
A megyei tanács által támogatott me-
gyei klinikai kórháznak a beruházások
és beszerzések terén elért eredményei-
ről számolt be a sajtónak csütörtökön
Péter Ferenc, a megyei önkormányzat el-
nöke és dr. Ovidiu Gârbovan nőgyógyász
főorvos, a kórház menedzsere.

Augusztus 26-tól újrakezdik a kezelést az on-
kológiai klinikán levő surgárterápiás készülék-
kel, ami június 21-én hibásodott meg, és azóta
nem működött. A javítási költségek 781.123,53
lejbe kerültek, amit a megyei tanács saját költ-
ségvetéséből fedeztek. A cserealkatrészek az
Egyesült Államokból és Németországból érkez-
tek, ezért kellett két hónap ahhoz, hogy a készü-
léket működésbe helyezzék – jelentette be a hírt
a kórház menedzsere. 

Ugyancsak ebben az évben fejeződött be az
intenzív terápiai klinika számára szükséges ké-
szülékek beszerzése 3,5 millió lej értékben.
Március és április folyamán ért véget az új 
mágnesesrezonancia-készülékkel dolgozó 
személyzet továbbképzése. A költségeket 
kilencven százalékban az Egészségügyi Minisz-
térium, tíz százalékban a megyei tanács bizto-
sította. 

Egyelőre késik 
a szentlászlói 
hídjavítás
Mivel az út megyei tulajdonban van, a
nyárádgálfalvi önkormányzat nem
avatkozhat közbe. 

____________2.
Tíz napon át pörög
Marosvásárhely
Negyvenhét helyszínen több mint 340
esemény – színházi előadások, kon-
certek, könyvbemutatók, tárlatnyitók,
sport- és persze családi programok
sorozata – várja augusztus utolsó he-
tében a marosvásárhelyieket.

____________4.
Államalapító 
királyunk 
emlékezetére
A koronázásra vagy 1000. december
25-én, vagy 1001. január 1-jén került
sor, amely egyben a keresztény és
független magyar királyság születés-
napja is lett.

____________15.

Kérdőjelek vándorbottal
Felmérést készítettek a külföldön élő romániaiak körében a

hazatérési szándékaikról. Nem meglepő módon többségüknek
esze ágában sincs visszatérni addig, amíg az ország intézmény-
rendszere nem fog a fejlett országokéban megszokott szintű szol-
gáltatást nyújtani az adópénzükért. Ez főleg hosszabb távon
jelent bajt, nem is kicsit.

Hatalmas tömegről van itt szó, a nagy pontossággal aligha
vádolható hivatalos adatok szerint is több mint négymillió ember
vándorolt ki az országból a jobb megélhetés reményében. Ez több
mint egyes kisebb uniós tagállamok összlakossága, és nagyság-
rendben vetekszik azzal az embertömeggel, amekkorát például
Szíriából egy szinte évtizedes polgárháború tudott elűzni. Ez a
tömeg vetekedik a legutóbbi törvényhozási választásokon a je-
lenlegi kormánykoalícióra voksoló szavazótábor nagyságával is,
bár egyelőre nem tűnik úgy, mint ha választási részvétel útján
próbálnák jobb irányba fordítani az ország sorsát. Szintén arány-
lag friss adat szerint még csak alig több mint húszezren jelezték
írásban az elnökválasztáson való részvételi szándékukat, ami ele-
nyésző szám.

Gazdasági szemszögből nézve, jelenleg még jó is az országnak
ennyi külföldön élő aktív korú állampolgár, mert régebbi adatok
szerint évente csaknem annyi pénzt küldenek haza, mint amennyit
az uniós pályázati alapokból sikerül lehívni, és ennek a pénznek
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Egy éve írtunk arról, hogy a 151D
jelzésű úton, Nyárádszentlászló alsó
kijáratánál a Nyárádon átvezető beton-
híd egyik vége már közel két éve
beszakadt, és nem csak az átkelő gya-
logosrésze ereszkedett be a mederbe,
hanem a padka is eltűnt. A helyszínt
megjelölték ugyan, de javításra még
nem került sor. Az azóta eltelt időben
sem történt érdemi változás, mármint
ami a híd állapotát illeti, sőt romlott is,
ugyanis a híd és az úttest között is re-
pedés jelent meg, a keletkezett lyukra
helyezett jelzés hívja fel rá az utasok
figyelmét, ezenfelűl a kihelyezett fi-
gyelmeztető táblák miatt már csak egy
sávon lehet átkelni a hídon. Mivel az
út megyei tulajdonban van, a nyárád-
gálfalvi önkormányzat nem avatkozhat
közbe. Amikor a Nyárád néhány éve
történt szabályozása után a folyó védő-
gátjait feltöltötte a kivitelező, a hídnak
ez a része beszakadt, a községvezetés
pedig csak annyit tehetett, hogy jelezte
a megyei tanácsnak, hiszen ő az út
ügykezelője – tudtuk meg Karácsony
Károly polgármestertől, aki úgy tudja,

a megye éppen az építkezési engedé-
lyeztetésnél tart a híd ügyében. Meg-
keresésünkre az intézmény sajtóirodája
beszámolt az elmúlt évben tett lépé-
sekről. Tavaly készült egy szakértői ta-
nulmány, idén pedig a megyei tanács
megrendelt egy kivitelezési tervet,
amelynek elkészítése folyamatban van.
Amint meglesz a terv, be kell szerez-
niük a szükséges építkezési engedélye-
ket, majd versenytárgyalást hirdetnek
a kivitelezésre. „Ez azt jelenti, hogy ha
sikerül év végéig szerződést kötni, a
konkrét munka valószínűleg tavasszal
fog elkezdődni” – tette hozzá Lukács
Katalin szóvivő. 

Hasonlóképpen rákérdeztünk a Job-
bágyfalva és Nyárádszereda között
idén májusban beszakadt hídfő és meg-
rongálódott áteresz javítására is. A szó-
vivő elmondta: tudnak a problémáról,
és a javítást az elkövetkezőkben el is
fogják végezni, mivel ezen a szakaszon
új aszfaltszőnyeget fektetnek le idén,
így előtte meg kell oldani a helyreállí-
tást.

Egy másik híd újjáépítésébe is beru-

ház a megyei tanács, amely augusztus
12-i ülésén elfogadta a DJ135 jelzésű
megyei úton, Sóvárad területén talál-
ható egyik híd felújításának műszaki-
gazdasági dokumentációját és mutatóit.
A meglévő fahíd súlyosan megrongáló-
dott, ezért a tervező azt javasolta, hogy
bontsák le, és építsenek a helyére új be-
tonhidat. Az új építmény szélessége
11,2 méter (amiből az úttest szélessége
7,8 méter), a hossza 44,2 méter lesz. A
kivitelezőnek 10 hónap áll majd a ren-
delkezésére a munkálat elvégzésére. A
beruházás teljes értéke 4.079.100,95 lej
héával együtt, ebből 3,5 millió lejt a
kormány rendelkezésére álló, a termé-
szeti csapások sújtotta önkormányzatok
számára tavaly elkülönített alapból fe-
deznek, a fennmaradó 579.10,95 lejt a
megye költségvetéséből – derül ki az
intézmény honlapján közzétett adatok-
ból. A Kis-Küküllő folyó feletti híd 
Sóváradot és Siklódot köti össze,
ugyanakkor biztosítja a Maros megyét
Hargita megyével összekötő megyei út
folytonosságát is Etéd és Székelyke-
resztúr irányába. (gligor)

Ünnepi megemlékezés 
Szászrégenben

Augusztus 26-án, hétfőn 19 órai kezdettel a Petru Maior
városi könyvtár előadótermében Magyarnak lenni nagy s
szent akarat mottóval emlékeznek és ünnepelnek a Szent
Mihály Szekere Vándorszínház tagjai: Valter Ferenc, a Ma-
gyar Állami Operaház magánénekese, Spengler Krisztina
zongoraművész, valamint Bári Boglárka és Blanárik Viktor
néptáncosok. Előadásukban felidézik a hazakeresés és az
államalapítás néhány pillanatát, megelevenítik István király
udvarát is. Dallal, szóval, muzsikával, tánccal, verssel,
rövid jelenetekkel ünneplik magyarságunkat.
A belépés ingyenes. 

A Maros-mezőségi Művésztelep 
kiállítása 

Az előző évekhez hasonlóan az idén is bemutatkozik a
Maros-mezőségi Művésztelep a Vásárhelyi Forgatagon. A
kiállítás-megnyitó augusztus 26-án 18 órakor lesz a Bolyai
téri unitárius templom Dersi János termében, ahol a me-
zőmadarasi, mezőpaniti, mezőbergenyei és a csittszenti-
váni alkotótáborokban készült festmények, faragások,
kisplasztikák láthatók szeptember 7-ig. A kiállítást bemu-
tatja Nagy Miklós Kund művészeti író és Czirjék Lajos, a
művésztelep elnöke.

Rövid terápiás program 
szenvedélybetegeknek

A Bonus Pastor Alapítvány augusztus 26. – szeptember 6.
között kéthetes rövid terápiás programot szervez szenve-
délybetegeknek és felnőtt hozzátartozóiknak. Azok jelent-
kezését várják, akik változtatni szeretnének alkohol-,
drog-, játék- vagy társfüggőség által terhelt életmódjukon.
Helyszín: a magyarózdi terápiás otthon. Jelentkezni, to-
vábbi részletek felől érdeklődni Bartha Évától lehet a 0740-
056-691-es telefonszámon.

Olajlentermesztési bemutató
Augusztus 23-án, ma 10 órától az RMGE Maros szerve-
zésében olajlentermesztési bemutatóra kerül sor István-
háza határában, Marosludastól 12 kilométerre. Az
eseményen bemutatják a kombájnos betakarítást is. A
témát az teszi aktuálissá, hogy az utóbbi időben megnőtt
a kereslet az olajlen iránt, s a bemutatóval szeretnék fel-
kelteni a gazdák érdeklődését iránta. A bemutatóra várják
a gazdákat, érdeklődni Fülöp Zoltánnál és Nemes Leven-
ténél lehet a 0728-132-417 és a 0756-162-952-es telefon-
számon. 

Hírszerkesztő: Mezey Sarolta

Ma BENCE, 
holnap BERTALAN napja. 

BERTALAN: görög-latin
közvetítéssel hozzánk érke-
zett arameus név, jelentése:
Ptolemaiosz (arameusul Tol-
mai) fia. 
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A Nap kel 

6 óra 30 perckor, 
lenyugszik 

20 óra 19 perckor. 
Az év 235. napja, 

hátravan 130 nap.
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BNR – 2019. augusztus 22.
1 EUR 4,7260
1 USD 4,2652

100 HUF 1,4409
1 g ARANY 205,2594

IDŐJÁRÁS
Változékony idő

Hőmérséklet:
max. 310C
min. 160C

Megyei hírek

Pro Etnica fesztivál Segesváron
A héten zajlik, és 25-én, vasárnap zárul a Segesváron 17.
alkalommal megszervezett Pro Etnica interkulturális feszti-
vál. A rendezvényen a Romániában élő nemzetiségek
több mint 600 képviselője vesz részt. A szervezők – a se-
gesvári Interetnikai Ifjúsági Oktatási Központ Egyesület és
a nemzeti kisebbségek szervezetei – idén a fesztivál kul-
turális jellegére fektetnek nagyobb hangsúlyt, ennek érde-
kében irodalmi szalont is létrehoztak, ahol különféle
irodalmi művek kerülnek bemutatásra, illetve vitaestek és
kiállítás-megnyitók is lesznek. Az irodalmi szalon magyar
meghívottja Demény Péter író. A Vár tér színpadán 37
együttes lép fel, a programból a színházi produkciók sem
hiányoznak. A fesztivál elsődleges célja a romániai etniku-
mok békés együttélésének erősítése, a kultúrák közötti
párbeszéd. 

Unitárius találkozó 
Magyarzsákodon
Augusztus 24-én, szombaton Magyarzsákodon kerül sor a
Marosi Unitárius Egyházkör IX. köri találkozójára. A talál-

kozó de. 11 órától istentisztelettel kezdődik. Szolgálatot
végez Fazakas Lajos Levente bözödi unitárius lelkész,
köri közügyigazgató. Ezután az erdőszentgyörgyi Százfo-
nat néptáncegyüttes előadása következik Tőkés Lóránt
csókfalva-erdőszentgyörgyi unitárius lelkész irányításával.
Népdalokat énekel Varró-Bodoczi Ilona szentgericei tiszte-
letes asszony. A magyarzsákodi fiatalok rövid színpadi je-
lenetet adnak elő. Solymosi Zsolt lelkész, a kolozsvári
János Zsigmond Unitárius Kollégium aligazgatója keleti
utazásáról tart vetített képes előadást. A köri találkozóra
az egyházkör híveit és minden érdeklődőt szeretettel hív-
nak és várnak. Marosvásárhelyről autóbusz indul 24-én,
szombaton reggel Magyarzsákodra, feliratkozni a maros-
vásárhelyi unitárius templomok lelkészi hivatalaiban lehet.

Fúvószenekarok fesztiválja
Tizenhatodik alkalommal tartják meg szeptember elsején
Segesváron a fúvószenekarok fesztiválját. A program 16
órakor a zenekarok felvonulásával kezdődik, az Egyesülés
és a Vár téren minikoncert is lesz. 17 órától a Sander te-
remben kezdődnek a koncertek, fellép a Kolozs megyei,
szamosújvári fúvószenekar és az MCM Girls mazsorett-
csoport, a szászrégeni, a Hargita megyei vaslábi, a
Brassó megyei kőhalomi és a segesvári fúvószenekar. A
fesztivált a Segesvári Polgármesteri Hivatal szervezi.

RENDEZVÉNYEK

A csütörtöki lottóhúzás nyerőszámai
31,  34,  8,  17,  24 + 3 NOROC PLUS: 2  9  9  8  4  0

6,  9,  33,  39,  15,  26 SUPER NOROC: 4  4  5  8  7  3

39,  8,  24,  46,  33,  47 NOROC: 5  0  9  1  3  9  0

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

Egyelőre késik a szentlászlói hídjavítás

A szentlászlói híd felújítására csak jövőben számíthatunk Fotó: Gligor Róbert László (archív)



A menedzser elmondta, hogy az idei
költségvetést májusban fogadták el, és
júniustól a 31,247 millió lejes összkölt-
ségvetésből 29 milliót elhasználtak, a
megmaradt pénzzel való beszerzés fo-
lyamatban van. 

Febrártól elkezdődött, és 50 százalék-
ban elkészült az az épület, ahol az új su-
gárterápiás készüléket szerelik fel a
daganatos betegek kezelésére. Bár a jövő
év elejére befejezik, működésbe he-
lyezése valószínű körülményesebb 
lesz. 

Folyamatban van a megyei klinikai
kórház számára szükséges készülékek
beszerzése, addig minden sebészeti osz-
tály új sterilizálóvonalat kapott, a legna-
gyobbakat az általános sebészet és az
urológiai sebészet, a kisebbeket a nőgyó-
gyászat és a 2-es számú járóbeteg-
rendelő, továbbá az újszülöttosztály, a
gyermekgyógyászat és a bőrgyógyászat.
Az idén szereltek fel korszerű elektro-
mos sebészeti műtéti rendszereket a se-
bészeti klinikákon, a sugárterápiás
készülék mutatóinak napi ellenőrzésére
szolgáló felszerelést, egy mobil röntgen-
készüléket az ortopédiai klinikán és más
készülékeket, amelyeket 90 százalékban
az egészségügyi szaktárca, tíz százalék-
ban a megyei tanács által folyósított ösz-
szegből tudtak megvásárolni. A
következő időszakban tovább bővül a
kórház felszerelése. 

