2018. július 20., péntek
LXX. évfolyam
163. (19948.) sz.
Ára: 2 lej
(előfizetőknek 1,13 lej)

Kincsekre bukkantak a marosszentgyörgyi erdőben

Középkori matricák és ötvöskellékek
Vandálok
a pihenőhelyeken

Nem újdonság az országban, hogy az
útszéli pihenőhelyekről bútorzati elemek, asztalok, padok, szemétkosarak
tűnnek el az éj leple alatt. A rongálókat
általában nem sikerül kézre keríteni,
de azokat sem, akik illetéktelenül
hagyják úton-útfélen a lomot és hulladékot.

____________2.
Lovas
Románia-kupa

A hét végén a Romsilva Sziget utcai
lóversenypályáján tartják az intézmény és a sportági szakszövetség
közös szervezésében a Romániakupát.

Nagyon értékes XIV. századi, hazai viszonylatban egyedi régészeti leletegyüttest mutatott be szerdán Soós
Zoltán, a Maros Megyei Múzeum igazgatója, Sófalvi Szabolcs, Marosszentgyörgy
polgármestere és Sabău Emil, aki a marosszentgyörgyi erdőben bukkant rá a
régészeti kincsekre. A Maros Megyei
Múzeumban bemutatott középkori tárgyak eredetét szakemberek állapítják
majd meg.

Mezey Sarolta

A megtaláló
törvényesen és becsületesen járt el
Az április 30-án felfedezett tárgyak egy
aranyműves, illetve egy feltehetően ötvösmester műhelyéhez és készletéhez tartozó eszközök: matricák, szerszámok és néhány olyan
tárgy, amelyet ebben a műhelyben állíthattak
elő. Ezeket egy olyan személy rejthette el a
Szászrégen – Marosszentgyörgy – Jedd – Segesvár közötti régi úton, aki valamilyen okból
kifolyólag nem tért vissza, s a tárgyak a földbe
ásva maradtak évszázadokon át. Sabău Emil

Fotó: Nagy Tibor

szatmári útépítő mérnök a tárgyakat a föld alatt
20-30 cm-es mélységben detektorral találta
meg.
Sófalvi Szabolcs polgármester, miután ismertette a feltárás történetét, elmondta: – Polgármesterként
büszke
vagyok,
hiszen
községünknek nem csak jelene és jövője van,
hanem gazdag múltja is. Ugyanis az utóbbi
évek ásatásai során nagyon sok régészeti kincs
került a felszínre. Ezek a tárgyak hozzájárulnak
ahhoz, hogy a történelmünket hitelessé tegyék.
(Folytatás a 4. oldalon)

____________4.
Antalffy Endre –
egy nagy hatású,
de elfelejtett tudós

Nemcsak Nagy Imre örökítette meg
nagyszerű tusrajzával, de Izsák Márton, Marosvásárhely művészeti életének meghatározó alakja is igen jól
sikerült mellszobrot készített Antalffy
Endréről, mely a nagy tudós sírján, a
református temetőben áll, a Bolyaiak
sírja mellett.

____________5.

Fújják a gázlufit

Benedek István
Három évre korlátozná a kormány a belföldi kitermelésű földgázból származó energia árát. A hír elsőre jól hangzik, hiszen ki nem
szeretné, hogy olcsóbb legyen a gáz, csakhogy erről szó sem lesz
valójában, még ha el is fogadják ezt a csak cirkusznak jó kezdeményezést.
Amelynek margóján a pénzügyminiszter is mérgelődött egyet,
odaszólva az árakat emelő szolgáltatóknak. Ebből leghamarabb az
derül ki, hogy az illető nem egészen tudja, mi zajlik a kormánypalotában. Ugyanis a romániai gázpiac legnagyobb szolgáltatója állami tulajdonban van. Tehát az energiaügyi miniszterkollégának
kellett volna odaszólni, nem a tévékameráknak, ha ez a vállalat is
emeli az árakat, és nem végzi a vállalt beruházásokat. De azt sem
könnyű elsőre megérteni, miért jó az a kormánynak, ha a saját bevételeit készül nagyvonalúan csökkenteni egy ilyen lépéssel most,
amikor minden fityingre szükségük van a nagy osztogató ígéretek
legalább részleges betartásához. Mert nem csak a legnagyobb gázvállalat van ám állami kézben, jelentős tulajdonrésze van az államnak a második legnagyobb piaci szereplőnél is, így majdnem a teljes
gázpiac nyereségének jelentős része az államkasszába kerül. És szó
sincs arról, hogy a szociálisan nehéz helyzetű fogyasztókon akarnának segíteni, hiszen így, ahogy a történetet előadják, az árcsökkentés ugyanúgy vonatkozna a teleormani bárókra, mint a
szomszédjukban élő kisnyugdíjasra.
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
5 óra 48 perckor,
lenyugszik
21 óra 7 perckor.
Az év 201. napja,
hátravan 164 nap.

Ma ILLÉS, holnap DÁNIEL
és DANIELLA napja.
DÁNIEL: héber eredetű, jelentése: Isten a bírám. A kereszténység felvétele előtt a magyarságnak
volt egy Dan személyneve, mely
később összeolvadt a Dániel névvel.
DANIELLA: a Dániel női változata.

VALUTAÁRFOLYAM

IDŐJÁRÁS

BNR – 2018. július 19.

Felhőátvonulások, helyenként záporeső
Hőmérséklet:
max. 260C
min. 140C

1 EUR

4,6549

1 USD

100 HUF

1 g ARANY

4,0128

1,4325

156,9985

A csütörtöki lottóhúzás nyerőszámai

31, 8, 28, 22, 40 + 7
19, 12, 21, 39, 1, 23
23, 49, 5, 2, 41, 16

NOROC PLUS: 675590

SUPER NOROC: 381196
NOROC: 3819046

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.

Hulladéklerakó az út mentén

Vandálok a pihenőhelyeken

Nem újdonság az országban, hogy az útszéli pihenőhelyekről bútorzati elemek, asztalok, padok,
szemétkosarak tűnnek el az éj leple alatt. A rongálókat általában nem sikerül kézre keríteni, de
azokat sem, akik illetéktelenül hagyják úton-útfélen a lomot és hulladékot.

Szer Pálosy Piroska

Tavasz óta a Közúti Infrastruktúráért Felelős Országos
Társaság az országutak forgalmasabb szakaszain kialakított
pihenőhelyekre asztalokat és padokat szereltetett.
Maros megyében huszonnégy nagyobb pihenőhelyet tettek ezáltal kényelmesebbé, civilizáltabb körülményeket kialakítva, ám valakik nemrég egyiket ezek közül
tönkretették. Három hete a Marosvásárhely–Ákosfalva közötti 13-as országúton a 159+400 kilométerkő melletti pihenőhelyre szereltek fel asztalt és padokat, amelyek
élettartama nem bizonyult túl hosszúnak. A minap egyiket
kivágták a betonaljzatból és elvitték, a másikat pedig alaposan megrongálták. „Mintegy hiánypótlásként” távolabb,
de ugyanazon az útszakaszon valaki a balavásári hegyen
az út mentén hagyta használt ülőgarnitúráját.
Amint Elekes Róbert, az országutakért felelős igazgatóság (CNAIR) szóvivője megkeresésünkre tájékoztatott,
nem első eset, hogy az útügy által felszerelt szemétládákat,
szabadtéri bútorzatot, épületelemeket ellopják vagy megrongálják. Az újrahasznosított műanyag palackból készült
tömör asztal és padok értéke hozzávetőleg négyezer lej. Az
anyagi kár mellett azonban a funkcionalitás hiánya is bosz-

szantó, mivel a járművekkel az országon, annak településein áthaladók pár percnyire nem pihenhetnek civilizált körülmények között, tiszta pihenőhelyen.
Arra a felvetésünkre, hogy helyenként az út menti pihenőhelyek szemetesek, a szóvivő elmondta, hogy rendszerint ellopják a szemétkosarakat, azok hiánya azonban nem
indokolja, hogy a pihenőhelyeken megálló autósok a földre
dobják a szemetet. Arra pedig nincs anyagi kerete a társaságnak, hogy megfigyelőkamerákkal őriztesse az útszéli
parkolóhelyeket.
Amint hangsúlyozta, minden hétfőn és pénteken rendszerint takarítják a pihenőhelyeket, épp azért, hogy a turisták hétvégén tisztán találják, hétfőn pedig az általuk ott
hagyott szemetet gyűjtik össze. Az országúttól hét méter
szélességű szakasz még az igazgatóság ügykezelésébe tartozik, és főleg az erdő melletti területekről rengeteg hulladékot: építkezési anyagot, fürdőszobakagylót, foteleket,
ágyakat kell összegyűjtsenek. A szemétlerakás egyik példájaként a Brassó megyei Bogáti erdőben rendszeressé váló
takarítások szükségszerűségét említette. Feltételezhetőleg
egy zöldségkereskedő hordta oda ki a romlott zöldséget és
gyümölcsöt, de a műanyag ládákat is a helyszínen „felejtette”. A Buzău megyei kollégáik pedig egy régi koporsó
maradványait kellett elszállítsák az út menti erdőből. Ezek
ismeretében nem lehet azon sem csodálkozni, hogy egy-egy
megye parkolóiban és az útszélről ünnepek után hozzávetőleg két-három tonna hulladékot gyűjtenek össze az útügy
alkalmazottai. Az autópályákon pedig őrző-védő cég kell
őrizze a pihenőhelyeken lévő épületeket, egyébként szétszednék és használhatatlanná tennék azok berendezését.

Tel. 0742-828-647

Megyei hírek
Kirándulás

Az Erdélyi Magyar Baloldal kirándulást szervez július 28án, szombaton Bólya községbe, Nagyszebenbe és a Tündérvölgybe. Feliratkozni Marosvásárhelyen, a Dózsa
György utca 9. szám (I. emelet) alatti székházban hétfőtől
péntekig 9-11 óra között lehet. Érdeklődni a 0744-928.299es telefonszámon ugyanabban az időpontban.

Ferences biciklitúra

Július 21-én, szombaton 16 órától a Szent Ferenc Alapítvány csíksomlyói Szent István-udvarán, a Szék utca 152.
szám alatt regisztrálhatnak azok a kerékpárosok, akik
részt vesznek a XI. Ferences Biciklitúrán. Az érdeklődők a
0741-940-171-es telefonszámot hívhatják. A kerékpározók
vasárnap Csíksomlyó–Szováta között, hétfőn Szováta–
Szamosújvár, kedden Szamosújvár–Zsibó, szerdán
Zsibó–Kaplony, csütörtökön Kaplony–Máriapócs útvonalon
és vissza tekernek, majd pénteken autóbusszal visszatérnek Csíksomlyóra.

Állati jó találkozások

Július 20-án, ma 10 órakor az állatkertbe, a hóbagolyröpdéhez találkozóra hívják az érdeklődő gyerekeket, hogy a
szakemberek megismertessék velük a rovarokat. Részletes tájékoztatás a 0746-799 057-es telefonszámon.

Angoltábor

Az Outward Bound angol outdoor tábort szervez a nyári
vakációban, augusztus 6-12. között, 11-13 éves gyerekek
számára. A táborba középhaladó angolosok jelentkezését
várják, akik fejleszteni szeretnék nyelvtudásukat. A program tevékenységei: interaktív játékok és gyakorlatok, tájékozódás iránytű és térkép segítségével, hegyi túrák,
kötélkerti tevékenységek. A programot hazai és külföldi oktatók vezetik élménypedagógiai módszerek alkalmazásával. A hangsúlyt arra helyezik, hogy a gyerekek merjenek
beszélni, nem arra, hogy magoljanak. Érdeklődni és iratkozni augusztus 3-ig az info@outwardbound.ro címen
vagy a 0769-224-290, 0365-407-673-as telefonszámokon
lehet.

30 nap előzetes fenyegetésért

Július 17-én a rendőrök azonosítottak egy 39 éves férfit,
aki június folyamán 800 lejt adott kölcsön egy személynek.
Az adós nem tudott fizetni, ezért a kölcsönző a pénz viszszaszerzése érdekében közvetlenül és a közösségi oldalakon is megfenyegette őt és a családját. A zsarolással
vádolt személynél házkutatást tartottak, a rendőrök négy
mobiltelefont koboztak el tőle. Előbb 24 órás, majd 30
napos elfogatási parancsot bocsátottak ki a nevére.
Hírszerkesztő: Mezey Sarolta

Fotó: Elekes Róbert, CNAIR

Tizenhárman sérültek meg Kerelőszentpálon egy munkásbuszban

A Maros Megyei Katasztrófavédelmi Felügyelőség (ISU)
közlése szerint tizenhárom személy sérült meg műszaki
meghibásodás miatt csütörtök reggel Kerelőszentpálon egy
munkásokat szállító autóbuszban. A baleset úgy következett
be, hogy a motor hűtését ellátó egyik vezeték elszakadt, és
az ebből kifolyó forró víz az utastérbe került. A jármű 30

RENDEZVÉNYEK

Találkozó és évfordulós ünnepség

Július 21-én, szombaton kerül sor Ádámoson az V. egyházköri találkozóra, másnap az unitárius templom fennállásának 500. évfordulóját ünneplik. A szombati szabadtéri
rendezvény a községközpont általános iskolájának az udvarán zajlik 9 órai kezdettel. Az évfordulós megemlékezés
13 órakor kezdődik ünnepi istentisztelettel és úrvacsoraosztással, amit kopjafaavatás és szeretetvendégség
követ.

Székesi falunap

Július 21-én, szombaton 10 órától lovas futtatással kezdődik a rendezvény, 12 órától gyermekprogramok lesznek,
amit a holland testvértelepülésről érkező vendégek szerveznek. Délután 4 órától lóügyességi verseny és ló-lovas

utasából 11-en elsőfokú, ketten másodfokú égési sérüléseket
szenvedtek. Az ISU közlése szerint a sérülteket a SMURD
rohammentő szolgálat két mentőautójával, a megyei mentőszolgálat két mentőautójával, és más, sérültek szállítására
alkalmas járművel szállították kórházba, egy munkás pedig
maga ment be orvosi ellátásra. (Mediafax)

szépségverseny lesz. Fellép a székelykáli és a vajdaszentiványi tánccsoport, Syntia és a Székely góbé kabaré. A
rendezvény tűzijátékkal és szórakoztató zenével ér véget.
Vasárnap fél 11-től ünnepi istentisztelet a református templomban, 13 órától katolikus búcsús szentmise lesz.

Székely-mezőségi népzeneés néptánctábor

Július 25–29. között zajlik Mezőbergenyében a székelymezőségi népzene- és néptánctábor. A táborban lesz néptáncoktatás – mezőbándi és mezőkölpényi táncokat
tanítanak naponta 10 és 16 órától –, népdaloktatás, élő
zene, előadás és táncház. Az esemény rendkívüli, hiszen
a Magyar Művészeti Akadémia Népművészeti Tagozatának negyventagú küldöttsége a faluban tartja kihelyezett
ülését. A tábort a Kincsásó Egyesület szervezi, főtámogatója a Mezőbergenyei Református Egyházközség és a Domino Construct Expert.
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Románia és Ausztria látja el a következő három évben
az EU Duna Régió Stratégiájának titkársági feladatait

Ausztriával partnerségben Románia veszi át hároméves időtartamra az EU Duna Régió Stratégiája titkársági feladatait – közölte az Agerpres
hírügynökséggel csütörtökön a külügyminisztérium.

