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Augusztus vége a határidő

Forgalomkorlátozás a szentpáli felüljárón

Színes kulturális
program
a Forgatagon

Akárcsak az előző években, idén is
számos kulturális program várja az érdeklődőket az augusztus 27. – szeptember 2. között sorra kerülő 6.
Vásárhelyi Forgatagon.

____________2.
Könnyített
jogtulajdonba
helyezés

Augusztus 6-án a Hivatalos Közlöny
679. számában közölték a 213/2018as törvényt, amely módosítja és kiegészíti a 18/1991-es földtörvényt, illetve
a kataszteri nyilvántartásra vonatkozó
7/1996-os törvényt, amelyek felgyorsíthatják a tulajdonjog-igénylést.

A felüljárón már hónapok óta nehézkes a közlekedés a munkálatok miatt

Augusztus 11-én, szombaton újabb forgalomkorlátozásra
számíthatnak a Marosvásárhelyről Torda irányába közlekedő
gépjárművezetők. A kerelőszentpáli vasúti felüljáró felújítási
munkálatait folytatják, remélhetőleg a késő délutáni órákban már két sávon közlekedhetnek a járművek, fennakadásokra a következő hetekben is számítani lehet.

Szer Pálosy Piroska

Fotó: Vajda György (archív)

Az igencsak vontatottan zajló munkálat kapcsán kerestük meg a regionális igazgatóságot, magyarázzák el, mi az oka a bosszantóan hosszúra
nyúlt felújítás elhúzódásának. Az Országos Út- és Hídügyi Igazgatóság
régiós szóvivője, Elekes Róbert tájékoztatott a Kerelőszentpálon áthaladó DN15-ös országút felüljáróján zajló munkálatokról, amelyek során
a régi aszfaltréteget távolítják el.
(Folytatás a 4. oldalon)

Benedek István

____________4.
170 éve
bocsátották ki
a Kossuth-bankót

A Habsburg Birodalom egész területén
használt közös fizetőeszköz kibocsátására 1816-tól kizárólag az I. Ferenc
császár által alapított, a kormányzattól
független Osztrák Nemzeti Bank volt
jogosult, és a pénz nemesércfedezete
felett is a pénzintézet rendelkezett.

____________15.

Szennyező pénz

Dolgozik a szakminisztérium az új, járművekre kivetendő környezetvédelmi illeték tervezetén. Az eddig a sajtóba kiszivárgott információk szerint az optika nem változott: a döntéshozók szerint a pénz
szennyezi az adófizetők zsebét, ezen készülnek ők „enyhíteni”.
Egyébként örülhetünk, hogy lassabban dolgoznak, mint ígérték,
ugyanis az új illetéket a régi sarc végleges törlésekor ez év felére
ígérték. Mint hírlik, azért húzódik ennyire a dolog, mert jogilag be
akarják magukat biztosítani, hogy ne lehessen egykönnyen kifacsarni
a kezükből ezt a zsebnyúzó eszközt.
Azon, hogy a környezetet akarnák védeni ezzel az illetékkel, már
nevetni is unalmas. Ha tényleg a környezet védelme számítana azoknál, akik a szabályokat alkotják, akkor először olyan közlekedési feltételeket kellene teremteni, hogy leszoktassák az egyszeri adófizetőt
az autózásról. Mert az messze nem luxus ebben a szép hazában,
hanem a legtöbbeknek inkább kényszer. Ugyan miért aszalódna valaki a saját autójában a dugókban, ha rövidebb idő alatt célba juthatna szép, tiszta, kényelmes, légkondicionált, és főleg pontosan járó
buszokon, trolikon, villamoson a városban? Vagy talán nem járnának
többen vonattal nyaralni, vagy akár ingázni, ha olyan színvonalú
lenne nálunk is a vasút, mint a földrész civilizált országaiban, ahelyett hogy a lerongyolódott utakon vívnának túlélőharcot a zsúfolt
forgalomban? Ha lenne életképes alternatíva, a járművezetéshez nem
hobbiszinten viszonyuló embertársaink nagy hányada biztosan
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
6 óra 13 perckor,
lenyugszik
20 óra 41 perckor.
Az év 222. napja,
hátravan 143 nap.

Ma LŐRINC
holnap ZSUZSANNA,
TIBORC, napja.
ZSUZSANNA: héber eredetű,
görög és latin közvetítéssel érkezett hozzánk. Jelentése: liliom.

IDŐJÁRÁS

Napos idő

Hőmérséklet:
max. 300C
min. 150C

VALUTAÁRFOLYAM

BNR – 2018. augusztus 9.

1 EUR

1 USD

100 HUF

1 g ARANY

4,6427

4,0039

1,4507

156,3168

A csütörtöki lottóhúzás nyerőszámai

26, 28, 40, 21, 24 + 5
23, 21, 38, 35, 28, 9

41, 42, 25, 28, 38, 30

NOROC PLUS: 9 3 0 8 0 1

SUPER NOROC: 3 8 1 2 6 1
NOROC: 7 9 5 3 7 6 8

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

Folytatódik
a Harmonia Cordis gitárfesztivál

A 13. Harmonia Cordis Nemzetközi Gitárfesztivál részeként augusztus 10-én, ma 10–13 óra között a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetemen szakmai beszélgetések
zajlanak, 11 órakor megnyílik Lőrincz György archaikus
hangszereket bemutató kiállítása. 15–18 óra között mesterkurzusokra kerül sor. A 19 órakor a Kultúrpalota nagytermében kezdődő koncertek fellépői: Pavlovits Dávid, az
Olivia Iancu – Claudiu Lobonţ lantduó, Giampaolo Bandini
és Cesare Chiacchiaretta.

Futballválogató gyermekeknek

A Marosvásárhelyi Városi Sportklub 2007 és 2012 között
született, futballozni vágyó gyermekeket toboroz. A válogatókat keddenként és csütörtökönként 17.30 órától tartják
a víkendtelepi 2-es számú műgyepes pályán. A jelentkezőknél legyen sportfelszerelés. A Marosvásárhelyi Városi
Sportklub edzései, illetve a versenyekre való szállítás és
az orvosi ellátás ingyenes – áll a szerkesztőségünkbe eljuttatott közleményben. Bővebb tájékoztatás Ştian Dorin
edzőnél a 0745-754-750-es telefonszámon.

Interneten lehet iratkozni
a katonaorvosi szakra

A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem
húsz helyet hirdet meg az őszi felvételire angol nyelvű katonaorvosi szakra. A jelentkezők szeptember 3–5. között
kizárólag interneten iratkozhatnak fel a vizsgára, amelyre
szeptember 7-én kerül sor. A felvételi szabályzat és a könyvészet megegyezik a júliusi felvételire meghirdetettel. A felvételi vizsgát megelőző, kizáró jellegű angolvizsga
szeptember 6-án lesz. A felvételt nyert diákok minden tantárgyat angolul tanulnak, a katonai gyakorlati felkészítő
román nyelven zajlik. Bővebb tájékoztatás a 0265-215551-es telefonszámon.

Elefántnapozoo

Augusztus 12-én, vasárnap 13 órakor a Nemzetközi elefántnapozoo elnevezésű foglalkozásra várják a marosvásárhelyi állatkert látogatóit. Találkozó az elefántkifutónál.

Rendőrségi hír

Augusztus 1. és 7. között a Maros megyei rendőrök több
mint 370 bevetésen vettek részt, a legtöbb rendellenességet a 112-es telefonon jelentették be. Több mint 1.200 büntetést róttak ki kihágásért közel 450 ezer lej értékben,
47.740 lej értékben koboztak el javakat, több mint 140 bűncselekményt derítettek fel. A közúti rendőrség az említett
időszakban 78 jogosítványt tartott vissza és 27 forgalmi engedélyt vont be.
Hírszerkesztő: Mózes Edith

Az eddigi legdrágább rendezvény

Színes kulturális program a Forgatagon

Akárcsak az előző években, idén
is számos kulturális program
várja az érdeklődőket az augusztus 27. – szeptember 2. között sorra kerülő 6. Vásárhelyi
Forgatagon. A marosvásárhelyi
kulturális intézmények programkínálatáról tegnap sajtótájékoztatón számoltak be a
szervezők.

Menyhárt Borbála

Soós Zoltán, a Maros Megyei Múzeum igazgatója elmondta, a múzeum
számára nagyon fontos, hogy minden
évben gazdag kínálattal szerepeljen a
marosvásárhelyi magyar kulturális
napok programjában, és ezáltal meg
tudják mutatni azokat az értékeket,
amelyekkel a város rendelkezik. Az
egyik fontos kiállítás, amit az idén nyitottak újra, és népszerűsíteni szeretnének, az a Modern Magyar Művészeti Galéria, ami egyrészt
újabb alkotásokkal bővült, másrészt pedig bővített kiállítófelülettel várja a látogatókat. Emellett egy fontos képzőművészeti projekt indult el a tavaly, először a Forgatag
keretében: a Kereszteződések elnevezésű pályázatról van
szó, amelyre fiatal képzőművészek nevezhettek be az ország bármely részéről. Tavaly 26 jelentkező volt, idén a
számuk 48-ra bővült, és ez jelenleg Romániában a legjelentősebb, fiatal művészeknek szóló pályázat. A zsűrizés
már zajlik, a következő napokban kiderül, hogy a jelentkezők közül hányan maradtak versenyben, és mely munkák
kerülnek kiállításra a Forgatag idején a Kultúrpalotában
lévő Art Nouveau galériában. Idén előreláthatólag öt fiatal
művész részesül majd díjban – tette hozzá a múzeumigazgató. Mint mondta, a program szeptember 1-jén, szombaton egy irodalmi mozzanattal is kiegészül, az erre
vállalkozó költők feladata az lesz, hogy a beküldött pályamunkákból ihletődve irodalmi, költészeti alkotások szülessenek. Ugyanakkor ideiglenesen a Művészetek utcájává
alakul a marosvásárhelyi Enescu utca, ahol zenei program
is színesíti majd a kulturális kínálatot.
A múzeum és a Marosszéki Íjászok közösen szervezésében szintén a szombati napon íjászverseny és bemutató
lesz majd a várban.
Te még olvasol? Miért?
A Teleki Téka idén is érdekes programokkal kapcsolódik
be a Forgatag rendezvénysorozatába. Lázok Klára, az intézmény igazgatója kifejtette, a Tékaforgatagot augusztus
28-án indítják, kedden és szerdán 11 órától Bányai Réka,
az intézmény munkatársa vezetett sétára várja az érdeklődőket a Téka termeibe, ez alkalommal olyan helyekre is be
lehet majd kukkantani, ahová egyébként nem. A Tékaforgatag könyvvására augusztus 30-án, csütörtökön 15 órától
rajtol ünnepélyes megnyitóval a Téka udvarán, a tíz erdélyi
kiadó és néhány antikvárium kínálatából csütörtökön a
Téka udvarán, péntektől vasárnapig pedig a Ligetben válogathatnak az olvasást kedvelők. Lázok Klára külön kiemelte a megnyitót követő beszélgetést, amelyre a Téka
udvarán kerül sor, és amelynek eléggé provokatív címet
adtak: Te még olvasol? Miért? A beszélgetés révén a vásárhelyi, olvasást, illetve könyveket népszerűsítő tevékenységeket szeretnék számba venni, és elsősorban szülőket,
valamint pedagógusokat várnak erre. A vásár könyvbemutatói csütörtöktől szombatig zajlanak, csütörtökön a Polis
könyvkiadó, pénteken a Kriterion és a Pro-Print, szombaton a Mentor Könyvek, a Lector és a Művészeti Egyetem
kiadója mutatja be friss, főként történelmi tárgyú könyveit

RENDEZVÉNYEK

Kolping-nap az ivói táborban

Augusztus 11-én, szombaton a Gyulafehérvári Egyházmegye Kolping Szövetsége Kolping-napot tart az ivói Kolping-táborban. A bemutatkozás, ismerkedés után
szentmisét tartanak, majd Baricz-könyvbemutatóra kerül
sor, amelyen Baricz Gergő és Lajos verseivel, köteteivel
találkozhatnak az érdeklődők. Közreműködik Szántó Edit.

Somosdi falunap

Augusztus 12-én, vasárnap falunapot tartanak Somosdon.
Délelőtt 9 órakor a mezőcsávási fúvószenekar felvonulásával kezdődik az iskola és a kultúrotthon udvarán zajló
ünnepség. A 11 órától kezdődő istentisztelet után múzeumavatáson lehet részt venni, amit közös ebéd követ. A
községi tánccsoport előadása, férfidalárda és a marosvá-

Fotó: Nagy Tibor

a Téka udvarán. Ugyancsak szombaton délután a Koinónia
bemutatóira várják a Ligetbe látogató közönséget az ottani
Teleki Téka-sátorba. Újdonságnak számít az idei Forgatagon a Téka Olvasókuckója a Ligetben, ahová péntektől vasárnapig be lehet ülni, megpihenni és válogatni a Nyitott
Könyvespolc kínálatából. Idén sem maradnak el a gyerekprogramok, pénteken délelőtt 11 órától tékás foglalkozásokra várja a gyerekeket a Téka udvarán Márton Krisztina.
Péntek délutántól a gyerekeknek szóló tevékenységek átköltöznek a Ligetbe, az Olvasókuckóba, itt 16 órától Brassai Eszter mutatja be a 7–8. osztályosoknak szóló népszerű
foglalkozásait, szombaton 11 órától pedig Márton Krisztina
Könyves matatások című foglalkozására nevezhetnek be a
legkisebb forgatagozók.
A sajtótájékoztatón egy nagyon Vásárhely-centrikus kiemelt programra is felhívta a figyelmet Lázok Klára: Vásárhely-villanások címmel Szotyori Anna művésznő
Vásárhelyt ábrázoló metszeteit bemutató kiállítás nyílik
csütörtökön este a Téka árkádjai alatt.
Vásárhelyről elszármazott,
sikeres személyeket várnak haza
Portik Vilmos főszervező hangsúlyozta, arra törekedtek,
hogy az idei Forgatagra Vásárhelyről elszármazott, sikeres
karriert befutott embereket is hazahívjanak. Számítanak a
Bölöni László jelenlétére, de hazajön Zsigmond Barna Pál
volt főkonzul, valamint Vincze Lóránd, a FUEN elnöke is.
Mivel a rendezvény legjelentősebb támogatója a magyar
miniszterelnökséghez tartozó nemzetpolitikai államtitkárság, részt vesz a Forgatagon Potápi Árpád nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Brendus Réka főosztályvezetőhelyettes, de pozitív visszajelzés érkezett a Bethlen Gábor
Alap vezérigazgatójától, Erdélyi Rudolftól is, és Latorcai
János országgyűlési alelnök is jelen lesz a Magyar Állami
Népi Együttes előadásán.
A főszervező elismerte, kissé tartanak az időjárástól, hiszen az elmúlt időszakra nem igazán volt jellemző a szabadtéri programoknak kedvező nyárias idő, ezért
fenntartják annak a lehetőségét, hogy bizonyos szabadtéri
programok esetében helyszínt változtassanak.
Mint mondta, az előző évekhez viszonyítva az idei Forgatag jár a legnagyobb költségekkel, már csak azért is, mert
két olyan grandiózus produkció is szerepel a programban,
amelyek több száz személyt hoznak el Vásárhelyre. Az
egyik a Budapesti Operettszínház produkciója, amely révén
több mint száz színpadi szereplő és stábtag érkezik a városba, a másik pedig a Magyar Állami Népi Együttes,
amely esetében egy 70 fős stábbal kell számolni.
sárhelyi Expressz együttes szórakoztatja az egybegyűlteket.

