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Tévedett a központ

Visszafizettetik az APIA-támogatást

Vendégjáték
Magyarországon

A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház
Liviu Rebreanu Társulata július 31-én,
kedden 19 órától a Gyulai Várfesztivál
55. évadja keretében Kincses Réka és
Alina Nelega Double Bind című színművével vendégszerepel. Az előadásban együtt szerepelnek a
Marosvásárhelyi Nemzeti Színház
Liviu Rebreanu és Tompa Miklós Társulatának művészei.

____________2.
Nehézkes
az útjavítás

A június végi esőzések nyomán Kézdivásárhely és Csíkkozmás között
beszakadt az úttest. Azóta szünetel a
közúti forgalom Csíkkozmás és Kézdivásárhely között a 11B jelzésű országúton, a javítási munkálatokat
pedig nehezítik az ismétlődő esőzések, így aki arrafele utazna, kerülnie
kell Bálványos fele.

____________3.
Ráncokat simító
emléktöredékek

Az elkövetkezendő időszakban a gazdák
vissza kell fizessék a Mezőgazdasági Intervenciós és Kifizetési Ügynökség
(APIA) által a szarvasmarha- és bivalytenyésztőknek kiutalt támogatás egy
részét. Az történt, hogy a bukaresti központban több állatra számították ki az
idénre járó keretösszeget, amit visszaosztottak. Utólag kiderült, hogy jóval
kisebb az állatállomány, így a már átutalt összegből a gazdák vissza kell
utalják a pénzt.

Vajda György

Bordi Kacsó Zsolt, az APIA Maros megyei
kirendeltségének aligazgatója elmondta, minden gazdát jegyzőkönyvben értesítenek a viszszafizetendő összegről. Ez tételesen szerepel
abban a dokumentumban, amelyben két kincstári számla is fel van tüntetve. Az egyikre az
unió által biztosított pénzt, míg a másikra a
hazai költségvetésből fedezett átmeneti nemzeti
támogatás egy részét kell átutalni. A gazdák a
jegyzőkönyvvel bármely bankban vagy postahivatalban jelentkezhetnek, ahol a saját számlájukról a feltüntetett kincstári számlákra kell
majd a pénzt átutalni. Az intézményvezető arra
kéri az érintetteket, hogy az esetleges félreérté-

Fotó: Vajda György (archív)

sek elkerüléséért őrizzék meg az utalványt
(ordin de plată, amelyet a bank kibocsát). Az
összeget az értesítés kézbesítésétől számítva 30
munkanapon belül kell törleszteni, ellenkező
esetben az APIA késedelmi kamatot számol fel.
Az aligazgató elmondta: a visszafizetendő
összeg a gazda állatállományától függően változik, értelemszerűen az, aki több állatra kért
támogatást, amely a termelésre szánt hazai juttatással is kiegészült, nagyobb összeget fizet
majd vissza. Maros megyében 4468 állattenyésztő (többségükben szarvasmarha-tenyésztők, mert a juh- és a kecsketartókra nem
(Folytatás a 4. oldalon)

Lelkészeknek, egyházi főméltóságoknak, áldozatos emlékű gondnokoknak,
egyszerű, megtört lelkű embereknek,
köztiszteletben álló, áldott emlékű jó
lelkeknek állít emléket a verseskötet,
olyan személyeknek, akik önmagukat
nem kímélve osztogatták másoknak a
szeretetet, szellemi értékeket.

____________4.
Érdekességek
a balatonfüredi
Anna-bálról

Szombaton 193. alkalommal rendezik
meg a balatonfüredi Anna-bált, a rendezvényt változatos programok kísérik
egész héten át. Az első Anna-bált
1825. július 26-án tartották Balatonfüreden, a Horváth-házban, Szentgyörgyi Horváth Fülöp János fogadójában.

____________15.

Dilettancia, amnesztiának
álcázva

Benedek István

Mintegy hete az adóamnesztia kérdése is felvetődött pénzügyi berkekben. Persze nem úgy, ahogy ezt a kérdést komolyabb helyeken
megközelítik, például egy tervezet közvitára bocsátásával, hanem
az egyik volt pénzügyminiszter említette a dolgot egy televíziós műsorban. A jelenlegi pénzügyér is megerősítette, hogy gondolkodnak
a dolgon, aztán pár napra rá pontosított: csakis az állami vállalatokra gondoltak. Így ez már nem adóamnesztia, csak sima dilettancia, szép csomagolásban tálalva.
A világ legfejlettebb gazdaságaiban is fordul elő olyan, hogy felhalmozódnak egyes adófizetők tartozásai, és van hogy erre a hatóságok adóamnesztiával reagálnak. Vagyis elengedik a tartozás egy
részét, vagy az esetleges bírságot, ha az adós önként fizet. Nálunk
is volt ilyesmire több példa az utóbbi években. Az adóamnesztia
mint eljárás maga is örök vitatéma szakértői berkekben, mert eleve
nem korrekt az adóikat tisztességesen befizetőkkel szemben kivételezni a hátralékosokkal, ám ha az állam másként nem tudja behajtani egyesektől az őt megillető pénzt, akkor erre csak kell valamilyen
megoldást találni.
A komolyság, ahogyan a témát felvetették a Dâmboviţa-parton,
arra utalt, hogy ha már az állam amúgy is képtelen behajtani
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
5 óra 56 perckor,
lenyugszik
21 órakor.
Az év 208. napja,
hátravan 157 nap.

Ma OLGA és LILIÁNA,
holnap SZABOLCS napja.
SZABOLCS: ismeretlen eredetű régi magyar személynév,
amelyet Anonymus szerint a
honfoglaló magyar vezérek
egyikének, Elődnek a fia viselt.

IDŐJÁRÁS

Felhőátvonulások
Hőmérséklet:
max. 280C
min. 180C

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2018. július 26.

1 EUR

1 USD

100 HUF

1 g ARANY

4,6273

3,9502

1,4271

155,9039

A csütörtöki lottóhúzás nyerőszámai

34, 10, 26, 25, 36 + 19
14, 23, 30, 32, 20, 34
6, 12, 44, 27, 4, 30

Megyei hírek

NOROC PLUS: 1 4 0 0 5 3

SUPER NOROC: 9 8 5 0 8 7
NOROC: 4 7 8 7 3 4 7

Tigrisek világnapja az állatkertben

Július 29-én, vasárnap gyerekprogramokkal ünneplik a tigrisek világnapját a marosvásárhelyi állatkertben. 13 órakor
a tigriskifutóhoz várják a 12 éven felüli gyermekeket.

