
A marosvásárhelyi Rozmaring utcai éjjeli menedékhely –
szociális központ lakói tegnap a polgármesteri hivatal előtt
tiltakoztak a csütörtökre betervezett kilakoltatásuk ellen. A
polgármester tanácsadója, Claudiu Maior múlt pénteken saj-
tótájékoztatón azt mondta, az épület főjavítása miatt szer-
dán felfüggesztik a víz-, gázszolgáltatást a menedékhelyen,
csütörtökön pedig sor kerül a kilakoltatásra. Az emberek –
köztük hétgyerekes család is van – haladékot kérnek, míg
helyzetük átmenetileg rendeződik. Az ügyben a Maros Me-
gyei Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóságot is megke-
reste a polgármesteri hivatal. 

A Pro Európa Liga (PEL) hétfőn délelőtt arról értesítette szerkesztő-
ségünket, hogy a Rozmaring utcai éjjeli menedékhely – szociális központ
140 lakóját csütörtökön kilakoltatják, amint azt Claudiu Maior múlt pén-
teken bejelentette, az emberek pedig kétségbeesésükben kivonulnak a
polgármesteri hivatal elé tiltakozni, és rábírni a városvezetést, találjon
megoldást helyzetükre. „A civil társadalom figyelmeztetése ellenére,
amely a hátrányos helyzetűek kilakoltatását – anélkül, hogy megoldanák
további támogatásukat – visszaélésnek és törvénytelenségnek tartja, a Ma-
rosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal az épület főjavítását tartja prioritás-
nak, nem pedig az érintettek biztonságát” – áll a liga közleményében.

M.T., a védőpajzs
A cím akár az is lehetne, hogy minek örül a Nemzet Útja. 
Mint kiderült, most éppen annak, hogy száz évvel ezelőtt vonult be

a román hadsereg Budapestre, felszabadítani úgymond a magyar fő-
várost a bolsevik elnyomás alól. Ennek örömére szervezett menetelést
Bukarestben az említett civil szervezet, zászlókat lengetve. A felvo-
nulók „a Trianon felé vezető út Budapesten át vezet” és hasonló fel-
iratú transzparensekkel „felfegyverkezve” vonultak a Diadalívtől a
kormány épülete elé. Az eseményen pár száz népviseletbe öltözött
személy vett részt. 

Mihai Tîrnoveanu, a Nemzet Útja vezetője, a felvonulás főszerve-
zője azt mondta, meghívták az eseményre a védelmi minisztérium és
Magyarország bukaresti nagykövetségének képviselőit is, ők azonban
nem mentek el. Pedig – Tîrnoveanu szerint – a felvonulás „kiváló
alkalom lehet arra, hogy a nagykövet kifejezze a magyar nép háláját,
és tisztelegjen azon román hősök emléke előtt, akik életüket áldozták
1919-ben azért, hogy felszabadítsák Magyarországot a bolsevik ura-
lom alól”. 

Kicsoda Mihai Tîrnoveanu? Szakmáját tekintve orvos, a Ko-
vászna, Hargita és Maros megyei románok civil fórumának az egyik
alelnöke, aki életét a székelyföldi számszerű kisebbségben élő (és
szerinte tűrhetetlen magyar elnyomást és elmagyarosítást elszen-
vedő) románok jogainak védelmére tette fel. Szerinte a (nem létező)

Tandíjmentes 
helyek is maradtak
Egy hónap és pár nap múlva újra sze-
rencsét próbálhatnak a „sapis” életre,
illetve képzésre vágyó fiatalok. Az
egyetem marosvásárhelyi karán szinte
minden szakon maradt még betöltet-
len hely, az infokommunikációs háló-
zatok és rendszerek (távközlés)
szakon pedig a 15 költség-hozzájáru-
lásos és 13 teljes tandíjas hely mellett
12 tandíjmentes helyért is versenybe
lehet szállni. 
____________4.
Készül 
a Rhédey-múzeum
A szeptember 20-ra tervezett ünnepé-
lyes múzeumavatóra Károly herceget
is meghívták, egyelőre azonban nem
lehet tudni, hogy a királyi család tagja
eleget tesz-e a meghívásnak.
____________6.
Magyar Nagydíj:
Hamilton 
hetedszer nyert 
a Hungaroringen
A címvédő és ötszörös világbajnok
Lewis Hamilton, a Mercedes brit piló-
tája nyerte a vasárnap rendezett 34.
Forma–1-es Magyar Nagydíjat a Hun-
garoringen, ezzel növelte az előnyét
az összetett pontversenyben. A 34
éves versenyzőnek ez az idei nyolca-
dik, egyben pályafutása 81. futamgyő-
zelme, Mogyoródon hetedik
alkalommal győzött.
____________7.(Folytatás a 4. oldalon)

Mózes Edith

Antalfi Imola

Fotó: Nagy Tibor

(Folytatás a 3. oldalon)
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Tüntettek az éjjeli menedékhely – szociális központ lakói 

Mi lesz a családokkal?



IDŐJÁRÁS
Többnyire napos idő
Hőmérséklet:

max. 270C
min. 130C

Ma BERTA és BETTINA, 
holnap IBOLYA napja.
IBOLYA: a latin viola szóból
származik, melynek régi ma-
gyar alakváltozata az ivola volt,
ebből fejlődött ki.

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2019. augusztus 5.

1 EUR 4,7334
1 USD 4,2454

100 HUF 1,4457
1 g ARANY 198,9510

Jogi tanácsadás
Augusztus 7-én, szerdán délután 4 órakor szerkesztősé-
günk marosvásárhelyi, Dózsa György utca 9. szám alatti
székhelyén, a II. emeleti 57-es irodában jogi tanácsadást
tart előfizetőinknek Molnár Loránd ügyvéd. Az érdeklődőket
kérjük, hogy hozzák magukkal előfizetési szelvényüket és
az ügyükkel kapcsolatos minden iratot.

Riasztótesztelés
Augusztus 7-én, szerdán délelőtt 10–11 óra között a riasz-
tóberendezések működését tesztelik Marosvásárhelyen. A
központosított riasztóhálózat szirénái mellett a kereske-
delmi egységek riasztóberendezései is megszólalnak. A
riadó végét jelző hang folyamatos, két percig tartó jelzés,
ugyanolyan erősségű, mint a figyelmeztető hang. 

Író-olvasó találkozó 
Demeter Józseffel

Augusztus 11-én, vasárnap délután 6 órai kezdettel a ma-
gyardellői születésű Demeter József (DeJó) Gyárfás elő-
adására kerül sor a búzásbesenyői Rátonyi János
kultúrotthonban. A műsor első része A száz éve halhatat-
lanná halt Ady Endre méltatásáról szól. Az előadás második
felében a sokoldalú költő a Napdaloskönyv című, válogatott
verses kötetéről beszél, szaval, hegedül, dorombon játszik,
ceruzájával is zenél, a magyardellői táncrendből ad elő,
népdalokat játszik, táncol, énekel. A Magyar Írószövetség
pályázatát elnyert, 11 kötetes szerző a Napszentület című
kötet megírásához a Nemzeti Kulturális Alap ösztöndíjában
részesült, a kötet megjelenését is az NKA Igazgatósága tá-
mogatta. A könyvbe – a dedikálás kiegészítőjeként – De-
meter József belerajzolja a vásárló portréját. Az előadás
moderátora Simon István polgármester és Kedei Pál Előd
iskolaigazgató. A belépés ingyenes. 

A mikházi szabadegyetem 
programjából 

A hét végén, augusztus 9–11. között tartja első szabad-
egyetemét Mikházán a Hagyományok Háza. Öt helyszínen
– Csűrszínház, sátor, kultúrotthon, kántorlak és óvoda –
több mint félszáz program várja az érdeklődőket. 9-én, pén-
teken 18 órakor a Barozda együttes Kájoni János és a nép-
zene című koncertje hallgatható meg a mikházi ferences
templomban, 20.30 órakor a Barozda együttes, a Heveder
Banda, a Lelkes zenekar és az Öves együttes Generációk
című közös koncertjére kerül sor a Csűrszínházban. 10-én,
szombaton 19.15 órai kezdettel a Kodály Zoltán Gyermek-
és Ifjúsági Kar hangversenyének ad otthont a ferences
templom, 20.30 órakor Kincses Marosszék címmel a Szé-
kely Mezőség, a Maros- és a Nyárádmente hagyományőr-
zőinek előadását lehet meghallgatni. Közreműködik a
Maros Művészegyüttes zenekara és Kásler Magda. Szer-
kesztő: Fazakas János. A rendezvényekre jegyek a hely-
színen válthatók, a teljes árú jegy 15 lejbe, a gyermek-,
diák- és nyugdíjasjegy 10 lejbe kerül.

Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó 

6., kedd
A Nap kel 

6 óra 8 perckor, 
lenyugszik 

20 óra 47 perckor. 
Az év 218. napja, 

hátravan 147 nap.
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Megyei hírek

Múlt héten felkészítő táborban vett részt a ma-
rosszentkirályi Vadrózsa néptánccsoport. A Job-
bágyfalván megszervezett tábor célja egyrészt a
közösségépítés, a csapat összekovácsolása,
ugyanis ez nagyon hiányzott, az előző oktatók
sosem vitték a táncosokat táborba, csupán az ott-
honi megszokott heti egy-két alkalommal tartott
próba jelentette az együttlétet – mondta el a 
Népújságnak a marosvásárhelyi Csatlós Csaba ok-
tató. 

Ki kell mozdítani a fiatalokat a monoton mindennapok-
ból, és igencsak látszik, hogy milyen egy gyerek, aki ott-
hon, a számítógép előtt ül, és nem mozdul ki, illetve ki
az, aki állandóan közösségbe jár – ez utóbbiak sokkal
könnyebben önállósulnak. Másrészt egy ilyen táborozás
idején napi hét-nyolc órát tudnak dolgozni, szemben az
otthoni két órával, így szinte egy teljes táncrendet meg
lehet tanulni egy hét alatt, és ez messzemenően nem
mindegy a haladást illetően – tudtuk meg Csatlós 
Csabától.

Az elmúlt napokban 19 fiatal vett részt a jobbágyfalvi
képzésen, vegyes, 12 és 24 év közötti korosztályúak, de ez
nem zavarja az okatót, hiszen szinte mindeniküket jól is-
meri, ugyanis már nyolc éve tanít néptáncot a szentkirályi

iskola alsó tagozatán, és már szinte felnőttek lettek azokból
az apróságokból, akiket egykor az iskolában is tanított. A
Vadrózsa táncosait közel másfél éve oktatja, mióta a szülők,
látva az iskolai munka eredményét, felkérték erre a fel-
adatra. A múlt héten vajdaszentiványi táncrendet tanultak,
ami teljesen új volt a táncosok számára, de ügyesek, lelke-
sek voltak, s bár vannak hullámvölgyek is, amikor egy-egy
húzósabb időszak után a fiatalokra rátör a fáradtság, az ok-
tató elégedett a csapat hozzáállásával, és hálás, hogy velük
dolgozhat. Otthon még van egy utánpótláscsoport, amelybe
óvodások és alsó tagozatosok járnak. Sajnos a nagyobbak
körében tapasztalható némi lemorzsolódás, ami az iskolai
oktatás hátránya, ugyanis egy-egy ciklusváltás után többen
abbahagyják a táncot.

Az 1992-ben alakult Vadrózsának nincs támogatója,
csupán a szülőkre számíthat, és ez kissé megnehezíti
a dolgukat, hiszen szeretnék minél több helyre elvinni
a táncosokat, hogy legyen tapasztalatuk és siker-
élményük, ám a sok kiadás megterhelő a családok szá-
mára. Ilyen körülmények között hálásak Horváth
János és Miklós Zsuzsanna csoportvezetőknek, akik
nélkül a Vadrózsa nem működhetne – mondta el az ok-
tató, aki tíz évig táncolt a Maros Művészegyüttesnél
is. (gligor)

Felkészítő táborban a Vadrózsa
Tánccal építenek közösséget

Napi hét-nyolc óra gyakorlással nagyot lehet haladni, ezért is táboroztak a napokban Fotó: Gligor Róbert László

A Telefonos Szeretetszolgálat 
ingyenes tábora

A Telefonos Szeretetszolgálat 11. alkalommal hívja in-
gyenes táborba azokat a 6 és 12 év közötti marosvá-
sárhelyi és kolozsvári gyermekeket, akik egész
nyáron egyetlen táborba sem jutottak el. Az ötnapos
színes és tartalmas programra augusztus 21–25. kö-
zött kerül sor Szalárdon. Jelentkezési határidő au-
gusztus 17., szombat. Bővebb információk a
Telefonos Szeretetszolgálat 0741-555-555-ös telefon-
számán kérhetők.

Kezdődik a gitárfesztivál
Ma kezdődik és 11-éig, vasárnapig tart a 14. Harmonia
Cordis nemzetközi gitárfesztivál. Ma 19 órakor az Eu-

roStrings Artist Guitar Duo: Hart Gábor és Radu Vâlcu,
a Radu Vâlcu Quartet: Radu Vâlcu (gitár), Răzvan Flo-
rescu (ütőhangszer), Mihai Balabaş (hegedű), Andrei
Petrache (zongora), a Stochelo Rosenberg & Pusztai
Antal, valamint a Gipsy Jazz: Asztalos Zsolt (ütőhang-
szer), Hadnagy Attila (nagybőgő) koncertezik a maros-
vásárhelyi várban, eső esetén a Kultúrpalotában. 7-étől
10-éig a 19 órakor kezdődő koncertek a Palotában zaj-
lanak. 7-én, szerdán a Tritonius Guitar Trio: Molnár Le-
vente, Szurgyi Gergely, Varga Bálint, a Venti Chiavi
Guitar Trio: Ritter Zsófia, Kormos Balázs, Tóth Álmos,
valamint Bianco Gabriel (gitár) & Hrabankova Michaela
(oboa) lép közönség elé.

Nyáresti orgonahangversenyek
Augusztus 11-én, vasárnap 18 órakor a marosvásárhe-
lyi Szent Antal jezsuita egyetemi lelkészségi templom-
ban hallgatható Molnár Tünde orgonajátéka.

RENDEZVÉNYEK

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



Az olaszországi partokra migrán-
sokkal érkező civil hajók kitiltását
célozza a római kormánynak az
eddigi rendelkezéseket is tovább
szigorító migrációs törvénycso-
magja, amelyről a római felsőház-
ban szavaznak.

A 18 cikkből álló intézkedéscsomag-
ról a belügyminiszter, Matteo Salvini bi-
zalmi szavazást kért. 

A Salvini vezette kormánypárti Liga
támogatja a törvényt, a másik kormány-
párt, az Öt Csillag Mozgalom (M5S)
frakciótagjai közül néhányan elutasítják.
Az ellenzéki jobbközép Hajrá, Olaszor-
szág (FI) és a jobboldali Olasz Testvérek
(FdI) tartózkodik vagy nem vesz részt a
szavazáson, így egyedül a balközép De-
mokrata Párt (PD) fog nemmel voksolni.

A római szenátusban egyszerű több-
ség szükséges a migrációs törvény elfo-
gadásához, amelyet a képviselőház már
július 25-én megszavazott.