Nagyboldogasszony-napi
zarándoklat

Mária elszenderedésének ünnepén, augusztus 15-én, a
nyugdíjasok egyesülete zarándoklatot szervez a felsőszilvási Rameti és Dumbrava kolostorhoz. Feliratkozni naponta 10 és 13 óra között lehet az egyesület
Marosvásárhely, Bolyai utca 36. szám alatti székhelyén,
az emeleten.

Kirándulás a Csorgókőhöz

Az Erdélyi Magyar Baloldal kirándulást szervez augusztus
25-én Székelyvarságra, a Csorgókőhöz és Székelykeresztúrra. Feliratkozni a Marosvásárhely, Dózsa Gyürgy u. 9.
szám alatti székhelyen, érdeklődni a 0744-928-299-es telefonszámon hétfőtől csütörtökig 9-11 óra között.
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Célegyenesben az integrált hulladékgazdálkodási program

Már csak a szemétbegyűjtésre kell pályázatot kiírni

Megköthetők a szerződések a maroskeresztúri-székelykakasdi hulladékátrakó, -válogató és -komposztáló állomás, illetve a kerelőszentpáli
biomechanikai részleg működtetésére. Erről a megyei közgyűlés tegnap rendkívüli ülésen döntött.

Antalfi Imola

A megyei tanácsosok tegnap a plénumban ellenvetés vagy
hozzászólás nélkül szavazták meg a napirenden szereplő, integrált hulladékgazdálkodással kapcsolatos határozattervezeteket. Mind a maroskeresztúri lerakó, mind a kerelőszentpáli
biomechanikai részleg esetében befejeződtek a működtetők
kiválasztására kiírt versenytárgyalások, a nyertes cégeket kiválasztották, és a tegnapi tanácsi döntést követően immár
megköthetők a koncessziós szerződések. Péter Ferenc tanácselnök a sajtónak azt nyilatkozta, hogy fontos lépést jelent az, hogy túl vannak a megyei integrált
hulladékgazdálkodási program egy újabb szakaszán, a szerződések aláírása után beindulhat a tevékenység a szóban
forgó lerakóknál. A maroskeresztúri lerakó működtetési
jogát a bukaresti Iridex Group Import Export Kft. és a Salubritate Bucuresti Rt. közötti társulás, valamint a konstancai
Iridex Group Salubrizare Kft. nyerte el, a kerelőszentpáli biomechanikai állomásét a Salubris Waste Management Kft. és
az Eco Fire Sistems Kft. társulás.
Péter Ferenc elmondta: már csak a hulladékbegyűjtést
végző szolgáltató kiválasztása maradt hátra, az erre vonatkozó

feladatfüzetet ma hagyja jóvá a megyei tanács szakmai bizottsága, ezt követően a tendert továbbítják a polgármesteri hivataloknak, ami után elkezdődhet a versenytárgyalás kiírása. A
tanácselnök szerint Románia felelősséget vállalt e projekt gyakorlatba ültetéséért, emiatt év végéig működőképesnek kell
lennie a megyei integrált hulladékgazdálkodási programnak,
erre a szaktárca is több ízben felhívta az önkormányzat figyelmét. Gond lehet azonban néhány település önkormányzatával,
amelyek a hulladékmenedzsmentet nem az ADI Ecolect társulás keretében képzelik el. Péter Ferenc szerint a program
indulása előtt minden önkormányzat csatlakozott az ADI Ecolect társuláshoz, a beruházás mintegy 50 millió euróba került,
ezek után pedig elfogadhatatlan, hogy Segesvár, Szászrégen
és Rücs önkormányzatai különutasokként viselkedjenek.
– Felelősek a megyei program működtetéséért, remélem,
érzik ennek a súlyát – tette hozzá a tanácselnök.
A Népújság kérdésére, hogy az integrált hulladékgazdálkodási program egységes, megyei beindulását követően a lakosság számára drágítanak-e a szemétdíjon, Péter Ferenc
hangsúlyozta, attól függ, hogy a versenytárgyalások után milyen költségek merülnek fel, hogyan kötik meg a szerződéseket. Nem kizárt, hogy helyenként drágul a lakossági díjszabás,
máshol olcsóbbá válhat – tette hozzá. Ami az önkormányzatok
által a hulladék begyűjtésével foglalkozó cégekkel megkötött
szerződéseket illeti, ezek addig lesznek érvényben, amíg a hamarosan kiírásra kerülő versenytárgyalások eredményeként
megkötik az új szerződéseket.

Nagy tüntetésre készülnek
a külföldön élő romániaiak

A Fiatalok Polgári Akciója Platform (PACT) is értesítette a Bukaresti Polgármesteri Hivatalt az augusztus 10-ére a fővárosba tervezett tiltakozásról,
de nem vállalja fel a szervezői szerepet – nyilatkozta a szervezet képviselője, Tudor Cârstoiu az önkormányzat illetékeseivel folytatott szerdai
egyeztetést követően.

„Az elsődleges üzenet az, hogy mi nem vagyunk szervezők,
és nem is akarjuk felvállalni ezt a szerepet. Mi is az esemény
számos népszerűsítője közé tartozunk, de nem akarunk szervezők lenni, főleg nem az esemény előtt 48 órával. Egyszerűen arra biztatjuk a hatóságokat, hogy biztosítsanak minél
jobb körülményeket egy békés, erőszakmentes, civilizált megmozduláshoz” – mondta az újságíróknak Cârstoiu.
Hozzátette, becslései szerint 100.000 személy vesz majd
részt a külföldön élő románok tüntetéseként emlegetett demonstráción, amelyen a Viorica Dăncilă vezette kormány leváltását és előre hozott választásokat követelnek majd. A
PACT képviselője úgy véli, a helyi hatóságoknak sokkal korábban kellett volna kezdeményezniük a tárgyalásokat, hiszen
ők már június 14-én benyújtották a tüntetésről szóló értesítést.
Aurelian Bădulescu a tárgyalás után úgy nyilatkozott, miután a határon túli románok szövetsége bejelentette, hogy lemond a szervezésről, a PACT képviselőit hívták egyeztetésre,
mert ez a szervezet küldött másodikként értesítést az augusztus 10-ére a Victoriei térre tervezett megmozdulásról. Azt kérték tőlük, hogy a nyilvános rendezvények megszervezését és
lebonyolítását szabályozó 1991/60-as törvénynek megfelelően vállaljanak felelősséget írásban a rendezvényért, ők
azonban ezt elutasították – mondta Bădulescu.
Álláspontját a Bukaresti Polgármesteri Hivatal közleménye
is megerősítette. Ebben ugyanakkor arra is rámutatnak, hogy
a rendezvényről szóló értesítés, amelyet a szervezetek küldtek, „jogi szempontból érvénytelen”. Az 1991/60-as törvény
értelmében bármilyen nagygyűlés szervezőjének az esemény
előtt néhány nappal kötelessége felvenni a kapcsolatot a fővárosi rendőrséggel, a közlekedésrendészettel, a helyi rendőrséggel, a csendőrséggel, a katasztrófavédelmi

főfelügyelőséggel és a mentőszolgálattal, hogy állapodjanak
meg a demonstráció szervezésének pontos részleteiről – áll
még a közleményben.
Egy másik civil szervezet, az Evoluţie în Instituţie Egyesület elnöke, Cristian Dide – aki szintén részt vett a szerdai
tárgyaláson –, azt mondta a sajtónak, hogy a kezdeményezők
a mozgósítást vállalják, azt azonban nem, hogy 48 órával az
esemény előtt bármiféle dokumentumot írjanak alá. Állítása
szerint az 1991/60-as törvényben nem szerepel az engedély
(autorizaţie) fogalom.
„Egy demokratikus országban nekem nem kell engedélyt
kérnem A. Bădulescutól ahhoz, hogy nyilvánosan hangot
adjak elégedetlenségemnek. Én csak értesítem őt arról, hogy
hangot akarok adni elégedetlenségemnek (…), neki pedig
meg kell hoznia a szükséges intézkedéseket ahhoz, hogy én
békésen demonstráljak” – fogalmazott Dide.
A csendőrség nem tolerál rendbontást
A csendőrség nem fogad el semmiféle polgári engedetlenséget, erőszakos cselekedetet, amely a társadalmi és az alkotmányos rend destabilizálására törekszik – jelentette ki
csütörtöki sajtóértekezletén Marius Militaru, a román csendőrség kommunikációs szolgálatának vezetője.
Emlékeztetett: az utóbbi napokban több felhívás hangzott
el, amely az állami intézmények elleni erőszakra buzdít.
„Mi nem játszadozunk ezekkel a dolgokkal, és intézkedni fogunk. Mindenki, aki erőszakos cselekményre buzdít, a törvény előtt fog felelni tettéért. A csendőrségnek
nem a konfrontáció a szerepe, éppen ezért arra kérünk mindenkit, határolódjanak el a bajkeverőktől, akik azt szeretnék, hogy radikalizálódjon a közhangulat, hogy
válaszreakciót váltson ki a rendfenntartók részéről” –
mondta Militaru.
Militaru legfontosabb üzenete az volt, hogy mindenki szabadon megnyilvánulhat, de az alkotmánynak megfelelően ezt
csak békésen teheti meg
„Biztosíthatok mindenkit, hogy a csendőrség nem tűr el
semmiféle erőszakos cselekedetet vagy erőszakos
cselekedetre való felbujtást” – szögezte le a szóvivő.
(hírösszefoglaló)

Hossu: diszkriminatív az új nyugdíjtörvény

Diszkriminatív az új nyugdíjtörvény tervezete – nyilatkozta csütörtökön az Agerpres hírügynökségnek
Bogdan Hossu. Az Alfa Kartell szakszervezeti szövetség elnöke azt mondja: a nők, ha az állam nem pótolja jövedelmüket, 30 százalékkal kisebb nyugdíjat
fognak kapni, mint a férfiak.

„A konkrét szöveget még nem kaptuk kézhez, de abból,
amit hallani lehet, több probléma is látszik. Először is, azáltal,
hogy visszaosztanak a járulékfizetési idővel, a nők, akik kevesebb évet fizetnek járulékot, mint a férfiak, kisebb nyugdíjat
fognak kapni. Ha ehhez még hozzászámítjuk azt a kedvezményként feltüntetett eljárást, miszerint azoknak a nőknek,
akiknek három vagy annál több gyerekük van, a hozzájárulási
időszakukat hat évvel lecsökkentik, akkor az ő nyugdíjuk nagyon alacsony lesz” – mutatott rá Hossu.
Számítása szerint ez odavezet, hogy a nőknek általában 15
százalékkal, de a többgyerekes anyáknak legalább 30 százalékkal lesz alacsonyabb nyugdíjuk, mint a férfiaknak.

Hossu szerint a törvényben valahol benne kellene hogy legyen, hogy ezeket az éveket valamivel kompenzálják.
„A második negatív megjegyzés, hogy a nyugdíjpont értékét teljesen leválasztják a gazdaságról és a bérekről. Tehát,
ha a fizetések viszonylag gyors ütemben nőni fognak, a nyugdíjak értéke nem fog változni” – állítja a szakszervezeti bizalmi.
Emlékeztetett: jelenleg a nyugdíjpont az átlagfizetéssel és
az inflációval együtt nő, a javasolt módosítások szerint azonban ez csak az inflációval fog nőni.
„Ez a leválasztás a nyugdíjak középtávú befagyasztását jelenti” – hangsúlyozta Hossu.
Hozzátette: az aktív lakosságot képviselő nagy szakszervezeti szövetségek képviselőit egyáltalán nem vonták be a nyugdíjtörvény módosításának kidolgozásába.
Mindez a feketemunkát ösztönzi, mert az alkalmazottak
nem fogják tudni, hogy milyen nyugdíjuk lesz a jövőben –
szögezte le Bogdan Hossu. (Agerpres)

Ország – világ
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Mérséklődött a bankközi kamatláb

A keddi csökkenés után évi 3,33%-ra mérséklődött
szerdán a lejalapú hitelek törlesztőrészletét befolyásoló három hónapos bankközi hitelkamatláb
(ROBOR) – közölte a Román Nemzeti Bank (BNR).
A bankközi hitelkamatláb 2018 elején még évi
2,05%-os, egy évvel ezelőtt, 2017. augusztus 8-án
pedig évi 0,87%-os volt. A hat hónapos bankközi hitelkamatláb a kedden jegyzett évi 3,46%-ról 3,45%ra csökkent, míg a kereskedelmi bankok egymás
közötti hitelezésekor használt kilenc hónapos
ROBOR évi 3,52%-ról 3,49%-ra mérséklődött. Az
éves ROBOR 1 bázisponttal évi 3,56%-ra csökkent.
(Agerpres)