Vakációs bibliaiskola

A csittszentiváni adventista gyülekezet július 30-a és augusztus 4-e között vakációs bibliaiskolát szervez, amelyre
minden 5-14 év közötti gyermeket szeretettel vár naponta
10-13 óra között a csittszentiváni adventista imaházban. A
program támogatói: Panit község helyi tanácsa és a Délerdélyi Egyházterület.

Éhségsztrájkba kezd az RMOGYKE elnöke

Ádám Valérián, a MOGYE-n folyó magyar oktatás önállóságáért küzdő munkacsoport tagja július 27-én, ma reggel 8 órától kezdi a tusványosi tábor kerítésén kívül a
tiltakozásnak ezt a formáját.
Azért kényszerült erre a lépésre, mivel a szervezők megtiltották, hogy előadóként részt vegyen a MOGYE ügyében
szervezett vitafórumon.
Amint a lapunkhoz eljuttatott közleményében olvasható,
a vitán a Romániai Magyar Orvos- és Gyógyszerészképzé-

Vendégjáték Magyarországon

sért Egyesület elnöke azt a tervét készült bemutatni, amely
részletesen taglalja, hogy a közoktatási törvény 135. paragrafusa értelmében az egyetemi év kezdetekor létre kellene
hozni az önálló magyar főtanszékeket. A tiltást követően
az erről szóló programot a tábor kerítésén kívül kívánta
népszerűsíteni, de ezt is megtiltották. Az éhségsztrájkot
addig nem hagyja abba, amíg Orbán Viktornak, Magyarország miniszterelnökének át nem adhatja a munkacsoport
felhívását.

Double Bind

A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Liviu Rebreanu
Társulata július 31-én, kedden 19 órától a Gyulai Várfesztivál 55. évadja keretében Kincses Réka és Alina Nelega
Double Bind című színművével vendégszerepel. Az előadásban együtt szerepelnek a Marosvásárhelyi Nemzeti
Színház Liviu Rebreanu és Tompa Miklós Társulatának
művészei. A kettős kötésről, azaz az önellentmondást tartalmazó kommunikációról címet kapott, a nemzeti öntudatról
és
kisebbségről,
nacionalizmusról
és
individualizmusról, európaiságról és helyi öntudatról szóló
előadás román és magyar színészek, valamint Kincses
Réka író, rendező és Alina Nelega drámaíró együttműködésében valósult meg – áll a színház közleményében.
– A Double Bind előadásban nyílt kártyákkal játszunk.
Nem akarunk kibékülni, azt állítani, hogy kölcsönösen
megértjük egymást, miközben saját magunkat sem értjük.
A munka során erre koncentráltak az alkotók, és erre ösztönöz az előadás is.
A kisebbségi, aki felvállalja a fájdalmát és a dühét, a
többségi, aki belátja, hogy sokszor dominálni akar, és viszszaél a helyzetével. A kisebbségi, aki rájön, mit jelent az,
amikor már nem is kell más az elnyomáshoz, mert önmagát

zárja, rekeszti ki. A többségi, aki kitaszítva és izolálva érzi
magát, látszólagos hatalma ellenére. Aki szeretné, ha őt is
megértenék, aki szintén felvállalja dühét és fájdalmát. A kisebbségi, aki rádöbben, hogy gyakran visszaél helyzetével,
kihasználja az áldozat szerepében rejlő hatalmi potenciált.
Az előadás abból a meggyőződésből táplálkozik, hogy ami
kimondatik és napfényre kerül, az elveszti démonikus erejét, mint az ördög napkelte után. Így szól az előadás üzenete, ami az alkotók szemszögéből fogalmazza meg a
premisszákat.
A szereposztás tagjai: Monica Ristea, Berekméri Katalin,
Elena Purea, Pál Emőke, Laura Mihalache, Csíki Szabolcs,
Alexandru-Andrei Chiran, Barabási Tivadar, Claudiu Banciu, Bartha László Zsolt, Cristian Iorga. Zene: Ada Milea.
Szövegek fordítása: Kacsó Judit-Andrea és Florentina
Váry. Román és magyar nyelven játszott, kölcsönösen feliratozott előadás.
A Double Bind előadás vendégszerepelt a bukaresti Gala
Hate Awards-on, a szebeni Astra Filmfesztivál nyitóelőadásaként, a székelyudvarhelyi Kortárs dráMA fesztiválon,
Gyergyószentmiklóson, Kolozsváron és Kézdivásárhelyen.
(Knb.)

Kirándulás
a romániai hegyimentők napján

Augusztus elsején, a romániai hegyimentők napján a
Maros Megyei Hegyimentő Szolgálat gyalogtúrát szervez
a Kelemen-havasokba, a következő útvonalon: Palotailva
– Ilva völgye – Ruszka-sziklák (1915 m) – Tiha-csúcs
(1790 m) – Palotailva. Indulás augusztus elsején reggel 7
órakor a hegyimentők Marosvásárhely, Mihai Eminescu
utca 58. szám alatti székháza elől. Az utat a résztvevők
saját autóval teszik meg az Ilva völgyéig. A gyalogtúra nehézségi fokozata közepes, hegyitúra-felszerelést igényel
(bakancs, megfelelő ruházat, víz, élelem stb.) Az útvonal
időtartama 6–8 óra. Bővebb tájékoztatás a 0728-289-442es telefonszámon. Kedvezőtlen időjárás esetén annak
megfelelő túraútvonalat választanak majd a szervezők.

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.

Rendőri intézkedések

Július 16-a és 21-e között a Maros megyei rendőrség munkatársai több mint 300 alkalommal léptek akcióba, leginkább – több mint 260 esetben – a 112-es hívószámon
kértek tőlük segítséget. 900-at meghaladó esetben büntettek kihágás miatt, 118-szor pedig bűntény gyanúját állapították meg – ezek közül 19 személyt a bűntény
elkövetése közben tartóztattak le. Két letartóztatott egyén
országos körözés alatt állt. Ugyanezen időszakban különböző kihágások miatt 884 büntetést szabtak ki, több mint
330.000 lej értékben és 1655 lejnyi értékű javakat koboztak el. Továbbá 60 jogosítványt és 52 forgalmi engedélyt
tartottak vissza az elmúlt hetekben.
Hírszerkesztő: Kaáli Nagy Botond

A labdarúgó 1. liga 2 fordulójának televíziós közvetítései

Július 27., péntek:
18 óra: Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK – USK Craiova
21 óra: Botoşani FC – Nagyszebeni Hermannstadt
21 óra: Bukaresti FCSB – Bukaresti Dinamo
Július 28., szombat:
Július 30., hétfő:
18 óra: Dunărea Călăraşi – Kolozsvári CFR
21 óra: Concordia Chiajna – Konstancai Viitorul
21 óra: Jászvásári CSM Politehnica – Gyurgyevói Astra
Valamennyi mérkőzést élőben közvetíti a DigiSport, a TeJúlius 29., vasárnap:
lekom Sport és a Look TV/Plus.