A Matteo Salvini nevével fémjelzett
úgynevezett második migrációs és biz-
tonsági törvénycsomag a tavaly év végén
hatályba lépett rendelkezéseket módo-
sítja és szigorítja.

Ahogy az olasz sajtó fogalmazott, az
újabb migrációs jogszabályok „szuper-
hatalmat” adnak Matteo Salvini bel-
ügyminiszternek, aki teljesen hatás-
körébe vonja az olaszországi tengereken
áthaladó migránshajók feletti ellenőr-
zést, legyenek ezek olasz vagy külföldi
nem kormányzati szervezetek hajói
(NGO), valamint kereskedelmi hajók
vagy katonai hajók.

A belügyminiszter rendeli el az olasz
nemzetbiztonságra veszélyesnek tartott
hajók kitiltását az olasz tengerekről, nem
engedélyezve ezek áthaladását, kikötését
vagy az olasz felségvizeken való megál-
lását. A belügyminiszternek ehhez min-
den esetben a védelmi és közlekedési
miniszter beleegyezésére is szüksége
van – amit utóbbiak eddig minden eset-
ben megadtak.

A törvénycsomag első négy cikke az
Olaszországba migránsokat szállító
NGO-hajókra vonatkozik. A szöveg
hangsúlyozza, hogy a civil hajók az ille-
gális bevándorlást pártolják. A migrán-
sokkal olasz parton kikötő NGO-hajó
kapitányát – a korábbi intézkedésekhez
képest szigorúbban – 150 ezertől egy-

millió euróig terjedő közigazgatási
szankcióval sújtják, a hajót az olasz ha-
tóságok lefoglalják, és egy idő után ál-
lami tulajdonnak nyilvánítják az
NGO-nak való visszaszolgáltatás he-
lyett. A törvény értelmében a hajó kapi-
tánya 3 évtől 10 évig terjedő börtönt
kockáztat, ha nem engedelmeskedik az
olasz hatósági és katonai hajók tiltó fel-
szólításának. Ez az intézkedés azután ke-
rült a csomagba, miután az olasz
ügyészség augusztus elején szabadon en-
gedte a tiltás ellenére olasz partokon ki-
kötő Carola Racketet, a Sea-Watch 3
civil hajó kapitányát. A törvény engedé-
lyezi a civilszervezetek előzetes hatósági
lehallgatását az embercsempészekkel
való kapcsolatok felderítésére. A ható-
sági fedőmunkára 2021-ig 3 millió eurót
szánnak. Az idén 2 millió eurót, a követ-
kező években további 48 millió eurót kü-
lönít el a római kormány az
Olaszországban tartózkodó illegális be-
vándorlók kitoloncolására, származási
országaikba való visszaszállításukkal.

„Erre a törvényre szüksége van Olasz-
országnak” – jelentette ki Matteo Sal-
vini. (MTI)

A nyomozó hatóság újabb bizonyítékokat keresett
hétfőn egy Caracal környéki napraforgómezőn. Az
azon a részen már pár nappal korábban megkezdő-
dött vizsgálatokat tegnap újrakezdték, mint ahogy
Gheorghe Dincă házában is folytatódik a nyomozás.

Igazságügyi források szerint a nyomozók Luiza telefonját
keresték a napraforgómezőn, Gheorghe Dincă azt állítja, hogy
ezt a lányt is megölte. A telefon volt a bizonyíték Dincă szavai
mellett arra, hogy elkövette a bűncselekményt.

A Szervezettbűnözés- és Terrorellenes Ügyosztály (DII-
COT) ügyészei folytatják a caracali nyomozást, a fő gyanúsí-
tott Gheorghe Dincă is jelen van az otthonában zajló
vizsgálaton.

Az ügyészek reggel 9 órakor kezdték meg a vizsgálatok
immár negyedik napját abban a házban, amelyben a gya-

núsított azt állítja, hogy végzett Alexandrával és Luizá-
val.

A nyomozók vasárnap 15 órakor lezárták a házat, és a nap-
közben összegyűjtött bizonyítékokkal elhagyták a helyszínt.
A házban talált nyomok mellett egy Caracal és Craiova közötti
mezőn talált ruhákat is magukkal vittek bizonyítékként. A
vizsgálatok során megállapították, hogy a napraforgómezőn
talált ruhák nem a Luizáéi. Ennek ellenére a farmert és a női
rövidnadrágot további vizsgálatoknak vetik alá.

Vasárnap volt az első nap, amikor a vádhatóság emberei be-
mentek a feltételezett elkövető házába, elsőként a padlást vizs-
gálták át.

Vasárnap is a helyszínen volt Gheoghe Dincă, akit a hely-
szín lezárása után visszavittek az Olt Megyei Rendőr-főkapi-
tányság zárkájába. (Mediafax)

Kinevezték az ügyvivő 
oktatási minisztert

Klaus Iohannis államfő aláírta hétfőn azt a rendeletet,
amellyel ügyvivő oktatási miniszternek nevezi ki Da-
niel Breazt, a kulturális tárca vezetőjét. Az Államel-
nöki Hivatal közleménye szerint Iohannis aláírta azt
a rendeletet is, amellyel meneszti Ecaterina Andro-
nescut a tanügyminiszteri tisztségből. Viorica Dăncilă
pénteken jelentette be, hogy leváltotta tanügyminisz-
teri tisztségéből Ecaterina Andronescut. A miniszter-
elnök szerint Andronescunak „mélységesen hibás”
nyilatkozata miatt kellett távoznia funkciójából.
(Agerpres)

Csökkent a nem sürgős hívások
száma

Idén – először a 112-es sürgősségi szolgálat létreho-
zása óta – 50 százalék alá csökkent a 112-es egysé-
ges segélyhívó számra érkező nem sürgős hívások
aránya – jelentette be vasárnap este a Speciális Táv-
közlési Szolgálat (STS). Az STS adataiból az is kide-
rült, hogy a caracali eset után ugrásszerűen megnőtt
azok száma, akik letöltötték az APEL 112 nevű app-
likációt. Nagyszámú nem sürgős hívást nem azono-
sítható kártyákról kezdeményeztek. A nem sürgős
hívások számának csökkenése elsősorban annak
köszönhető, hogy a polgárok megértették, hogy a
112-es hívószám kizárólag azokra az esetekre van
fenntartva, amikor valóban sürgősség van – mondja
az STS. (Agerpres)

Megtalálták 
az ukrán turistákat

A Nagy-Pietrosz melletti meteorológiai állomás mel-
lett bukkantak rá hétfőn arra a két, 60, illetve 45
éves ukrajnai turistára, akiket több mint 24 órája ke-
restek a hegyimentők, a tűzoltók, a rendőrök és az
erdészek. A katasztrófavédelmi felügyelőség köz-
lése szerint az akció egész éjszaka zajlott, és na-
gyon nehéz volt a kiterjedt kutatási terület és a
terepviszonyok miatt. A két turistát megvizsgálták,
nincsenek egészségi problémáik. A két turista egy
nagyobb csoport tagja volt, a sűrű köd miatt tévedtek
el. (Mediafax)

Változatlan kamatok
A Román Nemzeti Bank (BNR) hétfői monetáris poli-
tikai ülésén úgy határozott, 2,5 százalékon tartja az
alapkamatot – derül ki a bukaresti jegybank hétfői
közleményéből. A központi pénzintézet ugyanakkor
arról is határozott, hogy a kereskedelmi bankok kö-
telező tartalékrátáján sem változtat. A letétek utáni
kamatot eközben 1,5 százalékon, a hitelek utánit
pedig 3,5 százalékon tartotta. (Mediafax)
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Székelyföldön „etnikai tisztogatás” történik a románok
ellen. Ezt a mérhetetlen igazságtalanságot kivédendő
szervezett tüntetést tavaly a közigazgatási törvénykönyv
ellen. Mert azt gondolja, hogy annak elfogadásával a
magyar nyelv második hivatalos nyelvvé válhat Székely-
földön, de Románia más területein is, ahol számottevő
magyarság él. Az sem zavarta, hogy az államelnök idő-
közben visszaküldte a törvényt a parlamentnek. Csak az
lebegett a szeme előtt, hogy a törvénykönyv kiterjesztené
a magyar nyelv használatát helyi szintről a központi
közigazgatásba, és a magyar nyelv használata a prefek-
túrákban és a megyei dekoncentrált intézményekben is
kötelezővé válna. Ennél égbekiáltóbb igazságtalanság
szerinte nem is érhetné a románokat. De szintén ő volt
az, aki megzavarta a Nem éppen 1918 című előadás ős-
bemutatóját Sepsiszentgyörgyön, és – ki hitte volna? –
ő volt az egyik szervezője az úzvölgyi katonatemetőnél
rendezett, a sírkert erőszakos elfoglalásával végződött
június 6-i román megemlékezésnek is. Mert „meg kell
védeni Romániát” az irredenta, autonomista, szepara-
tista magyaroktól. Ezért védőpajzsot akar emelni a
román nemzeti értékek köré. 

Ceauşescu, Vadim, Ciontea és társaik igazán boldo-
gok lehetnek, hogy van, aki továbbviszi a nacionalizmus
zászlaját árvíz, leánykereskedelem, gyilkosságok vagy
választási kampányok idején, és veszhet a világ, „védő-
pajzsot” von „a román nemzeti értékek köré”.

M.T., a védőpajzs
(Folytatás az 1. oldalról)

Ország – világÚjabb bizonyítékokat keresnek 
a caracali ügyben egy napraforgómezőn

A migrációs intézkedések szigorításáról szavaz 
az olasz parlament

Mevlüt Cavusoglu török külügyminiszter hétfőn An-
karában arra szólította fel a Ciprus körüli szénhid-
rogén-források kitermelésében érdekelteket, hogy
működjenek együtt Törökországgal.

Cavusoglu a török nagykövetek éves konferenciáján mon-
dott megnyitóbeszédében Görögországot kiemelve hangsú-
lyozta, hogy Ankara olyan partneri kapcsolatban akar állni
Athénnal, amelyben mindkét fél a kölcsönös érdekeket szem
előtt tartva jár el. „Dolgozzunk össze térségünk és népeink jó-
léte érdekében” – fogalmazott a török diplomácia vezetője.
„Változtassuk a Földközi-tenger keleti vidékét a béke meden-
céjévé!” – hangoztatta.

A Ciprus közelében megkezdett török próbafúrásokról
szólva leszögezte: Ciprus Törökország „nemzeti ügye”. An-
karának ezért az a célja, hogy a sziget környékén található
energiahordozókat igazságosan osszák el a török és a görög
ciprióta lakosság között – mutatott rá a török tárcavezető.

Cavusoglu mindazonáltal hozzátette: az Európai Unió nem
viselkedhet úgy, mint egy bíróság olyan jogi ügyekben, mint
a Földközi-tenger keleti medencéjére vonatkozó kizárólagos
gazdasági övezetek kérdése.

Brüsszel július közepén szankciókat vezetett be Ankara
ellen a Ciprus partjai mellett megkezdett „illegális” török pró-
bafúrások miatt. Az elfogadott büntetőintézkedések között sze-
repel egyebek mellett az EU–török társulási tanács üléseinek
a felfüggesztése, az uniós tagjelöltségre elkülönített finanszí-
rozás csökkentése és az Európai Beruházási Bank hiteleinek
korlátozása. Törökország szerint a Földközi-tenger keleti tér-
ségének országai között még nem született a nemzetközi jog-
szabályokkal összhangban olyan – méltányosságon alapuló –
megállapodás, amely kijelöli a tengerfenéken a kizárólagos
gazdasági övezeteket.

Cavusoglu nemrégiben kijelentette: „nem kell nagyon ko-
molyan venni” az unió szankcióit. A megszorítások a szolida-
ritás jegyében Ciprus görög lakosságának és Görögországnak

hivatottak kedvezni – vélte, és hozzátette, hogy az Európai
Uniónak szüksége van Törökországra, így Brüsszelnek nincs
más választása, kénytelen lesz Ankarához fordulni.

A török külügyminiszter hétfői felszólalásában megerősí-
tette, hogy „nem ismerik el” az EU büntetőintézkedéseit.

A szigetország körül kiéleződött feszültségekkel párhuza-
mosan Níkosz Anasztasziádisz ciprusi elnök augusztus 9-én,
pénteken a fővárosban, Nicosiában találkozik Mustafa Akinci
török ciprióta vezetővel, hogy megvitassa vele a két fél közötti
béketárgyalások újraindításának lehetőségeit.

Cavusoglu ezzel kapcsolatban hétfőn azt közölte: Törökor-
szág egyetlen megoldási javaslatot sem zár ki, ugyanakkor
maga sem erőltet. Nyomatékosította ugyanakkor: Ankara a
megoldást célzó egyeztetéseket pártolja, haszontalan pusztán
a megbeszélések fennállásának látszatáért újrakezdeni a tár-
gyalásokat.

Törökország és a nemzetközileg elismert ciprusi kormány
többször egymásnak feszült már a Földközi-tenger keleti me-
dencéjében lévő olaj- és földgázmezők ügyében. A kizárólag
Ankara által elismert Észak-ciprusi Török Köztársaság igényt
tart a Ciprus környéki vizek alatt található energiahordozók
egy részére, de Nicosia erről hallani sem akar.

A nemzetközileg elismert ciprusi kormány korábban nem-
zetközi cégeket bízott meg azzal, hogy végezzenek próbafú-
rásokat a szigettől délre található vizeken, földgáztartalékok
után kutatva. A katonai ellenőrzést a sziget északi részén fenn-
tartó Törökország tiltakozott ezen „egyoldalú” kezdeményezés
ellen, és a közelmúltban földtani méréseket, valamint próba-
fúrásokat végző hajókat küldött Ciprus közelébe a szakadár
Észak-ciprusi Török Köztársaság engedélyével.