Félmilliárd euróval nőtt
a külkereskedelmi mérleghiány

Az első fél évben 483,3 millió euróval, 6,305 milliárd
euróra nőtt a külkereskedelmi mérleg hiánya az egy
évvel korábbihoz képest – közölte csütörtökön az
Országos Statisztikai Intézet. Az első fél évben Románia 33,976 milliárd euró értékben exportált, ami
10 százalékos növekedésnek felel meg, ugyanakkor
9,7 százalékkal többet, 40,281 milliárd eurót importált. A kivitel 48,5 százalékát és a behozatal 38 százalékát a gép- és járműipari termékek tették ki.
Románia külkereskedelme háromnegyedét az Európai Unió tagállamaival bonyolítja le. Hosszú idő után
először fordult elő, hogy az éves összevetés szerint
a behozatal valamivel lassabban nőtt, mint a kivitel,
amire egyes elemzők szerint magyarázatként szolgálhat, hogy a kiskereskedelmi forgalom jelentősen
lassult, az első hat hónapban 6,5 százalékkal nőtt,
miután tavaly még 10 százalékkal, tavalyelőtt 13
százalékkal emelkedett. A megnövekedett belföldi
fogyasztás főként az importot serkentette. (MTI)

Kalotaszentkirályon találkoznak
a Szent Istvánról elnevezett
települések

A Kolozs megyei Kalotaszentkirályon találkoznak a
hét végén a Szent Istvánról elnevezett magyarországi, felvidéki és erdélyi települések vezetői és hagyományőrzői.
Póka
András
György,
Kalotaszentkirály polgármestere csütörtökön elmondta, hogy a Szent Király Szövetségbe tömörült
települések 22. találkozójára kerül sor, Kalotaszentkirály másodszor látja vendégül 21 Kárpát-medencei
település küldöttségét. A Szent Király Szövetséget
Magyarországról Bakonyszentkirály, Kerkaszentkirály, Királyszentistván, Porrogszentkirály, Rinyaszentkirály,
Szabadszentkirály,
Szentistván,
Szentistvánbaksa, Szentkirály, Szentkirályszabadja,
Szombathely-Szentkirály, Erdélyből Csíkszentkirály,
Kalotaszentkirály, Marosszentkirály, Sepsiszentkirály, Székelyszentistván, Székelyszentkirály, valamint Felvidékről Királyfiakarcsa, Vágkirályfa,
Sajószentkirály, Sajókirályi alkotja. (MTI)

Áldozatot szedett a nyugat-nílusi láz

Megerősítette a fertőző betegeket kezelő galaci kórház igazgatója, hogy a nyugat-nílusi vírus okozta
egyik páciensük halálát. Mihaela Debita szerint az
elhunyt férfi 79 éves volt, és más krónikus betegségekben is szenvedett. Több szúnyogcsípést észleltek rajta, amikor kórházba került, ahol agyhártya- és
agyvelő-gyulladással diagnosztizálták. A Cantacuzino Intézetnél végzett laborvizsgálatok igazolták a
nyugat-nílusi vírussal való fertőződést. Az Országos
Közegészségügyi Intézet (INSP) csütörtöki jelentése
szerint május 2-a és augusztus 8-a között 23 új, nyugat-nílusi vírussal való fertőzést igazoltak a laborvizsgálatok. Ezek közül 11-et augusztus 1-je és 8-a
között regisztráltak, akkor történt a haláleset is.
(Agerpres)

Szennyező pénz

(Folytatás az 1. oldalról)
igénybe venné azt. A benzingőz-fertőzötteké más kategória, ez a réteg vicsorogva, de lepengeti az adót, és
addig fog autózni, amíg tartanak az olajkészletek, reménykedve abban, hogy az önvezető járművek valós térhódítására még a legoptimistább becsléseknek is
legalább a tripla idejéig kelljen várni.
De ugyanígy környezetvédelmi célzatú beruházásként
is kellene tekinteni a tisztességes úthálózat kiépítésére,
mert minél rövidebb a menetidő egy adott távon, annál
kevesebb szennyezőanyagot juttat a forgalom ott a légkörbe. A tisztességes életszínvonal úgyszintén ide tartozik, mert ha nálunk is annyi pénzt lehetne becsületes
munkával keresni, mint jobb helyeken, akkor az elhanyagolható számú veteránmániásokon kívül mindenki
új, környezetbarát járművet engedhetne meg magának.
Mindezeket, mármint az infrastruktúrát és a jólétet
négyévente meg is szokták nekünk ígérni. Ugyanazok,
akik jól tudják, hogy a nem hobbiból közlekedők többségének egyszerűen nem telik jobbra a nyugati garázsokból kivedlett járműveknél, de ha már csak nyomort
hoztak a számtalanszor beígért jólét helyett, hát kitalálnak még egy új sarcot, gondolván, a többi mellett, amit
lehúznak rólunk, ez is elfér. Majd értékelhetjük a törődésüket a szavazófülkében, ha lesz miből választani.
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Érvénybe lépett a földtörvényt módosító jogszabály

Könnyített jogtulajdonba helyezés

Felvételünk illusztráció

Augusztus 6-án a Hivatalos Közlöny 679. számában közölték a 213/2018-as törvényt,
amely módosítja és kiegészíti a 18/1991-es
földtörvényt, illetve a kataszteri nyilvántartásra vonatkozó 7/1996-os törvényt, amelyek felgyorsíthatják a tulajdonjog-igénylést.
Elsősorban a házak melletti kert és udvar telekelése, valamint az ún. zsebszerződésekkel
megvásárolt területek visszaszolgáltatása
esetében tisztázza az eljárást.

Az új jogszabály szerint a következő lépéseket
lehet tenni: a 18-as törvény 23. cikkelye kimondja,
hogy azok a területek, amelyeket hajdanában a kollektív adott házépítésre, a használók tulajdonába kerülhetnek, akik az épületben laknak, telekelhetik az
épület alatti és a hozzá tartozó telket; a 27. cikkely
második bekezdése szerint azokon a területeken, amelyeket nem kollektivizáltak, és ház van rajtuk, a lakók
kérhetik a helyi polgármesteri hivatalnál birtoklevél
kibocsátását az adott területre. Amennyiben a terület
nem volt kollektivizálva és utólag eltulajdonítva, a
használója kérheti a birtoklevelet, ha igazolja, hogy a
földterület szerepel a mezőgazdasági lajstromban
vagy a kataszteri regiszterben, és a használó fizeti rá
a földadót. A 36. cikkely szerint azon területek eseté-

Fotó: Vajda György (archív)

ben, amelyek a román állam tulajdonában vannak, de
használatba adódtak (sz.m.: proprietar statul român –
dat în folosinţă gratuită), és időközben házat húztak
rá, az előzőhöz hasonlóan, ha a használó nevén szerepel a nyilvántartásban, kérni lehet a tulajdonjogot.
Ebben az esetben nem kell a szomszédok nyilatkozata.
Az említett esetekben a tulajdonjogra vonatkozó
igénylést a törvénynek a Hivatalos Közlönyben való
megjelenése utáni 120 napon belül kell benyújtani az
adott település polgármesteri hivatalához.
A módosító javaslatokat indítványozó Császár
Károly szenátor lapunknak elmondta, mivel még nem
jelent meg a törvény alkalmazásának módszere, több
megye prefektúráján is tárgyalásokat folytatott, hogy
megkönnyítsék a kérvényezést. Erre típuskérvényt és
típusnyilatkozatot dolgoznak ki, amit eljuttatnak majd
a hivatalokhoz. Az igénylőknek ezeket kell majd kitölteniük. Ezenkívül hamarosan kidolgoznak egy útmutatót, amiben felvázolják azokat a lépéseket,
amelyeket meg kell tenniük az érintetteknek, ebben
természetesen szerepelni fog a szükséges okiratok
jegyzéke is. A szenátor elmondta, a polgármesteri hivatalokban segítenek majd a dossziék összeállításában. (v.gy.)

Augusztus vége a határidő

(Folytatás az 1. oldalról)
Kérdésünkre elmondta, hogy a
felüljáró felújítását eredetileg múlt
hónap végén kellett volna befejezze
a vállalkozó, de nem készült el időben. Az útügyi igazgatóság meghosszabbította a szerződésüket
három héttel, így a hónap végéig be
kell fejezzék a felújítást. Arra a felvetésünkre, hogy legutóbb kilométeres sorok alakultak ki hasonló
jellegű munkálatok miatt, elmondta,
hogy a másik forgalmi sávon eltávolították ugyan a régi aszfaltburkolatot, de az aszfalt és a beton
tartófal között a vízelvezető szigetelőréteget foltokban ott hagyták,
mivel nem marták fel elég mélyen.
Az ellenőrzés során derült fény a felületes munkavégzésre, a CNAIR
kérte a nagy felületeken ott hagyott
szigetelőréteg eltávolítását, amit a
cég munkásai már csak manuálisan
végezhettek, így rendkívül lassan
haladtak, mivel nagyon nehéz volt
„felkaparni”. Ezúttal az útügyi igazgatóság kifejezett kérésére megvála
technológiát,
toztatják
remélhetőleg ezúttal marógéppel
becsületesen eltávolítják a szigetelőréteget, ami pár héttel ezelőtt az
érintetteknek rengeteg bosszúságot és időpazarlást jelentett. A szigetelőréteg leterítését követi majd
az alapaszfaltréteg, és arra kerül
felületi bevonatként a záróréteg.
Az egyes rétegek leterítése után
pár napig várni kell, hogy kiszáradjanak, ezért nem tudni előre a
legfelső réteg leterítésének pontos
dátumát.
– Melyik cég végzi a felüljáró felújítását, és rendelkeznek-e elegendő
szakmai ismerettel, ha ilyen jellegű
elemi hibákkal tarkítva és ennyire
vontatottan zajlik a felújítás?
– A közbeszerzési eljárás során
egy Bákóban bejegyzett kft., a
Phoenix Transbac Kft. nyerte el a
szentpáli felüljáró javítási munkálatainak jogát. A közbeszerzési törvény egyik hátránya, hogy senki
sem ellenőrzi a versenytárgyalásra

Két medvét lelőnek, négyet áttelepítenek
Tusnádfürdőn

Négy tusnádfürdői anyamedve és kilenc bocs
áttelepítéséhez, valamint két hím medve kilövéséhez járult hozzá a Környezetvédelmi
Minisztérium – pontosította csütörtökön a
szerdán megjelent hírt a szaktárca.

A sajtóosztály közölte, hogy augusztus folyamán
medvékre vonatkozóan 11 kérést regisztráltak Hargita
megyéből, valamennyi Tusnádfürdőről érkezett. A
helyi Szent Anna vadásztársaság és a helyi hatóságok
hat hím medve, valamint öt anyamedve és 11 bocs
kilövését vagy áthelyezését kérték. A minisztérium
négy anyamedve és kilenc bocs áthelyezését, valamint két hím kilövését hagyta jóvá. A tárca sajtóosztályának
illetékese
elmondta:
a
hiányos
dokumentációjú vagy nem kellőképpen megalapozott
kérelmeket visszaküldték a feladónak. Ha a helyi hatóságok kiegészítik ezeket a dossziékat, a minisztérium újra megvizsgálja őket. A medvék miatt kialakult
tusnádfürdői veszélyre Graţiela Gavrilescu környezetvédelmi miniszter is kitért egy szerdai gyulafehérvári

sajtótájékoztatón. A tárcavezető elmondta: a bocsos
anyamedvéknek csak az áthelyezését hagyhatja jóvá a
minisztérium. Graţiela Gavrilescu megjegyezte: ha jól
állítják össze egy-egy veszélyes medve kiemelési kérelmének a dokumentációját, a minisztérium az intervenciós kvóta terhére jóváhagyja. Azt is megjegyezte
azonban, hogy az illetékes helyi szervek lassan állítják
össze a dokumentációt. Hozzátette, hogy nem a minisztérium miatt késik egy-egy veszélyes medve kiemelése. Július közepe óta négy személyt sebesített
meg medve Tusnádfürdőn. A Környezetvédelmi Minisztérium 2016-ban betiltotta a populációt szabályozó medvevadászatot. Korábban a tárca évente
400-450 medve kilövésére adott engedélyt a vadásztársaságoknak. Ezek azonban elsősorban a trófeaként értékesíthető domináns hímekre vadásztak, és
ezzel is a populáció növekedését idézték elő, mert a
domináns hímek sok medvebocsot elpusztítanak,
hogy mielőbb párosodhassanak az anyamedvékkel.
(MTI)

A labdarúgó 1. liga 4. fordulójának
televíziós közvetítései

Augusztus 12., vasárnap:
Augusztus 10., péntek:
15.30 óra: Dunărea Călăraşi – USK Craiova
21 óra: Botoşani FC – Gyurgyevói Astra
18
óra: Voluntari FC – Kolozsvári CFR
Augusztus 11., szombat:
21 óra: Szászmedgyesi Gaz Metan – Bukaresti FCSB
18 óra: Concordia Chiajna – Nagyszebeni HerAugusztus 13., hétfő:
mannstadt
21 óra: Bukaresti Dinamo – Konstancai Viitorul
21 óra: Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK – Jászvásári
Valamennyi mérkőzést élőben közvetíti a DigiSport, a Telekom Sport és a Look TV/Plus.
CSM Politehnica

Fotó: CNAIR

jelentkező cégeket, azok múltját,
szakmai teljesítményét, azt, hogy a
megrendelő dolgozott-e még velük
vagy sem, csupán az árajánlat a
döntő. Aki a legkevesebb összegért
vállalja fel a munkát, azzal köthetik
meg a kivitelezési szerződést.
– A munkálatok folyamatát, a minőséget és biztonságot ki ellenőrzi
és mikor?
– A helyszínen rendszeresen ellenőrzik, laboratóriumi mintavétellel időközönként a bukaresti
CESTRIN ellenőrei tesztelik az elvégzett fázisok minőségét. Az autópályák építésénél az építő és a
megrendelő között ugyancsak közbeszerzési beruházással vesz részt
egy tanácsadó/konzultáns cég,
amelynek az ellenőrei követik a
munkálatok minőségét és a biztonsági előírások betartását.
– Sokan azért bosszankodnak,
hogy miért nem lehet éjszaka végezni – amikor kevesebb a közlekedő jármű – az ilyen jellegű
munkálatokat. Mi az akadálya
ennek?
– Az éjszakai munka esetében
több mint 50%-kal megnőnek a
költségek, a közbeszerzési eljárás
útján elnyert munkálatoknál ez az
építő cégnek veszteséget jelentene.
Mivel bérelt gépekkel dolgoznak,
azok bérleti díja is nagyobb éjszaka,
a munkások bére is nő, reflektorokat, generátorokat kell használni
stb., ezért sem egyszerű az éjszakai
műszakot bevezetni. Annak ellenére, hogy úgy tűnik, nincs nagy éjszakai
forgalom,
biztonsági
okokból a szentpálihoz hasonló keskeny szakaszokon nem a legjobb
megoldás az éjszakai útépítés. A
nyergesvontatók forgalma éjszaka
megnő, azokat azonban sokkal nehezebb menedzselni, mint a kisebb
méretű gépjárműveket. Egyébként
az építőcég kérvényezte az éjszakai
munkálatok végzését, és a rendőrség engedélyezte, így előreláthatólag az aszfaltrétegek leterítését
éjszaka végzik majd.
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A Kárpát-medencei kézművesség ünnepe a budai várban

Augusztus 17–20. között a Budavári
Palotában rendezik meg Magyarország legnagyobb népművészeti fesztiválját, a Mesterségek Ünnepét. A
hajdani vásárok hangulatát idéző
fesztivál az év várva várt családi rendezvénye, ahol a látogatók kipróbálhatják
a
népi
mesterségeket,
megcsodálhatják
a
kézművesek
míves munkáit.