RENDEZVÉNYEK

mérkőznek meg. Vasárnap délelőtt 11 órától Fintaházán
hálaadó istentisztelettel kezdődik az ünnepség, majd
közös ebéd és művészi műsor következik a fintaházi isLátogatható az életmű-kiállítás
kola udvarára felállított szabadtéri színpadon. Az egybeAugusztus 3-ig hétfőtől péntekig 12 és 17, valamint szom- gyűlteket a Pentagon zenekar és a község
batonként 11 és 13 óra között látogatható Koszta Árpád
néptánccsoportjainak előadása szórakoztatja. Az ünnepnapokban nyílt életmű-kiállítása Marosvásárhelyen, a Köz- séget tűzijáték zárja.
társaság tér 9. szám alatti Egyesülés kiállítóteremben.

Fintaházi és kisteremi falunap

Július 28–29-én Nyárádkarácson községi falunapot tartanak Fintaházán és Kisteremiben. 28-án, szombaton délután a község településeinek labdarúgócsapatai

Templombúcsú Tófalván

Vasárnap 18 órakor tartják Marosszentgyörgy fíliájában,
Tófalván a Szent Anna-templombúcsút. A búcsún a marosszentgyörgyi Soli Deo Gloria ökumenikus vegyes kar
énekel Simon Kinga karnagy vezetésével.
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Kézdivásárhelyre Bálványos fele

Ország – világ

Nehézkes az útjavítás

A június végi esőzések nyomán Kézdivásárhely és
Csíkkozmás között beszakadt az úttest. Azóta szünetel a közúti forgalom Csíkkozmás és Kézdivásárhely között a 11B jelzésű országúton, a javítási
munkálatokat pedig nehezítik az ismétlődő esőzések, így aki arrafele utazna, kerülnie kell Bálványos
fele.

Szer Pálosy Piroska
Kászonújfalu térségében a megduzzadt Kászon-pataka kimosta az úttest alól a talajt, és hozzávetőleg 200 méteren belül
két helyen is elmosta az úttestet a víz, egyik szakaszon a felezővonalig beszakadt az útburkolat. Gyakorlatilag a 7 méter
széles úttestből 60 cm maradt, egy kerékpársávnyi szélesség.
Mindaddig, amíg helyreállítják, amennyiben Marosvásárhelyről Kézdivásárhelyre szeretne valaki eljutni, Csíkszeredából
a DN11C országúton a Bikszád–Bálványos–Kézdivásárhely
útvonalat választhatják a járművezetők. Amint Elekes Róbert,
az Országos Út- és Hídügyi Igazgatóság brassói szóvivője tájékoztatott, elkezdték ugyan a Kovászna és Hargita megye határán lévő másodlagos országút javítását, amelyet az
alapozástól, töltéstől kell kezdjenek, azt követi majd az aszfaltozás.

Egyelőre parterősítési munkálatokat végeznek, elterelték a
patakot és ideiglenes elterelő gátat alakítottak ki, ami újabb
esőzések alkalmával elvezeti a vizet az úttestről. A munkálatokat nehezíti az ismétlődő esőzés és a folyó medrében felhalmozódott sár, amely miatt a munkagépeket át kellett
irányítani, mivel fennállt a veszély, hogy elsüllyednek, ugyanakkor egy újabb áradattal is számolni kell.
Arra a kérdésre, hogy miért nem végeztek korábban árvízvédelmi munkálatokat, megtudtuk, hogy az említett szakaszon
pár éve építettek támfalakat és elvezető gátakat ott, ahol indokoltnak vélték. A szóban forgó szakasz azonban kimaradt,
így épp azokon a helyeken mosta ki a nagy mennyiségű víz a
talajt az úttest alól, ahol nem végeztek felújításokat. Az említett szakasz alatt és fölött is ötszáz-ötszáz méterre beton támfallal erősítették meg az utat. Ezen a szakaszon nem építettek
támfalat, mivel a patak árterületét távolinak becsülték, a szakemberek nem feltételezték, hogy hozzávetőleg 150 méterről
a patak árterülete megnő és akkorára duzzad, hogy kimossa
az országút alapját. Amint a sajtószóvivő kifejtette, az
országút felújítási munkálataira három hónapos határidőt kaptak, remélhetőleg ősz elejére sikerül újra átadni a forgalomnak
az útszakaszt.
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Szombatig marad az esőriasztás

31 megyében lesz csütörtök estétől újabb elsőfokú,
citromsárga figyelmeztetés özönvízszerű esők, villámlással és viharos széllel kísért zivatarok miatt,
egészen szombaton 21 óráig – közölte az Országos
Meteorológiai Szolgálat. Az érintett megyék a következők: Fehér, Arad, Argeş, Bákó, Bihar, BeszterceNaszód, Botoşani, Brăila, Brassó, Buzău,
Krassó-Szörény, Kolozs, Kovászna, Dâmboviţa,
Galac, Gorj, Hargita, Hunyad, Iaşi, Mehedinţi,
Maros, Neamţ, Prahova, Szilágy, Szeben, Suceava,
Temes, Tulcea, Vâlcea, Vaslui és Vrancea. A lezúduló csapadékmennyiség meghaladhatja a 20–25,
helyenként akár az 50–70 litert négyzetméterenként.
(Mediafax)

Olaszországban találták meg
az adóhatóság volt elnökét

Şerban Pop nyomára bukkant az olasz rendőrség.
Az Országos Adóhatóság (ANAF) volt elnökét a
comói börtönbe zárták – tájékoztattak szerdán rendőrségi források. Şerban Popot kedden fogták el Comóban. A rendőrség szerint egy európai
elfogatóparancsot léptettek életbe, és az olasz hatóságok azt követően dönthetnek Pop kiadatásáról,
hogy a román bíróság rendelkezésükre bocsátja a
szükséges dokumentumokat. Şerban Pop ellen június 27-én rendeltek el általános körözést, amikor kivonta magát a büntetés végrehajtása alól azt
követően, hogy a legfelsőbb bíróság öt év letöltendő
börtönbüntetésre ítélte abban az ügyben, amelyben
Alina Bicát felmentették. (Agerpres)

Nem indít eljárást a CSM
Kövesi ellen

A Beke–Szőcs-üggyel a székelyföldi regionalizmust
akarják ellehetetleníteni

Fotó: Elekes Róbert

A Beke-Szőcs-ügy egyértelműen a magyar közösség
elleni támadás – hangsúlyozta Benkő Erika, az RMDSZ
sepsiszentgyörgyi képviselője a Bálványosi Nyári
Szabadegyetemen a témában tartott csütörtöki beszélgetésen.

