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Kutatási ösztöndíj
sapientiás diákoknak

Egy világcég jóvoltából

Bűnvádi eljárás
indult a polgármester
és tanácsadója
ellen
Hivatali hatáskör túllépésével vádolta
meg az Országos Korrupcióellenes
Ügyészség (DNA) Dorin Florea marosvásárhelyi polgármester tanácsadóját, Claudiu Maior volt
alpolgármestert. Ugyanebben az
ügyben Floreát hivatali hatáskör túllépésében való bűnrészességgel vádolja a DNA.

____________3.
Tanulni érkeznek
Csíkfalvára

A napokban mintegy hatvan gyermek
népesíti be a csíkfalvi iskola udvarát.
Ennek fele helyi, a többiek Székelykakasdról és a magyaroszági Kakasdról
érkeznek.

____________4.
Herman Ottó
szervező- és tudományos tevékenysége
Kolozsváron
A Sapientia Erdélyi Magyar
Tudományegyetem marosvásárhelyi karának hat diákja,
leendő IT-szakemberek részesülnek kutatási ösztöndíjban
az
Accenture
cég
jóvoltából idén április és november között.

Menyhárt Borbála

A nyertes témák az egyetem által
idén tavasszal szervezett Tudományos Diákköri Konferencia (TDK)
keretében kerültek kiválasztásra.
Az Accenture által díjazott hat dolgozat az Informatika és szoftverfejlesztés,
valamint
Hardverfejlesztések és beágyazott
rendszerek szekciókban nyertek díjakat. Mindenik projekt esetében a

cég kutatási ösztöndíj, illetve berendezések vásárlására és konferenciákon
való
részvételre
fordítható támogatással segíti a kivitelező diákot. A kutatási program
idén április–november között zajlik, ezt követően kerül majd sor az
eredmények bemutatására. Az Accenture rendszeres támogatója a
Sapientia EMTE közösségének, az

elmúlt évben tanároknak szóló kutatási ösztöndíjprogramot hirdetett
meg 5000 euró értékben.
Dr. Dávid László, az egyetem
rektora szerint az üzleti környezettel folytatott párbeszéd nagyon fontos számukra, hiszen ez segít
abban, hogy végzőseik versenyképesek maradjanak a munkaerőpiacon,
(Folytatás a 4. oldalon)

XV. Pro Etnica fesztivál
Segesváron

Húsz kisebbségből
18 lesz jelen

Augusztus 16-20. között zajlik Segesváron
a Pro Etnica fesztivál, amely a XV. kiadásához érkezett. A fesztiválon idén 18 romániai
kisebbség képviselteti magát, a tatár és a
szlovák kisebbség képviselői objektív okok
miatt maradnak távol. A főszervező Etnikumközi Ifjúsági Nevelési Központhoz idén
társult a Divers Egyesület, amely a Pro Etnica Nyári Interkulturális Akadémiát kezdeményezte és bonyolítja. Tegnap e rangos és
igen színes fesztiválról tartottak sajtótájékoztatót a megyeházán Volker Reiter ügyvezető igazgató, Alexandru Câmpean megyei
alelnök, Koreck Mária, a Divers Egyesület képviselője, valamint Tóth Tivadar, Segesvár alpolgármestere részvételével.

Mezey Sarolta

Fotó: Nagy Tibor

Színes kavalkád – 700 fellépővel
A Pro Etnica fesztiválon a Romániában elismert
húsz kisebbségből 18 képviselteti magát különböző
kulturális csoportokkal. Legtöbb közülük népi
együttes. A segesvári vár színpadán több mint 60
zenés, táncos fellépés lesz. Itt lesznek a bolgárok, a
makedónok, a zsidók, az albánok, a görögök, az ukránok, az örmények, a németek, a horvátok,
(Folytatás a 4. oldalon)

A kiemelkedő tehetségű fiatalember
tudományos munkássága nehezen indult. Már közel járt a 30. évéhez, amikor a kolozsvári székhelyű Erdélyi
Múzeum Egylet igazgatója 1864-ben
pályázatot hirdetett természeti gyűjtő
és konzervátori állás betöltésére. Herman Ottó pályázott, és az egylet vezetőtanácsa alkalmasnak találta a
zoológiai osztály irányítására, valamint
a rendszerező munkára.

____________15.

Fejjel a falnak

Benedek István

A pénzügyér és a kormányfő e heti nyilatkozatai
alapján úgy tűnik, a pénzügyi multik kerülnek a kormány célkeresztjébe. Érdemleges változásra aligha
kell számítani, az ügy valószínűleg bűnbakkeresésre
megy ki. Mert a gyenge teljesítmény beismerése helyett
jobban mutat, ha a kudarcokat a kizsákmányoló kapitalistákra lehet kenni.
A pénzügyminiszter a napokban ismét a magánnyugdíjalapokat pécézte ki (ezeket jobbára bankok működtetik), mondván, hogy túl magas tiszteletdíjat
zsebelnek be. Mint valamikor a szakterületen levegőt
rontó egyednek, tudnia illene, hogy a pénzügyi ágazatban nem szokás keveset keresni, de általában a felelősség is nagy. És a tisztességnek legalább a nyomát
akkor tudnánk felfedezni egy ilyen nyilatkozatban, ha
az illető azt is boncolgatná, hogy mihez képest magasak azok a bizonyos tiszteletdíjak. Mert a pontos képhez legalább annyit kéne látni, hogy az illető alapok
mekkora haszonnal forgatták a kliensek pénzét, de
ilyen viszonyításokkal nem fárasztotta magát az illető.
Így ez nem több sárdobálásnál, ami legfeljebb az olcsó
cirkusszal jóllakatható embertársainknak válik vélt
hasznára.
A kormányfő már ennél jóval vastagabb fába készül
belevágni nyeletlen fejszéjét. Ő arról ígért tegnap
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
6 óra 14 perckor,
lenyugszik
20 óra 39 perckor.
Az év 223. napja,
hátravan 142 nap.

Augusztus 12–13-án, szombaton és vasárnap a tartanak, fél egytől köszöntésekre, majd a közös ebédre
Nyárádkarácson községi Somosdon hagyomá- kerül sor. 15 órától a helyi kultúrotthon színpadán a Somnyos falunapokat tartanak.
virág ifjúsági tánccsoport, Diós Brigitta, a község népdal-

VALUTAÁRFOLYAM

Erdély TV-ajánló

IDŐJÁRÁS

BNR – 2017. augusztus 10.

Kánikula

Hőmérséklet:
max. 340C
min. 190C

Somosdi falunapok

Ma ZSUZSANNA,
TIBORC,
holnap KLÁRA napja.
KLÁRA: latin eredetű, jelentése: világos, ragyogó, fényes.
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A csütörtöki lottóhúzás nyerőszámai

33, 19, 13, 39, 34 + 11 NOROC PLUS: 8 8 8 3 9 6
26, 16, 12, 22, 19, 6

16, 14, 7, 47, 21, 27

SUPER NOROC: 0 3 8 3 1 4
NOROC: 0 8 7 7 0 9 1

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

Tel. 0742-828-647

Megyei hírek

Castellum-találkozó

A hét végén, augusztus 12–13-án tartja Gernyeszegen az
erdélyi magyar történelmi családok egyesülete, a Castellum Alapítvány hagyományos évi találkozóját. A református templomban két előadás hangzik el: dr. Margittai
Gábor budapesti irodalomtörténész, történeti oknyomozó
riporter az I. világháború utáni osztrák–magyar hadifoglyok
balkáni haláltáborairól értekezik; Ötvös József református
lelkipásztor, a marosvásárhelyi Vártemplom nyugalmazott
lelkésze az egyház és az erdélyi arisztokrácia/földbirtokosság kapcsolatáról beszél, majd a Castellum elnöke, gr.
Haller Béla átadja a Torma Miklós-díjat. Délután Szathmáry-Király Ádám fotóművész kiállítását Török Gáspár
marosvásárhelyi pályatárs nyitja meg. 13-án a tagság kiránduláson vesz részt. A találkozóra a Castellum Alapítvány tagságát és meghívottjaikat várják.

Vakációs bibliahét

A marosvásárhelyi Cserealji Református Egyházközségben (Zsidó Vértanúk utca 18. szám) augusztus 21-25. között délelőttönként 10 órától vakációs bibliahetet tartanak.
Az alkalmakra azokat a gyermekeket várják, akik barátkozni szeretnének, kalandos történeteket hallgatnának,
zenekarral énekelnének, játszanának, kézimunkáznának
és Jézust teljes szívből dicsérnék. A foglalkozások 13
óráig tartanak.

Kirándulás

A Nyugdíjasok Romániai Szövetségének marosvásárhelyi
szervezete augusztus 16-án kirándulást szervez a következő útvonalon: Torda, Kolozsvár,
Nicula-kolostor.
Az érdeklődők 10-13 óra között iratkozhatnak fel a nyugdíjasszervezet Bolyai tér 36. szám alatti irodájában, az
emeleten.

Ajándék az állatkert elefántjainak

Augusztus 12-én, szombaton délelőtt 11 órától a Marosvásárhelyi Állatkert az elefántok világnapját ünnepli. Ez alkalommal a résztvevők ajándékokat készíthetnek az
állatkert két elefántjának – Tányának és Hellának.
Hírszerkesztő: Mezey Sarolta

Szombaton 10 órától a régi iskola udvarán óvodásoknak
és iskolásoknak tanítanak kézművestevékenységet a pedagógusok. Délután fiatalok, házasok közös szórakozására,
közösségépítő eseményekre, bográcsozásra kerül sor.
Vasárnap délelőtt fél tíztől a mezőcsávási fúvószenekar
kedvcsinálóként bejárja a település utcáit, az ünnepségre
hívogatva a lakosságot. 11 órától hálaadó istentiszteletet

énekese, a helyi és községbeli fiatalok humoros előadása
és zenés bemutatkozása, Szilágyi Sándor és Miklós Szilvia
nótaénekesek, a Vecker együttes szólistája, Nemes Tibor,
a Royal Band, valamint a meghívott könnyűzene-előadók
szórakoztatják a jelenlévőket. Mindenkit szeretettel várnak
– tájékoztatta szerkesztőségünket a község polgármestere,
Ferenczi György. (sz.p.)

Gál László: Wild Transylvania – Erdei élet
(augusztus 12., szombat 21:30 óra)
Gál László Erdei élet című alkotása rövid,
naplószerű családi film, melyben a hangsúly a
természetben történő folyamatok magyarázásán
van, hogy érthető legyen, miért kell újraültetni a
vágteret, miért nem kellene leszedni az erdei
gyümölcsöt, mi történik sötétedés után az erdőben.
A filmben elhangzó nagy mennyiségű információra a készítő többéves gyakorlati megfigyelése és tanulmányai által tett szert, ugyanakkor
szakemberek véleményét is kikérte. Ezeket
gyúrta össze és alakította emészthetővé mindenki számára. A következtetés a film legfontosabb üzenete: mesterségesen is előidézhető olyan
természetes folyamat, amely optimális feltételeket teremt egy jól működő ökoszisztémának.

A labdarúgó 1. liga 6. fordulójának
televíziós közvetítési rendje

Augusztus 11., péntek:
* 21.00 óra: Temesvári Poli ACS – Konstancai Viitorul
Augusztus 12., szombat:
* 18.30 óra: Concordia Chiajna – Bukaresti Juventus
* 21.00 óra: Bukaresti FCSB – Astra Giurgiu
Augusztus 13., vasárnap:
* 17.30 óra: USK Craiova – Botoşani FC

RENDEZVÉNYEK

Unitáriusok találkozója
Szejkefürdőn

Augusztus 12-én, szombaton a tizenkilencedik alkalommal tartják meg Szejkefürdőn az unitárius találkozót. A 11
órakor kezdődő rendezvény a reformáció 500. és a vallásszabadság kihirdetésének 449. évfordulója jegyében
zajlik. Szombaton 11 órától üdvözlő beszédek hangzanak
el Kelemen Szabolcs, a házigazda egyházközség beszolgáló lelkésze, Bálint Benczédi Ferenc, a Magyar Unitárius
Egyház püspöke, Kántor Csaba, az Erdélyi Református
Egyházkerület püspökhelyettese, valamint Gálfi
Árpád, Székelyudvarhely polgármestere tolmácsolásában. Az istentiszteleten Kászoni-Kövendi József, a Magyar Unitárius Egyház püspöki helynöke szolgál.
Úrvacsoraosztás után megkoszorúzzák Orbán Balázs sírját.

XX. vajdaszentiványi nemzetközi
tánctábor

Augusztus 13-án ér véget a vajdaszentiványi XX. nemzetközi tánctábor. E héten minden délelőtt 10 órától este 7
óráig zajlott a tánc-, zene-, népdaltanítás, a programban

* 20.00 óra: Jászvásári CSM Politehnica – Bukaresti Dinamo
Augusztus 14., hétfő:
* 18.30 óra: Voluntari FC – Medgyesi Gaz Metan
* 21.00 óra: Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK – Kolozsvári
CFR
Valamennyi mérkőzést élőben közvetíti a DigiSport, a
DolceSport és a Look TV/Plus.

ugyanakkor számos kézműves-foglalkozás (bútorfestés,
fafaragás, zsebkendővarrás) is szerepelt. Esténként 9
órakor a szabadtéri színpadon kulturális műsor, illetve
táncház volt. Ma du. 6 órakor regrutafelvonulás lesz a faluban, az esti műsor keretében pedig a hagyományőrző
öreg táncosokat és zenészeket méltatják. Táncoktatók:
Varga János, Hajdú Flórián, Varró Huba, Kósa Rúben,
Horváth Gábor, muzsikál Horváth Elek és zenekara.
Szervezők: a Vajdaszentiványi Polgármesteri Hivatal, a
Zichy-Horváth Egyesület, a vajdaszentiványi hagyományőrző tánccsoport.