Idén augusztus 17. és 20-a között 32. alkalommal változik a Budavári Palota a kézművesek
legnagyobb
Kárpát-medencei
ünnepévé. A Mesterségek Ünnepén idén is
közel 1000 kézművesmesterrel, több száz fellépővel, egész napos színpadi programmal,
mesterségbemutatókkal, a kézműves-gasztronómia remekeivel és népi játszóházakkal
várják a látogatókat. Több mint 800 Kárpátmedencében élő magyar és 150, a világ különböző
részéből
érkező
mester
látványműhelyeiben megismerkedhetnek a
szakmák rejtelmeivel, találkozhatnak sok különleges mesterség képviselőjével. Érkeznek
mesterek Iránból, Kínából, Mongóliából, Üzbegisztánból, Kirgizisztánból, Tádzsikisztánból, Türkmenisztánból és Kazahsztánból. A
Mesterségek Ünnepe egy olyan, határokon
átívelő rendezvény, ami a legjelentősebb találkozóhelye a Kárpát-medencében élő kézműveseknek.
A látogató itt úgy érezheti magát, mintha
kiszakadva a mindennapokból egy középkori

forgatagba csöppent volna, ahol egyedülálló
népi kézműves örökségünket csodálhatja és
vásárolhatja meg. A rendezvényen ki is lehet
próbálni a mesterségeket, közel 100 műhelyben tekinthet be a közönség a mesterségek
műhelytitkaiba.
Kiemelt téma a népi mesterségek egyik legősibb ága, a szövés és a fonás. Erdélyből
még a gyári termékek sem tudták teljesen kiszorítani a paraszti szövőszékeket, s még
mindig akad falusi ház, ahol – főleg télen –
csattog az osztováta. A Mesterségek Ünnepe
szövőműhelyeiben bemutatják a népi szövés
és fonás sokszínűségét, formagazdagságát.
Megismerkedhetnek a kenderfonás fortélyaival, a szövőszéken való szövéssel, a szalagés a szőnyegszövéssel, de lesz rokkán fonás
és hajfonás is.
A Mesterségek Ünnepe az év kihagyhatatlan családi fesztiválja, ahol idén a családok
éve tiszteletére még nagyobb hangsúlyt kapnak a családi programok. Igazi közösségi élmény lesz kipróbálni a régmúlt idők
tevékenységeit idéző mesterségeket és népi
játékokat. A fesztivál látogatói idén is igazi
örömünnepre, felhőtlen játékélményre számíthatnak.
A családok éve tiszteletére bemutatkoznak
olyan, többgenerációs kézműves dinasztiák,
ahol máig élő módon történik a hagyomány
átadása. A háromgenerációs csizmadiacsalád mellett különleges élményt kínál a több
száz éve működő győri kékfestő-dinasztia

műhelye, és Erdélyből is érkeznek többge- kád várja az érdeklődőket a nyár egyedülálló
nerációs kézműves-dinasztiák, megismer- hangulatú népművészeti fesztiválján, a Meskedhetnek többek között szalmakalap- terségek Ünnepén!
készítő, kovács- és kalapkészítő családi műKapcsolat: Adonyi Adrienn
hellyel is.
+36/30 4875131, adonyi.adrienn@nesz.hu,
A színpadi programok között minden korwww.mestersegekunnepe.hu
osztály talál kedvére valót, a több száz fellépő
https://www.facebook.com/
mellett igazi fesztiválhangulat, vásári kavalmestersegekunnepe
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A természet kalendáriuma (CCCXIX.)

Kiss Székely Zoltán

Egy hete a „hazug” holdra utalással köszöntem el. De a Luna mendax jelző csak a
latin nyelvre igaz.
Az újhold vékony sarlója s a fogyó holdé
ellenkező irányba mutat: az első negyed mindig jobbra – „D”-t formálva –, az utolsó negyed
ellenben balra –„C”-t formálva – domborodik.
A latin Crescit jelentése növekszik, a Decrescité csökken. Ezért nevezték a rómaiak a holdat
hazugnak. Nyelvünkben? Ha D, ha C– igazat
mond. A növekvő holdat a nyugati égfelen
látjuk, a fogyó holdat a keletin.
E szabály azonban csak az északi féltekén
érvényes. A déli féltekén fordítva áll a dolog.
Az Egyenlítőhöz közelebb eső szélességi körökön pedig – már a Krímben is megfigyelhető – a sarló erősen oldalt dől. Közel az
Egyenlítőhöz a láthatáron lebegő hold már
vízen himbálózó csónaknak tűnik. Ezért beszélnek az arab mesék holdcsónakról.
Újhold közelében azért látjuk a Hold teljes
gömbjét, mert ilyenkor a Föld éppen „teliföldet mutat” a Holdról nézve, fényt sugározva
rá, s az ennek egy részét visszaveri. Ezt a halvány derengés a hamuszürke fény.
Holdfogyatkozáskor – idén, július 27-én az
évszázad leghosszabb holdfogyatkozását figyelhettük meg: égi kísérőnk 103 percen át a
Föld árnyékkúpjában maradt – a Holdnak a
félárnyékban mélyvörös színe van a Föld légkörén átszűrődő napfénynek köszönhetően.
A Marsra is érdemes figyelni július végén
– augusztus elején. Földközelben van, s a
Nap, a Hold és a Vénusz után a negyedik legfényesebb égitestté válik, ez szabad szemmel
fényszennymentes égbolton kitűnően megfigyelhető. (Nem mellékesen 141 éve, 1877.
augusztus 11-én fedezte fel Asaph Hall a
Mars két holdját – a félelem Phobosát és a
rettegés Deimosát.)
Mi maradjunk a békességes bámészkodásnál. A nagyvárosi fényektől távol eső helyekről mától 15-éig gyönyörködhetünk leginkább
a Perseidák maximumában. Idén is, akár évszázadok óta, menetrendszerűen érkeznek,
hogy megtartsák szokásos égi tűzijátékukat.
Augusztus. A beteljesülő kívánságok hónapja. A néphit szerint, ha az ember hullócsillagot látva kíván valamit, akkor az beteljesül.
A mítosz szerint Zeusz aranyeső képében
termékenyítette meg Danaé argoszi királylányt. Az ő nászuk gyümölcse lett a félisten

Perszeusz. Csillagképe több száz fényévre
tőlünk a halványan derengő Tejút sávjában figyelhető meg. Ennek irányából érkezik e meteorraj. A periódus elején s végén csak
egy-két hullócsillagot láthatunk óránként. A
fő időszakban – augusztus 10–14. közt – tucatnyit, de ritkán akár százat is. Kora este,
amikor a csillaghullás kiinduló iránya, a radiáns még alacsonyan van az égbolton, gyakran láthatunk hosszú, vékony, de többszínű
csíkot. Ahogy haladunk az éjszakában, úgy
ezek az égi ösvények egyszínűvé, vastagabbá
és fényesebbé válnak.
A népnyelvben gyakran nevezik az augusztusi csillaghullást Szent Lőrinc könnyeinek. „Az én éjszakámban nincs sötét” – a
legenda szerint ezt mondta, mikor rostélyon
sütötték. A hagyomány szerint Kr. u. 258. augusztus 10-én halt vértanúhalált. Mártíriuma
a pecsenyévé pirító augusztusi forróság jelképe. A fentiek okán a tűzoltók, a cukrászok
s a pékek védőszentje, s égési sebek gyógyulásáért fordultak hozzá.
Lőrinc (Laurentius) jelentése: „akinek babérja van” (lauream tenens) – babérból van
a koszorúja. Az örökzöld babér kellemes illatú lombjával a győzelem jelképe. Lőrinc
napját Szent László törvénye még a kötelező
ünnepek közé sorozta, középkori misekönyveink is számontartják.
193 éve, 1825. augusztus 10-én született
Kézdimarkosfalván id. Bodola Lajos vízépítő
mérnök. Az 1848-49-es szabadságharcban
Gábor Áron munkatársa, majd a székely tüzérség egyik vezetője volt. A világosi fegyverletétel után emigrációba kényszerült; előbb
török szolgálatban állt, majd Kossuth Lajos
megbízásából Olaszországban, Svájcban és
Franciaországban járt. 1853-tól különböző
olasz városokban mérnökként út-, vasút-, hídés vízépítési munkákban vett részt. Fia, ifj.
Bodola Lajos is Olaszországban, Sampierdarenában született, 1879-ben szüleivel jött haza.
Az apa tapasztalatait a dél-magyarországi vízgazdálkodási munkálatoknál s a mezőgazdaság fejlesztésében, nevesen a rizstermesztés
bevezetésénél hasznosította. Id. Bodola utazásairól több cikke jelent meg a hazai sajtóban.
Aztán visszaköltözött szülőfalujába. Meghalni
– 1897 áprilisában. Még megérte, hogy fia
1896-ban a geodézia tanára lett a műegyetemen. A fiú 1905-től az MTA tagja, 1910–11ben a műegyetem rektora volt. Tudományos
érdeklődése a geodézián kívül kiterjedt a ma-

Aratás utáni béke – Dányán fölött, a Kis-Küküllő és a Nagy-Küküllő vízválasztóján

tematika, fizika, mechanika és csillagászat terére is. Trianon után Budapesten maradt, 1923tól a Nemzetközi Súly- és Mértékbizottság
titkára lett. 1936 júniusában halt meg.
124 éve, 1894. augusztus 14-én született
Baján Miskolczy Dezső orvos-neurológus.
Orvosi tanulmányait Budapesten kezdte el.
Már 1913-ban gyakornok volt a budapesti
Agyszövettani Intézetben. Aztán következett
a háború. Oklevelét csak 1919-ben szerezte
meg. 1924/25-ben a Nobel-díjas idegkutató,
Santiago Ramon y Cajal agyszövettani intézetében kutat. 1930-tól 1940-ig a szegedi
Ferenc József Tudományegyetemen tanszékvezető az Ideg- és Elmegyógyászaton.
1939-től az MTA levelező tagja, 1946-tól rendes tagja. 1940-ben az egyetem visszaköltözött Kolozsvárra. Miskolczy kérésére az
Agykutató Intézetet is visszatelepítették.
1945-ben rektorként szembeszállt a kiürítési
rendelettel. Így tartotta meg az egyetem folytonosságát, amelynek 1945 utáni újraszervezésében oroszlánrészt vállalt. Már 1945-ben
a Bolyai Egyetem orvosi karát áthelyezték
Marosvásárhelyre. 1948-ban itt alakult meg
az Orvosi és Gyógyszerészeti Intézet. Megszervezésében részt vállal Miskolczy is, úgy
is, mint az Idegklinika igazgatója. Második
felesége halála után, 1964-ben Budapesten az
Orvostovábbképző Intézetben a neurológia
tanszékét vette át. 1978 decemberében hunyt
el Budapesten. Iskolát teremtett Szegeden,
Kolozsváron, Marosvásárhelyen, s tudományos munkássága révén aktív résztvevője

volt a magyar neurológia és pszichiátria
1960-as évekbeli fellendülésének.
122 éve, 1896. augusztus 16-án született
Kolozsvárt Koch Sándor minerológus. A budapesti egyetem természetrajz-kémia szakát
1919-ben fejezte be, miközben másfél évet az
orosz és olasz frontokon töltött. 1920-ban
doktorált. Első munkahelye a Nemzeti Múzeum Ásványtára volt. 1940-ben nevezték ki
a kolozsvári tudományegyetem jogutódja, a
szegedi tudományegyetem ásvány-kőzettani
tanszékére. Kutatómunkája kiterjedt a Kárpát-medence új és már ismert ásványainak
vizsgálatára és leírására. Munkásságának érdekes kultúrtörténeti adaléka egy művészettörténeti talány megfejtése. Sokáig nem
értették a művészettörténészek, hogy egyes,
több száz évvel ezelőtt élt festők következetesen zöld egeket festettek. Ő jött rá, hogy
zöld egei kizárólag olyan festőknek vannak,
akik azurit tartalmú festékkel festették az
eget. Az azurit gyönyörű kék ásvány, festéknek is kiváló. Oxigén jelenlétében több száz
év alatt malachitté válik – a malachit pedig
zöld. Olyan zöld, mint a zöld egeket festő alkotók képein az ég. Koch Sándor Szegeden
halt meg 1983 májusában.
Augusztus 15. Nagyboldogasszony napja,
egyben Magyarország Mária oltalmába ajánlásának emlékünnepe. Az ünnep nyolcadába
Szent István napja is beleesik. A Napbaöltözött Asszony nagy égi jeléről Gellért püspök
beszélt először István és udvara előtt. Az
Árpád-ház és Árpád megkeresztelkedett hada
így Nagyboldogasszony oltalmába ajánlotta
magát. E választásba még nyilván a pogány
Boldogasszony-tisztelet, archaikus Emesehagyomány is közrejátszott.
Az aratás után a falu is szusszanhat egyet. Béke.
Holdas, nyári éjszakában
Hűs mezők ölébe fekve,
Messze tájon álmodik most
Ferenc József regimentje.

Szusszanatnyi béke. Az I. világháború idején írt vers, a Juhász Gyula Nagyboldogaszszonyában.
Magyar fiúk édes álma:
Szép leányok, szabad rónák,
Míg fölöttünk tiszta fényben
Tündököl a nagy mennyország.
S mintha ifjú homlokukra
Rózsa hullna, csillag szállna:
Őrködik az álmaikra
Magyarország Patrónája.