Ciprus 1974-ben, egy görög katonai puccsot követő török
invázió után szakadt két részre. Törökország körülbelül 35
ezer katonáját állomásoztatja Észak-Cipruson. A ciprusi görö-
gök és törökök közötti béke- és országegyesítési tárgyalások
legutóbb 2017 nyarán szakadtak meg, eredménytelenül. (MTI)

Törökország együttműködésre hívta a Ciprus körüli
energiahordozók kitermelésében érdekelt feleket



Mint írtunk róla, a menedékhely
lakói júliusban fordultak a Pro Eu-
rópa Ligához, amelynek jelezték:
felszólítást kaptak a polgármesteri
hivataltól, hogy két hét alatt távoz-
zanak a Rozmaring utcából, mert a
hivatal elkezdi az épület főjavítását.
A PEL a tanács elé vitte a panaszt,
és kérte, halasszák el a javítási mun-
kálatokat mindaddig, amíg az elhe-
lyezetteknek, családoknak sikerül
megoldani a lakhatását. Eközben a

menedékhely lakói közül volt, aki
éhségsztrájkba kezdett, mások tilta-
kozásképpen bejelentették, hogy
nem hagyják el az épületet, mert
nincs hova menniük, inkább leugra-
nak a tetőről. A bentlakók között
van hétgyermekes család, ahol az
anya ismét várandós, vannak fogya-
tékkal élő személyek, idősek, sú-
lyos betegek, egyedülállóak. A
polgármester tanácsadójának nyilat-
kozata szerint a lakóknak munkahe-
lyet ajánlottak fel egy Vâlcea

megyei cégnél, de ezt ők elutasítot-
ták. Azt is hozzátette, hogy csütör-
töktől megvonják a villany-,
gázszolgáltatást, pedig az emberek
közül sokan törlesztették számláikat
– a hétfői tüntetésre ezekkel érkez-
tek. Amikor végre több mint egy-
órás várakozás után Makkai
Gergely szociális területért felelős
alpolgármester és Claudiu Maior le-
ment hozzájuk, követelték, hogy
mondják meg, egyénileg milyen
ajánlatokat tettek nekik, írásban,
mert sokan közülük semmilyen ja-
vaslatot nem kaptak. Azt is tisz-

tázni akarták, hogy mióta rendelke-
zik kizárólag éjjeli menedékhely
státusszal az épület, mivel a polgár-
mester tanácsadója közölte, hogy
törvénytelenül tartózkodnak az
épületben. Az éjjeli menedékhely-
nek ugyanis más szabályzata van,
mint a szociális központnak. Clau-
diu Maior kijelentette, egy éve mű-
ködik éjjeli menedékhelyként az
épület. 
Makkai Gergely hallgat

Claudiu Maiortól a Népújság azt
kérdezte, mi lesz a gyerekekkel,
ha kilakoltatják a családokat? Vá-
laszában annyit mondott: a fogya-
tékkal élők helyzetét biztosan
megoldják, a gyerekekkel kapcso-
latos kérdésünkre válaszoljon
Makkai Gergely alpolgármester. A
Népújság azt szerette volna meg-
tudni Makkai Gergely alpolgár-
mestertől, hogy milyen
megoldásokat találnak a lakók-
nak, hogy csütörtökön ne kerüljön
utcára egyetlen sokgyerekes csa-
lád sem, ha pedig éjjeli menedék-
helyként működik a központ,
sajátos szabályokkal, akkor kinek
a felelőssége, hogy ezek az em-
berek ide kerültek, és itt tartóz-
kodnak évek óta, miért nem
találtak más megoldást számukra
(van köztük, aki bevallása szerint
9 éve vár itt szociális lakásra –
szerk. megj.), van-e pénz elkülö-
nítve az idei költségvetésben a
menedékhely felújítására, illetve
mikor került sor licitre a kivite-
lező kiválasztásához, az alpolgár-

mester azonban nem volt hajlandó
nyilatkozni. 

A Maros Megyei Szociális és
Gyermekvédelmi Igazgatóságtól is
megkérdeztük, hogy foglalkoznak-
e intézményesen ezzel az egyre in-
kább terebélyesedő üggyel.
Érdeklődésünkre Miklea Hajnal
igazgató elmondta: a polgármesteri
hivatal még júliusban hivatalosan
megkereste őket azzal a kérdéssel,
hogy tudnak-e segíteni az érintettek
elhelyezésében átmeneti időre,
mivel az építkezéshez hozzá kell
fogjanak, és a költségvetés késői
elfogadása miatt megkéstek a mun-
kálatokkal. 

„Többször találkoztunk a hivatal
szociális igazgatójának képviselői-
vel, az érintett családokkal, ponto-
sabban öt olyan családdal,
amelyben fogyatékkal élő gyer-
mekek is vannak. Mint kiderült, a
legfőbb gondjuk a lakhatás megol-
dása. A Szociális és Gyermekvé-
delmi Igazgatóság a fogyatékkal
élő felnőtteken és az idős, 65 év fe-
letti személyeken tud segíteni, az ő
elhelyezésük az idősotthonainkban
vagy fogyatékos személyeket gon-
dozó otthonainkban megoldható. A
7 évnél kisebb gyerekek csak pót-
szülőknél helyezhetők el, a 7 évnél
nagyobbak családi típusú házak-
ban, de ennek az a feltétele, hogy a
szülők törvényesen elhelyezésbe
adják őket. Ezek a családok nem
akarnak megválni a gyermekeiktől,
még átmeneti időre sem” – nyilat-
kozta Miklea Hajnal igazgató. 
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Fotó: Nagy Tibor (archiv)

Egy hónap és pár nap múlva újra sze-
rencsét próbálhatnak a „sapis” életre,
illetve képzésre vágyó fiatalok. Az
egyetem marosvásárhelyi karán szinte
minden szakon maradt még betöltet-
len hely, az infokommunikációs háló-
zatok és rendszerek (távközlés)
szakon pedig a 15 költség-hozzájáru-
lásos és 13 teljes tandíjas hely mellett
12 tandíjmentes helyért is versenybe
lehet szállni. A beiratkozási iratcsomót
szeptember 9–10-én 9 és 16 óra között
nyújthatják be az érintettek. 

Az automatika és alkalmazott informatika
szakra a júliusi felvételi után még hat tandíj-
mentes és 20 költség-hozzájárulásos hely vár
betöltésre. Informatika szakon a 25 ingyenes
és 25 költség-hozzájárulásos hely betelt, 8 tan-
díjas hely maradt, számítástechnika szakon
még 16 költség-hozzájárulásos helyet lehet el-
foglalni.

A mechatronika szakon 8 ingyenes, 25 költ-
ség-hozzájárulásos hely vár betöltésre. Gé-
pészmérnöki szakon még 5 ingyenes hely
maradt, illetve 24 költség-térítéses helyet is el
lehet foglalni.

Fordító és tolmács szakon 12 tandíjas hely
maradt. 

Kertészmérnöki szakon egy ingyenes hely
maradt, és 30 költség-hozzájárulásos, 5 tandí-
jas helyre is lehet még jelentkezni. A tájépíté-
szet szakon teljesen beteltek az ingyenes
helyek, 18 költség-hozzájárulásos, 5 tandíjas
hely viszont még maradt. 

Kommunikáció és közkapcsolatok szakon
az ingyenes helyek beteltek, 8 költség-hozzá-
járulásos, 10 teljes tandíjas hely maradt. A
közegészségügyi szolgáltatások és politikák
szakon 5 ingyenes és 25 költség-hozzájárulá-
sos hely még elfoglalható. 

A Sapientia marosvásárhelyi karához tar-
tozó, Sepsiszentgyörgyön működő agrármér-
nöki szak 10 tandíjmentes és 5 tandíjas helyére
várnak még diákokat.

Szeptemberben a mesterképző tanulmányi
programokra is lehet még jelentkezni. A fejlett
mechanikai rendszerek szakon 7 ingyenes, 15
tandíjas, a növényorvos szakon 2 tandíjas
helyre lehet még jelentkezni. A számítógépes
irányítási rendszerek nevű képzésre még 6 in-
gyenes, 15 tandíjas hely vár betöltésre. A
szoftverfejlesztés szakon 13 tandíjas helyre
lehet ősszel felvételizni. 

Az őszi pótfelvételivel kapcsolatos tudniva-
lók az egyetem marosvásárhelyi karának hon-
lapján – ms.sapientia.ro – megtalálhatók.

Őszi pótfelvételi a Sapientián
Tandíjmentes helyek is maradtak

Bár a várakozásoktól elma-
rad az 1990/118-as kárpót-
lási törvény módosítása, az
államelnök által július 25-
én aláírt jogszabály végre
kárpótolja a kommunista
diktatúra még élő áldozatait
is.

A törvénytervezet a Hivatalos
Közlönyben való megjelenése
után alkalmazható.

A módosításokról vitéz Gráma
Jánost, a Volt Politikai Foglyok
Szövetsége (VPFOSZ) Maros
megyei titkárát kérdeztük.

Gráma János elmondta, hogy a
VPFOSZ a 118-as számú törvény
módosítását kezdeményezte oly
módon, hogy a volt politikai fog-
lyok, a kitelepítettek, a kényszer-
lakhelyre kötelezettek házastársai
és gyermekei is részesülhessenek
kárpótlásban, függetlenül születé-
sük időpontjától, mivel ők is szenvedő ala-
nyai voltak a korszaknak. A
törvénymódosításból – magyarázta Gráma
János – törölték a gyermekeket és az utó-
dokat. 

A 118-as törvény csak a volt politikai
foglyok, az elhurcoltak, a kitelepítettek kár-
pótlásáról szól, mert a kezdeményezők
annak idején nem foglalták bele, hogy a há-
zastárs elhalálozás esetén örökölje a kárpót-
lást, a kedvezményeket. A jelenlegi
szabályzó szerint a volt politikai fogoly hát-
ramaradt házastársának sem kell adót fizet-
nie, és az összes többi kedvezmény is
megilleti.

„Ezt a kitételt mi kértük, mert a 60 ezer-
ből, ahányan a rendszerváltást követően be-
iratkoztunk a szövetségbe, alig vagyunk
még háromezren országos viszonylatban. A
tervezetbe beillesztettük a gyerekeket, utó-
dokat is, a parlament két háza elfogadta ezt
a kitételt, azonban az államelnök elutasí-
totta. Ezt kivették a törvényből” – mondta
a VPFOSZ Maros megyei titkára. 

– Még egyszer, mi a jó ebben a törvény-
ben?

– Az, hogy 400 lejről 700 lejre emelték
a volt politikai foglyok és a hasonló elbá-
násban részesülő kategóriák kiegészítő jut-
tatását minden letöltött börtönévre, az
elhurcoltaknak, deportáltaknak minden
egyes évre. Ezek a pótlékok adómentesek,
és összegüket nem számítják bele az
„egyéb jogosultságok” megállapításába.
Azok, akiknek férje vagy felesége elhunyt
a kommunista elnyomó szervekkel folyta-
tott küzdelemben, a fogva tartás alatt meg-
halt, vagy pszichiátriai kórházakban,
deportálás alatt, fogolytáborokban vesztette
életét, havi 700 lej adómentes kártalanításra
jogosultak, ha utólag nem házasodtak újra.
Az ilyen helyzetekben lévő embereket a
helyi önkormányzatok mentesíthetik a
helyi adók és illetékek alól. 

– Említette, hogy a VPFOSZ 1990 janu-
árjában alakult meg kb. 60 ezer taggal,
mára számuk 3000-re csökkent. Hányan
vannak Maros megyében?

– Maros megyében talán százan ha va-
gyunk politikai foglyok, nem többen.

Gráma János visszaemlékezései az 
1401 nap a pokolban című könyvben olvas-
hatók. 

Módosult a volt politikai foglyok 
kárpótlási törvénye

Mi lesz a családokkal?
(Folytatás az 1. oldalról)

Nagy Székely Ildikó

Fotó: Mózes Edith

Mózes Edith

Fotó: Nagy Tibor 
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A Hagyományok Háza Mikhá-
zán tartja első szabadegyete-
mét augusztus második
hétvégéjén. A kezdeménye-
zésről és a programról 
Kelemen Lászlóval, az intéz-
mény főigazgatójával készí-
tettünk rövid interjút.

– A mikházi szabadegyetem egy
új fejezetet nyit a Hagyományok
Háza külhoni munkájában?

– A szabadegyetem egy klasszi-
kus lehetőség arra, hogy amit valaki
jól ismer, azt a tudását megossza
másokkal. Nem kötődik iskolai
végzettséghez s hosszú kurzusok-
hoz, akár egy hétvégén is megren-
dezhető eseményt jelent. Ennek
jegyében állítottuk össze az első
mikházi szabadegyetem program-
ját. Az előadók listáját nézve bátran
ajánlhatom, hogy augusztus máso-
dik hétvégéjén megéri felkeresni a
Felső-Nyárád menti települést.

– Mennyire szimbolikus a helyvá-
lasztás?

– Teljes mértékben, mivel Mik-
háza a Marosvásárhely környéki
oktatás bölcsője. Ott alapították az
első iskolát, s idén ünnepeljük a fe-
rences kolostor rendházfőnöke, Ká-

joni János születésének 390. évfor-
dulóját. A kicsi falunak továbbá
olyan neves szülöttei is voltak, mint
az újságíró Kacsó Sándor és a nóta-
énekes-humorista Széllyes Sándor.
A hétvége jelentőségét emeli ki,
hogy a szabadegyetemet vasárnap a
ferences templomban misével zár-
juk, amit Böjte Csaba ferences szer-
zetes mutat be.

– Kiket várnak a jeles ese-
ményre?

– A vendégek köre igen széles:
várjuk annak a tíz civil szervezet-
nek a képviselőit, akik stratégiai
partnerként dolgoznak velünk
Nagyváradtól Csíkszeredáig. Szá-
munkra ők azt a belső kört jelentik,
akik eljönnek a rendezvényre, elő-
adásokkal gazdagítják a progra-
mot, s az esetleges vitákban is

aktívan vesznek részt. A második
csoportba azok a szakemberek tar-
toznak, akik ugyan nem stratégiai
partnereink, de az elhangzó témák
jól ismerői, és mi kíváncsiak va-
gyunk tapasztalataikra. A harmadik
réteg pedig az a hagyományokat
szerető közönség, akikre jelentős
számban számítunk Mikházán az
előadásokon és az esti koncerte-
ken.

– A programok összeállításá-
nál mennyire gondoltak a fiata-
lokra?

– A programsorozattal inkább a
középgeneráció tagjait kívánjuk
megszólítani, akik élettapasztalatuk
nyomán már tisztában vannak a ha-
gyományőrzés fontosságával, s
benne vannak annak a „sűrűjében”.
Természetesen a fiatalokkal is szá-
molunk, s az esti rendezvényeink
különösen vonzók lehetnek szá-
mukra.

– A kétnapos programnak mi a
vezérmotívuma?

– A közösség, az együttlét örö-
mét emelném ki. Azok, akik egy
életre elkötelezték magukat a ha-
gyományos népi kultúra ápolására,
azok most együtt tölthetnek majd’
három napot. Remélem, hogy a tu-
dásgyarapodáson és tapasztalat-
cserén túl tényleg közösségként
tudjuk megélni ezt a szép hétvé-
gét.

– Az „első” sorszámnév arra
utal, hogy a szabadegyetemnek ter-
vezik a folytatását?

– Nagyon remélem, hogy igen.
Ezért is hirdetjük így, mert számo-
lunk a folytatással. A helyszín ter-
mészetesen nincs kőbe vésve, de
lehet, hogy Mikházán teremtünk
hagyományt. Most a rendezvényre
koncentrálunk, a jövőről a szabad-
egyetem fogadtatása nyomán dön-
tünk. 

Fotó: Dr. Csermák Zoltán

Dr. Csermák Zoltán

A tavalyi eseménysorozat si-
kere után, idén is sor kerül a
Rally60 nevet viselő ver-
senyre. A marosvásárhelyi
ClassicCarClub által szerve-
zett ralit elsősorban a young-
timer kategóriájú korban lévő
autók számára írták ki, de ter-
mészetesen régebbi gépko-
csik is csatlakozhatnak, így a
ralira veterán, illetve youngti-
mer autókkal lehet bene-
vezni. 

A versenyzők egy közel 250
km-es útvonalat – a Nyárádmente,
a Bözödi-tó, Székelyudvarhely,
Székelykeresztúr, Homoródalmás
és Homoródfürdő látnivalóinak
érintésével – kell bejárjanak, köz-
ben pedig átlagtartó próbán, vala-
mint további, különböző
ügyességi gyakorlatokon kell tel-
jesítsenek.