A megye legfontosabb, legnagyobb
költségvetésű, legtöbb személyt foglal-
koztató, és a legtöbb problémát jelentő
intézménye a megyei kórház – hangsú-
lyozta Péter Ferenc tanácselnök. Nem
könnyű a 17, sokszor száz évet megha-
ladó, nem kórházi célra készült, köztük
műemléknek nyilvánított épületekben is
működő kórházi egységekben megte-
remteni a kötelező feltételeket. 

Ezért 2019-ben elsőbbséget biztosítot-
tak az intézménynek, ahol a beruházá-
sokra és készülékekre költött 31,247
millió lejből 9,6 milliót a megyei tanács
költségvetéséből fedeztek. Ez az összeg
jóval több annál, mint amit a múlt évben
erre a célra fordítottak. Jelentős összeget
szántak a dicsőszentmártoni kórház tá-
mogatására is, ami szintén a tanács ha-
táskörébe tartozik. 

Péter Ferenc a legfontosabb két beru-
házásnak az onkológiai klinikán folyó
munkálatokat tartja. Egyrészt a meglévő

épület teljes külső és belső felújítását és
az új részleg építését, az úgynevezett
„bunkert”, amire a szaktárca által bizto-
sított pénzt a megyei költségvetésből
egészítik ki. A meglévő épület teljes fel-
újítása, korszerűsítése mellett felvonó-
kat, a hátrányos helyzetű személyek
számára feljárókat építenek ki, átjáróval
kötik össze a két részleget. A két sugár-
terápiás készülék nagyobb biztonságot
jelent a betegek számára, és reményei
szerint a jövő évben működni fog. 

A júliusi tanácsülés kapcsán lapunk-
ban beszámoltunk arról, hogy a megyei
tanács határozattervezetet hagyott jóvá
egy szennyvíz-fertőtlenítő rendszerre a
Gheorghe Marinescu u. 1. szám alatti
kórház számára, amit az előírások köte-
lezővé tesznek (kb. 2 millió lej érték-
ben). Elfogadták a műszaki-gazdasági
mutatókat a 2-es számú járóbeteg-ren-
delő környékének rendezésére, 84 par-
kolóhely kialakítására, amire ugyancsak
folyamatban van a versenytárgyalás
meghirdetése. Sok más kórház esetében
készültek el megvalósítási tanulmányok
javítási munkálatokra – mondta el ezút-
tal is a tanácselnök. 

Ovidiu Gârbovan hozzátette, hogy el-
készült a „régi kórház” öt évvel ezelőtt
elkezdett és félbehagyott épületré-

szének műszaki felmérése, követ-
kezik a munkálatok folytatásának látta-
mozához szükséges iratcsomó (DALI)
elkészítése, majd a munkálatok folyta-
tása, mivel a megyei klinikai kór-
háznak nagy szüksége van új helyisé-
gekre, és reményeik szerint megoldódik
az intenzív terápia áthelyezése is, ami a
jelenlegi helyén nem kapott működési
engedélyt. Munkálatok kezdődtek el az
ortopédiai klinika meghibásodott lefo-
lyórendszerének javítására – egészítette
ki a megyei elnök szavait a kórház me-
nedzsere. 

Ovidiu Gârbovan kiemelte a megyei
tanács támogatásának fontosságát, majd
elsorolta, hogy a megyei klinikai kórház
1.180 ággyal és 2.400 alkalmazottal mű-
ködik. Évente 35.000 többnapos keze-
lésben és 45-50.000 egynapos
kezelésben részesülő beteg fordul meg a
kórházban, 50.000 személy veszi
igénybe a járóbeteg-ellátást, 30-40 szá-
zalékuk az ország más megyéiből. 

Sok még a tennivaló, aminek megva-
lósítása a jövőbeli támogatásoktól függ,
hogy a kórház a legmagasabb szinten
láthassa el a hozzá forduló pácienseket
– összegezett az igazgató, majd válaszol-
tak a feltett kérdésekre. 

a forgása csak jót tehet egy olyan, fogyasztásra rápör-
getett gazdaságnak, mint a mienk. Persze sokkal jobb
lenne, ha azt az irdatlan összeget ezek az emberek itthon
kereshetnék meg, jól fizetett munkahelyeken, mert az hat-
ványozottan több bevételt forgatna vissza állam bátyó
zsebébe is, csakhogy ahhoz az utóbbi évtizedek kormány-
zatainak kevesebbet kellett volna lódítani és lopni, és
többet dolgozni.

De ennél sokkal rosszabb, hogy ez az aktív munkavál-
lalói réteg hiányzik az állami nyugdíjpénztár befizetői-
ből. 2010-ben például egyes adatok szerint a
nyugdíjasok száma még csak az aktív korú lakosság szá-
mának egyharmadánál járt, de hamarosan el fogja érni
annak felét, és ez az arány csak romlik. A népességnek
az aktív korúak elvándorlása által csak fokozódó elöre-
gedése nem csak nálunk, hanem az uniós klubba előttünk
és velünk egyszerre betársult keleti államok számára is
komoly gond. Ezzel egyes, gondolkodó politikusok által
vezetett országok családtámogatással, gazdaságfejlesz-
téssel, a kivándorolt fiatalok adókedvezmények révén
való hazaédesgetésével próbálnak segíteni, majd az idő
megmondja, mekkora sikerrel járnak. Nálunk, tőlük el-
térően, a politikum esze csak a speciális nyugdíjak ön-
maguk és kevés mások számára való kiötlését járta ki,
de nem mutatják jelét, hogy érdekelné őket bárhol is,
hogy ezeknek a pénzeknek a begyűjtéséhez mondjuk egy-
két évtizedes időtávlatban lesz-e elég aktív adófizetője
az országnak. Ez nem is annyira a jelenlegi idősek, mint
inkább a közép- és fiatalabb korúak számára vetít előre
sötét jövőt.

Újabb vád 
a volt ANAF-elnök ellen

Vesztegetés elfogadása miatt vádat emelt a korrup-
cióellenes ügyészség (DNA) az Országos Adóható-
ság (ANAF) volt elnöke, Sorin Blejnar ellen. A DNA
szerint Blejnar és cinkosai közvetítőkön keresztül
összesen több mint 2.500.000 eurót kaptak egy üz-
letembertől, hogy cserében szemet hunyjanak az
üzletember üzemanyag-forgalmazással foglalkozó
cége által elkövetett adócsalás felett. Sorin Blejnart
jelenleg a rahovai börtönben tartják fogva, miután
májusban egy másik ügyben jogerősen öt év letöl-
tendő börtönbüntetésre ítélték befolyással való üzér-
kedés miatt. (Agerpres)

Terjed a nyugat-nílusi vírus
Június 3-a óta 11 személy fertőződött meg a nyugat-
nílusi vírussal Romániában – jelentette honlapján az
Országos Közegészségügyi Intézet fertőző betegsé-
geket ellenőrző központja. A tájékoztatás szerint
2019. június 3. és augusztus 21. között 11, nyugat-
nílusi vírussal történt fertőződést jegyeztek. Két pá-
ciens halt meg, az egyik Călăraşi, a másik Buzău
megyében. A 11 esetből három beteg Galac megyei,
kettő Călăraşi megyei, kettő bukaresti, egy-egy
Buzău, Dolj, Iaşi és Tulcea megyei. Egy páciens
pedig Tulcea és Galac megyében egyaránt elkap-
hatta a betegséget. (Agerpres)

Elégedetlen 
a turisztikai miniszter

Elégedetlen Bogdan Trif turisztikai miniszter, mert a
gyógyfürdőket működtető települések polgármeste-
rei nem nyújtanak be pályázatokat a minisztérium-
hoz. A tárcavezető szerint 34 gyógyüdülőt tartanak
számon Romániában, de ez idáig csak a Szeben
megyei Vízakna (Ocna de Sibiu) polgármestere
nyújtott be finanszírozási kérelmet a minisztérium-
hoz, noha a szaktárca külön alapot különített el erre
a célra, egyszerűsítette az odaítélési eljárást, és egy
tavaly év végi intézkedés értelmében 90 százalék-
ban fedezi a gyógyfürdőket érintő beruházások költ-
ségeit. A miniszter állítása szerint már két ízben is
beszélt a témáról az érintett települések polgármes-
tereivel, átiratot is küldött nekik, de továbbra sincs
érdeklődés a finanszírozás iránt. (Agerpres)

Tökéletes állapotú aknát találtak
82 milliméteres kaliberű, második világháborús ak-
navető gránátot találtak a Hargita megyei Máréfalva
egyik háztartásában. A bombát csütörtökön pirotech-
nikai szakemberek vitték el az udvarból. A Hargita
Megyei Katasztrófavédelmi Felügyelőség (ISU) sze-
rint a robbanóeszköz a második világháborúból
származik, érintetlen, tökéletesen működőképes ál-
lapotban van. A ház tulajdonosa bukkant rá, miköz-
ben a kertet ásta. A szakértők tegnap azt vizsgálták,
nincs-e a közelben egyéb fegyvermaradvány. (Me-
diafax)

Ország – világKívül-belül megújul az onkológiai klinika

Kérdőjelek vándorbottal
(Folytatás az 1. oldalról)
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Kolozsvári pódiumbeszélgetés a rendszerváltásról
A szabadság nem magától értetődő

Egy, az 1989-es kelet-európai
rendszerváltozásokról szervezett
kolozsvári pódiumbeszélgetés
résztvevői szerint tudatosítani
kell a mai fiatalokban, hogy az a
szabadság, amelybe beleszület-
tek, nem magától értetődő.

A beszélgetésen olyan erdélyi és ma-
gyarországi közéleti személyiségek vet-
tek részt, akik gyermekként élték át az
1989-es változásokat. Gulyás Gergely, a
Miniszterelnökséget vezető miniszter
úgy vélte: a történelem és a tudományos
kutatás is részben adós maradt az 1989-
es változások feltárásával, nem készül-
tek el azok a művészeti, irodalmi
alkotások, és különösen azok a filmek
sem, amelyek a széles társadalmi rétegek
számára adhatták volna meg a változá-
sok élményét. A miniszter úgy vélte: nél-
külözhetetlenek a 21. század eszközei
ahhoz, hogy a történteket fel tudja dol-
gozni a társadalom.

Gulyás Gergely mulasztásnak tartotta,
hogy Magyarországon elmaradt a kom-
munizmus bűneivel szembeni igazságté-
tel, ennek ellenére örömteli, hogy
Magyarországon magyar, és nem román

típusú rendszerváltás történt. A legna-
gyobb különbséget abban látta, hogy Ro-
mániában a titkosszolgálatok befolyása
hosszú ideig érintetlen maradt. „Az em-
bernek ma is van olyan érzése, hogy
ezek a hálózatok tovább élnek, akár ge-
nerációkon túl is” – tette hozzá.

Szinte bizonyítékként hatott e megál-
lapításra az a történet, amelyet Gergely
Balázs, a Kolozsvári Magyar Napokat
szervező Kincses Kolozsvár Egyesület
elnöke mesélt el. Mint megjegyezte: va-
sárnap, a magyar napok nyitógálája után
beszélgetőtársaival egy idős emberre let-
tek figyelmesek, aki szemmel láthatóan
hallgatta beszélgetésüket, majd később
figyelmeztette Gergely Balázst, hogy
„túl sokat nyüzsög”, és megjárhatja,
mint Horváth Anna. Az ismeretlen férfi
Kolozsvár volt alpolgármesterére utalt,
akit nemzetpolitikai okokból figyeltek
meg a hatóságok, és több hónapos meg-
figyelése során egy olyan beszélgetését
is lehallgatták, amely alapján a korrup-
cióellenes ügyészség befolyással való
üzérkedéssel vádolta meg, és a bíróság
jogerősen két év felfüggesztett börtön-
büntetésre ítélte.

Schiffer András ügyvéd az államszo-
cializmus tovább élő bűnének tartotta,
hogy a kelet-európai országokban évti-
zedekre ellehetetlenítette a kapitalizmus-
sal szembeni kritikus gondolkozást.
Emlékeztetett, hogy még a puha kádári
diktatúra is képes volt halálba kergetni
embereket.

Schiffer úgy vélte, bármilyen jogos
kritika is fogalmazódik meg a mai rend-
szerekkel szemben, nem helyénvaló pár-
huzamot vonni a kommunista
rendszerrel. Ma ugyanis jogi segítséget
lehet kérni, nyilvánossághoz lehet for-
dulni, vagy másik országba lehet menni,
ha valakinek sérelme van. Ezen le-
hetőségek egyike sem létezett 1989 
előtt.

Tonk Márton, a Sapientia Erdélyi Ma-
gyar Tudományegyetem (EMTE) szená-
tusi elnöke úgy vélekedett, hogy ma már
pótolhatatlanok azok az intézkedések,
amelyeket elmulasztottak a rendszervál-
tás utáni első években. Úgy vélte: a vál-
tozások társadalmi feldolgozása nem
történt meg, és az évek múlásával egyre
kevesebb az esélye annak, hogy ez meg-
történjen. (MTI)

(Folytatás az 1. oldalról)



Negyvenhét helyszínen több
mint 340 esemény – színházi
előadások, koncertek, könyv-
bemutatók, tárlatnyitók,
sport- és persze családi prog-
ramok sorozata – várja au-
gusztus utolsó hetében a
marosvásárhelyieket. A Vá-
sárhelyi Forgatag utolsó előtti
napján a Bolyai-sportpálya is
élettel telik meg, és az ada-
kozó vásárhelyieknek köszön-
hetően remélhetőleg a
pályafelújítás terén is lesz
előrelépés.  

Amint arról csütörtöki lapszá-
munkban tájékoztattuk olvasóinkat,
a Forgatag az alternatív Szféra-
programokkal már ma elindul. Az
összművészeti rendezvény nagyobb
tömegeket megmozgató, „forgata-
gosabb” része hétfőn kezdődik, az
ezzel kapcsolatos érdekességekről a
tegnapi sajtótájékoztatón számoltak
be a szervezők.

Új helyszín: Sörudvar
Portik Vilmos főszervező az új-

donságok közül elsőként a Sörud-
vart emelte ki, ami a korábbi
években igen népszerűnek bizo-
nyuló Borudvar mintájára nyílik
meg a Sinaia utcai Sörház (Jazz &
Blues Club) udvarán. Az idelátoga-
tók számos kézműves sört megkós-
tolhatnak, főként helyi, környékbeli
gyártók termékeit. A szervezők a ki-
sebb gyermekekkel érkezőkre is
gondoltak, így amíg a szülők lazul-
nak, a lurkók koncerteken és külön-
féle foglalkozásokon múlathatják az
időt. 

A Forgatag színházi kínálata is
tartogat újdonságot, a beregszászi
Illyés Gyula Színház ugyanis első
alkalommal vendége a rendezvény-
nek. A társulat Szigligeti Ede Lili-
omfiját hozza Marosvásárhelyre.
Portik Vilmos arra is kitért, hogy a
Magyar Nemzeti Táncegyüttes
Táncrapszódia című folklórműso-
rára a rendezvény meghirdetése
utáni másfél órában kelt el a hatszáz
jegy, ezért a 18 órára időzített pro-
dukciót 21 órától is bemutatja az
együttes. Ez utóbbi időpontra

három nap alatt kapkodták el a
jegyeket.