Híres erdélyi magyarok (1000–1990)

Perseidák

Sorozatunkkal 990 év erdélyi nagyjaira emlékezünk, akikről talán nem tudunk semmit, de ők tették naggyá
Erdély kultúráját, tudományát vagy
vitték el hírét a nagyvilágba, s tetemes
részt vállaltak az egyetemes magyar
kultúra és tudomány gazdagításában.
(Forrás: Magyar életrajzi lexikon, 1000–
1990. Főszerkesztő: Kenyeres Ágnes)

Összeállította: Kuti Márta

RAFFY ÁDÁM (Vértes, 1898. aug. 14. –
Bp., 1961. nov. 30.): orvos, író. Az orvostudományi egyetemet Bp.-en, majd Kolozsvárott
végezte. 1921-ben Frankfurt am Mainban volt
tanársegéd; 1924-től Aradon, majd 1938-tól

Nagyváradon folytatott orvosi gyakorlatot.
1947-ben költözött Bp.-re. Novellái, versfordításai, orvostörténeti s orvostudományi dolgozatai különböző erdélyi, magyarországi és
külföldi lapokban és folyóiratokban jelentek
meg. Több filmforgatókönyvet és rádiójátékot
is írt. F. m.: A máglya (Giordano Bruno életregénye, Bp., 1936); A léleklátó (Mesmer
életregénye, Bp., 1937); A bölcsek köve (Paracelsusról; Nagyvárad, 1941); Kárhozottak
(r., Bp., 1948); Erdélyi Szent Johanna (r., Bp.,
1948); Vesalius (Az orvostudomány nagymestere; r., Bp., 1951); Wenn Erasmus ein Tagebuch geführt hätte. (r., Bp., 1955): Két
malomkő (r., Bp., 1955); Ha Giordano Bruno
naplót írt volna. (r., Bp., 1956).

Hullócsillagok pogánysága. Földiek babérkoszorúja. Aratás utáni béke. Szusszanatnyi.
BONYHÁTI JOLÁN (Olthévíz, 1908. aug.
14. – Bp., 1984. jan. 15.): romániai magyar
szerkesztő, bibliográfus. 1944-től a székelyudvarhelyi Szabadság c. lapot szerkeszti, később
a bukaresti és a kolozsvári rádió magyar adásainak munkatársa volt. 1948-68 között az Állami
Irodalmi és Művészeti Könyvkiadó (később Irodalmi Könyvkiadó) nemzetiségi osztályát vezette. Bibliográfiába foglalta Salamon Ernő
publikációit (1966), Asztalos István írásait
(Abaffy Gusztávval, 1967) s a Korunk c. periodika 1932-40 közötti költészeti anyagát (1967)
SZANA SÁNDOR (Temesvár, 1868. aug,
18. – Bp., 1926. máj: 3.): gyermekgyógyász.
Mint temesvári gyakorló orvos lelencházat,
szülőintézetet, gyermekpoliklinikát szervezett.
Megindította az első gyermekgondozói tanfolyamot, 1909-től 1921-ig a bp.-i állami gyermekmenhely igazgatója. 1898-ban Unsere

Maradok kiváló tisztelettel.
Kelt 2018-ben, a Perseidák fényénél

Gesundheit címen havi folyóiratot indított Temesvárt. F. m.: Az elhagyott csecsemők magyar állami védelmének rendszere és
eredményei (Bp., 1911); Die Bewertung der
Säuglingssterblichkeitsziffern (Berlin, 1916).
SZÉCSEY ISTVÁN (Szatmár, 1848. aug.
20. - Kolozsvár, ? ): gazdasági író, tanár. 1871től segédtanító Debrecenben. 1873-tól magántisztviselő, 1876-tól irodatiszt, 1880-tól a
kassai gazdasági tanintézetnél intéző volt.
1884-ben a zsitvaújfalusi földművesiskola
igazgatója, 1394-től a kassai, 1898-tól a kolozsvári gazdasági tanintézet (utóbb ak.) tanára
1912-ig. F. m.: A kassai m. kir. gazdasági tanintézet kuhlandi tehenészete (Kassa, 1882); A
mezőgazdasági növénytermelés általános alapismeretei (Bp., 1891); Mezőgazdasági részletes
növénytermelés (Kassa, 1897); Gazdaságtan
(3. kiadás, Gyula, 1915).
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170 éve bocsátották ki a Kossuth-bankót
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Százhetven éve, 1848. augusztus 5- értékű ezüstöt kívánt összegyűjteni a papírén bocsátották ki a Kossuth-bankót, pénz fedezetéül, melynek mennyisége nem
haladta volna meg a 12,5 millió forintot.
az első magyar bankjegyet.

A Habsburg Birodalom egész területén
használt közös fizetőeszköz kibocsátására
1816-tól kizárólag az I. Ferenc császár által
alapított, a kormányzattól független Osztrák
Nemzeti Bank volt jogosult, és a pénz nemesércfedezete felett is a pénzintézet rendelkezett. A bank a pesti forradalom után, 1848
márciusától nem bocsátott elegendő ezüstöt
a magyar bankfiókok rendelkezésére, majd
májustól hivatalosan is megszüntette a konvertibilitást, ezért a bankjegyek ezüstforintra
váltása csaknem lehetetlenné vált. A lépés jelentősen szűkítette a Batthyány Lajos gróf vezette első felelős magyar kormány pénzügyi
mozgásterét, és teljesen megingatta a közös
papírpénzbe vetett bizalmat.
Az országot sújtó pénzhiány és az anyagi
ügyletek egyszerűbb intézése érdekében a
kormány – a bécsi udvar tiltakozása ellenére
– elhatározta a „nemzeti bankjegy” kibocsátását, és a szükséges nemesércfedezetet megpróbálta hazai forrásból biztosítani. Kossuth
Lajos pénzügyminiszter az ezüstöt közadakozásból, kölcsönjegyzéssel próbálta előteremteni. 1848. május 23-án felhívást intézett a
nemzethez, arra ösztönözve a honpolgárokat,
hogy vásároljanak 5 százalékos kamatot biztosító kincstári utalványokat a magántulajdonban lévő Pesti Magyar Kereskedelmi
Banktól, az egyetlen korszerű magyar pénzintézettől. Kossuth az akcióval ötmillió forint

A bankjegykibocsátásról a bank vezetőivel
folytatott tárgyalások után, 1848. június 17én írták alá a megállapodást, és ezzel a pénzintézet jegybankká lépett elő. A szerződés
értelmében a bank ötmillió forint értékű papírpénzt – a letétbe helyezett nemesfémért
cserébe – ingyen bocsátott a magyar állam
rendelkezésére, ugyanez a kedvezmény vonatkozott további négymillió forintnyi bankjegyre, amennyiben ennek az összegnek a
fedezete is rendelkezésre áll. Három és félmillió forintból egymilliót a bank kamatmentes hitelként kapott meg, két és fél milliót
pedig – alacsony kamatozás mellett – a hazai
gazdaság élénkítésére kellett fordítania. A
bank elnöke Valeró Antal nagykereskedő lett
bankkormányzói címmel, a bankjegynyomda
felszerelésével és vezetésével a kormány
Landerer Lajos nyomdászt bízta meg, aki a
szükséges gépek többségét Angliából szerezte be.
Az első önálló magyar papírpénzt Tyroler
József rézmetsző tervezte, a hivatalosan forintnak nevezett fizetőeszközt a nép Kossuthbankónak nevezte el, mert minden címleten
szerepelt Kossuth Lajos aláírása. Az első kibocsátott címlet, a kétforintos Kossuth 1848.
augusztus 5-én kelt hirdetménye után került
forgalomba. A színe miatt „vöröshasúnak”
nevezett bankón Völgyi Ferenc kincstári főpénztárnok és Rögler János bankfőpénztárnok aláírása is
szerepelt, dátumot
viszont nem nyomtattak rá. A szintén
augusztusban kibocsátott egyforintos
csak októberben
került forgalomba.
Az első bankjegyeknek még biztos fedezetük volt:
mivel csak 1,8 millió forint értékű
ezüstpénzt sikerült
előteremteni,
a
bank a szerződésben meghatározott
1:2,5-ös arányban
mintegy 4,4 millió
forint értékű bank-

jegyet bocsátott ki. Az állami költségvetés
terhei azonban a honvédsereg felállításával,
majd a szabadságharc kitörésével megnőttek,
ezért a törvényhozás engedélyt adott a fedezet nélküli, magasabb címletű papírpénz kibocsátására, de ezek alapját már 61 millió
forintnyi állami hitel fedezte. Szeptembertől
Duschek Ferenc pénzügyi államtitkár (később pénzügyminiszter) irányításával megkezdték az ötforintos, majd novemberben a
honvédség költségeinek finanszírozására
szánt százforintos bankók tömeges nyomtatását, a tízforintos pénzjegy 1849 márciusában került forgalomba.
1848 végén a kormány Windisch-Grätz közeledő csapatai elől Debrecenbe menekült, de
a nemesfémkészlet a Pesti Magyar Kereskedelmi Bankban maradt, és az osztrákok
nyomban le is foglalták. Windisch-Grätz az
öt- és százforintos Kossuth-bankókat érvénytelennek nyilvánította, az egy- és kétforintosok osztrák bankjegyekre történő átváltására
nyolcnapos határidőt szabott ki. Amikor a tavaszi hadjárat során a honvédsereg Pest-Buda
felé közeledett, a visszavonuló császáriak a
nemesfémkészletet magukkal vitték.
Az immár teljesen fedezetlen Kossuthbankó nem értéktelenedett el azonnal, a ban-

kóprés a szabadságharc végéig működött
Debrecenben, Szegeden, majd Erdélyben,
Aradon és Lugoson. A kisebb címletek, vagyis a váltópénz hiánya miatt vidéken több
helyen szükségpénzeket használtak, a magát
sokáig tartó komáromi erődítményben még
a világosi fegyverletétel után is nyomtak ki
bankót. Előfordult, hogy a papírpénzt felszabdalták, hogy darabjait váltópénzként
használják, ami a korban bevett szokásnak
számított. A szabadságharc végén ötmillió
forint értékben ezerforintos bankók is készültek, de ezek már nem kerültek forgalomba: az 1849. augusztus 9-i vesztes
temesvári csata után elfogott Duschek Ferencnél megtalálták és azonnal megsemmisítették őket.
A szabadságharc leverése után a Kossuthbankókat a megszálló osztrák hadsereg parancsnokai több helyen nyilvánosan
elégették, birtoklásukért börtön járt. Kossuth
amerikai emigrációja alatt 1852-ben Philadelphiában nyomtatott ki bankókat, amelyek
az általa tervezett szabadságharc győzelme
esetén szolgáltak volna fizetőeszközként. A
róla elnevezett papírpénz a függetlenség
szimbóluma lett, eszmei értékét soha nem veszítette el. (MTI)

A támadók minden fegyvernemet győztes
hadigépezetté egyesítettek, összehangoltan
vetették be a gyalogságot, a lovasságot, a tankokat és a repülőgépeket. A németek morálja
megtört, a visszavonulás zűrzavarba fulladt,
mintegy tízezren megadták magukat; Ludendorff a csata első napját később „a német hadsereg fekete napjának” nevezte. A
szövetséges előrenyomulás másnap már lelassult, de az offenzíva végéig, augusztus 12ig újabb területeket nyertek, a németek 75
ezer embert vesztettek halottakban, sebesültekben és – túlnyomórészt – hadifoglyokban,
brit és francia részről a harci cselekmények
44 ezer áldozatot követeltek.
Az amiens-i csata fordulópontot hozott, a
nyugati fronton véget ért az állóháború. A
siker hatására a szövetségesek más pontokon

is megkísérelték áttörni a német állásokat, általában 11-13 kilométert haladtak előre, de az
előrenyomuló gyalogság nem távolodott el
jelentősen a biztonságot adó tüzérségi támogatástól és a hadtápvonalaktól. A lassú, de kitartó műveletek folyamatos nyomás alatt
tartották a németeket, felőrölték erejüket,
harci szellemüket. Amikor II. Vilmos császár
csapatai 1918. szeptember végére a Hindenburg védelmi vonal mögé szorultak vissza,
Ludendorff kijelentette: Németországra „elkerülhetetlen és döntő vereség” vár. A harcok
1918. november 11-én értek véget, amikor a
német küldöttség a Compiegne-hez közeli erdőben, egy vasúti kocsiban aláírta a fegyverszüneti egyezményt. A Német Birodalomban
ekkor már kitört a forradalom, a császár lemondásra kényszerült. (MTI)

100 éve vívták az első világháború utolsó nagy csatáját

Száz éve, 1918. augusztus 8-án kezdődött az első világháború nyugati
frontján, a franciaországi Amiens közelében a Németország döntő vereségét hozó csata.

