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Karitatív célok

Népművészeti, színházművészeti kínálat a Forgatagon

Karácsonyi
történeteket
jutalmaztak

Nyolcadik alkalommal szerveztek
nyári jutalomtábort azoknak az erdélyi
gyermekeknek, akik a legszebben mesélnek a karácsonyról. Idén kéttucatnyian érkeztek a Nyárádmentére
szórakozni és tanulni.

____________4.
40 esztendeje halt
meg Elvis Presley
Negyven éve, 1977. augusztus 16-án
halt meg a rock and roll királya, Elvis
Presley, minden idők egyik legnagyobb hatású és legsikeresebb előadóművésze, akinek népszerűsége
halála után sem csökkent.

____________5.
Akció
a fehér gólyák
megmentésére

Akciót indított a hortobágyi Madárkórház Alapítvány a madármentésben is
részt vevő állatvédő civil szervezetek,
valamint hivatalos mentőhelyek számára, hogy az általuk mentett fehér
gólyákat megfelelően felkészítve indíthassák el afrikai útjukra.

A Vásárhelyi Forgatag jótékonysági céljairól, valamint a
népművészeti és színházművészeti rendezvényeiről, a
Borudvar kínálatáról számoltak be a szervezők a G kávézóban tegnap délelőtt a sajtó
képviselőinek.

Bodolai Gyöngyi

Az idei fő közösségi cél támogatni a Bolyai Farkas Középiskola
sportpályájának a felújítását.
Ennek érdekében a Forgatag idején
karszalagokat árusítanak, amelyeket öt lejért lehet megvásárolni. Az
adózás után maradt összeget a
sportpálya felújítására és a családi
rendezvényekre fordítják – számolt
be Portik Vilmos, az esemény fő-

szervezője. A karitatív célok mellett, azok, akik karszalagot vásárolnak, bizonyos kedvezményekben
részesülnek a sportversenyeken, az
autóbuszos városnéző sétán, a városban működő vendéglátóegységekben, az Eldi üzletekben, és részt
vehetnek a tombolán, ahol nyaralást és az autós iskola ingyenes elvégzéséhez való jogot nyerhetnek.

Fotó: Bodolai Gyöngyi

Kovács Annamária, a Hagyományok Háza erdélyi hálózatának
képviselője a Forgatag színes népművészeti kínálatát ajánlotta az érdeklődők
figyelmébe.
Az
Erdélyben hálózatot építő budapesti Hagyományok Háza részt
vesz az idei nagy rendezvényeken,
köztük a Forgatagon is. Mivel a jó
(Folytatás a 2. oldalon)

____________6.
Életmentők
a vár alatt

A budapesti nyárban igazi oázisként
hatnak a hűvös múzeumi terek. Aki
azonban nem kimondottan testi, lelki
felüdülésre, esztétikai élményre,
hanem – akár sokkoló – időutazásra
vágyik, legjobb, ha a budai vár alatt található Sziklakórház Atombunker Múzeum felé veszi az irányt.

____________15.

Befektetésekre
és európai pénzekre
növekedés
van szükség a növekedés Gondterhes
Benedek István
fenntartásához
A héten megint volt alkalmuk saját zsenialitásuk

A befektetéseket és az európai alapok lehívását kell ösztönöznünk a gazdasági növekedés
ritmusának
fenntartásához
–
nyilatkozta szerdán Marcel Ciolacu miniszterelnök-helyettes az Országos Statisztikai Intézet (INS) által szerdán közölt adatok
kapcsán.

„Az INS által közölt, 2017 első félévére vonatkozó adatok bizonyítják, hogy felszálló pályán van
Románia gazdasága, a növekedés felülmúlta az
elemzők és a nemzetközi pénzügyi intézmények
becsléseit. Ezek a pozitív gazdasági eredmények önbizalmat adnak nekünk, hogy jó intézkedéseket hoztunk. Mi ugyanolyan ütemben szeretnénk folytatni,
kiemelt figyelmet szentelve a befektetések és az európai alapok lehívásának ösztönzésére. Ezek biztosíthatják a hosszú távú gazdasági fejlődést” – írta
Facebook-bejegyzésében Marcel Ciolacu.
Az INS szerdán közölte, hogy 5,8%-kal nőtt a
bruttó hazai termék (GDP) az első fél évben Romániában. A szezonálisan kiigazított adatok szerint
5,7%-kal nőtt a gazdaság teljesítménye az első
fél évben.
(Folytatás a 3. oldalon)

dicshimnuszát zengeni a politikusoknak, miután a statisztikai intézet nyilvánosságra hozta a második félévi
gazdasági növekedési adatokat. A kórusban egyetlen
józan hang volt, a kormányfőhelyettesé, aki sajnos
csak egy közösségi oldali bejegyzésben fejtette ki, hogy
beruházni és pályázni kellene a növekedés fenntarthatóságához. És ezt még bár színlelni sem képes a kormányzat.
Pedig itt van a lényegi gond. Az európai viszonylatban is nagyon szép adatok mögé nem kell nagyon mélyen benézni, hogy látsszék, a növekedés hátterében a
fogyasztás áll. Lendületesen bővül a kereskedelem,
egyre jobban megy a szolgáltatóknak, jó idők járnak
a kitermelőiparban is (az igazi nyereséget a késztermékek után persze máshol fölözik le), szóval látszólag
szép az élet. Arra nem ebben a jelentésben tértek ki a
statisztikusok, hogy közben ugyanilyen szépen gyarapszik az államadósság is. Arról pontos félévi adatokat
még nem láttunk, de ha majd ezeket összevetjük a most
nagydobra vert bővüléssel, látszani fog, hogy mint ország nemigen gazdagodunk, inkább egyre mélyebben
és drágábban, azaz egyre nagyobb kamatokra adósodunk el. Hogy ez hosszú távon hova vezet, ahhoz elég
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
6 óra 23 perckor,
lenyugszik
20 óra 27 perckor.
Az év 230. napja,
hátravan 135 nap.

Ma ILONA,
holnap HUBA napja.
HUBA: régi magyar személynév, jelentése bizonytalan. A
hét honfoglaló vezér egyike
viselte ezt a nevet.
VALUTAÁRFOLYAM

IDŐJÁRÁS

BNR – 2017. augusztus 17.

Napos idő

Hőmérséklet:
max. 320C
min. 150C

1 EUR

4,5816

1 USD

3.,1047

1 g ARANY

161,6232

100 HUF

1,5051

A csütörtöki lottóhúzás nyerőszámai

15, 45, 8, 17, 14 + 10
21, 6, 24, 22, 10, 30
48, 27, 29, 23, 8, 20

NOROC PLUS: 1 3 0 5 3 1

SUPER NOROC: 6 0 8 1 0 1
NOROC: 9 1 9 3 2 3 2

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
Új kenyér ünnepe

Augusztus 20-án, vasárnap 19 órától a marosvásárhelyi
Színház téren az EMNT Maros megyei szervezete Szent
István-napi és új kenyér ünnepet tart. Meghívottak: Sorbán
Enikő népdalénekes, Simó Annamária énekes, a Csillagfény néptáncegyüttes, a mezőcsávási fúvószenekar.
Műsorvezető: Kányádi Orsolya. Az eseményen kiállítják a
Szabó Albert képzőművész által készített szent koronát és
a koronázási ékszereket. Az óriáskenyereket az Eldi pékség
süti. A rendezvényt megtiszteli jelenlétével Magyarország
Csíkszeredai Főkonzulátusának képviselete is. Kedvezőtlen időjárás esetén az esemény a Kultúrpalotában lesz.

Lelkészbeiktatás Udvarfalván

Jakab Istvánt, a Maros-Mezőségi Református Egyházmegye esperesét vasárnap iktatják be az udvarfalvi gyülekezet lelkészének. A beiktatási istentisztelet vasárnap 13
órakor kezdődik, igét hirdet Kató Béla, az Erdélyi Egyházkerület püspöke. Részt vesznek az egyházmegye lelkipásztorai, a dunaharaszti testvérgyülekezet. Énekel a
Reménység együttes, a gyülekezet kórusa. Az ünnepséget szeretetvendégség zárja.

Városismereti harácsolás

A Lorántffy Zsuzsanna Kulturális Egyesület szervezésében augusztus 24-én 16 órától az egyesület Rózsák tere
5. szám alatti székhelyén a Városismereti harácsolás tevékenységre várják a 12-18 éves fiatalokat. Az egyesület
ötfős csapatok jelenlétére számít, amelyek jól ismerik Marosvásárhely múltját és jelenét. Lehetőség nyílik arra, hogy
a fiatalok izgalmas megmérettetés során bizonyítsák tudásukat. A nyertes csapatok pénzjutalomban részesülnek.

Vásár a Petry látványműhelyben

A Magyar Termék nagydíjas Petry Látványműhely és Múzeum udvarán augusztus 18-án, ma 8-19 óra között újra
megtartják a Local Farmers Market rendezvényt. Ez alkalommal 10 órától Nagy Bea dietetikus összeállításában a
laktóz- és gluténmentes Petry-termékekkel ismerkedhetnek meg a jelenlevők. A vásár bő felhozatalt kínál különböző hagyományos és helyi hús- és tejtermékekből.
Kapható lesz méz, zöldség, gyümölcs, fűszer, olaj, házi
készítésű krémek, szappanok és használati tárgyak is. Aki
kerékpárral érkezik, frissítő limonádéval kínálják.

Helyi termékek vására Nyárádgálfalván

Augusztus 26-án, szombaton 10 órától a nyárádgálfalvi
sportbázison a polgármesteri hivatal és a Cereritas Egyesület az idén is megszervezi a helyi termékek vásárát és
a kézművesvásárt, amelyre a községbeli termelők és kézművesek viszik el termékeiket. A gyerekek kézművessarokban tevékenykedhetnek. A kiállított portékák
megvásárolhatók. Eddig mintegy 15 eladó jelentkezett.
Hírszerkesztő: Mezey Sarolta

(Folytatás az 1. oldalról)
borhoz jó népzene illik, a múlt évi rendezvényen népszerű Borudvarban augusztus 23-án, szerdán és 25-én,
pénteken két népzenei koncert lesz,
amelyet népdaltanítás, népdaléneklés,
majd táncház követ a Jazz & Blues
Clubban. Szerdán az Üver zenekar és
Kásler Magdi koncertezik, pénteken
az Üsztürü és a Heveder zenekarok
csávási népzenét játszanak.
Szombaton délelőtt 10 órától ugyancsak a Borudvarban a családokat,
gyermekeket akarják megszólítani,
akiknek Esztendő kereke címmel az
augusztusi népszokásokat mutatják be.
A Maros Művészegyüttes már az
első Forgatagtól úgy érezte, hogy családtagja a rendezvénynek, és örömmel
nyugtázza, hogy a szervezők egyre nagyobb keretet biztosítanak a népi kultúrának a rendezvény minden napján.
A nyitóünnepséget megelőzően augusztus 21-én, hétfőn a Kultúrpalota
előcsarnokában gazdag népviseleti kiállítást rendeznek, s a magyar népi
ruhák mellett szász, roma és román viseletet is bemutatnak, nemcsak kiállított tárgyként, az együttes tagjai be is
öltöznek.
A bemutató után a színpadon a Napsugár és a marosludasi Hajdina táncosait láthatja a közönség. A Forgatag
utolsó napjára a Maros Művészegyüttes ünnepi műsorral készül, kevésbé ismert vidékek táncait is bemutatva.
– A mi érdekünk az, hogy Marosvásárhelyen az emberek jó érezzék magukat, merjenek bátran kimenni az
utcára, nyissanak egymás felé, olyan
hangulatot teremtsünk, hogy a gyermekeinknek is legyen kedvük itthon
maradni, és felkeltsük az érdeklődést

Karitatív célok

minden művészeti esemény iránt, ami
ebben a városban történik. A Nemzeti
Színház Tompa Miklós Társulata két
előadást kínál a Forgatagon – számolt
be Gáspárik Attila vezérigazgató. Harsányi Zsolt rendezésében augusztus
24-én 20 órától a Kisteremben mutatják be Pozsgai Zsolt Liselotte és a
május című darabját, a főszerepben
Gecse Ramónával és Galló Ernővel.
Jótékonysági céllal játsszák a többszörösen díjazott Retromadár blokknak
csapódik és forró aszfaltra zuhan
című, Radu Afrim rendezte előadást
(augusztus 26-án 20 órától), amely a
közelmúlttal való szembenézésre nyújt
lehetőséget. Ennek teljes bevételével a
román tagozat súlyos beteg színésznője, Mihaela Mihai kezelési költségeihez járulnak hozzá. Az Aranykakas
udvarán színházi sátrat rendeznek be,
ahol a színház művészeivel találkozhatnak a nézők, közönség és színészek
közötti párbeszéd színhelye lesz a
Liget augusztus 27-én 12 órától.
Sebestyén Aba, a Yorick Stúdió vezetője jelentette be, hogy meghívták az
Ernelláék Farkaséknál című, különleges színházi csemegét jelentő előadást
Budapestről, amelyben az ismert marosvásárhelyi színész házaspár, Illyés
Kinga és Török András lánya, Török
Orsolya játszik. Az intim tér, ahol az
előadás zajlik, a Köpeczi–Teleki-ház,
időpont: augusztus 27-e, vasárnap 19
óra.
Augusztus 24-én, csütörtökön
21.30-tól a Színház téren egy izgalmas
utcaszínházi előadás látható Baczó
Tünde és Bogdan Iacob előadásában
Cári Tibor zenéjére. Az Antonymus Venetus egy férfi és egy nő szerelmének

utolsó nagy találkozásáról szól.
A Szféra műsorában augusztus 19én 18.30-tól az Aranykakasnál hazai és
egy szabadkai költő verseit fogja Sebestyén Aba énekelni, amelyeket Cári
Tibor zenésített meg.
Érdeklődésünkre Sebestyén Aba elmondta, hogy a A gyertya könnye című
Sütő András-emlékműsor Kilyén Ilka
és Ritziu Krisztina előadásában az
Ariel színházban augusztus 24-én 18
órától látható.
A bor mindenkit összeköt, mondta
Kakassy Blanka, aki azt ígérte, hogy a
Borudvar kellemes környezetében az
idén sok és finom bort kóstolhatnak az
érdeklődők, népzenével körítve. Az
idén a romániai borok kóstolójára tevődik a hangsúly – számolt be a Borudvar kínálatáról Kakassy Blanka, aki
hozzátette, hogy a tehetségek támogatását tükrözi a meghívott előadók névsora, akik között Vizi Imre is szerepel.
Jelen lesznek Duna-deltai és külföldi
borászatok is, a Gvino és Winebox
borkereskedések sok termelő borát
népszerűsítik. Az OTP bank támogatásával a Borudvarban érdekes panelbeszélgetéseket szerveznek különböző
témákban (nevelés, művészet és pénz,
erdélyi business „as usual” stb.). Jelen
lesznek a hagyományos hús- és sajttermelők. Újítás, hogy szerdán este és
szombaton kora délután borvacsorát
szerveznek. Aki rendszeresen részt
akar venni a Borudvar rendezvényein,
a Gvino szaküzletben hat borkóstolóra
öt áráért bérletet vásárolhat – hangzott
el többek között a tegnapi beszélgetés
során. Továbbá az is, hogy mától
hozzá lehet jutni a nyomtatott programhoz is.