A tárca arról tájékoztatott, hogy Románia szerdán, a Duna
Transznacionális Program Monitoring Bizottságának, valamint az EU Duna Régió Stratégiája tagországainak együttes
ülésén, a horvátországi Splitben megbízást kapott Ausztriával
együtt, hogy a vegye át a SUERD titkárságát.
A külügyi tárca leszögezi, hogy egyhangúlag fogadták el a
SUERD titkárságának újbóli megalapítására vonatkozó osztrák–román közös projektet, és Románia jelölését erre a tisztségre a külügyminisztérium által koordinált tárcaközi

munkacsoport kezdeményezte. Románia és Ausztria a Duna
Régió Stratégia tagállamaiként az együttműködés megszilárdítását szorgalmazzák, ez is indokolja a SUERD-titkársággal
járó feladatok közös, partneri együttműködésben történő ellátását a következő három évben – teszi hozzá a közlemény.
Az intézménynek Bukarestben és Bécsben lesz egy-egy irodája. Románia az EU Duna Régió Stratégiájának elnöki tisztségét 2018. november elsején vesz át egyéves időtartamra.
Az Európai Unió Duna Régió Stratégiájában 14 állam vesz
részt, 9 EU-tagállam (Ausztria, Bulgária, Csehország, Horvátország, Magyarország, Németország, Szlovákia, Szlovénia,
Románia),
és
5,
EU-n
kívüli
ország
(Bosznia-Hercegovina, Moldovai Köztársaság, Montenegró,
Szerbia, Ukrajna). (Agerpres)

Újraindítja Romániának és Bulgáriának szóló adásait
a Szabad Európa Rádió

Egy évtizedes szünet után idén újraindítja Romániának, illetve Bulgáriának szóló híradásait a Szabad
Európa Rádió (SZER), a két ország médiakínálatának „erősítése” érdekében – jelentette be a SZER az
Agerpres hírügynökség csütörtöki beszámolója szerint.

A SZER erről szóló közleménye felidézte, hogy nemcsak
kínálatbővítésről, hanem visszatérésről van szó, hiszen – az
Egyesült Államok törvényhozása által felajánlott pénzalapból
működő – intézmény korábban is jelen volt a két kelet-európai
országban: Bulgáriának szánt adásait 2004-ben, a Romániának
szóló adást pedig 2008-ban szüntette be a két ország európai
uniós csatlakozása kapcsán.
„Reméljük, hogy szolgáltatásunk, amelyben helyi újságírókra támaszkodunk, hozzájárul majd a szabad sajtó fejlődéséhez, a demokrácia értékeinek és intézményeinek
népszerűsítéséhez, és információkkal igazolja, hogy e két országnak a NATO-ban, Európai Unióban és más nyugati intézményekben van a helye” – idézte a hírforrás Thomas Kentet,
a SZER elnökét.

A SZER közleménye szerint a civil társadalom és sajtó képviselői, illetve kormányzati hivatalnokok mindkét országban
aggasztónak tartják a félretájékoztatást, korrupciót és társadalmi megosztottságot, amely szerintük a politikai berendezkedést veszélyezteti. A hamis hírek leleplezése és a közéleti
szerepvállalást bátorító projektek erősítése érdekében a SZER
2018 decemberétől román és bolgár nyelvű jelentéseket és
elemzéseket fog készíteni, helyi médiumokkal együttműködve. A SZER a közlemény szerint jelenleg is „mélyen elkötelezett” a Balkán térsége iránt, Bosznia-Hercegovinában,
Koszovóban, Macedóniában, Montenegróban és Szerbiában
is irodát működtet, és nagyon népszerű a Moldovai Köztársaság számára sugárzott román nyelvű adása.
„A SZER és a Radio Liberty helyi tudósítók közreműködésével 20 ország 26 millió hallgatója számára 25 nyelven szolgáltat korrekt információkat és híreket, olyan térségekben,
ahol a média még fejletlen, vagy szabadságát korlátozzák, az
általa közzétett videókat pedig 1,5 milliárd néző töltötte le a
Facebook-ról vagy YouTube-ról 2017-ben” – idézte az
Agerpres a SZER közleményét. (MTI)

Megbüntették a Google-t
a versenyszabályok megsértése okán

Margrethe Vestager uniós versenyjogi biztos arról számolt
be, hogy a Google, a domináns piaci pozíciójával visszaélve,
gyakorlatilag arra kényszerítette a nagyobb mobilgyártókat,
hogy saját böngészőjét és keresőjét telepítsék előzetesen az
eszközeikre, így korlátozva a versenytársakat. A társaságnak
90 napon belül fel kell hagynia jogsértő magatartásával, máskülönben kényszerítő bírságot kell fizetnie, amely elérheti a
Google anyavállalata, az Alphabet átlagos napi globális forgalmának 5 százalékát – írta közleményében a bizottság. A
brüsszeli testület kifogásolta, hogy a Google az alkalmazásboltja, a Play Store engedélyezési feltételeként előírta a gyártók számára saját keresőjének és böngészőjének előzetes
telepítését, valamint hogy kifizetéseket tett egyes nagyobb
gyártók és mobilhálózat-üzemeltetők számára azzal a feltétel-

lel, hogy eszközeikre előre kizárólag a cég keresőszolgáltatását installálják.
Kiemelték emellett: a Google megakadályozta a saját alkalmazásait előzetesen telepíteni kívánó gyártókat abban, hogy
akár csak egyetlen versengő, az Androidnak a Google által
jóvá nem hagyott alternatív változatán működő intelligens mobileszközt is értékesíthessenek.
A Google később bejelentette: fellebbezni fognak a bírság
ellen, mert nem értenek egyet a 2015-ben indított vizsgálatot
lezáró döntéssel. „Az élénk ökoszisztéma, a gyors innováció
és az alacsonyabb árak klasszikus jellemzői az erős versenynek” – vélekedett Al Verney szóvivő. A vállalatnak hatvan
napja van arra, hogy fellebbezést nyújtson be.
Az EU tavaly 2,4 milliárd euróra bírságolta a Google-t egy
másik ügyben, amiért a cég visszaélt a keresőszolgáltatások
piacán élvezett fölényével azzal, hogy saját ár-összehasonlító
szolgáltatásait előrébb, a versenytársakét pedig hátrébb sorolta
a találatok között. A vállalat ellen emellett az AdSense hirdetési platform miatt is vizsgálatot folytat az uniós versenyhatóság. (MTI)

Válaszintézkedéseket készít elő az Európai Unió arra az
esetre, ha Donald Trump elnök fenyegetésének megfelelően
az Egyesült Államok védővámokkal sújtaná a gépjárművek
és autóalkatrészek importját – jelentette ki Cecilia Malmström uniós kereskedelmi biztos csütörtökön Brüsszelben.
„Az EU nem akarja fokozni a helyzetet, de ez esetben nem
maradna más lehetőségünk” – szögezte le Malmström, súlyos aggodalmát fejezve ki amiatt, hogy az amerikai kereskedelmi minisztérium májusban vizsgálatot indított annak
felderítésére, nem jelent-e nemzetbiztonsági kockázatot a
nagymértékű jármű- és alkatrészimport. Ilyen vizsgálat
előzte meg az acél- és alumíniumárukra kivetett importvámok elrendelését is.
Az uniós biztos ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a kettő nem
említhető egy lapon, az újabb korlátozásoknak „katasztrofális”
következményei lennének, mivel az EU acélt és alumíniumot
6,4 milliárd, gépjárműveket és autóalkatrészeket viszont több
mint 50 milliárd euró értékben exportált tavaly az Egyesült
Államokba. Malmström kiemelte: az acél és alumínium piacán
legalább valóban és tagadhatatlanul problémás a helyzet a glo-

bális túltermelés miatt, amelynek Kína a gyökere, a járművek
esetén azonban nincs szó ilyesmiről. Az Egyesült Államok autóipari szektora „egészséges”, kivitele jelentősen nőtt az elmúlt évtizedben, és fontos megjegyezni azt is, hogy az
amerikai autógyártók nem kérték beavatkozásra a kormányzatot, ahogyan a szakszervezetek, az autókereskedők és a kereskedelmi kamara sem – közölte. „És hogy miért? Mert az
amerikai gépjárműipar is szorosan integrálódott a globális ellátási láncokba, ezek megszakítása pedig a termelés, a beruházások és a foglalkoztatottság csökkenését eredményezné az
Egyesült Államokban is” – tette hozzá. „Az autóipari védővámok tehát sem nem kívánatosak, sem nem indokoltak” – fogalmazott.
Malmström végezetül reményét fejezte ki, hogy az Európai
Bizottság elnökének jövő heti washingtoni látogatásán sikerül
enyhíteni a feszültséget a felek között, a brüsszeli testület
ugyanakkor előkészít egy listát azon termékekről, amelyeket
– szükség esetén – ellenintézkedésként büntetővámokkal sújtana. Egyelőre nem tudni, hogy ez a lista milyen termékeket
tartalmazhat. (MTI)

Rekordösszegű, 4,34 milliárd eurós büntetést szabott ki a Google-re szerdán az Európai Bizottság,
amiért az amerikai internetes óriásvállalat visszaélt
erőfölényével az Android operációs rendszert használó okostelefonokon és tableteken. A Google bejelentette: fellebbezni fog a bírság ellen.

Az EU válaszintézkedéseket készít elő
az amerikai autóipari védővámok miatt
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Kötelező lesz elfogadni
a bankkártyás fizetést

Klaus Iohannis államfő kihirdette szerdán a bankkártyás fizetési mód elfogadását kötelezővé tevő törvényt, amely módosítja a modern fizetési
eszközökre vonatkozó, 2002/193-a kormányrendeletet – írja az államelnöki hivatal Agerpres hírügynökséghez eljuttatott közleménye. A törvényt június
20-án fogadta el a képviselőház plénuma. A tervezetet 226 képviselő támogatta, 48-an ellene szavaztak. A jogszabály szerint minden kis- és
nagykereskedelmi vállalatnak, amelynek éves üzleti
forgalma meghaladja az 50.000 eurónak megfelelő
lejt, kötelessége elfogadni a bankkártyás és hitelkártyás fizetéseket is POS-terminállal és/vagy más
megoldás révén. (Agerpres)

Módosul a vasúti menetrend

A magyarországi, Nagykáta – Tápiószele és Beretytyóújfalu – Biharkeresztes közötti pályajavítási munkálatok miatt július 21-e és augusztus 3-a között
módosul a nemzetközi vonatok menetrendje – tájékoztatott csütörtökön a CFR kolozsvári regionális
központja. A fenti időszakban az IR 366-os (Hargita)
Brassó – Biharkeresztes – Budapest szerelvény IR
1366-os számmal közlekedik majd a Brassó – Déda
– Marosvásárhely – Kolozsvár – Nagyvárad – Biharkeresztes – Érmihályfalva (indulás 19:10) – Nyírábrány – Budapest útvonalon. Visszafele a vonat IR
367-es helyett IR 1367-es számmal közlekedik,
12:45-kor lép be az országba Érmihályfalvánál és
2:07-kor ér célba Brassóban. (Agerpres)

A hitelgarancia-alapnál tartottak
házkutatást

Az Első otthon program hitelgarancia-alapjánál tart
házkutatást csütörtökön a legfőbb ügyészség – közölték az Agerpres hírügynökséggel ügyészségi források. Az idézett források szerint korrupció alapos
gyanújával 23 helyszínen, köztük közintézményekben, egyes alkalmazottak irodáiban és otthonaiban
tartanak házkutatást. A legfelsőbb ügyészség közleménye által megosztott gyanú szerint az érintett személyek pénzösszegeket szoktak kérni azért, hogy
sürgősen, a kérések regisztrációjától eltérő sorrendben végezzék el hivatali feladataikat. A források szerint nyolc személyt előállítottak, és mintegy 60 tanút
hallgattak ki. (Agerpres)

Visszavonták a katalán exelnök
elleni európai elfogatóparancsot

Visszavonta a Carles Puigdemont volt katalán elnök
elleni európai elfogatóparancsot a spanyol legfelsőbb bíróság csütörtökön. Döntésével Pablo Llarena
bíró lényegében elutasította, hogy Németország a
katalán függetlenségi vezetőt kizárólag közpénz hűtlen kezelése miatt adja ki Spanyolországnak, ahogy
arról a schleswig-holsteini felsőbíróság határozott
egy héttel ezelőtt. A német döntés azt jelentette: kiadatása esetén Carles Puigdemont kizárólag ebben
a vádpontban vonható felelősségre a spanyol bíróság előtt, lázadás bűncselekménye miatt viszont
nem. (MTI)

Fújják a gázlufit

(Folytatás az 1. oldalról)
Az egyik lehetséges magyarázat erre az ötletre az,
hogy nem árcsökkentést akarnak, hanem politikai muníciót. Mert erre a lépésre a brüsszeli bürokratáknál is
elgurulnak ám a tabletták, és lesz itt olyan oda-vissza
üzengetés, hogy tonnaszámra fogy majd a nyomdafesték. Az ilyen viták nem szoktak gyorsan lezajlani, de a
kormányzatnak bőven elég, ha csak egy évet tart a
hepaj, mert akkor két kampányban is lehet majd naphosszat sorosozni és vádaskodni, hogy íme, megint nem
hagyják őket, hogy elhozzák nekünk a Kánaánt. A másik
lehetséges, de kevésbé valószínű magyarázat pedig,
hogy tényleg szerettek volna valami jót cselekedni, csak
nincs elég hozzáértés a kivitelezéshez. Mert hogy lehet
rezsit csökkenteni, ha azt egy kormány tényleg akarja,
arra már egy portával nyugatabbra láttunk példát.
A regáti gázlufi első következménye az volt, hogy tegnap a gázszolgáltatók részvényeinek tőzsdén forgalomban levő része veszteni kezdett az értékéből. És nem
ennek a kezdeményezésnek a közvetlen hatására, de az
is kiderült, hogy a gáz fogyasztói ára várhatóan emelkedni fog jövő hónaptól. A valóságot nem lehet teleormani rendeletekkel felülírni.
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Középkori matricák és ötvöskellékek

(Folytatás az 1. oldalról)
Ez fontos, hiszen gyermekeinknek
is ismerniük kell a múltat, hogy a
jövőben eligazodhassanak. Aki
nem ismeri a történelmet, arra van
ítélve, hogy újraélje azt. Marosszentgyörgyön olyan középkori
tárgyakat találtak, amelyek Középés Kelet-Európában egyediek – fogalmazott a polgármester, és külön
kiemelte azt a becsületességet,
ahogyan a törvényes előírásoknak
megfelelően Sabău Emil építőmérnök eljárt. A tárgyakat szombaton
– a május elsejei hosszú hétvégén
– találta meg, s át is adta, nem rejtegette őket, hogy a későbbiekben
a feketepiacon értékesítse. Így nem
rejtegetett családi kinccsé, hanem
közkinccsé vált, törvényes úton került a hivatalba.
Ritkaság
ilyen sok tárgy egy helyen
Soós Zoltán múzeumigazgató
még aznap szemrevételezte a tárgyakat.
– Telefonon hívtak, a megtaláló
hangjából éreztem, különleges tárgyakról van szó. A régész meg a
szakember kíváncsisága arra sarkallt, hogy elmenjek megnézni a
leleteket. Nagy részük még nem
volt megtisztítva, föld volt rájuk
rakódva, alig látszottak. Amikor a
matricákat megpillantottam, tud-

tam, hogy egyedi darabokról van
szó. A romániai törvények előírják
a detektorok használatának a módját. Ha ezeket nem régészeti lelőhelyen használják, akkor az
engedélyek beszerzése után a
„kincskeresés” hobbiként űzhető.
Rengeteg ilyen engedélyt bocsátottak ki Romániában. Sabău Emil
törvényesen járt el, hiszen azonnal
értesítette a hatóságokat. Az aóátvétel után megkezdődött a tárgyak
megtisztítása és restaurálása. Ezután következik a tárgyak osztályozási procedúrája, ami azt
jelenti, hogy egy minisztériumi bizottság kincstári vagy gyűjteményi
darabbá minősíti ezeket. Jó néhány
közülük kincstári tárgy lesz. Tény,
hogy középkori lelőhelyeken ilyen
mennyiségben nagyon ritkán fordul elő ennyire értékes leletegyüttes. Azok az ötvösmesterek, akik
ezeket a tárgyakat készítették, nyugat-európai műhelyekben tanultak.
A fémötvözetből készült matricák
nagyon ritkák, a Magyar Nemzeti
Múzeumnak két, a zágrábi múzeumnak egy matrica van a birtokában, a most talált gyűjtemény
pedig öt matricát tartalmaz. A matricák mellett szerszámok is vannak: két olló, amivel a fémlemezt
vágták, egy fogó, több ezüsttörmelék, nyersanyagként használt
ezüsttömbök, ezüstgyűrűk, -kari-

kák és egy feszület. A középkori
matricákat ruházati kellékek,
díszek előállítására használták. A
matricák között vannak olyanok,
amelyeket zarándokjelvények készítésére használtak. Az egyik matricán például Szent Márk
oroszlánábrázolása, amelynek a
középkorban különös erőt tulajdonítottak. Az ezüst- vagy rézlemezre
applikált figurákat ruhára varrták,
hogy az ártó, rontó szándéktól, átkoktól, betegségektől megvédje az
embereket. A másik matricán Szent
Szerváciusz ábrázolása látható, aki
Erdélyben nem volt olyan népszerű. Ő a maastrichti zarándokhely szimbóluma.
Különös, hogy erdélyi kontextusban megjelenik ez a szimbólum,
hiszen Erdélyben csak egy – a keresztényszigeti – templom védő–
mondta
a
szentje
múzeumigazgató, és arra is kitért,
hogy a megtalálót a törvények értelmében pénzjutalom illeti, ezenfelül a kincstári tárgyak értékének
45 százaléka.
A tárgyakat ezután értékelik fel
a szakemberek. A titkos helyszínen
a közeljövőben a régészek leletfeltáró ásatást végeznek.
A Maros Megyei Múzeum a sajtónak bemutatott tárgyakat a jövő
évi Múzeumok éjszakáján mutatja
be a nagyközönségnek.