Amint azt a szervezők tudatták, a
verseny a marosvásárhelyi, immár
hagyományos és nagy sikernek ör-
vendő Őszi retroparádé után startol,
innen a versenyzők Nyárádszereda

központjába érkeznek, ahol több
próbát kell majd teljesíteniük. Nyá-
rádszeredából a Bözödi-tó mellett
mennek tovább, majd Székelyke-
resztúr érintésével megérkeznek az
első nap célállomásához, a székely-
udvarhelyi Septimia Spa szállodá-
hoz. Vasárnap ismét
Székelykeresztúrra érkezik a me-
zőny, ahol a versenyzők a kávészü-
netben kiállítják autóikat, majd
sajtmustrán vesznek részt Homo-
ródalmáson. Az ünnepélyes díjáta-
dóra Székelyudvarhelyen kerül sor.
A tavalyi, első youngtimer-ralin 33
csapat vett részt, akkor az első díjat
az Alexandru Lobonţiu – Andrei
Lobonţiu páros (BMW 325i, 1985),
a másodikat Tertan George és Po-
zsonyi Lóránt (Mercedes Benz
240D, 1976), míg a harmadikat
Rigó Zsolt és Rigó Csilla (Skoda
S100, 1972) nyerte el.

Az idei kiadás részletes prog-
ramja a következő: október 19.,
szombat, Marosvásárhely. 09.00–
11.00 versenyszámok kiosztása,
feliratkozás a 2019-es Őszi retropa-
rádén. 11.00 – briefing. 11.30 –
ebéd. 12.30 – prológus – ügyességi

próbák. 13.15 – start 1. etap, kb. 90
km. 16.15 – start 2. etap, kb. 45 km,
18.00 – első befutó, Székelyudvar-
hely. Vasárnap, október 20.: 09.00
– Start 2. nap, Székelyudvarhely.
10.00 kávészünet, Székelykeresz-
túr. 10.30 – Start 4. etap. 11.45 –
sajtkóstolás, Homoródalmás. 12.45

– Start 5. etap. 14.00 – ralibefutó.
15.00 – eredményhirdetés, díjazás.
A versenyre bárki jelentkezhet, ha
olyan járművel érkezik, amelyet
2000. december 31-ig gyártottak. A
szervezők előnyben részesítik a
minősített veterán autókat, szor-
zókat használnak a szlalompró-
báknál. 

A díjazás is több kategóriában
történik, attól függően, hogy az
autó rendelkezik-e veterán minő-
sítéssel vagy sem, illetve lesz Tra-

ditional – Fair Play díj is, amelyet
azon versenyzők nyerhetnek el,
akik hagyományos eszközökkel
versenyeznek: stopperórával, ha-
gyományos számológéppel, me-
chanikus tripmasterrel (digitális
tripmaster, okostelefon használata
nélkül). 

Az öt etapból és 22 próbából
álló, legtöbb harminc csapatot rajt-
vonalra állító youngtimer-, illetve
veteránversenyre feliratkozni a
www.rally60.hu oldalon lehet. 

Rally60
Ismét megszervezik a régi autók versenyét

Az együttlét öröme
Beszélgetés Kelemen Lászlóval

Kaáli Nagy Botond

Forrás: internet



Hétmillió lejes finanszírozást nyert
az erdőszentgyörgyi önkormányzat
a kórház járóbeteg-rendelői részle-
gének a teljes felújítására, valamint
manzárdszinttel való bővítésére. A
projekt keretében ugyanakkor per-
formáns orvosi felszerelések vásár-
lására is lehetőség adódik. 

Két hónapja Kánya Botond személyében
új menedzsere van az erdőszentgyörgyi
kórháznak. Az intézményvezető ottjártunk-
kor elmondta, hétmillió lejes finanszírozást
nyertek a regionális operatív program ke-
retében, aminek köszönhetően az erdő-
szentgyörgyi kórház járóbeteg-rendelői
részlegének épületét felújítják, átalakítják
a belső tereket, valamint manzárdrésszel
bővítik az ingatlant. Jelenleg a szerződés
aláírására várnak, amint ez megtörténik, következ-
het a közbeszerzés, és remélhetőleg tavasszal sike-
rül nekifogni a munkálatoknak.

Az épületkorszerűsítés és -bővítés mellett kor-
szerű orvosi felszerelések vásárlása is része a pro-
jektnek. Amire a legnagyobb szükség van, az egy
röntgengép, a kórház ugyan már rendelkezik ilyen
berendezéssel, viszont szeretnének egy új, perfor-
máns készüléket. Emellett – a tervek szerint – töb-

bek között egy defibrillátort, valamint EKG-, és
Doppler-készülékeket is beszereznek majd.

A térségben mintegy harmincezer lakost kiszol-
gáló kórház járóbetegrészlegén számos szakterüle-
ten van hetente-kéthetente szakorvosi rendelés,
ugyanakkor óriási segítség az erdőszentgyörgyiek-
nek, illetve a térség lakóinak, hogy laborvizsgála-
tok elvégzéséért sem kell Marosvásárhelyre
utazniuk. A járóbetegrészleg bővítése lehetővé teszi
majd újabb rendelők kialakítását, ezért a menedzser

szerint további szakterüle-
teket szeretnének helyben
elérhetővé tenni a pácien-
sek számára, természete-
sen az igények
függvényében. Gondol-
kodnak többek között dia-
betológián, illetve
bőrgyógyászaton is. 

A menedzser kifejtette,
a belgyógyászat épülete is
felújításra szorulna, vi-
szont ez egyelőre nincs a
helyi önkormányzat tulaj-
donában, amennyiben si-
kerülne megszerezni a
tulajdonjogot, pályázni le-
hetne a felújítására és
manzárdrésszel való bőví-
tésére. 

Öt szobát átfogó Rhédey-mú-
zeumot alakítanak ki az erdő-
szentgyörgyi Rhédey-kastély
emeleti termeiben, ahol a
korhű műtárgyak mellett kor-
szerű vizuális megoldások is
hozzájárulnak ahhoz, hogy a
látogató teljesebb képet kap-
jon a Rhédeyekről és az ak-
kori korról. Elsősorban a
Rhédey család történetét,
legnevesebb személyiségeit
mutatja be, kiemelt hangsúlyt
fektetve az Erdőszent-
györggyel és az angol királyi
házzal való kapcsolatára. A
múzeumot nagyszabású ün-
nepség keretében szeptem-
ber 20-án avatják fel. 

Régóta megszületett az ötlet,
hogy méltó helye lenne a kastély
épülete a Rhédey család életének,
történetének átfogó bemutatására,
de most sikerült megvalósítani az
erdőszentgyörgyi önkormányzat
tervét, hogy Rhédey-múzeumot lé-
tesítsenek, ami kiemelt turisztikai
vonzerővel ruházná fel a kisvárost. 

A Rhédey-kastélyban ottjártunk-
kor Kinda István néprajzkutató, va-
lamint az ezzel megbízott
szakembercsapat már javában dol-
gozott a kiállítás előkészítésén. A
tágas termek falát a régi idők han-
gulatát idéző kárpitréteg borítja, egy
nyertes pályázat révén korhű bútor-
zatot vásárolt az önkormányzat, ami
nagymértékben hozzájárul majd a
múlt megelevenítéséhez. Ugyanak-
kor a falra rögzített, csöppet sem

szokványos képernyőkön vetített
kisfilmek segítenek a turistáknak
megismerni a Rhédey család életét.
A múzeumot történészek segítségé-
vel és több ország levéltáraiban
végzett kutatásokra alapozva alakít-
ják ki. 

Menyhárt István projektmened-
zser lapunknak elmondta, egy öt
szobából álló Rhédey-kiállításról
van szó, mindenik teremnek lesz
egy tematikája, például az első szo-
bát a Rhédey családnak szentelik, a
második Rhédey Klaudia szemé-
lyéről szól, a harmadik egy bálte-
rem lesz, ami mintegy
összeköttetés Klaudia, valamint le-
endő férje, Alexander között. A ne-
gyedik szoba Alexander személyét
eleveníti majd meg, az ötödikben

pedig a Rhédey, valamint az angol
királyi családdal való kapcsolat ér-
dekességeivel ismerkedhetnek meg
a látogatók. 

– A lényeg az, hogy egy körbe-
járható tér lesz, a padlózat is úgy
lesz kialakítva, hogy ösvényszerűen
vezesse a turistákat egyik szobából
a másikba. Mindenik térben fil-
mecskéken keresztül ismertetik
majd az ott látottakat, például a
Klaudia-szobában Klaudia fog
megjelenni a kisfilmben – árult el
néhány érdekes részletet Menyhárt
István. Mint mondta, komoly kuta-
tás előzte meg a múzeum kialakí-
tását, és rengeteg munka áll a
hátterében, például sikerült meg-
szerezni a Klaudia előkerült nap-
lója egy részletének a másolatát,

amit le kellett fordíttatni, de úgy,
hogy a korabeli, jellegzetes nyelv-
használat köszönjön vissza benne.
A projektmenedzser szerint az lett
volna az ideális, ha a teljes felső
szintet Rhédey-múzeummá tudják
alakítani, viszont ez – elsősorban
az anyagi korlátok miatt – nem si-
került.

Mivel a kastélyt teljesen üresen
kapták, a tárgyi anyagot, a korabeli
bútorokat, amelyek kiállításra ke-
rülnek, uniós pályázat révén sze-
rezte be az erdőszentgyörgyi
önkormányzat. Érdeklődésünkre
Menyhárt István kifejtette, lehetsé-
ges, hogy a településen maradtak
fenn tárgyak, de ezt jogszerűen nem
kérhetik senkitől, ugyanis nem tud-
hatják, hogy mi módon került a bir-
tokukba. Ugyanakkor nem is
találtak olyan tárgyakat, amelyekről
egészen biztosan kijelenthetnék,
hogy a Rhédey-kastélyból származ-
nak. Ezért nem a kastélyból szár-
mazó, de korhű műtárgyakat
vásároltak, ezek közül több mint
ötven a budapesti Nagyházi Galéri-
ából származik. Ezek fogják ké-
pezni a kiállítás alapját, a különféle
vizuális megjelenítések, kisfilmek,
korabeli fotók pedig kiegészítik a
történetet. 

– Sok képet kértünk a budapesti
Nemzeti Levéltárból, és ezúton is
köszönjük nekik, hogy ingyen a
rendelkezésünkre bocsátották eze-
ket, ugyanakkor Stuttgartból is sze-
reztünk fotókat – tette hozzá
Menyhárt István. 

Károly herceget is meghívták
A szeptember 20-ra tervezett ün-

nepélyes múzeumavatóra Károly
herceget is meghívták, egyelőre
azonban nem lehet tudni, hogy a ki-
rályi család tagja eleget tesz-e a
meghívásnak. Ugyanakkor a köz-
ponti régió, valamint a vidékfejlesz-
tési ügynökség vezetői is
hivatalosak az ünnepélyes alka-
lomra, hogy ezúttal ismertessék a
pályázatokat, amelyek révén a kas-
tély környezetét ahhoz méltó
módon fogják kialakítani. 

Csibi Attila, Erdőszentgyörgy
polgármestere lapunknak elmondta,
ha elkészül a Rhédey-múzeum,
akkor az nemcsak Erdőszent-
györgynek, hanem Maros megyé-
nek is a büszkesége lesz. 

A városvezető sajnálatát fejezte
ki, hogy nem sikerült elindítani a
pályázatot, amit a Rhédey-kastély-
park rendbe tételére nyertek, és
amely munkálat igen sürgős volna,
ugyanis a kastélylátogatásra érke-
zők porban, sárban tudják megkö-
zelíteni ezt a turisztikai
látványosságot. Mint mondta, aláír-
ták a szerződést a kivitelezővel, de
a pályázat nyertessé nyilvánítása
óta emelkedtek az árak, és ilyen kö-
rülmények között a rendelkezésre
álló összeg nem fedezi a teljes költ-
séget, így még keresik a megoldást
erre a problémára. Emellett van egy
másik uniós pályázatuk, ami szintén
a kastély körüli terület rendezését
célozza, a bentlakás mögötti közel
kéthektáros területet parkosítják. A
közbeszerzés lejárt, és remélhetőleg
még idén elkezdődnek a munkála-
tok. Amint lezárul ez a két pályázat,
végre méltó környezet fogadja majd
a kastélylátogatásra szép számban
érkező turistákat. 

Fotó: Nagy Tibor

Felújítják és bővítik a járóbeteg-rendelőt

Korszerű tanintézetek 
a bölcsődétől az iskoláig

Szerkesztette: Menyhárt Borbála
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Erdőszentgyörgyön jelenleg szá-
mos pályázat kivitelezése van fo-
lyamatban, amelyek közül több a
tanintézetekre vonatkozik.
Ennek köszönhetően egy-két
éven belül a bölcsődés aprónép-
től az általános iskolás diákokig
minden gyerekkel vadonatúj
épületekben, korszerű körülmé-
nyek között foglalkoznak majd a
pedagógusok. 

– Ebben a mandátumban két fő pri-
oritást határoztunk meg: az egyik a
Rhédey-kultusz ápolása – gondolok itt
elsősorban a múzeum létesítésére, va-
lamint a kastély körüli tér rendezésére
–, a második pedig az oktatási intézmé-
nyek korszerűsítése. 

Egy nyertes pályázat révén megújul
és közel háromszorosára bővül a régi
Dózsa György utcai iskola. Huszonkét
tanterem és százhúsz férőhelyes étkező
fogadja majd itt az 1–8. osztályos diá-
kokat, ugyanakkor az udvarra egy mű-
füves pályát is tervezünk. A
munkálatokkal jó ütemben halad a ki-
vitelező, bízom benne, hogy a jövő év
végére birtokba tudják venni a gyere-
kek az új, korszerű épületet – fejtette ki
Csibi Attila polgármester. 

Hozzátette: amint elkészül az új is-
kola, tantermek szabadulnak fel. A vá-
rosvezetés középtávú tervei közé
tartozik a szakoktatás erősítése, hiszen
a mindennapok tapasztalata arra utal,
hogy nagy hiányosságok vannak ezen a
téren. Az erdőszentgyörgyi líceumban
működik szakoktatási vonal, viszont ezt
szeretnék bővíteni olyan képzésekkel,
amely szakmák a környéken, de akár
országos viszonylatban is hiányoznak.
– Ezt akkor tudjuk elkezdeni, amikor
lesz elegendő helyünk újabb szaktanter-
mek berendezésére, ugyanakkor meg
kell keressük azokat a vállalkozókat,
akik partnerként gyakorlati vonalon is
lehetőséget biztosítanak a gyerekeknek
a szakma alapjainak az elsajátítására –
ismertette terveit a városvezető. 

A Dózsa György úti iskola mellett
két másik, elsősorban az erdőszent-
györgyi, valamint a környékbeli kis-
gyerekes családokat érintő beruházás is
folyamatban van: az egyik a református
egyház által épített bölcsőde-napközi.

Jelenleg az épület tetőzetén dolgoznak,
és remélhetőleg az év végéig befejezik
a munkálatot. Az épület négy csoport
befogadására alkalmas, és a tervek sze-
rint két bölcsődei, illetve két napközis
csoportban fogadnák ott a legkisebbe-
ket, viszont Csibi Attila kifejtette, tár-
gyalni szeretne a református egyházzal
annak érdekében, hogy némileg módo-
sítsanak az eredeti elképzelésen, és ki-
zárólag bölcsődei csoportok
működjenek ebben az intézményben,
ugyanis az igény nagyon nagy, a kör-
nyéken, Makfalván, Gyulakután, Bala-
vásáron, Kibéden nincsen bölcsőde. 