Labdarúgó-bajnoki mérkőzések
a hét végén

Hazai pályán az ASA
A labdarúgó 2. liga 3. fordulójának keretében a Marosvásárhelyi ASA hazai pályán fogadja a Luceafărul Nagyvárad csapatát. A mérkőzést ma 18.30 órától játsszák a
Trans-Sil stadionban.
Az élvonal mérkőzései
A labdarúgó 1. liga 7. fordulójának programja: ma, 21
órától: Astra Giurgiu – Jászvásári CSM Politehnica. A

RENDEZVÉNYEK

szombati mérkőzések: 18.30 órától: Medgyesi Gaz Metan
– Temesvári Poli ACS, 21 órától: Bukaresti Juventus – Bukaresti FCSB. A vasárnapi program: 18.30 óra: Konstancai
Viitorul – USK Craiova, 21 órától: Kolozsvári CFR – Voluntari FC. Hétfőn játsszák: 18.30 órától: Botosani FC –
Concordia Chiajna, 21 órától: Bukaresti Dinamo – Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK.
Valamennyi mérkőzést élőben közvetíti a DigiSport, a
DolceSport és a Look TV/Plus.

lik. A napokon lesz horgász- és krosszverseny, a hagyományos észak–dél labdarúgó-mérkőzés és kézilabdameccs. Köszöntik az aranylakodalmasokat is. A színpadon
Jeddi napok és pálinkafesztivál
Az esemény augusztus 26-án és 27-én zajlik a labdarúgó- népdal- és néptáncelőadásokban lehet gyönyörködni. Fellép a marosludasi Hajdina tánccsoport is az egyetlen mapályán. Ezt megelőzően a községbe látogatnak és egy
gyaroknak szóló programmal a rendezvényen.
hétig tartózkodnak ott a testvértelepülések – a magyarországi Kamond, a szlovákiai Szap és az ukrajnai PalágyEvangelizációs hét
komoróc – küldöttei, akik a falunapokon is részt vesznek. Augusztus 21–27. között a marosvásárhelyi Ludasi utcai
A programban szerepelnek sporttevékenységek (lábtereformátus gyülekezetben evangelizációs hetet tartanak
nisz, asztalitenisz, minifoci), a Creactivity Egyesület jóvol- Mert én az Úr vagyok, a te gyógyítód mottóval. Igét hirdet
dr. Kállai Imre debreceni orvos-lelkipásztor.
tából gyermekprogramok, nemzetközi főzőverseny. A
színpadon fellépnek: Keresztes Ildikó, PentaChord,
AlphaQ, Cherry Band, a Maros Művészegyüttes, a jeddi
citerások, illetve az ukrajnai asszony- és leánykórus. Érdekes beszélgetések lesznek a migránsválságról, a testvértelepülési kapcsolatok fejlesztéséről, a fiatalok
jövőjéről az unióban, oktatásról és önkénteskedésről.

Radnóti napok

Augusztus 18–20. között tartják a 22. radnóti városnapokat. A hivatalos megnyitó 19-én, szombaton 18 órától zaj-

Vakációs foglalkozás
gyermekeknek

A Lorántffy Zsuzsanna Kulturális Egyesület augusztus 2224. között az egyesület Marosvásárhely, Rózsák tere 5.
szám alatti székhelyén ingyenes foglalkozásokat szervez
5-14 év közötti gyerekeknek. A naponta 10 órától 13 óráig
tartó foglalkozások alatt a résztvevők bábokat készítenek,
bábelőadásokat gyakorolnak és közös játékokon vesznek
részt.

2017. augusztus 18., péntek ______________________________________ HÍREK – TUDÓSÍTÁSOK _____________________________________________ NÉPÚJSÁG

Befektetésekre és európai pénzekre van szükség
a növekedés fenntartásához

(Folytatás az 1. oldalról)
Az INS szerint ugyanakkor a második negyedévben
5,9%-kal bővült a gazdaság az előző év ugyanezen időszakához viszonyítva. A szezonális hatásoktól megtisztított
adatsor szerint az idei első negyedévvel összevetve 1,6%-

Egy felmérés szerint

os, tavaly április-júniushoz képest 5,7%-os volt a növekedés.
Az első fél évben 5,7%-os GDP-növekedést regisztráltak
Romániában a tavalyi év első hat hónapjához képest – mutat
rá az INS közleménye. (Agerpres)

Az orvosok többsége nem kéri
a jövedelemadó-mentességet

Az Egészségügyi Szolidaritás Szövetség felmérése
alapján az orvosok 57 százaléka jobban örülne, ha
megkapna minden jövedelmet, amire jogosult, mint
annak, ha jövedelemadó-mentességet kapna, további 28 százalék szerint pedig a mentesség más
dolgozókra is hatályos kellene legyen.

„Az orvosoknak mindössze 15 százaléka véli úgy, hogy az
adómentességet csupán az orvosoknak kellene élvezniük.
Csak 44 százalékuk vélekedik úgy, hogy az adómentességnek
pozitív hatása lenne az orvosokra, 32 százalék szerint pedig
ehelyett hasznosabb lenne a becsületes bérezés” – derül ki az
orvosszakszervezet sajtóközleményéből.
A szakszervezet szerint az intézkedés inkább negatív következményekkel járna, mert egyfelől kegyelemadományt,
másfelől egyfajta privilégiumot jelentene, ami akár diszkriminációt is maga után vonhat, ettől pedig tartanak az orvosok,

akik sokkal jobban örülnének, ha ehelyett a megérdemelt jövedelmüket becsületesen megkapnák.
A közlemény szerint „az orvosok jövedelemadó-mentességét nagyrészt a magánszektorban dolgozó orvosok támogatják, ám a közkórházak orvosai fenntartásokkal viszonyulnak
hozzá. Az általános elemzés azt mutatja, hogy az intézkedés
nem örvend széles körű támogatottságnak az orvosok körében, hanem jócskán megelőzi az orvosok vágya a szakma társadalmi elismerése iránt, beleértve a munkáért járó fizetést is,
emellett azt is visszautasítják, hogy kivételezett osztályként
tekintsenek rájuk”.
A felmérésben 679 orvost kérdeztek meg.
Az adótörvénykönyv módosításáról szóló tervezet szerint
2018. január 1-től az orvosi tevékenységhez kapcsolódó jövedelem mentesülne a jövedelemadó fizetése alól. Az intézkedés a kormányprogram részét képezi. (Mediafax)

Karbantartási díja lesz
a .ro internetes tartományneveknek

Jövő márciustól évi hat euró plusz héa „karbantartási díjat” is kell majd fizetni minden .ro végződésű
internetes tartománynévre – közölte az Agerpres
hírügynökség csütörtökön a román nemzeti doménneveket kezelő bukaresti informatikai kutatóintézet
(ICI) igazgatótanácsának döntését ismertetve.

Az ICI szerint Románia maradt az egyetlen ország Európában, ahol egyszeri befizetéssel korlátlan idejű használatra
lehet lefoglalni egy hazai tartománynevet. Ez a helyzet
azonban tarthatatlanná vált, mert az új tartománynevek értékesítéséből befolyó, egyre csökkenő bevételek nem elegendőek az internetes hálózatok biztonságának
szavatolására, az egyre „erőszakosabb” kibernetikai támadások közepette.
A karbantartási díj bevezetésétől nemcsak többletbevételt,
hanem az utóbbi negyed évszázadban lefoglalt, de használaton kívül maradt internetes címek felszabadítását is remélik.

Jövő márciustól kezdődően legkevesebb egy, legtöbb tíz évre
lehet majd új .ro végződésű internetes tartománynevet lefoglalni. A korábbi, korlátlan időre szóló tartománynév-előfizetések érvényességét a mostani rendelet öt évre csökkentette,
így akik több mint öt éve foglaltak le egy .ro végződésű doménnevet, azok – hat hónapos türelmi idő után – elvesztik
ennek használati jogát, ha nem fizetik be az újonnan megszabott karbantartási díjat.
Az évi hateurós karbantartási díj mellett az ICI által akkreditált doménnév-forgalmazók saját üzletpolitikájuk alapján
szabják meg áraikat, így példádul az ICI által működtetett
www.rotld.ro honlapon évi 12 euró plusz héáért kínálják ezentúl a .ro végződésű román tartományneveket.
Tavaly a romániai szervezetek 7,5 millió egyedi IP-címet
használtak. Ezek száma tavalyelőtt még megközelítette a 9
milliót, 2013-ben pedig még 13,5 millió egyedi IP-cím működött Romániában. (MTI)

Trump főtanácsadója nem lát katonai választ
Észak-Koreával kapcsolatban

Steve Bannon, az amerikai elnök stratégiai főtanácsadója szerint az észak-koreai fenyegetésre nem létezhet katonai
válasz. „Amíg valaki meg nem oldja
nekem az egyenletnek azt a felét, miszerint ha háború lesz, akkor Szöul tízmillió
lakosa hagyományos fegyverektől meghal az első 30 percben, addig nincs
miről beszélni” – jelentette ki. Bannon
a The American Prospect című, negyedévente megjelenő liberális magazin alapító-főszerkesztőjével
beszélgetve
fejtette ki álláspontját, amelyet a folyóirat szerdán este tett közzé internetes
portálján. Szerinte talán lehetne valamilyen megállapodást kötni Kínával, és ez
alapján Peking érhetné el, hogy befagyasszák az észak-koreai nukleáris
programot, és a befagyasztást folyamatosan ellenőriznék. Ebben az esetben az
Egyesült Államok kivonhatná csapatait
a Koreai-félszigetről. De ennek a megállapodásnak az esélye nagyon halvány
– mondta. Tekintve, hogy Kína nem fog
sokkal több követ megmozgatni ÉszakKoreával kapcsolatban, mint eddig, és a
megsemmisüléssel való kölcsönös fenyegetettség logikája kényszerít önmér-

sékletre minden felet, Bannon nem látja
akadályát annak, hogy az Egyesült Államok ne alkalmazzon szigorú kereskedelmi szankciókat Kína ellen. Donald
Trump stratégiai főtanácsadója szerint
ugyanis az Egyesült Államok „kereskedelmi háborúban áll” Pekinggel, és „agresszív
kereskedelempolitikai
lépéséket” jósolt, ámbár nem fejtette ki
ezek mibenlétét. „Egyikünké lesz a hegemónia az elkövetkező 25-30 évben,
és ha mi az eddigi utat követjük, akkor
az övék lesz” – mondta. Álláspontja
szerint „a Kínával folytatott gazdasági
háborún áll vagy bukik minden”, és az
amerikai kormánynak „mániákusan erre
kell összpontosítania”. „De lenyomjuk
őket” – szögezte le –, különben „ők taposnak el bennünket” – mondta, bár elismerte, hogy ezt az álláspontját a Fehér
Házban nem osztják, sőt az Országos
Gazdasági Tanács igazgatója, Gary
Cohn kifejezetten ellenzi a nézeteit.
„Napi csatákat kell folytatnom, ott van
a pénzügyminiszter és Gary Cohn és a
Goldman Sachs lobbistái” – mondta.
Beszélt arról is, hogy a külügyminisztérium személyzeti politikáját hogyan kí-

vánja befolyásolni. Éppen azon dolgozik, hogy a Kelet-Ázsiáért és a csendesóceáni térségért felelős ügyvezető
külügyi államtitkárt eltávolíttassa, és a
külügybe általában is „héja”, vagyis radikális nézeteket valló munkatársakat
vetessen fel.
A Fehér Ház egyelőre nem kívánta
kommentálni Bannon álláspontját. Közben a CNN hírtelevízió megkereste a
beszélgetést rögzítő és közzétevő Robert Kuttnert, aki elmondta, hogy telefonon beszélgetett Bannonnal, aki nem
kérte őt, hogy ne hozza nyilvánosságra
szavait. „Bannon nem kezdő a sajtó
működését illetően, sőt valószínűleg ő
ismeri a legjobban a médiát az Egyesült Államokban” – mondta Kuttner.
Több jelentés szól arról, hogy Steve
Bannon fehér házi állása veszélyben
van, de nem lehet tudni pontosan, hogy
ezek mennyire túlzóak. Donald Trump
elnök keddi sajtóértekezletén – újságírói kérdésre válaszolva – nem adott
egyértelmű választ arra, hogy a helyén
marad-e. „Jó ember, majd meglátjuk, mi
lesz vele” – mondta Donald Trump.
(MTI)