Lovas Románia-kupa

A hét végén a Romsilva Sziget utcai lóversenypályáján tartják az intézmény és a sportági szakszövetség közös szervezésében a Románia-kupát.
Ma 9–13 óra között díjlovaglás lesz, majd fogathajtó bemutató pónifogattal,
15–18 óra között pedig tereplovaglás következik. Holnap 9–13 óra között
díjugratásban versenyeznek, ezután lovas bemutatók és gyereklovagoltatás
színesíti a programot, 14–18 óra között ismét díjugratás és lovas vágta szerepel a versenyprogramban. Vasárnap 9–13 óra között díjlovaglás lesz, 14
órától pedig a lovastusa versenyszámmal zárul a verseny.

Hétvégi sportesemények
televíziós közvetítési rendje

Forrás: Clubul Hipic Romsilva Mureş

Július 20., péntek:
* 11.55 óra, M4 Sport, DigiSport 2, Telekom Sport 1: Forma–1 – Német
Nagydíj (1. szabadedzés)
* 13.30 óra, M4 Sport: Németország – Magyarország (férfi-vízilabdaEb)
* 15.55 óra, M4 Sport, DigiSport 3, Telekom Sport 1: Forma–1 – Német
Nagydíj (2. szabadedzés)
Július 21., szombat:
* 12.55 óra, M4 Sport, DigiSport 1, Telekom Sport 1: Forma–1 – Német
Nagydíj (3. szabadedzés)
* 16.00 óra, M4 Sport, DigiSport 1, Telekom Sport 1: Forma–1 – Német
Nagydíj (időmérő edzés)
* 18.00 óra, M4 Sport: Puskás Akadémia – Debrecen (OTP Bank Liga)
* 21.15 óra, M4 Sport: Vidi FC – Kisvárda (OTP Bank Liga)
Július 22., vasárnap:
* 12.00 óra, M4 Sport: Strandröplabda magyar bajnokság (női és férfi
döntő)
* 13.30 óra, DigiSport 2, Telekom Sport 1: Porsche Supercup Series
(futam)
* 16.00 óra, M4 Sport, DigiSport 1, Telekom Sport 1: Forma–1 – Német
Nagydíj (futam)
* 18.30 óra, M4 Sport: Ferencváros – DVTK (OTP Bank Liga)

A labdarúgó 1. liga 1. fordulójának
televíziós közvetítési rendje

Három évre korlátoznák a belföldön kitermelt
gázból származó energia árát

55 lejben korlátoznák 2021. június 30-ig egy
MWh belföldi földgázból származó energia
árát – legalábbis ez derül ki a pénzügyminisztérium honlapjára feltöltött határozattervezetből.

A rendelettervezet indoklása szerint a közbeavatkozásra azért van szükség, hogy meggátolják az árak
ellenőrizetlen emelkedését.
„A korrekt versenyhelyzet megőrzéséért és a gázár
ellenőrizetlen emelkedésének meggátolásáért a pénzügyminisztérium a gázár ellenőrzésének lehetőségét
fontolgatja. (…) Erre azért van szükség, mert 2017
áprilisa után, amikortól teljesen liberalizálták a földgáz árát, a lakosság egyre többet fizet. Az említett periódusban a drágulás 29,5%-os volt, és ez 2019
márciusára eléri a 33,75%-ot” – írja a jogszabály indoklásában.
Az intézkedésre azért is szükség van, mert a gázpiacot uraló két nagyvállalatnak együtt 95 százalékos
piaci részesedése van (a Romgaznak 48,88%, az
ÖMV Petromnak 46,08%).
A földgázpiacot 2017. április 1-jétől liberalizálták,
az árakat a kereslet-kínálat szabja meg.
A határozat indoklása rámutat: a hazai gáz átlagára
tavaly áprilistól megawattóránként 70,93 lejről 77,72
lejre nőtt, 2019 márciusára pedig eléri a 80,25 lejt.
Az előrejelzések szerint az importgáz ára 2019

márciusában 94,58 lej/MWh lesz. A román piacon hét
termelő, öt importőr, két raktározó és 87 elosztó van
jelen. Az országban 3,7 millió fogyasztó van rácsatlakozva a földgázhálózatra, amelyből 3,4 millió háztartás.
E. Teodorovici: A gázár maximálása kommunista
intézkedésnek tűnhet, de a konkurencia hiánya miatt
szükségszerű
A gázár maximálása első látásra kommunista intézkedésnek tűnhet, de a konkurencia hiánya miatt
szükségszerű, mert a szolgáltatók kényük-kedvük
szerint emelik az árakat – nyilatkozta csütörtökön
Eugen Teodorovici pénzügyminiszter, aki részt vett a
kis- és középvállalkozások fehér könyvének bemutatóján. „Egyesek azt mondják, hogy ez kommunista
gyakorlat. Valóban, első látásra úgy tűnhet, hiszen az
állam akarja szabályozni a piacot, ahelyett hogy teret
engedne a szabad versenynek. Melyik szabad versenynek? Két nagy szolgáltató van, amelyek felváltva
növelik az árakat. A vállalt beruházásoknak egyelőre
nyoma sincs, de az árak nőnek, a polgárok és a gazdaság pedig fizet. S akkor vannak, akik azonnal nekünk ugranak, mintha más országban élnének, hogy
ez kommunista gyakorlat. Nekem semmilyen közöm
nem volt a kommunizmushoz” – szögezte le Teodorovici. (Agerpres)

Július 20., péntek:
* 21.00 óra: Kolozsvári CFR – Botoşani FC
Július 21., szombat:
* 18.00 óra: Nagyszebeni Hermannstadt – Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK
* 21.00 óra: Gyurgyevói Astra – Bukaresti FCSB
Július 22., vasárnap:
* 18.00 óra: Konstancai Viitorul – Dunărea Călăraşi
* 21.00 óra: Bukaresti Dinamo – Voluntari FC
Július 23., hétfő:
* 18.00 óra: Medgyesi Gaz Metan – Concordia Chiajna
* 21.00 óra: USK Craiova – Jászvásári CSM Politehnica
Valamennyi mérkőzést élőben közvetíti a DigiSport, a Telekom Sport
és a Look TV/Plus.

Erős liberális pártot szeretne
a volt társelnök

Egy erős liberális pártot akarunk, ám ehhez sok mindenen
javítani kell – jelentette ki
szerdán este Vasile Blaga, a liberálisok egykori társelnöke,
miután több volt demokrataliberális vezetővel találkozott
a Nemzeti Liberális Párt (PNL)
székhelyén.

„Egy napirend nélküli baráti találkozóra került sor, amelyre nagyon sok régi harcostárs eljött.
Fontos nekünk ez a párt, fontos,
hogy mit ér el 2019-ben, fontos,
hogy jól szerepeljen az európai parlamenti választásokon, hogy megnyerje az államelnöki választásokat,
hisz látják (…), hogy a Szociáldemokrata Párt (PSD) állampártként
viselkedik, mi lenne, ha az államfőt
is ők adnák? Egy erős liberális pártot akarunk, ám ehhez nagyon sok
mindenen javítani kell” – fejtette ki
Blaga.

A volt társelnök nem mondott
konkrétumokat arról, hogy mik lennének azok, amiken javítani kellene. Blaga szerint a párton belüli
jobb kommunikációval „javulnának
a dolgok”.
A gyűlésre Ludovic Orban pártelnök nem kapott meghívót.
„Semmi furcsa sincs ebben, mindenki azzal találkozik, akivel akar.
Ha bejött volna, akkor sem történt
volna semmi. (…) Semmi rejtegetnivalónk nem volt, ha lett volna,
akkor erről nem a PNL székházában
tárgyalunk” – magyarázta Blaga.
Hozzátette: semmilyen pártfunkcióra nem tart igényt, és egyelőre
arról sem döntött, hogy vállalna-e
jelöltséget az európai parlamenti
választásokon.
A találkozón részt vett többek között Emil Boc, Gheorghe Flutur,
Anca Boagiu, Roberta Anastase és
Alexandru Pereş. (Agerpres)
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Antalffy Endre – egy nagy hatású, de elfelejtett tudós (II.)

Oláh-Gál Róbert
A 60 éve elhunyt Antalffy Endréről megemlékező írásunk első részében zsögödi
Nagy Imre festőművész eddig nem közölt
tusrajzát mutattuk be a nagy nyelvészről. (Az
értékes portré a Maros Megyei Múzeum művészeti gyűjteményének darabja, köszönet illeti Cora Fodor művészettörténészt a
fényképért.) A művészek előrelátó és mélyen
érző lelkületére vall, hogy megérzik az igazi
nagy szellemek kisugárzását. Nemcsak Nagy
Imre örökítette meg nagyszerű tusrajzával, de
Izsák Márton, Marosvásárhely művészeti
életének meghatározó alakja is igen jól sikerült mellszobrot készített Antalffy Endréről,
mely a nagy tudós sírján, a református temetőben áll, a Bolyaiak sírja mellett (lásd a mellékelt képet).
Múlt heti írásomat kiegészítem az utolsó
iráni sah, Mohammed Reza Pahlavi 1970. június 26. és július 1. között tett romániai látogatásán mondott beszédével:
„Mohammed Reza Pahlavi Aryamehrnek,
Irán sahinsahjának pohárköszöntője
Elnök úr! Excellenciás urak! Kedves barátaink!
Őszintén köszönöm a népemről és személyemről mondott kedves szavakat, amelyek
mélyen meghatottak. Hazámba visszatérve
tolmácsolni fogom népemnek azokat a baráti
érzelmeket, amelyeket a román nép, Ön,
elnök úr, valamint a román kormány nyilvánított ki irántunk.
Őszintén szólva, számomra nem volt meglepetés, hogy a népünket és bennünket átható
törekvések sok mindenben egyeznek. Ha megvizsgáljuk országaink régi hagyományokon

nyugvó kapcsolatainak történetét, megtudjuk,
hogy a XV. században széles körű levélváltás
folyt Uzun Haszan, a perzsák királya és Ştefan cel Mare, Moldova uralkodója között. Később Eszhabe, az első iráni nagykövet, aki
egyszemélyben tudós és diplomata volt, minden tőle telhetőt elkövetett, hogy minél közelebb hozza egymáshoz a két országot. A múlt
században Antalffy Endre román orientalista
tökéletesen ismerte és a Bukaresti Egyetemen
tanította a perzsa nyelvet, lefordította románra a híres Ezeregyéjszakát, valamint Perzsia királyainak számos levelét. Az Iránnal
kapcsolatos legutóbbi rámán kulturális rendezvény Golestan 700. évfordulójának megünneplése volt 1957-ben, s ezt követőleg
lefordították román nyelvre nagy költőnk
könyvét, valamint más iráni költők versgyűjteményét...”1
Néhány megjegyzés a sah pohárköszöntőjéhez. Persze már akkor terjedt a „fából vaskarika” román machinéria: Antalffy Endre
román orientalista. (A román állampolitika
szerint mindenki román, aki itt született Románia mai területén.) Másfelől sajnos Antalffy Endre csak úgy taníthatott a Bukaresti
Egyetemen, hogy nyári egyetemre Nicolae
Iorga meghívta, és felkérte, hogy menjen el
Kostantinápolyba, keresse ki a török levéltárakból Evliya Celebi török utazó Moldovában tett látogatásának útleírásait, és fordítsa
le románra. A perzsa költőktől románra való
irodalmi fordítás, amit megemlít a sah, az is
nagyrészt Antalffy Endre érdeme. Sem akkor,
sem azóta nem ismerik el a magyaroknak a
román kultúrában tett érdemeit. Sőt elvégeztették a magyarokkal a hangyamunkát, a
nehéz ipari munkát, az érdemeket pedig lefö-

Antalffy Endre sírja a Bolyaiak sírja mellett a református temetőben

Izsák Márton mellszobra Antalffy Endréről Antalffy sírján

lözték a román kultúrpolitikusok. Ez történt
Antalffy Endre esetében is. Antalffyt óriási
szolgálatai ellenére is sok megaláztatás érte.
De a magyar hatalom részéről sem jutalmazták akár egy megérdemelt egyetemi katedrával vagy egy akadémiai tagsággal. A
magyarok szemében románbarát volt, a románok szemében pedig magyar, ami elegendő volt ahhoz, hogy bizalmatlanok

legyenek vele szemben. (Lásd Sebestyén-Spielmann Mihály nagyszerű tanulmányát: Antalffy Endre,
avagy Marosvásárhely színeváltozása2.)
Most folytassuk kalandos életének ismertetésével. Ahogy írtam,
mint szegény római katolikus család gyermeke, papnak készült, de a
teológiáról bőrtébécéje miatt eltanácsolták, és így lett a Kolozsvári
Egyetem kitűnő bölcsészhallgatója.
Az egyetem elvégzése után azonnal
megírta doktori disszertációját, az
első magyar költőnő, Petrőczy Kata
Szidónia életéről és munkásságáról.
Disszertációja 1903-ban Budapesten könyv alakjában is megjelent.
Utána 5 év tanulmányutat tesz
Egyiptomban és Törökországban.
1908-ban tér haza, de az akkori
Osztrák-Magyar Monarchiában tudását nem értékelik, és kikerül helyettes tanárnak Kőbányára. „Egy
napon aztán Törökországból gazdasági küldöttség érkezett a hírneves kőbányai sörgyárba. A gyár
igazgatója megkérte Antalffyt, tartson egy török nyelvű pohárköszöntőt. A siker leírhatatlan volt. Miután a
küldöttség elment, az igazgató felkérte Antalffy Endrét, hogy nagy pénzösszeg ellenében vállalja el a sörgyár konstantinápolyi
képviseletét. »Szerencse fenyegetett« – jegyzi
meg keserű gúnnyal Antalffy Endre –, de elvetettem magamtól.”3 Egy igazi erdélyi
ember mindig hazavágyik Erdélybe, a szülőföldjére. Ebben is, mint annyi másban, az
életpályája hasonlít Bolyai Jánoséra. Nem ismerték el, hazajött szülőföldjére, holott Nyugaton vagy Keleten szép karriert csinálhatott
volna. Nem kapott egyetemi katedrát sem
Antalffy, sem Bolyai János, sem pedig akadémiai tagságot. Pedig mind a két tudósnak
ott lett volna a helye, és náluk sokkal kevésbé
tehetséges tudósokból lettek egyetemi tanárok és akadémikusok stb.
Szóval Antalffyt is és Bolyait is fenyegette
a szerencse, de aztán a fenyegetés elmúlt,
mert a szerencse forgandó, és nem sokszor kínálkozik egy ember életében. Antalffy Endre
1910-ben Marosvásárhelyen telepedett le
(tudtommal Bernády György hívásának tett
eleget), és az akkori felső kereskedelmi iskolában választották meg nyelvtanárnak. (Ott
tanított akkor még Farczádi Elek és Molter
Károly is, nekem az apai nagyanyámat is tanították, és sok kedves anekdotát hallottam
nagymamámtól e neves tanárokról.)
(Folytatjuk)
Irodalom
Fondul personal Antalffy (Nr. inv. 963), Nr.
69., Dos. XXX-XXXV. Román Nemzeti Levéltár, Maros megyei kirendeltség.
Előre XX. évf. 5776 száma 1. old., 1966.
május 29. vasárnap.
Man Irén: Dr. Antalffy Endre élete és munkássága, államvizsga-dolgozat, 1965. UBB.
Irányító tanár: Csehi Gyula. Lelőhely: Fondul personal Antalffy (Nr. inv. 963), Nr. 69.,
Dos. LVII. (1965) Román Nemzeti Levéltár,
Maros megyei kirendeltség.