A szászrégeni magyar tanítóképző
napja

Szeptember első szombatján – a hagyományokhoz híven
– idén is megtartják a szászrégeni magyar tanítóképző
napját. Szeptember elsején, pénteken délután 5 órakor
koszorúzásra kerül sor az elhunyt tanárok és diáktársak
emlékhelyén a magyarrégeni református temetőben. Szintén pénteken délután 6 órakor hálaadó istentiszteletet tartanak a római katolikus templomban. Szombaton délelőtt
10 órakor a volt képzőben találkoznak a résztvevők. Bővebb tájékoztatással Borsos Hortáver Mária szolgál a
0265/513-438-as telefonszámon. A szervezők minden volt
tanítóképzőst várnak az együttlétre.

Olvasóink figyelmébe!

A Népújság következő számai augusztus 12-én, szombaton, 14-én, hétfőn és 16-án, szerdán
jelennek meg.
Hirdetési irodánk programja: augusztus 12-én, szombaton zárva, 13-án, vasárnap nyitva
10.30-14.30 óra között, 14-én, hétfőn 9-13 óra között, 15-én, kedden 9-14 óra között és 16án 8-16 óra között.
Érdeklődni a következő telefonszámon: 0742-828-647.
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Bűnvádi eljárás indult
a polgármester és tanácsadója ellen

Hivatali hatáskör túllépésével vádolta meg az Országos Korrupcióellenes Ügyészség (DNA) Dorin
Florea marosvásárhelyi polgármester tanácsadóját,
Claudiu Maior volt alpolgármestert. Ugyanebben az
ügyben Floreát hivatali hatáskör túllépésében való
bűnrészességgel vádolja a DNA.

A vádhatóság közleménye szerint Claudiu Maior 2016.
március 9-e és 2017. június 29-e között összesen 9.198 fizetési megbízást írt alá törvénytelenül, 2016. március 1-jén
ugyanis az Országos Feddhetetlenségi Ügynökség (ANI) öszszeférhetetlenséget állapított meg esetében, amelynek nyomán három évre eltiltották a köztisztségviseléstől.
Miután lemondott az alpolgármesteri és helyi tanácsosi
tisztségről, Claudiu Maiort tanácsadójává alkalmazta Dorin

Florea, és a fizetési megbízások aláírására is felhatalmazta –
mutat rá a DNA közleménye.
A vádhatóság szerint Dorin Florea polgármester két olyan
rendelkezést adott ki, amelyekkel – a törvényi előírások áthágásával – lehetővé tette Claudiu Maior számára, hogy a hatósági tiltás ellenére közhatalmi tevékenységet gyakoroljon.
Claudiu Maiort 60 napra hatósági felügyelet alá helyezték.
Ez idő alatt egy megszabott menetrend szerint rendszeresen
jelentkeznie kell a rendőrségen, csak az ügyben illetékes
ügyész előzetes engedélyével hagyhatja el az országot, nem
veheti fel a kapcsolatot az ügy másik érintettjével, sem a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal alkalmazottaival, nem
mehet a városházára, és nem töltheti be a polgármesteri
tanácsadói tisztséget. (Agerpres)

Kelemen Hunor: ha a románság betartotta volna
ígéreteit, más lenne a két közösség viszonya

Ha a románság betartja a magyarságnak 1918-ban
tett ígéreteit, egészen más volna ma Romániában a
két közösség, a magyarság és a románság viszonya
– jelentette ki Kelemen Hunor csütörtökön, a Kossuth Rádió 180 perc című műsorában.

Az RMDSZ elnöke annak apropóján nyilatkozott a rádiónak, hogy a Románia Modernizálásáért Nemzeti Koalíció
(CNMR) el akarja vétetni tőle a Románia Csillaga kitüntetést.
Erre azután került sor, hogy Kelemen Hunor egy lapinterjúban úgy nyilatkozott: „a románságnak el kell fogadnia, hogy
mi, az erdélyi magyarság nem fogjuk tudni és nem is akarjuk
ünnepelni 1918-at.” (A magyarországi románok gyulafehérvári nagygyűlése 1918. december elsején mondta ki Erdély
Romániához történő csatlakozását, és ez a nap Románia nemzeti ünnepe.)
A politikus hangsúlyozta: az erdélyi magyarság már érzi
azt a nacionalista hullámot, amelyet a közelgő centenárium

kelteni látszik. Nem fogadja el, hogy bizonyos kérdésekről
csak románok beszélhetnek, vagy ha magyarok beszélnek
róla, az hihetetlenül durva nacionalista vihart kavar. Az nem
a megfelelő állapot, ha egy egész közösség, az erdélyi magyarság a centenáriumi év alatt megfélemlítve, elbátortalanítva visszahúzódik, mert ebben az állapotban nem lehet
alkotni – fogalmazott.
Éppen ellenkezőleg: fel kell mutatniuk, hogy az elmúlt száz
évben mit tettek hozzá ahhoz az országhoz, amelyet a történelem fintora hazájukká kijelölt – hangsúlyozta Kelemen
Hunor. Hozzátette: szerencsére vannak olyan román hangok
is, amelyek a racionalitás és a párbeszéd irányába hatnak.
A kitüntetéssel kapcsolatban azt mondta, hogy azt Emil
Constantinescu korábbi román elnöktől kapta, éppen a románmagyar kapcsolatok erősítéséért. Ha elveszik tőle, akkor is
tud majd aludni, bár hihetetlenül rossz üzenetnek tartaná –
mondta. (MTI)

Egy év alatt hétezer menekült kapott munkát
Németországban

Németországban egy éve könnyítették a menekültek munkavállalásának feltételeit, ennek köszönhetően tavaly augusztus óta több mint hétezer ember
talált magának munkát. A hiányos nyelvtudás azonban továbbra is nagy gondot okoz az elhelyezkedésnél – mondta el csütörtökön Andrea Nahles
szövetségi munkaügyi miniszter.

Németországban éppen egy éve döntöttek arról, hogy
három évre felfüggesztik az úgynevezett munkapiaci elsőbbségi vizsgálatot azokban a térségekben, amelyekben az országos átlag alatt van a munkanélküliség. Ez azt jelenti, hogy
amennyiben a kijelölt régiókban egy menedékkérő vagy menekült, illetve a nemzetközi védelem valamely más formájában részesített személy jelentkezik egy állásra, és alkalmasnak
bizonyul, felvétele előtt nem kell megvizsgálni, hogy van-e
alkalmas német vagy más uniós állampolgár jelentkező a
munkára.
Nahles sikerként értékelte, hogy a könnyítésnek köszönhetően hétezer menedékkérő tudott elhelyezkedni.
A koblenzi kereskedelmi és iparkamara adatai szerint Hessen tartományban 2016 végén a nyolc leggyakoribb származási országból – Afganisztán, Eritrea, Irak, Irán, Nigéria,
Pakisztán, Szomália és Szíria – majdnem 17 ezer menekültet
foglalkoztattak. A munkavállalók több mint fele szakképzettséget igénylő munkakörben tudott elhelyezkedni, 42,1 száza-

lékuk pedig kisegítő munkásként kapott állást. Továbbra is
gondot okoz azonban a nyelvtudás hiánya. Sonja Kazma, a
szövetségi munkaügyi hivatal (BA) egyik regionális igazgatója szerint „ami a jogszabály szerint lehetséges lenne, az a
gyakorlatban gyakran kudarcba fullad a hiányzó nyelvi és
szakmai ismeretek hiányában”.
Stefan Noort, a hannoveri kereskedelmi- és iparkamara
(IHK) szóvivője is egyetértett azzal, hogy számos munkakörben nem elég az alap nyelvtudás. Különösen igaz ez az olyan
állások esetében, ahol technikai berendezéseket kell kezelni
vagy emberekkel kell kapcsolatot tartani.
Habár a nagyobb üzemekben és gyárakban továbbra is nehézkes a beilleszkedés, a kisiparosoknak sokat segített a jogszabály-változtatás. A festőknél, víz- és gázszerelőknél vagy
takarítócégeknél jobban működik az integráció – mondta Sabine Mexer, a hannoveri iparkamara menekültügyi megbízottja a dpa-nak.
Az eredmények dacára azonban sok menekültnek még
mindig nincs munkája. Sachsenben például tavaly decemberben a leggyakoribb származási országokból érkező, munkaképes menekülteknek majdnem hatvan százaléka volt
munkanélküli.
A helyzeten javíthat a fiatal menedékkérők képzése, Berlinben és Rajna-vidék-Pfalzban október óta több mint ezerezer menekült fiatal jelentkezett ipari tanulónak. (MTI)

Több tucat újságíró ellen adtak ki elfogatóparancsot
Törökországban

Elfogatóparancsot adtak ki csütörtökön Törökországban 35 újságíró ellen azzal a gyanúval, hogy
tagjai a tavalyi puccskísérlet fő felelősének kikiáltott gülenista mozgalomnak- jelentette az Anadolu
török állami hírügynökség.

A beszámoló szerint az érintettek felhasználói annak a
ByLock titkosított üzenetküldő programnak, amelyet a pucscsisták állítólag az államcsínykísérlet előkészítéséhez hívtak
segítségül.
Ankara az Amerikában élő Fethullah Gülen muzulmán hitszónok vezette nemzetközi hálózatot vádolja az incidensért,
a férfi viszont tagadja, hogy bármi köze lett volna a történtekhez. A török vezetés azt állítja, hogy a terrorszervezetnek
nyilvánított mozgalom hosszú évek alatt szivárgott be az államigazgatásba és Gülen ebben a folyamatban egyebek mellett médiaérdekeltségeire támaszkodott.

Az Anadolu közlése alapján az isztambuli rendőrség reggel
otthonában már előállította a BirGün ellenzéki napilap egyik
szerkesztőjét, Burak Ekicit. Az újság internetes oldalán szereplő információk szerint a hatóság lefoglalta Ekici számítógépét és mobiltelefonját is.
Az Európai Unió a puccskísérlet óta többször aggodalmának adott hangot amiatt, hogy a török kormány az incidens
felelőseinek megbüntetése ürügyén az államcsínyhez közvetlenül nem köthető kritikus hangokat is elhallgattatja, köztük
politikusokat, egyetemi tanárokat, újságírókat és jogvédőket.
A Kortárs Újságírók Egyesülete augusztus eleji adatai alapján
az ország börtöneiben 151 újságírót tartanak fogva. Az elmúlt
egy évben a török hatóságok több mint 50 ezer embert helyeztek előzetes letartóztatásba, és körülbelül 170 ezer ember
ellen indítottak eljárást. Mindemellett nagyjából 150 ezer embert elbocsátottak vagy felfüggesztettek állásából. (MTI)

Ország – világ
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Meghosszabbították
a másodfokú hőségriadót

Mára is érvényben lesz a másodfokú, narancssárga
hőségriadó az ország hat nyugati megyéjében – tájékoztatott az Országos Meteorológiai Szolgálat
(ANM). Az elsőfokú, sárga figyelmeztetést ugyanakkor moldovai és havasalföldi megyékre is kiterjesztették. Pénteken a hőhullám az ország legnagyobb
részére átterjed, az alföldi régiókban sok helyütt lesz
nagyon kellemetlen a hőség, magas páratartalommal. A meteorológusok eközben arra is figyelmeztetnek, hogy szombat délután, de még inkább
szombatról vasárnapra virradóra egyre instabilabbá
válik az időjárás a nyugati, délnyugati és magasan
fekvő régiókban, itt jelentős mennyiségű csapadék
hullhat, sűrű villámlással és viharos széllel kísért zivatarokra, akár jégesőre is lehet számítani.
(Mediafax)

Módosul a tanügyi törvény

Szeptembertől elkezdenek dolgozni a tanügyi törvény módosításán, az új jogszabálytervezet egy év
múlva, 2018 szeptemberében kerül majd a parlament elé – nyilatkozta Liviu Pop tanügyminiszter
csütörtökön Kolozsváron, a romániai felsőoktatási diákszervezetek fórumán. „Biztosíthatom önöket, hogy
szeptember 1-jétől részesei lehetnek a tanügyi törvény módosítási folyamatának, ahogyan azt a kormányprogramban is ígértük” – mondta a miniszter,
majd hozzátette, hogy széles körű konzultációt követően fogják véglegesíteni a tervezetet, jövő szeptemberben. (Agerpres)

Díjazzák a színtízes vizsgázókat

Pénzjutalommal díjazza a kormány azokat a tanulókat, akik 10-es végső jeggyel tették le a képességvizsgát vagy az érettségit – közölte az Agerpres
hírügynökséggel szerdán a kormány. A kabinet által
elfogadott határozat értelmében 1.000 lejt kapnak
azok, akik tízes átlagot kaptak a nyolcadikosok képességfelmérőjén, és 3.000 lejt azok, akik az idei
érettségin színtízesre vizsgáztak. A 3.000 lejes jutalomra 137 idén nyáron érettségizett fiatal, míg az
1.000 lejes díjra 497 nyolcadik osztályt végzett diák
jogosult. (Agerpres)

Kampány az internetes
diagnózisok ellen

A Román Orvosi Kamara csütörtökön elindította a
Megálljt az internetes diagnózisoknak! Fordulj orvoshoz elnevezésű közérdekű kampányát. Ennek célja
felhívni a lakosság figyelmét a veszélyekre, amelyeknek kiteszik magukat akkor, amikor az internetről
vett információk alapján állítanak fel maguknak diagnózist ahelyett, hogy ellátogatnának szakorvoshoz. Az orvosok szerint azok a páciensek, akik így
járnak el, késleltetik a helyes diagnózis felállítását,
és mivel a betegség késői fázisában kerülnek orvoshoz, jelentősen csökken a gyógyulás esélye.
Gheorghe Borcean, a kamara elnöke hangsúlyozta,
a kampány nemcsak a lakosságnak szól, hanem az
orvosoknak is. Az elnök szerint az orvosok egyre
több olyan beteggel találkoznak, akik internetről, a
közösségi hálókról tájékozódnak, amikor valamilyen
egészségi problémával szembesülnek. (Agerpres)