Ország – világ
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Visszatér a kánikula

Az egész országra érvényes kánikulára vonatkozó
tájékoztatást adott ki péntekre és szombatra az Országos Meteorológiai Igazgatóság (ANM). A szakemberek szerint pénteken és szombaton az ország
egész területén nagy melegre számíthatunk. Ma
főként a déli-délnyugati térségekben, szombaton főként az alföldön és a fennsíkokon lehet kánikulára
számítani. Az ANM szerint augusztus 20-án, vasárnap az ország déli, központi és keleti megyéiben helyenként marad a kánikula, a hőmérséklet 34-35
Celsius-fok körül alakul. A nyugati megyékben fokozatosan légköri instabilitás alakul ki, ennek következtében a hőmérsékleti értékek csökkenni fognak.
(Agerpres)

Három gyerekével ugrott vonat
elé egy anya

Négy személy elhunyt, miután elütötte a vonat a
800-as fővonalon Bukarest-Konstanca között, Brăneşti vasútállomásán, tájékoztat az Országos
Rendőr-felügyelőség. A vasúttársaság képviselői
szerint a baleset 9 óra 30 perckor történt Pasărea és
Brăneşti között. A Bukarest-Ilfov mentőszolgálat
igazgatója szerint a mentőkocsi hét perccel az értesítés után a helyszínen volt. Alis Grasu elmondta,
egy 25-30 év közötti nőről és 2, 5 és 10 éves gyerekekről van szó. Az ügyészség nyomozást indított az
elhunyt személyek azonosítása és a baleset körülményeinek meghatározása érdekében. Források
szerint öngyilkosságról is szó lehet, úgy tűnik, hogy
az asszony állapotos volt és egy búcsúlevelet is találtak nála. (Agerpres)

Európai jogi zöld vonal

Az európai jogokkal kapcsolatos Solvit zöld vonalat
állított szolgálatba az európai ügyekért felelős minisztérium – jelentette be szerdán a külügyminisztérium közleménye szerint Victor Negrescu
tárcavezető. Az idézett dokumentum szerint a 0800672-507-es szám hétfőtől péntekig 9 és 16 óra között ingyenesen tárcsázható minden vonalas és mobilhálózatból. Ezen a számon az állampolgárok
jelezhetik, hogyha úgy érzik, hogy igazságtalanul jártak el velük szemben. A Solvit zöld szám azok esetével foglalkozik, akiknek megsértették azon jogait,
amelyeket az Európai Unió egyik tagállamának állampolgáraként nyertek el – magyarázta a miniszter.
(Agerpres)

Nem változott az infláció
az Európai Unióban

Sem az Európai Unió egészében, sem az euróövezetben nem változott az inflációs ráta júliusban – közölte csütörtökön az Eurostat. Az unió statisztikai
hivatalának jelentése szerint az EU 28 tagállamában
1,5 százalékkal, az euróövezetben pedig 1,3 százalékkal nőttek a fogyasztói árak tavaly júliushoz képest, ugyanannyival, mint júniusban. Éves
összevetésben négy tagországban csökkent, nyolcban nem változott, tizenhat tagállamban pedig emelkedett a fogyasztói árindex. (MTI)

Gondterhes növekedés

(Folytatás az 1. oldalról)
megnézni a görögöket, vagy felidézni az évtizedforduló
környéki hazai történéseket.
Ilyen időkben, amikor jól pörög a gazdaság, mert
kedvező szelek járnak, egy értelmes kormány azon dolgozna, hogy minél több befektetőt vonzzon az országba,
és közben oktatást, infrastruktúrát fejlesztene, hogy a
komoly értéket termelő, jól fizető állásokat biztosító fejlett iparágak képviselői versenyezzenek azért, ki nyithasson üzemet nálunk. Ehelyett az állami beruházások
szintje kilométerekkel áll a bányabéka ülepe alatt, és a
nagy beruházásokra elérhető uniós eurómilliárdokból
még egy centre sem tettünk kezet. Ez jól látszik azon is,
hogy a nagy bővülés mellett az építőipar meredek lejtmenetben van, és a külföldi beruházók ezt a Kusturica
kamerájáért üvöltő vígcirkuszt látva már nem tolakodnak a dübörgő román gazdaságba fektetni a pénzüket.
Mert itt nem értelmes kormány van, hanem csak olyan,
amelyik a hasznot elpancsolja, de a holnapra nem gondol. A koalíció mindkét pártjának van gyakorlata a hitelre dőzsölésben, és az időben lelépésben is, hogy a
balhét majd más vigye el. Az üres lufikkal etethető választótömegek úgysem arra fognak haragudni, aki építés helyett dőzsölt, elpuskázva ezzel a stabil jólét
lehetőségét, hanem arra, aki majd a nagy parti után takarítani lesz kénytelen. De törleszteni mindenképp a
vígcirkusz adófizető közönsége fog.
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Iaşi-i magyar véndiákok
találkozója

– A iaşi-i magyar véndiák-találkozót ötévente szoktuk megszervezni.
Az eseményen több száz különböző korosztályhoz tartozó véndiák
és diák szokott részt venni, családjukkal együtt. Leírhatatlan pillanat
és egyedüli lehetőség mindenki
számára sok év után a viszontlátás,
a találkozás öröme. A találkozó egy
esély, hiszen lélekben és gondolatban visszatérhetünk az egyetemi
városba, emlékezhetünk a régi szép
időkre, eseményekre. Célunk az,
hogy az egykori kis baráti közösségekben élő jászvásári diáktársakat
egy nagy családba fogjuk össze,
megteremtve a lehetőséget mind-

nyájunknak a nosztalgiázásra, az
egymásra találásra, a kapcsolatfelvételre, a kapcsolattartásra, a találkozásra, netán új ismeretségekre,
barátságokra, vagy akár szakmai és
üzleti kötelék létrehozására. Színes
programmal várjuk a résztvevőket
az idősebb korosztálytól a kisgyermekekig.
Lesz sportvetélkedő, csapatvetélkedő, fotókiállítás, Különleges
Magyar Találkozó, buli és közös étkezések. Amíg a véndiákok és a diákok szórakoznak, a gyermekeket
játszóházban, kézművesházban
foglalkoztatjuk. A találkozón a
tábor területén és ideje alatt állandó
műsorral a Csirik-csirip Rádió fog
kalauzolni. A Vakpali, az egykori
diáklap szerkesztősége különszámot fog megjelentetni.
Az összejövetelen hagyományos
módon ökumenikus istentiszteletre
is sor kerül – tájékoztatott Puskás
Attila Barna.
A részletes program a www.vakpali.ro oldalon tekinthető meg.
Részvételi díj nincs, szállás- és
étkezési lehetőség van a helyszínen.
Szeretettel várnak tehát mindenkit, kortól, nemtől, végzettségtől, a végzés időpontjától
függetlenül, aki Jászvásáron tanult. (m.s.)

„Jöjjön, aminek jönnie kell,/ A
legszörnyűbb nap is csak lefut egyszer” – állítja Macbeth, ám addig is,
a még tomboló kánikula ellenére a
Marosvásárhelyi Nemzeti Színház
Tompa Miklós Társulatánál már folyik a munka: elkezdődött a bérletárusítás és -újítás a 2017/2018-as
színházi idényre.
A 73. évad közeledtével a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa
Miklós Társulata idén is változatos
repertoárral készül, amelyben Sütő,
Ibsen, Molière, Radu Afrim, William
Golding szövegei is színpadra kerülnek. Nyolc új produkcióval és számos műsoron tartott, az előző
évadok szakmai és közönségkedvenc előadásaival várja közönségét
a társulat. Mindezek mellett évfordulók, nevezetes napok megünneplése,
irodalmi estek, egyéb kulturális rendezvények és meghívott előadások
gazdagítják majd a műsorrendet.
Bérletek augusztus 18-tól online
válthatók a www.biletmaster.ro honlapon, augusztus 24-től a színházi
jegypénztárban (hétköznapokon 915 óra között, telefon: 0365-806865), valamint szeptember 11-től a
kultúrpalotai jegyirodában (hétköznaponként 12.00-17.30 óra között,
telefon: 0372-951-251).
Az új évadban a következő előadások premierjére várja közönségét
a Tompa Miklós Társulat:
Pozsgai Zsolt: Liselotte és a
május, rendező: Harsányi Zsolt – tragikomédia (Kisterem)
William Shakespeare: Macbeth,
rendező: Keresztes Attila – tragédia
(nagytermi stúdiótér)
Sütő András: Egy lócsiszár virágvasárnapja, rendező: Sebestyén Aba
– dráma a reformáció 500. évfordulója alkalmából (Nagyterem)
Henrik Ibsen: Hedda Gabler, rendező: Keresztes Attila – színmű
(nagytermi stúdiótér)
Somogyi Gyula-Eisemann Mihály-Zágon István: Fekete Péter,
rendező: Keresztes Attila – operett
(Nagyterem)
Radu Afrim: meglepetés-előadás
4. (Kisterem)
William Golding: A legyek ura,
rendező: Vidovszky György – túlélőjáték (ifjúsági előadás, Nagyterem)
Molière/B.: Le Misanthrope/Az új
embergyűlölő, rendező: Bodolay
Géza (Kisterem).
A 2017/2018-as évad előadásai a

közönség igényei szerint alakított,
különböző bérlettípusokkal látogathatók.
Helyre szóló és időponthoz kötött
bérletek
BERNÁDY GYÖRGY-mecénásbérlet (érvényes a Tompa Miklós
Társulat összes bemutatójára, továbbá garancia arra, hogy az összes
színházi rendezvényről elsőként értesül – 730 lej)
KEMÉNY JÁNOS-bemutatóbérlet (érvényes a Tompa Miklós Társulat négy nagytermi előadásának
bemutatójára – 120 lej)
KÁNTORNÉ-nyugdíjasbérlet –
17 óra (érvényes a Tompa Miklós
Társulat négy nagytermi előadására
– 30 lej)
DELLY FERENC-nyugdíjasbérlet – 19 óra (érvényes a Tompa Miklós Társulat négy nagytermi
előadására – 30 lej)
Felhívjuk nézőink figyelmét,
hogy az idei évadtól kezdődően a
Kovács György-felnőttbérlet megszűnik. Helyét a 4, 6 vagy 8 egységes szabadbérletek veszik át.
Szabadbérletek
A bérletek nincsenek előre meghatározott dátumhoz, időponthoz
kötve, és nem helyre szólóak.
HARAG GYÖRGY-egyetemistabérlet (kedvezményes négy egységes
szabadbérlet – 30 lej)
BOLYAI JÁNOS-diákbérlet (kedvezményes négy egységes szabadbérlet – 30 lej)
KÖTELES SÁMUEL-pedagógusbérlet (kedvezményes négy egységes szabadbérlet – 40 lej)
ÚJ!
MOLTER KÁROLY-nyugdíjas
szabadbérlet (kedvezményes négy
egységes szabadbérlet – 30 lej)
4, 6 ÉS 8 EGYSÉGES SZABADBÉRLET (a bemutatók és vendégelőadások
kivételével
bármikor
felhasználhatók a Tompa Miklós Társulat repertoárján levő bármely előadás
megtekintésére – 60, 80 és 100 lej)
Az évad- és bérletajánlatról részletes tájékoztatás a színház honlapján
vagy személyesen augusztus 18-20.
között a Szféra – Kortárs Művészeti
Műhely, illetve augusztus 24-27. között a Vásárhelyi Forgatag keretében
felállított színházi standnál.
A színház tájékoztatja az előző
évad bérleteinek tulajdonosait, hogy
bérleteiket 2017. szeptember 30-ig
újíthatják meg. (pr.titkárság)

Augusztus 26-án és 27-én
ötödik alkalommal tartanak
találkozót a iaşi-i egyetemeken végzett magyar véndiákok.
A
találkozónak
a
szovátai patakmajori kemping ad otthont, ahová az
együvé tartozás és a közös
emlékek jegyében minden
egykori diákot szeretettel
várnak. A tervezett eseményről Puskás Attila Barna főszervező,
egykori
véndiák
számolt be lapunknak azzal a
céllal, hogy minél több egykori iaşi-i diákhoz eljusson az
információ.

Bérletváltás a Marosvásárhelyi
Nemzeti Színház új évadára

Mesélő gyerekek táboroztak a Nyárádmentén

Karácsonyi történeteket jutalmaztak

Nyolcadik alkalommal szerveztek nyári jutalomtábort
azoknak az erdélyi gyermekeknek, akik a legszebben
mesélnek a karácsonyról.
Idén kéttucatnyian érkeztek
a Nyárádmentére szórakozni
és tanulni.