Ahogy normalizálódik és egyre inkább a párbeszéd útja felé
terelődik a regionalizmus kérdése Romániában, a magyar
ügyekkel foglalkozó titkosszolgálati és államhatalmi szervek
megpróbálják hitelteleníteni a székelyföldi törekvéseket azzal,
hogy a terrorizmus skatulyájába akarják belehúzni az amúgy
nagyon is legitim székely regionalizmust. „Nyilvánvaló, hogy
a Beke–Szőcs-ügy fabrikálásának az a célja, hogy azt az üzenetet közvetítse Románia nemzetközi partnerei felé, hogy a
magyar közösség céljai államellenesek, hogy az erdélyi magyar közösség az erőszak útjára lépett, miközben ez nem igaz.
Az elmúlt szinte három évtizedben kizárólag demokratikus
úton, párbeszéddel és politikai akarat révén érvényesítettük
közösségi céljainkat” – emelte ki a képviselő.
Hozzátéve: sajnos a Beke–Szőcs-ügy titkosszolgálati diverziónak tűnik, melynek a célja a székelyföldi közösségi célok
ellehetetlenítése. Akárhogyan nézzük is, most már van egy
jogerős ítélet, mely kimondja azt, hogy Romániában van etnikai indíttatású terrorkísérlet, és ez nagy veszélyeket hordoz,
mert ez az elkövetkezőkben azt eredményezheti, hogy közösségünkre még inkább nemzetbiztonsági kockázatként tekinthetnek az állami hatóságok, hiszen a titkosszolgálatok eddig
sem rejtették véka alá, hogy a székelyföldi magyar törekvéseket nemzetbiztonsági kockázatnak tekintik. „Ez egyébként világosan kiderül a vádiratból is, mely ahelyett, hogy kizárólag
tényekre és bizonyítható vádakra szorítkozna, politikai töltetű,
olyan fotókkal és állításokkal van tele, melyek nem a vádlottak
tetteire alapoznak, hanem a székelyföldi magyar közösség románellenességét hangsúlyozzák. Nagyon ijesztő, hogy miközben Romániában folyamatosan az igazságszolgáltatás van a
közbeszéd célkeresztjében, születhet olyan ítélet ebben az országban, melynek következtében konkrét tárgyi bizonyítékok
nélkül el lehet ítélni embereket öt év börtönre, mindezt néhány
ködös és nehezen értelmezhető telefonbeszélgetés alapján.
Számomra egyébként az is abszurd, hogy egy állítólagos ter-

rorcselekményre készülő társaság telefonon beszéli meg az
erre vonatkozó terveinek részleteit, nehezen hihető és valószínűleg nagyon kevés a valóságalapja” – mondta az előadáson
Benkő Erika.
Az ügyészek szerint Szőcs Zoltán és Beke István „a szélsőségesen nacionalista magyarországi HVIM” eszméit terjesztették
Erdélyben
azzal
a
céllal,
hogy
„megnehezítsék/megakadályozzák az államhatalom gyakorlását az úgynevezett Székelyföldön”, akár „a román etnikumú
közösségek és ezek javai elleni erőszakos cselekedetekkel”. A
román állam alkotmányos alapjainak lerombolása mellett
mindezeknek a célja pedig a Nagy Magyarország visszaállítása – olvasható a vádiratban. „És mindezt néhány petárda felrobbantásával akarták elérni? Az pedig, hogy az oroszokat is
megpróbálják ebbe az ügybe belekeverni, engem őszintén nem
lep meg. Nagyon »divatos« lett újabban Európa-szerte az oroszokhoz kötni a kisebbségi törekvéseket. A spanyol állami
szervek előszeretettel hangoztatják például, hogy a katalán
függetlenségi ügyet az oroszok idézték elő, de ugyanígy ráhúzzák ezt a sémát a skót függetlenségi vagy a breton nyelvi
jogi törekvésekre is. Hirtelen minden európai kisebbségi ügyet
orosz politikai diverziónak tulajdonítanak” – részletezte a képviselő, aki szerint ennek az oka nyilvánvalóan a jelenlegi világpolitikai helyzet, hogy az új világpolitikai paradigma ismét
a Nyugat vs putyini Oroszország dichotómiája lett. Egyfajta
virágkorát éli újra a hidegháborús hangulat, és a jelenlegi geopolitikai helyzetben a legegyszerűbb, ha a kisebbségeket
Oroszország trójai falovaként tüntetik fel, mert ez a legbiztosabb módja annak, hogy a legitim céljaikat leseperjék. „Éppen
ezért a román diplomácia régóta terjeszti azt a valótlan állítást,
hogy a székelyföldi politikai törekvéseknek köze van az oroszokhoz, ami számomra, aki hiszek abban, hogy a történelmi
régiókra alapozó modern és fenntartható regionalizmus elengedhetetlenül fontos ennek az országnak a valós fejlődéséhez,
teljesen abszurd és elfogadhatatlan. Ennek pontosan az ellenkezője igaz, hogy folyamatosan az Amerikai Egyesült Államok politikai támogatását kérjük e tekintetben” – összegezte
a sepsiszentgyörgyi képviselő. (közlemény)

A Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanács (CSM)
ügyészi részlege elutasította szerdán az Igazságügyi
Felügyelet (IJ) kezdeményezését, hogy eljárást indítsanak Laura Codruţa Kövesi ellen, amiért nem jelent meg a 2009-es államelnök-választás
körülményeit kivizsgáló parlamenti bizottság előtt. Az
IJ április 18-án jelentette be, hogy fegyelmi kivizsgálást indított az Országos Korrupcióellenes Ügyészség akkori főügyésze, Laura Codruţa Kövesi ellen.
A felügyelet szerint a főügyész áthágta az alkotmánybíróság 2017. november 3-i határozatában előírtakat azzal, hogy nem jelent meg a parlamenti
bizottság előtt. (Agerpres)