Fejjel a falnak

(Folytatás az 1. oldalról)
leleplező adatokat, hogy állítólag az országban működő
46 bankból 31 veszteséget jelentett, és az utóbbi években
nem is fizettek nyereségadót, így szerinte meglopják az
ország népét. Ez szenzációsan hangzik, elsősorban szintén az előbb említett rétegek fülének. Csak annyi a gond,
és ezt a részletekbe már legalább műértői szinten is belelátók tudják, hogy a bankrendszert nem egyszerű
dolog megrekcumozni. Ez rendszerint több országban
is fiókokat működtető pénzintézetekből áll, és a több országban dolgozó multiknak egész sor kiskapu áll rendelkezésükre, ha trükközni akarnak. Mert a
politikusoknak, így az unió alapító atyáinak is, bankárok és más üzletemberek adták-adják össze a kampánykasszáját, így a politika olyan törvényeket alkot, amik
az üzleti világnak kedveznek. Hogy ez mennyire tisztességes vagy nem, arról hosszan lehetne vitázni,
mindenesetre annyi biztos, hogy nem a regáti kormánypalotából fognak a trükköző bankárokra pórázt szabni,
mert ahhoz a szakmához és a politika művészetéhez is
érteni kéne. Jobb helyeken az értelmes politikusok igyekeznek is választóik számára is hasznos kapcsolatokat
kiépíteni az üzleti szférával. Nálunk pont az ilyen üzengetések világítanak rá a fejekben uralkodó homályra,
amire kormányfőnk esetében még az is utal, hogy kétrendbeni gazdasági minisztersége során nyomokban
sem mutatott például olyan gazdaságfejlesztési tervet,
amivel pofozkodás helyett üzletet ajánlott volna a bankároknak. Abból még az adófizetőknek is juthatott volna
kenyér is az ingyencirkusz mellé.
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Kutatási ösztöndíj
sapientiás diákoknak

Fotó: Nagy Tibor

(Folytatás az 1. oldalról)
annál is inkább, mert ez a legkompetitívebb terület. Mint mondta,
büszkék az Accenture-rel kialakított
együttműködésre, hiszen a hasonló
partnerségekből minden félnek
haszna származhat.
Dimény Lóránt, az Accenture
marosvásárhelyi munkapontjának
vezetője kifejtette, cégük marosvásárhelyi indulása óta együttműködnek az egyetemi szférával diákoknak
és tanároknak nyújtott ösztöndíjak
formájában, valamint tudományos
kutatási projektek és konferenciák
támogatása révén. – Meggyőződésünk, az IT-közösség kölcsönös érdeke, hogy az ipari cégek hasonló
együttműködések révén támogassák az
akadémiai szférát, mert itt nevelkednek
azok a tehetségek, akik megtartják a
helyi IT-ipar versenyképességét –
emelte ki az együttműködés jelentőségét a szakember.
Az Accenture Digital részlegének Romániában több mint 500 alkalmazottja van a marosvásárhelyi,
kolozsvári, illetve temesvári székhelyeken, és ez a szám folyamatosan
nő. Világszinten az Accenture egyike
a legfontosabb menedzsment-tanácsadói, technológiai és outsourcing
szolgáltatásokat nyújtó cégeknek.

A TDK fő támogatója által felajánlott ösztöndíjakat elnyerő diákok komplex kutatási területekben
mélyültek el, Matei Tibor IV. éves
automatika és alkalmazott informatika szakos hallgató analitikus és kísérleti úton meghatározott modellek
összehasonlításával foglalkozik.
Évfolyamtársa, Kardos Tamás kutatási témája egy négytartályos rendszer hibrid modellezése és modell
alapú irányítása, Kocsis Norbert
IV. éves számítástechnika szakos
hallgató nemstacionárius, biológiai jelek feldolgozására alkalmas
módszereket tanulmányoz, majd
ezek gyakorlati alkalmazását ismerteti. Bárdi Orsolya III. éves informatika szakos hallgató egy
gyorsulásérzékelő
segítségével
megvalósított folyamatos gesztusfelismerési rendszer megvalósítását
tűzte ki célul. Olyan mobilapplikációt készített, amely hatféle gesztust
ismer fel. Kollégája, Demeter
Csaba, megerősítéses mélytanulás
módszert alkalmaz pénzügyi idősorok tanulmányozására. Bandi
András IV. éves számítástechnika szakos hallgató pedig egy
olyan webszolgáltatást készít,
amely online aláírás-felismerést
végez.

(Folytatás az 1. oldalról)
a lipovánok, a magyarok, a rutének,
a romák, a lengyelek, az olaszok, a
szerbek, a törökök képviselői.
Mindannyian népviseletben lépnek
színpadra, ami rendkívül színessé
és változatossá teszi a rendezvényt.
A Múzeum téren 14 kézművessátrat állítanak fel, továbbá olyanokat,
ahol
az
etnikumok
bemutatkozhatnak a nagyközönségnek. A rendezvény hetében a polgármesteri hivatal nagytermében
több előadást, konferenciát, kerekasztal-beszélgetést tartanak, amelyek a különböző etnikumokról és
az együttélésükről szólnak. Több
workshop is lesz, a Kovácsok bástyájában kortárs művészeti kiállítás
nyílik.
A Pro Etnica fesztivál népesebb
lesz, mint bármikor, az előző évekhez képest százzal több, körülbelül
700 fellépőt várnak.
Esténként koncertek lesznek,
fellép a Nadara Transylvanian
Gypsy Band, Maia Morgenstern és
az Állami Zsidó Színház, a Bucharest Klezmer Band, a Vecker és a
Zuralia együttes.

A projektet a román kormány etnikumközi kapcsolatokért felelős
hivatala, a Maros Megyei Tanács,
a Művelődési Minisztérium, valamint Segesvár Polgármesteri Hivatala támogatja. Az említettek
közül a legjelentősebb összeget a
segesvári önkormányzat nyújtja,
75 ezer lejt, a fesztivál idejére ingyenes használatba adja a köztereket, aztán következik a megyei
tanács, amely 50 ezer lejjel járul
hozzá a rendezvényhez. A fesztivál többek között Németország bukaresti nagykövetségének, a
FUEN, a stuttgarti Külkapcsolati
Intézmény, valamint Brandenburg
tartomány művelődési minisztériumának támogatását is élvezi. A
rendezvény költségvetése egymillió
lej.
Kisebbségi szerepek és jogok
Európában
A program rendkívül változatos,
16-án kezdetét veszi a Pro Etnica
Nyári Interkulturális Akadémia,
amelyen húsz fiatal vesz részt az
Európai Unióból, akik érdeklődnek
főként az erdélyi etnikumközi kapcsolatok iránt. Az előadásokon

Tanulni érkeznek Csíkfalvára

A napokban mintegy hatvan
gyermek népesíti be a csíkfalvi iskola udvarát. Ennek
fele helyi, a többiek Székelykakasdról és a magyaroszági
Kakasdról érkeznek.

Gligor Róbert László

A csíkfalvi és kakasdi néptánccsoportok közötti együttműködés
alapján az idei nyáron a csíkfalviak
fogadnak vendégeket, miután tavaly ők látogattak az anyaországba. A két testvértelepülés
iskoláinak táncosai így már másodszor vehetnek részt közös néptánctáborban
péntektől
jövő
csütörtökig. Hogy jobban megismerjék egymást, a vendégeket családoknál szállásolják el, és a három
település gyermekei közel egy
héten át egész napos közös tevékenységeken vesznek részt. Délelőttönként néptáncot tanulnak, az
oktatásért két anyaországi és két
nyárádmenti felnőtt felel. Délutánonként helyi pedagógusok irányításával hagyományőrző és
kézműves-foglalkozásokat szerveznek számukra, népdalokat és

Húsz kisebbségből 18 lesz jelen

bárki részt vehet. Pénteken 10 órától kerekasztal-beszélgetés keretében arról értekeznek, hogy milyen
szerepe volt a zsidó közösségnek
Románia fejlődésében, előadó Robert Schorr, a romániai zsidó közösségek föderációjának képviselője.
15 órától Vincze Lóránt, a FUEN
elnöke az európai kisebbségi jogokról, a Minority SafePack kezdeményezésről tart előadást. Ennek célja
egymillió aláírás összegyűjtése
azért, hogy a kisebbségvédelem bizonyos területei az európai uniós
jog részét képezzék. 17 órától Monica Kovats, a Külkapcsolati Intézet
Romániáért, Magyarországért és
Szerbiáért felelős regionális képviselője a kisebbségek védelméről beszél.
Szombaton 9.30 órától Koreck
Mária az etnikumközi kommunikációs akadályokról értekezik. 10.30
és 16.30 órától dr. Mizsei Kálmán
volt ENSZ-főtitkárhelyettes az európai romák helyzetéről tart előadást.
Közben aláírásgyűjtés folyik a
Minority SafePack kezdeményezés
sikerre vitele érdekében.

A csíkfalvi gyerekek tavaly nyáron Kakasdon tanulhattak

íjászatot is tanulnak, számos játékot kipróbálhatnak, de kirándulni
is fognak. Az itt szerzett ismeretekről jövő szerdán este gálaműsor keretében adnak számot a
gyerekek – tudtuk meg Balogh
Tünde igazgatónőtől. A közös táborozást a Bethlen Gábor Alap
500 ezer forinttal támogatja, a ka-

Hangulatváltás Segesváron
– A fesztivál előtt hangulatváltás
áll be a városban. Segesvár a legmegfelelőbb helyszín Romániában
az ilyen típusú fesztivál megszervezésére. Adott a történelmi és környezeti háttér, a segesvári vár
megfelelő otthona a rendezvénynek. A fesztivál népszerűsíti a várost, s mivel 15. alkalommal
szervezik meg, elmondható, hogy
kinőtte magát, a határon túl is sokan
ismerik, és sokan eljönnek a rendezvényre. A segesvári magyarok
is nagyon követik a magyar fellépéseket. Két alkalommal szerepel a
helyi Kikerics együttes. Ilyenkor

Fotó: Németi Zsolt (archív)

kasdi Sebestyén Lajos 200 ezer
forintos adományát is erre használják fel, de a szülők is hathatós
segítséget nyújtanak, és az iskola
alkalmazottai is kiveszik a részüket a szervezésből, hogy minden
vendég jól érezhesse magát Csíkfalván – tette hozzá az intézményvezető.

Fotó: Mezey Sarolta

nagyon sok segesvári magyar látogat ki a fesztiválra, hiszen ott olyan
emberekkel is lehet találkozni,
akikkel máshol nincs lehetőség. A
fesztiválnak a kisebbségi jogok rendezése tekintetében nincs akkora jelentősége, mint a politika szintjén,
de felhívja a figyelmet a kisebbségekre. Jó, hogy idén bevezették a
Pro Etnica Nyári Akadémia rendezvényeit, ahol előadásokat tartanak
a kisebbségi problémákról is – fogalmazott Tóth Tivadar, Segesvár
alpolgármestere.
A Pro Etnica fesztivál részletes
programja a www.proetnica.ro honlapon olvasható.
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Oláh-Gál Róbert

Szerkesztette: Antalfi Imola

Petőfi utolsó vacsorája

Július 31-én jómagam is részt vehettem –
a székelykeresztúri polgármester által szervezett – Petőfi utolsó székelykeresztúri vacsorájának emlékünnepségén és emlékvacsoráján.
Az érdeklődésemet volt tanítványom, Veress-Bágyi Ibolya keltette fel, aki felhívta a
figyelmemet, hogy Petőfi utolsó vacsorájának bizonyítékául szolgáló levél okiratában
szerepel Bolyai Gergelyné. És, ha nem veszik
tőlem szerénytelenségnek, akkor leírhatom,
hogy Bolyai Gergelynéről született torboszlói
Bereczki Károlináról egyelőre csak én közöltem levéltári okiratokat és tanulmányokat1.
Így, mikor magam is meggyőződtem, hogy az
említett okiratban valóban szerepel Bolyai
Gergelyné, akkor e-mailben megkerestem
ennek az okiratnak a szakavatott őrzőjét, a
székelykeresztúri múzeum muzeológusát,
Sándor-Zsigmond Ibolyát, aki a következő emailben válaszolt:
„Kedves Róbert!
A levelet Varga Zsigmond írta Gyárfás
Endre földbirtokosnak, és Petőfi Sándor
utolsó, Keresztúron elfogyasztott vacsorájának kapcsán érdekes. A levél, amely a múzeumunk tulajdonában van, a Petőfi-irodalom
egyik gyöngyszeme, ugyanis ennek köszönhetően lett ismert az utolsó este hiteles története. A levél tartalma nagyon sok Petőfiről
írt életrajzi könyvben megjelent, a legnevesebb kutatók hivatkoztak rá.
Mellékelem a levél digitalizált változatát,
úgy ahogyan jómagam is közzétettem a 2012ben megjelent A mi Petőfink című kötetemben.
Bolyai Gergelyné engem is érdekel, mint a
vacsorán jelen volt személy. Többet nem is
tudok róla.
Üdvözlettel,
Sándor-Zsigmond Ibolya”

Íme az idézett levél minket érdeklő része:

„1849. július 30-án érkezett Bem tábornok
kis táborával Székelykeresztúrra, s édesapámhoz a tisztek közül többen szálltak be,
közöttük Zeyk Domokos is [...] Estefelé híre
szaladt, hogy Petőfi is megérkezett, s fenn van
a piactéren. Ezen hírre édesapám rögtön felsietett a piacra, s ott a Novák Antal kereskedése előtt másokkal együtt beszélgetve
megtalálta Petőfit, kit meghívott vacsorára:
bivalytejes és túrós puliszkára. Ő a meghívást
szívesen és örömmel fogadta el.
Nyolc órakkor már javában folyt a va-

csora, melyen többen vettek részt, így a polgári elemből a kivégzett Gálfy Mihály is, a
Makk-féle összeesküvés egyik fővádlottja. Vacsora után, mely igen jó hangulatban folyt le,
kimentek a kertbe, s ott letelepedve a padokra
igen vidám társalgás közt csakhamar énekre
gyújtottak (Bolyai Gergelyné rokonom és
testvérem, Róza igen kellemes, szép hanggal
rendelkeztek), A virágnak megtiltani nem
lehet... című dallal nyitva meg. Ilyen hangulatban maradt a társaság 12 óráig. 12 órakor
mindenki távozott szállására. [...]”
Én most a levélből csak Bolyai Gergelynét
ragadnám ki. Ő Bolyai Farkas mennye és rokona is volt, mert, ahogy már megírtam a
Népújság olvasóinak is, Bolyai Gergely, Farkas kisebbik, második házasságából született
fia, a nála 10 évvel idősebb másodunokanővérét vette feleségül. Bolyai Farkasnak az
elején nem tetszett ez a dolog,
mert mind a két
fiát nagyon féltette a nőktől, és
mániákusan rossz
véleménye volt a
házasságról.
Annyira, hogy
Gauss barátjának
sem javasolta a
nősülést, és óva
intette őt is a
nőktől. Bolyai
János jogosan
szemére is vetette az apjának,
hogy őneki nem
szabad megnősülnie (apja kívánsága szerint,
aki nem is adta
beleegyezését a
kaucióba), de ő A székelykeresztúri Petőfi-szobor
maga
(Bolyai
Farkas) kétszer is megnősült. Szóval Bolyai
Farkas nemcsak Bolyai János házasságát ellenezte, és meg is akadályozta a maga módján, de kisebbik fia házasságát is. Persze a
Bolyai fiúk elég erős egyéniségek voltak
ahhoz, hogy apjuk szándéka ellenére is megnősüljenek. Bolyai Gergely nősülési körülményeit részletesen, korhű dokumentumok
közlésével megírtam a kecskeméti Forrás folyóiratban: A Bolyaiak és a „fejérnépek” c.,
interneten is olvasható tanulmányomban.
Íme annak az írásomnak mára irodalomtörténeti súlya is lehet, azzal, hogy Bolyai Gergelyné is jelen volt Petőfi utolsó vacsoráján,
és el is énekelte az „A virágnak megtiltani

A Gyárfás-kúria kertjében megrendezett Petőfi utolsó vacsorája. A polgármester éppen köszönti a résztvevőket

Bolyai Gáspár részcsaládfája

a 2017. július 31-i koszorúzáskor

nem lehet” című, Petőfi-versre született népszerű dalt! Engedjék meg, hogy még egy dolgot megemlítsek: 2001-ben Kiss Elemérrel,
a néhai marosvásárhelyi matematikus-akadémikussal írtunk közösen egy cikket a Természet Világába: „Bolyai János ismeretlen
arca”2. Annak a cikkünknek a veleje az volt,
hogy a Bolyai-iratok között kezünkbe került
egy levél, melyben Bolyai Gáspár, Bolyai
Gergely fia leírja egyik visszaemlékezését,
hogy Bolyai János öccsével, Bolyai Gergelylyel és Dobietczki lengyel származású, bólyai
birtokossal bekirándultak Orlóra egy jó sörös
mulatozásra. Abban a Bolyai Gáspár által írt
visszaemlékezésben azt is megírja, hogy az
édesanyja, Bolyai Gergelyné torboszlói Bereczki Károlina nagyon szépen énekelt, és
szeretett is társaságban énekelni! Íme, hogyan elevenednek meg a hajdani okiratok és
igazolják Petőfi utolsó vacsorájának hitelességét.
„Ezzel a társaság nagy vígen haza hajtatott, délután 3 orakor haza érkeztek Bolyába,
apám meghívta vacsorázni. Anyám nagy vacsorát adott fel s a társaságnak az orláti sör és
a kocsmai borok után jól ízlett a jó bolyai ó
bór, mulattak is újra reggelig a nőkkel együtt.
A hol van Samu jeleneten s a Fuchsissimus
felső fokra emelésén mulatott a társaság, s az
különösen Bolyai Jánosnak annyira tetszett,
hogy Dobieckihez írt leveleinek a mottója
volt jó sokáig: »Hol van Samu és hogy van
Fuchsissimus?« A társaságot még az a kellemes meglepetés érte, hogy estéli 10 órakor
hozzánk érkezett anyai nagybátyám, anyám
fivére Torboszlói Beretzky Zsigmond székely-
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keresztúri birtokos a hosszú útról kocsin mert
akkor még nem volt vonat, nagybátyám nagyon szépen énekelt és gitározott, anyámnak
pedig olyan szép hangja volt a melyhez hasonlót még soha se hallottam s azt mondták
az akkori világot látott gavallérok is, hogy oly
szép hangot nem hallottak mint az anyámé
sehol sem. Énekelte is nagybátyám gitár kísérete mellett azokat a cikornyás de sentimentális régi énekeket, most is emlékszem
néhányra: »Amott a csendes völgy ölében,
hol zugos görg nincs a vérkövecs a parton
lengett a fövényben; egy nefelejts s ismételve
e e e egy nefelejts... Egy szalma találja, lengvén az álmoknak hős karjain«. A másikat
aztán énekelték: »Jöjj el vagy egyszer zöldelő
síromhoz, a hol örök s csendes nyugtom leszen s gondolj ama boldog időkre amikor én
téged s te engem láttál” ekkor már zokogni
kezdtem négy éves koromban már annyira
hatott rám az életnek ez a borzalmas része.
Azon az estén is sor került erre, zokogtam.
Bolyai János azt mondta apámnak: »Ezzel
a gyermekkel baj van, és tul sentimentális,
ez egészen apámhoz hasonlít, ahoz a vén boldogtalanhoz – Bolyai Farkas tanárhoz – a ki
elfecsérelte életét az öt szomorú játékával, ezt
a gyermeket meg kell adatni az élethez, na
majd lesz gondom rá, átköltözöm ide Bolyába!« Tényleg át is akart költözni Bolyába.
Dobieckinak is megígérte, de a sors máskép
intézte, 1859-ben Bolyai János a medicai vénuszt Szőcs Juliskában fedezte fel, magához
vette, azzal lakott Marosvásárhelyt. Bolyába
se jött többet, levelet se írt, meghalt 1860-ban
tüdőlobban a Szőcs Juliska ápolása mellett.”
Nekem nem is marad más hátra, mint megdicsérjem a székelykeresztúri kezdeményezőket, akik egy nagyon szép irodalmi
műsorral és ingyenes vacsorával vendégelték
meg a résztvevőket.

Magam is ettem a finom túrós puliszkából
(amelyben még finom pörkölt szalonna is
volt), jó keresztúri tejföllel gazdagítva. A bivalytej elmaradt ugyan, de egy ügyes vendéglős beteheti majd a menüjébe, a
Petőfi-vacsora név alá, a bivalytejes túrós puliszkát. A sörivóknak még ingyensörrel is
szolgáltak a keresztúriak!
Így volt, aki nem hiszi, járjon utána!

Oláh-Gál Róbert: A Bolyaiak és a „fejérnépek”. Forrás, 2013, 45. évfolyam 5. szám,
pp. 82-86.
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http://www.termeszetvilaga.hu/tv2001/tv011
1/bolyai.html (Természet Világa, 132. évfolyam, 11. szám, 2001. november)

2

6 NÉPÚJSÁG ___________________________________________________________ SZÍNES VILÁG

A természet kalendáriuma (CCLXVII.)

Kiss Székely Zoltán

34 éve, 1883. július 12-én az amszterdami állatkertben elpusztult az utolsó kvagga, az alföldi
zebra alfajának utolsó egyede. Egykor ménesekben élt Dél-Afrika Fokföld és Orange tartományaiban. Abban különbözött a többi zebrafajtól, hogy
a megszokott sávos minta kizárólag a teste első
részén volt látható. A középső részen a csíkok elsötétültek, a sötét sávok közötti terület kiszélesedett, a hátsó lábak pedig sötétbarnák voltak. Az
1980-as években kikészített kvaggabőrből nyert
DNS-minták vizsgálatával és ma élő zebrák keresztezésével sikerült újjáéleszteni az alfajt. E sikeres kísérlet adta a Jurassic Park történet ötletét
is. De óriáshüllőket „újrateremteni” nem tud az
ember. Ellenben sarki jégmezőkbe fagyott mamutborjak kötőszöveti sejtjeinek DNS-éből sikerülhet
életre kelteni – indiai elefánt béranyák – „bevonásával”, a gyapjas mamutot. Esély van arra is, hogy
az ősember lakta barlangok falán ábrázolt utolsó
jégkorszak előtti állatvilág néhány jeles képviselőjét – óriásszarvas, barlangi medve, barlangi
oroszlán, kardfogú tigris – feltámasszák.
A biológusok különben komoly játékán túl
mást is előrevetít ez a történet. A génsebészet
beláthatatlan távlatait. Hozzá a muníciót a genetikusok fenyők gyantájába borostyánosodott
vérszívó rovarok nyálmirigyében, jégbe fagyott
állatok kötőszöveti sejtjeiben vagy éppen
barlanglakó őseink tűzhelymaradványaiban keresik.
Július 14-e a barlangászok világnapja. 65
éve, 1952. július 14-én hunyt el a Pierre-SaintMartin-barlangban, balesetben Marcell Loubens
francia barlangász. Haroun Tazieff vulkanológus
– könyveit, s filmjét, az 1959-es Találkozás az ördöggel címűt imádtuk a hatvanas évek derekán
– is megörökítette emlékét a Saint-Martin-barlang titka című könyvében.
Az aszályt hozó kánikula teszi alkalmassá a
nyár közepét a sikeres barlangfeltárásra. Ilyenkor

tudják leginkább előre kiszámítani a barlangokba lezúduló csapadékvíz mennyiségét a szpeológusok.
A Természet kalendáriumában matematikusokról ritkán írok. Ma kivételt teszek.
33 éve, 1984. augusztus 14-én halt meg a Tordán 1907-ben született Borbély Samu matematikus. Bár középiskolai tanulmányait a tordai és a
kolozsvári unitárius gimnáziumban végezte, csak
Magyarországon tudott érettségizni. Berlinben járt
egyetemre. 1941–1944-ben a kolozsvári egyetem
tanára. 1944 májusában a Gestapo Berlinbe hurcolta, onnan kalandos úton, a hírhedt sopronkőhidai börtönt is megjárva érkezett Kolozsvárra 1945
nyarán. Professzorként őt bízták meg a megalakuló Bolyai Tudományegyetem matematikai intézetének megszervezésével. Négy esztendő alatt
oly matematikus elit gárdát nevelt ki, melynek hatása a mai napig kitapintható Erdélyben. 1949-ben
kénytelen elhagyni Kolozsvárt. Miskolcon, majd
Budapesten s Magdeburgban tevékenykedik élete
végéig.
Ő tartotta a Bolyai egyetem avatóbeszédét
1946 februárjában. A beszéd alapját egy sűrűn gépelt huszonnégy oldalas tanulmány képezi. Nyomtatásban nem jelent meg, így aztán a verba volant
sorsára jutott: feledésbe merült. 1984-ben bekövetkezett halála előtt nem sokkal adta át volt tanítványának
és
munkatársának,
a
dicsőszentmártoni születésű Maurer I. Gyula matematikusnak. (Őt meg 1956-os kiállása miatt távolították el az egyetemről.)
Hajlamosak vagyunk Bolyai János zseniális felfedezése hatására az apa, Bolyai Farkas életművének nem tulajdonítani kellő jelentőséget. Így
aztán a mai napig él a közhiedelemben, hogy az
1945-ben alapított kolozsvári egyetemet Bolyai Jánosról nevezték el. Holott a névadó a két Bolyai volt.
A Bolyai név két tudományos szellem alkotását
és az eleven élet szinte minden skáláját felölelő,
a szellemi ellentétek emberi lélekben kihordozott
benső küzdelmét jelöli – idézzünk a hagyatékban
maradt előadás szövegéből – (…) az egyetem

__________________________________ 2017. augusztus 11., péntek

Talán Nap volt, Űr óriása, s már csak itt él a fénye, bennem

nem csak a szaktudományok művelésének és átadásának a helye, hanem mindnyájunk – tanár és
tanítvány – számára a szaktudományok igazságain alapuló életfelfogás és karakter döntő jellegű
magas iskolája: a kultúrát, politikát és gyakorlatot
generációkon keresztül meghatározó intézmények
legfontosabbika.
Hatványozottan igaz ez egy kisebbség esetén.
A Bolyai Tudományegyetem ezt a szerepét még a
kommunista diktatúra időszakában is több-kevesebb sikerrel betöltötte, s ez vezetett megszüntetéséhez 1959-ben.
Borbély az egyetem szellemiségét a két Bolyai
életpályájából olvassa ki: „A tudományokkal szemben való lelkiismeretesség, hűség, a konzekvenciák levonásában a keresésnek és a
kinyilvánításnak etikai nagy bátorsága vezette a
két Bolyait…”
Lelkiismeretesség, hűség, bátorság.
Borbély Samu Vásárhelyen nyugszik, a katolikus temetőben, apja, id. Borbély Samu egykori
kórházigazgató-főorvos sírköve alatt, szinte elfeledve.
(…) Hogyan válik nadirrá a zenit.
Ideje most már szépen hazamenni,
A csillagokba nincsen írva semmi.

47 éve, 1970. július 17-én a bajkonuri űrrepülőtérről bocsátották útjára a Venyera-7 űrhajót,
amely december 15-én érte el a Vénusz bolygót.
Fékezés után kinyitotta az ejtőernyőjét, és ereszkedés közben 35 percen keresztül mérési adatokat továbbított. Leérkezés után még 23 percig
működött, majd elhallgatott. Az akkori ideológiának megfelelően célja az adattovábbításon kívül
az volt, hogy eljuttatta a szovjet címert és zászlót
a bolygóra. Ez volt az első űrszonda, amely adatokat közvetített a Vénusz felszínéről.
S csak 40 éve, 1977. július 17-én jutott el az
első hajó, az Arktyika orosz atomjégtörő az
Északi-sarkra. (Ma már nem gond áttörni a vékonyodó jégmezőket az Északi-Jeges-tengeren.
Vessük össze ezt azzal a ténnyel, hogy az északisarki tengeri jég fontos szerepet játszik a földi hőmérséklet fenntartásában, hiszen fehér felszíne
visszaveri a napenergiát, amit egyébiránt az
óceán elnyelne. Nyáron a Nap magasabbra hág
a sarkvidéki égbolton, s éppen ekkor olvad a jég
jobban. A globális felmelegedés hatásait csak modelláljuk, ismerni később fogjuk.
A legközelebbi bolygók meghódítása vagy saját
– Tóth Árpád Csillagásza elmélkedik így a bolygónk megismerése; rég kihalt állatok „felébváltozó időben
resztése” vagy elfeledett tettek felelevenítése; a
végtelenség szomjúhozása vagy a föld alá zárt
világ csodálata – mi a fontosabb?
Ó, hányszor állottam az ég alatt
Jut eszembe – augusztusi csillaghullások és
Augusztusban. Nagy, hulló csillagok
barlanásztúrázások idején – Jékely Zoltán négyFutása széles fénysávot hagyott
sorosa, a Meteor:
Az égen, és a szívemig szaladt.
És úgy éreztem, – s úgy is volt talán –
Fölöttem a tejút azért ragyog,
Mert én nézem, és húszéves vagyok,
És hogy írás van az egek falán,

Platánfa sor aszályt hozó kánikulában

Bolyai Farkas folyószabályozási, árvízvédelmi tanulmánya
Oláh Anna

„Kiáradást mi okoz?”