Azért került szóba ez a változat,
mivel időközben a város megnyert egy
közel egymillió euró értékű uniós pá-
lyázatot, amely egy óvoda-napközi épí-
tésére vonatkozik. Készen van a
kivitelezési terv, következik a közbe-
szerzési eljárás, és előreláthatólag jövő-
ben elindul az építkezés, és az év
végére el is készülne az új kisdedóvó. 

A tanintézetek kapcsán megtudtuk,
hogy felújítják a líceum tornatermét,
többek között kicserélik a padlózatot. 

Továbbá a családorvosi, illetve fogor-
vosi rendelőknek otthont adó épület te-
tőzetének a javítása folyamatban van,
jövőben pedig a külső felújításra is sor
kerül. 

Miután sokéves várakozás után
végre jó minőségű aszfaltút köti össze
Bözödöt Erdőszentgyörggyel, jó hír a
bözödi lakosoknak, hogy a megyei ta-
nács támogatásának köszönhetően asz-
faltréteg kerül a települést átszelő
útszakaszra is, ugyanakkor a beruházás
részeként kibetonozzák a sáncokat, va-
lamint rendbe teszik a járdarészt is. 

Korhű bútorzat és korszerű szemléltetőeszközök elevenítik meg a múltat
Készül a Rhédey-múzeum 
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A horvát Zágrábi Dinamo és a
Ferencváros is veretlenül várja a két
csapat találkozóját a labdarúgó Baj-
nokok Ligája-selejtező harmadik
fordulójában. A párharc győztese
főtáblás lesz vagy a BL-ben, vagy
az EL-ben.

A horvát fővárosban ma, kedden
21 órától rendezendő első mérkő-
zést (TV: M4 Sport) megelőzően a
Dinamo hat, az FTC négy tétmecs-
cset játszott, előbbi mindegyiket
megnyerte, utóbbi három győzelem
mellett egyszer döntetlent játszott.
A zágrábiak számára a BL-selejtező
mellett már megkezdődtek a baj-
noki küzdelmek, és lejátszották ha-
zájuk szuperkupa-mérkőzését is, a
Ferencváros viszont a Debrecen el-
leni bajnoki találkozó elhalasztását
kérte, és a hétfői utazást megelő-
zően szombaton, valamint vasárnap
is edzést tartott Szerhij Rebrov ve-
zetőedző.

A zöld-fehérek eddig négy-
szer találkoztak a zágrábiakkal,
és 1962-ben a Közép-európai
Kupában, majd egy évvel ké-
sőbb a Vásárvárosok Kupájában
is vereséget szenvedtek. A hor-

vátok – illetve korábban ju-
goszlávok – további 12 alka-
lommal mérkőztek magyar
csapattal, ezeken nyolc győze-

lem, két döntetlen és két vereség
a mérlegük.

A Ferencvároshoz hasonlóan a
Dinamo is idén tavasszal ünnepel-

hette fennállása harmincadik baj-
noki címét, 2006 óta 13 alkalommal
lett első hazájában, és csak egyszer
szorult a második helyre.

A zágrábiak az utóbbi tíz évben
kilencszer jutottak a csoportkörbe a
Bajnokok Ligájában vagy az Eu-
rópa-ligában, a tavalyi idényben
például a nyolcaddöntőig jutottak el
az EL-ben. A jelenlegi keret egyik
legismertebb játékosa az U21-es
Európa-bajnok spanyol Dani Olmo,
aki gólt szerzett idén nyáron a kor-
osztályos kontinensbajnokság dön-
tőjében.

Szintén a Dinamót erősíti a bos-
nyák származású osztrák Emir Di-
laver, aki 2014 és 2017 között az
FTC játékosaként egyszer bajnok,
háromszor pedig Magyar Kupa-
győztes volt, de ma valószínűleg
nem lép pályára sérülés miatt.

A horvátok vezetőedzője a ko-
rábbi válogatott középpályás Nenad
Bjelica, aki játékosként megjárta a
spanyol, a német, illetve az osztrák
ligát is, majd Ausztriában kezdte
edzői pályafutását. Később dolgo-
zott az olasz másodosztályban és a
lengyel élvonalban, a Zágrábi Di-
namo irányítását pedig tavaly má-
jusban vette át.

A párharc győztese a Bajnokok
Ligája-selejtező negyedik forduló-
jába jut, azaz a csoportkörért játsz-
hat. Amennyiben a negyedik körben
kikap, az Európa-liga főtáblájára
kerül. A mostani párharc vesztese
pedig az Európa-liga-selejtező ne-
gyedik körében folytathatja szerep-
lését.

A visszavágót jövő kedden 21
órától rendezik a Groupama Aréná-
ban.

BL-selejtező: A Zágrábi Dinamo és az FTC is veretlenül várja a párharcot

A címvédő és ötszörös világbajnok
Lewis Hamilton, a Mercedes brit pilótája
nyerte a vasárnap rendezett 34. Forma–1-
es Magyar Nagydíjat a Hungaroringen,
ezzel növelte az előnyét az összetett pont-
versenyben. A 34 éves versenyzőnek ez az
idei nyolcadik, egyben pályafutása 81. fu-
tamgyőzelme, Mogyoródon hetedik alka-
lommal győzött.

Másodikként a pole-pozícióból rajtoló
Max Verstappen, a Red Bull holland pilótája
ért célba, a dobogó alsó fokára pedig a négy-
szeres vb-győztes német Sebastian Vettel
(Ferrari) állhatott.

A rajtot az első sorokból indulók nagyjából
egyformán kapták el, Verstappen megőrizte a
vezető pozíciót, Hamilton pedig nagyon ag-
resszívan támadva megelőzte csapattársát,
Valtteri Bottast a második, harmadik és ne-
gyedik kanyarból álló kombinációban. A ma-
nőver közben a két Mercedes egy pillanatra
összeért, Bottas első vezetőszárnya megsé-
rült, ennek nyomán előbb Charles Leclerc
(Ferrari), majd Vettel is el tudott menni mel-
lette. Leclerc az előzés közben szintén hoz-
záért Ferrarijával a finn Mercedeséhez, ennek
következtében Bottas még inkább lelassult.

Az ötödik körben Verstappen, Hamilton,
Leclerc volt a dobogós helyeken száguldók
sorrendje, őket Vettel követte a negyedik he-
lyen, az ötödik Bottas pedig szemmel látha-
tóan feltartotta a mögötte haladókat. A finn
pilóta a hatodik körben kiállt a bokszba, hogy

lecseréljék autóján a sérült alkatrészt, és a hu-
szadik, utolsó pozícióban tért vissza a pá-
lyára.

A huszadik körben még mindig Verstappen
vezetett, előnye 1,2-1,3 másodperc között
mozgott Hamiltonhoz képest, de a holland pi-
lóta arra panaszkodott a csapatrádión, hogy
egyre rosszabb a gumiabroncsainak a tapa-
dása. Leclerc és Vettel csaknem húsz másod-
perccel volt lemaradva Verstappentől a
harmadik és negyedik helyen, Bottas közben
már 14. volt.

A kerékcserék sorát Verstappen kezdte a
26. körben, két körrel később Leclerc, a 31.
kör végén pedig Hamilton hajtott a bokszba.
Vettel még várt, és a 39. körben kapta csak
meg a friss abroncsokat.

A bokszkiállások után, a versenytáv felé-
nél Verstappen állt az élen, Hamilton azon-
ban nagy tempóban közeledett mögötte, utol
is érte, és többször is megpróbálta meg-
előzni, ám nem járt sikerrel. Bottas közben
már kilencedik volt, Hamilton pedig dühö-
sen közölte a rádión a mérnökével, hogy
nem tudja tovább nyomás alatt tartani 
Verstappent.

Huszonkét körrel a leintés előtt a Mercedes
újabb kerékcserére hívta be Hamiltont, aki-
nek így ugyan húsz másodpercre nőtt a hát-
ránya Verstappenhez képest, de sokkal
gyorsabb köröket tudott futni a hajrában,
mint az élen álló holland.

A hatvanadik kör kezdetén Verstappennek

12,5 másodpercre csökkent az előnye Hamil-
tonnal szemben, a címvédő pedig még jobban
rákapcsolt, és hatalmas tempóban közelített
a riválishoz, négy körrel a leintés előtt 
utolérte, és első próbálkozásra könnyedén
meg is előzte.

A hajrában Vettel beérte és meg is előzte
csapattársát, így végül megkaparintotta a har-
madik helyet, Bottast pedig nyolcadikként in-
tették le.

A vb csaknem egy hónap szünet után,
szeptember 1-jén folytatódik Belgiumban.

Magyar Nagydíj: Hamilton hetedszer nyert a Hungaroringen

Volt egy pont, amikor már nem hitt a győzelemben
„Fáradt vagyok, de ez teljesen normális. Nagyon hálás vagyok az egész nap miatt,

köszönettel tartozom a csapatnak, hiszen hittek bennem, segítettek, támogattak, hogy
a határon autózzak, kockáztassak, és kihasználjam a lehetőséget” – nyilatkozta a
célba érkezés után Hamilton. Hozzátette, nagyon jó érzés volt számára, hogy nyu-
godtan nyomhatta a gázpedált, hiszen az egész hétvégén jó volt a tempója. Elárulta,
kicsit aggódott, hogy túlmelegedhetnek és problémát okozhatnak a fékek, ezért pró-
bált spórolni velük és óvatosabban fékezni, de ez nagyon nehéz dolog.

A címvédő bevallotta, nem hitt benne, hogy sikerül ledolgoznia 19 másodperces
hátrányát, nem tudta, az abroncsai hogyan bírják majd, de mondták neki rádión,
hogy csak menjen leszegett fejjel. „A hajrában minden köröm időmérős kör volt. Szép
győzelmet arattunk” – közölte boldogan.

Max Verstappen úgy értékelte, mindent megpróbáltak a kemény keverékű gumi-
kon, hogy az első helyen maradhasson, de ez sem volt elég. „Nem voltunk elég gyorsak.
Miután Lewis nyomás alá helyezett, a tapadáson múlt minden. Megpróbáltuk egy ki-
állással lehozni a versenyt, de nekik a két kerékcsere jobban működött” – magyarázta.
A holland pilóta megfogalmazása szerint mindent összevetve jó hétvégét zártak, hi-
szen második lett, és az övé volt a leggyorsabb kör.

Sebastian Vettel elmondta, nem volt mit veszítenie, amikor a negyedik helyen ha-
ladt, bízott benne, hogy a lágy gumik kitartanak az autóján, és így is történt. Miután
megközelítette csapattársát, az első előzési lehetőséget ki is használta. „Sajnos, ezúttal
nem volt esélyünk felvenni a versenyt az első és a második helyezettel, de örülök, hogy
végül én is pezsgőzhetek. Most kipihenjük magunkat, és folytatódhat a harc. Nem
tudjuk, a többi csapat hogyan és mit fejleszt, számunkra is munkával telik majd a
nyári szünet, de pihenésre is szükség lesz” – szögezte le a német versenyző.

A mai program
Labdarúgó Bajnokok Ligája, 3. selejtezőkör, első mérkőzés: 
* bajnoki ág: Zágrábi Dinamo (horvát) – FERENCVÁROS,

APOEL (ciprusi) – Qarabag (azeri), PAOK (görög) – Ajax (hol-
land), Crvena zvezda (szerb) – FC Koppenhága (dán)

* nem bajnoki ág: FC Bruges (belga)-Dinamo Kijev (ukrán)

Eredményjelző
A vasárnapi Forma–1-es Magyar Nagydíj végeredménye:
* Magyar Nagydíj, Hungaroring (70 kör, 306,630 km): 1. Lewis Hamilton (brit,

Mercedes) 1:35:03.796 óra, 2. Max Verstappen (holland, Red Bull) 17,796 másodperc
hátrány, 3. Sebastian Vettel (német, Ferrari) 1:01.433 perc h., 4. Charles Leclerc (mo-
nacói, Ferrari) 1:05.250 p h., 5. Carlos Sainz Jr. (spanyol, McLaren) 1 kör h., 6. Pierre
Gasly (francia, Red Bull) 1 kör h., 7. Kimi Räikkönen (finn, Alfa Romeo) 1 kör h., 8.
Valtteri Bottas (finn, Mercedes) 1 kör h., 9. Lando Norris (brit, McLaren) 1 kör h.,
10. Alexander Albon (thaiföldi, Toro Rosso) 1 kör h., 11. Sergio Pérez (mexikói, Racing
Point) 1 kör h., 12. Nico Hülkenberg (német, Renault) 1 kör h., 13. Kevin Magnussen
(dán, Haas) 1 kör h., 14. Daniel Ricciardo (ausztrál, Renault) 1 kör h., 15. Danyiil
Kvjat (orosz, Toro Rosso) 2 kör h., 16. George Russell (brit, Williams) 2 kör h., 17.
Lance Stroll (kanadai, Racing Point) 2 kör h., 18. Antonio Giovinazzi (olasz, Alfa
Romeo) 2 kör h., 19. Robert Kubica (lengyel, Williams) 3 kör h., 20. Romain Grosjean
(francia, Haas) – az 52. körben feladta;

* leggyorsabb kör: Verstappen, 1:17.103 perc (69. kör) – rekord;
* pole-pozíció: Verstappen.

A vb-pontversenyek állása 12 futam után
* pilóták: 1. Hamilton 250 pont, 2. Bottas 188, 3. Verstappen 181, 4. Vettel 156, 5.

Leclerc 132, 6. Gasly 63, 7. Sainz 58, 8. Räikkönen 31, 9. Kvjat 27, 10. Norris 24, 11.
Ricciardo 22, 12. Stroll 18, 13. Magnussen 18, 14. Hülkenberg 17, 15. Albon 16, 16.
Pérez 13, 17. Grosjean 8, 18. Giovinazzi 1, 19. Kubica 1, 20. Russell 0 p;

* csapatok: 1. Mercedes 438 pont, 2. Ferrari 288, 3. Red Bull 244, 4. McLaren 82,
5. Toro Rosso 43, 6. Renault 39, 7. Alfa Romeo 32, 8. Racing Point 31, 9. Haas 26, 10.
Williams 1 p.

A győztes Lewis Hamilton, a Mercedes brit versenyzője (k), a második helyezett Max Verstappen, a Red Bull holland
versenyzője (b) és a harmadik Sebastian Vettel, a Ferrari német versenyzője a Forma–1-es Magyar Nagydíj eredmény-
hirdetésén a mogyoródi Hungaroringen 2019. augusztus 4-én. MTI/Czeglédi Zsolt

Ferencvárosi játékosok a labdarúgó Bajnokok Ligája selejtezőjének második fordulójában
a Valletta FC ellen játszott mérkőzés után Budapesten, a Groupama Arénában 2019. július
24-én. Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd



Remélem, hogy a nagy családi összejövetel alkalom
volt arra, hogy találkozzatok, s akik még nem ismerték
egymást, ismeretséget kössenek, ami lehetővé teszi,
hogy a múltat megismerve a helyére kerüljenek a té-
nyek, amelyeket a II.világháborút követően kényük-
kedvük szerint ferdítettek el magukat nagyrabecsülő
Péterffyek. 