Forgatag-menü 
kilenc vendéglőben

A rendezvény szervezőcsapata
idén először kilenc marosvásárhelyi
vendéglővel kötött partnerségi meg-
állapodást, melynek értelmében a
vendégek főételből és desszertből
álló Forgatag-menüt is választhat-
nak a szóban forgó egységekben.
Az árszabások vendéglőnként kü-
lönböznek, de a menühöz minden-

hol ingyenkávé, víz és egy forgata-
gos hűtőmágnes is jár. (A vendég-
lők neve a Vásárhelyi For-
gatag Facebook-oldalán található
meg.)

Ami a koncertkínálatot illeti, az
első nagyszínpados produkcióra
már csütörtökön sor kerül, ekkor a
Honeybeast szórakoztatja a mai
zenei trendek közt otthonosabban
mozgó publikumot. Egyedi élményt
kínál a Marosvásárhelyi Állami Fil-
harmónia és a Koszika & The 
Hotshots közös péntek esti ligetbeli
fellépése is. A Vásárhelyi Forgatag
zárókoncertje a Neoton Família
Sztárjai-produkció, ami a korábbi
években a legsikeresebb forgatagos
koncertnek bizonyult. 

Molnár Imola, a gyermek- és
családi programok felelőse a Ko-
lompos péntek délutáni koncertjét is
kiemelte, amelyet nem színpadról,
hanem testközelből, a Liget fái kö-
zött ad elő az együttes. Az aprónép
ez alkalommal megfoghatja, sőt ki
is próbálhatja a Kolompos hangsze-
reit.

Fogadd örökbe a pályaborítás
négyzetméterét! 

Kádár Zoltán rádiószerkesztő-
műsorvezető a Forgatag sportren-
dezvényeit ismertette, illetve a
Bajnokok egy asztalnál című kerek-
asztal-beszélgetésre is kitért, amely-
nek meghívottjai – Tófalvi Éva bi-
atlonista, Novák Károly Eduárd
paralimpikon és Trandafir Norbert
úszó – a marosvásárhelyi sportélet
fellendítésének lehetőségeit mérle-
gelik kedden délután a Teleki Téka
udvarán. 

Augusztus 31-én, szombaton a
Bolyai-sportpálya is megtelik élet-
tel. A Bolyai Collegium Alapítvány
folytatja a pálya felújítására indított
adománygyűjtő akciót. Míg tavaly-
előtt az öltözők rendbetétele, tavaly
pedig a pálya világítórendszerének
felújítása volt a cél, idén Fogadd
örökbe a pályaborítás négyzetméte-
rét! jelmondattal a műfüves, illetve
gumiborítású pályák kialakítására
gyűjtenek. A helyszínen a korábbi
évekhez hasonlóan számos sport-
ágot lehet kipróbálni, egy sportágért
5 lejes adomány fizetendő. Termé-
szetesen nem marad el a családi ve-
télkedő sem, továbbá Oláh János A
vásárhelyi tornászok című könyvé-
nek bemutatása, Barátosi Dániel
nemzetközi sakkmesterrel pedig
egy tíztáblás szimultán mérkőzésre
is sor kerül a Bolyai-pályán, ahol
vasárnap a hagyományos Forgatag-
kupa is megtartatik.

Nagy Székely Ildikó
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Forgatagos újdonságok
Tíz napon át pörög Marosvásárhely

A Balassi Intézet – Bukaresti
Magyar Intézet rendszeresen több
programmal vesz részt a Vásárhelyi
Forgatagon. Az idén kiállítással,
könyvbemutatóval és koncerttel ké-
szülünk. 

A magyarok és a Bauhaus
színházi forradalma

A Külgazdasági és Külügymi-
nisztérium Kulturális Diplomáciai
Főosztály által a Bauhaus 100 kap-
csán készített A magyarok és a Ba-
uhaus színházi forradalma
vándorkiállítás harmadik állomása
– Bukarest és Nagyvárad után –
Kolozsvár lesz. A kiállításon Wei-
ninger Andor Gömbszínház-tervé-
nek megvalósított makettjét,
valamint egy tíz fejezetből álló ins-
talláción és Bauhaus-filmeken ke-
resztül mutatjuk be a Bauhaus
színház és a magyarok kapcsolatát. 

A nagy nemzetközi vonzerejű né-
metországi művészeti főiskolán, a
Bauhaus intézményében igen sok
magyar hallgató tanult és tanár ok-
tatott. Szerepük meghatározó volt
az intézmény életében, szemléleté-
nek konstruktivista megrefor-
málásában, a sajátos Bauhaus-peda-
gógia, a modern tárgyalkotó és épí-
tészeti szemlélet kialakításában,
amelynek hatása Kelet-Közép-Eu-
rópától az Egyesült Államokig ter-
jedt.

Az élet és művészet egységét hir-
dető iskola, amely képzési, alkotói
és társadalmi modellt is adott a we-
imari köztársaság időszakában
(1919-1933), végig meg tudta
őrizni nyitottságát és nemzetközi
kapcsolatrendszerét. Az első világ-

háborút lezáró békeszerződések a
korábban soknemzetiségű Magyar-
országot megbénították, területét
kétharmadával, lakosságát egyhar-
madával csonkították meg. Ezért is
válhatott a korábban e területen élő,
új utakat kereső magyar művészek,
művésznövendékek egyik legvon-
zóbb célpontjává a Bauhaus intéz-
ménye. Az építészettől (Breuer
Marcell, Forbát Alfréd, Molnár Far-
kas, Sebők István) a bútor- és tárgy-
tervezésen, szőnyegszövésen
(Breuer Marcell, Pap Gyula, Berger
Otti) át a reklámgrafikáig, tipográ-
fiáig és könyvtervezésig (Moholy-
Nagy László, Molnár Farkas és
mások) lépten-nyomon tetten ér-
hető a magyarok Bauhausra gyako-
rolt sokoldalú befolyása.

A Bauhaus kísérleti színpadi pro-
dukcióiban is aktív szerepet vállal-
tak a magyar művészek, nem csak
alkotásaikkal, de merész színház-
építészeti terveikkel is (Moholy-
Nagy László, Molnár Farkas, Sebők
István, Weininger Andor). Közössé-

get teremtő, aktív fellépésükkel
fontos szerepet játszottak a zene és
a tánc területén, az iskola minden-
napjainak és ünnepeinek szervezé-
sében, különösen Weininger Andor,
a Bauhaus dzsesszzenekar megala-
pítója.

A Gömbszínházról: A funkcioná-
lis tervek megvalósításának kilátás-
talansága vezethetett a formájában
emblematikus, méreteiben monu-
mentális vízió, Weininger Gömb-
színház-tervének kidolgozásához.
Ebbe az elképzelésbe a falusi gyer-
mek vándorcirkuszélményétől az
antik görög színházig számos ha-
gyomány beleépült. 

A színpad itt már nem lehatárolt
tér, hanem egy 5000 néző befoga-
dására kialakított gömb forma belső
felületén elhelyezett széksorok-
ból álló nézőtér függőleges tenge-
lyébe tervezett mozgatható szerke-
zet. E gömb forma hatására
születhetett Xanti Schawinsky kör
alakú térszínpad-konstrukciójának
terve is.

A kiállítást megnyitja Ungvári
Zrínyi Ildikó, a Művészeti Egyetem
tanára. Időpont: augusztus 27.,
kedd, 18 óra. Helyszín: a Nemzeti
Színház emeleti előcsarnoka.
Erdélyi történet

Hosszú évek törekvései után
2019 májusában jelent meg Bánffy
Miklós Erdélyi történetének román
nyelvű fordítása a Román Kulturá-
lis Intézet kiadójában a Balassi In-
tézet – Bukaresti Magyar Intézet és
az Erdélyi Gondolat Egyesület köz-
reműködésével, támogatásával. A
Marius Tabacu remek fordításában
megjelent trilógiát a bukaresti 
Bookfesten, illetve a Bálványosi
Nyári Szabadegyetem és Diák-
tábor keretében mutattuk be. Au-
gusztus 27-én, kedden 18:30-tól a
Vásárhelyi Forgatag keretében a
Nemzeti Színházban mutatjuk be a
román nyelvű könyvet a fordító,
Marius Tabacu, az előtanulmány
írója és a jegyzetek szerkesztője,
Lucian Nastasă-Kovács, valamint
az előszó szerzője, Marta Petreu tár-
saságában. A trilógiát bemutatja és
a beszélgetést moderálja Markó
Béla.

A Balassi Intézet – Bukaresti
Magyar Intézet kezdeményezésére
és támogatásával román nyelven
megjelent Erdélyi történet című tri-
lógia első kötete 1934-es első meg-
jelenésétől a 20. század folyamán a
regény több kiadást megért, és több
nyelven is megjelent fordításban
(angol, francia, spanyol, német,
olasz, holland), azonban románul
mindeddig nem, holott magától ér-
tetődő lenne, hogy az első fordítás
románul készüljön el. Marius Ta-

bacu néhány éve már befejezte a
mintegy 1600 oldal románra történő
átültetését, azonban évekbe telt,
amíg sikerült román könyvkiadót
találni a műnek, melynek első kia-
dása szinte azonnal elfogyott. A je-
lentős érdeklődésre való tekintettel
a következő időszakban több hely-
színen is bemutatásra kerül a triló-
gia, mely kapcsán Marius Tabacu
viccesen megjegyezte: „ha szüksé-
ges, akkor fel is olvasom az 1600
oldalt, hogy eljusson a mű a közön-
séghez”. 

Mint minden évben, a Vásárhelyi
Forgatag részét képező Szféra –
Kortárs Művészeti Műhely kereté-
ben egy-egy feltörekvő magyar ze-
nekar mutatkozik be a Balassi
Intézet – Bukaresti Magyar Intézet
támogatásával. Idén a Haraszti
Ádám Projekt (fotó) koncertjére
kerül sor  augusztus 24-én, szomba-
ton 17 órától a volt Európa általános
iskola udvarán. 

A romániai turnén lévő együttes
2015-ben alakult Londonban. A
projekt érdekessége, hogy egyetlen
állandó tagja van, Haraszti Ádám,
míg a többi tag változhat egy-egy
koncert erejéig, de zenéjüket válto-
zatlanul a jazz, soul és hiphop mű-
fajok jellemzik leginkább. Első
kislemezük 2016-ban jelent meg, és
kizárólag saját számokat tartalmaz,
amelyeket Magyarországon első-
ként a Szegedi Jazz Napokon mu-
tattak be. Az együttes 2019-ben a
NKA Hangfoglaló Programjának
támogatottja, ennek köszönhetően
május elején megjelent első nagyle-
mezük. (Kósa András László igaz-
gató)

A Balassi Intézet – Bukaresti Magyar Intézet programjai 
a 7. Vásárhelyi Forgatagon

Fotó: Karácsonyi Zsigmond
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Pesti klubokban hódít az új Gabriel-dal
Sláger lett a Balaton

XV. évf. 31. (678.) szám, 2019. augusztus 23., péntek

Mi nyáron nem alszunk – énekli
újonnan megjelent dalában, a Bala-
tonban Fülöp Imre Gábriel, a Gab-
riel zenekar vezetője és névadója. A
villámgyorsan slágerré vált szerze-
ményről, amelyet múlt héten a
Rádió Gagában is bemutattak, a
marosvásárhelyi származású dal-
szerző előadóval szerkesztőségünk-
ben beszélgettünk.

– Hogyan született meg a Bala-
ton?

– A zenekar létrejötte után ez
volt az első dal, amit megírtam.
Már a ritmusából érezni lehetett a
nyári hangulatot, tudtam, hogy sza-
xofon, gitár és trombita is lesz
benne, és az is biztos volt, hogy a
Balatonról fog szólni. Amikor be-
ültem a stúdióba, egyből megszüle-
tett a négysoros refrén. Tavaly
közben megjelent két másik dalom,
a Nélküled nem vagyok jó és a Tit-
kos szó. Mire leforgattuk volna a
Balaton videoklipjét, lejárt a nyár,
ezért úgy döntöttünk, hogy idénig
várunk. Augusztus elsején került
fel a Youtube oldalára a klip, és öt
nap múlva már meghaladtuk a tíze-
zer megtekintést, majd rövid időn

belül a tizenötezret. Bízom benne,
hogy két nap múlva, vasárnap estig
a húszezret is túlszárnyaljuk (sz.
m.: Ez meg is történt). Egyértel-
műen ez az eddigi legsikeresebb
dalunk.

– Beszéljünk kicsit a hangzásvi-
lágáról.

– Ez egy teljes mértékben regga-
eton dal. Az összes szerzeményünk
közül ebben van a legtöbb klasszi-
kus hangszer, a trombita és a szaxo-
fon mellett az akusztikus és a
basszusgitár is szerepet kap. 

– A magyar tenger melyik üdülő-
telepei láthatók a videoklipben?

– A hajós jeleneteket Balatonal-
mádiban forgattuk, emellett Sió-
fokra repítjük el a klip
megtekintőit.

– Kik működtek közre a dal, il-
letve a klip létrejöttében?

– Mindenekelőtt a Gabriel zene-
kar alapemberei: Rabi Bálint, Mo-

nostory Barnabás, Manga Mihály,
Molnár Tamás, Gál Barnabás és
Kádár Zsolt. A kliphez a drónfelvé-
teleket Kürthi Nimród készítette, a
balatonalmádi helyszínt az ottani
hajósklub vezetője, Sabján Anna-
mária biztosította. A klipben feltűnő
hölgy a menyasszonyom, Szathmári
Imola.

– A sok ezer internetes megtekin-
tés mellett magyarországi és erdélyi
rádiók is játszani kezdték a Bala-
tont, mi több, budapesti klubokban
is erre bulizik a tömeg. Mi lehet a
dal sikerének titka?

– Egyrészt a fülbemászó dallam,
másrészt a témavilág. A nyár, illetve
a Balaton mindenkiben kellemes ér-
zéseket ébreszt.

– Mikor hallhatjuk élőben is a
dalt?

– Bár a zenekarunk az év elején
múlt kétéves, egy nagyszabású be-
mutatkozó koncertet tervezünk jövő
tavaszra két helyszínen: Marosvá-
sárhelyen és Budapesten. A Bala-
tont koncertzáró dalként
nagyzenekarral és táncprodukcióval
kiegészítve szeretnénk előadni.
Mivel 98 százalékban elkészült az
első lemezünk, ez a fellépés egyben
lemezbemutató is lesz.       

Nagy Székely Ildikó

Véget ért Erdély egyetlen butikfesztiválja, az Awake

Az Awake harmadik kiadásán
augusztus 15-18. között a gernye-
szegi Teleki-birtokot bevették a ne-
obohém fesztiválozók. Az öt,
különböző stílusokat befogadó
színpadon többek között Netsky,
Pussy Riot, Enter Shikari, Dirty-
phonics Liive, Lady Leshurr, De
Staat, AJ Tracey, Triggerfinger,
Blahalouisiana, Tomas PCZ & C.A
Strings, Joycut, Mörk, Grimus,
Coma, The Mono Jacks, Ruben
Keyko, Golan (DJ set), a Moon-
light Breakfast lépett fel. Egyedi,
Keith Flint, a Prodigy együttes éne-
kesére emlékező szimfonikus
show-t is láthattak a fesztiválozók,
az AWAKE F1RST-öt.