A „nagy háború” 1914-es kitörésekor a
nyugati fronton a németek gyorsan nyomultak előre, 70 kilométerre megközelítették Párizst, de aztán a brit-francia antant erők
megállították és visszább szorították őket, a
front megmerevedett. A két fél lövészárokrendszereket épített ki egymással szemben, a
patthelyzeten az időről időre megindított,
rendkívüli véráldozatokat követelő offenzívák sem tudtak érdemben változtatni. A mérleg nyelve 1917 végétől kezdett az antant
oldalára billenni, amikor a háborúba belépett
Egyesült Államok első expedíciós erői is bekapcsolódtak a harcokba. A német vezérkar a
győzelem egyetlen esélyét ezután abban látta,
ha még azelőtt erőszakolja ki az áttörést, mielőtt az amerikaiak nagyobb létszámban érkeznek a hadszíntérre.
Az 1918 márciusában megindított, öt egymást követő hadműveletből álló német offenzívában azokat a hadosztályokat is
bevetették, amelyeket a Szovjet-Oroszországgal megkötött breszt-litovszki béke után
dobtak át a keleti frontról. A meglepetés ereje
és az időleges számbeli fölény számottevő területnyereséget eredményezett, de a szövetségesek makacs ellenállása miatt a jelentős
veszteségeket szenvedő németek nem érték
el végső céljukat. A német főparancsnok,
Erich Ludendorff tábornok 1918. július 15én indította meg az utolsó, ötödik támadást a
Marne folyó térségében, és csapatainak több
helyen sikerült is átkelniük a folyón. A franciák azonban értesültek a német tervekről,
így a mélyen beásott antant erők tartani tudták állásaikat, az előrenyomulás elakadt. Július 18-án a francia, brit – és most először
jelentősebb mértékben – amerikai erők ellentámadása elsöpörte a németeket, akik a
Marne mögé vonultak vissza, és védőállásokat építettek ki. A hónap végére az erőviszo-

nyok az amerikai és brit erősítések érkeztével
kiegyenlítődtek, a kezdeményezés végérvényesen az antant kezébe került.
A szövetségesek saját ellentámadásukat
1918. augusztus 8-án indították meg a Párizstól 120 kilométerre északra fekvő, vasúti csomópontnak számító Amiens térségében, ez
volt a háború végéhez vezető száznapos offenzíva első állomása. A sikerhez a gondos
tervezésen kívül a meglepetés ereje is hozzájárult, a németek ugyanis egészen máshol
várták a támadást, és Amiens térségéből csapatokat vontak ki. A frontszakaszt tartó Georg
von der Marwitz tábornoknak csak tíz aktív
és négy tartalékos hadosztály állt rendelkezésére, míg vele szemben a brit Henry Rawlinson tábornok 19 brit (ebből öt ausztrál és
négy kanadai) hadosztály, Marie-Eugene Debeney francia tábornok pedig 12 francia hadosztály fölött parancsnokolt, és mintegy
kétezer repülőgépet és ötszáznál több tankot
is ide csoportosítottak. A németek azonban
létszámbeli hátrányuk ellenére szilárd védelmi állásokkal és félelmetes tűzerővel rendelkeztek.
A támadást augusztus 8-án hajnali 4 óra 20
perckor, erős ködben a britek indították meg,
a meglepetés ereje akkora volt, hogy a németek csak öt perc elteltével viszonozták a tüzet.
Az első német állásokat három órával később
foglalták el, ezután a tartalék váltotta az
élcsapatokat, hogy a lendület ne törjön meg,
a harmadik hullámban Mark-V harckocsik
fedezékében újabb gyalogság érkezett, a támadást a lovasság fejlesztette tovább, miközben a magasból brit és francia repülőgépek
bombázták és géppuskázták a németeket. A
nap végére a brit egységek 21 kilométer széles lyukat ütöttek a korábban áthatolhatatlannak tetsző német arcvonalba, és átlagosan 11
kilométert tettek meg ellenséges területen,
ami a háború történetében szinte példa nélküli volt. Eközben sikerült a német kommunikációs vonalakat elvágniuk, a parancsnoki
álláspontokat elszigetelniük, lehetetlenné
téve az ellentámadás megszervezését.
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című pályázat nyertesei:
KOCSIS JÓZSEF, Radnót,
V. Ţepeş u. 2. sz.
BORDA JÁNOS, Marosvásárhely, Moldovei u. 4/4. sz.
A pályázati rejtvény megfejtése:
JÁNOSI; SIKÓ; KAUSER; VANEK; BREDERO;
BOyER; FöLDVÁRy; SÁNDy.
Kérjük a nyerteseket,
vegyék fel a kapcsolatot Borbély Ernővel
a 0742-828-647-es telefonszámon.
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Megfejtések az augusztus 3-i
számból:

Klasszikus (ikrek): Apokrif
Skandi: Látod, Ede, ezek mind
tettek valamit a jövőért, csak te
nem csinálsz semmit.

KOBAK KÖNYVESBOLT
Marosvásárhely,
Győzelem tér
18. szám,
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A megjelölt sorokban, oszlopokban szereplő helyes megfejtéseket augusztus 23ig 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.)
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VÍZSZINTES: 1. Mérnök, fegyvergyár-igazgató, 150 éve született (Rudolf). 7.
Festő, iparművész, 150 éve született (Lipót). 10. Kárt okozó. 11. Orosz város (Vjatka).
14. Költő, báró, 300 élve született (Lőrinc). 18. Tanácskozás, kivizsgálás. 20. A tetejére.
21. Teasütemény. 22. Mosópormárka. 23. Erdélyi hegyi román. 24. ... Leino, finn költő.
25. Igevégződés. 26. A róka farka! 27. Lotaringiai város. 28. ... és est (Arany). 29. Hollandiai város. 31. Hajófar. 32. Néma hun! 33. Arcvonal. 34. Dzsúdószőnyeg. 37. ... Ghazi
(Jakub bég). 39. Francia regényíró (Jules). 41. Német személynévmás. 42. Csatorna
(német). 44. Fába vés. 45. Gabonaféle. 47. Sturm und ..., irodalmi irányzat. 49. Clunyi
apát volt. 52. Angol rockénekes (Chris). 53. Olasz építész, 650 éve halt meg (Andrea
di Cione). 54. Agrárpolitikus, szakíró, 200 éve született (Pál József).
FÜGGŐLEGES: 1. Fabula- és aforizmaíró (András). 2. Erek! 3. Grúz férfinév.
4. Női név (május 4.). 5. Szántóeszközt használ. 6. Ritenuto (röv.). 7. Sodrás. 8. Francia
festő (Jean-Baptiste-Camille). 12. Irodalomtörténész, MTA lev. tag, 100 éve halt meg
(János). 13. Szobrász, 250 éve hunyt el (Antal). 14. Kelet. 15. Szorító. 16. A kobalt és
az oxigén vegyjele. 17. Fél zsák! 19. Mauna..., vulkán. 22. Flamand író (Piet van). 23.
Változásra utaló előtag. 25. Tojáshímző eszköz. 27. Latin anya. 29. Bicikli. 30. Auditív,
de hangtalan! 31. Isme. 33. Felvágás (biz.). 34. Villamos busz. 35. Nagyváradi festő
(Lajos, XIX. sz.). 36. Gégeorvos, 100 éve halt meg (Artúr). 38. Szándékozik. 40.
Vörös... (viking hajós). 43. ... Nol, kambodzsai politikus. 46. Orr-fül-gége, orvosi
rövidítés. 48. Román gépkocsijel. 50. Orosz igen. 51. Francia arany.
L.N.J.
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PÁLYÁZATI REJTVÉNY

www.bookyard.ro

A két rejtvény azonos számú meghatározásait keverve közöljük. A megjelölt
négyzetekbe kerülő betűket folyamatosan összeolvasva Arany János egyik ismert
versének a címét kapjuk. Könnyítésül egy betűt előre beírtunk.

VÍZSZINTES: 1. Gondolatba mélyül, elmélkedik – Kézjeggyel ellát, ajánl. 7. Szintén,
székelyesen – Keresztül. 8. Piaci árus – Mózes öt könyve a bibliában. 9. Csendben lázad!
– Kálium, jód és fluor vegyjele. 11. Egyik csillagjegy – Tesz, helyez. 12. Pengetős hangszer – Eszes. 14. Skálahang – Norvég és kambodzsai gépkocsijelzés. 15. Zsuga – Bútorféle. 18. I. Slavici egyik regénye – Nem nyitott. 19. …atya bűne (J. M. Eca de Queiros)
– Földalatti. 22. Szobába – Kutya. 23. Szájszél – Becézett Ilona. 25. Az időtől fogva –
Gyulladás. 27. Egyik szülő – Kitin része! 28. Menyegző, lakodalom – Előkelő. 30. Roló
egynemű hangzói – Időhatározó rag. 31. Erszény, pénztárca – Afrikai patás állat.
FÜGGŐLEGES: 1. Kebel – Biliárdütő. 2. Erkölcstan – Táplálkozik. 3. Igevégződés
– Cikk közepe! 4. Éra – Tartó. 5. Vízözön – Erdei gyümölcs. 6. Főtt tészta – Bűnhődik.
10. Rabol, portyázik – Színjáték. 13. Indiai női viselet – Papagájfajta. 16. Áramszedős
jármű – Faló volt a veszte. 17. Épületszint – Szóbeszéd. 20. Gyilkos vírus – Mocsárgáz.
21. Pajkosság, huncutság – Indián trófea. 24. Kis – Undorodik tőle, rühell. 26. Elvisel –
Vastag darab! 29. Kettőzve édességféle – Thaiföldi és svéd autójelzés.
Koncz Erzsébet
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Elkezdődött a 13. Harmonia Cordis Nemzetközi Gitárfesztivál
Kedd este zsúfolásig telt a
marosvásárhelyi vár udvara –
ami várható is volt, hiszen elkezdődött az immár 13. Harmonia Cordis gitárfesztivál. A
szabadtéri színpad előtti
téren elhelyezett székeket, a
teret övező pázsitot, a padok
és asztalok melletti részeket
egyaránt belakta a tömeg az
idei nyitónapon, amelyen a
marosvásárhelyi Tudor Gliga
és Orosz Dávid duóját követően a szemle egyik főmeghívottja,
a
Hollandiából
érkezett The Rosenberg Trio
koncertezett.

Pavlovits Dávid

Várkoncert és dzsesszhangulat

Az igencsak hangulatos, békeidőkbeli piknikeket idéző koncerten
a legendás Django Reinhardt szinte
egyedüli, méltó követőjeként ismert
formáció a gipsy-jazz és a flamenco
stílekben egyaránt gyökerező muzsikájával varázsolta el a közönséget, a közismert dzsessz és swing
dalokon kívül a repertoárjukban
számos saját szerzemény is szerepel, melyekből több mint 25 lemezt
adtak ki. A ’80-as évek végén már
világszerte ismerték őket, a frontember Stochelo Rosenberget pedig
a világ egyik legjobb gitárosaként is
számontartják. Hírnevükhöz méltó
módon varázsolták el a közönséget,
amely a keddi nyitónapot követően

számos további koncerten is részt
vehetett, nívós és ismert művészek
léptek és lépnek fel a szemle idei kiadásán is.
Ami a soron következő programokat illeti, ma 10 és 13 óra között
szakmai beszélgetések zajlanak a
Marosvásárhelyi Művészeti Egyetemen, amelyek témája a klasszikus
gitár megjelenése Marosvásár- helyen a XX. században. Meghívottak: Lőrincz György, Ovidiu Ene
Atanasiu, Bibó Lajos, Liviu Georgescu. 11 órakor kiállítás veszi kezdetét, Lőrincz György archaikus
hangszereit láthatja a közönség, 15
és 18 óra között zajlanak a mesterkurzusok (klasszikus gitár, dzsesszgitár, kamarazene), 19 órakor a
Kultúrpalota nagytermében pedig
elkezdődik a koncert, amelyen Pavlovits Dávid, az Olivia Iancu és Claudiu Lobonţ alkotta lantduó, majd az
olasz Giampaolo Bandini (gitár) és az
argentin Cesare Chiacchiaretta (tangóharmonika) alkotta duó lép fel.
A szemle további programját ezúttal is közöljük. Augusztus 11. Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem:
10.00–13.00, illetve 15.00–18.00
óra: mesterkurzusok (klasszikus
gitár, dzsesszgitár, kamarazene) és
más szakmai beszélgetések. 16.00–
17.00 óra, a Kultúrpalota kisterme:
marosvásárhelyi fiatal tehetségek
koncertje. Fellép Bunea Adrian,
Cozma Tamás, Moldovan Andrea

Olivia Iancu és Claudiu Lobonţ

és Cristian Gheorghiu. 19.00 óra, a
Kultúrpalota nagyterme: Tritonus
Guitar Trio – Molnár Levente, Szurgyi Gergely, Varga Bálint (HUN),
Venti Chiavi Guitar Trio – Ritter
Zsófia, Kormos Balázs, Tóth Álmos
(HUN). Szünet. Csáki András
(HUN) kvartett: Pál Tamás (elsőhegedű), Martalogu Adél (másodhegedű), Kardos Margit (brácsa),
Moldován Szabolcs (cselló).
Augusztus 12., 19.00 – 22.00
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óra, a Kultúrpalota nagyterme: Jazz
Night. Fellép Gabriel Guillén
(VEN), Enyed Károly (zongora),
Hadnagy Attila (nagybőgő), Asztalos Zsolt (ütős hangszerek). Szünet.
Pusztai Antal Jazz Band – Pusztai
Antal (gitár, AUT), Nikita Boldyrev
(gitár, RU), Beke István Ferenc
(gitár), Mădălina Petre (ének),
Enyed Károly (zongora), Hadnagy
Attila (nagybőgő), Asztalos Zsolt
(ütőhangszer). (Knb.)

A B&B Insolvency Solutions IPURL – székhely: Csíkszereda,
Márton Áron utca 18/P4, Hargita megye –, a csődbe ment
EMIVAS CONS Kft. – Szászrégen, Mihai Viteazu utca 2 szám,
Maros megye, adószám: RO 6669234, cégjegyzékszám:
J26/1706/1994 – cégfelszámolója nyilvános árverést szervez az adós
vállalat alábbi állóeszközeinek értékesítésére:
Sorszám
1
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20
21.
22.