A CNCD kivizsgálást indított
Daea kijelentésével kapcsolatban

Hivatalból kivizsgálást indított az Országos Diszkriminációellenes Tanács (CNCD) csütörtökön a mezőgazdasági miniszter kijelentésével kapcsolatban
– közölte az Agerpres hírügynökséggel Asztalos
Csaba, a CNCD elnöke. Asztalos azt mondta, körülbelül tíz napon belül a testület elé hívják Petre
Daeát. Petre Daea mezőgazdasági miniszter arról
beszélt kedd este az Antena 3 televízióban, hogy a
tulceai Carniprod farmon 45.000 sertést kellett elhamvasztani az afrikai sertéspestisgóc elszigeteléséért, és azt mondta: „Az összes sertést el kell
égetni... kemény munka van ott, kérem... olyan, mint
Auschwitzban”. (Agerpres)

Dilettancia, amnesztiának
álcázva

(Folytatás az 1. oldalról)
a pénzét, akkor a széllelbélelt politikusok ezt a kudarcot
szépen csomagolva úgy csinálnak, mintha éppen valami
nagy jót tennének.
De bár még a látszatjótékonykodáshoz is ostobák.
Legalábbis az a miniszter biztosan, aki a kérdést tisztázó nyilatkozatában még nyíltan meg is fenyegeti a magánszemélyeket, hogy náluk aztán amnesztiáról szó sem
lehet, sőt, rettegjenek csak a büntetéstől. Mert annál világosabban látszik, hogy ennek a kormányzatnak esze
ágában sincs tisztességesen gazdálkodni az állami kézben levő vállalatokkal, csak a hasznot akarják ezekből
a saját és haverjaik zsebébe átjátszani.
Az adótörvény, eddig úgy tudtuk, mindenkire, állami
és magáncégre egyformán vonatkozik. Ha a kormány
az adótörvényt csak a magánadózókon akarja számonkérni, az államiakon nem, akkor két dologról lehet szó.
Az egyik az, hogy egyszerűen nem képesek menedzselni
az állami cégeket, mert balekok a cégvezetés egyszeregyében, és ez nagyon rossz, mert távlatilag a csődöt fogják a nyakunkba önteni. A másik lehetőség még
rosszabb, az, ha most a miniszter szájával mondták ki,
hogy az állami cégszektor az adótörvény felett áll. Mert
túl azon, hogy ez olyan autoriter gazdaságpolitikára
utal, amit diktatúrákban szoktak űzni, azt is jelenti,
hogy az országot és magán adófizetőit csak nyúzni való
birtoknak és vadaknak nézik.
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Ráncokat simító emléktöredékek

Kultúrából sincs hiány a Nyárádmente Fesztiválon – csütörtökön könyvbemutatóval
hangoltak a szellemi rezdülésekre Nyárádszeredában.

Gligor Róbert László

Szokatlan kulturális időpontban,
csütörtökön délelőtt várták az érdeklődőket a városi könyvtárban
két kötet ismertetésére. Sándor Szilárd jobbágyfalvi-nyárádszeredai
unitárius lelkész Végül kisimul
minden ránc... című könyvét egykori évfolyam- és szolgatársának,
a tizenkét éve a tordai magyar oktatás ügyét szívén viselve elhunyt
Kiss László unitárius lelkész emlékének ajánlja a szerző, a vallásszabadság törvényének kihirdetése
450 éves tükrében. A cím is sugallja, összefoglalja a kötet verseinek témáját, ami legtöbb esetben
az elmúlás, amellyel azonban nem
ér véget az emberi élet, hanem a hit
által folytatódik az öröklétben. A
kötet „szereplői” nagyobbrészt tragikus hirtelenséggel távoztak közülünk,
hiányuk
ott
maradt

szívünkben. Lelkészeknek, egyházi főméltóságoknak, áldozatos
emlékű gondnokoknak, egyszerű,
megtört lelkű embereknek, köztiszteletben álló, áldott emlékű jó lelkeknek állít emléket a verseskötet,
olyan személyeknek, akik önmagukat nem kímélve osztogatták másoknak a szeretetet, szellemi
értékeket, akik hiányoznak közülünk, de akiket – nevük emlegetése
révén is – óvunk a feledéstől.
A kötet egy másik része Istent
szólítja meg, további verseket egyházi alkalmak és ünnepek, bibliai
textusok, példabeszédek, zsoltárok
ihlettek, ezek Isten és ember, látható és láthatatlan világ között közvetítenek. Édesapja, Sándor János
fafaragó művész illusztrációi a versekkel összhangban ábrázolják a
közvetített gondolatokat, amelyeket aztán az olvasó képzelete tovább folytathat, árnyalhat. A Végül
kisimul minden ránc... című kötet
emlékek töredékéből született, és
nem a teljesség igényével készült,
a könyv anyagának üzenetét a
megnyugvás, emlékezet, hit, remény és szeretet együtt képezi –

A szokatlan időpont ellenére is kéttucatnyian ültek be a könyvbemutatóra

hangzott el Sándor Éva tanárnő
méltatásában.
Ezt követően egy budapesti művész által készített, Nagyváradon
kiadott munkát mutattak be; Wagner Péter neve nem ismeretlen
Nyárádszeredában, volt már itt önálló kiállítása Nyárádmenti utazások címmel. A művész 2010-ben
kezdte gyűjtőútjait ezen a vidéken,
háromévi barangolás nyomán
mintegy százötven színes krétarajz
készült, ezekből linóleummetszetek születtek. Amikor ezeket kiállította évekkel ezelőtt Szeredában,
többen szerettek volna belőlük vásárolni; most ötven metszet került
eredeti méretében egy kötésbe, és
ezt most már hazaviheti az érdeklődő. Az Erdélyi látképek című sorozat hatodik részeként elkészült
Nyárádmente című album a nagyváradi Europrint kiadónál készült,
bemutatását Derzsi Ákos nagyváradi szenátor vállalta. A metszetek
mellé magyar, román és angol
nyelven készült tájleírás, valamint
térkép is, segítve a tájékozódásban
a vidéket kevésbé ismerőt.

Fotó: Gligor Róbert László

Az egységes adóbevallási nyilatkozat
benyújtásának határideje: július 31.