Péterfi Miklósra emlékezve – aki emberségből, vi-
tézségből, hazaszeretetből példát mutatva szemtől
szemben folytatott harcban győzte le az oszmánok ve-
zérét, ezzel megfordítva a csata kimenetelét –, kívá-
nom, hogy ő legyen minden Péterffy példaképe. 

Erre emlékeztessen a családi címer, melyet férjem
1963-ban kutatott ki az Országos Levéltárban, és egy
címerfestővel megnagyíttatva a bélyeg nagyságú cí-
mert, színesben megfestette. Ezek után rendelte meg
dr. Péterffy Pál nagybácsink, akitől az egész famíliában
elterjedt. 

A II. világháború szele sajnos a mi édesapánkat el-
sodorta, mivel a II. bécsi döntés után ő szervezte meg
a magyar katonákat köszöntő ünnepségeket. Távoznia
kellett az országból, és itt maradt négy gyermekkel szü-
lés előtt álló felesége. Apámat háborús bűnösnek 
bélyegezve ítélkeztek felettünk, sajnos a rokonok is,
akik édesanyámat megalázták, velünk pucoltatták ki a
cipőjüket, s minket, gyermekeket vizsgáztattak, hogy
tudunk-e egyáltalán olvasni. Később, amikor már Bu-
dapesten éltem, eme felháborodásomnak hangot
adtam, de nem követett meg senki. Ennek nyoma még
ma is él határon innen és túl. 

Amikor Gyulakután volt osztálytársaim megrendez-
ték az 50 évesek találkozóját, a helyi lelkész megmu-
tatta, hogy miként nyilatkozott apámról írásban a
nagykendi Péterfi tiszteletes. Rokonként hagyan tudta
megtenni? Apámat híveinek van joga minősíteni, akik
olyan elragadtatással beszéltek róla, mintha a tegnap
ment volna el. Ennek nyomán helyeztük el emlékére a
templomban, ahol szolgált, a családi címert egy szé-
kely bácsitól hallott nyilatkozat alapján: „ a falu testi-
lelki gyógyítója volt a tiszteletes úr”. 

A nemrég tartott családi találkozó kapcsán egy újabb
epizód botránkoztatott meg. Arról értesültem, hogy a
programfüzetből kihúzták nővérem, Péterffy Gyöngyi
nevét, akinek verseskötetéhez nem kisebb ember, mint
Wass Albert írt előszót amerikai tartózkodása éveiben.
Nővérem faragtatta meg a Péterffy-címert, és helyez-
tette el a kibédi református templomban, amire azon-
ban mások formáltak jogot, „a mindent megtehetek”
hozzáállással. Szüleink példája, úgy látszik, ragadós
volt, de mi úgy érezzük, hogy elég volt ebből. Az iga-
zat ki kell mondani. Mi, amiért árvák voltunk, nem vol-
tunk kevesebbek senkinél, egyetemet, főiskolát
végeztünk, megálltuk a helyünket az életben. Ezért úgy
érezzük, kedves rokonok, hogy több megértéssel és
alázattal tartozunk egymásnak, és mindenkinek az ér-
demeit méltányolni kell, mert az igazat kell mindig
mondani. Ezért nem mentem el a találkozóra!

Keserűen, de szeretettel üdvözöl mindnyájatokat 

Dr. Ádámné Péterffy Sarolta 

Sok finom falat készült szombaton, köztük az aldebrői derelye is 

Szerkeszti: Mezey Sarolta
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Tisztelt Péterffy rokonok!

Nem kell nagy kutatómunkát vé-
gezni ahhoz, hogy rájöjjünk: újra
egy nagy politikai nyomás neheze-
dik az erdélyi magyarságra a román
politikum és a média által.

Gondoljunk a marosvásárhelyi
római katolikus iskola esetére, a
MOGYE körüli problémákra, a
szimbólumaink használatának kor-
látozására, az úzvölgyi esetre, a
himnuszt áhítattal hallgató államel-
nöki kijelentésekre, miszerint pél-
damutató a román politika
kisebbség iránti gondoskodása.
Ősszel államelnöki választás lesz.
Kit választunk ?

Mi, erdélyi magyarok láthatjuk,
hogy melyik az a román párt, amely
bizonyos esetekben támogatja a ma-
gyarságot. Egyik sem (főleg a mos-
tani ellenzék). Ott tesznek
keresztbe, ahol tudnak. Tehát ma-
gunkra vagyunk utalva. Nincs mit
tenni ? Hagyjuk abba a harcot ?
Hagyjuk el az országot és a szülő-
földünket? Nem! Mi itt akarunk
maradni, és megpróbálunk újra és
újra (demokratikus úton) harcolni a
jogainkért és a megmaradásunkért.
Kikkel kell harcoljunk ?

A mi politikusainkkal. Na, ennél
a kérdésnél válik kétfelé az erdélyi
magyarság. Az egyik fele (a na-
gyobbik) úgy látja, hogy az eddigi
és mostani politikusaink mindent
megpróbálnak tenni (a lehetősége-
inkhez mérten) a magyarságért, a
másik része (a kisebbik) pedig elé-
gedetlen az elért eredményekkel
(egyesek szerint eddig nem csinál-

tak semmit). Ez pedig túlzás, és
hibás vélemény. De tételezzük fel,
hogy nekik van igazuk; akkor a par-
lamenti választások előtt miért nem
támogatnak közülük olyan bátor
magyar jelölteket a listára, akikről
elhiszik, hogy majd a parlamentben
képesek meggyőzni 230-250 román
párti képviselőt egy-egy minket
érintő probléma megoldásában?
Mert bármilyen ügy politikai meg-
oldását csak a parlamentben lehet
megoldani, s ott pedig értelmetlen,
sőt ártó a hangoskodás, a magyar-
kodás. Vagy tévedek?

Itt csak kompromisszumokkal,
egyezkedésekkel (többet ésszel,
mint erővel) lehet valamit elérni.
Ilyen a román politika.

Tanuljunk a mások kárán. A
Felvidéken is két külön pártra sza-
kadt a szlovákiai magyarság. Mi
lett az eredménye? Egyik magyar
párt sem jutott be a parlamentbe.
Erre a Fidesz is rájött (szerencsére
idejében), hogy az erdélyi ma-
gyarság érdekét csak egy párt kép-
viselheti eredményesen. Így
legalább mindkét fél jól jár. Kéz
kezet mos.

Itt jut eszembe a finnországi své-
dek esete. A svéd kisebbség töme-
gesen vesz részt a finnországi
választásokon azzal a felfogással,
hogy az érdeküket csak akkor tud-
ják elérni, ha jelen vannak a parla-
mentben, s ha lehet, még a
kormánykoalícióban is, függetlenül
attól, hogy milyen színezetű párt
nyerte meg a választásokat. Ez az

igazi választói öntudat. Ez a felfo-
gás hiányzik itt az erdélyi magyar-
ságból. Nem az RMDSZ-ért kell
elmenni szavazni, hanem magun-
kért, a gyermekeinkért, a jövőnkért.
Ellenkező esetben mindent elveszí-
tünk, amit eddig elértünk, és eltűnik
az erdélyi magyarság mint politikai
tényező. Ezt akarjuk? Nekünk, er-
délyi magyaroknak nincs (nem kel-
lene, hogy legyen) szükségünk
választáskor nagy kampányt szer-
vezni, mert tudjuk, hogy az urnák-
nál van a helyünk, mert minden
magyar felelős minden magyarért.
Így kellene gondolkodjon minden
magyar választó.

A marosvásárhelyieknek az ön-
kormányzati választáskor mi szük-
ség van a kampányra? Minden
vásárhelyi magyarnak el kell men-
nie szavazni. Nem volt elég a ’90
„fekete márciusa”, vagy a katolikus
iskola esete, a MOGYE ügye? Ha a
vásárhelyi magyarok nem tanultak
ebből, megérdemlik a sorsukat, és
ezek után ne hibáztassanak senkit,
csak saját magukat.

Összegezve az eddigieket, csak
azt szerettem volna sugallni, hogy
ne csak „büszke nép” legyünk
(ahogy egyesek mondják), hanem
öntudatosak is, azaz tudjuk, hogy
„jókor kell jó helyen lenni”, ha itt,
Erdélyben akarunk magyarnak
megmaradni. Segítsen minket az
Isten!

Szász-Köpeczi István, 
Székelyudvarhely

Minden erdélyi magyar felelős 
minden magyarért

A rovatban közölt levelek tartalmáért, 

a tényállítások hitelességéért a szerzők a felelősek. 

Elektronikus postán is fogadjuk leveleiket. 

A levélírók minden esetben tüntessék fel telefonszámukat és lakcímüket. 

Címünk: nepujsag@e-nepujsag.ro

Főzéssel, esővel, szórakozással
Balavásár 

a testvéreivel ünnepelt

Múlt hét végén zajlottak az
idei községi napok Balavásá-
ron. Az eső sem szegte kedvü-
ket, s aki kitartott rossz és jó
időben egyaránt, jól is szóra-
kozott.

A község polgármestere már sze-
rét-számát sem tartja a községi na-
poknak, de ezeket legalább tucatszor
szervezték meg. És az esősre fordult
hétvége sem akadályozta meg a kö-
zösséget abban, hogy ezúttal is szó-
rakozzon. A rendezvényt szombaton
délután nyitották meg hivatalosan,
majd a színpadot át is adták a fellé-
pőknek, amelyek sorát a helyi Vásár
néptánccsoport két korosztálya ve-
zette fel, majd Costi Dumitru nép-
dalénekes a román közönséget
örvendeztette meg. Ezután könny-
űzene következett, a marosvásárhe-
lyi Vecker, a magyarországi roma
Dorina és a szolnoki Caramel (Mol-
nár Ferenc) Megasztár-győztes lé-
pett fel. Vasárnap délután a
nótakedvelőket örvendeztette meg a
marosvásárhelyi Kéknefelejcs társu-
lat, este az anyaországi MC Hawer
és Tekknő, majd Péter Szabó Szilvia
mozgatta meg rajongótáborát, a ren-
dezvénysorozatot pedig tűzijáték
zárta.

Nem kimondottan ehhez a ren-
dezvényhez kapcsolódott, de egy
másik esemény is zajlott ugyanek-
kor a községben: a Szénaverősről
kivándorolt szászok hazatértek egy
találkozóra, és ennek keretében a
szász fiatalok focimeccsre hívták ki
a balavásáriakat.
Gasztronómiai fesztiválnak is 
beillett

Meglepően nagy volt az érdeklő-
dés a községi napokat megnyitó ha-
gyományos balavásári főzőverseny
iránt, szombaton reggel tíz csapat
nevezett be, községbeliek és a test-
vértelepülések képviselői, majd dél-
utánig sütöttek-főztek, a csorgó eső
ellenére. A finom falatokat helyi
zsűri értékelte (Iszlai Jenő borász,
Báthori Zsuzsánna és Barabás An-
namária önkormányzati munkatár-

sak), majd a polgármester díjazta. A
Balavásárért Egyesület csülkös bab-
gulyást, a fóti önkormányzat betyá-
ros csirkét túrós csuszával, az
egrestői nők egyesülete csipetkés
babgulyást és csörögét, a nemesó-
csai Molnár János csapata gombás-
csülkös pacalpörköltet, a gerjeniek
halászlevet, az aldebrői önkormány-
zat túrós és lekváros derelyét, a ba-
lavásári önkormányzat birka-
pörköltet, a fóti szabadidőközpont
tárkonyos ragulevest, babos-csülkös
káposztát és lekváros palacsintát, a
fóti Ede-Bede bácsi csapata lecsós
őzmájpörköltet, míg a Skoda Tran-
silvania helyi csapata csülkös bab-
gulyást készített. 
Lenyűgözte őket az első alkalom

Fótról nemcsak önkormányzati és
baráti küldöttség utazott ide, hanem
első alkalommal velük érkezett a
2017-ben alapított Muharai Színház
tizenegy fiatal színésze, akik mind-
két délután színpadra léptek egy ma-
gyar táncdalfesztiváli anyaggal,
amelyben Kovács Katitól Koós Já-
noson át Szécsi Pálig sok darabot
megszólaltattak. Geri Tamás színész
szerint mindannyian jól érezték ma-
gukat Balavásáron, a vidék csodála-
tos, az emberek fantasztikusak, és
nem remélt vendégszeretetben volt
itt részük. Egyszerűen Erdély – fo-
galmazott társai nevében a fiatalem-
ber, aki hálás a meghívásért, és
reméli, máskor is eljöhetnek ide.

Balavásár polgármestere nagyon
örül, hogy négy testvértelepülésük
jelen lehetett a rendezvényen. Bár
idén nem sikerült pályázati pénzeket
lehívni a szervezésre, ez nem befo-
lyásolta a hangulatot. Sagyebó Ist-
ván úgy érzi, a baráti
kapcsolatoknak kell örülni, és nem
a hivatalok, intézmények, hanem az
emberek közötti kapcsolatok a lé-
nyegesek. A hétvégi programokban
voltak sztárvendégek, bulizás, de a
legfontosabbak a közvetlen találko-
zások. A többi testvértelepüléseik-
kel, Somogyvárral, Tápiószent-
mártonnal és Kisbárapátival idén
már találkoztak, és még lesz alka-
lom az együttlétre, ez az időpont
nem volt megfelelő számukra.

Gligor Róbert László

Számos színpadi fellépő szórakoztatta az ünneplőket Fotó: Gligor Róbert László



Hetvennégy évvel ezelőtt, 1945.
augusztus 6-án reggel fél nyolckor
három amerikai repülőgép tűnt fel
a japán nagyváros, Hirosima fölött.
Közülük az egyik B-29 típusú,
Enola Gay nevet viselő bombázó
alacsonyabbra ereszkedett, és „va-
lamilyen tárgyat” dobott le. 8 óra
után 15 perccel és 17 másodperccel
a város fölött vakító kékesfehér
fény lobbant, majd mennydörgés
következett, és az azóta elhíresült
gombafelhő szökött az ég felé: 600
méter magasságban felrobbant a
Little Boynak elnevezett, 17 ezer
tonna TNT-vel egyenlő hatású első
atombomba. 

Az amerikaiak a Manhattan-terv
keretében 1942 óta dolgoztak a
nukleáris fegyver kifejlesztésén. Az
első atombombát 1945. július 16-án
robbantották fel az új-mexikói Ala-
mogordo mellett. A fegyver éles be-
vetését a második világháború
végén még mindig rendkívül szívó-
san harcoló Japán ellen augusztus
5-én engedélyezte Harry Truman
amerikai elnök, Hirosima után má-
sodlagos célpontnak Kokurát és
Nagaszakit jelölték ki. Augusztus
6-án hajnalban hét B-29-es bom-
bázó szállt fel a Mariana-szigetek-
hez tartozó Tinian szigetéről,
köztük az Enola Gay, bombateré-
ben a 3,6 méter hosszú, 0,7 méter
széles, 4,4 tonnás nukleáris fegy-
verrel.

Az első három gép a célpontok
feletti felhőzetet ellenőrizte, a má-
sodik hármas egyike a robbanást
vizsgáló tudósokat vitte, a másik a
fotózást végezte, a harmadik tarta-
lék volt. Az Enola Gay 9400 méter
magasságban oldotta ki a bombát,
majd délután három órakor szállt le
ismét Tinianon. Parancsnoka, Paul
Tibbets ott helyben megkapta a
Szolgálati Érdemkeresztet, ő egyéb-
ként élete végéig nem bánta meg
tettét.