Előre XX. évf. 5776. száma, 1. old., 1966. május 29., vasárnap.
Antalffy Endre, avagy Marosvásárhely színeváltozása. 1918-1919 (in: Marosvásárhely történetéből. I. Mv. 1999)
3
Man Irén: Dr. Antalffy Endre élete és munkássága, államvizsga-dolgozat, 1965. UBB. Irányító tanár: Csehi Gyula. Lelőhely:Román Nemzeti Levéltár, Maros megyei kirendeltség.
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A természet kalendáriuma (CCCXVI.)

Kiss Székely Zoltán

Az Úr Illésként elviszi mind,
Kiket nagyon sújt és szeret:
Tüzes, gyors szíveket ad nekik,
Ezek a tüzes szekerek.
Az Illés-nép Ég felé rohan
S ha megáll ott, hol a tél örök,
A Himaláják jégcsúcsain
Porzik szekerük és zörög.

Ég és Föld között, bús-hazátlanul
Hajtja őket a Sors szele.
Gonosz, hűvös szépségek felé
Száguld az Illés szekere.
Szívük izzik, agyuk jégcsapos,
A Föld reájuk fölkacag
S jég-útjukat szánva szórja be
Hideg gyémántporral a Nap.

Illés napján Ady Endre Az Illés szekerén
versével kopog be hozzád, kedves Olvasóm.
Magashegyi túrára invitállak. Az se riasszon
vissza, ha netán Illés Annát kergeti – azaz, ha
ma nagy égzengés, zápor fogad, hiszen csupán képzeletbeli e magashegyi túrázásunk.
Előttem a Bisztra patak, a hátam mögött
az „Isten széke”, s a patak csattogó zúgását
mormolva nyeli el körös-körül az erdő. A
patak vágtatva jön le a havasból, zöld-fehér
tajtékot vet a sziklákon, és pisztrángokat rejteget hideg ágyában. Az erdő pedig végtelen.
Alja bükk, a teteje fenyő, s a kopasz bércek az
eget tartják télmarta vállukon. Tiszta időben
ide látszanak a távoli havasok, az égig borongó ködben fáradtan tétovázik a szem, és
csak gondolatok vájkálnak a tejfehér gomolygásban, amelyben nincs semmi, de mégis
minden lehet benne.
Barlangok lehetnek és törpék, szakadékok
és óriások, sárkányok és kincsek – szóval
minden – imígy kezdi 1944-ben írt A havason elbeszélését – többek között – a Vuk és a
Bogáncs szerzője, Fekete István – hiszen
olyan messze vannak, olyan elérhetetlenek,
olyan tiszták és igazak, mint a gyermekkori
álom, amelyben évmilliók álma reszket.
Akár az Eigerről is írhatta volna az utóbbi
félmondatot. Az Alpok ember előtt utoljára
meghódolt hegyfaláról.
A Berni-Alpok hírhedt 1800 méteres

északi falának orma 3970 méterről tekint le
az alatta húzódó völgyre. A sokhelyütt áthajló
északi fal olyan meredek, hogy a hegymászók végig a lábuk alatt látják a fal tövét és a
megtett utat is.
Éppen 80 éve, 1938. július 24-én hódították meg.
A Nordwandelsőként megmászó csapat
vezetője a német Anderl Heckmair volt, a
csapat tagjai a német Wiggerl Vörg és az
osztrák Fritz Kasparek és Heinrich Harrer
voltak.
A harmincas évek elején a svájci hatóság,
a sorozatos halálesetek miatt – eleddig ötven
hegymászó lelte halálát a falon – betiltotta az
északi fal mászását, a helyi hegyi vezetők
pedig kinyilvánították, hogy nem vesznek
részt mentésben. Az első megmászóknak is
titokban kellett eljutni a felszerelésükkel
együtt az Eiger falához. Ruházatukat ma
talán egy valamirevaló hegyvidéki sétához is
kevésnek találnánk, a hegymászó-felszerelésüket pedig talán a legtöbb hegymászó is
csak múzeumi kiállítás céljából venné meg.
Ez volt a térdnadrágos hegymászás kora,
amelyet Harrer (magyarul 2003-ban megjelent) A Fehér Pók – az Eiger krónikája
könyvében ír le.
Heinrich Harrer – akinek valós történetét
a Hét év Tibetben című filmből ismerhetjük
– így emlékezett vissza Heckmairra, akivel
először az Eiger északi falán találkozott:
Ő a legidősebb közülünk, már 32 éves.
Arcvonásait a hegy alakította, szikár, erős
ráncok szabdalják (…) Kemény, karakán arc,
egy harcos ember arca, aki társaitól nagyon
sokat, önmagától azonban még annál is többet követel (…) És hogy milyen az eszményi
hegymászó? Őszinte, nemes lelkű és szerény.
Ő épp ilyen (…)
Három és fél nap alatt érték el a csúcsot.
Eközben volt, hogy állva töltötték az éjszakát
a fal egyik küszöbnyi párkányán, ahonnan
majdhogynem kőtörmelék és hólavina sodorta le őket. Miután feljutottak a csúcsra:
Leírhatatlan öröm vett erőt rajtunk. Azt,
hogy a bajtársiasság érzése ennyire erős
lehet, csak akkor vesszük észre, ha halottnak
hitt barátainkat élve látjuk viszont.
Az Eiger megmászása a mai napig is jelentős teljesítmény. Csak 1947-ben sikerült másodszorra. Azóta több mint 700 embernek. Az
első magyar csapat 1987-ben járt sikerrel.

Híres erdélyi magyarok (1000–1990)

A kopasz bércek az eget tartják télmarta vállukon – júliusi hajnal a Magas-Tátrában

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

Összeállította: Kuti Márta

SZILÁGYI BEA (Szilágysomlyó, 1908.
júl. 18. – Bp., 1987. okt. 2.): színésznő, Páger
Antal színész felesége. A pályáját 1928-ban a
kolozsvári Operában táncosnőként kezdte.
1945-ben lépett a színészi pályára: fővárosi
színházak tagjaként szerepelt (1945: Szabad,
1945-1946: Magyar, 1946-1948: Madách,
1948-1949: Víg), kisebb karakterszerepek alakítójaként. Az államosítás után a Vidám Színpad tagja volt. 1951-ben visszavonult a
színpadtól, és 1956-ig a Színházművészeti
Szövetség főtitkára volt. 1950-től a Színház- és

Kandi zergeboglárok bámulnak az örök jegű Eigerre

Különleges utóélete is van e mászásnak.
A völgybe érve Hitler távirata fogadta a
csapatot, magához hívatta a hegymászókat
közös csapatkép készítésére. Heckmair alig
állt kötélnek, de a történet máshogy alakult.
Mászásuk dicsőséget hozott nekik, és beírta
nevüket nemcsak a hegymászás, de a náci
propaganda történetének könyvébe is. Az óriási teljesítményt a nácik a német felsőbbrendűség bizonyítására kívánták felhasználni.
Pletykák keringtek arról is, hogy Hitler olimpiai aranyérmet adott a négy hegymászónak,
ezt azonban később Harrer és Heckmair is cáfolta.
Bár Heckmair elfogadott egy oktatói állást
a Wehrmacht egyik elit katonai hegyivezetőkiképző iskolájában, sosem lépett be a Nemzetiszocialista
Pártba.
Politikailag
megbízhatatlannak bélyegezték. A keleti
frontra küldték, ahol eigeri bajtársa, Vörg az
orosz ellentámadás első napján meghalt.
Heckmairnak sikerült bekerülnie a Magashegyi Ezredbe, ahol barátai szolgáltak. Egyetlen
büszkesége, hogy a hegyi kiképzések során
egyetlen balesete sem volt.
A világháború után is folytatta a mászást:
Alpok, Karakorum, Kilimandzsáró, Atlasz,
Kordillerák, Sziklás-hegység, Popocatepetl,
Orizaba, Nepáli Himalája. Később a Német
Hegyi- és Sívezetők
Szövetségének tiszteletbeli elnökévé és a
Hegyi Vezetők Nemzetközi
Szövetségének
tiszteletbeli tagjává választották.
1997-ig, 90 éves koráig vezetett botanikai
és geológiai túrákat az
Oberstdorf körüli hegyekben. 2005-ben, 98
éves korában hunyt el.
Július harmadik dekádjában emlékezünk
meg a hegymászás
hazai kezdeteiről is.
A magyar hegymászás bölcsőjének nevezett
hegység,
a
Magas-Tátra turista- és
hegymászótörténete az
1500-as években kezdődik. A fennmaradt
írásos emlékekből valószínűsíthető, hogy a
hegymászás technikai
fogásaiból sokat az első
Tátra-mászók találtak

Filmművészeti Főiskolán színészmesterséget
és zenés rendezést tanított. A Fővárosi Operettszínházban játékmesterként tevékenykedett. F.
sz.: Fruzsina (Örkény: Zsugori uram), Curlyné
(Steinbeck: Egerek és emberek).
SIMON MAGDA (Szatmár, 1908. júl. 20.
– Kolozsvár, 1969. márc. 7.): író, újságíró.
Szülővárosában érettségizett. Első versei a
Brassói Lapokban jelentek meg. A Nagyváradi Napló riportere volt. Cikkeket írt Ady
Endréről. A nagyváradi gettóból hurcolták el
1944-ben Auschwitzba, ahonnan 1945-ben
súlyos betegen került haza. Marosvásárhelyen, majd Kolozsvárott élt. Regényeket, cikkeket írt, darabjait előadták a rádióban. A

fel, és a későbbi alpesi mászásoknál ezeket
alkalmazták. Ebben a hegységben már 1600
körül rendszeres túrákat tettek, az Alpokban
viszont ekkor még mindössze 12 csúcsot
másztak meg.
Egy 1807-ben íródott mű név szerint is
megemlíti Laski Albert késmárki várkapitányt, aki 1565-ben társaságával kirándulást
tesz a Zöldtavi-völgybe. Az első csúcsmászásról szóló leírás Fröhlich Dávid késmárki
matematikus nevéhez fűződik. Az 1615-ös
megmászás azonban nem az első, mert amint
maga írta, már előtte is többen jártak a csúcson. Leírások maradtak fenn arról, hogy
1664. július 16-án Buchholz György a
Nagyszalóki-csúcsot, 1773. augusztus 4-én
Czirbesz András Jónás iglói lelkész a Krivánt mászta meg.
1873-ban, hetedikként a világon az alpesi
egyesületek sorában megalakult a Magyarországi Kárpát-Egyesület.
Idekívánkozik Zsigmondy Emil neve. A
nemzetközileg is neves hegymászó mondta
volt, hogy „(…) túrákat elsősorban a nehézségek varázsáért vállalunk, és nem a más
úton rendszerint könnyebben elérhető célért.
A cél tehát – az út”.
A XIX. század másik nemzetközi hegymászó híressége Marosdécsei Déchy Mór
geográfus. Járt az Alpok – ő volt az első magyar hegymászó, aki a Matterhorn és a Mont
Blanc tetején állhatott – és Észak-Afrika magashegységeiben, Nepálban, a Kaukázusban.
A Kaukázusban végzett feltárásai tették világhírűvé. Európa legmagasabb hegyének, az
5642 m magas Elbrusznak a második megmászója. 1884. augusztus 23-án az Elbrusz
nyugati csúcsának meghódítására így emlékezik: „Ezeken a magaslatokon, ezeken a
jeges régiókban csak egyetlenegyszer jártak
emberek. Azóta évek múltak el, s mikor a Kaukázus felé vettem utamat, ennek a csúcsnak
a meghódítása volt legforróbb vágyam. Most
íme, elértem a célomat. Péter kibontotta a
magunkkal hozott kis háromszínű lobogót, s
rúdra erősítve, amelyet hosszú ágból metszett
és fáradhatatlanul cipelt fel magával, kitűztem az Elbrusz-csúcs havába. Hazám színeit
ott lobogtatta a szél a Kaukázus legmagasabb ormán”.
Fekete István, Anderl Heckmair, Heinrich
Harrer, Emil, Déchy Mór – nevek. Himalája,
Istenszéke, Eiger, Magas-Tátra, Elbrusz – hegyek. Történések, vallomások – a Nap gyémántporában.
Maradok kiváló tisztelettel.
Kelt július 20-án, Illés napján

nagy futószalagon. Riport a halálról c. műve
megrendítő dokumentum az auschwitzi tábor
életéről, az embertelen orvosi kísérletekről.
M.: Tanyai lelkek (riport, Bukarest, 1956);
Borsi krónika (riportok, Marosvásárhely,
1959); Megbékélés (színjáték, Bukarest,
1960); Százházas lakodalom (színmű, Bp.,
1960); Jégverés (színmű, Bukarest, 1962); A
nagy futószalagon. Riport a halálról (Visszaemlékezések, Bukarest, 1967; románul,
1969); Cselédkenyéren (kisr., Bukarest,
1968); Váradi harangok (Vallomások, életképek, dokumentumok, összeáll. Robotos Imre,
Bukarest, 1975).
(Folytatjuk)
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A pateszi pecséthengerektől a Kárpát-medencei szkítákon át az indoszkítákig