Július 12-én, a kormányülésen arról döntöttek, hogy július 31-éig meghosszabbítják a magánszemélyeket
érintő, a jövedelemadóra, valamint a társadalombiztosításra vonatkozó egységes adóbevallási nyilatkozat
benyújtási határidejét.
A határidőt azért hosszabbították meg, mert a március 15-ig teljes egészében befizetett jövedelemadó utáni
5 százalékos kedvezmény, illetve a társadalombiztosítási hozzájárulások időben való törlesztési kedvezménye
felkeltette az adóköteles személyek érdeklődését, és a határidő közeledtével az online szolgáltatást túl sokan
vették igénybe. A nyilatkozatot azon személyek kell benyújtsák, akiknek adóbevallási kötelezettségük van:
a Romániában vagy/és külföldön 2017-ben megvalósított jövedelem után, a 2018-as évre felbecsült, Romániában megvalósított jövedelemről, illetve azok, akik kötelesek bevallani a becsült jövedelmet a társadalombiztosítási hozzájáruláshoz való besorolás végett.
A nyilatkozatot online kell benyújtani a virtuális privát szféra (SPV) révén a felhasználónév és jelszó birtokában, vagy digitális bizonylattal, illetve az e-guvernare.ro honlapon.
A nyilatkozat űrlap formájában is benyújtható a közpénzügyi igazgatóságok iktatójában, vagy eljuttatható
postán is, ajánlott levél formájában, de minden esetben szükséges az átvétel igazolása.
A pénzügyi törvények értelmében az egységes adóbevallási nyilatkozat benyújtásának elmulasztását 50–
500 lej közötti összegekkel bírságolják.

Az egységes online adónyilatkozatokat
a https://declunica.anaf.ro honlapon kell benyújtani

Az egységes adónyilatkozatok online kitöltésének és benyújtásának megkönnyítése érdekében a Közpénzügyi Minisztérium és az Adó- és Pénzügyi Hivatal applikációt bocsát az adófizetők rendelkezésére, amely a
https://declunica.anaf.ro honlapon érhető el.
Az egységes nyilatkozat a https://declunica.anaf.ro oldalon tölthető ki és nyújtható be a virtuális internetes
felületen a felhasználó és a jelszó megadásával.
Javasoljuk, hogy az egységes adónyilatkozat kitöltésére és benyújtására alkalmas applikációt használva
mielőbb nyújtsák be az adónyilatkozatokat, ezzel is megkönnyítve a nagyszámú felhasználó adatainak feldolgozását.
Azok az adófizetők, akik az egységes adóbevallást elektronikus formában nyújtják be, 5 százalékos kedvezményben részesülnek a 2019. március 15-ig teljes összegben befizetett, 2018-ra szóló jövedelemadóból.
A törvény értelmében ugyancsak 5 százalékos kedvezményt élveznek a társadalombiztosítási hozzájárulás
esetén is.
A kommunikációs, közkapcsolati és sajtóosztály

Visszafizettetik
az APIA-támogatást

(Folytatás az 1. oldalról)
vonatkozik) kapott értesítést. Öszszesen 3.663.009 lejt kell visszafizetni. Eddig a Maros megyei
kirendeltség 1114 gazdához juttatta
el a jegyzőkönyvet, akik 1.024.870
lejt kell visszautaljanak az államnak, a többieknek folyamatosan
postázzák az iratokat.
Nézzük meg, milyen értékkülönbségek alakultak ki. Egy fejőstehénre
korábban
442
euró
támogatást határoztak meg, az újraszámolás után ez az összeg 401,10

euró lett. A húshasznú szarvasmarha esetén eredetileg 519,8 eurót
határoztak meg állatonként, ez az
összeg 446,5 euró lett. A bivalyok
esetében 187,6 euró helyett 173,9
euró jár. Az átmeneti nemzeti támogatás (ANT) esetén egyedenként
88,6 eurót határoztak meg, ez a támogatás 86,3 euróra csökkent. Így
az állatállomány létszámának függvényében kiszámítható, hogy csordánként mekkora összeget kell majd
visszaadni az államnak – tájékoztatta lapunkat Bordi Kacsó Zsolt.

Szerdán este közzétették a
Marosvásárhelyi Orvosi és
Gyógyszerészeti Egyetemen
tartott felvételi vizsga eredményeit. A megmérettetés az
idén sem okozott meglepetést, és az eredmény hasonló
volt ahhoz, amit az elmúlt
években tapasztaltunk.

zésen 8,28 – 5,13 között. Valamenynyi tandíjas helyet a román diákok
foglalhatják el.
A túlméretezett katonaorvosi
szak nem hozta a várt érdeklődést.
A meghirdetett 100 helyre 58-an jelentkeztek, és valamennyiüket felvették. A megmaradt 42 helyet
átadják az általános orvosi karnak,
és ezekre tandíjas hallgatókat fognak felvenni.
A gyógyszerészeti kar román
nyelvű képzésére is bejutott mind a
48 felvételiző, az utolsók tandíjköteles helyekre.
A magyar oktatási vonalra jelentkező 49 diáknak szintén sikerült a
vizsgája, az utolsó kilencnek tandíjas helyre.
Szokás szerint jól szerepeltek az
általános asszisztensi szakra jelentkező magyar diákok. A román
nyelvű képzés 20 tandíjmentes
helyére 79-en jelentkeztek, 9,73 és
9,15 közötti általánossal, a 44 tandíjas helyre 9,13 – 8,15 közötti általánossal jutottak be. A magyar
nyelvű képzésre jelentkező 42 diákból húszan 9,59 – 8,62-es közötti általánossal
foglalták
el
a
tandíjmentes helyeket és 8,60 –
8,23 közötti eredménnyel a 15 tandíjköteles helyet.
Hat helyet különítettek el a roma
diákoknak és a vidéki középiskolák
végzettjeinek, akik a gyógyszerészet (2 hely), az általános asszisztens (2), a fizioterapeuta és a
fogtechnikum szakra nyertek felvételt. (b.gy.)

Nem volt meglepetés

Eredményhirdetés
a MOGYE-n

Bár az egyetem vezetősége továbbra is azzal kérkedik, hogy a
MOGYE-n volt országos szinten a
legtöbb jelentkező, ez nem véletlen,
hiszen a jó hírű egyetemeken, mint
például a kolozsvárin, két tantárgyból, anatómiából és szerves kémiából kellett vizsgázni, a vásárhelyi
egyetemen pedig választani lehetett
a két tantárgy közül.
Az általános orvosi karon 140
helyet hirdettek meg mind a román,
mind a (részben) magyar nyelvű
képzésen. A román nyelvű képzésre
536-an jelentkeztek, a magyarra
261-en. Ennek megfelelően alakultak az elért eredmények is: 9,67 –
7,10 között a román és 8,90 – 5,77
között a magyar nyelvű oktatási vonalon. Így mind a 71 tandíjköteles
helyet a román felvételizők foglalhatták el.
Hasonló volt a helyzet a fogorvosi karon is, a román nyelvű képzés 40 helyére 134-en, a magyar
nyelvű képzés 40 helyére 69-en jelentkeztek. Az eredmények itt is
úgy alakultak, mint az általános orvosi karon, a román nyelvű képzésen 8,10 – 6,08 között voltak az
eredmények, a magyar nyelvű kép-

Engedélyezte a környezetvédelmi
miniszter a veszélyes medvecsalád
áttelepítését

Gratiela Gavrilescu környezetvédelmi miniszter szerda
este engedélyezte, hogy elszállítsák Tusnádfürdőről azt
az anyamedvét, amely az elmúlt hetekben a bocsaival
együtt járta a település utcáit, és embereket is megtámadott – tájékoztatta az
MTI-t Borboly Csaba, a Hargita megyei önkormányzat elnöke.

