 0745-616016. (2206-I)

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

VESZEK olcsó autót. Tel. 0741-504-671.
(2143)
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VASTAG tűzifa eladó. Tel. 0753-590792. (2144)
KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0742-866258. (1967)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0744-159621. (1967)
KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0742-578568. (2144)
GYERTYÁNFA eladó. Tel. 0740-278920. (2144)
TŰZIFA eladó. Tel. 0747-877-789.
(2092)
TŰZIFA eladó. Tel. 0740-910-651. (2067)
TŰZIFA eladó. Tel. 0747-594-011.
(2145)

ELADÓ tűzifa. Tel. 0754-886-182. (2141)
ELADÓ tűzifa. Tel. 0757-883-361.
(2111)

ELADÓ tűzifa. Tel. 0756-946-913.
(2145)
ELADÓ gyertyánfa. Tel. 0749-837290. (2147)
ELADÓ kemény tűzifa. Tel. 0748-977768. (2239)
ELADÓ
egy
Nagyernyében.
(2241)

egyéves
üszőborjú
Tel.
0743-863-513.

ELADÓK kicsi és nagy koporsók,
komplett ajtó és ablak, asztalosgépek,
boroshordók.
Kiadó
két
szoba
nyugdíjasoknak. Érdeklődni naponta 1018 óra között. Tel. 0265/213-678. (2256)

MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag redőnyöket, szalagfüggönyöket, 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)
FUVART, BÚTORHORDÁST vállalunk személyzettel. Tel. 0749-543104. (717-I)
OLCSÓ ÜDÜLÉST kínálunk Hajdúszoboszlón: 7 éj (8 nap) július 1. és
szeptember 1. között, 450 lej/fő,
félpanziós ellátással, házias ízekkel. Tel.
00-36-52-271-848, 00-36-30-455-7227,
Szabó
Antalné,
Hajdúszoboszló,
Damjanich utca 100. szám. (2062)
HŰTŐK javítását vállalom lakásán,
és eladok hűtőket, fagyasztókat garanciával. Tel. 0722-846-011. (2023)
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. (1944)
KÖNYVELÉST vállalok, mérleget
aláírok. Tel. 0756-760-667. (19049-I)
HŰTŐK javítása lakásán, garanciával.
Tel. 0748-020-050. (2134)
VÁLLALUNK: ácsmunkát, tetőkészítést Lindab lemezből vagy cserépből,
tetőfedést, szigetelést. Készítünk lefolyókat. Nyugdíjasoknak 15% kedvezmény. Tel. 0755-572-686. (2137-I)
AUTOMATA mosógépeket javítok. Tel.
0755-825-502. (2175)

MEGEMLÉKEZÉS
Örök fájdalommal emlékezem
július
8-án
a
kutyfalvi
születésű ifj. MLADONICZKI
GYULÁRA
halálának
35.
évfordulóján. Emléke legyen
áldott és nyugalma csendes!
Bánatos öccse, Jancsi. (1768)

Fájó szívvel emlékezünk július
9-én SZABÓ ÁGNES iszlói
lakosra
halálának
3.
évfordulóján. Férje, négy fia,
három unokája. Gondoljanak
rá kegyelettel! (2002)

Fájó
szívvel,
könnyes
szemmel emlékezünk július 7én LÁSZLÓ ÉVÁRA szül.
Nyilka
halálának
első
évfordulóján. Férje, két fia,
menyei és két unokája. (2130)

Könnyes
szemmel
emlékezünk július 7-én drága
nagymamánkra,
LÁSZLÓ
ÉVÁRA. Unokái: Blanka és
Máté Attila. (2130)

Szomorú szívvel és soha el
nem
múló
fájdalommal
emlékezünk július 7-én FRISS
MÁRIÁRA halálának 5. évfordulóján. Nyugodj békében,
emléked örökké élni fog
szívünkben! Férje, lánya, veje
és unokája. (2191)

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
testvérünkre, FRISS MÁRIÁRA halálának 5. évfordulóján.
Testvérei és azok családja.
(2171)

Már három éve itt hagytál
bennünket, de szívünkben
őrzünk, mint egy drága
kincset. A múltba visszanézve
valami fáj, valakit keresünk,
aki nincs közöttünk már.
Könnyes szemmel megállunk
a sírodnál, te nem szólsz, de
mi tudjuk, hogy hívtál.
Szólunk, ám a néma sír nem
felel, de te a szívünkben
örökké létezel.
Fájó szívvel emlékezünk július
7-én szeretett nővéremre, az
iszlói SZABÓ ÁGNESRE szül.
Barabási
halálának
3.
évfordulóján. Szerető húga,
Piroska és családja. (2209)

Az idő múlik, szállnak az évek,
de szívünkben megmarad
szerető emléked. A felhők
fölött van egy másik világ,
ahonnan csillagként vigyázol
reánk.
Szomorú szívvel emlékezünk
a július 8-án már három éve
elhunyt id. SOÓS LÁSZLÓRA.
Nyugalmad legyen csendes,
drága Tatika! (2211)

Szomorú szívvel emlékezünk
id. SOÓS LÁSZLÓRA, aki
július 8-án három éve itt
hagyta szeretteit. Sógornője,
Rózsika és családja. (2212)