Az idei év témája, a Bohemian
Blast, a fesztivál területén több he-
lyen és tevékenységben felfedez-
hető volt. A szervezők biztatták a
fesztiválozókat, hogy ruházatukat a
téma alapján állítsák össze. Ebben
segíthetett a Designer’s Bazaar,
ahol a bohém szerelések mellett a
hivatalos pólók is megvásárolhatók
voltak.

Hazaért a Feed Your Mind plat-
form, miután hat romániai városba
látogatott el a fesztivál előtt. Cég-
vezetésről, művészetekről, fényké-
pezésről, tervezésről és az
aktivizmus különböző formáiról
volt szó. Utóbbi témában az orosz-
országi polgárpukkasztó Pussy Riot

egyik tagja is megszólalt. A beszél-
getéseket Michael Schack dobos
előadása dobta fel. Az Open Mic
Session-ökön a résztvevők is kifejt-
hették gondolataikat. A Coffee with
the Organizers reggeli program le-
hetőséget nyújtott mindenkinek,
hogy párbeszédet folytasson a szer-
vezőkkel bármely, a fesztivállal
kapcsolatos témában, kérdésben.

Akinek kedve volt, filmeket vagy
élő szereplős előadásokat tekinthe-
tett meg a kastély mögött felépített
moziban (Cinema under the
Bridge). A TIFF-válogatásokon
kívül megtekinthető volt premier-
ben a Viţa de Vie – Láncokban, a

romániai együttes közösen dolgo-
zott a marosvásárhelyi filharmóniá-
val az egyedi előadáson a tavalyi
Awake-en. A Litera kiadó támoga-
tásával idén is volt szabadtéri
könyvtár (Forrest Library), ahol vá-
logatott könyveket lehetett „kibé-
relni”.

Az aktívabb résztvevők a Play-
groundon szabadulhattak meg fölös
energiáiktól a Laser-Tag, paintball,
íjazás és zorbing révén. A Serenity
Meadow (nyugalom völgye) volt a
társasájátékok és egyéb pihentető
tevékenységek – jóga, pilates,
ying&yang – színtere. A nagymé-
retű installációk ARTDOOR kiállí-

tását az egész fesztivál területén
meg lehetett tekinteni.

„A változékony idő sem akadá-
lyozta meg, hogy AWAKE-ek (ébe-
rek) maradjunk. A szervezők
minden neobohémnak köszönik,
hogy együtt tölthették el ezt a hosz-
szú hétvégét. Soha ne szűnjetek
meg bohémnak lenni!” – mondta
Laura Coroianu, a fesztivál főszer-
vezője.

További információkat az Awake
fesztivál honlapján, Facebook- és
Instagram-oldalán és Youtube-csa-
tornáján lehet találni. A napi videók
megtekinhetők a Youtube-on: első
nap, második nap, harmadik nap.



Langyos augusztus vége. A búzamezők
aranyló tengere már a közelmúlt. S az ország
kenyere is elkészült már. Összefogja ezt a
kései nyarat. Szent István után még forró az
idei nyár. Besztercei szilva hamvasodik, s po-
tyog a fáról. Szőlő édesedik, s másodvirág-
zásba lángul pár akácfa. Méltóságos gőggel
járják az éjjeli lepkék a hivalkodó dohányvi-
rágokat, az iparkodó törökkontyokat, a má-
sodvirágzásba bódult kakukkfüvet.

A kakukkfüvet ismered?
Oly csepp, szelíd, gyengelila,
Hogy észre sem veszi a réten
Szinte senki emberfia.

– kérdi Nemes Nagy Ágnes Kakukkfű
című versében – 

De amikor leszáll az est,
Mikor a mező szendereg,
S arra járnak az esti lepkék,
A fémes-szürke szenderek,
Nagy potrohukat, fejüket
Befonja akkor, mint a fátyol
A kakukkfű mézes szaga
S lebukfenceznek illatától.

28 éve, 1991. augusztus 23-án lépett át az
örök nyár kertjébe. Félelem című verséből
veszek magamnak mankót e nyárbúcsúztató-
hoz.

(...) langyos a lég, a füst is tündököl,
a vonaton szőlő-szagú kosár,
a sűrű illat hajunkra ömöl,
csordultig érett, s szétbuggyant a nyár –
(...)

Tanulni kellene tőle azt a természetbe ol-
tott mélabús életigenlést, ami erőt adhat min-
denekhez. Tanulni kell.

Tanulni kell. A téli fákat.
Ahogyan talpig zúzmarásak.

Tanulni kell. A nyári felhőt.
A lobbanásnyi égi-erdőt.

Tanulni kell mézet, diót,
jegenyefát és űrhajót,

a hétfőt, keddet, pénteket,
a szavakat, mert édesek,

tanulni kell magyarul és világul,
tanulni kell mindazt, ami kitárul,

ami világít, ami jel:
tanulni kell, szeretni kell.

Augusztus 23-án a Szűz havába léptünk. A

szeptember 23-ig tartó csillagászati hónapot
ma is Szűz havának nevezik, noha a Nap a
valóságban már egy bő hónappal később lép
e csillagképbe. Egykor az augusztust, az ara-
tás hónapját értették alatta. Az antikvitásban
a kalászos szűz anyaistennővel, Perszephoné-
Démétérrel azonosították. Démétér volt a
csillagkép és hónap olümposzi védnöke.
Egyiptomban a gabona-napisten Ozirisz
nővér-felesége, Ízisz égi képmása volt. 
Örökösük a keresztény Szűzanya, Mária lett.

A Szűz csillagkép legfényesebb csillaga a
nappálya szomszédságában pislogó Spica
(Kalász). A mezopotámiai eredetű elnevezés
abból az időből származik, amikor a kalász
beérését az égi Kalász aranyba, fénybe öltö-
zése jelezte. A név régiségére utal, hogy va-
lamikor a Közel-Keleten, Kr.e. a 7-5.
évezredben adhatott jelt a Kalász az aratás
megkezdésére. A legrégibb ábrázolásokban a
„szűzanya” sugaras hajú nap-, illetve kalász-
gyermekkel látható. Erre az időre „emlék-
szik” vissza Vergilius IV. eclogájában – ahol
a Szűz uralmát énekli, és visszatértét jósolja
meg, ezért a keresztény utókor „tiszteletbeli
kereszténynek” tekintette.

Augusztus utolsó vasárnapján, idén 25-én,
ünnepeli a magyarnyelvű református egyház
is az „új zsenge”, illetve az „új kenyér” gond-
viselés ajándékozta hálaalkalmát.

A mindennapi kenyér. Melynek minden
morzsája szentség. Innen indul a keresztény-
ség, a kenyér szentsége – ez európaiságunk
lábazata.

A mi mindennapi kenyerünket add meg ne-
künk ma – áll Máté evangéliumában, az Úr
Imádságában.

Augusztus vége. Az erdélyi magyar termé-
szettudomány történet bővelkedik augusztus
végi évfordulókban.

152 éve, 1867. augusztus 24-én született
Kolozsvárt Ruzitska Béla kémikus, élelmi-
szervegyész, az erdélyi tudományos igényű
természetjárás szervezője. A kolozsvári tudo-
mányegyetem diákja és tanára, 1919. után ta-
nárként működött a Marianum leánynevelő
intézetben. Fontos szerepet töltött be az Er-
délyi Kárpát Egyesület tevékenységében. Az
egyesület lapjában jelentette meg Székely-
föld tudományos feltárásával kapcsolatos írá-
sait. 75 évesen, geológiai kutatás alkalmával
a Gyilkos-tónál szakadékba zuhanva lelte ha-
lálát.

151 éve, 1868. augusztus 25-én született
Nagyenyeden Fenichel Sámuel, Új-Guinea
etnográfus kutatója, 1892 novemberében ért
Német-Új-Guineába, ahol egyedül folytatta
gyűjtőmunkáját: madarakat és néprajzi tár-
gyakat gyűjtött. 1893 nyaráig mintegy 10.000
etnográfiai tárgyat és madártani preparátumot
küldött el a Nemzeti Múzeum számára; ka-
landjairól leveleket, beszámolókat írt. Sárga-
lázban halt meg, még 25. születésnapja előtt.
Sírját Bíró Lajos kutatta fel, majd Balogh
János gondoskodott rendbehozataláról.

128 évvel ezelőtt, 1891. augusztus 26-án
született Radnóton Jeney Endre patológus,
mikrobiológus, farmakológus. 1914-ben a
kolozsvári tudományegyetemen szerzett ok-
levelet, kezdetben a kolozsvári egyetem álta-
lános kór- és gyógytani intézetében
dolgozott. 1921-től a Szegedre átköltözött
egyetem kutatója. Berlin, New York, Boston,
Anglia, Dánia, Párizs egyetemein kutat. Ki-
mutatta a májkivonat hatását a vörösvértest
képződésére, s leírta a vérszegénység májte-
rápiáját. 1934-ben „a vészes vérszegénység
elleni májterápia kifejlesztéséért” három
amerikai kutató –, George Whipple, George
Minot, William Parry Murphy – kapott
élettani-orvostudományi Nobel-díjat…

156 évvel ezelőtt, 1863. augusztus 28-án
született Lenhossék Mihály, az idegrendszer
tudós kutatója. Híres orvosdinasztiából szár-
mazott. Harmadéves medikus korában figye-
lemre méltó tanulmányt írt a csigolyák
közötti dúcok idegsejtjeiről – ez a munka a
neurobiológiai leírások klasszikusai közé szá-
mít. Orvosi oklevelének megszerzése után
három és fél évig Baselben tanított és kuta-
tott, 1900-ban lett a budapesti anatómiai tan-
szék vezetője; ezt a tisztet nyugdíjazásáig
betöltötte. Tudományos tevékenységének kö-
zéppontjában az idegrendszer vizsgálata állt.
Őt tekintik a neurontan egyik megalapítójá-
nak. Elsőként ismerte fel, hogy az idegrend-
szerben az ingerület megszakításokkal,
átkapcsolóállomásokon keresztül halad az
idegrostokon (kontiguitáselmélet), amivel
megalapozta a neurontant. Ebben a tárgykör-
ben írt két jelentős munkája: Tanulmányok
az idegrendszer és az érzékszervek hisztoló-
giájáról (1893), illetve Az idegrendszer fino-
mabb szerkezete a legújabb vizsgálatok
tükrében (1895). Ramón y Cajal spanyol
neurobiológus 1906-ban kapott Nobel-díjat a
kontiguitáselmélet megalapozójaként… Len-
hossék mindezek után az idegrendszeri kuta-
tástól némileg visszahúzódott; ebben szerepet
játszott a kolozsvári Apáthy István profesz-
szorral való szakmai vitája is, aki a neuron-
elmélettel szemben a neurofibrillumtan híve
volt. A vitát megnyugtatóan az akkori fény-
mikroszkópos módszerekkel nem lehetett le-
zárni. A tudomány fejlődése során Lenhossék
elmélete igazolódott.

163 évvel ezelőtt, 1856. augusztus 29-én
látta meg a napvilágot Tasnádon Bíró Lajos
is. Hét évet kutatott Német-Új-Guineában.
Zoológiai és néprajzi gyűjteményét a Magyar
Nemzeti Múzeum, a Néprajzi Múzeum és a
Nagyenyedi Természettudományos Múzeum
őrzi.

Tudóssorsok. Időteleszkópok hozzák hoz-
zánk közel maradandó értékeket teremtő
munkásságukat.

Ennek reményében, maradok kiváló tisz-
telettel.

Kelt 2019-ben, 410 évvel azután, 
hogy 1609-ben Galilei bemutatta első te-
leszkópjátIparkodó törökkontyok az augusztus végi éjszakában

Kiss Székely Zoltán

A természet kalendáriuma (CCCLXXII.)

Csordultig érett, s szétbuggyant a nyár 
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Államalapító királyunk emlékezetére
Már annak is 248 esztendeje,

hogy először nemzeti ünneppé nyil-
vánították augusztus 20-át, azt a
napot, amelyen a közel egy évezre-
den át fennmaradt magyar királyság
alapító uralkodójára, Szent Istvánra
emlékezünk. Lapunk hasábjain
nemrég bővebben is áttekintettük az
ünnepnappal kapcsolatos időbeli
fejleményeket. Ezzel az összeállí-
tással, melyhez a szabad világhálós
enciklopédia szócikkeit és az azok-
ban megjelölt forrásokat hívtuk se-
gítségül, történelmünk egyik
legnagyobb alakjának életművét te-
kintjük át.
Magyar fejedelemség 
a Kárpát-medencében

A földrajzilag egységes Kárpát-
medencében a honfoglalás idején
nyugaton frank, morva és avar ma-
radványok éltek, akik Rómát tekin-
tették irányadónak vallási
kérdésekben, míg a keleten megte-
lepedett bolgárok és más szláv nép-
elemek Bizánc felé fordulva
igyekeztek boldogulni. Ekkoriban a
két egyházi központ közti vallási
viták, melyek majd államalapító ki-
rályunk halála után az egyház ket-
tészakadásához vezettek, már
javában folytak, és ez a kor viszo-
nyainak megfelelően kulturális és
politikai törésvonalat is jelentett.
Így, mondhatni, a magyar fejede-
lemség a kor két keresztény nagy-
hatalma befolyási övezeteinek
határán született meg, és idővel az
vált a legfontosabb kérdéssé szá-
mára, hogy a kettő közül melyikhez
fog közeledni, mert egymagában
aligha maradhatott volna fenn. A
magyarok évtizedekig folytattak ka-
landozó hadjáratokat, elsősorban
épp e két nagyhatalom ellen, tehát
mindkét világot közelről is megis-
merhették. Idővel a fejedelmi hata-
lom meggyengült, a törzsek
önállósodtak, egyesek Bizánc felé
fordultak, még a görög rítusú ke-
reszténységet is hajlandóak voltak
felvenni, és térítőket is beengedtek
területeikre. Árpád halála után utó-
dai hatalma csak a saját törzsükre
terjedt ki, államuk számára már
csak a földrajzi közelség miatt is a
nyugati orientáció maradt a járható
út.

Árpád unokája, Taksony fejede-
lem keletről hozott vélhetően bese-
nyő származású feleséget, és az
ennek révén betelepülő besenyők
segítségével Taksony növelni tudta
befolyását. Utóda, Géza fejedelem
tovább erősítette törzse vezető sze-
repét, ennek érdekében házasságot
kötött az erdélyi Gyula lányával,
Sarolttal, így egy rivális törzsi ál-
lammal került szorosabb kapcso-
latba. Ebben az időben I. Ottó
német-római császár egyezségre és
egyfajta szövetségre lépett Bizánc-
cal, ami azt a veszélyt hordozta ma-
gában, hogy felosztva egymás közt
az érdekszférákat, könnyen a Kár-
pát-medence sorsáról is dönthettek. 

A politikai fejleményekre lépni
kellett, és a fejedelem Nyugat fele
fordult. Követek indultak a császár-
hoz, és térítőket kértek Géza fejede-
lem nevében a magyaroknak. A
kérést meghallgatták, Géza több
előkelőséggel együtt felvette a ke-
reszténységet, és a Kárpát-meden-
cébe érkező német papok
megkezdték a közemberek megtérí-
tését is.