Gligor Róbert László

Meleg Adina nagyváradi tanítónő 2009-ben csatlakozott Jánosi
Anita szerkesztőhöz, együtt hirdettek városszintű fogalmazásversenyt, hogy majd a legjobb
írásokat felolvassák egy nagyváradi keresztény rádióadás magyar
nyelvű gyermekműsorában. Mivel
a hirdetés az interneten is megjelent, néhány órán belül nemcsak
Bihar megyéből, hanem egész Erdélyből jelentkeztek gyerekek. A
verseny témája „egy igazi karácsony” volt, hogy a gyerekek is elgondolkozzanak az ünnep lényegén,
mert az mára kezdi elveszíteni üzenetét. Mivel akkor nyolc megyéből
kétszáznál több írás érkezett, folytatásra sarkallta őket, kapcsolatba
léptek lelkészekkel, pedagógusokkal, a következő évben pedig Az
első karácsony címmel hirdettek
versenyt, amelyre már ötszáznál is
több fogalmazás érkezett. A verseny azóta állandósult, és évente
több mint kétszáz gyerek fogalmazza meg gondolatait. A téma
mindig a karácsonyhoz kapcsolódik, a benevezőknek olyanokról
kell írniuk, mint az igazi ajándék,

a születéstörténet szereplőinek
vagy épp Betlehemnek a „bőrébe
bújva” kell mesélniük, de arról is
írtak, hogyan tapasztalták meg
Isten jelenlétét, vagy hogy milyen
lenne a világ, ha Jézus nem születik meg.
Első évben könyvjutalmat kaptak a legjobbak, a másodikban a
leginkább kitűnt gyerek hargitai
keresztény táborba mehetett, a többiek egy virágvasárnapi nagyváradi
városnézést
kaptak
jutalomként, de olyan ajándékon
gondolkodtak, amelynek mindenki
örülne. Egy székelyföldi útjuk
során kapcsolatba kerültek Maros
megyei személyekkel, és Simon
András tanár ajánlotta fel, hogy
szervez egy nomád jutalomtábort
ezeknek a gyerekeknek. Így 2012
óta, egy év kivételével, Jobbágyfalván szervezik meg a tábort hat
korosztály első három legjobb fogalmazójának, de csatlakoznak fizetés ellenében olyanok is, akik
már előzőleg részt vettek, vagy elhozzák ismerőseiket is a résztvevők. Bár tavaly úgy tűnt, hogy
támogatás híján további táborozás
nem lesz, hiszen a szervezők és segítők zsebéből erre már nem futotta, idén mégis váratlanul kaptak
egy jelentősebb adományt Amerikából, így ismét örömet szerezhettek a gyerekeknek – mesélte el az
előzményeket Adina.
Sűrű, tartalmas program
A táborok programjában minden
évben szerepel lovaglás, íjászat,
botvívás, ostorhasználat, a délelőt-

töket ez tölti ki, de van reggeli áhítat keresztény témában és bibliatanulmányozás is. A téma adott, az
500 éves reformáció, azon belül a
múlt hét témája a szuperhősök
volt, azaz egy-egy bibliai személyiség (Gedeon, Jósiás, Jeremiás,
Mária Magdolna, az első keresztények) életét tanulmányozzák és
dolgozzák fel, hogy a gyerekek is
megtapasztalják: nem kell filmsztárnak lenni, hogy valaki hőssé
váljon, hanem van lehetőségünk,
hogy jellemünk fejlesztése által,
Isten tervei szerinti emberekké
válva, boldog életet élhessünk. Délutánonként csendes, de aktív pihenést tartottak, fürödtek a Nyárádban,
csapatfeladatokon dolgoztak, olvastak, ajándékokat készítettek, teszteket
oldottak,
kincskeresőt
játszottak a reformáció kapcsán,
Sztárai, Luther, Kálvin és Lorántffy Zsuzsanna életével ismerkedtek, ezekről plakátokat is
készítettek. Vacsora után egy-egy
meghívott lelkész tartott előadást,
vagy a nagyobbak meséltek személyes megtapasztalásaikról, történeteket olvastak fel, s lefekvés
előtt lámpajáték, tábortűz is volt. A
kedden kezdődött és vasárnapig
zajló táborban 24 gyerek vett részt
Bihar és Szilágy megyéből, volt
egy nyárdmenti gyerek is, de a székelyföldiek nem tudtak eljönni.
Könyvet adtak ki
Idén a szervezőknek sikerült egy
kötetet kiadniuk Betlehem mesél
címmel, amely az eddigi legjobb
fogalmazásokat
tartalmazza.
Meleg Adina szerint nem volt
könnyű
több
mint száz írásból
kiválasztani harmincegyet, de a
táborban
már
kézbe vehették,
olvashatták
a
gyerekek. Emellett történelmi,
irodalmi és vallásos tárgyú könyveket, atlaszokat,
lexikonokat is
hoztak, amelyeket bárki olvasgathatott vagy
felhasználhatott a
tesztek, munkafüzeti feladatok
megoldásánál.
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40 esztendeje halt meg Elvis Presley

Negyven éve, 1977. augusztus 16-án
halt meg a rock and roll Királya, Elvis
Presley, minden idők egyik legnagyobb hatású és legsikeresebb előadóművésze, akinek népszerűsége
halála után sem csökkent.

Mississippi államban, Tupelo városában
született 1935. január 8-án Elvis Aaron Presley néven. Szegény és vallásos munkáscsaládban nőtt fel, sokat költöztek, mígnem
tizenhárom éves korában Memphisben állapodtak meg. A blues és a vallásos gospel zene
bűvöletében felnövő fiú első gitárját tizenegy
évesen kapta anyjától, néhány évvel később
megnyerte középiskolájában a tehetségkutató
versenyt. Továbbtanulásra nem is gondolhatott, érettségi után minden munkát elvállalt,
de zenei álmait nem adta fel.
1953-ban nyitott be Sam Philips Sun stúdiójába, a legenda szerint azért, hogy egy kislemezzel lepje meg édesanyját. A jó fülű
tulajdonos felfigyelt a „fekete” hangú, jóképű
fehér fiatalemberre, akivel 1954. június 26án felvette a That’s All Right című számot –
sokan ezt tekintik a rock and roll születésnapjának. Karrierje igazán 1955-ben indult be,
amikor Tom Parker „ezredes” vette szárnyai
alá, és szinte hónapok alatt világsztárt faragott belőle. Aminek persze megvolt az ára: az
Elvis bevételeiből szokatlanul nagy részese-

Forrás: Vagalume

dést kikötő menedzser inkább a saját, mint
pártfogoltja érdekeit nézte, sokak szerint kiszipolyozta az énekest. (Parker állítólag Elvis
halála után, amikor megkérdezték, mihez
kezd most, azt válaszolta: „Menedzselem tovább...”)
Mindenesetre Parker intézte el, hogy az
RCA lemezcég rekordösszegért, 35 ezer dollárért szerződtesse a huszonegy
éves ifjút, akinek 1956-ban
megjelent debütáló albuma első
rock and roll lemezként vezette
az amerikai listát. Elvis televíziós szereplései ma már elképzelhetetlen vihart kavartak, a
konzervatív lapok mélypontról,
botrányról cikkeztek. Az idősebb korosztályt különösen erotikus csípőmozgása ingerelte (a
kamerák sokszor csak deréktól
felfelé mutathatták), ugyanakkor akadt fellépése, amelyet a
teljes amerikai lakosság egyharmada, a tévénézők 80 százaléka
nézett. Elvis két év alatt nemzedéki bálvány, a lázadás jelképe
Forrás: Daily Express lett, de a szórakoztatóipar – me-

Négy évre elhallgat a Big Ben

Felújítás miatt négy évre elhallgat a Big
Ben, London egyik jelképe. A parlament óratornyának nagyharangja augusztus 21-én délben szólal meg egy ideig utoljára. Kivételes
alkalmakkor, például az új év beköszöntekor
a munkálatok alatt is elüti majd az órát, de a
briteknek és a Londonba látogató turistáknak
nélkülözniük kell a jól ismert, E-hangú játékot.
A nagyharangot négy kisebb segíti, ezek szólalnak meg 15 percenként.
A 13,7 tonnás harang csaknem minden
órában megkondult az elmúlt 157 évben.
Legutóbb 2007-ben, azelőtt pedig 1983 és
1985 között hallgatott, karbantartás miatt.
Mostani elnémulása a szintén Big Benként
emlegetett, hivatalosan azonban II. Erzsébet
után elnevezett torony és az óra felújítása
miatt válik szükségessé – emlékeztetett hétfőn Steve Jaggs, a nagyóra őre.
Az Egyesült Királyság parlamentjének a
Temze folyó partján álló épülete a világörökség része, és rendkívül népszerű a Londonba
látogatók körében. Egyesek szerint a 96 méteres Erzsébet-torony a legtöbbet fényképezett turistalátványosság a szigetországban.
Steve Jaggs mindenkit arra biztatott, hogy au-

gusztus 21-én délben menjen el a Parlament
Square-re, és hallgassa meg a nagyharang
hosszú ideig utolsó játékát.
Az 1856-ban épült torony felújítása halaszthatatlanná vált, az összességében 30 millió fontos projektet tavaly jelentették be, és a
munkálatok már meg is kezdődtek, a Big Ben
félig fel van állványozva.
Az 1859-ben elhelyezett órát is alapos
vizsgálatnak vetik alá: minden egyes fogaskerekét ellenőrzik, és ha kell, felújítják. Mind
a négy számlapját megtisztítják és megjavítják, fémkeretüket megújítják.
Az órát januárban állítják le, de a számlapok egyike a felújítás alatt is mindig mutatni
fogja a pontos időt.
Érdekesség, hogy az óra a tervek szerint a
felújítása után sokkal inkább fogja tükrözni
az Augustus Pugin által készített eredeti terveket. A keretek a mostani fekete-arany színüket ugyanis az 1980-as években nyerték el.
Építészettörténészek most azon fáradoznak,
hogy visszaadják a számlapok keretének eredeti, vélhetően zöld és arany színét, amelyet
néhányak szerint az 1930-as évekig királykék
is tarkított. (MTI)

nedzserének kevéssé áldásos közreműködésével – gyorsan bedarálta.
Elvis 1958-ban a média figyelmétől
övezve bevonult katonának, a kétéves
nyugat-németországi szolgálatból azonban már a mindenki számára kedvelhető
„all-American boy” tért vissza. Repertoárjára érzelmes slágereket vett fel, bugyuta, egy kaptafára készült filmek
tucatjaiban alakított szívtipró srácokat.
Csak 1968-ban, hét év szünet után énekelt ismét élőben – a tévéközvetítést világszerte százmilliók látták, s néhány
évig a régi Elvis énekelt a színpadon.
Aztán megint visszavonult, elzárkózott a
világtól. Házassága megromlott, 1973ban elváltak, lánya felügyeleti jogát felesége, Priscilla Presley kapta meg.
Magánéleti problémái miatt a drogok és
nyugtatók rabjává vált. Vészesen elhízott, egyre ritkább fellépésein már csak
karikatúrája volt korábbi önmagának,
utolsó koncertjét 1977 júniusában Indianapolisban adta.
Az alig negyvenkét éves énekest
1977. augusztus 16-án reggel holtan találták Gracelandnek nevezett memphisi
otthonában. A hivatalos vizsgálat szerint
drogtúladagolással összefüggő szívroham végzett vele, egy nappal azelőtt,
hogy turnéra kellett volna indulnia. Halálhíre mindent háttérbe szorított, az
ugyanaznap elhunyt Maria Callas szinte csak
mínuszos híreket kapott a lapokban. Pályafutása során három Grammy-díjat nyert (érdekes módon nem rock and roll, hanem
gospel-felvételeiért), 18 listavezető dala volt,
149 számát jegyezték a listán, olyan slágerek
fűződnek a nevéhez, mint a Jailhouse Rock,
a Hound Dog, a Heartbreak Hotel, a Don’t Be
Cruel, az Are You Lonesome Tonight és még
hosszan lehetne sorolni.
Kultusza halála után sem hagyott alább,
Graceland ma is búcsújáró hely, dalait latinul
és sumer nyelven is elénekelték, szendvicset
is elneveztek róla: a nagyétkű énekes által
kedvelt mogyoróvajas kenyérszeletek között
sült baconszalonna és banán lapul. Elvis
1986-ban az elsők között került be a Rock Dicsőségcsarnokába, kétszáznál is több albumából becslések szerint egymilliárd példány is
elkelhetett, ezzel minden idők legsikeresebb
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Szerkesztette: Antalfi Imola

Forrás: Getty Images

előadóművésze. Napjainkban is a legtöbbet
kereső holt hírességek között van, s még tavaly is egymillió lemeze kelt el. Senki máshoz nem hasonlítható hatást gyakorolt a
populáris kultúrára és a rockzenére, de a
countryra és a gospelre is. Segített ledönteni
a fekete és a fehér zene közti korlátokat, John
Lennon szavai szerint „Elvis előtt nem volt
semmi”. Számtalan, nem mindig korrekt
könyv, cikk jelent meg róla, mindez azonban
nem csorbítja legendáját. Rajongói (akik még
egyházat is alapítottak) komolyan hiszik,
hogy Elvis él vagy legalábbis feltámadt. Életéről 2005-ben tévésorozat is készült, amelyben az énekest Jonathan Rhys-Meyers
személyesítette meg. Halála napján különösen sok rajongója keresi fel egykori otthonát,
ahol gyertyás virrasztást is tartanak, az eseményen részt vesz Elvis egykori felesége,
Priscilla is. (MTI)

Forrás: Visit London
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Kiss Székely Zoltán

Felséges hónapunk augusztus. Névadója Augustus, az első római császár, éppen 2003 éve
halt meg, hónapja 19. napján.
934 éve I. László a székesfehérvári bazilikában
szentté avatta az 1038-ban meghalt I. István királyt. Szent László uralkodása idején az I. István
által minden évben Nagyboldogasszony napján,
augusztus 15-én tartott törvénynapokat áttetette
augusztus 20-ra. S e nap vált 1342-től, Nagy
Lajos uralkodásától kezdve a keresztény magyar
államalapítás napjává.
Méhraj duruzsol a fák közt, fű alól
Fürjek dala szól tó partján.
Sok száz búzakalász érik, hajlik,
Táncol ragyogó fénypartján.