A robbanás körzetében 1,2 kilo-
méter sugarú körben minden a föld-
del vált egyenlővé. Az áldozatok
számáról csak becslések vannak: a
hirosimai emlékművön 61 ezer 443
név szerepel, élelmiszerjegyét 
78 150 ember nem váltotta be soha
többé, az amerikai felderítés 139

ezerre tette számukat. A többség
halálát nem a robbanás okozta,
hanem az azt követő tűzvész, épü-
letomlás és pánik. Sokan csak na-
pokkal később, a hőhatás, a
lökéshullámok vagy a radioaktív
sugárzás következtében, elképzel-
hetetlen kínok közepette vesztették
életüket.

A sugárfertőzés okozta károsodá-
sok miatt addig ismeretlen betegsé-
gek tűntek fel, a mai napig szedi
áldozatait a leukémia, a „hirosimai
rák”, és még ma is gyakran szület-
nek gyermekek genetikai torzulá-
sokkal. (A túlélőknek Japánban
külön nevük van, ők a hibakusák.)
Paradox módon azonban a hirosi-
mai ipari létesítmények szinte érin-
tetlenek maradtak, a hadiüzemek
dolgozóinak zöme is túlélte a rob-
banást.

Az atombombát augusztus 9-én
Nagaszaki városára is ledobták (az
elsődleges célpontnak kijelölt Ko-
kurát az mentette meg, hogy aznap
felhő és füst borította), ez alkalom-
mal mintegy 60-80 ezer ember
vesztette életét. Nukleáris fegyvert
háborús körülmények között mind-
máig csak e két alkalommal rob-
bantottak fel. Hat nappal később,
augusztus 15-én Hirohito japán csá-
szár rádióbeszédben jelentette be a
feltétel nélküli megadást. A döntés-
ben az atombomba rettentő hatásán
kívül az is szerepet játszott, hogy
augusztus 8-án a Szovjetunió is
hadat üzent Japánnak, végleg kilá-
tástalanná téve a további harcot. A
feltétel nélküli kapitulációról szóló
dokumentumot szeptember 2-án
írták alá, ezzel a csendes-óceáni
hadszíntéren is véget ért a második
világháború.

Az bizonyos, hogy az emberiség
1945. augusztus 6-án egy új kor-
szakba lépett. Augusztus 6-át a
Béke Világtanács elnöksége 1978-
ban a nukleáris fegyverek betiltásá-
ért folyó harc világnapjává
nyilvánította. Az ENSZ Közgyűlése
1996. szeptember 10-én fogadta el
az atomfegyver-kísérletek teljes ti-
lalmáról rendelkező Átfogó atom-
csend (CTBT) szerződést, amelyet
Magyarország az elsők között írt
alá. (MTI)

74 éve dobták le 
az első atombombát 

Az alvó kutyák agyának mű-
ködése hasonlít az embe-
réhez, ennek feltérképezése
fontos lépés ahhoz, hogy az
emberi agy öregedési folya-
mataira következtethessenek
a kutatók – hangsúlyozza az
ELTE MTI-hez eljuttatott köz-
leménye.

Az Eötvös Loránd Tudomány-
egyetem (ELTE) és a Magyar Tudo-
mányos Akadémia (MTA)
kutatóinak új eredménye szerint az
idősebb kutyák abban hasonlítanak
az emberekhez, hogy a lassú alvási
orsónak nevezett EEG hullámforma
ritkább fejtetői elvezetésnél, mint a
fiataloknál. Viszont a gyors orsók
frontális elvezetésnél a várttal ellen-
tétben nem ritkulnak, hanem meg-
szaporodnak idős korban. A
jelenség pontos oka még nem is-
mert, de az igen, hogy az alvási
orsók hatással vannak az alvás sta-
bilitására, a tanulásra és az intelli-
genciára is.

Az EEG (elektroenkefalográfia)
olyan mérőeszköz, amely képes az
agyi elektromos aktivitás vizualizá-
lására hullámok képében. Az emlő-
sök, így a kutya és az ember
esetében is a legmélyebb alvásfá-
zisban időnként rövid és gyors hul-

lámsorozat jelenik meg, ezek az al-
vási orsók. Mélyalváskor általában
másodpercenként 4 hullámot lá-
tunk, de az alvási orsóknál 9-16
hullám fut le ennyi idő alatt. Ezek
az agy mélyén megbúvó talamusz-
ból származnak, amely a legfonto-
sabb bemenet az agy számára az
érzékelés, mozgáskivitelezés
során. Az alvási orsók az alvás sta-
bilitását és a memórianyomok ki-
alakulását is segítik. Embereken,
rágcsálókon és macskákon már
számtalan kutatás vizsgálta az al-
vási orsókat, kutyáknál viszont el-
hanyagolt terület – mutatnak rá a
közleményben.

Kubinyi Enikő, az Európai Kuta-
tási Tanács által támogatott ELTE
Szenior Családi Kutya Program ku-
tatócsoport vezetője szerint „a ku-
tyaagy öregedési folyamatainak
feltérképezése fontos lépés ahhoz,
hogy kiderüljön, alkalmas-e a kutya
a humán kognitív öregedés model-
lezéséhez. Az életkor hatása a ku-
tyák alvási orsóira részben
átfedésben van azzal, amit az em-
berek esetén tudunk. Az idősebb
kutyák lassú orsóinak kisebb az
amplitúdója, ha frontálisan, a két
szem közötti elektródával mérjük,
és a fej középső részén regisztrált

lassú alvási orsók előfordulásának
száma is alacsonyabb. Meglepőd-
tünk azonban, hogy az idősebb
kutyáknál a frontális elvezetésnél
gyakrabban fordultak elő gyors
orsók. Embereknél ez inkább a ka-
maszkorra jellemző” – idézi az eto-
lógust a közlemény.

A kutatásban több mint százöt-
ven 1-17 éves családi kutya és gaz-
dája vett részt. A kutyák három órát
aludhattak az ELTE Etológia Tan-
székének egy csendes szobájában,
gazdáikkal együtt. Az EEG-adato-
kat a humán kutatásokhoz hason-
lóan a bőrfelszínhez ragasztott
elektródákkal regisztrálták, így ez
az eljárás teljesen fájdalommentes
volt. Nyolc kivételével minden
kutya aludt a három óra alatt.

„Kidolgoztunk egy automatikus
detektálási módszert, amely a 
kutyáknál is működik” – magya-
rázza Ivaylo Iotchev, a Scientfic
Reports című tudományos folyó-
iratban megjelent tanulmány első
szerzője. „Ezúttal nagy mintán
akartuk megvizsgálni, hogy az élet-
kor, a nem és az ivartalanítás befo-
lyásolja-e az orsók tulajdonságait.
A humán irodalomban nagyon
sokat foglalkoztak a hormonális és
életkori változások orsóaktivitásra

gyakorolt hatásával. Ha ezek a
megállapítások a kutyák alvási or-
sóira is igazak, az megerősítené azt
a feltételezést, hogy a kutya jó mo-
dellállat lehet az emberi evolúció,
az öregedés és az agyműködés
megértéséhez. Eddig leginkább vi-
selkedéskutatások igazolták az
ember és a kutya hasonlóságait.
Más modellállatokhoz, például a
rágcsálókhoz képest a kutya agya
számunkra még mindig terra incog-
nita” – teszi hozzá.

Az új eredmények alátámasztják
azt a feltevést, hogy a kutyák em-
berhez hasonló alvási orsókkal ren-
delkeznek.

A lokális különbség az orsófrek-
venciában erős érv amellett, hogy
az emberekben a „lassú” és a
„gyors” orsók közötti megkülön-
böztetés a kutyák esetében is indo-
kolt. „Ez fontos, mert az emberek
esetén a gyors és lassú orsók külön-
böző funkciókkal bírnak” – hangsú-

lyozza a tanulmány szerzői közül
Turcsán Borbála.

A mozgásmintázatok tanulása a
gyors orsókhoz, míg a verbális ta-
nulás és az intelligencia a lassú
orsók meglétéhez kapcsolható. A
gyors orsók megjelenése emberhez
hasonló különbségeket mutatott a
nemek között kutyáknál is. A szu-
kák esetében több, nagyobb és
gyorsabb orsót találtak a kutatók. A
különbség leginkább az ivaros
szuka kutyáknál volt jelentős.

Iotchev szerint „az a tény, hogy
mind a kutya neme, mind a repro-
duktív állapota befolyásolta az
orsók jellemzőit, a legerősebb érv
egy nem invazív vizsgálatban amel-
lett, hogy a nemi hormonoknak ha-
tásuk van az alvási orsók
kifejeződésére. Ez viszont különö-
sen erős érv amellett, hogy emberek
és kutyák esetében hasonló mecha-
nizmusok szabályozzák az orsók ki-
alakulását és modulálását”. (MTI)

Az alvó kutyák agyának működése hasonlít 
az emberéhez

Farkas Bertalant, az első
magyar űrhajóst, űrkuta-
tót 70. születésnapja al-
kalmából köszöntötte
Nyitrai Zsolt miniszterel-
nöki megbízott Orbán
Viktor miniszterelnök
képviseletében hétfőn a
Parlamentben.

A magyar nemzet hálával
tartozik Farkas Bertalannak,
hiszen a mai napig ő az egyet-
len magyar űrhajós, aki hiva-
talosan is a magyarokat
képviselte a világűrben –
hangsúlyozta Nyitrai Zsolt mi-
niszterelnöki megbízott hét-
főn. 

Kiemelte, hogy Magyaror-
szág kormánya rendkívül fon-
tosnak tartja az űrkutatást és az
űripart, mert az ezen a terüle-
ten jelentkező innovációk és
eredmények az élet sok terüle-
tén használhatók. Példaként
említette a mezőgazdaságot, a
hadiipart, valamint a hétköznapi közlekedésben a hely-
meghatározó rendszert. Hozzátette: ezért is erősítették
meg Magyarország pozícióját az Európai Űrügynök-
ségben (European Space Agency, ESA).

Kitért arra is, hogy Farkas Bertalan nagy szolgálatot
tett Magyarországnak, s 70. születésnapja alkalmából
Magyarország miniszterelnöke egy köszöntést juttatott
el neki.

„Hálásak vagyunk, hogy kiemelkedő szakmai tudá-
sával, majd az űrben szerzett tapasztalataival nemcsak
felkészülése és űrrepülése során szolgálta a nemzetközi
és a hazai tudományt, hanem mind a mai napig tevé-
kenyen részt vesz az űrkutatás és a csillagászat nép-
szerűsítésében, valamint a következő
űrhajósnemzedékek felkészítésében” – olvasható a mi-
niszterelnök köszöntésében.

Farkas Bertalan az MTI-nek felidézte: 2015-ben
Magyarország az Európai Űrügynökség rendes tagja
lett, s ezzel az űrkutatással és űrtevékenységgel foglal-
kozók lehetőséget kaptak arra, hogy részesei lehesse-
nek egy nemzetközi, békés célú űrkutatásnak.

A jövő év eseményei közül felhívta a figyelmet a
Nemzetközi Űrhajósszövetség jövő évi kongresszu-
sára, amelyet Magyarországon rendeznek majd ősszel,
mintegy 100 űrhajós részvételével, emellett 2020-ban
lesz űrrepülésének 40. évfordulója is. Ezzel kapcsolato-
san kifejtette, hogy szeretne részt venni a második ma-
gyar űrhajós felkészítésében, átadná szakmai tudását.
Felidézte, hogy azok a műszerek, amelyeket felvitt az
űrbe 1980-ban, ma is léteznek, és a gyakorlati életben
dolgoznak velük. A Pille dozimétert például ő vitte ma-
gával először az űrbe, s ennek továbbfejlesztett változa-
tai most is a nemzetközi űrállomáson találhatók. (MTI)

Farkas Bertalant köszöntötték a Parlamentben
70. születésnapja alkalmából

A magyarországi felszíni vizekben minden
élőlénycsoportból találhatók jövevényfajok,
és a közeljövőben is több ilyen faj megjele-
nése várható – erről Lukács Balázs András, az
MTA Ökológiai Kutatóközpont Duna-kutató
Intézet (DKI) Tisza-kutatócsoportjának tudo-
mányos főmunkatársa beszélt az M1 aktuális
csatorna műsorában hétfőn.

A biológiai invázió során egy területen új fajok je-
lennek meg más országból vagy földrészről, amelyek
később dominánssá válhatnak, és felboríthatják a kör-
nyezet egyensúlyát – hangzott el a műsorban.

Az inváziós fajok túlnyomó többsége az emberi te-
vékenység hatására jelenik meg – mondta el Lukács
Balázs András, a folyamatot magyarázva. A kutató a

legfőbb terjesztők között említette a globális kereske-
delmet és a turizmust. A fajok kisebb százaléka pedig
természetes vektorokon, főként a madarak bélcsator-
nájában túlélve érkezik – tette hozzá.

A kutató hangsúlyozta: a biológiai invázió szorosan
összefügg a klímaváltozással is. A globális felmele-
gedéssel szubtrópusi, trópusi fajok jelennek meg az
országban. Mint mondta, az idegen fajok megtelepe-
dését az is segíti, hogy élőhelyeinket „túlhasználjuk”,
felszíni vizeink túlnyomó többsége meg van „boly-
gatva”.

Kérdésre reagálva beszélt arról, hogy egy inváziós
faj megjelenése következtében csökkenhet például a
terméshozam. Ugyanakkor, mint mondta, pozitív ha-
tása is lehet a jövevényfajok megjelenésének. (MTI)

A magyarországi vizekben minden 
élőlénycsoportból találhatók jövevényfajok
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Nyitrai Zsolt miniszterelnöki megbízott (j)  felköszöntötte 70. születésnapja alkalmából Farkas Berta-
lant, az első magyar űrhajóst, űrkutatót (b) az Országházban                         Fotó: MTI/Bruzák Noémi

Fotó: Mózes Edith



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.)
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Lőgyakorlatok éles lőszerrel
a marosszentgyörgyi 

lőtéren
A 2019. augusztus 6–9. közötti időszakban 8 és 20 óra között a

marosszentgyörgyi lőtéren lőgyakorlatokat tartanak, amelyek
során éles lőszert használnak a honvédelmi, közrendi és nemzet-
biztonsági rendszer intézményeinek Maros megyei egységei.

Felkérjük a térség lakosságát, hogy ez időszakban kerülje el a
lőtér környékét, mert fennáll a testi sérülés vagy akár az elhalálo-
zás veszélye is. Ellenkező esetben a Honvédelmi Minisztérium nem
vállal semmilyen felelősséget.

A 2019. augusztus 2-i 368-as számú átirat kivonata, kibocsátó:
marosvásárhelyi 01010 katonai egység 

Sürgősségi esetekért felelős önkéntes szolgálat, 
Marosvásárhely

A lakossági riasztórendszer 
tesztelése 

Mivel tájékoztatni kell a lakosságot a sajátos akusztikus riasztási jelzésekről, és közös keretrendszert kell
kidolgozni a lakossági (nyilvános) riasztórendszer ellenőrzésére, a katasztrófavédelmi felügyelőség havonta,
minden hónap első szerdai munkanapján teszteli a települések riasztórendszereit.