PhS Bakk Erzsébet

Előszó
A Múlt és jelen című könyv a magyarságtudomány szellemiségében íródott. Föltesza
kérdést,
hogy
mi
a
szük
magyarságtudomány? Természetesen, mint
minden tudomány, a magyarságtudomány is
olyan történelmi kutatásokkal foglalkozik,
ami az egész nemzetnek a mai sorskérdéséhez is hozzájárulhat. Fontos dolog, ha tudományként nézünk a magyarságtudományra,
hogy olyan eszközöket használjon, amit más
tudomány is tudományos szinten kezel. Mint
például a genetika, a genealógia, a különböző
tudományok, a történelemtudomány, egyháztörténet. Tehát ezek nagyon fontos összegző
tudományok ennek a tudománynak a vizsgálatánál. A magyarságot ebben a kérdésben
történelmi szinten nagyon komoly vita érintette, az, hogy a magyarságnak Európában
van-e őstörténete. A jelenlegi tudomány azt
tanítja és viszi a nemzet elé, hogy a magyarság Európába legelőször 896-ban kerül be, és
az összes olyan tudomány, történelmi múlt
gyakorlatilag ezt a fajta értékelést támogatja.
Ez a magyarságtudomány ezt a dolgot kibővíti, és előszed olyan területeket, ami a magyarság életében nagyon nem volt ismert.
Azért, mert a különböző nagy történelmi csomópontoknál, így 1526-ban, olyan sokkos állapotba került a magyarság, hogy elvesztette
a vezető rétegét, amely átkerült Erdélybe. A
XX. századra a magyarság már ennek a múltnak (pl. Dunántúl) Habsburg-hatás következtében
olyan
történelmi,
kulturális
tudat-vesztés alatt volt, hogy a mai napig nem
tudott ebben a kérdésben önmagára találni. A
Múlt és jelen című könyvben erről a kérdésről bővebben beszél a három szerző. Az egyik
szerző egy indológus professzor asszony, dr.
Aradi Éva, aki az indiai Rajasthan kérdésben
a magyarság szkíta, hun múltját fejtegeti. A
másik szerző pedig dr. Gyárfás Ágnes professzor, aki Mezopotámia, Egyiptom kérdéseit hozza be az akkori, dokumentált
pecséthengereken keresztül. Bakk István PhS
a kettő között helyezkedik el, székely főnemes történelmi család leszármazottjaként
olyan történelmi múlttal, amelyben magyar
vezetőként a család állandóan felső vezetőként volt jelen. A Múlt és jelen című könyv
bemutatja többek között a nemzeti hősmondákat, amelyek nemzeti múltunkban Emese
álmáig nyúlnak vissza, s ez az álom a magyarság történetében nem volt egyedülálló,
mert a magyar népmesék tündérmeséi, hősei
mind szűzfogantatásúak voltak.
A múltbéli pecséthengerek képi ábrázolásának megszólaltatása nemcsak a titkot fejti
meg, hanem a múlt és a jelen összekapcsolása
is egyben. A gudeai pateszi pecséthengereken
a föld és az ég kapcsolata látható a képi
anyagban. Ez lett a turáni szkíta nép egyetemes szellemi kincse, ez az idill, amely magasrendű
lelki
életre,
emelkedett
gondolkodásmódra, a másik világgal való állandó kapcsolatra utal. A mű beszámol e szellemiség hatásáról a székelyeknél, a király
szkítáknál, illetve az indoszkítáknál. A magyar és székely népnév régi változataival az
ókori szerzők jelzik ősnépünket: először az
Urmia-tó vidékén; később Kisázsiában, a Kaukázus É-i előterében és a mai Szir-darja folyónál; majd e három népág nagyobb része a
Kárpát-medencébe, azaz Pannonszkíthiába
települ öt hullámban, de különböző időszakokban. 1000-ben létrejött a Szent István-i
duális királyság Magyarországon a Kárpátmedencei szkítákkal, a székelyekkel. Láthatóvá válik a Szent Korona apostoli egyháza,
a fehéregyháza a fehérkatolikusokkal is. Bemutatásra kerülnek a Kr. u. 308-ig uralkodó
indoszkíták is. Megismerhetjük az indiai történelem kincsesházát, Kácsot. Ebből az időből látható még ma is a kácsi sírkövön egy
szkíta harcos és a felesége. Közel a mai pakisztáni határhoz található Dolavira, az 5000
éves Indus-völgyi civilizációnak az egyik jelentős városa.
Fontos fejezet továbbá a mi élő történelmünk országa: Mária országa (Regnum Marianum) Európa közepén – Jézus székében
ülő, Szent Koronát viselő, szent királyokkal,
hiszen már kezdettől fogva Szűz Mária (Boldogasszony) volt a magyarok legfőbb oltalma: a koronázótemplomaink, a főpapi
székesegyházaink is az Ő oltalmazó égisze

alatt állnak –, ez a Szent Korona eszméjének
és a magyar múlt együttesének rendkívülisége.
A mű külön figyelmet szentel a pálosokra
és királyaik által a magyarság életében betöltött szerepükre. Feltárja a Habsburg-Lotharingiai-ház
tagjának,
Magyarország
királyának, Ferenc Józsefnek a kiegyezés
utáni törvénysértését. A kiegyezés nem adta
vissza a nemzetnek az ellenállási jogát sem.
A szabadságharc után 1867. július 28-tól, bár
létrejött a kiegyezés, a Habsburg-uralkodónak ez a politikai keret azért kellett, hogy a
Székelyföldön már a következő évben föl
tudja számolni a székelység nemzeti státuszát: mint nemzet, közjogi és politikai értelemben az 1868. XLIII. tc. életbe lépésével
szűnt meg.
Egy társadalom sem haladhat egy bizonyos ponton túl, ha feljegyzett kollektív emlékezetéhez nincs hatékony elérési lehetőség,
és fordítva, az a fejlett társadalom, amely elveszti az ellenőrzését a történelem kutatása
felett, hanyatlásnak indul.
Tehát az összes olyan történelmi dokumentumot, okirati tényt, ami támogatást jelenthet
a magyarság szempontjából, azt szintén
ebben a könyvbe bedolgoztuk. A kérdés az,
hogy miért van szüksége magyarságtudományra a magyarságnak a XXI. században,
az európai struktúrában.
A nemzeti identitás kérdésében világelsők
között hazánk!

A Pew Researh Center amerikai közvélemény-kutató intézet grafikonja

A nyelv, a születési hely, a hagyományok
fontosak a magyaroknak: De miről van szó?
A gratisnews által rendszeresen szemlézett
Pew Research Center amerikai közvéleménykutató intézet sok érdekes vizsgálata között a
magyar nemzet számára is nagyon izgalmas
felmérést tett közzé. „How countries around
the world view national identity” a címe. Már
ez izgalomba hozott. Hogyan tekintenek a
világ különböző országaiban a nemzeti identitásra? Ami aztán kiderült, hogy hazánk
mennyire az élen áll e tekintetben. Nézzük hát
a felderítő tényeket!

A Pew Researh Center amerikai közvélemény-kutató intézet homlokzata.
(Forrás: pewglobal.org/2017/02/01/what-it-takes-to-truly-beone-of-us/)

Lássuk csak a grafikont! A nyelv a nemzeti
identitás leginkább nélkülözhetetlen kelléke.
Látható az ábrán! Szinte minden megkérdezett nagyon fontosnak tartja az anyanyelv
szerepét a nemzeti identitás megőrzésében,
ezt mutatják a magas százalékos arányok.
Ebben is kiemelkedőek a magyarok! A 14 ország között második helyen állunk 81%-kal
a nyelvet fontosnak ítélők között. Csak a hollandok előznek meg, akik kis nép, de erős
kultúrájú közösségüket a nyelv védőbástyája
mögött tartották fenn, egyrészt a hatalmas
német nyomás, másrészt az angol befolyás el-

A Pew Researh Center amerikai közvélemény-kutató intézet grafikonja

lenében. De a nagy nyelveket beszélők is ott
sietnek a nyomunkban: az angol nyelvű britek, a németek s a franciák. De a japánok sem
maradnak le sokkal, sem az amerikaiak vagy
az ausztrálok. Meglepően hátul vannak e tekintetben a lengyelek, a svédek, a spanyolok
és az olaszok. Pedig az európaiságot jelentő
egykori latin kultúrának és birodalmi nyelvnek ők az örökösei. Tőlünk 22%-kal elmaradva! Érdekes, hogy az idősebb korosztály
(az 50 felettieknek 81%-a) az USA-ban fontosabbnak tartja az angol nyelv identitásőrző
szerepét, mint a fiatalabbak (a 18-34 év közöttiek 58%-a). A nyelv szerepét nagyon fontosnak tartják az USA fehérbőrű evangélikál
protestánsai (84%), a „vasárnapi” protestánsok (73%). A katolikusoknak 77%-a vélekedik így, míg a vallásilag sehová sem
tartozóknak 51%-a.
A roppant izgalmas felmérés és nemzetközi összehasonlítás első táblázata már kiugró magyar helyezést mutat. A nyitóoldal
ábrája mellett megtudjuk: a világméretű migráció során a felméréseket Ausztráliától
kezdve Japánon, Európán át az USA-ig végezték. A nemzeti azonosságtudat szempontjából több tényezőt is vizsgáltak: nyelv,
hagyományok, szülőföld iránti kötődés, hit.
Az ausztráliaiaknak csak 13%-a, a svédeknek
8%-a, a kanadaiaknak 21%-a tartja fontosnak
a születési hely szerepét a nemzeti identitás
szerkezetében. Szembeötlő, hogy három ország megkérdezettjeinél 50%-os, illetve afölötti a születési hely szerepe. A japánoknál és
a görögöknél 50%-os az arány. Magyarország
52%-kal az éllovas ebben a tekintetben, megelőzve ezzel az amerikaiakat, a németeket,
franciákat, briteket, spanyolokat, hollandokat. Viszont csak 10%-kal maradnak el tőlünk az olaszok és a lengyelek. Az adatok a
2016. április 4. – május 29. közötti időszakból valók, melynek során 14 országban kérdeztek meg 14.514 személyt.
A nyelv szerepét a legtöbb helyen nagyon
fontosnak tartották a megkérdezettek a nemzeti identitás kialakítása és fenntartása tekintetében. A legerősebb szerepet Európában
(77%), majd Japánban és az USA-ban (7070%) tulajdonítanak a nyelvnek a nemzeti
identitás őrzésében.
A szokások, nemzeti hagyományok is fontosak a kik vagyunk meghatározásában. A

helyi vagy nemzeti kultúra jelentőségét a
nemzeti identitás megalkotásában Kanadában
(54%) és Ausztráliában (50%) tartották fontosnak. Érdekes módon azokban az országokban, ahol nincs gyökeres nemzeti kultúra,
tehát behozott, „idegen” kulturális kohéziók
működnek, a bevándorló népcsoportok mértéke, számaránya függvényében határozzák
meg.
A vallási hovatartozást is sokan tartották
fontosnak a nemzeti identitás formálásában.
Az USA megkérdezettjeinek 32%-a a keresztyénség szerepét tartotta döntőnek az
igazi amerikai önazonosságtudat szempontjából. A görögöknél ez az arány 54%, ők az
ortodoxia szerepét hangsúlyozzák a görög
identitás kialakításában és fenntartásában. A
svédeknél a vallási identitás roppant alacsony, 7%-os szerepet játszik a nemzeti identitástudatban. Meglepő? Talán nem is
annyira. Sem lutheránusságtudat, sem katolicizmustudat nincs. A vallási „senki földje”
lesz egyre inkább Svédország, így nem véletlen az iszlám térhódítása sem. Nem lehet figyelmen kívül hagyni ezt az összefüggést!
14 európai, amerikai, ausztráliai és japán
nemzet sorában a nemzeti identitás erőssége
tekintetében a magyarok több mutatóban is
élen járnak: a szülőföldhöz kötődésben, a
nyelv védőbástya szerepének tudatosításában, a nemzeti, népi hagyományok összetartozást erősítő hatásában. Jó visszaigazolva
látni azt, hogy nem üres nacionalisztikus képzelgés viszi előbbre népünket, hanem ezredéves kincseink őrzése, ápolása és továbbadása
biztosítja az erős nemzet valóságát a globalizáció és a sokféle belső felhígító törekvés ellenére és közepette is. És az is jó, hogy
mindezt nem mi híreszteljük magunkról,
hanem egy vezető amerikai közvélemény-kutató intézet empirikus adatai, azaz tények és
számok meggyőző üzenetei teszik mindezt
nyilvánvalóvá – a magyar közvélemény számára ugyanúgy, mint a nagyvilág publikussága előtt. De mint mindent, még ezt is nagy
figyelemmel és odaadással kell tudatosítanunk itthon is. (Megjelent a kolozsvári agnusradio.ro blogján, 2017. 02. 27-én,
b e k e f y. a g n u s r a d i o . r o :
https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=4875085957745160042#
editor/targt=post;postID=5461458139254
586208;onPublishedMenu=allposts;onClosedMenu=allposts;postNum=0;src=link)
Az is látható, hogy a magyarokon kívül az
Egyesült Európa minden egyes állama valamilyen értelemben bizonyos történelmi kérdésekre választ keres a maga területi, nemzeti
kulturális identitásában. Ebben a kérdésben a
magyarságnak is választ kell adnia ugyanazokkal a tudományos eszközökkel, amivel a
többi állam. Tehát, ha Európa beszél ókorról,
akkor ezen a rendszeren belül a magyarság is
tud beszélni ókorról. Hiszen a különböző
szerzők, akik érintik ezeket a kérdéseket, más
népek kapcsán a magyarságnak a múltját is
érintik. Ahhoz, hogy egy európai kulturálistörténelmi érték fel tudjon épülni ebben a kutatásban, a nemzetek között levő úgynevezett
kutatási konszenzusra kell jutni, és az államok közötti, úgynevezett jogharmonizációban ezeket a kérdéseket rendezni kell, és az
egységes európai történelmi múltat a kutatók
munkájának figyelembevételével szabályozni
kell. Ami nem zárja ki, hogy minden állam
ebben a kérdésben egységesen is jelen tudjon
lenni. Tehát a magyarságtudomány keretén
belül sok kérdésre választ ad ez a könyv.

2018. július 2-án Budapesten a Barabás Villában bemutatásra került három szerző könyve:
Dr. Aradi Éva – Bakk István PhS – Dr. Gyárfás Ágnes: Múlt és jelen. A pateszi pecséthengerektől
a Kárpát-medencei szkítákon át az indoszkítákig címen. A könyvet dr. Czeglédi Katalin nyelvész,
szlavista, Kelet-kutató mutatta be a nagy számban megjelent szakmai közönségnek.
A munkát tudatosan időzítették a Mátyás király emlékévhez.
A bemutatott könyv szakmai körökben is kiemelt figyelmet kapott. A könyvnek több célja van:
egyrészt az, hogy a magyar társadalomban a honfitársainkat segítsék felkészíteni a más társadalmak, illetve kultúrák versenyének a kihívásaival szemben a szilárd önazonosságban rejlő állhatatosságra, másrészt, hogy tudatosítsák a székely és a magyar néperedet történelmi mélységeit,
nemességét és páratlan sajátosságait. Olyan történelmi dokumentumok, okirati tények kerültek
bele a kötetbe, amelyek támogatást jelenthetnek a magyarságtudat fenntartása és továbbadása
szempontjából. Megfontolandónak tartják az oktatásban – a történelemtudat differenciált erősítése
érdekében – az iskolai ajánlott olvasmányként történő bevezetését. A magyar népnek fontosak a
nemzeti identitás, a nyelv, a születési hely és a hagyományok, amint a könyv előszavában idézett nemzetközi felmérések mutatói a világelsők között jelzik. De ezt ápolni kell! Ugyanakkor
mindez párhuzamosan, ám eltérő módon és más-más történelmi múlttal fejlődött a magyaroknál,
illetve a székelyeknél. A székely múlt adhatja a magyar nemzetnek az őstörténetét, amit a fejlődő tudomány, a genetika is támogat. Tehát a magyarságtudomány keretén belül is sok kérdésre
ad választ ez a könyv.
A fenti írás a kötet előszava

PÁLYÁZATI
SZELVÉNY
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SZÉKELY KLÁRA, Marosvásárhely,
Szolidaritás u. 1. sz.
FÜLÖP ÉVA, Marosvásárhely, Építők sétány 9/6. sz.
A pályázati rejtvény megfejtése:
MARLOWE; EDWARD; DOKTOR FAUSTUS;
MÁLTAI ZSIDÓ; TAMERLÁN
Kérjük a nyerteseket,
vegyék fel a kapcsolatot Borbély Ernővel
a 0742-828-647-es telefonszámon.
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VÍZSZINTES: 1. Jogász, egyetemi tanár, szakíró, 150 éve született (Zoltán). 7. Sebész, tanár, szakpolitikus, 150 éve született (Hümér). 9. Juhszállás. 10. Kórházi kliens.
11. Festő, 200 éve született (Mihály). 16. Bélpoklosság. 18. Üres tál! 19. Énekes (Salvatore). 20. Sínpálya. 21. Dolog, tárgy (latin). 23. Öltöny kabátja. 24. Magad. 25.
Izomkötő. 26. Rovartojás. 27. Olasz névelő. 28. A klórsav sója. 31. Német szabvány. 32.
Háló (angol). 34. Elemi parány. 35. Gleccserhordalék 37. Azon a helyen (nép.). 39.
Becézett Albert. 40. A jód és az ittrium vegyjele. 41. Szeleczky... (színésznő). 43.
Csokonai múzsája. 45. Karavánállat. 47. Angol építész (Henry, XIV. sz.). 49. Könyvet
megjelentető. 51. Üt. 52. Költő, Arany J. barátja, 150 éve hunyt el (Mihály). 53. Francia novella- és regényíró, 125 éve halt meg (Guy de).
VÍZSZINTES: 1. Méhlakás. 2. Feszítőeszköz. 3. A személyéről. 4. Fen. 5. Nem nyitott.
6. Jemeni és panamai autójel. 7. Téli csapadék. 9. Palántát tesz a földbe. 11. Író, politikus,
MTA lev. tag, 200 éve született (Gábor). 12. Ott lent (nép.). 13. Nem lát. 14. Ez a futás
őrjöngés. 15. A kobalt vegyjele. 17. Hannibal népe. 20. Vera becézése. 21. Descartes
személyneve. 22. Antropológus, etnográfus, 150 éve született (Vilibald). 24. ... plan,
távoli felvétel. 26. Kénes vasérc. 29. Régi súlyegység. 30. Azonban. 31. Hajít. 33. Törzsi
jelvény. 35. Rimszkij-Korszakov operája. 36. Angol színész (David). 38. Láb része. 39.
Fundamentum. 42. Kocsma része. 44. Szerep Puccini Turandotjában. 46. Adam párja. 48.
Spanyol és osztrák autójel. 50. Latin csont.
L.N.J.
A megjelölt sorokban, oszlopokban szereplő helyes megfejtéseket augusztus 2-ig
a Népújság címére (Dózsa György u. 9. szám) beküldők – két személy – egy-egy
könyvet nyerhetnek. A pályázati szelvényt kérjük kivágni és a borítékra ráragasztani. (Egy borítékban csak egy pályázati szelvény szerepelhet.)