Lengő gabonánk szépen gyarapodik,
Kedvünk magasodik, égig száll.
Szántunk, aratunk tenger a dolgunk,
A virág, a gyümölcs békét vár.(…)

Régi dalárdai emlék. Weöres Sándor Békedalát még Kodály Zoltán zenésítette meg.
Ma három folyó mellé tervezem utamat, kedves
Olvasóm. Ha időd engedi, tarts velem!
A szorgalom jelképei a nyári rekkentő delet
előzve látogatják reggelente anyósom virágoskertjében Abosfalván a törökkontyok méhlegelőit.
Talán éppen a szomszédba viszik majd nektárés pollenterhüket, Gedő János udvarába, Pócsfalvára. Utoljára méhest közelről barátom, a nyugdíjas magyartanár kertudvarában láttam. Az

augusztusi kánikulában, gondolom, most is méhei
közt tesz-vesz, vagy tán éppen Vergilius Bucolicáit olvasva telleti a szomorú-lassú időt az elárvult
Redánc alatt.
A Kis-Küküllő völgyéből ugrásnyira – Orbán
Balázs szavával – a Székelyföldnek ugyan legkisebb, de legragaszkodóbb folyója éppen nem zavaros.
Zavaros a Nyárád, nem akar megszállni,
Haragszik a rózsám nem akar szólani,
Majd megszáll a Nyárád s a lovam megissza,
Ha megbékélsz rózsám hozzám gyere vissza.

A Nyárád mindig csak a régi, önmaga által alkotott mederben mulat, anélkül, hogy legkevésbé
zabolázva, megrégulázva lenne – írta volt szülőföldjéről Benkő Samu A táj és az emberek-ben.
A pusztító és egyben megtermékenyítő szőke
Nyárád, Murokország Nílusa, a Mezőhavas alól
indulva, ma már megzabolázva eregél a Maros
felé. Ezt örököltük.
Téged örököltelek s már
mindegy is ki és mit beszél,
számomra eleven úgy vagy,
mint anyám tekintete:
nem a szemek gömbje,
de a féltés titkai,
nem a kitépett és
bevarrt könyvlapok,
nem az íróasztalok
tévesztett történelme,
nem az izgága
paragrafusjelek,
nem a számok
kataszter-káosza,
nem a közülünk
kivált mindentudók
s nem a hogy-kerültekközénk prókátorok.

– írja a Nyárádszeredában született, Debrecenben élő fiatal költő, Csíki András, a Téged örököltelek című versében –
Nem! Én téged örököltelek
Nyárád feletti égbolt,
nagyapám vésőnyomát
a székelykapuk indáiban,
versek csengését és
tanulságát meséknek,
nem telekkönyvet és pecsétet,
de kertvéget és vajasalma-fát,
temetőoldalt, kocsidöglesztőt,
és hűséget, mibe belepusztulok.

Nagy Imre szalmakalapjai alatt

Lendüljünk át a Hargitán az Olt mellé, egy csíkzsögödi fatornácos parasztház udvarára. 41 éve,
.1976. augusztus 22-én innen költözött a bő fény
forrásainak képbe álmodója, Nagy Imre örökre
odaátra.

Törökkontyok méhlegelője

Három egymásba nyitható szoba, s az 1963ban hozzátoldott műterem. Napi hat óra festőmunka, már túl a nyolcvanon. Akkor mondta volt,
hogy ha az Úristen még hét évvel megajándékozná, minden vonalában, színében ki tudná teljesíteni önmagát. Három évet kapott hozzá. Nem
e három, de kétszer harminc év alatt építette fel a
székelység lelkét, sorsát, küzdelmeit vállaló posztimpresszionista plen-air festészetét. Eredeti látásmódja, színvilága, formaművészete sajátságos
képlete az erdélyi festőművészetnek.
Korán felismerte a fametszet, a színek nélkül
mágikus tisztaságú ábrázolás lehetőségeit is. Legsikeresebb tusrajzsorozata az Erdélyi Helikon tagjairól készült.
Szülőháza kertjébe 1973-ban épült a galéria, a
festőművész 80. születésnapjának tiszteletére.
Az épület Nagy Imre halála után képeinek állandó kiállítóhelye. Ma már zarándokhely. Alkotásainak Csíkszereda, Sepsiszentgyörgy,
Budapest, Kolozsvár, London, Bukarest, Székelyudvarhely, Nagyszeben, Székelykeresztúr,
Kecskemét, Velence, Zürich, Berlin, Prága,
Nürnberg, Brassó múzeumai is helyet adnak. S
negyvennégy vásznát Marosvásárhely városának ajándékozta, ebből jött létre a vásárhelyi
Nagy Imre-képtár.
„A színeket nem felfokozom – hanem – megpróbálom a természetet utolérni. Ritkán jelentkezik
abba a ruházatba. Ezt kell kilesni, felfogni – no és
megcsinálni. Aki a természetet elhagyta, ott is
hagyhatta, mert nem is volt benne…” – vallotta.
A festőművész hamvait a műterem külső falában helyezték el 1976 augusztusában. A szülőházban személyes dolgai, használati tárgyai,
bútorai, könyvei láthatók, többek közt az utolsó két
ceruzarajz önarcképe, az egyik festőállványon fél-

bemaradt kompozíció, az egyik sarokban horgászbotja, a másikban síléce. S a másik festőállványon
a szalmakalapok.
A legszabadabb festő volt, nem függött senkitől.
Háziszőttesben járt, saját földje terményeit ette. A
földtől megválni nem akart, de festés, rajzolás nélkül sem tudott élni.
Sütő András írta róla: „Nagy Imre égő csipkebokraiból... sugárzik tudatunkba az elkötelezett
művész összegzése: Íme, a föld, az ég, a pisztrángos patak, az erdő; az ember, akinek sorsában
osztozom...”
Kiválóan ismerte a természetet, nemcsak
a növényzetet, hanem az állatvilágot is. Előszeretettel ábrázolt állatokat emberközelségben.
A tájba helyezve festette meg az embereket is. A balladai hangulat és mesékbe oltott
szépség – ebben a pontban találkozott művészete
a Tamási Áronéval.
Ezt érezte meg Tompa László, amikor Lófürösztés című versének befejező soraiban nevüket
összekapcsolta:
S én nem tudom a sorsot, mit tartogat még
ezutánra,
E végzetes ég alatt lesz-e még öröm?
De tudok annyit, hogy ha öröm helyett
Tüzes mennykövek szakadnak is itt le,
– Míg gyászosan évek százai húznak el –
Ők örömtelenül is, ha kínba tébolyodottan:
Itt fognak állani örökké, – hogy Imre szorítja,
Áron pedig... Áron nem hagyja magát!
Méhekkel üzenő Kis-Küküllő, vajasalmát érlelő
Nyárád, lófürösztő Olt üzenetével érkezve, maradok kiváló tisztelettel.
Kelt 2017-ben, új kenyér havában, Szent Ilona
napján

A Harry Potter-láz a vadon élő baglyok vesztét okozhatja Akció a fehér gólyák
Ázsiában
megmentésére

A Harry Potter-könyvek és
filmek, különösen Hedvig, az
ifjú varázslótanonc hóbaglya
iránti rajongás komolyan fenyegeti a vadon élő baglyokat az
ázsiai országokban, ahol az elmúlt évtizedben jelentősen fellendült a ragadozó madarak
illegális kereskedelme.
Az Oxford Brookes Egyetemen dolgozó Vincent Nijman és
Anna Nekaris szerint míg az
első Harry Potter-film 2001-es

Forrás: birminghammail.co.uk

megjelenésekor még csupán néhány száz baglyot adtak el az indonéziai madárpiacokon, addig
ez a szám 2016-ra már több
mint 13 ezerre nőtt.
Az állatok ára átszámítva 1030 dollár között mozog, amelyet
a középosztálybeli családok
többsége megengedhet magának – írta a The Guardian című
brit napilap internetes kiadása.
A madarak iránti kereslet
megnövekedése azért különösen

aggasztó, mert az eladásra kínált
példányok szinte mindegyikét a
vadonból fogják be.
„A baglyok háziállatként tartásának népszerűsége olyan méreteket öltött mára Indonéziában,
hogy veszélyeztetheti a kisebb
populációjú fajokat” – húzták alá
a szakemberek a Global Ecology and Conservation című folyóirat aktuális számában közölt
tanulmányukban.
A kutatók szerint a baglyoknak fel kellene kerülniük az indonéziai
védett
madarak
listájára, mert bár aranyosan
mutatnak a piacon, általában
hamar elpusztulnak, ha kiszakítják őket természetes élőhelyükről – hangsúlyozták.
Indonézián kívül számos más
országban is jelentősen megnőtt
a baglyok iránti kereslet az elmúlt évtizedekben, amit ugyancsak a Harry Potter-könyvek és
filmek népszerűségével magyaráznak.
„A Harry Potter-sorozaton
felbuzdulva még a középosztálybeli városi családokban is
felütötte a fejét az a különös

vágy, hogy baglyokkal ajándékozzák meg a gyerekeket” –
mondta Dzsairam Rames indiai
képviselő.
A Harry Potter-jelenség és a
baglyok iránti kereslet megnövekedése közötti kapcsolatot
ugyan nem lehet egyértelműen
bizonyítani, de sok a közvetett
bizonyíték.
A baglyokat hajdanán burung
hantunak hívták maláj nyelven,
ma már azonban burung Harry
Potter, vagyis Harry Potter-madarakként emlegetik őket.
Maga J.K. Rowling is elítéli,
hogy a baglyokat háziállatként
tartsák, és ennek hangot is adott
az első Harry Potter-film nagybritanniai megjelenését követően,
amikor
a
helyi
madármenhelyek arról számoltak be, hogy jelentősen megnőtt
a magára hagyott „házi baglyok” száma a szigetországban.
A természetvédők ugyanakkor arra is rámutattak, hogy Indiában gyakran feláldozzák a
baglyokat, mert gyógyító hatást tulajdonítanak nekik.
(MTI)

Akciót indított a hortobágyi Madárkórház Alapítvány a madármentésben is részt vevő állatvédő civil szervezetek, valamint hivatalos
mentőhelyek számára, hogy az általuk mentett
fehér gólyákat megfelelően felkészítve indíthassák el afrikai útjukra – közölte az alapítvány hétfőn az MTI-vel.
Az idén nevelkedett, fiatal gólyák ezekben a
napokban hagyják el a fészküket és indulnak el
afrikai telelőhelyük felé. Életük ezen szakasza tapasztalatlanságukból adódóan különösen veszélyes számukra. A Madárkórház Alapítvány
akciója lehetőséget ad a madármentéssel foglalkozó intézmények és magánszemélyek számára,
hogy nevelt, vagy gyógyult gólyáikat szabadon
eresztés előtt még időben felkészíthessék a leggyakrabban előforduló veszélyforrás, a halált is okozó
villanyoszlopok és légvezetékek elkerülésére.
Az egyedeket az alapítvány egy erre a célra kijelölt röpdében fogadja, ahol megtalálható
mindaz a hatás, amely a természetben is éri a madarakat.
Mint írják, a felkészítés már egy-két nap eltelte után is sikeres lehet, de ajánlatos a felkészítést a gólyák telelőhelyükre való indulásáig
folytatni. A program sikerességét egyedenként
külön-külön is megfigyelik az alapítvány munkatársai – írták a tájékoztatóban.
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Budapesti mozaikok (I.)