A hárombocsos anyamedve kábítólövedékes elaltatását és elszállítását azt követően hagyta jóvá a
miniszter, hogy szerdán, nem sokkal a Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor (Tusványos)
esti koncertjeinek a kezdete előtt a
tábor közelében elütött két medvebocsot a vonat.

Borboly Csaba elmondta: egyelőre csak feltételezik, hogy a gyakran látott hárombocsos anyamedve
két bocsáról van szó. Hozzátette:
azért kérte az azonnali beavatkozást, mert a bocsait elvesztő állat az
állatvédők szerint agresszívvé válhat. Az önkormányzati vezető hozzátette: azonnal értesítették a
csendőrséget, mely ígérte, hogy
megóvja a Tusványos résztvevőit.
Borboly Csaba azt is elmondta,
hogy csütörtökön reggel érkeztek a
zernyesti medvemenhely képviselői, hogy a vadőrökkel együtt megkeressék, majd altatólövedékkel
elkábítsák és elszállítsák a bocsait
elvesztő anyamedvét és a megmaradt bocsot. (MTI)
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Antalffy Endre – egy nagy hatású, de elfelejtett nyelvésztudós (III.)

Oláh-Gál Róbert
Antalffy Endrén kívül – nyugodtan kijelenthetjük – nincs még egy olyan erdélyi magyar ember, akit a perzsa császár (sahinsah)
két nép közti hídemberként mutat be! Már
annál az egyszerű oknál fogva sem, hogy
Iránból elkergették a császárt (sahinsahot),
ezzel a művelt perzsa intellektuális réteg sorsát is megpecsételték, és hatalomra került egy
fanatikus politikai osztály, a mai Iráni Iszlám
Köztársaság irányítói. Akkor a világ nagyhatalma, az AEÁ tétlenül szemlélte az iráni iszlám forradalmat, azt gondolták, hogy az új
hatalommal majd könnyebben lehet tárgyalni, és általuk könnyebben hozzá lehet
jutni az olcsó olajhoz. Reza Pahlavi elkergetésével elindult az a folyamat, amely a mai
migránsáradat és a terrorista állam csírája
volt! Nem szeretnék politikai elemzésbe bonyolódni Antalffy Endre emlékére szánt írásommal, de az utókor feledékenységének
vele kapcsolatos okozója is éppen politikai
szerepvállalásában keresendő. Akarva-akaratlan belesodródott a politikai hatalmi harcokba, pedig alapjában nagy humanista és
nyelvtudós volt. 1918-as szerepvállalását nagyon alapos tanulmányban elemezte Sebestyén Spielmann Mihály Antalffy Endre,
avagy Marosvásárhely színeváltozása c.
munkájában. Tény, hogy Antalffy Endre sokáig szerepelt a román VIII. és XII. osztályos
történelemkönyvekben, mint aki üdvözölte a
románoknak erdélyi bejövetelét. Ennek ellenére, amikor 1923 körül a román hatalom –
hasonlóan a maihoz – rákos daganatnak tekintette a magyar közösséget, akkor kiagyalták, hogy minden állami iskolában csak
románul szabad tanítani, sőt minden tanár,
még a felekezeti iskolában tanítók is, tegyenek román nyelvből nyelvvizsgát. És láss
igazi román mestermunkát: ezen a szűrő
román nyelvvizsgán Antalffy Endrét, a 11
nyelvet beszélő nyelvtudóst megbuktatták!
Azt az Antalffy Endrét, aki már akkor román
irodalmi műfordító is volt. Ez tényleg akkora
felháborodást okozott, hogy a magyar országgyűlés is napirendre tűzte ezt a cinikusságot.
Antalffynak a román hatalomtól ez volt az
első pofoncsapása, így fizette meg a román
állam a lojalitást. Lehet, hogy nemzetközi
nyomásra aztán csak engedtek a román bürokraták, mert később betették Antalffyt
nyelvtanárnak a román állami főgimnáziumba, a Papiu Ilarian Gimnáziumba. Sőt Nicolae
Iorga,
amikor
ellátogatott
Marosvásárhelyre, elbeszélgetett Antalffyval,
és mikor megtapasztalta, hogy egy nem akármilyen orientalista tudóssal áll szemben,
megbízta és állami pénzzel kiutaztatta Konstantinápolyba, hogy ott a török középkori levéltárakban Antalffy feltárja az Óromániát
megemlítő török levéltári forrásokat. Ezt An-