(Folytatás augusztus 4-i lapszámunkból)
Bodor és Bolyai Farkas ismerték egymást, Bodor rendszeresen látogatta Bolyait a Nagy közbeli tanári szállásán. Bolyai sohasem emlegette kézirataiban Bodort, de a különféle
hatóságok valamilyen tervezési, építési kérdés megoldásában
– mint például a vártemplom harangjának kiigazítása is volt
– mindkettőjüket felkérték véleményadásra.
Nem kizárt, hogy ezt a tanulmányvázlatot Bolyai a város
felkérésére írta, majd Bodor tervrajzot is készített, és megépítette a hidat.
A tudóstársadalmat mindmáig megosztja az elmélet-gyakorlat elsőbbsége, fontossági sorrendisége. Bolyai és Bodor
külön-külön világhírnévre tett szert. Ugyanannak a kis néhány ezer fős közösségnek voltak a problémamegoldói. Bolyai volt a „geniális fő”, Bodor pedig a „mechanikus
művész” – ahogyan Kőváry László (1819-1907) történész
nevezi őket Székelyhonról című munkájában. Az árvízvé-

Ideje most már szépen hazamenni.
A csillagokba nincsen írva semmi.

Nagy titkoké. És sokszor hajnalig
Tűnődtem, hogy mi rejlik e jelekben?
Ha jól meggondolom, tán mást se tettem,
Mióta élek................. alig......

delem kérdésében úgy tűnik, hogy Bolyai volt az elméleti
szakértő fizikus, Bodor Péter pedig a mester, a kivitelező.
Tökéletes párosítás volt, vagy lehetett volna…?
1970-ben Marosvásárhelyen és Erdély-szerte a teljes folyásszakaszon a Maros soha nem látott pusztítást végzett.
Maros jelzésű járműveket Aradig sodort a víz. Jelen írás
szerzője akkor Marosvásárhelyen élt egy utcahossznyira a
Marostól, egy éjszakán át az ablakból figyeltük, ahogy centiről centire kúszik fel a víz a Kossuth és Malom utcán. A
magasföldszint megakadályozta, hogy a házba is bejöjjön. Az
1970-ben elkezdett nagyarányú országos árvízvédelmi munkálatok a tervek szintjén maradtak. Öt évvel később – 1975ben – a Maros újból kiáradt, és áthágta a megemelt partokat
is. Nos, 1975-ben Bolyai Farkas akkor 200 éves javaslatai
meghallgatásra találtak – elkezdődött a „kígyóknak általvágása”, megtörténtek a Bolyai által javasolt „martemelések”,
vagyis a teljes körű Maros-szabályozás.
Borosnyai Lukáts János, a ref. kollégium professzora,
szinte már 70 éves korában, örök emléket akarva állítani szü-

Távoli csillag zuhanása –
A végtelenség meg se rebben!
Talán Nap volt, Űr óriása,
S már csak itt él a fénye, bennem.
Maradjunk ennyiben.
Kiváló tisztelettel.

Kelt 2017-ben, augusztus második dekádjának
kezdetén

lővárosának, versbe szedve megírta a székely főváros történetét, és kiadta nyomtatásban a következő címlappal:23
RÉGI, ÉS ÚJ VÁSÁRHELY (1837)
A Maros-víz haszna
Még is a Marosnak vizét meg nem veti,
Szappanozni felső Város is viteti.
Nem kél meg kráglija, urának azt mondja,
Esső víz ha nincsen, vagy Maros víz híjja.
Borbély inasok is Marosra küldetnek,
Szappanozó vizet csak onnan vitetnek.
Azzal lágyithattyák inkább szakállakat,
Hogy ne éreztessék úgy beretvájakat.

Szakácsnék közül is, sokan borsojokat
Maros vízbe főzik, s hajolják azokat.
Télbe, nyárba, bövöbb vizbe, hogy gunyájok
Tisztább légyen, oda mennek a Leányok.
S még magok is hogy el ne kényesedjenek,
Mosdodni, feredni, ott nem idegenek. 24

Krónikás füzetek. Fodor István monográfia gyűjteménye. Marosszék és Marosvásárhely sz. Kir. Város krónikája. Borosnyai Lukáts János
százéves vásárfijája a szentmártonnapi sokadalomra, 1837–1937. II. sorozat 4. szám. Marosmenti Élet kiadása, 1936-38
24
http://www.erdelyweb.hu/mvhely/kronika/fodor_fuzetek/borosnyai.html
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Márton Béla

Herman Ottó szervező- és tudományos tevékenysége Kolozsváron

A kiemelkedő tehetségű fiatalember tudományos munkássága nehezen indult. Már
közel járt a 30. évéhez, amikor a kolozsvári
székhelyű Erdélyi Múzeum Egylet igazgatója
1864-ben pályázatot hirdetett természeti
gyűjtő és konzervátori állás betöltésére. Herman Ottó pályázott, és az egylet vezetőtanácsa alkalmasnak találta a zoológiai osztály
irányítására, valamint a rendszerező munkára. Fő támogatója Brassai Sámuel tudós
elnök volt. Tevékenységének vázolására segítségül hívom a Miskolci Múzeum munkatársának tanulmányát*, aki 40 oldalon
fejtegeti Herman Ottó kolozsvári sikereit és
kudarcait.
Az olvasók egy része tudja, a másik része
szeretné megismerni Herman Ottó származását, gyermekkorát, ifjúkorának helyszíneit,
éveit, ezekről szólok röviden.
1835-ben született a Zólyom megyei Breznóbányán. Az apja kamarai orvos volt, szabadidejében műkedvelő természetbúvár. Fia
születése után nemsokára a Miskolc melletti
Alsóhámorra helyezték. Herman Ottó az
elemi és a felsőbb osztályokban kitűnő eredménnyel tanult; nem tudjuk, mi okból, 1849
után a tanulmányait abbahagyta, lakatostanuló lett Miskolcon. Miután felszabadult,
Bécsbe ment dolgozni. Közben a politechnikum tanfolyamát is hallgatta, és szorgalmasan látogatta a természetrajzi múzeumot.
Mérnök szeretett volna lenni, de az apja hirtelen halála megakadályozta tervének valóra
váltásában. Besorozták katonának, öt évet katonáskodott, utána mesterlegényként NyugatEurópát járta. Az Erdélyi Múzeum Egylet
pályázatának elnyerése jelentős változást hozott életében.
Brassai Sámuel elnök olyan munkatársat
remélt, akivel meglendíti a múzeum gyűjteményeinek feldolgozását. Ezekkel a szavakkal jelöli meg a tennivalókat:
„…a segéd teendője az igazgatással van
kapcsolatban, működése hasonmása legyen:
gyűjtésben, conserválásban, determinálásban,
elrendezésben.” Herman a zoológiát választotta szakjának. Az elnök már kezdetben jelezte, hogy 500 forintot, szállás és fűtést tud
adni, a mellékkeresetre pedig biztos kilátás
mutatkozik.
Herman Ottó elfogadta az ajánlatot, és válaszleveléhez „preparált mintákat mellékelt”.
A múzeumban a szegényes zoológiai
gyűjtemény fogadta, a tudományos ülésszakok dokumentumai és az évkönyvek, ame-

lyekbe tanulmányokat vártak tőle. Először
leltárkönyvet nyitott, és abba 1864. július 12én 1-es szám alatt felvezette a múzeum madártani gyűjteményébe a Falco subbuteo
Linnét (kabasólyom), amit a monostori tölgyesben lőtt. E madárról olvasta fel első tudományos értekezését az egylet ülésén.
Az 1865-ös esztendő jól indult. Február 9én értekezik a múzeum állattani osztályának
rendeltetéséről, állapotáról, kiemeli a gyűjtemény hézagait. Ekkor említi, hogy a vadászok könnyen segíthetnének a hiányzó
madarak pótlásában.
Március 22-én felolvasást tartott a saját tudományos programjáról. Jelzi, hogy a múzeum állattani osztálya kezd életjelt adni
magáról. Megállapítja: Erdély faunája gazdag
és sajátos, mindegyik kutató szép feladat előtt
áll. Hazaszeretettel, buzgalommal, áldozatkészséggel idő múltával virágzó intézet jöhet
létre. Valódi teremtésre van szükség. Dönteni
kell, hogy idegen nemzetek vívmányainak
uszályába kapaszkodunk, vagy saját megfigyeléseinket, tanulmányainkat juttatjuk érvényre.
Az 1865. november 8-i tudományos ülésen
Herman Ottó a kártékony rovarokról értekezett. Négy táblázattal bemutatta a kártékony
rovarokat, mindenik faj életmódját, taglalta a
szaporodásukat és azt a kárt, amit az emberi
háztartásokban, a növényekben és gyümölcsfákban, erdőkben okozhatnak.
Ugyanebben az évben megjelent Adatok
Erdély pók-faunájához című dolgozata. Megemlíti, hogy az erdélyi pókfajok még merőben ismeretlenek. Elhatározta, alaposan

tanulmányozni kell őket. Három hónapi
ez irányú tanulmányait már ekkor ismertette.
Ebben az évben indul levelezése
Csató János kutatóval, aki jelentős
számú rovart és növényt gyűjtött a Retyezátban. Válaszában hiányolja a rovarok
és
növények
tudományos
meghatározását, ezek nélkül a dolgozat
nem közölhető. Csatónak fölajánlja segítségét. Kérni fogja a bécsi tudós ismerősét-barátját,
hogy
a
meghatározásokkal segítse Csató munkáját. Erdélyt minden tekintetben fejleszteni kívánja. A múzeumi füzetek
kapcsán elmondja: felelős személyek
nélkül a gyűjtemények tönkremennek.
Ez történt Nagyenyeden. Arról is írt,
hogy a múzeum a belépő tagoknak havi
füzeteket fog készíteni.
„A havi füzeteknek célja lenne a tudományokat megkedveltetni s terjeszteni
olyanok között is, akik nem foglalkoznak szaktudományokkal. A füzetekbe be
kellene venni kis ismertetéseket, észleléseket,
kirándulásokról szóló tudósításokat és buzdításokat is. Nem kívánjuk, hogy minden tag
tudományos képzettséggel rendelkezzék” –
írja Csató János.
Herman Ottó reagál a levélre:
„A tekintetes Úr bízik a jelenleg érett nemzedékben, én pedig a fejlődésben bízom. A
magyar még meglehetősen nyers anyagra
akarja alkalmazni, én pedig azt állítom, hogy
ez lehetetlen.
El kell látni minden tanintézményt gyűjteményekkel! Egyforma felvilágosító füzetkét
lehessen hozzá mellékelni. Így nemcsak a
tanár vagy tanító kapná meg az irányt, hanem
a tanulónak is alkalma nyílnék a gyűjtést, később a tanulmányozást megkedvelni, a múzeumot gyámolítani.
• Ha sikerül közönséget nevelni, megkezdődne a haladás.
• A bécsi társulat nemcsak a németek között, hanem nálunk is nagy közönséget nevelt
magának.
• A folytonosságot mindenképpen meg kell
teremteni.
Sűrűn repülnek a gáncsok a haladás elé.
Amióta Erdélyben lakom, folyton szemmel
tartom a viszonyokat. A közgyűléseken sohasem látunk vidéki tagokat, nem hallunk véleményt, nem tudjuk az igazi hívek számát.
Jelenleg még azt sem lehet indítványozni,
hogy a közgyűlés ne tartassék a legzordonabb
évszakban, ez sok tagot elriaszt az utazástól.
• Az éremtár átköltözik a kormányhivatal
épületébe, a helyiséget pedig én kapom meg

olyan megvilágításba helyezni, hogy felfedezzük benne a gyönyörűséget.
Claude Monet francia festő azt mondta:
„Azt hiszem, tartoztam a virágoknak azzal,
hogy festővé legyek”. Gligor Attila így fogalmazhatna: „Azt hiszem, tartozom Istennek
azzal, hogy természetfotós legyek”. Isten
mindenkit felruház valamilyen képességgel,
a mi dolgunk, hogy mit kezdünk vele. Ki-ki
a maga képességeivel szolgálja az Urat. Attila
így szolgál, fényképeivel irányítja rá az emberi tekintetet az Alkotóra.
Gligor Attila három éve kezdett komolyabban foglalkozni a fotózással, és azóta, vallomása szerint, szenvedéllyel keresi a
természetben az apró szépségeket a harmatés esőcsepp, a fény, az árnyék, a virágszirom,
a bogarak, a naplemente látványában. Ahogy
mondja: „Keresztyén emberként folyton rácsodálkozom Isten csodálatos alkotásaira,
mert az az igazán boldog ember, akinek a természet a barátja, aki látja a körülötte lévő
szépséget, amely mellett ebben a rohanó világban úgy siet el az ember, hogy a pénz csörgése miatt nem hallja a tücsök ciripelését”.
Alkotásai első alkalommal a budaörsi református egyháznál kerültek a közönség elé, és
azóta állandósult ez a kiállítóhely. A budaörsi
nagyközönség 2015 októberében találkozhatott először az alkotásaival a PostArt Kulturális Színtér termeiben, ezt 2016-ban újabb
kiállítások követték. Tavaly a nemzeti ünnep
alkalmából Budapesten, a Székelyország
Tündérkertje Látványparkban nyílt kiállításon még nagyobb közönség ismerhette meg
a fényképeit. Új kiállításai nyíltak a budaörsi
Városi Könyvtárban, Közösségi Házban és a
Jókai Mór Művelődési Központban is.
Felszólalásában a fotós elmondta: a nagy

Eddig csak Magyarországon lehetett látni ezeket a fényképeket

Fényképezőgéppel Csodaországba

Barátai, ismerősei biztatására hazahozta alkotásait a budaörsi Gligor Attila
Csaba természetfotós, aki az elmúlt
napokban Székelybőben és Nyárádszeredában tette láthatóvá fényképeit a nagyközönség számára.