Életmentők a vár alatt

Sziget

tizedekben védelmi gyakorlatok, a 2000-es
évek első felében alkalmi színházi előadások
színhelyéül is szolgált. 2007-ben újították fel a
Hadtörténeti Intézet és Múzeum kezdeményezésére. Állandó kiállítótérként 2008-tól működik, két évvel később pedig megkapta a
közérdekű muzeális gyűjteményi besorolást.
Az intézmény történetét bővebben a virtuális
látogatók is megtalálhatják a www.sziklakorhaz.eu honlapon. Az élmény azonban élőben az
Nagy Székely Ildikó
igazi.
– Nem lesz melegük – figyelmeztet a múzeA létesítmény a vár alatti, mintegy 10 kilométer hosszú barlangrendszerben született a umi tér bejáratánál a kedves arcú, információkmásodik világháború idején. A negyvenes évek ban gazdag, pergős előadását humorral
első felében légókórházként működött, ahol a fűszerező túravezető. Aztán indulunk is előre a
vári lakosok és tisztviselők orvosi ellátását biz- szűk folyosókon, ahol először a Budapest osttosították. Első kiépített területe ezt megelőzően roma című kiállítást tekintjük meg. Megszűnik
riasztóközpontként funkcionált. Székesfőváros a jelen, 1944–45 Budapestjének utcáin járunk.
Látjuk a házról házra ostSebészeti Szükségkórház
A magyar főváros nyári arcát körvo- romlott, feldúlt fővárost,
néven 1944 februárjában
nyílt meg. Sok ezer ka- nalazza, színeket, hangulatokat villant az égő hidakat, az épületona és civil köszönhette fel rövid sorozatunk. A teljesség igénye tek romjait, aztán a kóréletét az itt dolgozó orvo- nélkül vonultat fel pillanatokat a júliusi termek tűnnek fel, a
nővéreknek. Budapesről, mindössze annyit, ameny- kényelmetlen vaságyak,
soknak,
1945-ben bezárták, ezt nyit egy egyhetes kirándulás során lát- amelyekben hármasával
követően, 1948-ig egy hatatlan élménybőröndjébe gyűjthet, és fekszenek a sebesültek.
(Utólag, a wikipédiát
magáncég, a Vírus Oltó- hazacipelhet az utazó.
böngészve, tudtam meg,
anyagtermelő
Intézet
vette bérbe, amelynek elsődleges célja a háború hogy Magyarország legnagyobb viaszfigura-kiután elterjedő kiütéses tífusz elleni oltóanyag állítása ez.) Korabeli gyógyászati eszközök,
gyártása volt. 1956-ban forradalmi kórházként kötszerláda, orvosi vizsgáló és a polgári védeműködött, vezetője ebben az időszakban a lem eszközei, megannyi gázmaszk vonzza maJános Kórház kiváló sebésze, dr. Máthé András gához a tekintetet. A mindennapok hőseiről szól
volt. 1958–62 között átépítették és kibővítették, ez a kiállítás, ezt – az egyébként hasznos és élhogy vegyi vagy atomtámadás esetén is mene- vezetes – kísérőszöveg nélkül is tudjuk, érezdéket nyújtson. A haditechnikai fejlődés miatt zük.
már az 1960-as évek végére elavult lett, de to- Az iszonyat termében
A továbbiakban érzékenyebb idegzetűeknek
vábbra sem szüntették meg. Megbízott kezelője
a János Kórház maradt, a Polgári Védelem semmiképpen sem ajánlatos fordulatot vesz a
pedig raktárként használta. Az elkövetkező év- bemutató. Erre az idegenvezető is figyelmeztet,
a látogatók többsége azonban
(ahogy mi is) valószínűleg éppen
az elkövetkező percekért lépett
be a föld alatti kiállítótérbe.
Az Én lettem a halál, a világok
pusztítója nevű kiállítás a japán
Hiroshima Peace Memorial Museum közreműködésével jött
létre. Az atomfegyverek bevetésének borzalmaira hívja fel a figyelmet az elrettentés helyett a
szemléltetés eszközeivel. Egyebek mellett olyan eredeti, megrongálódott tárgyak várják itt a
látogatót, amelyek az 1945-ös hirosimai és nagaszaki atomtámadást követően megmaradtak. Egy
japán kislány uzsonnásdobozán,
a megégett rizsszemeken időzik
sokáig a tekintetem. Számomra
ez a legmegdöbbentőbb mozaikdarab az Európában egyedinek
számító kiállításból, amelyet október végéig még megtekinthetForrás: Wikipédia nek a Budapestre látogatók.
A budapesti nyárban igazi oázisként
hatnak a hűvös múzeumi terek. Aki
azonban nem kimondottan testi, lelki
felüdülésre, esztétikai élményre, hanem
– akár sokkoló – időutazásra vágyik,
legjobb, ha a budai vár alatt található
Sziklakórház Atombunker Múzeum felé
veszi az irányt.
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Mintegy 450 ezren szórakoztak
az idei fesztiválon

Az idei, 25. Sziget fesztiválon is nagyon sokan,
mintegy 450 ezren szórakoztak. Gerendai Károly
főszervező és Kádár
Tamás cégvezető a keddi
záróestén az MTI-nek azt
mondta, a visszaesés a tavalyi adatokhoz képest általános európai tendencia,
ugyanakkor a Sziget idei
zenei felhozatalának öszszeállítása nem a legszerencsésebben alakult.
A Sziget ezúttal is látványos end show-val, Dimitri Vegas és Like Mike A brit Birdy énekesnő koncertje a Hajógyári-szigeten a 25. Sziget fesztivál
tűzijátékkal körített dj-ko- utolsó napján. MTI Fotó: Mohai Balázs
certjével ért véget.
évig a Sziget zenei irányultsága egy un„Idén két telt házas napunk volt: a nyitó derground kultúrkört képviselt, és másról
mínusz egyedik nap, amikor Pink lépett fel, szólt a mainstream, mint most. Hozzátette:
illetve a szombat, amikor Macklemore és amint a Sziget a hazai színtérről kilépett a
Ryan Lewis volt a fő attrakció a nagyszín- nemzetközi porondra, ki kellett szolgálnia
padon. A várható 450 ezres összlátogató- – elsősorban a nagyszínpad kínálatával – a
szám mintegy tízszázalékos csökkenést látogatók többségének ízlését.
mutat a tavalyi rekordadathoz, a 496 ezer„A Sziget értékrendje, kulturális iráhez képest” – mondta kedden este Kádár nyultsága nem került veszélybe azzal, hogy
Tamás cégvezető.
a Providence Equity Partners amerikai beHozzátette: a csökkenés ellenére bíznak fektető idén év elején a Sziget Kulturális
abban, hogy idén is több százmilliós bevé- Szervezőiroda többségi, 70 százalékos tutellel zár a Sziget Kft. Kiemelte, hogy bár lajdonosa lett. A befektető cég a mostani
néhány tervezett előadót nem tudtak el- stáb szakmai tapasztalatainak felhasználávinni a fesztiválra, a koncertek körül min- sával biztosít lehetőséget a további bővüden rendben volt, „hacsak nem számítjuk, lésre, és ez független attól, hogy jövőre
hogy Macklemore-t a fellépése után a ve- már nem én leszek a középpontban, és a
seköveivel kórházba kellett szállítani”.
háttérbe vonulok” – hangsúlyozta Geren„Pink koncertje egészen különleges volt, dai Károly.
és kiemelném PJ Harvey fellépését is, hiHozzátette: az új tulajdonos is tisztában
szen a brit énekesnő első magyarországi van azzal, hogy a Szigetnek nincs más vákoncertjét adta. A nem zenei programok lasztása, mint még jobban megerősíteni
közül hatalmas sikere volt a cirkusz lenyű- azt, amiben egyedi, vagyis a nem zenei,
göző, látványos éjféli előadásainak, meg egyéb kulturális és művészeti programokell említenem a Magic Mirror sátorban az kat. „Ennek hasznát ugyan nem lehet közausztrál Limbo társulat artista, varietészerű vetlenül kimutatni, de ha ezek a programok
produkcióját, valamint az Art of Freedom nem lennének, a francia, holland, ausztrál,
pályázat keretében megvalósult belga ter- olasz és a többi fiatal nem minket válaszvet is, amelynek keretében egy vécéajtón tana a sok európai fesztivál közül.”
keresztül lehetett belépni egy házibuliba”
Gerendai Károly azt mondta, furcsán
– mondta Kádár Tamás.
érzi magát, hogy saját döntése nyomán 25
Hangsúlyozta, hogy problémák és zava- év után kivonul a Szigetből. Hozzátette: sirok nélkül zajlott le a jubileumi fesztivál, került kinevelni egy olyan csapatot,
kevesebb bűncselekmény és baleset tör- amelyre rá meri bízni az ügymenetet, mástént, mint korábban.
részt úgy érzi, személyes ambíciói a SziGerendai Károly főszervező az MTI-nek gettel kapcsolatban kezdenek alábbhagyni,
elmondta: olyan programot szeretett volna nincs már eléggé képben. „Viszont most
az idei Szigetre, amelyben kiegyenlítetten lesz időm foglalkozni a családommal és
„Sziget-kompatibilis”, izgalmas zenekarok sok más dologgal.”
vannak, nem pedig egy-egy kiemelkedő
Az idei Szigetre több hollywoodi sztár
név.
is ellátogatott, köztük Ashton Kutcher, aki
A főszervező emlékeztetett arra, hogy az a vizes vébé után a fesztiválon szórakozott
1993-as induláskor és utána is jó néhány feleségével, Mila Kunisszal. (MTI)

A turisták inváziójától tartanak a horvátországi Vis szigetén

A turisták inváziójától tartanak a horvátországi Vis szigetén a helybeliek,
miután ott forgatják a Mamma Mia 2.
részét – közölte a Jutarnji List című
horvát napilap.

A lakosok attól félnek, hogy a szigetet ellepik a turisták, és az ingatlanárak is duplájára nőnek. Az Adriai-tenger dalmáciai
részén, a szárazföldtől 44 kilométerre elterülő
Vis szigetének kétezer lakosa van, nyáron
pedig 12-15 ezer turista nyaral ott.
A Stiniva-öböl, Európa egyik legszebb
strandja már nem látszik a hajóktól, amelyek
kikötnek előtte, és ugyanez a helyezet a Vis
szigettől öt kilométerre fekvő Bisevo-szigeten lévő Kék Barlanggal (Modra spilja) is,
ahol már korlátozni kellene a látogatók számát – panaszkodtak a helyiek. Figyelmeztettek arra is, hogy az ivóvízellátás is
korlátozott, főleg, ha nagy a szárazság, mint
idén.
Bogoljub Mitrakovic, Komiza város turisztikai szövetségének igazgatója szerint
minden reklám jól jön Visnek, és majd kiderül, hogy annak negatív vagy pozitív hatása
lesz. Mint mondta: jelenleg 4000 férőhellyel
rendelkezik a sziget és három szállodával, de
mindhárom csődeljárás alatt áll. Úgy vélte, a
hírnév befektetőket vonzhat a szállodaiparba,
és növekedhet a szálláshelyek minősége és
kapacitása.

Itt forgatják a Mamma Mia 2. részét

Vis városában 496 ezer eurót kérnek egy
felújított házért, egy hatszobás ház a város
központjában akár 698 ezer euróba is kerülhet. Amennyiben felkapják a helyet külföldi
turisták, a nagy kereslet miatt a duplájára
szökhetnek az ingatlanárak, és egy kőből készült romházért 180 ezer eurót is elkérhetnek,
miközben jelenlegi áruk 80 ezer euró.
A Jutarnji List szerint a Mamma Mia első
forgatási helyszíne, a görög Szkopelosz szi-

gete, a film bemutatása után óriási népszerűségre tett szert. Megnőtt a kereslet a szállások
és az ingatlanok iránt, és az addig majdnem
ismeretlen sziget Rodosszal, Míkonosszal és
Korfuval vette fel a versenyt. 2008-tól Szkopeloszon évente 15 százalékkal nőtt a turisták száma, az ingatlanárak az egekbe
szöktek, az éttermek kínálata 50 százalékkal
drágult, és drágábbak lettek az élelmiszerek
is a boltokban – írta a lap. Visre közben már

titokban megérkeztek a stáb tagjai, akik
majd a forgatási helyszíneket építik meg,
összesen 700 ember számára foglaltak szállást és rendeltek étkezést a szigeten a film
készítői.
Szeptemberben érkeznek a Mamma Mia,
Here We Go Again című második rész főszereplői is: többek között az Oscar-díjas Meryl
Streep, Amanda Seyfried, Pierce Brosnan,
valamint Colin Firth. (MTI)
Forrás: Filmstars

PÁLYÁZATI
SZELVÉNY
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Biobazár

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

Megfejtések az augusztus 11-i számból:

Klasszikus (Ikrek): Dora Maar
Skandi: Látja, Mancika, hatvankilenc évig
gürcöltem, hogy méltó helyen fogadhassam.

A Kobak
könyvesbolt
ajánlata

Kapható
Marosvásárhelyen,
Győzelem tér
18. szám,
valamint online,
a www.bookyard.ro
webáruházban
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VÍZSZINTES: 1. Magyar festő, 100 éve halt meg (Tivadar). 10. Dalbetét. 11. Motor
forgórésze. 12. Nobel-díjas vegyész, 100 éve hunyt el (Adolf von). 17. Népszerűsítő
csillagász (György). 19. Japán drámai műfaj. 20. Templomi építmény. 21. Kohó mellékterméke. 22. Kézi számla. 23. Őstelefon-feltaláló (Johann Philippe). 24. Lekvár. 25. Korrövidítés. 26. Tabula ... (üres lap). 27. Tesz, helyez. 28. Eurázsiai határhegység. 30. Szerves
gyök. 32. Állat ehető belső részei. 35. Bársonyszerű szövet. 38. E nap. 40. Angol Anna.
41. Tajték. 43. Mi az hogy. 44. Fonalat erősítő. 46. Héber üdvözlet. 48. Isten (angol). 49.
Katonai tömb. 50. Téli sport. 51. Iráni lovas nép volt. 52. A szarka farka! 54. Sokoldalú
angol fizikus, 150 éve hunyt el.
FÜGGŐLEGES: 1. Biztonsági szerkezet. 2. Német személynévmás. 3. Csillám. 4.
Nobel-díjas osztrák fizikus (Wolfgang). 5. ... a gyümölcs (Steinbeck). 6. Nem (latin). 7.
Párosan nyit! 8. Vegyi kötésféle. 9. Jogtudós, MTA igazgatósági tag, 150 éve halt meg
(Albert, báró). 12. Olasz építész, szobrász, 150 éve lett öngyilkos (Francesco). 13. ...
iacta est (Caesar). 14. Erkölcstan. 15. Határtalan gyász! 16. Errefele! 18. Orosz autómárka.
21. Növényi rost. 22. Lassan sétál. 24. Ceruza. 26. Senki (francia). 28. Nagyasszony. 29.
Könnyelmű, üresfejű. 31. Rava páratlan! 33. Felvidéki magyar. 34. Turandot kérője. 36.
Nagyiék kedvence. 37. Író, irodalomszervező, 225 éve hunyt el (Gedeon, gróf). 39. ....
Hacsaturján, zeneszerző. 42. Dél-amerikai hajítófegyver. 45. Középen vetít! 46. Német
személynévmás. 47. Ilyen hamar? 50. Francia rt. 52. A nátrium vegyjele.
L.N.J.