A két rejtvény azonos számú meghatározásait keverve közöljük. A megjelölt
négyzetekbe kerülő betűket folyamatosan összeolvasva Zelk Zoltán egyik ismert
versének a címét kapjuk. Könnyítésül egy betűt előre beírtunk.
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Megfejtések a július 13-i
számból:

Klasszikus (ikrek): Nagyon fáj
Skandi: Isten tudja, miért, én
már egy világbajnokságon lőtt
gólnak sem tudok örülni.

VÍZSZINTES: 1. Bikaviadal hőse – Ínyencség, nyalánkság. 7. Kettős betű – Azonban.
8. Innivaló – Halászeszköz. 9. Hátul jelöl! – Vonal része! 11. Férfinév – A nikkel és kálium
vegyjele. 12. Örök város – Figyelmes. 14. Francia arany – Véka egynemű hangzói. 15.
Haláltusa – Szóbeszéd. 18. Maros megyei falu – Angol diákváros. 19. Rakás – Magyar
műkorcsolyázó (Krisztina). 22. Szintén, székelyesen – Kissé fáj! 23. Dózis – Keret. 25.
Alsó végtag – Thaiföldi, spanyol és svéd gépkocsijelzés. 27. Székesegyház – AKY. 28.
Őszi eső jelzője – Futva menekül. 30. Folyadék – A hidrogén és jód vegyjele. 31. Szesz –
Dohány alkaloidja.
FÜGGŐLEGES: 1. Ellop – Puliszka, népiesen. 2. Alakját változtató egysejtű állat –
Előkelősködő, nagyképű. 3. Magunk – Költői sóhaj. 4. Baszk terrorszervezet – Észak-európai nép. 5. Zöld színű ásvány – Szemestakarmány. 6. A Jupiter egyik holdja – Fonószék.
10. Füvet eszik az állat – Hazai sós tó. 13. Manilakender – Motor forgórésze. 16. Vándorló
nép – Dedó. 17. Szerves oldószer – Budapesti színház. 20. Javasol – Lángész. 21. Illető,
személy – Horgászzsineg. 24. … Miklós (Mikszáth) – Falánk. 26. Rengeteg – Egyik csillagjegy. 29. Ásványi fűszer – Patás állat.
Koncz Erzsébet
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2018. július 20., péntek __________________________________________HIRDETÉS – REKLÁM_____________________________________________ NÉPÚJSÁG
SC Dürkopp Adler SRL
Marosszentgyörgy
str. Agricultorilor – Mezőgazdász u. 12.

Munkatársat keres
számvezérlésűgép-kezelői és hőkezelői állás betöltésére

Amit kérünk:
– Tanulási vágy;
– Megbízhatóság, komolyság, rugalmasság;
– Szakképzéssel rendelkezők előnyben részesülnek.

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

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

DiMiTrie CAnTeMir PoSzTliCeÁliS iSKolA
SzAKKéPeSÍTéS
ÁlTAlÁnoS
orVoSi
ASSziSzTenS
nappali
3 éves

gyógySzeréSzASSziSzTenS
nappali
3 éves

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

keres

technológus mérnököket

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

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

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

beiratkozás:
2018. július
9–27.
2018.
szeptember 3–7.
10-17 óra között
hétfőtől péntekig
a Dimitrie
Cantemir
Posztliceális
Iskola
titkárságán,
a Bodoni Sándor
utca
3-5. szám alatt

Az emberi szervezet sav-bázis
egyensúlya

A 2009. december 18-i 6207-es számú miniszteri rendelettel
akkreditált tanintézet

éVeS TAnDÍJ

2.450 lej
6 részletben,
az elsőt
(500 lej)
a beiratkozáskor
kell kifizetni,
a 2-6. részletet
(390 lej)
a beiratkozási
kérvény alapján
2.450 lej
6 részletben,
az elsőt
(500 lej)
a beiratkozáskor
kell kifizetni,
a 2-6. részletet
(390 lej)
a beiratkozási
kérvény alapján

KeDVezMényeK A KéPzéSeK réSzTVeVŐineK

• A nehéz anyagi helyzetben levő diákok kérvényezhetik
a tandíj részleges/teljes eltörlését (bővebb felvilágosítás
a titkárságon)
• Szálláslehetőség az európai normáknak megfelelő diákbentlakásban
• A képzések multimédiás rendszerben zajlanak, a
diákokra összpontosító interaktív módszerekkel
• Az előadások tananyagát közzéteszik az iskola honlapján
• Állandó bejárási lehetőség a Serafim Duicu könyvtárba,
hozzáférés az adatbázisához és az internethez
• Ingyenes részvétel az iskola által szervezett helyi és
országos ülésszakokon és szimpóziumokon
• A hallgatók a gyakorlati képzést egészségügyi intézményekben és gyógyszertárakban végzik. A 2016-17-es
és a 2017-18-as tanévben 20, illetve 40 II. és III. éves diák
az Erasmus+ program keretében 19 napot Olaszországban
és Spanyolországban gyakorlatozott. Az iskola a 20182019-es tanévre új projektet nyújtott be, ami az általános orvosi asszisztens szakos diákok versenyképességének
növelését célozza, olaszországi, németországi és
spanyolországi gyakorlati képzések által.

A beirATKozÁSHoz/
TörzSKönyVezéSHez
SzüKSégeS irAToK
A középiskola elvégzését igazoló okirat (eredeti)
vagy az érettségi diploma, illetve az azt
helyettesítő igazolás, születési bizonyítvány
(eredeti), házasságlevél (eredeti), személyazonossági igazolvány, orvosi igazolás a családorvostól, amely igazolja, hogy a jelentkező
egészséges („clinic sănătos”) és képes az
egészségügyi asszisztensi szakma gyakorlására. Ezt az igazolást minden tanév elején be
kell nyújtani.
A fénymásolatokat a beiratkozáskor készítik el.
A beiratkozási díj 150 lej. A díj befizetése alól
mentesülnek az árvák, illetve a gyakorló
pedagógusok gyermekei, erről a szülők tanintézményében kiadott igazolást kell bemutatni.
A diákok törzskönyvezése a beiratkozással egy
időben történik, és ekkor kell kifizetni a tandíj
első részletét is.

Tájékoztatás:
tel/fax: 0365 401 129
www.scoalacantemir.ro

A posztliceális képzésre a középiskolát elvégzett diákok iratkozhatnak be érettségi
diplomával vagy anélkül.

Az összes egyensúlyi állapot közül, amit az emberi szervezet igyekszik fenntartani, a
legdöntőbb a savasság és a lúgosság közötti egyensúly. A szervezet a végletekig képes elmenni abbeli igyekezetében, hogy fenntartsa a vér megfelelő enyhén lúgos állapotát.
Viszont nagyon könnyen és gyakran előfordul,
hogy a testszövetek elsavasodnak. Ez a megbomlott
egyensúly egyfajta káoszhoz vezet, és megnyitja az
utat a betegségekhez. Mert minden betegség és a rossz
közérzet mögött is a testnedvek és a szövetek elsavasodása áll.
Ugyanis a test kizárólag akkor válik sebezhetővé a
kórokozók által, amikor elsavasodott. Az egészségesen lúgos kémhatású egyensúlyi állapotban a kórokozók nem tudnak megtelepedni.
Továbbá a savak jelenléte mindig arra utal, hogy
megbetegedtünk. Röviden: a jó egészség feltétele testünk sav-bázis egyensúlyának fenntartása! Ezt
pedig csak a helyes táplálkozás és a megfelelő vízfogyasztás (pH 8,5-től 9,5-ig) révén lehet elérni.

A vér kémhatása

17

Ahogyan a testhőmérsékletünknek 37 C-fokon kell maradnia, ideálisan a vérünket is a
7,365 pH-értéken kell tartanunk, amely nagyon enyhén lúgos. De mi is ez a pH? A savasság és a lúgosság viszonyát a kémia mennyiségileg fejezi ki egy 1-től 14-ig terjedő beosztáson, skálán, aminek ez a neve:
pH-érték (potentia hydrogeni) és ami
hidrogénion-koncentrációt jelent.
A pH-érték megmutatja, mennyi hidrogénion van az oldatban (vérben, vizeletben, izzadságban stb.). Ez utóbbiaknak enyhén lúgosoknak kell lenniük. A reggeli vizelet pH-ja tud a legjobb képet adni arról, hogy mi
történik a szövetekben, sejtekben.
A savasság következményei. A test nem tudja sokáig elviselni a túlzott savasság állapotát. A megbomlott egyensúly korai tünetei: kiütés, fejfájás, allergiák, megfázás és influenza. Később már pajzsmirigy-, mellékvese és májproblémák léphetnek fel. Ha a
szövetek pH-ja túlságosan elmozdul savas irányba, oxigénhiány miatt a sejtek anyagcseréje
leáll, ami halálhoz vezet.
A pH csökkenését a szervezet úgy akadályozza meg, hogy a vér lúgos ásványi anyagokat
von ki a szövetekből: nátriumot, káliumot, kalciumot és magnéziumot. A kalciumot a csontokból, a magnéziumot az izmokból – ahol, természetesen, szükség lenne rájuk. Ez azonban csak a jéghegy csúcsa. Ha az elsavasodás túl erőssé válik ahhoz, hogy a vér ki tudja
egyensúlyozni, akkor a felhalmozott savmennyiséget a szervezet a szövetekbe nyomja,
hogy ott raktározza el: a savak felhalmozódnak a szövetekben. A vér pH-jának kiegyensúlyozatlansága irritációhoz és gyulladáshoz vezet. A bőrön ekcéma, pattanások, kelések
keletkezhetnek, de létrejöhet fejfájás, izomgörcs, izomfájdalom, gyulladás, sőt általános
fájdalomérzet is.
Dr. Gyöngyössy János (x)
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A hirdetési rovatban
megjelent közlemények,
reklámok tartalmáért
a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

ADÁSVÉTEL, BÉRBEADÁS
KiSCiCÁT ajándékozok. Tel. 0741390-802. (9440-I)

elADó magánház a Kövesdombon
közös udvaron. Tel. 0751-450-148.
(9446-I)

elADó 2 szobás, IV. emeleti, bútorozott
tömbházlakás (téglalakás). Ára: 36.000
euró. Tel. 0741-772-085. (9442)

zArÁnDoKÚT: izrael–Jordánia, 2018. november 8-15.
A marosvásárhelyi kövesdombi római katolikus egyházközösség györgy
Tibor plébános vezetésével zarándoklatot szervez.
Főbb állomások: Tábor-hegy, názáret, Kána, nyolc boldogság hegye,
Tiberiász, Jeruzsálem, Tel-Aviv, Holt-tenger, Jordániában pedig Amman,
Jerash, nébó-hegy és a csodálatos Petra.
Szabad helyek száma: 10.
Minden
érdeklődőt
szeretettel
tájékoztatunk
a
0744-909-601-es
telefonszámon. (sz.-i)
elADó a Kárpátok sétányon lévő 9
emeletes tömbház 7. emeletén másfél szobás, 34 m2-es lakrész. Ára:
38.000 euró. Tel. 0755-911-482.
(9438-I)

elADó
2
szobás,
IV.
emeleti
tömbházlakás
a
Meggyesfalvi
negyedben, Cugir utca 4. szám. Ára:
38.000 euró. Tel. 0757-287-193. (9430)

KLARA gyógyító és javasasszony a leghatékonyabban,
gyógynövényekkel, talizmánokkal, a legrövidebb idő alatt
oldja meg az önök problémáit. Segít az átkok és kötések
feloldásában, szétesett családokat egyesít, sikert visz
otthonukba és vállalkozásukba, segít az impotenciában,
epilepsziában,
alkoholizmusban,
depresszióban,
psoriasisban, reumában, gyógyíthatatlan betegségekben
stb. szenvedőknek.
Köszönetnyilvánítások: a marosvásárhelyi Kelemen
hálás, mert Klara segítségével meggyógyult epilepsziás
gyermeke; Dicsőben Karinához visszatért kedvese;
Margit Gyergyóban kigyógyult a depresszióból, és
sikeres lett a vállalkozása; Mariana és András hálásak,
mert gyermekük született; Corina köszöni, hogy férje kigyógyult az impotenciából,
alkoholizmusból; a marosvásárhelyi Enikő köszöni, hogy ismét együtt lehet
kedvesével. Hívják bizalommal Klara asszonyt!
Tel. 0755-270-381. (Fizetett hirdetés: mp.)

HÁroMSzobÁS lakás eladó, 3/4.
emelet, garázzsal, a Rozmaring utcában. Tel. 0742-802-545. (1753-I)

elADó 1 szobás lakás a November 7.
negyedben, a TCM körül. Ára: 25.500
euró, alkudható. Tel. 0765-235-498.
(1745)
HÁroMSzobÁS
házat
garzonra
cserélek. Tel. 0758-270-079. (9470)

elADó ház Kisgörgényben. Tel. 0749172-293. (9469)
elADó ház telekkel Mikházán. Tel.
0745-976-110. (1784-I)

elADó ház Galambodon. Tel. 0265/261023. (9426)

Jelenleg Zsibón vagyok, kétszobás
lakásomat eladnám vagy bérbe adnám a
December 1. úton, Marosvásárhelyen.
Tel.
0787-697-730.
Megtekinthető
augusztus 25. és szeptember 10. között.
(1829)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

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

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

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

TERMOPÁN, PÁRKÁNY, SZÚNYOGHÁLÓ, VASAJTÓ, TETŐSZERKEZETEK, REDŐNY, SZALAGFÜGGÖNY, SZÍNPADI FÜGGÖNYÖK RENDELÉSRE. Javítást is vállalunk. Tel. 0744-504-536.
(62194)
ALKALMAZOK hajtásival rendelkező fiatalt termopán- és redőnyszerelési munkálatokra. Tel. 0744-504536. (62391-I)

CSALÁDI HÁZAK TERVEZÉSE (vagy bontása, felújítása) korrekt áron, rövid határidővel, Maros megyében. Elérhetőség: tel. 0743-523-542, e-mail-cím: czako44@gmail.com (sz.-I)

A TIMKO PÉKSÉG PÉKEKET és ELÁRUSÍTÓKAT alkalmaz. Szakmai tapasztalat nem szükséges. Szívesen betanítunk bárkit, aki csapatunk tagjává szeretne válni. Fizetés 1800 lej kézbe. Alkalmazunk SZAKKÉPZETT PÉKEKET 2400 lejes fizetéssel. Tel. 0756-128-313. (62483-I)

KÖZPONTI ZÓNÁBAN LEVŐ PANZIÓ, VENDÉGLŐ PINCÉRT alkalmaz. Tel. 0744-624-976. (62483-I)

A TRIPLAST KFT. SZEMÉLYZETET ALKALMAZ A TERMELÉSI OSZTÁLYÁRA. Az önéletrajzokat
a cég székhelyén – Marosvásárhely, Dózsa György u. 197. szám – nyújthatják be vagy elküldhetik a következő e-mail-címre: secretariat@triplast.ro. Érdeklődni a 0742-147-723-as telefonszámon. (62473-I)