Marton Erzsébet Zsófia

A fotós munkásságát és munkáit méltató
Gáspár Ildikó pedagógust már akkor megragadta a fényképek egyszerű szépsége, egyegy jól elkapott pillanat, amikor a közösségi
oldalakon először felfigyelt rájuk. Az embernek veleszületett igénye a szépség, mégsem
látja meg mindig a közvetlen környezetében.
Ezért int Gligor Attila Wass Albert szavaival
arra, hogy neveljük rá a szemünket, hogy
meglássuk a csodát, amelyek mellett nap
mint nap elrohanunk. Rengeteget tanulhatunk
a természettől: alázatot, türelmet, kitartást, elszántságot, élni akarást, ha fogékonyak vagyunk rá.
A természet visszatérő témája a művészeteknek, szépségét sok költemény, könyv és
művészeti alkotás, főleg kép örökíti meg.
Feltevődik a kérdés, hogy a természet és ez a
sok csoda véletlenül jött létre? Bizonyára
Isten mindenhatósága és bölcsessége áll
mindezek mögött, aki minket, a világot és
minden élőlényt teremtett és a mi boldogságunkra adta mindazt, ami gyönyörűséges a
természetben. Isten minden alkotása egyszeri, megismételhetetlen csoda – hangsúlyozta Gáspár Ildikó, kiemelve, mennyi
türelem és alázat kell egy-egy virágot, rovart,
vízcseppet olyan szögből lefényképezni,
hogy a legtöbbet, legszebbet lássuk benne,
vagy egy jelentéktelennek tűnő növényt

poéták ódákat zengenek a természetről, ő viszont csak fotóival próbálja meg közelebb
hozni az emberhez a természet szépségét.
Számára a fotográfia egy önkifejezési mód,
így mutatja meg, hogy mit lát a világból a
lélek szemével. A fényképezés a gondolat
képpé formálása. Ami a lelkében van, az jelenik meg a képein is. A fotográfia vizuális
kommunikáció, szavak helyett ő képekben
fejezi ki gondolatait.
Szerinte nem a művészeti iskola elvégzésétől válik valaki művésszé, hanem attól,
hogy másképp látja a világ valóságát. A művész attól művész, hogy a jelentéktelennek
tűnő hétköznapi dolgokban is meglátja azt,
ami felett mások elsiklanak. Ő nem vonatkoztat el a valóságtól, csak kissé más szemszögből figyeli a témát, a lélek szemével,
mert a rohanó ember nem észleli és nem
tudja, hogy milyen apró kincsekkel, örömökkel van körülvéve.
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a rovaroknak, ezek rendezésére egy és fél év
szükséges.
• A tojásgyűjtemény rendezését a napokban végeztem bé. Van 216 faj, 2634 példányban. A 15.000 rovart, borszeszgyűjteményt, a
madár- és emlősosztályt ellátni a jövő nyárig
egy embernek sok.”
Csató válaszlevele:
„A részvényeseket vagy tagokat valami
anyagi juttatással kellene édesgetni. Nagyon
fontos a fiatalsággal a természettudományokat és a gyűjtést megkedveltetni!”
1869: Az intézményen belüli súrlódások
okán Herman Ottó megsértődött. Ilyen lelkiállapotban kísértette őt meg Emil Brunner
von Wattenwyl Bécsből. Felajánlotta neki
gyűjteményének őri állását évi 600 forint fizetéssel. Herman 1870. szeptember 25-én írta
meg elutasító döntését.
1871: Herman búcsút vett a kolozsvári múzeumtól. Lambrechttől, az egyik életrajzírójától tudjuk, hogy az esztendő végén még ott
dolgozott. Utána Pestre távozott, és ott széles
körű, európai jelentőségű természettudományi és néprajzi munkát végzett élete végéig,
1914 decemberéig.
Kolozsváron az utolsó hónapok borongós
hangulatúak voltak, mégis mindig szívesen
gondolt vissza a múzeumnál eltöltött nyolc
esztendőre.
Mi tudjuk, hogy Erdély tudományos élete
sokat nyert a jeles tudós kolozsvári működésével. Herman Ottó ugyanis helyes irányt
szabott a kutatásnak; a korábban begyűjtött
állatokat, növényeket rendszerezte, meghatározta; mintaszerű dolgozatokat írt az évi ülésekre; szorgalmazta a rovarok, madarak,
növények begyűjtését; bécsi kapcsolatait fölhasználta bonyolult tudományos feladatok elvégzésére; elve szerint a múzeum
folyamatosan magára vonja az olvasók figyelmét; az osztrák és német tudományos
eredmények ismeretében, fejlett világszemléletével, kutató- és rendszerező munkájával
nagyot lendített Erdély tudományos életén.
* Huszthy Sándor: Herman Ottó a kolozsvári múzeumban (1864-1871)

Forrás:
Huszthy Sándor: Herman Ottó a kolozsvári múzeumban (1864-1871). A Herman
Ottó Múzeum évkönyve, XI. k., Miskolc, 1972
Kósa László: Herman Ottó, Bevezetés a
Halászélet, pásztorkodás c. kötethez. Gondolat Kiadó, Bp., 1980
Magyar néprajzi lexikon, II. kötet, Akadémiai Kiadó, Bp. 1977

Attila a budaörsi református gyülekezetbe
kerülve ismerte meg Istent, Ő mutatta meg
számára a természet hatalmas, kimeríthetetlen kincsestárát, és idővel hivatást érzett,
hogy ezt a rengeteg kincset, a lélek apró örömeit átadja másoknak. Attila csak az Úr alkotásainak fenségét hirdeti a képeivel, a
hétköznapi apró csodákat szeretné közvetíteni másoknak. Ezért hozta haza is ezt a kiállítást, amelynek végszavául Wass Albert
gondolatát adta: „Minden földben terem valami virág. Minden napnak van valami
öröme. Neveld rá a szemed, hogy meglássa
azt!”
Gligor Attila Csaba Dicsőszentmártonban
született 1976-ban, Székelytompán nevelkedett, tanulmányait Nyárádszeredában végezte, itt töltötte ifjú éveit. 2001-ben
áttelepült Magyarországra, Budapest és
Budakeszi után 2008-ban Budaörsön telepedett le.

Fotó: Gligor Róbert László
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című pályázat nyertesei:
KOVÁCS CSILLA, Marosvásárhely,
1848. út 24/7. sz.
OROSAN OCTAVIAN-ROMEO,
Marosvásárhely, Băneasa u. 27/2. sz.
A pályázati rejtvény megfejtése:
NENDTVICH; KOCHER; PRANDT; SZAITZ; KASSÁK; FOWLER; ROMER.
Kérjük a nyerteseket,
vegyék fel a kapcsolatot
Borbély Ernővel a 0742-828-647-es
telefonszámon.

Biobazár

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

Megfejtések a július 28-i számból:

Klasszikus (Ikrek): Fürdőzők
Skandi: Az idén nem termesztünk semmit,
jobb pénzkereseti forrást találtunk.

A Kobak
könyvesbolt
ajánlata

Kapható
Marosvásárhelyen,
Győzelem tér
18. szám,
valamint online,
a www.bookyard.ro
webáruházban
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VÍZSZINTES: 1. Francia költő, 150 éve hunyt el (Charles Pierre). 9. Moszat. 10.
Román folyó és megye. 12. Debreceni nyomdász, könyvkereskedő, 200 éve halt meg
(György). 17 Japán város. 19. Francia rt. 20 Latyakos. 21. Elismerő gratuláció. 22.
Becézett Attila. 23. A Garam szlovák neve. 24. Olasz író (Dario). 25. Zokog. 26. Bőr
(angol). 27. Német határozatlan névelő. 28. Ady múzsája. 30. Kerti szerszám. 32. Lakatlan! 33. Olasz város. 35. Spenót. 37. Holt nyelv. 39. Arab állam. 41. ENSZ (francia). 42.
Tevő, helyező. 44. Kiemelkedések nélküli. 46. Szintén. 47. Francia férfinév. 49.
Ételízesítő-márka. 51. Nitrogén (rég.). 53. Pedagógus, egyetemi tanár, lapkiadó, 150
éve született (Ödön). 54. Olasz operaszerző, 150 éve született (Umberto).
FÜGGŐLEGES: 1. Fizikus (Zoltán). 2. ... Capone. 3. Megműveletlen föld. 4. Szenegál
fővárosa. 5. Lengyel futballsztár. 6. Menyasszony. 7. Határrag. 8. Vasúti vendéglő. 11.
Jakobinus politikus, 250 éve született (Louis-Antoine-Leon de). 13. Becézett Sára. 14.
Mózes testvére. 15. Finom tengeri hal. 16. Néma hős! 18. Szaporodik a hal. 20. Angol
költő, 225 éve született (Percy Bysshe). 21. Sepsi..., Kovászna megyei helység. 22.
Szándékozó. 24. Van helye. 26. Belgiumi város. 28. Timur... (Tamerlán). 29. Megfelelő,
hasonló. 31. Nagyon kicsi. 33. Méhtermék. 34. Japán számítógépmárka. 36. Negatív
részecske. 38. Három (latin). 40. Kommunista politikus (Antal). 43. Okleveles (röv.). 45.
Novi... (Újvidék). 48. Vatikáni és spanyol gépkocsijel. 50. Nyugat (röv.). 52. Zavaros
kezdet!
L.N.J.
A megjelölt sorokban, oszlopokban szereplő helyes megfejtéseket augusztus 24ig 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 Pablo Picasso spanyol festő
egyik művének a címét kapjuk. Könnyítésül egy betűt előre beírtunk.

VÍZSZINTES: 1. Férfiszépség a görög mitológiában – Férfiénekhang. 7. Alá – Betűt
vet. 8. Púpos állat – Műsorszórás. 9. Fogoly – Kambodzsai, thaiföldi és japán gépkocsijelzés. 11. Maró folyadék – Szappanmárka. 12. Finomműszerész – Leszármazott, sarj. 14.
Ám – Svéd és máltai autójelzés. 15. Szabó Magda egyik regénye – Tartópillér, pilon. 18.
Hull – Settenkedik. 19. Hideg ellentéte – Szórakozik. 22. Igevégződés – Taxi belseje! 23.
Élvezeti ital – József Attila egyik verse. 25. Ajtót kinyit – Párosan szitál! 27. Taszít – Ollós
állat. 28. Munkácsy inasa teszi – Hegycsúcs. 30. Hazafele! – Zárni kezd! 31. Matematika
– Barnulni szeretne.
FÜGGŐLEGES: 1. Játékvezető – Egyezkedés. 2. Ugyanúgy, szintén – Papagájfajta.
3. Sürgetőszócska – A jód és trícium vegyjele. 4. Regényét Gárdonyi írta meg – Teszt
része! 5. Kaució, letét – Delila kedvese. 6. Bányai folyadékgyűjtő hely, aknafenék – Oktat,
tanít. 10. Bibliai helység – Jövendöl. 13. Lekvár – Harci fejfedő. 16. Csünget – Pengetős
hangszer. 17. Szemfényvesztés, kijátszás – Harcias nő. 20. Különleges, rendkívüli –
Hídépítő katona. 21. Egyik csillagjegy – Egyetemvezető. 24. Virágtartó – Filmszínház.
26. Óriás darab! – Csen, csór. 29. Csendben töm! – A molibdén vegyjele.
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A marosvásárhelyi székhelyű
CLINI-LAB KFT.
munkatársat keres
RAKTÁROSI munkakör betöltésére:

Feladat:
• Az árukészlet átvétele, bevételezése, raktárban való elhelyezése,
raktárból kiadása,
• A raktár számítógépeinek és kapcsolódó egységeinek kezelése,
• Csomagok készítése, rakodás,
• Az árukészlet mennyiségének, minőségének és lejáratának
nyilvántartása,
• Leltárak készítése.
Elvárások:
• Középfokú képzettség,
• Számítógép-felhasználói ismeretek,
• Hasonló területen szerzett tapasztalat,
• Pontos, precíz munkavégzés,
• Terhelhetőség, hosszított munkaidőre való hajlandóság,
• Előny a B kategóriás jogosítvány és alapfokú angol nyelvtudás.
Teljesítményarányos bérezést és szakmai képzéseken való
részvételt ajánlunk.
Önéletrajzokat a hr@clinilab.ro címre várunk, érdeklődni is itt lehet,
valamint a 0723 335 660 telefonszámon.