Elmentetek tőlünk, de nem
mentetek messze,
tovább
éltek
bennünk
szívünkbe rejtve.
Számtalan napotok ajándék
volt nekünk,
ne gondoljátok azt, hogy
semmivé lettek.
Őrizzük azt, amit mondtak és
tettek,
ettől van az, hogy szerettünk
titeket.
Bárhol is vagytok, ez nem
érhet véget.
Fájó
szívvel
emlékezünk
életünk
legszomorúbb
napjaira, június 25-re, július
10-re és 12-ére, az elhunyt
nyárádmagyarósi születésű
ISZLAI BÉLÁRA, JOZEFÁRA
és KÁROLYRA haláluknak
évfordulóján.
Emléküket őrzi Eszter és
családja,
Erzsébet
és
családja. Nyugodjatok békében! (sz.-I)

Szomorú az út, mely sírodhoz
vezet, nem láthatunk, nem
beszélhetünk
már
veled.
Virágot viszünk a néma sírra,
de ezzel téged nem hozhatunk
vissza.
Fájó szívvel emlékezünk július
7-ére,
amikor
a
nyárádszentbenedeki INCZE
HAJNAL szül. Szász itt
hagyott bennünket immár 7
éve. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! Férje és
két gyermeke. (2232)

Szomorúan emlékezünk július
hetedikén DOBAI LAJOS
szűcsmesterre
halálának
második évfordulóján. Nyugodj békében, drága jó
édesapám, tata és após!
Szerettei. (2231-I)

ELHALÁLOZÁS
Szomorú és fájdalmas nap
marad számunkra 2017. július 4e, amikor testvérünk, igaz barátunk, Dobos István közölte
velünk a szomorú hírt, hogy nagyon szeretett és tisztelt testvérünk, a marosszentgyörgyi
DOBOS FERENCZ
időnap előtt, számunkra érthetetlen gyorsasággal eltávozott az
élők sorából.
Drága Feri, kevés olyan kedves
és becsületes család van, mint
amilyet te hátrahagytál, most
szívük, lelkük összetört a fájdalomtól. Nyugodj békében, kedves
testvérünk, igaz barátként családod mellett állunk.
Mély fájdalommal búcsúzik
Chertes Ioan és Viorica. (2250-I)
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Szívünk legmélyebb fájdalmával
emlékeztetjük mindazokat, akik
ismerték és szerették a drága
gyermekünket, édesapát, testvért és
jó barátot, HORVÁTH ISTVÁNT, hogy
július 8-án van halálának 19.
évfordulója. Kegyelettel őrizzük
drága szép emlékét. Nyugodj
békében!
Bánatos szülei, testvére, Kálmán
családjával, leánya, Zsuzsi. (2233)
„Ha emlegettek, köztetek leszek,
ha imádkoztok, veletek vagyok,
ha rám gondoltok, mosolyogjatok,
emlékem így áldás lesz rajtatok.”
(Reményik Sándor)
Szomorú szívvel emlékezünk július
7-ére, amikor a szeretett feleség,
anya, nagymama, anyós, KELEMEN
IBOLYA szül. Tamási immár negyedik
éve eltávozott közülünk. Fájdalmas
űrt hagyott maga után. Drága arca
mindig velünk van, melyet nem
tudunk feledni.
Fájdalommal gondolunk reá: férje, János, fiai: Levente, János,
menyei: Melinda, Emese, unokái: Barni, Csanád, Nimród. (2173)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a

szeretett férj, édesapa, nagyapa, após
és testvér,

ORZÁN JENŐ

a Maros Művészegyüttes
legendás táncosa

életének 78. évében hosszú betegség
után megpihent. Drága halottunkat
július 8-án 13 órakor helyezzük örök
nyugalomra

a

marosvásárhelyi

(Papiu utcai) katolikus temetőben.

Megtört szívvel búcsúzunk tőle: felesége, fiai és azok családja.
(2248-I)

Fájó szívvel búcsúzunk drága keresztapámtól,
ORZÁN JENŐTŐL.
Nyugalma legyen csendes!
Keresztlánya, Imola és családja.
(2249-I)

Szomorú szívvel és mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett
férj, édesapa, nagytata, testvér,
após, apatárs, rokon, jó szomszéd, a siklódi születésű
id. KONT GERGELY
koronkai lakos életének 73. évében hirtelen csendesen megpihent. Temetése július 8-án,
szombaton 14 órakor lesz a koronkai református temetőben.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!
A gyászoló család. (2251-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
Nem az a bánat, amitől könynyes lesz a szem, hanem az a
bánat, amit hordok titokban,
csendesen.
Mélyen megrendülve búcsúzunk sógorunktól, id. DOBOS
FERENCZTŐL, a hirtelen halála miatt. A családnak vigasztalódást e nehéz helyzetben.
Isten nyugtassa csendesen!
(2214)

Őszinte részvétünket és vigasztalódást kívánunk néhai

BARABÁS SÁNDOR barátunk

családjának. A sokévi francia-

országi síelő csoportból volt

szobatársai:
Jocó,

(2236-i)

István,

Csilla,
Tibi,

Péter,

Barni.

Őszinte részvétünket és mély

együttérzésünket fejezzük ki

Orzán Erzsébetnek és család-

jának

a

szeretett

FÉRJ,

ÉDESAPA elhunyta miatt érzett fájdalmukban. Barátunk

emlékét szívünkben megőriz-

zük. Jakó Ervin és Irma.
(2257)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szívvel szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak
a közeli és távoli rokonoknak és
ismerősöknek,

szomszédoknak,
szerettünk,

barátoknak
akik

BORZÁS

és

drága

KÁROLY

temetésén részt vettek, sírjára

virágot helyeztek, szeretetükkel
és

együttérzésükkel

mély

fájdalmunkban velünk osztoztak.
A gyászoló család. (2200-I)
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