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

q

q

című pályázat nyertesei:
LEFKOVITS SZIDóNIA,
Marosvásárhely, Kinizsi Pál u. 11. sz.
KIRÁLY DEZSŐ, Marosvásárhely,
Slatina u. 7. sz.
A pályázati rejtvény megfejtése:
JOHN CABOT; KANADA; MONTREAL;
TORONTó; VANCOUVER; LOGAN.
Kérjük a nyerteseket,
vegyék fel a kapcsolatot
Borbély Ernővel a 0742-828-647-es
telefonszámon.
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2

A megjelölt sorokban, oszlopokban szereplő helyes megfejtéseket augusztus 31ig 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.)

HEGYTETŐ

EGYEN!
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MűVÉSZI
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HATÁROZóRAG

763.

PÁLYÁZATI REJTVÉNY

VÍZSZINTES: 1. Folyadéktöltő eszköz – Tévékellék. 7. Alá – Láda belseje! 8. Meleg
évszak – Biliárdütő. 9. Nyílás – Az a tárgy. 11. Épületszárny – Kissé reng! 12. Egyházbér
– Amely ideig. 14. Megelégel – A kén és szén vegyjele. 15. Egyik testőr – Hajósok réme.
18. Gabonát levág – Közlemény az újságban. 19. Manilakender – Disputál, érvel. 22. A
szebbik nem – Kiejtett betű. 23. Csökken a víz szintje – Lábbeli alsó része. 25. Romlott
tojás jelzője – Szovjet Állambiztonsági Bizottság (volt). 27. Kocsma része – Ötórai ital.
28. Várát Dobó védte – Portékát kínál. 30. Ante meridiem – Nádvégek! 31. Kanadai város
– Újonc katona.
FÜGGŐLEGES: 1. Patikaasztal – Forma. 2. Vizenyő – Filc. 3. Benn van! – Kubai és
német gépkocsijelzés. 4. Latyak – Nyaralni kezd! 5. Díszít – Otthonunkban. 6. Nemesfémféle – Romhalmaz, omladék. 10. Szerzetesnő – Kesereg valamiért. 13. Torok része –
Erkölcstan. 16. Fiókban keresgél – Afrikai kérődző. 17. Zóna – Hitelező, pénzember. 20.
Csupor csésze – Arculat, képmás. 21. Életem … ere (Ady) – Anekdota. 24. Alul – Ünnepélyesen átad. 26. Bírósági ügy – Duruzsol, zúg. 29. Üres ler! – Fába vés.
Koncz Erzsébet
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Közlemény

A Coral Impex Kft. felhívja a lakosság figyelmét, hogy augusztus
22–29. között rovarirtásra kerül sor Marosvásárhelyen, közterületen
és magánterületen egyaránt, valamint szeptember 1–29. között
rovar-, rágcsálóirtás és fertőtlenítés zajlik a tanintézményekben is, a
Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatallal kötött 2011. szeptember
13-i 313-as koncessziós szerződés alapján. Az időtartam változhat,
az időjárás függvényében.
A rovarirtásnál felhasználandó szer hatóanyaga a Deltametrin
és az S-Metopren, a tanintézményekben a rágcsálóirtásnál a Brodifacoum, a rovarirtásnál a D-Fenotrin és a Cipermetrin, a fertőtlenítésnél az O-fenil fenol, az Egészségügyi Minisztérium által
engedélyezettek, mérgezés szempontjából ártalmasnak (Xn) és irritálónak (Xi) minősülnek.
Az esetleges nézeteltérések elkerülése végett emlékeztetünk,
hogy a Coral Impex Kft. az egyetlen engedélyezett társaság, amely
rágcsáló-, rovarirtást és fertőtlenítést végezhet Marosvásárhelyen
közterületen, lakótársulásoknál, magánházaknál és gazdasági egységeknél egyaránt.

A Siletina Impex – Helyi
Közszállítási Vállalat Rt.

személyzetválogatást szervez autóbuszsofőri állások betöltésére
Követelmények:
– D kategóriás jogosítvány
– személyszállítási engedély (atestat)
– legkevesebb két év tapasztalat személyszállításban
A kérvények önéletrajzzal, a jogosítvány, illetve az engedély, a végzettséget igazoló iratok másolatával, esetleges ajánlással a cég Marosvásárhely, Béga utca 2. szám alatti titkárságán nyújthatók be hétfőtől
péntekig 9–15 óra között.
Bővebb felvilágosítás a 0265/269-077-es telefonszámon.
A híres, jövőbe látó KLARA gyógyító és javasasszony segíteni
tud Önnek abban, hogy élete jóra forduljon. Kötéseket, átkokat
old fel, kibékíti a szétesett családokat, cégeket ment meg a
csődtől, sikert visz a házhoz és nyereségessé teszi a
vállalkozást, elűzi a szerencsétlenséget, segít impotencia,
alkoholizmus, epilepszia, meddőség, depresszió, egyéb
betegség esetén, sikert hoz a szerelembe. Minden problémáját
megoldja, az eseteket diszkrécióval kezeli.
Köszönetnyilvánítások: a vásárhelyi Marina köszöni Klarának,
hogy férjét kigyógyította az alkoholizmusból; Corina Bukarestben
kétévi különélés után kibékült kedvesével; Németországban
Klaus ismét feleségével él, és sikeres üzletember lett; Ferenc
Olaszországban kigyógyult a depresszióból, 7 év után megnősült; Constantin
Kolozsváron újra a családjával van; Cristian Nagyváradon összeházasodhatott
szerelmével; az amerikai George sikeres vállalkozás tulajdonosa.
Hívják bizalommal, Klara asszony 100% garanciát vállal munkájáért.
Tel. 0755-270-381. (Fizetett hirdetés: mp.)
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A hirdetési rovatban megjelent
közlemények, reklámok tartalmáért
a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

ADÁSVÉTEL

ELADÓ ház Mezőbándon, a központban. Tel. 0757-430-521. (-I)
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 hétvégi ház Vármezőn. Tel.
0744-454-508. (2748)
ELADÓ téglaház Szabédon, 15 kmre a várostól: 3 szoba, konyha, pince,
10+14 ár, egyben vagy külön. Tel.
0755-497-216, 00-36-70-907-2368.
(3023-I)

ELADUNK/ELCSERÉLÜNK 2 szobás
tömbházlakásra (+ különbözet) közép-

nyárádmenti téglaházat (kb. 65 m )
2

csendes, megnyerő környezetben. Jó

méhészkedési
2200

m2.

lehetőség,

Nagyrészt

összterület:

fiatal,

termő

gyümölcsös. Tel. 0265/232-015, 0770176-275, 0784-215-921. (2643)

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

ELADÓ ház Holtmaroson, a központban:
3 szoba, konyha, fürdő, garázs, 17 ár,
alkudható

áron.

Tel.

0365/800-454. (2978)

0742-304-245,

KIADÓ 3 szobás lakás a Tudorban.
Tel. 0741-392-529. (2708-I)

KIADÓ a Grand Hotel mellett egy
garzon hosszú távra, igényesnek. Tel.

0742-679-659. (2988-I)
ELADÓ

földszinti,

első

osztályú,

háromszobás lakás a Budai negyedben.
Tel. 0265/267-316. (sz)

ELADÓ a Tisztviselőtelepen (Vulkán

utca) egy kétszobás, felújított, 2.
emeleti, panorámás, tégla blokklakás.

Érdeklődni a +36-70-615-0467-es te-

lefonszámon. (sz-I)

ELADÓ ház Márkodban. Tel. 0741-

ELADÓ családi ház Nyárádremete 285.

TŰZIFA eladó. Tel. 0742-318-981. (2881)

fürdőszoba,

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

szám

alatt:

négy

szoba,

melléképületek,

konyha,
istálló,

garázs, 27 ár telek, rendezett iratokkal.
Tel. 0752-030-701. (3128)

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

eladó

a

koronkai

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

0758-548-501. (2952)

049-454. (3011-I)

ELADÓK univerzális darálók 220 V-os

ELADÓ Nyárádszentlászlón kétszo-

547-698, 0365/440-460. (3064)

bás + konyhás parasztház 30 ár te-

lekkel, 45.000 lej. Tel. 0745-229-515.

(3061-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

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

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

A PETRY CÉG KARBANTARTÓT és KARBANTARTÓ RÉSZLEGVEZETŐT keres. Feladatok: hús és
hentesáru feldolgozásához szükséges korszerű gépek és technikai eszközök karbantartása, a teljes karbantartórészleg 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)
NÉMETORSZÁGI gyermekpénz- és adó-visszaigénylés teljes körű ügyintézése. UNIONTAX, Predeal
utca 10. szám. Tel. 0773-372-571. (19221-I)
KFT. alkalmaz LAKATOSOKAT. Az önéletrajzot elküldhetik a servinstalmures@gmail.com e-mail-címre.
Tel. 0747-496-627, 8-14 óra között. (19229-I)

AUTÓSZERELŐ KFT. SZERELŐT alkalmaz hosszú távra. Fiatal, dinamikus személyt keresünk, nagy
szakmai tapasztalat nem kötelező. Érdeklődni a 0744-178-458-as telefonszámon. (3058-I)

GERNYESZEG KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALA versenyvizsgát szervez egy megüresedett I. besorolású, kezdő szakmai fokozatú TANÁCSADÓI közalkalmazotti állás betöltésére a szociális,
anyakönyvi, személyzeti könyvelési osztályára. A vizsga időpontja: 2017. szeptember 18-án 10 óra: írásbeli
próba; 2017. szeptember 20-án 10 óra: interjú. A dossziékat a versenyvizsgára 2017. szeptember 6-án 16
óráig kell benyújtani a hivatal székhelyén. A versenyvizsga megszervezésére, a beiratkozási iratokra és a
könyvészetre vonatkozó információkat az intézmény székhelyén, a 0265/342-112-es telefonszámon vagy a
község www.primariagornesti.ro honlapján kaphatnak. (-)

A BELTRAND AUTÓMOSÓ SZEMÉLYZETET alkalmaz, férfiak és nők is jelentkezhetnek. Tel. 0740393-060, 0265/223-902. (sz-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)

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

ELŐKELŐ FŐTÉRI HELYISÉG SZAKÁCSOT, SEGÉDSZAKÁCSOT és PIZZÁST alkalmaz. Tel.
0743-087-373, 0733-910-351. (19230)

AZ ALLSTAR PROS KFT. – Marosvásárhely, Március 8. utca 36A szám, tel. 0265/253-154, 123-as mellék
– alkalmaz Marosvásárhelyen CNC-gépre MARÓSOKAT, HEGESZTŐKET, SZERELŐLAKATOSOKAT,
SOFŐRÖKET bel- és külföldi szállításra. Követelmény: legalább egy év régiség a szakmában. CV-ket az
allstar@mbo.ro és az mbo@mbo.ro e-mail-címre várnak, vagy a cég székhelyén lehet benyújtani. (–I)

TOPOGRÁFUSI (FÖLDMÉRŐI) állás betöltésére munkatársat keresünk. Szakmában való tapasztalat nem
szükséges, a friss alkalmazott ingyenes oktatásban részesül. A B kategóriás hajtási jogosítvány és a jó számítógép-kezelési ismeret alapkövetelmény. Önéletrajzát az allashirdetesms@yahoo.com e-mail-címre várjuk.
(19238-I)

ALKALMAZUNK tapasztalt ELÁRUSÍTÓNŐKET, lehetnek nyugdíjasok vagy munkaképes betegnyugdíjasok is. Tel. 0747-492-400. (3114)

MAROSVÁSÁRHELYI FUVAROZÓCÉG 40 t-ás kamionra SOFŐRÖKET alkalmaz uniózni, osztráknémet kapcsolat, fizetés 1800-2000 euró. További részletek a 0744-567-226-os telefonszámon. (3118-I)

REKLÁMCÉG a műhelyébe ügyes kezű MUNKÁSOKAT alkalmaz. Érdeklődni a 0744-523-288-as telefonszámon. Önéletrajzokat az office@mrgift.ro címre, vagy a Mr. Gift üzletbe várunk. (19240)

ALKALMAZOK B+C kategóriával rendelkező, külföldi fuvarozásban tapasztalt GÉPKOCSIVEZETŐT
7,5 tonnás teherautóra. Szükséges a tachográfkártya + attesztát. Tel. 0724-396-513, 8-21 óra között. (-I)

motorral (alma, szőlő, krumpli). Tel. 0754-

VESZEK olcsó autót. Tel. 0743-894-159.
(3074)

ELADÓ földterület Mezőfelében és

Mezőmadarason. Tel. 0742-684-522
vagy 0365/441-003. (3076-I)

ELADÓ Sterling Elite elektromos to-

lókocsi. Ára 500 lej. Tel. 0742-736-

501. (3081-I)
ELADÓ

magánház

külön

udvaron,

központhoz közel, a Szabadság utcában.
Tel. 0765-333-617, 0771-486-213. (3066)
ELADÓ kétszobás, külön bejáratú

lakás a Kárpátok sétány 35. szám

alatt, hőszigetelt, saját hőközpont, klí-

maberendezés, bebútorozva, teljesen

felszerelt konyha, működőképes. Tel.