ALKALMAZUNK SZAKKÉPZETT VILLANYSZERELŐ KARBANTARTÓT. Tel. 0773-316-377.
(62472)

A KALLÓS ZOLTÁN ALAPÍTVÁNY állást hirdet 2018. szeptember 7-től: PEDAGÓGUS (egy hely –
6-14 éves gyerekek oktatására, nevelésére, felügyeletére) a nagysármási szórványbentlakásban. Jelentkezni
és érdeklődni 2018. július 29-ig a következő e-mail-címen lehet: gyongyi@kallos.org.ro vagy telefonon:
0744-800-533. (sz.-I)
BETANÍTOTT MUNKÁRA MUNKATÁRSAKAT keresünk. Jó kereseti lehetőséget és civilizált munkakörülményeket ajánlunk. Az önéletrajzokat kérjük e-mailben a jobs@multiplan.ro címre elküldeni vagy
személyesen a cég székhelyére, a Maros utca 17. szám alá benyújtani. Érdeklődni a 0265/313-888-as telefonszámon. (62468-I)
KFT. KÉZÜGYESSÉGGEL RENDELKEZŐ MUNKAERŐT alkalmaz Erdélyben elvégzendő felújítási munkálatokra. B kategóriás jogosítvány előnyt jelent. Tel. 0732-916-076. (62498-I)

A TORDAI CÉG alkalmaz KARBANTARTÓT. Tel. 0744-644-026. (20305)

MUNKÁST ALKALMAZOK állatfarmra. Tel. 0744-623-231. (1786)

A KOVÁCS PÉKSÉG PÉKEKET alkalmaz. Ha szeretnél egy jó csapatban dolgozni, ahol megbecsülnek,
akkor nálunk a helyed. Munkádért cserébe bónuszok és versenyképes juttatás jár. Várjuk önéletrajzodat
a hr@kovacs.ro e-mail-címre vagy érdeklődj a 0740-681-541-es telefonszámon. (sz.-I)

MAROSVÁSÁRHELYI CÉG alkalmaz ÉPÍTKEZÉSBE VILLANYSZERELŐT, VILLANYSZERELŐSEGÉDET. Amit ajánlunk: vonzó jövedelem, étkezési jegyek, az utazási költségek elszámolása. Tel.
0365/430-240, 0785-210-682, 9–17 óra között. A román nyelvű önéletrajzot a következő e-mail-címre várjuk: office@consuselectric.ro (62499-I)

ELŐKÖNYVELŐT keresek, tapasztalat nem szükséges. Tel. 0747-435-332. (9468-I)
KERTÉSZMÉRNÖK munkát keres. Tel. 0755-267-336. (9493-I)

ALKALMAZUNK KŐMŰVEST és ÁCSOT. Tel. 0733-542-695. (9484-I)

TAKARÍTÓNŐT alkalmazunk MAROSVÁSÁRHELYI MUNKAPONTRA. Program: 4 óra/nap, hétfőtől
péntekig, délután (17.45-21.45). Információ a 0756-011-988-as telefonszámon. (sz.-I)

A MILKPACT KFT. alkalmaz egy személyt MENEDZSERASSZISZTENSI (TITKÁRNŐI) állásba. Tevékenységek: levéltár és dokumentumok rendszerezése, alapkönyvelés, adminisztratív és titkársági tevékenységek, kapcsolattartás partnereinkkel. Elvárások: közgazdasági vagy jogi szakképzés, titkársági
ismeretek, PC-használati tapasztalat, kommunikációs készség, románnyelv-ismeret, szervezési készség, felelősségtudat. Az önéletrajzokat elküldhetik az office@milkpact.ro e-mail-címre. (20314-I)

Összehívó

Marosvásárhely polgármesterének 2018. július 17-ei 3161-es számú rendelete értelmében rendes ülésre hívják össze a marosvásárhelyi tanácsot
2018. július 26-án, csütörtökön 14 órára a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal Győzelem tér 3. szám alatti székhelyére, a 45-ös terembe, a következő
NAPIRENDDEL:
1. Határozattervezet a marosvásárhelyi állami közoktatási intézmények ügykezelésében
levő tantermek/laboratóriumok használatára vonatkozó bizonyos szabályozás elfogadásáról,
a tanítási program utáni oktatási tevékenység végzése céljával.
2. Határozattervezet a Marosvásárhelyi Városi Sportklub létrehozását célzó 2017. évi
353-as számú helyi tanácsi határozat módosításáról és kiegészítéséről.
3. Határozattervezet a helyi költségvetésből megvalósított „SF + PT + EXEC. sportpályák
a CASM-nél” elnevezésű projekt megvalósíthatósági tanulmányának és műszaki-pénzügyi
mutatóinak elfogadásáról.
4. Határozattervezet a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal által protokolltevékenységre
fordítható kiadások felső határának elfogadásáról, a frissített, a 2015. évi 258-as számú törvény által módosított és kiegészített 2001. évi 80-as számú kormányrendelet előírásainak
megfelelően, amely a helyi közigazgatási egységek és a közintézmények számára meghatároz bizonyos költségvetési normatívákat.
5. Határozattervezet annak jóváhagyásáról, hogy nyilvános árverésen értékesítsék a marosvásárhelyi Radnai utca 34. szám alatt található ingatlant (telek és építmény).
6. Határozattervezet a városrendezési dokumentáció elfogadásáról a „Részletes városrendezési terv (PUD) – szabályozás meghatározása két lakóház építéséről ugyanarra a telekre”,
Éden utca, szám nélkül. Tulajdonosok: Zăhan Maria és Zăhan Ioan.
7. Határozattervezet a városrendezési dokumentáció elfogadásáról a „Részletes városrendezési terv (PUD) – helyszíntanulmány lakóház építésére, telek elkerítésére, autó- és gyalogosbejáró kialakítására, közmű-csatlakoztatásra, a 2008. évi 100-as számú helyi tanácsi
határozatban jóváhagyott PUD részleges módosítására”. Tulajdonosok: Rău Alexandru és
Rău Tamara.
8. Határozattervezet a városrendezési dokumentáció elfogadásáról a „Térségi városrendezési terv (PUZ) – térség átminősítése, kereskedelmi egységeket és irodákat tartalmazó
épület építése a meglévő C8 épületszárny kibővítéseként és autómosó építése”, a Dózsa
György – Rakodó – Kurta utcáknál a helyi vonatkozású városrendezési szabályozás szerint.
Kezdeményező: Tóth Zsolt és a Tomek Business Management Kft.
9. Határozattervezet a városrendezési dokumentáció elfogadásáról a „Térségi városrendezési terv (PUZ) – a Rózsák tere, a Bartók Béla utca, a Horea utca, a Nyomda utca által
körülhatárolt marosvásárhelyi védett beépített altérségre vonatkozóan – lakópark, szolgáltatói, kereskedelmi és közétkeztetési egységek építése”, Rózsák tere 24. szám. Kezdeményező: Sala Construct Kft.
10. Határozattervezet a Marosvásárhelyi Szépművészeti Akadémia ötletpályázat megszervezéséről.
11. Határozattervezet a következő épületek díszkivilágítására vonatkozó megvalósíthatósági tanulmány, műszaki-pénzügyi mutatók és technikai megoldások elfogadásáról: az
Înălţarea Domnului ortodox katedrális, a Buna Vestire ortodox katedrális, az I-es számú
római katolikus plébánia, a református Vártemplom, a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal.
12. Határozattervezet a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal és helyi tanács 2018. szeptember 14-20. között a dél-koreai Szöulba utazó küldöttsége járandóságának a helyi költségvetésből devizában történő kifizetéséről.
13. Határozattervezet a beavatkozási munkálatokat jóváhagyó dokumentáció (DALI) és
a műszaki-pénzügyi mutatók elfogadásáról, a „Népművészeti és kézművesműhely teljes felújítása és korszerűsítése – Elektromaros Technológiai Líceum” beruházásra vonatkozóan.
14. Határozattervezet a 2019. évi szociális támogatásokra vonatkozó elsőbbségi támogatási szempontok meghatározásáról.
15. Határozattervezet a műszaki-gazdasági dokumentáció (SF/DALI szakasz) és a műszaki-pénzügyi mutatók elfogadásáról, beleértve a tervezett beruházás vázlatos leírását tartalmazó mellékletet, a „Víztelep utca 54-56. szám alatti ingatlan bővítésére és épületfelújítás
bölcsőde kialakítása céljával” elnevezésű beruházásra vonatkozóan a 2014-2020 közötti Regionális Operatív Program (POR) 4.4-es beruházási prioritáson keresztül.
16. Határozattervezet az árverés kikiáltási árának elfogadásáról annak érdekében, hogy
értékesíthető legyen a Marosvásárhely megyei jogú város tulajdonát képező erdőalapból
2018-ban begyűjtendő faanyag.
17. Határozattervezet a Marosvásárhely megyei jogú város tulajdonát képező erdőalapból
2018-ban begyűjtendő faanyag mennyiségének és értékesítési módjának elfogadásáról.
18. Határozattervezet az árverés kikiáltási ára legfelsőbb értékének elfogadásáról annak
érdekében, hogy kitermelhető és elszállítható legyen a Marosvásárhely megyei jogú város
tulajdonát képező erdőalapból 2018-ban begyűjtendő faanyag.
19. Határozattervezet a Marosvásárhely megyei jogú város tulajdonát képező erdőalapból
2018-ban begyűjtendő faanyag mennyiségére vonatkozó bevételi és kiadási költségvetés elfogadásáról, valamint az elvégzendő szükséges munkálatok jóváhagyásáról.
20. Határozattervezet a műszaki-pénzügyi mutatók elfogadásáról a „Mellékhelyiség és
elsősegélynyújtási szoba a látogatók számára a marosvásárhelyi állatkertben” elnevezésű
beruházásra vonatkozóan.
21. Határozattervezet a 2008. évi 86-os számú marosvásárhelyi helyi tanácsi határozat
módosításáról, amely állatvontatású járművekre vonatkozóan bizonyos intézkedéseket írt
elő Marosvásárhelyen.
22. Határozattervezet a Marosvásárhelyen, az Alma utca 22/A szám alatti 194 négyzetméternyi telek átadásáról Marosvásárhely megyei jogú város tulajdonába a Bostan Junior
Kft.-től.
23. Határozattervezet a Marosvásárhelyen, a Kinizsi Pál utca 10. szám alatti 2599 négyzetméter összfelületű telek 1293 négyzetméteres részének és az építménynek az átminősítéséről Marosvásárhely megyei jogú város köztulajdonából a magántulajdonába.
24. Határozattervezet a Marosvásárhelyen, a Constandin Hagi Stoian utca 37. szám alatti
85 négyzetméteres telek átadásáról Marosvásárhely megyei jogú város tulajdonába Florea
Marian Ioantól és Florea Paraschivától.
25. Határozattervezet bizonyos, Marosvásárhelyen található telkekre vonatkozó közvetlen
eladási javaslat elfogadásáról.
26. Határozattervezet a Marosvásárhely közterületén található fizetéses parkolók karbantartását és értékesítését végző szakosztály szervezési és működési szabályzatának módosításáról.
27. Határozattervezet a Marosvásárhelyen, a Dózsa György út 193. szám alatt található
ingatlan megvásárlásáról Marosvásárhely megyei jogú város tulajdonába, illetve a 2014. 07.
29-ei 239-es számú helyi tanácsi határozat visszavonásáról.
28. Határozattervezet a Kövesdomb utca 19. szám alatti ingatlan 15/450 részének a tulajdonviszony-megállapításáról és Marosvásárhely megyei jogú város magántulajdonába telekeléséről, illetve a 2018. 01. 30-ai 12-es számú helyi tanácsi határozat visszavonásáról.
29. Határozattervezet a Jeddi út 4. szám alatti 3429 négyzetméteres telek 609/3258 részének a tulajdonviszony-megállapításáról és Marosvásárhely megyei jogú város magántulajdonába telekeléséről.
30. Határozattervezet a Marosvásárhelyen, a Constandin Hagi Stoian utca 28. szám alatt
található 49 négyzetméteres telek átadásáról Marosvásárhely megyei jogú város tulajdonába
Aron Florintól és feleségétől, Den Dulk Wilhelmina Andreától.
31. Határozattervezet a marosvásárhelyi lakóhelyi parkolóhelyek használatba adási, odaítélési/licitálási szabályzatának elfogadásáról.
32. Határozattervezet a Marosvásárhely megyei jogú város – területi-közigazgatási egység
2018. II negyedévére vonatkozó költségvetés-végrehajtásának jóváhagyásáról.
33. Határozattervezet a 2019-re vonatkozó új támogatásigénylési és -benyújtási időszak
megszervezésének jóváhagyásáról, a módosított és kiegészített 1998. évi 34-es számú törvény alapján, amely olyan jogi személyiséggel rendelkező romániai székhelyű egyesületeknek és alapítványoknak nyújtható támogatásokra vonatkozik, amelyek szociális
ellátóegységeket létesítenek és adminisztrálnak.
34. Határozattervezet a Marosvásárhely megyei jogú város tulajdonát képező, a Locativ
Rt. kezelésében levő bizonyos ingóságok ingyenes átadásának jóváhagyásáról a közterületfelügyelő igazgatóság és a parkokat, üvegházakat és zöldövezeteket kezelő igazgatóság
ügykezelésébe, kizárólag Marosvásárhely megyei jogú város közterületén javítások és karbantartás elvégzésére.
35. Határozattervezet a 2018. 05. 30-ai 163-as számú helyi tanácsi határozat mellékletének
(központosító) módosításáról, amely arra vonatkozik, hogy Marosvásárhely saját költségvetéséből bizonyos összegű vissza nem térítendő támogatást nyújt a 2018-ban benyújtott
kulturális programokra/projektekre/kezdeményezésekre, amelyeket a 2018. 06. 01–09. 01.
közötti időszakban valósítanak meg.
36. Határozattervezet „A Meggyesfalvi utca 50. szám alatti ingatlan felújítása” elnevezésű
beruházás frissített műszaki-pénzügyi mutatóinak (maximális indikátorok) jóváhagyásáról.
37. Határozattervezet a marosvásárhelyi állatkertben az „Afrikai növényevők kerítésének
felújítása” elnevezésű beruházás műszaki-pénzügyi mutatóinak jóváhagyásáról.
38. Határozattervezet hetente kétszer teljes menü biztosításáról a kis jövedelmű nyugdíjasok számára.
39. Határozattervezet a marosvásárhelyi helyi tanács ülésvezetőjének megválasztásáról
a 2018. augusztus – október időszakra.
Dr. Dorin Florea polgármester

2018. július 20., péntek ________________________________________________HIRDETÉS __________________________________________________ NÉPÚJSÁG

A Népújság hirdetési irodájában
felveszünk
APRÓHIRDETÉST
a kolozsvári SZABADSÁGBA,
a csíkszeredai HARGITA NÉPÉBE,
a sepsiszentgyörgyi HÁROMSZÉKBE
és az aradi NYUGATI JELENBE.
KiADó teljes berendezéssel ellátott 2
szobás tömbházlakás nem dohányzónak a November 7. negyedben. Tel.
0770-171-720. (9369-I)

KiADó
egyszoba-összkomfortos
tömbházlakás. Tel. 0747-478-138.
(9445-I)

KiADó garzon az orvosi egyetem
szomszédságában. Tel. 0757-225-228.
(9474)
elADó egyszobás tömbházlakás,
félszuterén. 28.000 euró. Tel. 0751254-203. (9490-I)

elADó Koronkán manzárdos ház a
központban: 5 szoba, konyha, kamra,
fürdő, két mosdó, előszoba, két terasz, nagy garázs, műhely, pince, 30
ár telek gyümölcsössel. Tel. 0741143-404. (9485-I)

elADó magánház a Kishegyszőlőben, a
Május 1. utcában, 11 ár telekkel, víz,
villany bevezetve, a ház pirosban
felépítve, a telken sok gyümölcsfa.
Érdeklődni naponta 8-20 óra között a
0752-606-323-as telefonszámon. (9499)
elADó 1,16 ha szántó és 1 ha erdő
Székesen. Tel. 0745-206-048. (1779)