Maros Megyei Tanács

Pályázati felhívás

A Maros Megyei Tanács saját forrásaiból megyei érdekeltségű nonprofit tevékenységekre – szociális ellátás terén – vissza nem térítendő támogatást nyújt 2017-re – II. kiírás
1. Finanszírozó hatóság: a Maros Megyei Tanács, Marosvásárhely,
Győzelem tér 1. szám, adószám: 4322980, telefon: 0265/263211, fax: 0265/268-718, web: www.cjmures.ro, e-mail:
cjmures@cjmures.ro.
2. A vissza nem térítendő finanszírozás törvényes keretei
• III. fejezet: Az egyesületek és alapítványok felmérése és kiválasztása a szociális ellátást biztosító egységeket létrehozó és adminisztráló,
jogi
személyiséggel
rendelkező
romániai
egyesületeknek és alapítványoknak nyújtandó vissza nem térítendő finanszírozásra vonatkozó, az 1153/2001-es kormányhatározattal elfogadott, utólag módosított és kiegészített 34/1998-as
törvény alkalmazási normái alapján.
3. A működési területek, amelyekre vissza nem térítendő finanszírozást nyújtanak 2017-re Maros megye saját költségvetéséből megyei érdekeltségű nonprofit tevékenységre: szociális ellátás.
4. Megyei érdekeltségű nonprofit tevékenységekre 2017-ben a II.
kiírásban a szociális ellátásra rendelkezésre bocsátott összeg a
Maros Megyei Tanács 31/2017-es, a megyei tanács 2017-es évre
elfogadott, utólag kiegészített költségvetésére vonatkozó határozata alapján: 335.200 lej.
5. A projektek életbe ültetésének ideje: a 2017-es év.
6. A vissza nem térítendő támogatásra a dokumentáció jegyzéke
a
Maros
Megyei
Tanács
honlapján
a
www.cjmures.ro/Proiecte/Subvenţii címszó alatt található, vagy
beszerezhető a Maros Megyei Tanács székhelyén: első emelet, a
bizottság titkársága, Ligia Dascălu tanácsos, 118-as iroda.
7. Az érdekeltek a kérelmező útmutatójában (Ghidul solicitanţilor)
előírt dokumentációt a Maros Megyei Tanács Marosvásárhely, Győzelem tér 1. szám alatti székhelyén nyújthatják be 2017. szeptember 11-én 16 óráig az általános iktatóban – 1-es iroda.
8. A projektek értékelését és kiválasztását a vissza nem térítendő
finanszírozás elnyerése érdekében a Maros Megyei Tanács
62/2017-es, utólag módosított és kiegészített határozata alapján
létrehozott felmérő és kiválasztóbizottság végzi.
9. A felmérési és szelekciós procedúra végén a kiválasztás eredményét és a projektenként javasolt támogatási összegeket a felmérő
bizottság a Maros Megyei Tanács www.cjmures.ro honlapján teszi
közzé.
Péter Ferenc elnök

A Nyugdíjasok
önsegélyző Pénztárának
marosvásárhelyi fiókja
(Bolyai utca 36. szám)

értesíti a tagokat, hogy augusztus
24-én egynapos kirándulást szervez
Kolozsvárra.

Meglátogatják: a botanikus kertet, a főtéri Szent Mihály-katedrálist és a régi központot.
Indulás 8 órakor a székház elől.
Részvételi díj 40 lej/fő (a benevezési díjat a feliratkozáskor kell
kifizetni), ami tartalmazza a szállítást busszal, a belépőjegyeket
és az ebédet.
Fontos: a résztvevők a kirándulásra vigyék magukkal a legutóbbi nyugdíjszelvényt és a személyi igazolványukat.
Bővebb felvilágosítás a 0365/430-813-as és a 0265/262-651-es telefonszámokon 7 és 13 óra között.
Az igazgatótanács

A Locativ Rt.

– Marosvásárhely, Bartók Béla utca 2/A –

nyilvános versenytárgyaláson bérbe adja

az alábbi, Marosvásárhelyen található, nem lakás rendeltetésű helyiségeket:
Sorszám

Cím

Felület

Rendeltetés

1.

Mihai Viteazul u. 3. sz.

35,99 m2

2.

Forradalom u. 3. sz.

87,95 m

3.

Rózsák tere 1. sz., 2. helyiség 103,62 m2 szolgáltatás

2

szolgáltatás/iroda

kereskedelmi felület (élelmiszer, nem élelmiszer),
közétkeztetés, szeszes ital
árusítása nélkül

A versenytárgyalásra 2017. augusztus 24-én 10 órakor kerül sor a
feladatfüzet alapján, amelyet 100 lej befizetésével augusztus 8-tól 812 óra között lehet beszerezni a Locativ Rt. Bartók Béla u. 2/A sz. alatti
székhelyén, a 7-es irodában.
Feliratkozás és a szükséges dokumentáció benyújtásának határideje
2017. augusztus 23., déli 12 óra.
A versenytárgyaláson csak azok vehetnek részt, akik benyújtották a
szükséges aktacsomót és licitálnak.
Bővebb felvilágosítás naponta a cég székhelyén és a 0265/260-375
(25-ös belső) telefonszámon vagy a www.locativmures.ro honlapon.
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A hirdetési rovatban megjelent
közlemények, reklámok tartalmáért
a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

ADÁSVÉTEL, BÉRBEADÁS

ELADÓ 43 m2-es, I. emeleti, kétszobás,
csempekályhás
lakás
a
főtéren.
Felújításra szorul. Ára: 42.000 euró.
Érdeklődni
a
0745-330-565-ös
telefonszámon. (2840)

ELADÓ magánház külön udvaron: 4
szoba-összkomfort, központhoz közel, a
Szabadság utcában. Tel. 0765-333-617,
0771-486-213. (2943)
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 2 szobás, első emeleti tömbházlakás Erdőszentgyörgyön, a
Hosszú utcában. Érdeklődni a 0748156-006-os telefonszámon. (2927-I)

ELADÓ ház Galambodon. Tel. 0265/261023. (2912)

ELADÓ Mezőpanitban, a 647. szám alatt
családi ház: négy szoba, konyha, fürdő,
pince, garázs, melléképületekkel, 380 Vos áramszolgáltatással is, 24 ár telken.
Ugyanitt használt bútorok is eladók. Tel.
0265/322-138,
00-36-20-476-6942.
(2806)

KÉT NYUGDÍJAS keres kiadó kétszobás
lakást hosszú távra, kicsi udvarral,
Vásárhelytől 15 km-es körzetben is. Tel.
0721-672-838. (2980)

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

KIADÓ a Grand Hotel mellett egy
garzon hosszú távra, igényesnek. Tel.
0742-679-659. (2988-I)

ELADÓ hétvégi ház Vármezőn. Tel.
0744-454-508. (2748)
ELADÓ ház Nyárádszeredában,
Nyárád utca 68. sz. Tel. 0756-630249. (2876-I)
ELADÓ ház Mikházán 70 ár telekkel,
telekkönyv rendben. Tel. 0745-976-110.
(2846)

ELADÓ ház Holtmaroson, a központban:
3 szoba, konyha, fürdő, garázs, 17 ár,
alkudható áron. Tel. 0742-304-245,
0365/800-454. (2978)

KIADÓ 3 szobás lakás a Tudorban. Tel.
0741-392-529. (2708-I)
ELADÓ ház Márkodban. Tel. 0741049-454. (3011-I)

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

Tel.

ELADÓ ház Szabédon, 15 km-re a
várostól: tégla, 3 szoba, konyha,
pince, 10+14 ár, egyben vagy külön.
Tel. 0755-497-216, 00-36-70-9072368. (3023-I)
ELADÓ ház Mezőbándon a központban. Tel. 0757-430-521. (-I)
ELADÓ bontott cserép Marosvásárhelyen. Tel. 0741-085-250. (1519)

ELADÓ a marosszentgyörgyi katolikus
templom sírkertjében sírhely és fedett
kripta. Tel. 0740-022-066. (2836-I)

ELADÓK: váltóeke, kombinátor, tárcsás
kaszák, gabonaőrlő malom, mechanikus
gereblye, 450 literes vegyszerező. Tel.
0743-860-354, 0745-404-666. (2886)

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)

TERMOPÁN, REDŐNYÖK, VASAJTÓK, SZALAGFÜGGÖNYÖK szerelése és javítása.
www.bizoo.ro/firma/scprofoservsrl Tel. 0744-504-536. (59902-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: 0740-223-377. (60065-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)
BÁROSLÁNYT alkalmazunk. Tel. 0771-652-682. (19190-I)

A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz SZAKÁCSOT, SZAKÁCSSEGÉDET, PINCÉRT, BÁROST, MOSOGATÓT és SZOBALÁNYT. Tel. 0722-268-866. (60148)

A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz gyermekek számára ANIMÁTORT. Tel. 0722-268866. (60148)

A DEPISTO STAR KFT. alkalmaz SZAKKÉPZETT és SEGÉD-VILLANYSZERELŐT építkezési munkálatokra. További információ a 0770-654-788-as telefonszámon. (60200-I)

ALKALMAZUNK SZAKÁCSOT, SEGÉDSZAKÁCSOT, MOSOGATÓT, SZOBALÁNYT. Tel. 0745696-055. (19212-I)

Az ANI-CO TRADE KFT. korhatár nélkül alkalmaz, ha szükséges betanít MEDENCEGYÁRTÁSBAN
JÁRTAS SZAKEMBEREKET teljes vagy részmunkaidőre. Ugyanott korszerűen felszerelt autófóliázó műhelybe FÓLIÁZÓ SZAKEMBERT alkalmaznak. Érdeklődni, jelentkezni a 0722-555-118-as telefonszámon.
(sz.-I)

A PETRY CÉG KARBANTARTÓT és KARBANTARTÓ RÉSZLEGVEZETŐT keres. Feladatok: hús és
hentesáru feldolgozásához szükséges korszerű gépek és technikai eszközök karbantartása, a teljes karbantartó
részleg koordinálása. Elvárások: közép- vagy felsőfokú műszerészi, gépészi vagy villanyszerelői végzettség,
hasonló munkakörben szerzett tapasztalat. Jelentkezzen önéletrajzával a cv@petry.ro e-mail-címen! (sz.-I)

BÁROSLÁNYT alkalmazunk a Dacia komplexumnál levő helyiségünkbe. Tel. 0741-143-377. (19216-I)

GYÓGYSZERÉSZT és GYÓGYSZERÉSZASSZISZTENST alkalmazunk. Tel. 0728-879-439. (19215)

NÉMETORSZÁGI gyermekpénz- és adó-visszaigénylés teljes körű ügyintézése. Uniontax, Predeal utca
10. szám. Tel. 0773-372-571. (19221-I)

A PROCARDIA Orvosi Társaság bővíti GYÓGYTORNÁSZ-FIZIOKINETOTERAPEUTA csapatát! Ha
felsőfokú végzettséggel rendelkezel, megbízható vagy, szeretsz emberekkel foglalkozni és egy profi csapathoz tartozni, akkor nálunk a helyed! Ha elméleti tudásodat szeretnéd gyakorlatba ültetni, mint önkéntes szintén jelentkezhetsz nálunk. Fényképes önéletrajzodat a cabinete@procardia.ro e-mail-címre várjuk. Tel.
0265/210-087. (19225-I)

A nyárádtői PSIHOSAN központ személyzetet alkalmaz a következő állások betöltésére: ORVOSI ASZSZISZTENS, PSZICHOLÓGUS (kötelező a két nyelv ismerete: román és magyar). Az állásinterjú 2017.
augusztus 17-én 17 órakor lesz a következő címen: Marosvásárhely, Sârguinţei utca 8/3. sz. (2997-I)

A STEFI PRODCOM KERESKEDELMI KFT. alkalmaz ÁRUMOZGATÓ ÉS A MEGYE TERÜLETÉRE KIHORDÓ személyt. Követelmények: felelősségtudat, komoly hozzáállás, B kategóriás hajtási jogosítvány. Részletek a 0745-601-299-es telefonszámon. A szándéknyilatkozatokat a
stefiprodcom@yahoo.com e-mail-címre várjuk. (19228)

KFT. alkalmaz LAKATOSOKAT. Az önéletrajzot elküldhetik a servinstalmures@gmail.com e-mail-címre.
Tel. 0747-496-627, 8-14 óra között. (19229-I)

NÉMETORSZÁGBA, mosószergyárba (Unilever) keresünk MUNKAERŐT. Tel. 0755-497-510, 0753837-335, 9-17 óra között. (3013-I)
Előkelő FŐTÉRI helyiség SZAKÁCSOT, SEGÉDSZAKÁCSOT és PIZZÁST alkalmaz. Tel. 0743-087373, 0733-910-351. (19230)

A MAROS MEGYEI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSI és GYERMEKVÉDELMI
IGAZGATÓSÁG versenyvizsgát hirdet a következő megüresedett állások
betöltésére: ÉJJELI FELVIGYÁZÓ – egy állás, NEVELŐ/GONDOZÓ –
egy állás és ÉJJELI FELVIGYÁZÓ – 1 állás (nevelőszülők – házaspár) a
marosszentkirályi/marosszentannai családi típusú házakhoz.
Sajátos követelmények:
ÉJJELI FELVIGYÁZÓ: általános iskolai végzettség.
NEVELŐ/GONDOZÓ, ÉJJELI FELVIGYÁZÓ (férj-feleség):
– a házaspár rendelkezzen legalább középiskolai végzettséggel (a
nevelő), illetve elemi, általános iskolai végzettséggel (a gondozó, éjszakai
felvigyázó)
– legyen tapasztalatuk a gyermekek gondozása, nevelése terén, szülői
adottságok szükségesek
– vállalják, hogy állandó jelleggel a családi típusú házban laknak
– ne szenvedjenek krónikus, ragályos betegségekben, vagy más olyan
betegségben, amely kihatással lenne munkavégzésükre
– értsék meg és fogadják el a gyermekek egyéni szükségleteit, egészségi
állapottól, nemtől, nemzeti és vallási hovatartozástól függetlenül
– nem fogadjuk el azok jelentkezését, akiket megfosztottak szülői jogaik
gyakorlásától, vagy gyermekeik valamiféle támogatást élveznek,
védelemre szorulnak.
Az írásbeli vizsga 2017. szeptember 5-én 10 órakor lesz, az állásinterjú az
írásbeli vizsgát követő négy munkanapon belül, esetenként a gyakorlati
vizsgát követően.
A versenyvizsgára a dossziékat augusztus 28-ig kell benyújtani.
Érdeklődni a 0265/213-512, 0265/211-699-es telefonszámokon. (sz.)