Uralkodása végére Géza a Kár-
pát-medence nyugati és középső ré-
szén megerősítette a fejedelmi
hatalmat, elkezdte a Nyugathoz
való csatlakozás előkészítését,
mindezt úgy, hogy nem kényszerült
a politikai függetlenség feladására.
Géza fejedelem halála előtt szakí-
tott az Árpád család öröklési szoká-
saival, és saját fia, István
megválasztását készítette elő, ami
még egy bizonyíték volt arra, hogy
a hatalom megszilárdítása érdeké-
ben képes a régi törzsi szokásokkal,
hagyományokkal is szembeszállni.
Az államalapító színre lépése

István a 970-es években született
Vajk néven, a kereszténység felvé-
tele után lett István a neve. Amikor
997-ben fejedelem lett, folytatta ap-

jának az ország egyesítését célzó
munkáját. Ebben nagy segítségére
volt felesége, Gizella, aki II. Henrik
bajor herceg lánya és a császár ro-
kona is volt. A házasság politikai
szövetséget, elismerést jelentett, rá-
adásul a hercegnővel sok német
lovag is érkezett, akikre hamarosan
szükség is lett. István legközelebbi
vér szerinti rokona, Koppány önma-
gának követelte a fejedelmi tisztsé-
get, a régi magyar szokásokra
hivatkozva.

Az ország nyugati felén elterülő,
az Árpád család kezében lévő birto-
kok északi része képezte István
örökségét. Itt már valamelyest gyö-
keret vert a kereszténység, de nem
messze onnan, a Balatontól délre te-
rült el Somogy, Koppány területe,
ahol még őrizték az ősi szokásokat.
Így a családon belüli harc hatalmi
és vallási színezetet is kapott.

Egyes források szerint Koppányt
bizánci rítus szerint már megkeresz-
telték, ami vélhetően politikai ér-
dekből történhetett. Koppány abban
is megmutatta a régi szokáshoz való

ragaszkodását, hogy feleségül kérte
az özvegy Saroltot, István édesany-
ját is, amire természetesen nem volt
a válasz. Az összecsapás elkerülhe-
tetlenné vált.

Koppány oldalán magyarok, Ist-
vánnal magyarok és német lovagok
indultak harcba, így két eltérő harc-
modor is szembekerült egymással.
Koppány serege szinte kizárólag
könnyűlovasokból állt, míg István
nehézlovasokat, gyalogosokat is
felvonultatott. 997-ben találkozott a
két sereg valahol Veszprém közelé-
ben, ahol István csapatai döntő győ-
zelmet arattak. Mivel maga
Koppány is elesett, a háború véget
ért, István az Árpád család egyedüli
vezetője lett.
Uralkodni Isten kegyelméből

Közép- és Kelet-Európa formá-
lódó országaiban a kereszténység
felvétele mellett a királyi tisztség
meghonosításával, koronázással pe-
csételték meg az államszervező
munkát. Az ezredik év második fe-
lében küldöttség indult Rómába, II.
Szilveszter pápához. Ott tartózko-
dott az idő tájt III. Ottó német-
római császár is, aki közeli viszonyt
ápolt fiatalkori nevelőjével, a pápá-
val. Így az egyház leghatalmasabb

embere és a kontinens legnagyobb
birodalmának feje nagy valószínű-
séggel együtt határozott a kérés tel-
jesítéséről.

A korona érkezése új legitimációt
jelentett Istvánnak, immár Isten ke-
gyelméből uralkodott. A koroná-
zásra vagy 1000. december 25-én,
vagy 1001. január 1-jén került sor,
amely egyben a keresztény és füg-
getlen magyar királyság születés-
napja is lett. Ettől kezdve István
szuverén uralkodóként pénzt vere-
tett, törvényeket alkotott, oklevele-
ket adott ki. Az ezeréves magyar
törvénytár az általa alkotott törvé-
nyekkel kezdődik. Az államszerve-
zet kiépítésével párhuzamosan
megszervezte a magyar keresztény
egyházat, ezért ő és utódai viselhet-
ték az apostoli király címet. Leg-
alább egy érsekséget, hat
püspökséget és három bencés mo-
nostort alapított, így a magyar egy-
ház a Szent Római Birodalomtól
függetlenül működhetett. A köz-
igazgatást a várak köré szervezte és
kialakította a vármegyerendszert.

A királyi hatalom 
megerősítése

A legfőbb rivális kiiktatásával és
a hatalom legitimálásával azonban
még korántsem zárult le az állam-
szervező folyamat, annak bevégzé-
séhez még csaták sorát kellett
megvívni.

1003-ban István csapatai saját ro-
kona, az erdélyi Gyula ellen indul-
tak hadba Doboka vezetésével.
István még az előző évben szövet-
ségre lépett II. Baszileiosz bizánci
császárral, aki Sámuel bolgár cár
ellen vívott háborút. Ennek a bolgár
államnak volt szövetségese Gyula,
így az ellene indult hadművelet dip-
lomáciai szempontból is fontos
volt. A királyi erők sikert értek el,
Gyula területe István fennhatósága
alá került.

A Gyula elleni hadjárat szerves
folytatása volt egy bizonyos Keán
vezér elleni hadjárat, amelyre talán
még abban az évben sor került. Keán
Dél-Erdélyben uralkodott, ahol ma-
gyarok, bolgárok és más szláv nép-
elemek éltek. Nagy valószínűséggel,
Gyulához hasonlóan, Keán is a bol-
gár állammal volt szövetségben, le-
győzésével a teljes Erdély a király
fennhatósága alá került.

A következő évek aránylag ke-

vésbé ismert eseménye a királyi ha-
talomnak a szinte csak külföldi kró-
nikából ismert „fekete magyarok”
fölé való kiterjesztése. A korabeli
leírások szerint a Duna déli szaka-
szán élhettek ezek a bizonyos fekete
magyarok, akiknek a krónikások
szerint sötétebb bőrük volt. Ennek
alapján feltételezik, hogy a fekete
magyarok a déli határszakaszt védő
kabarok törzsének tagjai lehettek.
Ellenük nem volt szükség fegyveres
harcra. Vezetőjük Aba Sámuel volt,
akihez István egyik lánytestvére va-
lamikor 1005-1010 között feleségül
ment, így Aba a házasság révén be-
került a királyi udvarba, és ő lett az
udvar ispánja, ami a későbbi nádori
tisztség előfutára volt. A Körösök
vidékén élők meggyőzésére elegen-
dőnek bizonyultak a térítő papok,
ez a terület is békésen lett a formá-
lódó királyság része.

A rivális törzsfők közül a 11. szá-
zad húszas éveire már csak egy, Aj-
tony maradt hátra, aki nem is
leplezte a királyi hatalommal való
szembenállását. Politikai számítás-
ból ő is felvette a görög rítusú ke-
reszténységet, de a magyar-bizánci
kapcsolatok javulásával hatalma
meggyengült, ami megpecsételte a
sorsát. 1028 körül a királyi sereg a
korábban Gyulát legyőző Doboka
fiának, Csanádnak a vezetésével in-
dult meg Ajtony ellen. A két sereg
Ajtony székhelye, Marosvár köze-
lében ütközött meg, és a csatában
váratlanul Ajtony csapatai győztek.
Csanád a királyi sereggel visszavo-
nult, hogy másnap Nagyősz közelé-
ben ütközzön meg az ellenféllel. A
második összecsapás már a királyi
csapatok győzelmét hozta, a harc-
ban Ajtony is életét vesztette. Ezzel
a harccal véget ért a Kárpát-me-
dence több évszázada tartó vallási
és politikai megosztottsága. A ma-
gyar királyság lett az első olyan ál-
lamalakulat, amely egységbe tudta
forrasztani ezt a területet, és képes
volt ezt tartósan meg is őrizni. A
magyar királyság ekkor lett Európa
része. 
Változó szövetségek

Mint láttuk, az államalapító ural-
kodó német támogatással jutott ha-
talomra, és aratott győzelmet
legfőbb riválisa felett, azonban nem
sokkal később már a másik nagyha-
talom, Bizánc szövetségeseként lé-
pett harcba az erdélyi törzsfők ellen.
Ez a kapcsolat tovább javult, ami-
kor 1009-ben István király másik
húga a velencei dózse felesége lett.
Velence jogilag Bizánc alattvalójá-
nak számított, a birodalom egyik
legfontosabb szövetségese volt a
térségben. A Bizánccal való kapcso-
lat révén magyar csapatok is részt
vettek a bolgárok elleni harcban, sőt
a főváros, Ohrid elfoglalásában is,
amivel a bolgár állam gyakorlatilag
megsemmisült. Ezzel közvetlenül a
bizánci császárság lett a magyar ki-
rályság déli szomszédja.

Ugyanez idő tájt viszont a német
kapcsolat romlott meg. II. Konrád-
dal (1024-1039) új dinasztia került
a német-római császári trónra,
amely semmiféle rokoni szállal
nem kötődött a magyarokhoz. A
császár 1026-ban letaszította trón-
járól a velencei dózsét, akinek me-
nekülnie kellett, fia, Orseolo Péter
pedig Istvántól kért és kapott me-
nedéket. A két állam közötti kap-
csolat megromlását az egyre
szaporodó határ menti villongások
is jelezték. A király varég/viking
harcosokat telepített le a nyugati
határ mentén a gyepű védelmére, és
vezetésüket a fiára, Imre hercegre
bízta.

1030-ban a császár elérkezettnek
látta az időt a magyarok elleni tá-
madáshoz, és meg is indult István
ellen. A magyar határvédelmi rend-
szer, a gyepű jól vizsgázott, jelentő-
sen lassította a támadást. A magyar
erők a felperzselt föld taktikáját ve-
tették be a németek ellen. Mindeme
tényezők komoly ellátási gondok
elé állították a támadókat, akik ha-
marosan a visszavonulás mellett
döntöttek. Csakhogy a magyarok
folyamatosan kisebb támadásokkal
zaklatták a visszavonuló ellenséget,
István király hada gyakorlatilag a

teljes császári sereget felmorzsolta,
és az üldözés közepette még Bécset,
a Lajta és a Morva folyók vidékét is
elfoglalta. 1031-ben II. Konrád csá-
szár békét kötött a magyar király-
sággal, lemondva az előző évben
elveszített területekről is.
A meghiúsult utódlás

Ahhoz, hogy az államalapító ki-
rály életműve fennmaradhasson,
olyan utódra volt szükség, aki to-
vábbviszi a király politikai irányvo-
nalát. A Gizellával kötött
házasságból több gyermek is szüle-
tett, de a fiú utódokból a felnőttkort
csak Imre herceg érte meg, ő lett
volna a trónörökös. Imre feleségül
vett egy bizánci hercegnőt, így erő-
sítve a kapcsolatokat a nagy szom-
széddal. Ő lett a királyi testőrség
parancsnoka, a letelepített varégok
vezetője.

A herceg azonban váratlanul
meghalt 1031-ben. A korabeli leírá-
sok szerint vadászat közben egy
vadkan ölte meg, de már akkor is
felmerült a gyanú, hogy nem vad-
disznó, hanem ember volt a tettes.
Anonymus szerint István király ide-
jén volt egy bizonyos Tonuzoba
nevű besenyő törzsfő, a Vadkan
(Kabán) nevű törzs vezetője, akit
valamilyen oknál fogva a király kü-
lönösen kegyetlenül végeztetett ki:
élve eltemették a feleségével együtt.
Amennyiben ez az információ
valós, a herceg vadászbalesete meg-
torlás is lehetett.

Imre halálával veszélybe került a
trónöröklés, mert a királynak nem
maradt egyenes ági fiú utóda, csak
távolabbi rokonok jöhettek számí-
tásba. Szóba jöhetett Orseolo Péter,
az elűzött velencei dózse fia, aki
édesanyja révén unokaöccse volt
Istvánnak, és a római keresztény
vallás híve. Rajta kívül számításba
jöhetett Vazul, Géza fejedelem Mi-
hály nevű testvérének fia, aki szin-
tén keresztény volt, de görög rítusú.

Egyes források szerint Vazul el-
keseredettségében István életére
tört, részt vett a király elleni me-
rényletkísérletben. Mivel a gyil-
kosság nem sikerült, és fény derült
a közreműködésre, büntetése a
megvakítás lett, hogy alkalmat-
lanná váljon a királyi trónra. De az
is felmerült egyes kutatókban,
hogy nem egy, hanem legalább két
merényletkísérlet volt a király
ellen, és csak a második után cson-
kították meg Vazult. Ennek fiai,
Béla, András és Levente elmene-
kültek az országból. Más krónikák
szerint István királlyá akarta tenni
unokatestvérét, de felesége ezt
nem akarta, és az ő parancsára tet-
ték uralkodásra alkalmatlanná a
nyitrai börtönben raboskodó Va-
zult. De olyan elmélet is létezik,
amely szerint Vazul a régi nomád
hagyományok nevében fordult Ist-
ván ellen. A sztyeppei nomád né-
peknél, így például a kazároknál
létezett az a szokás, hogy a fejedel-
met 40 évi uralkodás után feláldoz-
ták, hogy egy fiatalabb, erősebb
vegye át a helyét. Istvánnál 1037-
ben telt be ez a 40 év, ezért próbál-
hatta Vazul akkor megszerezni a
hatalmat. A végeredmény az, hogy
Péter maradt az egyedüli trónörö-
kös, akit viszont sokan nem ked-
veltek az országban, idegennek
számított a magyarok szemében.

Az államalapító királyt 1038
nyarán betegség verte le. Halála
előtt meghagyta az ország nagyjai-
nak, hogy helyette Pétert válasszák
királynak, akit már korábban magá-
hoz hívatott, és seregének vezérévé
nevezett ki, majd atyailag intette
őket, hogy őrizzék meg az igaz
hitet. Az államalapító uralkodó au-
gusztus 15-én halt meg, Székesfe-
hérváron temették el.

A trónutódlásra vonatkozó aggo-
dalmaiban is előrelátónak bizo-
nyult, halála után a trónviszályok
miatt válságba sodródott a király-
ság. Ez a zűrzavaros időszak 1077-
ben ért véget Vazul unokája, a
későbbi Szent László trónra lépé-
sével, aki oda hatott, hogy a magyar
királyság alapító uralkodóját 1083.
augusztus 20-án szentté avatták, így
tisztelegve államépítő munkája
előtt.

Szent István szobra Lendván Fotó: Karácsonyi Zsigmond



AMENNYI-
BEN

Ð
SZÁRMAZÁS-

TAN

Ï
ÁLLAT-

BIZTATÓ SZÓ

Ê

p

q Ð

NEwTON

LÉTEZIK

EGY, 
NÉMETÜL

u

Ê q ÉJFÉL!

GEOMETRIAI
SUGÁR J.

u

NULLA
(ANGOL) u

q BASZK 
TERROR-

SZERVEZET

ÁSVÁNYI 
FŰSZER

…PESTEN
(KARINTHY
FRIGYES)

KIPLING 
KÍGYÓJA

Ï

t

KARBOLSAV

FILLÉR

PÁRATLANUL
SZAB!

MAGYAR KU-
TYAFAJTA

u
TÜNDÉR…

(MESE)
Ê

q q q q Ð

Ê q EGYF. HÚSOS
ÉTEL

TRISZTÁN
KEDVESE

u

VÉKONY 
MŰANYAG

HOZZÁKÖT

u q AMPER

MAGAD

u ÜRÜGY

PORHANYÓS

u

Ê ELEKTRO-
MOS BUSZ
…BAMBA
(SLÁGER)

uq q

RUGALMAS,
VÍZÁLLÓ 

MŰANYAG
u

q SZOPRÁN

SZALONNÁT
FŐZ

u

…MAKÁN 
(SIVATAG)

PAPÍRMÉR-
TÉK

u GRAND…
(TENISZ)

EGYENLETES

u q

Ê JUTTAT

JAPÁN
RIZSBOR

u LAKÁS
RÉSZE

KIÜTÉS A
RINGBEN

uq

VERMET 
KÉSZÍT u

q VONATKOZÓ
NÉVMÁS

TALMI

u q FŐNÉV-
KÉPZŐ 
IGÉHEZ
HEVENY

u

ÖSSZEVISZ-
SZA RÁZ!