Elnevezés

Betonacélvágó gép
Tűzifakörfűrész
STAYNAK szivattyú
HENY szivattyú
HENY szivattyú
BC-8EE injektorosszivattyú-állvány
GA-500 típusú melegítőberendezés
SN 401x1500P normál
esztergagép
SG 150 fúrógép
SG 150 fúrógép
Kompresszor
FLOTTMANN-WERKE
FLOTTAIR 240 kompreszszor
Függőleges keverőgép
Eszterga
Villamos kompresszor
Húsdaráló gép
Univerzális marógép
SNA 710x2000 párhuzamos eszterga
ECR350 légsűrítő
U650 traktor
U650 traktor
U650 traktor

Gyártási év

Műszaki
állapot

1985

elégtelen

1986

kielégítő

2003
2003
1980
1986
1986
2001
1985
1985
1980
1969

kielégítő
jó
kielégítő
kielégítő
kielégítő

790
790
230
160
160

kielégítő

1.540

kielégítő
kielégítő
elégtelen
elégtelen

1980
1970
1995
2000
1978

elégtelen
elégtelen
kielégítő
kielégítő
kielégítő

2001
1980
1980
1980

kielégítő
elégtelen
szétszedve
kielégítő

1981

23. INGERSOLL RAND NIR- 2008
VANA N75 kompresszor

Érték:
RON

kielégítő

jó

310

5.200
190
190
700
660

760
3.500
1.890
120
6.450
8.600
760
7.000
2.800
9.300

34.000

A kikiáltási árat a felértékelési jelentés alapján állapították meg,
és nem tartalmazza a héát. Az árverésen természetes és jogi személyek is részt vehetnek, akik bizonyíthatóan letették a kikiáltási
ár 10%-át jelentő részvételi garanciát, kifizetik a feladatfüzet árát
és a részvételi illetéket.
Az árverésre a cégfelszámoló székhelyén kerül sor 2018. augusztus 17-én 14 órakor, és heti rendszerességgel megismételik minden
pénteken, ugyanabban az órában, a javak értékesítéséig.
Bővebb felvilágosítás a 0365-100-551-es és a 0748-836-713-as telefonszámon.
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A hirdetési rovatban
megjelent közlemények,
reklámok tartalmáért
a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

ADÁSVÉTEL
ELADÓ 2004-es dízel, kombi Opel

Astra G. kitűnő állapotban, 50 cm3-es
Peugeot robogó (szkúter). Tel. 0744704-804. (9730-I)

NÉMET ÁGYBETÉTEK eladók a Niki
Park üzletben. Nyugdíjasoknak 20%
kedvezmény. Tel. 0744-438-594.
(20084)
ELADÓ tűzifa. Tel. 0747-563-062.
(9408)
ELADÓ tűzifa. Tel. 0758-548-501.
(9694)
GYERTYÁNFA eladó. Tel. 0758-621-359.
(9791)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0749-707-713.
(9791)

GYERTYÁNFA eladó. Tel. 0755-873-628.
(9791)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0742-866-

258. (9741-I)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0744-159-

621. (9741-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

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

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

A MAROSVÁSÁRHELyI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes körű ellátást biztosít a segélyből (koporsó,
szállítás, balzsamozás, temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534. (60848)

A GRAND HOTEL SZOBALÁNYOKAT és TAKARÍTÓKAT alkalmaz. Önéletrajzokat a szálloda székhelyén fogadunk. Tel. 0365/730-003. (20329-I)

TERMOPÁN, PÁRKÁNY, SZÚNYOGHÁLÓ, VASAJTÓ, TETŐSZERKEZETEK, REDŐNY, SZALAGFÜGGÖNY, SZÍNPADI FÜGGÖNY RENDELÉSRE. Javítást is vállalunk. Tel. 0744-504-536.
(62194)
BÁROSLÁNyT alkalmazok. Tel. 0752-526-181. (9592)

A TIMKO PÉKSÉG PÉKEKET, ELÁRUSÍTÓKAT és SOFŐRÖKET alkalmaz. Szakmai tapasztalat nem
szükséges. Szívesen betanítunk bárkit, aki csapatunk tagjává szeretne válni. Fizetés 1800 lej kézbe. Alkalmazunk SZAKKÉPZETT PÉKEKET 2400 lejes fizetéssel. Tel. 0756-128-313. (62557-I)

ÉRTÉKESÍTÉSI ÜGyNöKöT alkalmazunk! Elvárások: kiváló kommunikációs, meggyőző- és tárgyalókészség, logikus érvelési készség és ügyfélközpontú hozzáállás, B kategóriás jogosítvány. Előnyt jelent
az angolnyelv-tudás, műszaki téren való jártasság. Jelentkezés: warconinnovation@gmail.com (62549-I)

MAGÁNCÉG VÍZ-GÁZ SZERELŐT és SEGÉDMUNKÁST, KŐMŰVEST alkalmaz. Tel. 0722-415-169.
(9688)

MAROSVÁSÁRHELyI CÉG alkalmaz ÉPÍTKEZÉSBE VILLANYSZERELŐT, VILLANYSZERELŐSEGÉDET. Amit ajánlunk: vonzó jövedelem, étkezési jegyek, az utazási költségek elszámolása. Tel.
0365/430-240, 0785-210-682, 9-17 óra között. E-mail-cím: office@consuselectric.ro (62548-I)

A KOVÁCS PÉKSÉG PÉKEKET és PÉKSÜTEMÉNY-KÉSZÍTŐKET alkalmaz. Ha szeretnél egy jó csapatban dolgozni, ahol megbecsülnek, akkor nálunk a helyed. Munkádért cserébe bónuszok és versenyképes
juttatás jár. Várjuk önéletrajzodat a hr@kovacs.ro e-mail-címre, vagy érdeklődj a 0740-681-541-es telefonszámon. (62555-I)
CUKRÁSZLABORBA ÜGYES KEZŰ SZEMÉLYEKET alkalmazunk. Tel. 0745-668-883. (9740-I)

A ROSEN-GARDEN vendéglőbe SZAKÁCSOT vagy SEGÉDSZAKÁCSOT alkalmazunk. Tel. 0722396-115. (sz.-I)

FOGÁSZATI SZAKASSZISZTENST keresek Magyarországra, dunántúli kisvárosba. Lakás biztosítva.
Tel. 00-36-20-535-6866. (9835-I)

ALKALMAZUNK stabil munkahelyet óhajtó személyeket RAKTÁROSI állás betöltésére. Ajánlunk: munkaszerződést meghatározatlan időre, fix fizetést, teljesítményarányos bónuszokat és étkezési jegyeket. Munkaprogram: hétfőtől péntekig 10-19 óra között. Feltétel: számítógép-kezelési ismeret. Az érdekeltek küldjék
el önéletrajzukat a cariere@renania.ro e-mail-címre, vagy hívjanak a 0372-759-230-as telefonszámon.
(62556-I)
VARRODA VARRÓNŐKET alkalmaz. Tel. 0742-298-872. (20408)

MAGÁNCÉG alkalmaz ASZTALOST, FARESTAURÁTORT, FÉNYEZŐT. Kezdők is jelentkezhetnek.
Tel. 0722-786-111. (20349-I)

A TORDAI CÉG alkalmaz KARBANTARTÓT, MÉSZÁROST és a belesműhelybe SZEMÉLYZETET.
Tel. 0744-644-026. (20401)

NŐI ÉS FÉRFI ELADÓKAT alkalmazunk! Tapasztalat nem szükséges. Milyen egy igazi petrys eladó?
Kedves, mosolygós, hatékonyan kommunikál, nyitott az új dolgok megtanulására, szereti fejleszteni saját
képességeit. Ennél többre nincs is szükség ahhoz, hogy a Petry-csapat tagjává válj. Jelentkezz önéletrajzoddal a cv@petry.ro e-mail-címen! (62550-I)

MAGyARORSZÁGRA, pékségbe keresünk DOLGOZÓKAT azonnali kiutazással. Tel. 0745-111-103.
(20406-I)
A PINK POST OFFICE KFT. POSTÁST alkalmaz Marosvásárhelyen. Az önéletrajzokat az Arany János
u. 33. szám alatt lehet benyújtani hétfőtől péntekig 8-17 óra között. Tel. 0732-713-797. (20411)

SÜRGŐSEN ALKALMAZUNK azonnali kezdéssel MÉRNÖKI SZAKMÁBAN JÁRTAS MUNKATÁRSAT építőipari projektek előkészítésére, indítására, végrehajtására és zárására a marosvásárhelyi
fővállalkozói irodánkba. Magas bérezést, előnyös juttatásokat, valamint hosszú távú karrierlehetőséget
kínálunk egy dinamikusan fejlődő, stabil csapatban. Fényképes szakmai önéletrajzzal jelentkezz a
recrutare@multinvest.ro e-mail-címen. (62573-I)
A TRIPLAST KFT. SZEMÉLYZETET ALKALMAZ A TERMELÉSI OSZTÁLYÁRA. Az önéletrajzokat
a cég székhelyén – Marosvásárhely, Dózsa György u. 197. szám – nyújthatják be, vagy elküldhetik a következő e-mail-címre: hr@triplast.ro. Érdeklődni a 0742-147-717-es telefonszámon. (62554-I)
ALKALMAZUNK ÁCSOKAT és KŐMŰVEST. Tel. 0733-542-695. (9856-I)

FELVESZÜNK B kategóriás jogosítványú SOFŐRT ÁRUKIHORDÁSRA Marosvásárhelyről és környékéről. Felveszünk RAKODÓMUNKÁST. Tel. 0752-214-442. (20415-I)
LEGyEN STÍLUSOS! Megnyitottuk üzletünket a Forradalom utca 48. szám alatt, ahol különleges, egyedi
új ruhákkal várjuk. www.facebook.com/RebekaRoza (9872-I)

ELADÓ falétra, szalagfűrész, kutyaól,
PVC-bidonok, PVC-ládák, faszékek, kis
fotelek, inoxlemez. Tel. 0742-424-045.
(9838)
ELADÓ Makfalván 70 ár föld, amiből
40 ár házhely, 30 ár gyümölcsösnek
való. Érdeklődni a 00-36-20-41-23922-es telefonszámon. (-I)

ELADÓ 10 ár beltelek Kebelében.
Tel. 0733-542-695. (9736-I)

ELADÓ bor, szilvapálinka, boroshordók, 1300-as Dacia, biciklik. Tel.
0265/222-267. (sz.-I)

ELADÓ 1 ha erdő és 1,16 ha szántó
Székesen (Ernye község). Tel. 0745-206048, 0742-027-047. (9859)

LAKÁS

ELADÓ 2 szobás tömbházlakás
(saját hőközpont, termopán ablakok,
vasajtó, fali és padlócsempe, szép
parkett) + garázs és pince. Érdeklődni
10-20 óra között a 0754-323-475-ös
telefonszámon. (9806-I)

ELADÓ 2 szobás, II. osztályú, III. emeleti
tömbházlakás,
nincs
felszerelve
pluszokkal. Ára: 35.000 euró. Tel. 0752681-782. (9709)

ELADÓ 2 szobás, 4/4. emeleti
tömbházlakás
a
Meggyesfalvi
negyedben, Cugir utca. Ára: 38.000 euró.
Tel. 0757-287-193. (9430)
EGYEDÜLÁLLÓ
LEHETŐSÉG!
ELADÓ Marosvásárhelyen, központi
zónában, III. és IV. emeleten penthouse stílusú luxusapartman igényesnek, dupla garázzsal (körülbelül 32
m2), mely az épület első szintjén található. A lakás 160 m2, külön bejáratú,
ultramodernül felszerelt, két hálószobával, szaunával, tágas nappaliba
nyíló, teljesen felszerelt, bebútorozott
konyhával, két fürdőszobával (jacuzzival), öltözőszobával és nagy balkonnal. A lakók biztonságát fém
bejárati ajtó, valamint az épület biztonsági szolgálata védi. Ára alkudható. Érdeklődni a 0745-507-253-as
telefonszámon. (sz.-I)

KIADÓ bútorozott szoba lány részére.
Tel. 0749-795-143. (9742)
ELADÓ egy kétszoba-összkomfortos, földszinti tömbházlakás a Szabadság utcában, a Darinától 50
méterre. Irányár: 42.000 euró, alkudható. Tel. 0770-194-431. (9734-I)

ELADÓ ház telekkel Mikházán. Tel.
0745-976-110. (1784-I)

KIADÓ teljes berendezéssel ellátott 2
szobás tömbházlakás a November 7.
negyedben nem dohányzó személynek. Tel. 0770-171-720. (9611-I)
KIADÓ külön bejáratú egyszobaösszkomfort központi fűtéssel magánházban Marosvásárhelyen a
November 7. negyedben. Tel. 0748907-647. (9765-I)
HOSSZÚ távra kiadó teljesen bebútorozott, felszerelt tömbházlakás az
1918. December 1. úton, 150-es
tömbház, II. emelet. Tel. 0731-526690. (9766-I)
GARZONT kétszobás lakásra cserélek a Kárpátok sétányon + különbözet. Tel. 0755-600-105. (sz.-I)
ELADÓ magánház: 3 szoba, konyha,
kamra, pince, fürdőszoba, mellékhelyiségek, víz, gáz, villany, kábeltévé,
panorámás kilátás – Viile 1. Mai utca 19.
szám – 16 ár területen. Tel. 0744-225434. (9811)
ELADÓ emeletes ház – Bergenye 93.
szám. Tel. 0742-565-558. (9829-I)
ELADÓ kertes ház szép, nyugodt
környezetben Pókában. Tel. 0744100-021. (9841-I)

ELVESZETT

ELVESZTETTEM Nagy Juliana névre
szóló autóbuszbérletem. Semmisnek
nyilvánítom. (9862)
ELVESZTETTEM Csiki Ioan névre szóló
autóbuszbérletem. Semmisnek nyilvánítom. (9864)

MINDENFÉLE

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT vállalok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (9100)
KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag redőnyöket, szalagfüggönyöket, harmonikaajtókat, termopán
PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.
(9701)
FUVART, BÚTORHORDÁST vállalunk személyzettel. Tel. 0749-543104. (1778-I)
VÁLLALOK: bádogosmunkát (csatornázást), tetőjavítást, „lindabozást” és
cserépforgatást. Tel. 0751-847-346.
(8988)
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ZARÁNDOKÚT: Izrael–Jordánia, 2018. november 8-15.
A marosvásárhelyi kövesdombi római katolikus egyházközösség György
Tibor plébános vezetésével zarándoklatot szervez.
Főbb állomások: Tábor-hegy, Názáret, Kána, Nyolc Boldogság hegye,
Tiberiász, Jeruzsálem, Tel-Aviv, Holt-tenger, Jordániában pedig Amman,
Jerash, Nébó-hegy és a csodálatos Petra.
Szabad helyek száma: 10.
Minden
érdeklődőt
szeretettel
tájékoztatunk
a
0744-909-601-es
telefonszámon. (sz.-I)

A GREEN ÖKOLÓGIAI ALAPíTVÁNY marosvásárhelyi posztliceális iskolájába
a 2018–2019-es tanévre a következő szakokra lehet iratkozni:
– általános, laboratóriumi, radiológiai, balneo-fizioterápiás és gyógytornászasszisztens, román és magyar tagozatra.
Érdeklődni a 0760-663-942-es telefonszámon lehet.
(62408)

VÁLLALUNK: ácsmunkát, cserépfor-

gatást, csatornajavítást, bármilyen

munkát. Tel. 0748-901-446. (9661)
VÁLLALUNK
forgatást,
(Lindab

tetőfedést,

tetőjavítást,

lemez),

cserép-

tetőkészítést

bármilyen

munkát.

Garázstetőket is javítunk és készítünk.

Nyugdíjasoknak 20% kedvezmény. Tel.
0748-669-239, Mihály. (9666)

VÁLLALJUK tető és terasz készíté-

sét, bármilyen javítást. Tel. 0742-778207, Misi. (9707-I)

HŰTŐK javítása lakásán, garancia.
Tel. 0748-020-050. (9769-I)

SÜRGŐSEN

keresünk

megbízható,

komoly hölgyet, aki vállalná idős hölgy
gondozását Budapesten. Tel. 0723-855008. (9826)

PONTOS MUNKA, komoly hozzáállás,
elérhető árak – a következő munkálatokat
vállaljuk:

általános

ácsmunkák,

tetőjavítás, csatornatakarítás, kéményjavítás, cserép, burkolatok. Munka után a

helyet kitakarítjuk! Kedvezmény: 15%.
Tel. 0743-541-449, 0756-499-619, Nicu.
(9812)

ÁPOLÓNŐ segít időst hetente kétszer.
Tel. 0758-790-085. (9825)

VÁLLALUNK tetőkészítést, -javítást,
cserépforgatást, teraszkészítést, bár-

milyen javítást. Kedvezmény: 15%.