ELADÓK: béka és lap döngölő,
áramfejlesztő (generátor) (5 kW, 220 V380 V), 380 V-os betonkeverő,
kockakőprés. Tel. 0743-860-354, 0745404-666. (2886)

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

ELADÓK mangalica disznók, malacok és búza alkudható áron. Tel.
0740-190-305. (2917-I)

TŰZIFA eladó. Tel. 0740-910-651. (2880)

ELADÓK kicsi és nagy koporsók,
komplett ajtó és ablak, asztalosgépek,
szilva- és körtecefre pálinkának. Kiadó
két külön bejáratú szoba nyugdíjasoknak.
Érdeklődni naponta 10-18 óra között. Tel.
0265/213-678. (2934)

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

TŰZIFA eladó. Tel. 0742-318-981. (2881)
ELADÓ tűzifa. Tel. 0749-837-290. (2879)
KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0744-159621. (2678-I)
KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0742-866258. (2678-I)
ELADÓ tűzifa. Tel. 0746-468-988. (2809)
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TŰZIFA eladó. Tel. 0740-383-071. (2924)
TŰZIFA eladó. Tel. 0740-919-662. (2924)
TŰZIFA eladó házhoz szállítva. Tel.

0758-548-501. (2952)

ELADÓ kombinált szekrény, konyha-

bútor, asztal négy székkel, színes tévé,

tévéasztal, ötágú csillár rézdíszítéssel.
Tel.

(3005)

0770-343-256,

0365/429-713.

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)
HŰTŐK javítása lakásán, garanciával.
Tel. 0748-020-050. (2733)

FRANKFURT AM MAINBA 93 éves,
ágyban fekvő édesanyám mellé (volt
marosvásárhelyi lakosok vagyunk)
keresek HÁZTARTÁSVEZETÉSRE
és ÁPOLÁSRA (éjszaka is) alkalmas
személyt. Érdeklődni a 00-49-69-746754 telefonon déli 12 óra után a
Wagner családnál. Magyarul beszélünk. (sz.-I)
IDŐS HÖLGY mellé gondozónőt keresünk. Tel. 0744-506-624. (2915-I)
CÉG
10%
KEDVEZMÉNNYEL
építkezési munkát vállal: háztetők
készítését
(Lindab
cserépből)
és
javításokat,
bádogosmunkát,
cserépforgatást, bontást, belső-külső
munkálatokat,
kapuk,
kerítések
készítését, szigetelést stb. Tel. 0747-634747. (2918)
A JEDDI
PÁLINKAFŐZŐ
2017.
augusztus 11, 12, 13-án működni fog.
Érdeklődni és feliratkozni a 0745-256040-es telefonszámon lehet. (2953)
TAKARÍTÁST vállalok. Tel. 0745-089918. (2994)

MEGEMLÉKEZÉS

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

FELKÉSZÍTEK
matematikából
és
informatikából. Tel. 0741-460-304. (1968)
ÁRUSZÁLLÍTÁST vállalok.
0760-423-495. (2636-I)

Tel.

HATÉKONY, VEGYSZERMENTES
BIOTAKARÍTÁS az ön otthonában!
Tisztítunk kanapét, matracot, fotelt,
szőnyeget, babakocsit stb. Tel. 0758307-919. www.curateniebio.ro (2482)
KUTAT ásunk és takarítunk. Tel. 0743597-787. (2566)

VÁLLALOK bármilyen bádogosmunkát,
tetőjavítást, „lindabozást”. Tel. 0751-847346. (2303)
TÉVÉJAVÍTÁS a kliens lakásán. Kimegyek falura is. Tel. 0740-527-205.
(19174-I)
HŰTŐK javítása lakásán, garanciával.
Tel. 0748-020-050. (2134)

Szomorúan emlékezünk augusztus 12-én a marosjárai születésű

id. DÁVID SÁNDORRA halálának

első

évfordulóján. Emléke le-

gyen áldott, nyugalma csendes!
Bánatos felesége, gyermekei és

azok családja. (2953-I)

Soha el nem múló fájdalommal
SZÁSZ GYÖRGYRE halálának

első évfordulóján. Emlékét őrzi

felesége, fia, menye, unokája.
Emléke legyen áldott, nyugalma

csendes! Szerettei. (2965-I)

és nyugalma csendes! Bánatos

fia, Jancsi. (2427)

Az idő múlhat, szállhatnak az

évek, míg élünk, velünk lesz fájó,
szép emléked. Fájdalommal em-

lékezünk augusztus 13-án id.

BÉRES KÁLMÁNRA halálának 7.

évfordulóján. Emléke legyen ál-

Fájó szívvel emlékezünk id. DÁN

két veje, menye, öt unokája.
(2898)

Közlemény

A Csíkszereda, Márton Áron utca 18, P4, Hargita megye székhelyű B&B
Insolvency Solutions IPURL, az eladósodott Emivas Cons Kft.
cégfelszámolója, nyilvános árverést hirdet a cég alábbi ingó és ingatlan
javainak értékesítésére, a következőképpen:
1. Ingatlan: 1-es számú farm (volt raktár és szálláshelyek), műtrágya, vegyszer,
valamint gyümölcs raktározására alkalmas helyiségek, szálláshelyek, irodák,
mezőgépészeti karbantartóműhely, egyéb helyiségek (kapusfülke, istálló, fedett
raktér, mosdó, kukoricakas). Beépített összfelület 2.069,97 négyzetméter, teljes
felület 2.366,97 négyzetméter, 30.535 négyzetméter hozzá tartozó területtel Bátos
község külterületén, mintegy 4–5 km-re a község határától, a vajolai kijárat felé.
Kikiáltási ár: egy tömbben 352.800 lej.
2. Ingatlan: 7-es számú farm – volt Decebal farm, raktár és szálláshelyek:
gyümölcsválogató és -fagyasztó csarnok, szálláshelyek, irodák, más helyiségek
(kapusfülke, karbantartóműhely, istálló, fedett raktér, gyomirtóraktár). Beépített
összfelület 3.056,70 négyzetméter, teljes felület 4.431,94 négyzetméter, a hozzá
tartozó területtel, ami három egymáshoz közel álló terület, összesen 9000
négyzetméter, Bátos község kültelkén, mintegy 2,5–3 km-re a község határától, a
vajolai kijárat felé. Az ingatlanokat a kiszolgáló állóeszközökkel együtt adják el.
Kikiáltási ár: egy tömbben: 532.800 lej.
3. Ingatlan: 10-es számú farm – volt gyümölcsfagyasztó raktár (fagyasztó,
válogatócsarnok, irodahelyiségek, mellékhelyiségek). Beépített összfelület:
5.163,18 négyzetméter, teljes felület 5.727,18 négyzetméter, a hozzá tartozó
13.444 négyzetméter területtel Bátos község kültelkén, a község határában, a
dedrádszéplaki kijárat felé, az ingatlanokat kiszolgáló állóeszközökkel együtt.
Kikiáltási ár: egy tömbben 681.600 lej.
4. Ingatlan: Tó farm – a volt üdülőház a szivattyúházzal együtt. Beépített összfelület:
297,94 négyzetméter, teljes felület 297,94 négyzetméter, a hozzá tartozó 1.217
négyzetméter területtel Bátos kültelkén, mintegy 4–5 km-re a község határától, a
vajolai kijárat felé. Az ingatlanokat az állóeszközökkel együtt adják el. Kikiáltási ár
egy tömbben: 118.434 lej.
Ugyanakkor eladásra kerülnek szállítóezközök is, melyek kikiáltási ára 96.585,50 lej.
A javak teljes jegyzéke a cégfelszámoló székhelyén tanulmányozható. Az árak nem
tartalmazzák a héát.
Az árverésen részt vehet bármely jogi és/vagy magánszemély, aki/amely igazolja,
hogy 24 órával az árverés előtt garanciaként befizette a kikiáltási ár 10%-át, a
részvételi díjat, és megvásárolja a feladatfüzetet. Az árverés a cégfelszámoló
székhelyén lesz 2017. augusztus 18-án 14 órától, amit a javak értékesítéséig
minden héten pénteken ugyanabban az időpontban megismételnek. Bővebb
felvilágosítás a 0366/100-551-es és a 0748-836-713-as telefonszámon.

én id. FAIL KÁROLYRA, a TCM volt

dolgozójára halálának 4. évforduló-

ján. Emléke legyen áldott, nyugalma
Szerettei. (2977)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

a szeretett gyermek, testvér,
rokon, szomszéd, munkatárs és

jó barát,

2017. augusztus 9-én 50 éves korában hirtelen elhunyt. Drága ha-

SÁNDORRA augusztus 12-én, ha-

lottunkat augusztus 12-én 11

kei és családjuk. (2973-I)

lomra a Jeddi úti temetőben. Em-

lálának 16. évfordulóján. Gyerme-

órakor helyezzük örök nyuga-

léke legyen áldott, nyugalma

csendes!
Múlnak a napok, telnek az évek,
akik szívből szeretnek, nem feled-

nek téged. Az élet megy tovább
nélküled, de olyan soha nem lesz,
nem lehet, sajnos meg kell ta-

múló szeretettel emlékezünk a

szovátai

LÁZÁR

LAJOSRA

(Lajika) halálának 12. évfordulóján. Szerettei. (2981)

A gyászoló család. (3006-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

a szeretett édesapa, nagyapa,

após, rokon,

özv. MESTER MIHÁLY
nyugalmazott tanár

életének 84. évében csendesen
megpihent. Drága halottunk te-

metése augusztus 11-én 13 óra-

kor lesz a Jeddi úti temetőben.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!

Soha el nem múló fájdalommal
gondolunk

augusztus

15-én

NAGY MARGITRA halálának 7.
évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! Szeret-

tei. (2983)

A gyászoló család. (3003-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

a szeretett édesapa, nagytata,
dédnagytata,

EGYED ZOLTÁN

életének 95. évében elhunyt. Te-

metése augusztus 12-én, szom-

dott, nyugalma csendes! Szerető

felesége, Nusi, három gyermeke,

Fájó szívvel emlékezünk augusztus 9-

(Öcsi)

gusztus 12-én MLADONICZKI
fordulóján. Emléke legyen áldott

Hiába szállnak, repülnek az évek.”

BARABÁS BALÁZS

nulni élni nélküled. Soha el nem

kutyfalvi lakosra halálának 40. év-

élnek,

emlékezünk a somosdi születésű

mint veled. Téged elfelejteni soha

ROZÁLIÁRA szül. Fodor volt

„Nem halnak meg, akik szívünkben

csendes!

Soha el nem múló örök fájdalommal a szívemben emlékezem au-

19

baton

Annyira fáj, hogy el sem mondha-

tom,

nem látom többé, s nem is hallha-

tom.

Hiába érzem őt itt belül élénken,

mardos a kín, hogy meg nem
menthettelek.

S mikor elmentél, nem fogtam a
kezed.

Fájó szívvel emlékezünk augusz-

tus 13-án KESERŰ ANNÁRA ha-

lálának 2. évfordulóján. Emlékét

kegyelettel megőrizzük. Lányai:
Tünde, Katika és családja. Nyugodj

békében,

anyánk! (3024-I)

drága

Édes-

ELHALÁLOZÁS
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
dr. KOVÁCS LÁSZLÓNÉ
dr. LÁSZLÓ ILONA

gyermekgyógyász főorvos

augusztus 7-én elhunyt. Örök

nyugalomra helyezzük a maros-

vásárhelyi katolikus temető alsó
kápolnájától augusztus 12-én,
szombaton 11 órakor. Emlékét

kegyelettel megőrizzük.

Gyászoló szerettei. (2987-I)

10

órakor

lesz

a

marosvásárhelyi református te-

metőben. Nyugodjon békében!

A gyászoló család. (3010-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

a szeretett édesanya és nagymama,

özv. ASZALOS E. KLÁRA

volt tornatanárnő, majd óvónő

életének 84. évében hosszú be-

tegség után csendesen megpi-

hent. Drága halottunk temetése

augusztus 12-én 11 órakor lesz a

református temetőben. Szomorú

szívvel búcsúzunk tőle: két lánya

és négy unokája.

Nyugodj békében, drága Mama!
(3009-I)

Szomorú szívvel tudatjuk mind-

azokkal, akik ismerték és szeret-

ték, hogy

id. HEGYI ANDRÁS

86 éves korában rövid szenvedés

után elhunyt. Szeretett halottun-

kat augusztus 12-én, szombaton

14 órakor helyezzük örök nyuga-

lomra a nyárádszeredai unitárius

temetőbe. Nyugodjon békében!

Gyászoló szerettei. (3021-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a gegesi születésű
GÁL ROZÁLIA
szül. Kaffai
tanítónő
folyó hó 10-én csendesen megpihent. Temetése augusztus 12-én,
szombaton délelőtt 11 órától lesz
a meggyesfalvi temetőben.
A gyászoló család. (3022-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
Megrendülten és szomorú
szívvel vettem tudomásul,
hogy keresztapám, id. SIMONFI DOMOKOS megpihent. Ezúton fejezem ki
részvétemet és együttérzésemet a család-nak. Nyugodjon
békében, Domi bátya! Babi
Chicagóból. (v.-I)
Őszinte részvétüket fejezik ki
a
gyászoló
családnak
CISMAŞ IOAN szászrégeni
lakos elhunyta miatt: akik Őt
szerették és tisztelték. (sz.-I)
Együttérzésünket és őszinte
részvétünket fejezzük ki Kusztos Árpád dalostársunknak
ÉDESAPJA elvesztése miatt
érzett fájdalmában. A Marosszéki Harmónia nevében Bereczki Sándor. (3020-I)
Fogadd őszinte részvétünket drága édesanyád, ICA
NÉNI elvesztése alkalmából.
Ha még 40 éve nem találkoztunk Veletek, de mindig a szeretet és tisztelet őrzi emlékét
és emlékeinket tudatunkban.
Az egész családunk nevében
Salamon S. László Svédországból és korán elhalt
öcsém, Salamon Tibor családja részéről Izraelből. (v-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik özv. ZSIGMOND
ERZSÉBET
szül.
VARGA
ERZSÉBET
temetésén
részt
vettek
és
fájdalmunkban
osztoztak. A gyászoló család.
(2962)

Hálásan köszönjük mindenkinek,
akik
szeretett
testvérünk,
VERESS IBOLYA temetésén részt
vettek, gyászunkban osztoztak
és sírjára virágot helyeztek.
Külön köszönet a kövesdombi
63-as számú tömbház lakóinak
és
a
Lokodi
családnak
segítségükért. Testvérei. (3015)
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