AUSZTRÁL
ERSZÉNYES

ÁLLAT

u q PALÓC ALMA

VILÁGOS
ANGOL SÖR

u q ÍRORSZÁGI
NAPILAP

ZAVARTAN
TÁR!

u

Ê q MŰVÉSZI
TÉMA

VENDÉGLŐI
LAP

u q MOLEKULA-
SZÁM J.

ANTONOV
GÉPE

u

PÁROS
CSÓK! u

DZSÚSZ

EGYEL!

u q …TIVADAR
(SZÍNÉSZ)
CSÚCSFE-

SZÜLTSÉG J.

u q

Ê

q q
Kilyén 

lEvEntE

PÁLYÁZATI REJTVÉNY
1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 10 11

12 13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23

24 25 25 26 26 27

28 29 30 31 32 33 34

35 36 32 37 38 39 40 34 41

42 43 44 38 45 46

47 48 49 50 51

52 47 53 54 49 55 56

57 58

A megjelölt sorokban, oszlopokban szereplő helyes megfejtéseket szeptember 5-ig
a Népújság címére (Dózsa György u. 9. szám) beküldők – két személy – egy-egy
könyvet nyerhetnek. A pályázati szelvényt kérjük kivágni és a borítékra ráragasz-
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A két rejtvény azonos számú meghatározásait keverve közöljük. A megjelölt 
négyzetekbe kerülő betűket folyamatosan összeolvasva József Attila egyik versének
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hangzói. 11. Táncot jár – Havi részlet! 12. Adósságot meghatároz – Sodrony. 14. Édes
szelet! – Máltai és ománi gépkocsijelzés. 15. Egyik testőr – Japán viselet. 18. Fiunk fe-
lesége – Akta. 19. Negatív elektród – Kávémárka. 22. Kipling kígyója – Errefele! 23.
Számszerű tény – Folyékony vulkáni kőzet. 25. Mondatelem – Panasz szava. 27. Hevesen
mozgat – Lik betűi. 28. Becézett Ilona – Magasba lendít. 30. Sürgetőszócska – Kettőzve,
édességféle. 31. Tus a vívásban – Homoktenger.  

FÜGGŐLEGES: 1. Pénzintézet – Startol, indít. 2. Papagájfajta – Szökken. 3. Ady
egyik álneve – Tiltószó. 4. Vakondok igéje – A világ … (A. Dumas). 5. Állatot szelídít –
Bokrokból álló kerítés. 6.  … oldal (Karácsony Benő) – Izraelita. 10. Takar, fed – Bűnügyi
regény. 13. Betakarít, arat – Magyar rockegyüttes. 16. Repülő állat – Magyar tornásznő
(Henrietta). 17. Borravaló – Írásjel. 20. Szerencse – Zamat. 21. Pihen – Középérték. 24.
Bányaüreg – Virágtartó. 26. Ébred – Az oxigén, az urán és a vanádium vegyjele. 29. Láda
része! – Svéd és osztrák autójelzés.   

Koncz Erzsébet

A TALÁLÓS KÉRDÉS
című pályázat nyertesei:

Salati Eszter, 
Marosvásárhely, Jeddi út

Vitos Magdolna,
Marosvásárhely, Înfrăţirii u.

A pályázati rejtvény megfejtése:
FEJJEL ALÁ, LÁBBAL FEL, A KIS ÁGYBAN 

ÚGY ÁLL FEL. HAGYMA
Kérjük a nyerteseket, 

vegyék fel a kapcsolatot Borbély Ernővel 
a 0742-828-647-es telefonszámon.

Megfejtések 
az augusztus 15-i számból:

Miniskandi:
1. Ambrus Zoltán. Szeptember
2. Arany János. Toldi estéje
3. Jorge Amado. Holt tenger

Skandi:
Ez igazán csekélység a főnök
számára, amiért téged javasolt
erre a külföldi utazásra
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Szerkeszti: Kiss Éva 862.

VÍZSZINTES: 1. Püspök, kanonok, zenetudós, 100 éve hunyt el (Mihály). 8. …
Capone (gengszter). 10. Foszfátásvány. 11. Szamár (francia). 12. Zeneszerző, író,
folklórgyűjtő, 200 éve született (Gusztáv). 17. Függőzár. 19. Állóvíz. 20. Francia festő.
21. Hegy a Bakonyban. 22. Holt nyelv. 24. Algériai város. 25. Tevékeny. 27. Erek! 28.
Az Elba medre! 29. Olaj (angol). 31. Vörösmarty rövid eposza. 33. Adam párja. 35.
Paszuly. 37. Csomópont. 39. Vél, gondol (nép.). 41. Esztendő. 42. Fekete szőlőfajta. 45.
Bőséges vendéglátás. 47. Bukarest népe. 49. Amely személy. 51. Kiáltás a corridán. 52.
Királyi ülőhely. 53. Üvegcse. 55. Nagy kazah tó. 57. Krisztallográfus, 150 éve született
(Gusztáv). 58. Festő, 150 éve született (Lajos).

FÜGGŐLEGES: 1. Neves fizikus (Zoltán). 2. Opus (röv.). 3. Isztambuli negyed. 4.
Brazíliai város. 5. Térmetszet. 6. Kortyolnivaló. 7. Feltéve. 8. Becézett Antal. 9. Olasz
operaszerző, 100 éve hunyt el (Ruggero). 13. …, a görög (A. Quinn filmszerepe). 14.
Korszak. 15. Figyelmeztető szó. 16. Forint (röv.). 18. Kopasz. 20. Merkantilista poli-
tikus, 400 éve született (Jean Baptiste, Seignelay márkija). 21. Káliumatomok! 23.
Három (olasz). 25. Annál lentebbről. 26. A villamos feszültség egysége. 30. Helyeslés.
32. Spanyol festő (Joan). 34. Hibázik. 36. Szétesik. 38. Vívómester, 225 éve született
(Ignác). 40. Fosztóképző. 43. Zenére mozgás. 44. Van esze. 46. Író, dalszerző, újságíró,
150 éve született (Gyula).

L.N.J.
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Marosvásárhely,
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A GREEN ÖKOLÓGIAI ALAPÍTVÁNY marosvásárhelyi posztliceális iskolájába a 2019–2020-as 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. (21399)

MISSISSIPPI SZŐNYEGMOSÓ 
Szőnyegmosás, -szárítás
professzionális módon.

Rögzített padlószőnyeg mosása
helyszíni kiszállással. 

Kanapé-, ülőgarnitúra-tisztítás. 
Rendelésért és egyéb információkért
hívja bizalommal a 0799-998-899-es

telefonszámot. (sz.-I)

ZARÁNDOKLATOK:
Október 7–12.– Medjugorje 

(a szervita nővérek lelki vezetésével) 
Október 8–12. – Fatima és környéke,

Lisszabon 
(ft. Hajlák Attila-István vezetésével) 

Jelentkezni és érdeklődni a 0742-698-
166-os telefonszámon lehet. (sz.-I)

FOCIKEDVELŐK FIGYELMÉBE! 
A NYÁRÁDSZEREDAI SPORTKLUB
szeretettel várja edzéseire a 2009,
2010, 2011, 2012, 2013 és 2014-ben

született, focizni szerető gyerekeket. 
Szeptembertől a Nyárádremete –
Ákosfalva útvonalon biztosítjuk a

gyerekek edzésre szállítását a klub
autóival. 

Bővebb felvilágosítást 
a 0770-953-641-es telefonszámon

kaphatnak az érdeklődők. 
Az edzői stáb. (63942-i)

ÁLLÁSHIRDETÉS
A MEZŐCSÁVÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL – székhely: Maros megye,
Mezőcsávás, Fő út 365. szám – versenyvizsgát szervez egy TÖBBFUNKCIÓS
TRAKTOR- ÉS ISKOLABUSZ-VEZETŐI szerződéses állás betöltésére a 2014. évi
1027. számú kormányhatározattal módosított és kiegészített 2011. évi 286. számú
kormányhatározat előírásai alapján.
Követelmények:
– általános iskolai végzettség
– három év szolgálati idő és 3 év gyakorlat B, C, D kategóriás vezetés terén 
– pszichológusi véleményezés
– szakképzettség a traktoristaszakmában
– traktorgépészeti és karbantartási ismeretek.
A versenyvizsga időponta:
– Irásbeli vizsga: 2019. szeptember 2-án 12 órakor az intézmény székhelyén
– Állásinterjú: 2019. szeptember 6-án 9 órakor az intézmény székhelyén
Az iratcsomók benyújtásának határideje: 2019. augusztus 30.
A szükséges iratok és a versenyvizsgára kiírt  állás leírása megtekinthető a
Mezőcsávási Polgármesteri Hivatal székhelyén vagy a www.ceuasudecampie.ro
honlapon, a Hirdetések rovatban. (63935)

Közlemény ingó javak eladásáról
A 2015. évi 207-es, módosított és kiegészített törvény pénzügyi eljárási törvénykönyvre vonatkozó 250.

cikkelyének 2. bekezdése értelmében közöljük az érdekeltekkel, hogy szeptember 3-án 10 órai kezdettel
a Szovátai  Pénzügyi Osztály székhelyén – Szováta, Fő út 159. szám, Maros megye – árverésen értékesítik
az alábbi, egy adós tulajdonát képező javakat (III. árverés): 

– 373 darab napelem, kikiáltási ár 61.545 lej  (a becsérték 50%-a) + 19% héa
Aki valamilyen címen jogot formál a fenti javakra, értesítse erről a végrehajtót az árverés időpontja előtt. 
A vásárlásban érdekeltek az árverés előtti napig mutassák be a következő iratokat: vásárlási ajánlat, a ki-

kiáltási ár 10%-át kitevő részvételi díj kifizetését igazoló irat (az összeget a Szovátai Kincstárhoz kell befi-
zetni, haszonélvező a Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal, IBAN-számla: RO79TREZ4825067XXX000913,
adószám 4322637), az ajánlattevőt képviselő személy meghatalmazása, a román jogi személyek  a Cégbíróság
által kibocsátott cégbejegyzési okirat másolatát, a külföldi jogi személyek  a cégbejegyzési okirat román
nyelvű fordítását, a romániai magánszemélyek  a személyazonossági igazolvány másolatát, a külföldi ma-
gászemélyek a személyi igazolvány vagy az útlevél másolatát, valamint saját felelősségre tett nyilatkozatot,
hogy nem az adós cég közvetítői. 

A vásárlónak kötelessége a sajátos törvények betartása, például a környezetvédelmi, a nemzeti vagyon
védelmére vonatkozó stb.

Bővebb tájékoztatás a Szovátai Pénzügyi Osztály székhelyén  
vagy  a 0265/570-310-es telefonszámon. 

Az eladási közlemény közzétételének időpontja: 2019. augusztus 23.

A Marosvásárhelyi Szociális Igazgatóság
versenyvizsgát hirdet egy megüresedett állás 

betöltésére
A megüresedett szerződéses állás betöltéséhez a pályázóknak telje-

síteniük kell az utólag módosított és kiegészített 2011. évi 286-os
számú kormányhatározatban jóváhagyott keretszabályozás 3-as cikke-
lyében előírt feltételeket.

– egy főosztályvezetői állás – Rozmaring nappali központ
Sajátos feltételek:
– licencvizsgával zárt felsőfokú tanulmányok társadalomtudomá-

nyok szakterületen (pszichológia)
– legalább ötéves szakmai tapasztalat közigazgatási vagy menedzseri

tisztségben
A versenyvizsgát a Marosvásárhelyi Szociális Igazgatóság Dózsa

György út 9. szám alatti székhelyén tartják, és a következőkből áll:
– írásbeli vizsga
– állásinterjú
Versenynaptár:
– 2019. szeptember 9., 12 óra – a jelentkezési iratcsomók benyújtá-

sának határideje
– 2019. szeptember 16., 10 óra – írásbeli vizsga 
– 2019. szeptember 20., 10 óra – interjú
A versenyvizsgához szükséges iratok jegyzéke megtalálható az in-

tézmény honlapján, a www.tirgumures.ro elérhetőségen.
További információk a Marosvásárhelyi Szociális Igazgatóság

(Dózsa György út 9. szám) székhelyén, a versenybizottság titkáránál
igényelhetők vagy a 0365/430-859-es telefonszámon.

Maier Mihaela ügyvezető igazgató

A MAROS MEGYEI
POSTAHIVATAL alkalmaz

személyzetet Nyárádkarácsonba,
Havadtőre. Bővebb információ a
0265/224-300-as telefonszámon
vagy a www.posta-romana.ro

weboldalon a Cariere címszónál.
(sz.-I)

A Marosvásárhelyi 
Nyugdíjasok Önsegélyző 

Pénztára 

kölcsönöket nyújt 
kedvező feltételekkel 12 és 24 hónapos futamidőre.

Az érdeklődőket szívesen látjuk székhelyünkön, 
Marosvásárhelyen, a Bolyai utca 36. szám alatt, 
naponta 7–14 óra között. 

Rovar- és rágcsálóirtás
A Coral Impex Kft. felhívja a lakosság figyelmét, hogy a

Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatallal kötött 2011. szep-
tember 13-i 313-as koncessziós szerződés alapján augusztus
23–31. között rovarirtásra kerül sor Marosvásárhelyen, köz-
területen, illetve a lakótársulásoknál. Rossz idő esetén az idő-
pont módosulhat.

A felhasználandó szer hatóanyaga a deltametrin és az s-
metopren, az Egészségügyi Minisztérium által engedélyezett,
mérgezés szempontjából ártalmasnak (Xn) és irritálónak
(Xi) minősül.

Augusztus 22–26. között rágcsálóirtásra kerül sor Maros-
vásárhelyen, közterületen. A felhasználandó szer hatóanyaga
a brodifacoum, amely az Egészségügyi Minisztérium által
engedélyezett, mérgezés szempontjából ártalmasnak (Xn) és
irritálónak (Xi) minősül, ellenszere a K-vitamin. Ha véletle-
nül a szervezetbe kerül, azonnal a sürgősségi kórházban kell
jelentkezni.

Emlékeztetjük az érdekelteket, hogy a Coral Impex Kft.
az egyetlen engedélyezett társaság, amely rágcsáló-, rovarir-
tást és fertőtlenítést végezhet Marosvásárhelyen közterüle-
ten, lakótársulásoknál, magánházaknál és gazdasági
egységeknél egyaránt.

REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, GARÁZSKAPUK és
egyéb árnyékolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy vá-
lasztékban. 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.
(20875-I)

PVC TERMOPÁNOK javítása,  vasajtók kilincs- és zárcseréje, re-
dőnyök, szalagfüggönyök, rolók szerelése. Tel. 0744-504-536.
(63717)

ALKALMAZOK AUTÓMOSÓKAT  és VULKANIZÁLÓKAT.
Szállást is ajánlok. Fizetés: 2000–2500 lej. Tel. 0742-686-459.
(14/3881-I)

Az IMPERIAL WET csíkszeredai cég C+E kategóriás jogosítvány-
nyal rendelkező GÉPKOCSIVEZETŐKET alkalmaz Németország te-
rületén való fuvarozásra, kedvező fizetéssel, Euro 6 kamionokkal.
Bővebb információ a 0740-699-527-es telefonszámon. (63941-I)

A KOVÁCS PÉKSÉG alkalmaz PÉKEKET, PÉKSÜTEMÉNY-KÉ-
SZÍTŐKET és SOFŐRÖKET 8 órás munkaprogrammal, előnyös
munkabérrel + étkezési jegyek. Tel. 0744-403-114. (21486)

CUKRÁSZDÁBA ELADÓT keresünk. Tel. 0745-668-883, e-mail:
jutkams@yahoo.com (5/3742-I)

ALKALMAZUNK tapasztalt vagy kezdő VARRÓNŐKET Lasch és
lineáris varrógépekre, hosszú időszakra. Jó munkakörülményeket
ajánlunk. Glover Prodexim Kft. Tel. 0265/211-288, 0744-572-822,
0744-500-605. (63954-I)

A marosvásárhelyi székhelyű INRECO ÉPÍTŐIPARI MAGÁN-
CÉG GÉPKEZELŐT (betanítását vállaljuk), TEHERGÉPKOCSI-
VEZETŐT (C, E kategóriás jogosítvány és gépjárművezetői
képesítési igazolvány szükséges), valamint AUTÓVILLAMOSSÁGI
SZERELŐT alkalmaz. Az önéletrajzokat az inreco@inreco.ro e-mail-
címre vagy a 0365/430-151-es faxszámra várják. Érdeklődni a
0365/430-150-es telefonszámon lehet. (63961-I)

A NORAND KFT. sürgősen alkalmaz előkönyvelési ismeretekkel
rendelkező MUNKATÁRSAT. Az önéletrajzokat az office@norand.ro
e-mail-címre várjuk. (63962-I)

MEZŐCSÁVÁSI FINOMMECHANIKAI VÁLLALAT SZE-
MÉLYZETET keres. Feltétel: érettségi vagy szakiskolai végzettség.
Elérhetőség: office@elitex.ro (21500-I)

A MUREŞ MEX RT. a nyárádtői ipari parkba alkalmaz MUNKÁ-
SOKAT és CSOMAGKEZELŐKET FAIPARBA, 1800 lej nettó bér-
től + 15 lejes étkezési jegy/munkanap. Munkaidő: hétfőtől péntekig
7-15.30 óra. Ingyenes szállítás Marosvásárhelyről. Az önéletrajzokat
a mihai.molnar@mobexpert.ro e-mail-címre várjuk. Érdeklődni a
0727-333-194-es telefonszámon. (63963-I)

A TORDAI CÉG alkalmaz KASSZÁSNŐT és ELADÓNŐT hús- és
hentesáruüzletébe. Tel. 0744-681-130. (21502-I)

ALKALMAZUNK ÁLLATGONDOZÓT teljes ellátással. Tel. 0744-
624-809. (21502-I)

A TORDAI VÁGÓHÍD alkalmaz MÉSZÁROST és SOFŐRT. Tel.
0744-644-026. (21502-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat
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ÁPOLÓT keresünk két
idős személy mellé, 
12 órás műszakkal,

felváltva 
vagy 24 órával.

Jó bérezést és külön
szállást biztosítunk. 

Érdeklődni 
a  0724-566-100-as

telefonszámon. 
(63949-I)



ADÁSVÉTEL

ELADÓ 80 ár betelekelt régi erdő
Marosvásárhely és Bodon határa
körül. Érdeklődni a 0740-061-148-as
telefonszámon. (sz.-I)

ELADÓ bontásból cserép, kb. 800 darab
+ kupás. Tel. 0743-458-043. (18/3936)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0742-866-
258. (11/3928)

ELADÓ kockabálázó. Ára 6200 lej. Tel.
0749-500-746. (14/3915)

VÁRMEZŐBEN, a főút mellett 4 db
500 négyzetméteres telek eladó ked-
vező áron. Tel. 00-36-20-334-8629.
(3510-I)

ELADÓ tűzifa. Tel. 0755-181-787.
(3/3861-I)

ELADÓ 14 ár beépíthető telek Er-
nyében (Maros megye). Tel. 0770-
588-603. (9/3976-I)

ELADÓ Zanussi fagyasztóláda és
boroshordók. Tel. 0752-246-310.
(10/3972)

ELADÓ tűzifa hazaszállítással. 
Tel. 0758-206-683, 0747-566-430.
(12/3963-I)

ELADÓ Tófalván 3700 m2 belterület,
16 euró/m2, alkudható. Tel. 0751-
974-118, 0724-607-059. (6/3955-I)

ELADÓ ifjúsági bútor, íróasztal, ka-
napé, előszobaszekrény, fogas cipő-
tartóval, konyhabútor inoxkagylóval,
must- és pálinkafokoló. Tel. 0775-
599-484. (20/3990-I)

ELADÓ 150 darab magyar nyelvű
könyv. Tel. 0743-675-940. (5/4003-I)

ELADÓ aragázkályha palackkal,
állólámpa. Tel. 0743-753-504. (14/4013)

ELADÓK: Yamaha JOG robogó kitűnő
állapotban és LOGAN autó első
tulajdonostól, 2004-es, 1,4-es, benzines,
51.000 km-ben. Tel. 0365/804-092,
0740-196-315. (22/4023)

ELADÓ tárcsás kasza, váltóeke, borona,
fahasogató, dízelmotoros betonkeverő,
döngölőbéka, Stiel földfúró. Tel. 0745-
404-666. (24/4025)

LAKÁS

KOMOLY HÖLGY kiadó garzont
vagy kétszobás lakást keres hosszú
távra. Tel. 0756-607-969. (12/3660-I)

KIADÓ garzon a központhoz közel
igényesnek, hosszú időre. Tel. 0747-
285-962. (7/3849-I)

ELADÓ négyszobás ház Szentge-
rice központjában, Marosvásárhelytől
19 kilométerre, aszfaltút a kapuig.
Igény esetén 5 hektár szántóföldet és
72 ár gyümölcsöst is eladunk. 
Irányár: 35.000 euró. Tel. 0740-808-
298. (3/3779-I)

ELADÓ ház belsőséggel Küsmödön
és erdő, kertek, földek megfelelő bir-
toklevelekkel. Tel. 0729-788-977.
(4/3890-I)

KIADÓ 2 szoba egy 3 szobás lakás-
ból két diáklány részére a Tudor ne-
gyedben. Érdeklődni szeptember 1.
után a 0774-622-678, 0775-590-453-
as telefonszámokon. (1/3866-I) 

KIADÓ bútorozatlan garzonlakás a
Kárpátok sétányon. Tel. 0749-425-152.
(6/3905)

ELADÓ felújított, 25 m2-es főtéri
lakás – közös udvar, pince, külön hő-
központ, víz-, gáz-, villanyóra. Tel.:
0745-970-073. (10/3926-I)

KIADÓ hosszú távra egyetemista-ta-
nuló lánynak bútorozott garzon a
központban. Tel. 0724-198-440.
(4/3920-I)

ELADÓ családi ház Vámosudvarhe-
lyen (Odrihei): 3 szoba-összkomfort,
gáz, villany, főút mentén. Érdeklődni
a 0740-061-148-as telefonszámon.
(sz.-I)

KIADÓ Kolozsváron, a Györgyfalvi
negyedben (a 3-as trolibusz-végállo-
más mögött, Detonáta u. 19.), II.
emeleti,  kétszobás, felújított tömb-
házlakás hosszú távra. Érdeklődni a
0788-480-063-as telefonszámon.
(2/3968-I)

KIADÓ a Kövesdombon szépen be-
rendezett, 2 szobás, nagy előszobás
tömbházlakás igényesnek. Tel.
0365/446-207. (10/4008-I)

KIADÓ 2 szobás tömbházlakás a
Kövesdombon hosszú távra. Tel.
0365/410-620. (20/4021)

ELADÓ családi ház kerttel, mellék-
helyiségekkel Nyárádköszvényesen.
Tel. 0740-196-315. (22/4023)

MINDENFÉLE

A volt Unirea iskola 1966-ban végzett
XI.B osztályának diákjai TALÁLKO-
ZÓT szerveznek szeptemberben,
ahol szívesen látják azokat a volt
osztálytársakat is, akikkel a VIII. osz-
tálytól jártak. Jelentkezés a 0744-
556-304-es és a 0747-580-686-os
telefonszámon. (6/3922-I)

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-
anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-
ket, harmonikaajtókat. Tel.
0265/218-321, 0744-121-714, 0766-
214-586. (8/3655)

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT válla-
lok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (21361-I)

FUVART, bútorhordást vállalunk sze-
mélyzettel, külföldre is. Tel. 0749-
543-104. (7/3460-I)

ÚJ CÉG vállal bármilyen munkát:
cserépforgatás, Lindab lemez, me-
szelés, festés (kapu), lambériafestés,
garázsfedés, szigetelés, díszköve-
zés. Nyugdíjasoknak 30%-os ked-
vezmény. Tel: 0757-118-636. (sz.-I)

VÁLLALUNK bádogosmunkát, tető-
készítést, ácsmunkát, bármilyen javítást.
Tel. 0757-831-459. (2/3860)

UTÓSZEZONI ÜDÜLÉST kínálunk
Hajdúszoboszlón, a BARBARA
VENDÉGHÁZBAN: 7 éjszaka félpan-
zióval (reggeli, vacsora) 450 lej/fő; 3
éjszaka/4 nap 250 lej/fő. Tel. 00-36-30-
455-7227, 00-30-52-271-848. Cím:
Szabó Antalné, 4200 Hajdúszoboszló,
Damjanich u. 100. szám. (5/3954)

VÁLLALUNK: tetőjavítást, csatorna-
javítást, bármilyen szigetelést, festést,
vakolást stb. Tel. 0724-609-419. (8/3957)

VÁLLALUNK: tetőjavítást, tetőkészítést,
csatornajavítást, festést, vakolást,
szigetelést, tetőszigetelést, terasz-
javítást. Tel. 0759-467-356. (7/3956)

VÁLLALUNK: tetőjavítást, tetőfedést,
csatornajavítást, csatornakészítést,
bádogosmunkát. Tel. 0749-798-244.
(9/3958)

VÁLLALOK: tetőkészítést, tetőjavítást,
cserépforgatást, festést, vakolást,
meszelést, kerítéskészítést, bármilyen
munkát. Tel. 0740-651-354. (1/3900)

KÉT GONDOZÓNŐT keresünk 94
éves, fennjáró (pamperszes) beteg
mellé, két nap és két éjjel, felváltva.
Tel. 0755-749-848. (11/3962)

ÉPÍTŐCÉG 15%-os kedvezménnyel
vállal háztetőkészítést, tetőfedést
Lindab cserépből, tetőszigetelést,
cserépforgatást, külső és belső mun-
kálatokat, javítást, kerítés- és kapu-
készítést, bontást is. Tel.
0747-634-747. (25/4026-I)

TÁRSKERESÉS

55 ÉVES, szerény, komoly, kedves
hölgy társát keresi komoly kapcso-
latra független, 50-65 év közötti férfi
személyében. Választ várok a szer-
kesztőség 72-es irodájába „Ma-
donna” jeligére. (17/3935-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Földi utad hét éve lejárt, 
csillagok útján utazol tovább.
Az idő múlik, a fájdalom
megmarad, 
de a szívünk mélyén mindig
velünk vagy.
Szomorú és fájó szívvel
emlékezünk augusztus 25-én
a legjobb gyermekre és
testvérre, NAGY LORÁNDRA
halálának hetedik évfordu-
lóján. Emléked mindig áldott
marad. Bánatos édesanyád és
testvéred. (2/3918-I)

Hiába borul rád a temető
csendje, 
szívünkben élni fogsz örökre. 
A halál nem jelent feledést és
véget, 
amíg élnek azok, akik
szeretnek téged.
Soha el nem múló
fájdalommal emlékezünk
VIONCSEK ZSIGMONDRA
halálának 9. évfordulóján.
Emlékét örökre szívünkben
őrizzük. Szerettei. (3/3697)

Elcsitult egy szív, mely értünk
dobogott, 
pihen a kéz, mely értünk
dolgozott. 
Számunkra te sosem leszel
halott, 
örökre élni fogsz, mint a
csillagok.
Szomorú szívvel és
kegyelettel emlékezünk a
maroskeresztúri KÁDÁR
ERZSÉBETRE halálának
második évfordulóján. A
gyászoló család. (20/3939)

Szomorú szívvel emlékezünk
augusztus 25-én id.
BERECZKI ÁRPÁDRA
halálának 10. évfordulóján.
Akik ismerték és szerették,
gondoljanak rá kegyelettel.
Emléke legyen áldott, nyu-
galma csendes! Felesége, fiai,
menyei és unokái. (3/3951-I)

Ő már ott van, ahol nincs
fájdalom, 
örök álmát őrizze béke és
nyugalom. 
Soha nem feledünk, mindig
velünk maradsz, 
halálod, míg élünk, fájó emlék
marad.
Szomorú szívvel emlékezünk
augusztus 25-én a nyomáti
SÓFALVI ANDRÁSRA
halálának 3. évfordulóján. 
Kinek szíve nemes volt, keze
dolgos, 
élete nehéz volt, álma legyen
boldog. 
Gyászoló szerettei. (24/3945-I)

Fájó szívvel emlékezünk a
nyárádgálfalvi id. NAGY
ZSIGMONDRA halálának 10.
évfordulóján. Drága emlékét
szívünkben örökké megőriz-
zük. Szerettei: felesége,
Margit, fia, lánya és azok
családja. (mp.-I)

Fájó szívvel emlékezünk au-
gusztus 26-án az Amerikában
tragikus hirtelenséggel 47
éves korában elhunyt ifj.
SOÓS ÁRPÁD volt analitikus
mérnökre halálának 6. év-
fordulóján. Isten nyugtassa
békében! Bánatos édesanyja,
fia, Pika, Tímea és a rokonok.
(18/4017-I)

Fájó szívvel emlékezünk drá-
ga édesanyánkra, KEDVES
ILONÁRA halálának 10.
évfordulóján. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
Lánya, Ilona, fia, Domokos.
(27/4029-I)

„A szeretet soha el nem fogy.”
Szomorú szívvel emléke-
zünk dr. MÁRTHA IVORRA
halálának 12. évfordulóján.
Szerettei. (5/3971-I)

Minden mulandó ezen a
világon, 
mint a harmat a letört virágon.
Csak egy van, ami a sírig
vezet:
szívünkben az örök
emlékezet.
Fájó szívvel emlékezünk édes-
apánkra, a körtvélyfájai id.
DEMETER JÓZSEFRE halálá-
nak 29. évfordulóján, valamint
édesanyánkra, DEMETER
KRISZTINÁRA halálának első
évfordulóján. Emléküket őrzik
gyermekeik és azok csa-
ládja. Nyugodjanak békében!
(15/3983)

Arany volt a szíve, munka és
küzdelem az élete. Jósága és
szeretete már csak emlék
maradt, megtört teste pihen a
föld alatt.
Soha el nem múló lelki fáj-
dalommal, hálával és kegye-
lettel emlékezünk augusztus
24-én a fáradhatatlan, dolgos
kezű, nemes lelkű, legjobb
édesanyára, nagymamára,
anyósra, a nyárádszentbene-
deki születésű özv. HORVÁTH
PÁLNÉ született SZÁSZ RÓZA
ilencfalvi lakosra halálának
20. évfordulóján. Nélküle
szomorú, üres a ház, hiányát
mindennap érezzük. Emléke
legyen áldott, nyugalma fölött
őrködjön szeretetünk. Pali,
Rozi és Marika. (13/3980-I)

Szomorú szível emlékezünk
augusztus 24-én az ilencfalvi
özv. HORVÁTH PÁLNÉRA
halálának 20. évfordulóján.
Drága jó nagymama, emléked
legyen áldott, nyugalmad
csendes! Andris, Rita és
Andriska. (13/3980-I)

Fájó szívvel emlékezünk a
drága jó édesapára, az
ákosfalvi VARGA FERENC
ÁRPÁDRA halálának 17.
évfordulóján. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
Szerettei. (mp.-I)

Szomorú szívvel emlékezünk
augusztus 23-án a szeretett
férjre, édesapára, nagytatára,
BENE JÁNOSRA halálának 30.
évfordulóján. Emléked legyen
áldott, nyugalmad csendes!
Szeretteid. (21/3992-I)

ELHALÁLOZÁS

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a
szeretett férj, édesapa, nagyapa,
após, barát, rokon, a marosvá-
sárhelyi születésű 

TORDAI ERNŐ 
türelemmel viselt betegség után
életének 80. évében távozott kö-
zülünk. Végső nyughelyére 2019.
augusztus 23-án 15 órakor he-
lyezzük a Jeddi úti temetőben. 