0773-381-254. (3067-I)
KIADÓ

szeptembertől

háromszobás

tömbházlakás a Budai negyedben, 220

euró + 2 hónap garancia. Tel. 0751-046553. (3093)

RATOSNYÁN kétszoba-konyhás, für-

dőszobás parasztház bebútorozva

eladó Maros-parti rendezett telekkel
(1100 m ). Autóval, vonattal egyaránt
2

könnyen megközelíthető. Tel. 0742-224789, irányár 19.000 euró. (3109-I)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0752-575-

568. (2923-I)

TÉLIRE való tűzifa eladó. Tel. 0740-

278-920. (2923-I)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0753-590-

792. (2923-I)

ELADÓ tűzifa. Tel. 0749-837-290. (2879)
ELADÓ két jó minőségű színes tévé,

egy süllyesztett Ileana varrógép, egy

új vendégágy. Tel. 0769-246-601.

(3096-I)

ELADÓ szemes kukorica. Tel. 0748-081688. (3105)

ELADÓ alig használt matrac védővel,

állítható faráccsal, vasággyal (Jysk) vagy

ágy nélkül (90x200 cm). Tel. 0724-882677. (3106)

ELADÓ váltóeke, kombinátor, tárcsás
kaszák, gabonaőrlő malom, mechanikus
gereblye,

kockakőprés,

450

literes

vegyszerező, áramfejlesztő (5 kW, 220380 V), betonkeverő, béka és lap

döngölő. Tel. 0743-860-354, 0745-404666. (3122)

RÖVID SZŐRŰ magyar vizsla kölykök

eladók. Tel. 0745-224-209. (3125-I)

GYÖNYÖRŰ, fehér, két hónapos bichon

kiskutyák eladók, önállóan esznek. Áruk
alkudható. Tel. 0740-138-349. (3127)

MINDENFÉLE

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT válla-

lok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (19009)

KUTAT ásunk és takarítunk. Tel. 0743597-787. (2566)

A Népújság hirdetési irodájában
felveszünk
APRÓHIRDETÉST
a kolozsvári SZABADSÁGBA,
a csíkszeredai HARGITA NÉPÉBE,
a sepsiszentgyörgyi HÁROMSZÉKBE
és az aradi NYUGATI JELENBE.

2017. augusztus 18., péntek ____________________________________________HIRDETÉS __________________________________________________ NÉPÚJSÁG
HŰTŐK javítása lakásán, garanciával.
Tel. 0748-020-050. (2733)

CÉG

építkezési

10%

munkát

készítését

javításokat,

KEDVEZMÉNNYEL

(Lindab

cserépforgatást,
munkálatokat,

vállal:

háztetők

cserépből)

és

bádogosmunkát,

bontást,
kapuk,

belső-külső

kerítések

készítését, szigetelést stb. Tel. 0747-634747. (2918)

BETEG hölgy mellé gondozónőt ke-

resünk. Tel. 0754-454-334. (sz-I)

OLCSÓ üdülést kínálunk egész évebn

Hajdúszoboszlón félpanziós ellátással,
házias ízekkel. 7 éjszaka 450 lej/fő, 3

éjszaka 200 lej/fő. Tel. 00-36-52-271-848,
00-36-30-455-7227,

Szabó

Antalné,

Hajdúszoboszló, Damjanich utca 100.
szám. (3036)

TETŐFEDÉS, JAVÍTÁS, cserepezés,

poliészter, grészia, lambériázás, me-

szelés. Bármilyen más munkát is vál-

lalunk. Misi. Tel. 0757-388-134. (sz-I)

TAKARÍTÁST vállalok. Tel. 0745-089918. (2994)

LAKÁSFELÚJÍTÁS A-tól Z-ig. Tel. 0749469-902. (3062)

LÉPCSŐHÁZFESTÉS. Tel. 0749-469902. (3062)

HŰTŐK javítását vállalom lakásán,

és eladok hűtőket, fagyasztókat ga-

ranciával. Tel. 0722-846-011. (3071)

GONDOZÓNŐT keresek 78 éves

nagynéném mellé Marosvásárhelyre,

lehetőleg

állandó

jelleggel.

segítséggel,

csak

gyenge,

kezdődő demenciával. Nagyon igényli

a társaságot, így jó kommunikációs

készséggel

rendelkező,

Fájó szívvel emlékezünk augusz-

tus 19-én id. SIPOS SÁNDORRA
halálának első évfordulóján. Nyu-

godjon csendesen! Emlékét őrzi

felesége, gyermekei és menyei,

unokái és unokaveje. (sz-I)

zünk augusztus 19-én szeretett

testvérünkre, a nagyernyei szüle-

tésű SIPOS SÁNDORRA, az IRA
volt dolgozójára halálának első

évfordulóján. Emléke legyen ál-

dott, nyugalma csendes! Testvé-

rei:

Mihály,

István

családtagjai. (sz.)

és

azok

türelmes,

intelligens hölgyet keresek melléje.

Hirtelen halállal távoztál el tőlünk,

örökké fájni fog, amíg csak élünk.
A szív sajog, a fájdalom nő, nem

hoz enyhülést a múló idő. Szo-

morú

szívvel

emlékezünk

Fizetés 1400 lej bentlakással vagy

VIONCSEK ZSIGMONDRA halálá-

óráig + teljes hétvégén maradna

csendesen! Szerettei. (3063)

900 lej, ha csak este 18-tól reggel 10

mellette. Jelentkezni a 0725-438-843-as

nak 7. évfordulóján. Nyugodjon

telefonszámon 18-20 óra között, vagy e-

mailen a gondozono2017@gmail.com

címen lehet. (sz-I)

AUTOMATA mosógépeket javítok. Tel.
0755-825-502. (3116)

MEGEMLÉKEZÉS

Fájó szívvel emlékeztünk az au-

gusztus 17-én elhunyt tölgyesi
születésű SZABÓ ÁRPÁDRA ha-

lálának első évfordulóján. Emléke

legyen áldott, nyugalma csendes!
Szerettei. (3069-I)

A szászrégeni volt 2-es líceum

Minden elmúlt, minden elvész,

kozójukat tartják augusztus 26-án.

zés.

1960-ban végzett diákjai 57. talál-

Szeretettel emlékeznek ma már az
égben oktató TANÁRAIKRA és ti-

zenkilenc
(3078-I)

DIÁKTÁRSUKRA.

csak egy él örökké: az emlékeSzomorú szívvel emlékezem au-

gusztus 21-én VERESS ROZÁLIÁRA
szül. Szegedi halálának 11. évfordulóján. Szerető férje, Lőrincz. Nyu-

godj békében! (3098-I)

(Vajda János)

Fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, nagy-

apa, dédnagyapa, após, apatárs, sógor, rokon, szomszéd és

jó barát,

dr. DOMOKOS LAJOS
volt egyetemi tanár

életének 88. évében, 2017. augusztus 16-án 13 órakor szerető

lelkét visszaadta Teremtőjének. Utolsó útjára augusztus 19-

A gyászoló család. (3123-I)

IDÁRA halálának 15. évfordulóNyugodj

békében!

Két

lánya, vejei és három unokája.

Mély fájdalommal emlékezünk e

szomorú napra, a drága édesapa,
id. AMENT JÁNOS halálának
20. évfordulójára. Emlékét örökké

őrizni fogjuk. Fia, Janika és családja. (v-I)

„Szemünkben tükrözik tekintetük

még

S a boldog órák drága, tiszta
üdvét

Fölissza lelkünk, mint virág a
napfényt

És élnek ők tovább, szűz gondolatként.”

(Juhász Gyula)

Kegyelettel és fájó szívvel emlé-

kezünk az augusztus 17-én eldr.

MÁRTHA

IVORRA

halálának 10. évfordulóján. Emlé-

két örökre szívünkben őrizzük.
Szerető családja. (3111-I)

ELHALÁLOZÁS
Megdöbbent szívvel értesültem

az iszlói születésű

KELEMEN MIKI

haláláról. Emléked legyen áldott!
(3103–I)

Utolszor, egyszer még, a – sír előtt.”

könnyű a föld, amely fáradt testét fedi!

emlékezünk édesanyánkra, BIRÓ

hunyt

Találkozunk – irgalmas végezet! –

egy órával fogadunk. Emlékét szívünkben őrizzük. Legyen

(3099-I)

Kegyelettel és tisztelettel emléke-

E földi létben gyász sorunk betölt.

jából a helyi temetőbe. Részvétnyilvánítást a szertartás előtt

Soha el nem múló fájdalommal

ján.

„Mi hátra volt még, elkövetkezett.

én 13 órakor kísérjük a szovátai katolikus egyház ravatalozó-

Tudjuk, hogy nem jöhet, mégis egyre
várjuk, enyhíti hiányát, ha álmainkban
látjuk. Az ész megérti, de a szív soha,
hogy egyszer majd mi is elmegyünk,
ahol ő van, oda. Az élet múlik, de akit
szeretünk, arra életünk végéig könnyes
szemmel emlékezünk.
Szomorú szívvel emlékezünk augusztus 20-án SZÉKELY JÁNOSRA halálának 25. évfordulóján.
Emlékét őrzi öt gyermeke és felesége,
Rozália. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! (3115-I)

Nem

ágyban fekvő beteg, jár és tisztálkodik
kis

Az idő múlik, szállhatnak az évek,
míg élünk, velünk lesz fájó, szép emléked. Nélküled szomorú, üres a házunk, még most sem hisszük el,
hogy hiába várunk. Örökre elmentél,
vissza nem jössz hozzánk, szívünkben fájdalom, bánat és gyász. Hiányzol közülünk, a helyed üres
marad, egy váratlan pillanat megölte
szívedet. Magadba zártad a sors
ezernyi baját, váratlanul, búcsú nélkül itt hagytál.
Fájdalommal emlékezünk augusztus
17-ére, amikor három éve MERZA VICTOR itt hagyott minket.
Emléked fájdalommal őrzi édesanyád, lányod, Zsuzsi, testvéred, Jóska. (3077-I)
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Nem vársz már bennünket ragyogó szemeddel, nem örülsz
már nekünk szerető szíveddel,
de abban reménykedünk, hogy jó
helyre kerültél, hisz Te a jónál is
jobbat érdemeltél, drága édesanyánk!
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
szerető édesanyánk, anyós,
anyatárs, nagymama, dédnagymama és jó szomszéd,
BENŐ ROZÁLIA
türelemmel viselt, hosszú betegség után életének 66. évében
csendesen megpihent. Temetése
augusztus 18-án 12 órai kezdettel lesz a marosvásárhelyi református
temetőben.
Emléke
legyen áldott, nyugalma csendes!
Gyászoló szerettei. (3107-I)
Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesapa, nagyapa, após,
apatárs, rokon, jó barát és szomszéd, a nyárádszeredai születésű
ISTVÁNFI ENDRE
nyugalmazott tanár
életének 75. évében, türelemmel
viselt betegség után 2017. augusztus 16-án csendesen megpihent.
Temetése augusztus 18-án, pénteken 14 órakor lesz a kiskendi
református templomtól. Emléke
legyen áldott, nyugalma csendes!
Búcsúznak tőle szerettei.
(3124-I)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesapa,
NÉMET ÁRPÁD
búzásbesenyői lakos
77. évében betegség után elhunyt. Temetése augusztus 19én, szombaton 15 órától lesz
Búzásbesenyőben. Nyugodjon
békében!
A gyászoló család. (-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Szomorú
szívvel
búcsúzunk jó szomszédunktól,
KELEMEN
MIKLÓSTÓL.
Őszinte részvétünk a gyászoló családnak. Emléke legyen áldott! Gyuri és Erzsike.
(3079-I)

Megrendült szívvel értesül-

tünk dr. DOMOKOS LAJOS kiváló

egyetemi

oktató

elhunytáról. Őszinte részvé-

tünket fejezzük ki önfeláldozó
feleségének, Klárikának, gyer-

mekeinek és azok családjának.

Isten

nyugtassa

békében, emléke legyen ál-

dott! Soós János és családja,

Rita,

Jancsika

és

(3095-I)

Katika.

Szomorúan vettük tudomásul

nagyra

becsült

kollégánk,

dr. DOMOKOS LAJOS egye-

temi előadótanár elhunytát.

Őszinte

részvétünket

és

együttérzésünket fejezzük ki

családjának és vigasztalódást

kívánunk. Nyugodj békében!

Emlékét megőrizzük. A Péter
család. (3097-I)

Őszinte részvétünket fejezzük
ki dr. Domokos Klárának és

gyermekeinek a szeretett férj,

édesapa,

dr.

DOMOKOS

LAJOS elhunyta alkalmából.

Nyugodjon békében! Adél,

Mircea, Léda. (3110-I)

Dr. DOMOKOS LAJOS egye-

temi tanár elhalálozása alkal-

mával őszinte részvétet kíván

régi baráti szeretettel prof. dr.
Fazakas Béla és családja.
(3120-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet mondunk mindazoknak,

akik

ERZSÉBET

JENIKOVSZKY

temetésén

részt

vettek, sírjára virágot helyeztek

és fájdalmunkban osztoztak. A
gyászoló család. (3046-I)

20 NÉPÚJSÁG ___________________________________________________ REKLÁM ____________________________________________ 2017. augusztus 18., péntek