Eszerint 2019. augusztus 7-én délelőtt 10 és 11 óra között Marosvásárhelyen 
TESZTELIK A LAKOSSÁGI RIASZTÓRENDSZERT.
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a fent említett időintervallumban egyidejűleg működésbe hozzák Ma-

rosvásárhely megyei jogú város központi riasztórendszerét, valamint a település vállalkozásainak szirénáit,
és bevezetik az egyik akusztikus riasztási jelzést. 

AKUSZTIKUS RIASZTÁSI JELZÉSEK

Dr. Dorin Florea polgármester

Polgárvédelmi 
helyzetek (jelzés) 

Időtartam Jelentése

Légiriadó-előzetes 3, egyenként 32 másodperces
hangjelzés (impulzus) 12 másod-
perces szünetekkel 

A lakosság előzetes figyelmeztetése légitáma-
dás bekövetkeztének lehetőségére a város (léte-
sítmény) területén

Légiriadó 15, egyenként 4 másodperces
hangjelzés (impulzus) 4 másod-
perces szünetekkel 

A lakosság figyelmeztetése légitámadás bekö-
vetkeztének azonnali veszélyére a város (léte-
sítmény) területén

Katasztrófariadó 5, egyenként 16 másodperces
hangjelzés (impulzus) 10 másod-
perces szünetekkel 

A lakosság tájékoztatása egy elkerülhetetlen ter-
mészeti, technológiai vagy biológiai katasztrófa
bekövetkeztéről vagy ennek veszélyéről

A riadó befejezése 2 percig tartó folytonos, egyenlő
hangerejű jelzés 

A lakosság tájékoztatása a veszély elmúltáról és
a tevékenységek folytatásának lehetőségéről



ADÁSVÉTEL

ELADÓ vastag gyertyán tűzifa. Tel.
0740-570-753, 0745-793-465. (15/3711)

VASTAG gyertyán tűzifa eladó. Tel.
0740-832-007. (6/3679)

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

ELADÓ tűzifa, 150 lej/méter. Tel.
0747-620-424. (11/3788-I)

TŰZIFA eladó. Tel. 0749-465-511,
0757-900-161. (10/3787-I)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0751-377-
347. (1/3790-I)

ELADÓ kemény tűzifa, 140 lej. Tel.
0758-290-241. (1/3750)

ELADÓ I. osztályú, I. emeleti, 3 szobás
tömbházlakás a Rozmarinului utcában. A
lakás rendbe van téve, két éve volt
felújítva. Ára: 61.000 euró, alkudható.
Tel. 0751-684-604. (3/3797)

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

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

MINDENFÉLE

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)

CSORDAPÁSZTORT keresek. Tel.
0753-641-888. (4/3780)

VÁLLALUNK bármilyen bádogos-
munkát, csatornajavítást, tetőkészítést
Lindab lemezzel, ácsmunkát, bármilyen
javítást. Tel. 0757-831-459. (1/3624)

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

MEGEMLÉKEZÉS

Öt év telt el, amióta drága Édes-
apám, özv. MARTON MIHÁLY, a
KMO énekkari művésze örökre
megpihent. Isten áldja meg nyu-
galmát szülőföldje csendjében!
Fájó szívvel, nagy szeretettel
őrzöm szép emlékét! Árvája, 
Melinda. (Sz.-I)

Úgy mentél el tőlünk, hogy bú-

csút sem mondtál, szeretnénk,

ha itt lennél velünk, mert a miénk

voltál. Szíve nemes volt, keze

dolgos, élete nehéz volt, álma le-

gyen nyugodt.

Fájó szívvel emlékezünk augusz-

tus 6-án a medvési születésű

VERES FERENCZ remeteszegi

lakosra halálának 8. évforduló-

ján. Szerető hozzátartozói: fe-

lesége, Ibolya, gyermekei:

Ibolya, Csaba, Ildikó, család-

jukkal együtt, unokái: Róbert,

Evelyn, Blanka. Emléke legyen

áldott, nyugalma csendes!

(7/3680)

ELHALÁLOZÁS

Fájdalommal, de Isten akaratá-
ban megnyugodva tudatjuk,
hogy a szeretett férj, apa, nagy-
apa, testvér, após, apatárs, rokon
és jó ismerős, a Bőrgyár volt 
dolgozója, 

RÉTI-FOGARASI FERENC 
életének 79. évében, rövid szen-
vedés után, augusztus 5-én el-
hunyt. Drága halottunk temetése
augusztus 7-én 13 órakor lesz
Marosszentkirályon, a templom-
kertben, református szertartás
szerint.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! 

Gyászoló szerettei. (-I)

Megrendülten búcsúzunk szere-
tett apatársunktól, 
RÉTI-FOGARASI  FERENCTŐL, 
aki folyó év augusztus 5-én el-
hunyt. Emlékét megőrizzük, nyu-
godalma legyen békés! 

Virág György és Virág Vera. (-I)

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

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

A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETő teljes körű
ellátást biztosít a segélyből (koporsó, szállítás, balzsamozás, temet-
kezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534.
(20875-I)

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

MAROSVÁSÁRHELYI ÉTTEREM RECEPCIÓS HÖLGY
MUNKATÁRSAT keres. Elvárások: empátia, rugalmasság. Részle-
tekért hívja a 0730-525-535-ös telefonszámot. (63919-I)

A TRIPLAST KFT. alkalmaz GÉPKEZELŐKET (operatori utilaj
rotoformare). Ajánlunk szakmai képzést, vonzó bérezési csomagot
és előléptetési lehetőséget. Az önéletrajzokat a Dózsa György utca
197. szám alatt, a cég titkárságán lehet benyújtani vagy e-mailben a
hr@triplast.ro címre elküldeni. További információ a 0742-147-717-
es telefonszámon. (63928-I)

A PVC-CSIZMÁKAT GYÁRTÓ VETA KFT. olasz nyelven be-
szélő GYÁRTÁSVEZETŐT alkalmaz. Vonzó fizetést és ételjegyeket
biztosítunk. Tel. 0788-481-753. (21480-I)
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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)

ÉRTESÍTÉS
A MAROSSZENTANNAI MUREŞUL MEZŐGAZDASÁGI TÁRSASÁG,
amelynek bírósági felszámolása a Maros Megyei Speciális
Bíróságon folyik, az 1032/1371/2014. számú dossziéban,
MOLDOVAN RAUL BÍRÓSÁGI FELSZÁMOLÓ által – amelynek
székhelye Marosvásárhelyen, a Dózsa György utca 38. szám alatt
található, 1-es lakrész –, ÉRTESÍTI az összes alapító tagját (93),
hogy vegyen részt a 2019. augusztus 26-án 12 órai kezdettel
megtartandó rendkívüli közgyűlésen, az Alapszabályzat 34-től 41-ig
terjedő cikkelyei értelmében. A rendkívüli közgyűlést
Marosszentannán, a Fő úton található LA CRISTI
ÉLELMISZERBOLT emeletén fogják megtartani.
Abban az esetben, ha az Alapszabályzat 38-as cikkelye által  előírt
kvórum nem teljesül, az 1991-es 36-os számú törvény 56-os
cikkelye értelmében a rendkívüli közgyűlést újra összehívják 2019.
augusztus 29-re ugyanabban az órában és ugyanazon a helyen.
Ekkor a határozatokat a jelenlevők egyszerű többségével fogják
meghozni.
A rendkívüli közgyűlés napirendi pontjai a következők:

a) a társaság tagsága jelenlegi összetételének megálla-
pítása a tagság megszűnése különféle okainak  eredményeként
(elhalálozás, a földterület eladása, visszavonási kérelmek stb.)

b) azon személy/ személyek megállapítása, akik elvégzik a
társaság jelenlegi tagjainak  a Marosvásárhelyi Bíróságon történő
nyilvántartásba vételéhez szükséges intézkedéseket, eljárásokat;

c) az Alapszabályzat 28-as cikkelye által szabályozott
kategóriákba tartozó társult személyek kizárásáról szóló határozat
elfogadása;

d) egy olyan határozat elfogadása, amely lehetséges új
tagok befogadását szabályozza;

e) egyebek. (63930)

Az Ingatlan- és Piackezelő
Kft. 

tudatja a marosvásárhelyi közpiacokat látogató polgárokkal, hogy
2019. AUGUSZTUS 10-TőL KEZDVE miNdeN 
szombaToN 7 ÉS 15 ÓRA KÖZÖTT a Călăraşi utca 107. szám
alatti ÓCSKAPIAC területén ZÖLDSÉG- ÉS GYÜMÖLCS-
PIAC FOG MűKÖDNI, kizárólag Maros megyei mezőgazdasági
termelők részére, akik itt árulhatják idénytermékeiket.

Bővebb felvilágosítás a társaság Cuza Vodă utca 89. szám alatti
székhelyén vagy a 0265-250-225-ös telefonszámon.

A vezetőség

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények,

reklámok tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!

Mély fájdalommal a lelkünk-
ben tudatjuk, hogy szeretett
édesanyánk, 

LATEŞ IRINA 
79 éves korában felemelke-
dett az angyalok közé. Drága
halottunk földi maradványait
a marosvásárhelyi központi
temető ravatalozójában rava-
taloztuk fel, temetési szertar-
tása 2019. augusztus 7-én,
szerdán 13 órakor lesz. Isten
nyugtassa békében! 
Fiai: Ovidiu és Noni család-
jukkal együtt. (5/3799-I) 

FONTOS  TELEFONSZÁMOK
• Romtelecom-tudakozó

- információ - 118-932
- általános - 118-800

• Központosított ügyelet 
(Rendőrség, Tűzoltóság, SMURD, 
Csendőrség, Mentőállomás): 112
• Rendőrség - 0265/202-305  
• SMURD (betegekkel 
kapcsolatos információk) - 0265/210-110
• Sürgősségi szolgálat:

- gyermekeknek - 0265/210-177
• Optika-Optofarm   - 0265/212-304

- 0265/312 436
- 0265/250-120
- 0265/263 351 

• Optolens szemsebészet - 0265/263-351
•  Marmed - 0265/250-344

járóbeteg-rendelő: - 0756-468-658
- 0729-024-380

Labor - 0751-114-307
e-mail: marmed@marmed.ro,

www.marmed.ro
• Dora Optics - 0733-553-976
• Dora Medicals - 0265/212-971
• Radiológia, echográfia
Dr.  Jeremiás István - 0265/222- 446

•  Lézerakupunktúra - 0722-885-851
• Emma vendéglő, - 0740-083-077
hidegtálak készítése - 0365/404-664

• Prefektúra - 0265/266-801
• RDS–RCS - 0365/400-401

- 0365/400-404
• Áramszolgáltató vállalat - 0800-801-929
- vidék - 0265/269-667

• Delgaz Grid - 0265/200-928
- 0800/800 928

• Aquaserv:
- hideg víz-csatorna - 0265/215-702 
- közönségszolgálat - 0265/208-888
- központ - 0265/208-800

- 08008 208-888

• Fogyasztóvédelmi hivatal - 0265/254-625
• Vasútállomás - 0265/236-284
• Távolsági buszállomás - 0265/237-774
• Vili Kft.: temetkezés, segélyintézés 
(0-24 óra), professzionális balzsamozás
Nemzetközi halottszállítás - 0265/215-119 

- 0744-282-710
• Alkony Kft. temetkezés (24 ó.) - 0265/263-865
koporsók, kellékek, - 0745-606-215  
koszorúk - 0745-606-269 
és halottszállítás - 0758-047-604
• Melinda temetkezés - 0741-615-661
Oneşti tér 12. sz., a Litoral mögött,
teljes körű szolgáltatás - 0740-263-907

- 0265/311-862
• Maros megyei RMDSZ - 0265/264-442

- 0265/262-907
• Thomas Hux sofőriskola - 0741-235-239, 

- 0365/882-842
• Üveg-tükör szerelése, 
házhoz szállítás - 0265/248-430

Utazási irodák
- MAORI turisztikai iroda - 0365/440-528

www.maori.ro        e-mail: info@maori.ro
- Transervice - 0265/216-242
- World  Travel Shop - 0265/216-768

turisztikai iroda - 0265/269-900
- Bálint-Trans - 0745-611-999

9–17 ó. - 0265/255-092
- Intertours - 0265/264-011
Royal GTS - 0265/269-308

0731-898-989
Hu 0036-306-053-753

- Family Holiday - 0365/449-833,
- 0749-922-887

-Thomas Hux utazási iroda - 0365/882-842
- 0772-068-684

Méltányos reklámdíj fejében 
állandó szereplője lehet

a FONTOS TELEFONSZÁMOK rovatnak. 
Várjuk jelentkezését  

a 0265/268 854-es telefonon.

Közlemény
A helyi tanács 2019. évi 93-

as, a parkolás felügyeletére vo-
natkozó határozata értel-
mében augusztus 12-étől a Pi-
ackezelő Kft. veszi át a parko-
lással kapcsolatos teendőket
Marosvásárhelyen.

Bérleteket a Cuza Vodă utca
89. szám alatti napipiacon hét-
főtől csütörtökig 8–15 óra,
pénteken 8-13.30 óra között
lehet váltani.

Parkolójegyeket a városi pi-
acok irodáiban, illetve a követ-
kező helyeken lehet vásárolni:

– Locativ Rt., Bartók Béla
utca 2A

– Administraţie şi Turism
Kft., Grigorescu utca 19. szám

– Siletina-jegyirodák
– a Győzelem tér 19. szám

alatti újságosstand (a Telekom
mellett)

– vegyesbolt, a Bábolna utca
21. szám alatt

– Orizont bár, Vár sétány
12/A

– elektromossági szaküzlet,
Köztársaság tér 14. szám 

– másolóiroda, Bolyai utca
29. szám (a Bradului utcai sar-
kon)

Augusztus 12-től minden,
parkolással kapcsolatos tudni-
való az igazgatóság webolda-
lán található meg. 

A parkolóőrök naponta fog-
ják ellenőrizni a szabályok 
betartását. 

A vezetőség 
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Vakációs könyvajánló 
Eljött a nyaralások ideje, amikor a vízparti napozások alkalmával talán több idő és kedv akad az olvasásra.

Az uborkaszezonban ez hasznos és élvezetes időtöltés lehet. Ebből az alkalomból felhívjuk a figyelmet
Kovács Levente három regényére, melyeket még meg lehet vásárolni a Gutenberg könyvesüzletekben. Az
És jött az aranykorban a kommunizmus idején zajló, a kultúrába, a családi életbe, akár a szexuális kapcso-
latokba is befurakodó manipulációk gyakran tragikus fejleményeit lehet követni. a megoldás című regény
a terrorizmus bizonyos torzulásaiból, a maffia és a prostitúció összefonódásából kikerekedő izgalmas és ka-
landos történet, a nimfa mosolya a fantasy világába visz, egy lehetséges párhuzamos dimenzió és a földi
életünk közötti kapcsolat felvételének eshetőségeit vizsgáló izgalmas kalandregény.

Gutenberg könyvesbolt: 
Marosvásárhely, Rózsák tere 57. szám, telefon: 0752-032-950

www.gutenbergkonyvesboltmarosvasarhely.ro