A gyászoló család. (17/4016-I)

A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények,

reklámok tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!
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KLARA gyógyító és javasasszony a legerősebb szerekkel,
a legnagyobb gyógyító erővel, a leghatásosabb
gyógyírekkel segít Önnek. Feloldja a kötéseket és az
átkot, segít impotencia, alkoholizmus, epilepszia,
psoriasis, depresszió esetén, kibékíti a szétvált
családokat, cégeket ment meg a csődtől, sikert visz a
házhoz és nyereségessé teszi a vállalkozást. 100%-osan
garantálja, hogy megoldja a hozzá fordulók problémáját. 
Köszönetnyilvánítások: Corina Ákosfalváról köszöni Klara
asszonynak, hogy ismét együtt lehet férjével 3 évnyi
távollét után; András Marosvásárhelyről hálás, mert ismét
sikeres a magánélete és vállalkozása; Erika Régenből
köszöni, hogy Klara asszony segítségével megszabadult a kötéstől, az átoktól és
sikeresen férjhez ment; Gyöngyi Marosvásárhelyről hálás, mert megszabadult a
depressziótól, élete rendbe jött; János Dicsőből köszöni, hogy kigyógyult az
alkoholizmusból; Margitnak Gyergyóban sikeres lett a vállalkozása; Mariana és
András hálásak, mert gyermekük született; Márton Ákosfalváról az
alkoholizmusból és az impotenciából gyógyult ki a segítségével;  Erzsébet hálás,
mert újra együtt van kedvesével; Mihály Koronkában kigyógyult az epilepsziából
és az étvágytalanságból.
Akinek problémája van, hívja bizalommal Klara javasasszonyt. Tel. 0755-270-
381. (Fizetett hirdetés: mp.)



Fájó szívvel tudatjuk, hogy a ke-
relőszentpáli születésű 

KOVÁCS ALBERT (Babi)
életének 70. évében elhunyt. Te-
metése augusztus 23-án 13 óra-
kor lesz Tasnádon. Szívünkben
örökké élni fog! 
Gyászoló szerettei. (-I)

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a sze-
retett édesanya, anyós, nagy-
mama, testvér, sógornő, 

özv. SOMODI REGINA 
életének 87. évében csendesen
megpihent. Drága halottunk te-
metése augusztus 23-án, pénte-
ken 14 órakor lesz a gegesi
családi háztól, református szer-
tartás szerint. 
Emlékét őrzi leánya és csa-
ládja. Emléke legyen áldott, nyu-
galma csendes! (-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, édesapa, nagy-
apa, testvér, após, nagybácsi,
sógor, apatárs, rokon, jó barát, 

dr. SZILÁGYI MIKLÓS 
a Sapientia Erdélyi Tudomány-
egyetem, valamint a Petru Mior
Egyetem nyugalmazott matema-
tikaprofesszora, a marosvásár-
helyi Bolyai Farkas Líceum volt

tanára, 
életének 79. évében 2019. au-
gusztus 21-én hosszú szenvedés
után csendesen megpihent.
Drága halottunk búcsúztatása a
marosvásárhelyi római katolikus
temetőben lesz 2019. augusztus
23-án 14 órakor, a felső kápolná-
tól. Emléke legyen áldott, nyu-
galma csendes! 

A gyászoló család. (13/4012-I)

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a
szeretett férj, édesapa, nagyapa,
a marosvásárhelyi 

RAŢIU ALEXANDRU 
életének 78. évében távozott kö-
zülünk.  Végső nyughelyére
2019. augusztus 24-én 11 órakor
helyezzük a marosvásárhelyi re-
formátus temetőben. 

A gyászoló család. (19/4019-I)

Szomorúan tudatjuk, hogy a sze-
retett apa, nagyapa, testvér,
rokon és jó barát, 

ROMAN NICULAE-SAMU 
az IREM volt munkatársa 

hosszú betegség után elhunyt.
Temetése augusztus 24-én,
szombaton 14 órakor lesz a re-
formátus temetőben. 

A gyászoló család. (28/4030-I)

Megtört, szomorú szívvel tudat-
juk, hogy a szeretett férj, apa,
nagyapa, testvér, keresztapa,
apatárs, vő, rokon, jó barát és is-
merős, 

FAZAKAS SÁNDOR 
életének 66. évében hosszas, de
türelemmel viselt szenvedés
után lelkét visszaadta Teremtőjé-
nek. Temetése augusztus 24-én,
szombaton 13 órától lesz a refor-
mátus temetőben. Pénteken, au-
gusztus 23-án 18 órától a
marosvásárhelyi református te-
mető cintermében megemléke-
zést tartunk. Emléke legyen
áldott! 

A szerető család. (29/4031-I)

RÉSZVÉTNyILVÁNíTÁS

Őszinte részvétünket és
együttérzésünket fejezzük ki
Raţiu Alexandru kollegánknak
szeretett ÉDESAPJA elhunyta
alkalmából. A Triplast munka-
közössége. (sz.-I)

Mély megrendüléssel értesül-
tem jó barátom, volt kollégám,
KOVÁCS ALBERT (Babi) el-
hunytáról. Emléke legyen ál-
dott, nyugalma csendes!
Őszinte részvétem szerettei-
nek. Drăgan Nicu és Anikó. (-I)

Megrendülten vettük tudomá-
sul, hogy drága szomszéd-
asszonyunk, MÁRTON 
JULIANNA eltávozott közü-
lünk. Ezáltal fejezzük ki rész-
vétünk lányának, Magdi-
kának és férjének. Fájdalmuk-
ban osztozunk. A Moldovei
utca 7A összes lakója.
(4/4002)

Megrendülten búcsúzunk
RAŢIU ALEXANDRU (Sanyi)
szomszédunktól. Ezáltal 
fejezzük ki őszinte részvé-
tünket a gyászoló családnak.
Emléke legyen áldott, 
nyugalma csendes! A Moldo-
vei utca 10. összes lakói.
(3/4001)

Megrendülten értesültünk
egykori tanárkollégánk, 
SZILÁGYI MIKLÓS professzor
haláláról. Őszinte részvétün-
ket és együttérzésünket fejez-
zük ki a gyászoló családnak.
Az egyetem munkaközös-
sége. (15/4014-I)

Egy szál gyertya, mely lassan végigég,
Egy élet, mely percek alatt véget ért.
Itthagytad azokat, kik szerettek Téged,
De emléked örökre a szívünkbe égett.
A temető csendje ad Neked nyugalmat,
Emléked szívünkben örökké megma-
rad.
Kicsordul a könnyünk, állva a sírodnál,
Mélységes  fájdalom, hogy örökre tá-
voztál.
Megtört szívvel emlékezünk a 2014. 
augusztus 25-én elhunyt 19 éves 
BÁRSONY NORBERT RONALDRA halá-
lának ötödik évfordulóján.
Gyászoló szerettei. (22/3942)

Nyugodjál békében, drága jólelkű bá-
tyám! Hiányzol!
Szomorúan emlékezünk augusztus 24-
én GÁLFI ÖDÖNRE halálának 8. évfor-
dulóján. 
Emlékét őrzi húga, sógora és a család
tagjai. (1/3949)

Hozzád már csak a temetőbe mehe-
tünk, 
virágot csak néma sírodra tehetünk. 
Jóságos szíved pihen a föld alatt, 
minden érted hulló könnycsepp nyug-
tassa álmodat. 
Elmentél tőlünk, mint a lenyugvó nap, 
de szívünkben élsz és örökre megma-
radsz.
Fájó szívvel, könnyes szemmel emlé-
kezünk augusztus 25-ére, amikor két
éve elmentél, drága feleség, anya és
mama, RÁCZ VILMA született 
Gyebnár. 
Emlékedet őrzi férjed, lányod, unokáid, dédunokád. (1/3917)

Már négy éve augusztus 26-án annak
a szomorú napnak, amikor magamra
hagyott egyetlen gyermekem, a 
marosugrai FENISER BÜKKÖSI 
ANNAMÁRIA.
Örök a mosolyod, még most is látom,
idézem szavaid, tetteid, hogy belépj
az ajtón, még most is várom. Érzem,
vigyázol rám onnan fentről, lelkemhez
szólsz a végtelenből.
Elvesztettem egy igazi gyémántot,
egy csiszoltat, a legillatosabb fehér
rózsát, a felejthetetlen jó gyermeket. 
Nem múlik el nap nélküle, szívemben örökre ott marad az ő
helye. Sírva gondolok mosolygó arcodra, hisz mindig a sze-
retetet mutatta. Megmarad a pillanat, melyet átélni nehéz,
megmarad a perc, melyet feledni nehéz.
Virágoskertek minden szál virága legyen örök álmod nyugtató
világa. Legyen oly csendes pihenésed, amilyen áldott marad
számomra emléked. 

Édesanyád. (11/4009-I)

Elmúlt egy hosszú tavasz – most
múlik a forró nyár,
Fájó szívem percről percre Téged
azóta is visszavár.
Szürke felhők borítják fölöttem a nap-
sütötte kék eget,
Az augusztusi sötét éj csillagzápor
könnyeivel integet.

Simogat emléked újra és újra – napról
napra csöndesen,
Oly nehéz a sors – de álmaimban
megpihenek kebleden.
Keresem, kutatom a végtelent – hol az égbolt lombokat ölel,
A fájó csöndben nevedet kiáltom – csak egy árva harang felel.

Kezeimmel kezedet keresem – rám borul a sűrű nyári zápor,
Átölel a bársony szivárvány – mely hozzád átvezet a mából.
Jöhet a tarka ősz, a pihepuha tél – a kikelet és egy újabb nyár,
Meghalt a remény  – szívemben jéggé dermed a kósza napsu-
gár.

Fájó szívvel emlékezem 2019. február 23-ra, amikor egy hideg
hajnalon drága szíved utolsót dobbant. Utolsó földi utunkat
február 25-én tettük meg együtt, én és Édesanyám – a maros-
szentgyörgyi születésű GAGYI MÁRIA. Nyugodj békében,
drága Édesanyám, szívem-lelkem egyetlen, drága kincse! 

Bánatos lányod, Marika. (-)

Öt éve, hogy minket örökre itthagytál. 
Drága emlékeddel szívünkben marad-
tál. 
Soha nem feledünk, mindig velünk
maradsz. 
Halálod, míg élünk, fájó emlék marad. 
Életed elszállt, mint a virágillat, 
de emléked ragyog, mint a csillag. 
Jóságos szíved pihen a föld alatt, 
minden könnycseppünk nyugtassa ál-
modat.
Fájó szívvel emlékezünk a szeretett
MERZA VIKTORRA halálának 5. évfor-
dulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 
Szeretteid: édesanyád, leányod, Zsuzsi, testvéred, Jóska.
(1/3967)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a sze-
retett, drága jó édesanya, feleség,
nagymama, anyós, testvér, sógornő,
ismerős, szomszéd, a nagysajói szüle-
tésű 

id. HODOS ELVIRA 
született KOVÁCS ELVIRA 

marosvásárhelyi lakos szerető, beteg
szíve életének 79. évében megszűnt
dobogni. Drága anyánk temetése au-
gusztus 24-én, szombaton 11 órakor
lesz a somostetői központi temetőben,
református szertartás szerint. Emléked szívünkben örökre meg-
marad. Nyugodjál békében! 

Gyászoló szerettei. 
*

Búcsúzom tőled, 
drága ANYÁM.

Szerető lányod, Babika, vejed, Laci, unokáid, Noémi és Dániel.
Úgy voltál jól, ahogy voltál,
csak még lennél,
csak még volnál.
Nagyon hiányzol, drága Anyám! 

*
We thank Jesus for the blessed life of 

HODOS ELVIRA (nee Kovács), 
beloved Mama of Győző Majella Hodos and Mother-in-law of
Angela O’Hear Hodos of Scotland. God bless and watch o’er
us ’til we meet again. XXX

*
Fájó szívvel búcsúzom nagylelkű, szerető édesanyámtól – 

MÁMICSKÓ. 
Köszönöm, hogy életet adtál nekem, felneveltél, gondoztál és
megtanítottál. Köszönök mindent, amit értem tettél. Emléked
örökre szívemben őrzöm. 

A te nagyon szerető kicsi fiad, Gyugyuka. 
Nyugodjál békében és járj az angyalok között. (12/4010-I)

Hálásan és nagy szomorúsággal kö-
szönjük mindazoknak, akik drága halot-
tunk, 

id. CZAMPÓ JÁNOS 
temetésén részt vettek, sírjára virágot
helyeztek és együttérzésükkel mély fáj-
dalmunkban velünk osztoztak.
Hálás köszönet a mezőfelei rokonok-
nak, jó barátoknak és ismerősöknek,
akik fáradtságot nem ismerve részt vet-
tek drága halottunk virrasztásán és a te-
metési szertartáson.
Isten áldja meg őket!
A gyászoló család nevében a feleség, Piri néni és két fia: István
és Loránd a családjával. (11/3978-I)
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2019. augusztus 23.
A Maros megyei ivóvíz- és szennyvízhálózat bővítéséhez
szükséges műszaki felügyeletet biztosító infrastruktúra 

kiépítésére vonatkozó szerződés
2019. augusztus 22-én véglegesítették a közbeszerzési eljárást,
aminek köszönhetően a marosvásárhelyi székhelyű Aquaserv Rt.
szolgáltatói szerződést írt alá a Maros megyei ivóvíz- és szenny-
vízhálózat bővítéséhez szükséges műszaki felügyeletet biztosító
infrastruktúra kiépítésére a 2014-2020-as időszakra. A szerződő fél
a Ramboll South East Europe Kft.& Ramboll Danmark A/S (Rt.). 
A szerződés időtartama a munka kezdetétől számítva 78 hónap. Ér-
téke az érvényben levő törvények szerint héa nélkül 14.037.500 lej. 
Az eseményen jelen volt a versenytárgyalást megnyerő cég és a
marosvásárhelyi Aquaserv Rt. vezetősége. 
A projektet részben a nagy infrastruktúra-beruházásokat biztosító
Regionális Operatív Programon keresztül a kohéziós alapból támo-
gatják. 
Kapcsolattartó: Törzsök Sándor projektvezető, telefon: 0265/208-809,
fax: 0265/208-862, e-mail: storzsok@aquaserv.ro 
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