VeSzeK régi festményeket, képkereteket, antik bútorokat, bármilyen régiséget. Tel. 0731-309-733. (8673)

néMeT ÁgybeTéTeK eladók a Niki
Park üzletben. Nyugdíjasoknak 20%
kedvezmény. Tel. 0744-438-594.
(20084)

VÁSÁroloK régi Jawa CZ motorbiciklit.
Tel. 0741-052-528. (9444)
TŰziFA eladó házhoz szállítva. Tel.
0757-626-019. (9406)

TŰziFA eladó. Tel. 0755-864-507. (1769)

TŰziFA eladó. Tel. 0752-641-451. (1769)
TŰziFA eladó. Tel. 0747-594-011. (1769)
elADó tűzifa. Tel. 0747-563-062.
(9408)

elADó tűzifa. Tel. 0742-403-955.
(9416)

elADó tűzifa. Tel. 0747-933-367.
(9416)

TŰziFA eladó. Tel. 0749-707-713.
(9415)
KeMény tűzifa eladó. Tel. 0755-873628. (9415)

TŰziFA eladó. Tel. 0747-594-011. (9432)
elADó tűzifa. Tel. 0749-465-511. (9664)
VeSzeK olcsó autót. Tel. 0744-210133. (9478)

elADó Chevrolet Aveo Hatchback,
2008-as kiadás, 1400-as motor, benzines,
73.000 km-ben, új nyári gumikkal,
garázsolt, jó állapotban, 2500 euró,
alkudható. Tel. 0744-107-929. (9486)

elADó 10 ár beltelek Kebelében.
Tel. 0733-542-695. (9484-I)

elADó Dacia-gumi és alkatrészek,
perzsaszőnyeg, automata mosógép,
biciklik. Tel. 0365/448-371, 0771-538-831.
(9489)

elADó 2-es váltóeke, döngölőbéka,
betonkeverő (0,45 m3, 380 V),
kockakőprés, földfúró. Tel. 0743-860-354,
0745-404-666. (9494)
VÁSÁroloK 12-30 éves, jó állapotban
levő személyautót. Tel. 0730-292-409.
(9498)
elADó kemény tűzifa. Tel. 0740-570753. (9497)

Sírva írom szomorú bánatom, hogy
örökre elmentél, elfogadni nem
tudom.
Telhetnek
hónapok,
múlhatnak
évek,
szívemből
szerettelek, nem feledlek téged.
elmentél tőlem a csillagok felé,
aranyló csillagpor hulljon lábad elé.
istenem, óvd őt, és öleld át
helyettem, mert csak te tudod,
hogy mennyire szerettem. Arcomat
könny mossa, mert nem vagy már
többé, szívemben emléked élni fog
örökké. Könnyes szemmel nézek
az égre, kérem a Jóistent,
nyugtasson békében! Jóságos
szíved pihen a föld alatt, minden
könnycseppem nyugtassa álmodat. érted hulló könnyeim soha el
nem fogynak, adjon a Jóisten csendes nyugodalmat.
Fájó szívvel emlékezem a nyomáti születésű KoVÁCS JózSeF
marosvásárhelyi lakosra halálának első évfordulóján. emléke
legyen áldott, nyugalma csendes!
Fájó szívvel, bánatos felesége, Margit.(7298-i)

Fájó szívvel emlékezünk július 25én KiSS JózSeFnére szül. Mezei
halálának
20.
MArgiT
évfordulóján. emléke legyen áldott,
nyugalma csendes!
Szerettei. (9407)

elADó kemény tűzifa. Tel. 0745-793465. (9497)

MINDENFÉLE
HŰTŐK javítását vállalom lakásán,
és eladok hűtőket, fagyasztókat garanciával. Tel. 0722-846-011. (9410-I)
FéMSzerKezeTi MUnKÁT vállalok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (9100)
KéSzÍTünK, szerelünk: külső műanyag redőnyöket, szalagfüggönyöket, harmonikaajtókat, termopán
PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.
(9049)
VÁllAloK:
bádogosmunkát
(csatornázást), tetőjavítást, „lindabozást”
és cserépforgatást. Tel. 0751-847-346.
(8988)
FigyeleM! Amíg nem késő, megjavítok
faszéket, ajtó- és ablakzárat, ami nem jó,
azt kicserélem újjal. Tel. 0743-211-281.
(1827)
éPÍTKezéSi
Cég
10%-os
kedvezménnyel vállal háztetőkészítést,
tetőfedést
Lindab
cserépből,
vízszigetelést, cserépforgatást, külső és
belső munkálatokat, javítást, kerítés- és
kapukészítést, bontást is. Tel. 0747-634747. (8818)
HŰTŐK javítása lakásán, garancia.
Tel. 0748-020-050. (9385-I)
FUVArT, bÚTorHorDÁST vállalunk személyzettel. Tel. 0749-543104. (1778-I)
VÁllAlUnK:
cserépforgatást,
tetőjavítást (Lindab lemez) és bármilyen
javítást. Tel. 0732-235-773. (9305)
TeTŐzeT, cserepezés, Lindab, poliészter, bármilyen kisebb javítások.
Tel. 0742-778-207. (sz.-I)
KéSzÍTünK TeTŐT Lindab lemezből, cserépből, teraszt fából; bármilyen
javítást
vállalunk.
Nyugdíjasoknak 18% kedvezmény.
Tel. 0745-680-818, Csaba. (9472-I)

Veled volt teljes az életünk, hogy
elmentél, elvitted örömünk.
A fájdalmat leírni nem lehet,
csak
letöröljük
érted
hulló
könnyeinket.
Soha el nem múló fájdalommal
gondolunk drága gyermekünkre,
MÁTé boTonDrA (botika), ki
július 20-án 2 éve itt hagyott
minket.
bánatos
szülei.
nyugodjál
békében, drága botikám!
*
A te csillagod fent ragyog az égen,
utat mutat nekünk a gyász
sötétjében. légy boldog ott, ahova mentél, nem haltál meg te, csak
álmodni mentél. oly drága voltál nekünk, hogy azt nem pótolja
semmi, lelkünk sebeit nem gyógyítja senki.
lelki fájdalommal emlékezünk július 20-án drága unokánkra,
boTiKÁrA halálának 2. évfordulóján.
Áldott emlékedet kegyelettel őrzik bánatos nagyszüleid: biró mama,
biró tata és kicsi mama (rózsika). (9483)
„Vannak csillagok, melyeknek fénye világít a földön,

Mikor ők maguk már régen nincsenek a helyükön.
Vannak emberek, akiknek csillogó emléke világít,
Amikor ők maguk már nincsenek köztünk.
Ezek a fények csillognak, és különösen,
Ha sötét az éjjel: mutatják az utat az embereknek.”
Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk a
legdrágább édesanyára, a szentgericei benKe PiroSKÁrA
halálának 5. évfordulóján.
Szerető lányai: Marika, bözsike, bori, valamint vejei: ernő, András
és zoli. nyugodjál békében!
*
Maroknyi fény, tengernyi bánat és mélységes csend maradt utánad.
Úgy mentél el csendben és szerényen, drága jó lelked nyugodjon
békében!
Szerető unokáid: Magdi, enikő, laci, zsuzsi, robi és dédunokád,
Petra. nyugodj csendesen, drága KiCSiMAMA!(1811-i)

MEGEMLÉKEZÉS
Soha
el
nem
múló
fájdalommal emlékezünk húsz
éve
elhunyt
szüleinkre,
MÁTyÁS PiroSKÁrA és
MÁTyÁS enDrére. örök
hálával és szeretettel őrizzük
emléküket. endre, Piri, Tibi,
éva és családjuk. (9465)

Szomorú szívvel emlékezünk

július 21-én, amikor már egy
éve

nincs

szeretett

közöttünk

férj,

a

édesapa,

nagytata, HAJDU iSTVÁn, a
Számológépgyár
munkatársa.

Amíg

volt

éltél,

szerettünk, amíg élünk, soha
nem

feledünk.

Pihenj

békében! Szerettei. (9462-i)

19

Volt egy édesanya, akit
nagyon szerettünk, de már
nincs velünk, elveszítettük.
Jóságát,
szeretetét
nem
feledjük soha, az élet lehet
bármilyen mostoha. Ha valami
fájt
nekünk,
velünk
szenvedett. Ha boldognak
látott, velünk örvendett. Sírt,
ha sírni látott, megvigasztalt,

ha valami bántott. Már egy éve
az égből figyeli lépteinket, és
hogy az élet szép, erre sugall
minket. Tovább kell menjünk,
és éljük életünk, de vele
elveszett valami belőlünk.
Jutalma
legyen
örök
boldogság a mennyekben,
maradjon
meg
emléke
mindannyiunk szívében. Ő
nem más, mint a drága
édesanya,
az
erdőszentgyörgyi születésű
lAKAToS DoMoKoSné szül.
SzéKely
béreS
ilonA
kelementelki lakos, kinek szép
emléke elkísér egy életen át.
nyugodjon
békében!
Szerettei. (1743-i)

Szomorú szívvel emlékeztünk
július 18-án SiPoS iSTVÁnrA
halálának 5. évfordulóján.
emléke mindig szívünkben él.
Felesége, gyermekei, rokonai
és barátai. (9459-i)

ELHALÁLOZÁS
Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett feleség, anya, nagymama,
testvér,
PorTiK CS. olgA
született nagy
Márkodban, 85 évesen hosszú
szenvedés után megpihent Tápiószelén (Magyarország).
A gyászoló család. (9473-i)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
szeretett édesapánk,
bUCUr VASile
(laci bácsi)
76 éves korában váratlanul elhunyt. Drága halottunkat 2018.
július 21-én, szombaton 13 órakor helyezzük örök nyugalomra a
Jeddi úti temetőben. emléke szívünkben él.
A gyászoló család. (9492-i)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, édesapa, nagytata, nagybácsi, unokatestvér,
sógor, munkatárs, szomszéd,
rokon és ismerős,
AnTAlFFy gÁbor
életének 75. évében isten akaratában megnyugodva 2018. július
19-én elhunyt.
A virrasztás július 20-án, pénteken 18 órakor lesz a marosvásárhelyi református temetőben.
búcsúztatása július 21-én, szombaton 12 órakor lesz a marosvásárhelyi református temetőben,
temetése július 21-én 13 órakor a
nyárádtői temetőben.
Az elhunyt kívánságát teljesítve,
kérjük a gyászolókat, hogy a koszorúk helyett adományaikat a
kihelyezett urnába helyezzék Pál
atya árvái részére.
A gyászoló család. (9496-i)
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Dr. Lenkei Egészségkultúra Szaküzlet
Călăraşilor utca 14. szám
Telefon: 0744-536-534.

keres

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

IT-mérnököt – rendszergazdát

Amit kérünk:
– Felsőfokú szakirányú végzettség
– 3 év tapasztalat vállalati informatikai infrastruktúra- vagy alkalmazás-üzemeltetésben
– Különböző szerveroperációs és adatbázis-kezelő rendszerek ismerete
– Német- és angolnyelv-tudás
– SAP ismerete
Amit ajánlunk:
– Biztos, hosszú távú munka
– Vonzó fizetés (egyéni értékelés alapján)
– Ingyenes szállítás, étkezési jegyek
– Stimuláló multinacionális munkahelyi légkör
Önéletrajzot és kísérőlevelet a cég székhelyén vagy e-mailen:
office@duerkopp-adler.ro , personal@duerkopp-adler.ro várunk.
További információk a 0265/208-307-es telefonon.
A green öKológiAi AlAPÍTVÁny
marosvásárhelyi posztliceális iskolájába a 2018–2019-es tanévre
a következő szakokra lehet iratkozni:
– általános, laboratóriumi, radiológiai, balneo-fizioterápiás
és gyógytornászasszisztens, román és magyar tagozatra.
érdeklődni a 0760-663-942-es telefonszámon lehet. (62408)

A MAroSVÁSÁrHelyi ingATlAnKezelŐ és PiACigAzgATóSÁg
felszólítja azt a gazdasági egységet, amely a Hadsereg téri 3/2. sz. alatti
építményhez tartozó területet birtokolta, és raktározásra használta, hogy
jelen hirdetés megjelenésétől számított öt napon belül szabadítsa fel azt.
A vezetőség. (sz.-i)

LUCIAN BLAGA EGYETEM – NAGYSZEBEN

FelVéTeli 2018

Távoktatás és csökkentett látogatású oktatás

Távoktatási és csökkentett látogatású oktatási tanszék
550024 Nagyszeben, Victoriei sugárút 10. sz. Tel. 0269/250-432; titkársági program: hétfő–péntek 9–15 óra között
Karok

Gazdaságtudományi Kar
(3 év)

Terület/Szak

Üzletigazgatás / Turizmus, kereskedelmi és szolgáltatói gazdaság (akkreditált)
Menedzsment/Menedzsment (akkreditált)

Könyvelés / Könyvelés és számviteli informatika (akkreditált)
Pénzügy / Pénzügy-bank (akkreditált)

Mezőgazdasági, Élelmiszeripari és
Környezetvédelmi Kar (4 év)
Jogi Kar

Mérnöki Kar
(4 év)

Társadalomtudományi Kar
(3 év)

Marketing / Marketing (engedélyezett)
Mezőgazdaság / Hegyvidéki mezőgazdaság (akkreditált)

Élelmiszeripari mérnöki / Élelmiszeripari mérnök (akkreditált)
Jog / Jog (4 év) (akkreditált)

Igazgatástudomány / Közigazgatás (3 év) (akkreditált)

Mérnöki és menedzsment /Gazdasági mérnök mechanika szakterületen (akkreditált)
Bányászat, kőolaj- és gázkitermelés / Szénhidrogének szállítása, raktározása és elosztása
(engedélyezett)
Neveléstudomány/Pedagógia, óvodai, általános iskolai oktatás
(ideiglenesen engedélyezett)
Magiszteri tanulmányok

Gazdaságtudományi Kar
(4 félév)
Jogi Kar

Oktatási forma/
Helyek száma
TO / 125 hely
TO / 100 hely
TO / 100 hely
TO / 125 hely
TO / 100 hely
TO / 50 hely
TO / 50 hely

TO / 120 hely
TO / 75 hely

TO / 75 hely
CSLO / 60 hely
TO / 75 hely

Üzletigazgatás / Turizmus, kereskedelmi és szolgáltatói gazdaság (akkreditált) B2

CSLO / 40 hely

Könyvelés / Könyvelés-számvitel és audit (akkreditált) B8

CSLO / 50 hely

Üzletigazgatás / Cégmarketing, menedzsmentstratégiák és politikák (akkreditált) B4
Jog / Magánjog (Drept judiciar privat) (akkreditált) – 2 félév

Igazgatástudomány / Európai közigazgatás – 4 félév (akkreditált)

beiratkozni a marosvásárhelyi kihelyezett központban:
Unirea Főgimnázium
Mihai Viteazul utca 17. szám
Tel.: 0265-214-489.

CSLO / 40 hely
CSLO / 25 hely
CSLO / 50 hely

Felvételi

Tandíj

2800 lej/ év

érettségi átlag – 100%

érettségi átlag – 100%
érettségi átlag – 100%
érettségi átlag – 100%

2800 lej/ év
2800 lej/ év
2800 lej/ év
2800 lej/ év
2500 lej/ év
2900 lej/ év
2900 lej/ év
2800 lej/ év
3400 lej/ év
3400 lej/ év

érettségi átlag – 60%
2750 lej/ év
rácsteszt – 40%
* TO – távoktatás; CSLO – csökkentett látogatású oktatás
Felvételi:
– licencvizsgaátlag – 75%
– írásbeli vizsgajegy – 25%

Felvételi: licencvizsgaátlag – 100%
– beszélgetés
(megfelel/nem felel meg)

3300 lej/ év
3300 lej/ év
3300 lej/ év
3000 lej/ év
3000 lej/ év

dep.didu@ulbsibiu.ro
http://didu.ulbsibiu.ro