Tel. 0754-497-646, Attila. (9794-I)

TETŐFEDÉS cseréppel vagy Lindab

lemezzel, készítunk teraszt fából és

vállalunk bármilyen kisebb javítást.

Tel. 0749-798-244. (9836-I)

FIGYELEM! Amíg nem késő, megjavítok

ajtó- és ablakzárakat. Ami nem jó,
kicserélem
(9827)

újjal.

Tel.

0743-211-281.

AUTOMATA mosógépeket javítok. Tel.
0755-825-502. (9860)

VÁLLALUNK tetőjavítást, ácsmun-

kát, csatornatakarítást, festést, vako-

lást. Tel. 0751-471-965, Sándor.
(9871)

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú szívvel, soha el nem
múló szeretettel emlékezünk
augusztus 10-én id. SZÉKELY
IMRÉRE halálának harmadik
évfordulóján. Akik ismerték,
gondoljanak rá szeretettel.
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! Szerettei.
(9601-I)

Fájó szívvel emlékezünk augusztus
10-én
MOLNÁR
MIHÁLYRA halálának harmadik évfordulóján.
A
földi
utad
lejárt,
a csillagok útján utazol tovább.
Elmentél oda, ahonnan nincsen visszatérés,
ahol a tested meglelte a végső
pihenését.
Az idő múlik, a fájdalom csak
nő,
mert nem hoz enyhülést a
múló idő.
Akik ismerték, gondoljanak rá
szeretettel. Emléked legyen
áldott, nyugalmad csendes!
Bánatos felesége, Erzsike.
(9658)
A múltba nézve valami fáj, valakit keresünk, aki nincs már.
Arany volt a kezed, munka az
életed, Isten hívott, mert nagyon szeretett.
Szomorú szívvel emlékezünk
augusztus 10-én a mezőcsávási NAGY BÉLÁRA halálának
első évfordulóján. Nyugodjál
békében! Emlékét megőrzi
egy közeli ismerőse. Emléke
legyen áldott, nyugalma csendes! (9686)
Egy szál virág a kezemben,
szívszorongva kimegyek a temetőbe, könnyem pereg le
egy kőre. Ez a kő nem fed
mást, mint egy kedves Édesanyát és Édesapát.
Nehéz itt e helyen megállni,
nem hallom a hangod, nem
vársz, hogyha megyek, s nem
törlöd le az érted hulló könynyeimet. Két kezem kulcsolom, elmondok egy imát,
messze száll sóhajom, mert
oly messze vitted őket, Istenem. Nélkületek szomorú,
üres a ház, nincs ki hazavárjon.
Fájó szívvel emlékezünk augusztus 13-án édesanyánkra,
a jeddi születésű KESERŰ
ANNÁRA halálának 3. évfordulóján. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! Lányai:
Tünde, Katika és családja.
Nyugodjatok békében! (9834)
Az idő múlik, feledni téged
nem lehet, örök a fájdalom és
a szeretet. Az élet megy tovább nélküled, olyan soha
nem lesz, mint veled. Szívünkben mindig ott élsz, lelkünk
része vagy. Szomorú a távolság, de nem felejt a gondolat.
Fájó szívvel emlékezünk augusztus 11-én a szovátai
LÁZÁR LAJOSRA (Lajika) halálának 13. évfordulóján. Szép
emléked örökre megmarad,
drága Lajikánk! Szerettei.
(9858)

ELHALÁLOZÁS
Fájdalommal tudatjuk, hogy
PAKURÁR IRMA
az Egészségügyi Technikum
volt főtitkára
augusztus 7-én elhunyt. Temetése augusztus 11-én, szombaton 12 órakor lesz a református
temetőben. Nyugodjék békében!
A gyászoló család. (9863-I)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesanya, anyós,
nagymama és dédmama,
özv. BURJÁN LAJOSNÉ
szül. DOBOS MÁRIA
életének 88. évében csendesen
megpihent. Temetése augusztus
10-én, pénteken 14 órakor lesz a
református temetőben. Nyugodjon békében!
Gyászoló szerettei. (9830-I)
Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a
szeretett férj, édesapa, nagyapa,
após, sógor, rokon, szomszéd és
volt munkatárs, a szentháromsági születésű
id. SZOMBATFALVI CSABA
marosvásárhelyi lakos
életének 68. évében átadta lelkét
Teremtőjének. Temetése folyó hó
11-én, szombaton 13 órakor lesz
a marosvásárhelyi református temetőben.
A gyászoló család. (sz.-I)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett apa, após, nagyapa és
dédnagyapa,
id. PARAJDI GYÖRGY
2018. augusztus 7-én elhunyt. Temetése 2018. augusztus 10-én,
pénteken 12 órakor lesz a marosvásárhelyi katolikus temetőben.
Nyugodjon békében! (sz.-I)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a drága jó édesanya, nagymama,
anyós és anyatárs,
özv. VADADI JULIANNA
szül. Rezi
életének 80. évében rövid, de súlyos betegség után csendesen
megpihent. Drága halottunkat
2018. augusztus 13-án 13 órakor
helyezzük örök nyugalomra a
marosvásárhelyi református temetőben.
A gyászoló család. (9855-I)
Fájdalommal tudatom, hogy az
apa, testvér,
id. CIUNGAN CONSTANTIN
(Dinu)
a Metalotehnica volt dolgozója
életének 71. évében, súlyos, kegyetlen betegség után elhunyt.
Temetése augusztus 11-én de. 11
órakor az ortodox kőtemplom
sírkertjében lesz, ortodox szertartás szerint.
Búcsúzik testvérhúga, Márta
(Tika). Nyugodj békében, a feltámadás reményében! (9870-I)
Fájdalommal tudatjuk, hogy
édesapánk,
id. CIUNGAN CONSTANTIN
(Dinu)
életének 71. évében súlyos betegség után elhunyt. Temetése
augusztus 11-én, szombaton 11
órakor lesz az ortodox kőtemplom sírkertjében, ortodox szertartás szerint.
Búcsúzunk édesapánktól: fiai:
Constantin (Kuki), Rudolf (Rudi).
(9870-I)
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Fájó szívvel, mélységes fájdalommal emlékezünk
2011. augusztus 10-ére

özv. BENEDEK ERZSÉBET
szül. Imre

halálának 7. évfordulóján.

Emléke
legyen
Szerettei. (mp.-I)

áldott,

nyugalma

csendes!

Fájó
szívvel
emlékezünk
idős
MOLDOVÁN SÁNDORRA halálának 25.
évfordulóján. Emlékét szívünkben őrizzük. Két fia, hat unokája, két dédunokája és testvére családjával.
Volt neje, Anikó. (1835)

Bánatos szívvel emlékezem szeretett
testvéremre, LOZA FLÓRIÁNRA (Öcsi)
halálának 10. évfordulóján.
Testvére, Anikó és családja. (1835)

Ott pihensz, ahol nem fáj semmi,

nyugalmadat nem zavarja senki.

Sírod előtt állunk, talán te is látod,

körülötted van ma is szerető családod.

Fájó szívvel emlékezünk augusztus 9-én
DOMOKOS

JULIANNÁRA

született

Molnár halálának első évfordulóján.

Szép emlékét megőrzi két lánya, két fia,

négy unokája és dédunokája, Nikolász, valamint azok családja.
(9853)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
Együttérzünk dr. Jung Ildikóval

testvére,

HORVÁTH

LORÁND elhunytával érzett

fájdalmában. Őszinte részvé-

tünk a családnak. Vigasztaló-

dást

kívánunk

a

veszte-

ségben. Barátnői. (9808-I)
Őszinte

részvétünket

és

együttérzésünket fejezzük ki

Parajdi György kollégánknak

ÉDESAPJA elhunyta alkalmá-

ból. Nyugodjon békében! A

Clini-Lab munkaközössége.

(20416)

Tisztelettel búcsúzunk KALI

ÁGNES

lakótársunktól.

Őszinte részvéttel osztozunk

a gyászoló család fájdalmá-

ban. Lakótársai. (9854)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet

mondunk

mind-

azoknak, akik drága halottunk,
CSÁSZÁR

ENDRE

helyeztek

és

részt

vettek,

temetésén

sírjára

virágot

fájdalmunkban

osztoztak. Nyugodjál békében!

Bánatos édesanyád, testvéreid,
József és Attila. (9845)
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SC Dürkopp Adler SRL
Marosszentgyörgy
str. Agricultorilor – Mezőgazdász u. 12.

Munkatársat keres
számvezérlésűgép-kezelői és hőkezelői állás betöltésére

Amit kérünk:
– Tanulási vágy;
– Megbízhatóság, komolyság, rugalmasság;
– Szakképzéssel rendelkezők előnyben részesülnek.
Amit ajánlunk:
– Személyes betanítás;
– Biztos, hosszú távú munka;
– Vonzó fizetés (egyéni értékelés alapján),
– Ingyenes szállítás, étkezési jegyek;
– Stimuláló multinacionális munkahelyi légkör.

Önéletrajzot és kísérőlevelet a cég székhelyén vagy e-mailen:
office@duerkopp-adler.ro , personal@duerkopp-adler.ro várunk.
További információk a 0265/208-307-es telefonon.

keres

SC Dürkopp Adler SRL,
Marosszentgyörgy
str. Agricultorilor – Mezőgazdász u. 12.

technológus mérnököket

Amit kérünk:
– Felsőfokú szakirányú végzettség, TCM szak
– Rajzolvasási és méréstechnológiai ismeretek
– Német- és angolnyelv-tudás
– Jó problémamegoldó készség

Amit ajánlunk:
– Biztos, hosszú távú munka
– Vonzó fizetés (egyéni értékelés alapján)
– Ingyenes szállítás, étkezési jegyek
– Stimuláló multinacionális munkahelyi légkör

Önéletrajzot és kísérőlevelet a cég székhelyén vagy e-mailen:
office@duerkopp-adler.ro , personal@duerkopp-adler.ro várunk.
További információk a 0265/208-307-es telefonon.

Pénzügyminisztérium

Adó- és Pénzügyi Hivatal

Brassói Regionális Pénzügyi Főigazgatóság

keres

Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal

Jogi személyek kényszervégrehajtási osztálya

Marosvásárhely, Dózsa György utca 1-3. szám, tel.: 0265-262-546,
fax: 0265-261-093, e-mail: ajfp.ms@anaf.ro

Eladási közlemény

A Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal székhelyén (Marosvásárhely, Dózsa György
utca 1–3. szám) 2018. augusztus 24-én 11 órai kezdettel nyilvános árverésen
értékesíti az alábbi ingóságokat költségvetési követelések behajtása céljából:
– Leica TOR805 Power mérőállomás – kikiáltási ár 5.460 lej + 19% héa

– FIAT 176 AA53F Punto, AB Berlina, azonosítószám ZFA17600002080146,
rendszám: MS-11-BRH, piros, gyártási év 1994, benzines, az akkumulátor, ITP,
útadómatrica hiányzik – kikiáltási ár 1.580 lej + 19% héa
– DG 79 típusú alumíniumvágó szerszámgép – kikiáltási ár 24.000 lej + 19% héa

– VW lt 35/LT 35-ös haszonjármű, azonosítószám WV1ZZZ2DZ1H008130, 2461
köbcentis, dízel, 338.335 kilométerben, hátsókerék-hajtású, max. súly 3500 kg,
szürkéskék színű, MS-11-DTE – kikiáltási ár 27.000 lej + 19% héa
Felkérünk mindenkit, aki valamilyen címen jogot formál a fenti ingóságokra, hogy
értesítse erről a végrehajtót az árverés időpontja előtt.

SC Dürkopp Adler SRL,
Marosszentgyörgy
str. Agricultorilor – Mezőgazdász u. 12.

IT-mérnököt – rendszergazdát

Amit kérünk:
– Felsőfokú szakirányú végzettség
– 3 év tapasztalat vállalati informatikai infrastruktúravagy alkalmazás-üzemeltetésben
– Különböző szerveroperációs és adatbázis-kezelő rendszerek
ismerete
– Német- és angolnyelv-tudás
– SAP ismerete

Amit ajánlunk:
– Biztos, hosszú távú munka
– Vonzó fizetés (egyéni értékelés alapján)
– Ingyenes szállítás, étkezési jegyek
– Stimuláló multinacionális munkahelyi légkör
Önéletrajzot és kísérőlevelet a cég székhelyén vagy e-mailen:
office@duerkopp-adler.ro , personal@duerkopp-adler.ro várunk.
További információk a 0265/208-307-es telefonon.

A vásárlásban érdekelteket felkérjük, hogy az árverés előtti napig mutassák be a
következő iratokat: feliratkozási kérvény, az indulási ár 10%-át kitevő részvételi díj
kifizetését igazoló dokumentum (az összeget a marosvásárhelyi Állami Kincstárhoz
kell befizetni, számlaszám: IBAN RO62TREZ4765067XXX014298, adószám
4322637, ha szükséges, az ajánlattevőt képviselő személy meghatalmazását,
román jogi személyek a Cégbíróság által kibocsátott cégbejegyzési okirat
másolatát, külföldi jogi személyek a cégbejegyzési okirat román nyelvű fordítását,
román magánszemélyek a személyazonossági igazolvány másolatát, külföldi
magánszemélyek a személyazonossági vagy útlevél másolatát.

Jelen átirat ellen az érdekelt óvást nyújthat be a bíróságon a közléstől számított 15
napon belül, a 207/2015-ös, módosított és újrakiadott adóeljárási törvénykönyv
260. és 261-es cikkelyének megfelelően.

A 207/2015-ös, módosított és újrakiadott adóeljárási törvénykönyv 9/2 d
cikkelyének megfelelően a kényszervégrehajtáshoz nincs szükség az adófizető
meghallgatására.

Bővebb tájékoztatás a hivatal székhelyén, vagy a 0265-250-982-es telefonszámon,
166, 179-es mellék.
Az eladási közlemény kifüggesztésének időpontja: 2018. augusztus 10.
Olivia Sîntean,
a begyűjtőosztály helyettes vezetője
Lăcătuşu Dumitru
főfelügyelő

Cîmpeanu Carolina
osztályvezető

AUGUSZTUSRA