talffy példaértékű alapossággal
el is végezte, és láttuk, hogy
még a perzsa sahinsah is kiemelte Antalffynak ez irányú
kutatásait. Antalffy feltárta Evlija Cselebi Moldovában tett
utazásainak leírását is (a magyarok ezt már 100 évvel korábban
elvégezték
Magyarországot és Erdélyt illetően). Annak ellenére, hogy
Antalffy felbecsülhetetlen szolgálatot tett a román történelemtudomány számára (bár a
román történelemkutatás sohasem értékelte az eredeti forrásközléseket),
nem
kapott
egyetemi katedrát. Iorga is
csak nyári egyetemekre hívta
meg előadónak a Vălenii de
Munte-i nyári egyetemre).
Soha nem kapott egy tisztességes egyetemi tanárnak kijáró
fizetést!
Antalffy legtermékenyebb
műfordítói tevékenysége mégis
ez időre esik. Dolgozott Benedek Elek lapjának, sok könyvkiadónak, és magyarországi
felkérésre a Világirodalmi Lexikon számára megírta az
egyiptomi és perzsa irodalom
szócikkeit. És akkor eljött
1940, a 2. bécsi döntés, amikor
Észak-Erdély visszakerült az
anyaországhoz. Antalffy ekkor Demeter Róbert festménye Antalffy Endréről 1920-ból.1
írta a következő rövid esszéjét:
Vajon mit ajánlhatna fel Erdély az ajándék
CSERÉBEN2
küldőjének méltó cserében? Mitegyebet, mint
„Egy kis füzetet olvastam a napokban.
a maga 22 esztendő küzdelmeinek époszát –
Arról szólt, hogy mi mindent valósított meg
mondaná valaki. De a mi küzdelmünk terméfeldaraboltsága óta Magyarország a lankaszetét más feltételek szabták meg, mint az
datlan nemzeti munka erejével. Amint olvasanyaország erőkifejtéseit. Odaát az élet tevőtam e kis füzetet s bámultam a cselekvések
leges harcát harcolták. Szegénységen kereszezer változatosságában egy célnak feszülő
tül meghódították egy kifosztott nemzet
akaratot, mindvégig az az érzésem volt, hogy
számára az államberendezkedés, gazdaság és
egy nagy hősköltemény anyaga torlódik össze
műveltség legszebb vívmányait. Ott téglát
előttem. Nemzetek életében rendkívüli idők és
téglára raktak, itt erővel aláásták legősibb inrendkívüli élmények mindig teremnek epikai
tézményeink alapját. Mi csak álmodtuk azoanyagot – a magyar történelemből pláne kikat a modern intézményeket, miket
telnék vagy tíz eposzra való –, csak a forMagyarországon egy szívós terv szolgálatámába öntéssel marad legtöbbször adósunk az
ban egy kiszabott időpontban készre ácsoltak.
idő. Volt nekünk már ezer esztendővel ezelőtt
Mi csak lopva építhettük zúzott magyarsáis egy legszebb és legsajátosabb époszi anyagunk bástyáit, mint Nehemiás emberei építetgunk. Egyes részeit már fúrták-faragták, csiték hajdan Jeruzsálem falait: éjjel
szolgatták míveskedő regősök. De mielőtt a
strázsáltunk, nappal gyúrtuk nyomorúságunk
részek egybeforrhattak volna, kristályos élevályogját.
iket letördelte új viharok görgetege. A magyar
Rongyokba takargattuk féltett klenódiunéplélek nem alkothatott egy Kalevalát, mert
munkat: nyelvünket és szellemiségünk külön
nagy diadalok után sosem volt hosszú piheerdélyi ereklyéjét, amit mi ajánlhatunk az emnése, se nagy sebek után tartós és teljes gyólített kis füzet valóságaiért cserében, félek,
gyulása.
keveset számít országépítés nagy érdekekre
Elolvastam a kis füzetet mely Erdélynek
néző pallérjainak szemében. Mi Erdély szelíródott és tűnődve kérdeztem magamban:

lemi termésének legjavát
ajánljuk. Nem tehetünk
róla, ez a mi legnagyobb
dicsekvésünk, írók, kiket
csak akkor kezdtünk fennhangon ünnepelni, mikor
már hallottuk nevük visszhangját a Királyhágón
túlról. Ezek az írók az erdélyi írók egyéni különbözőségeikben is egy közös
ihletnek voltak megszállottai. Itt Erdélyben megismétlődött a Septuaginta
csodája3, mikor a jó
Szentléleknek hála 70
örege egy szöveggel fordították le a Bibliát.”
Ezzel az írással azt szeretném illusztrálni, Antalffy tudta, hogy mi csak
Budapesttől várhatunk
valami jót, és a magyarság iránytűje mindig Budapest felé kell mutasson.
Persze Antalffy nem
nézte tétlenül a fasizmus
előretörését, már azért
sem, mert zsidó nő volt a
felesége. Felemelte a szavát a fasizmus ellen, és tekintélye teljes súlyával
szembeszállt a zsidóellenes törvények elfogadásával. Aztán jött 1945, és
Antalffyt alispánnak nevezték ki a Groza-kormány idején. De ez is elmúlt, és itt jött a
második arculcsapása, nem kapott egyetemi
katedrát még a Bolyai Egyetemen sem. Persze a marosvásárhelyi orvosi egyetemen is lehetett volna egy nyelvi lektorátus, ahová
meghívják akár latin, francia, angol vagy
német nyelvtanárnak! De ahogy mondani
szokták, „a mór megtette a kötelességét, a
mór mehet”. Izsák Márton volt az egyetlen,
aki a már nyugdíjas öreg tudósnak felajánlotta, hogy az újonnan létesült művészeti líceumban tanítson művészettörténetet. Ez a
munka volt az öreg tudós hattyúdala. Máshonnan senki sem tartott igényt polihisztori tudására. Sem Romániában, sem Magyarországon
nem volt szükség a 14 nyelvet anyanyelvi
szinten beszélő nemzetközi hírű orientalista
tudósra, akit a törökök efendi jelzővel, volt teológiai osztálytársai püspöknek, a héber tudósok keresztény rabbinak neveztek.
(Folytatjuk)

IRODALOM: Sebestyén Spielmann Mihály: Antalffy Endre, avagy Marosvásárhely
színeváltozása. 1918-1919 (in: Marosvásárhely történetéből. I. Mv. 1999, Mentor Kiadó)

A festmény a Maros Megyei Múzeum képzőművészeti gyűjteményének tulajdona. Köszönet Cora Fodor művészettörténésznek a festmény fényképéért.
Megjelent Marosvásárhelyt, Magyar Szó, XV. évf. 210. szám, 1940. december 25.
3
A Septuaginta – Az i.e. III. század közepe táján hetven zsidó írástudó megkezdte a héber szentírások görög nyelvre való fordítását, kezdve a Tórával, vagyis Mózes 5 könyvével. A későbbiekben aztán
további héber írások is fordításra kerültek, amelyek magukban foglaltak a ma kanonikusnak nyilvánított könyvek mellett egyéb héber írásokat is. Az elkészült anyag aztán az eredeti fordítók száma után a
Septuaginta (hetvenes) néven vált közismertté. (Röviden LXX-nek is szokás írni a latin számok alapján.) A hetven írnok munkája egy nagyon komoly vállalkozás volt, ami maga mögött tudta a főpap és a jeruzsálemi szanhedrin támogatását és áldását is. E két intézmény rendkívül fontos volt, hiszen Isten az ószövetségi rend kulcselemeivé tette mindkettőt, és ezeken az emberi eszközökön keresztül érvényesítette
akaratát. A Septuaginta ezért a hivatalos Szentírás státuszát élvezte, ekként volt számon tartva. Valójában úgy tekinthetünk erre a folyamatra, hogy eljött az ideje annak, hogy a pogány népek tömegei is közelebbről megismerhessék Teremtőjük akaratát és megváltó munkáját. Ugyanis, ennek a nagy jelentőségű eseménynek köszönhetően, a pogány világ számára is elérhetővé váltak az isteni kinyilatkozások,
méghozzá azon a görög nyelven, ami akkoriban egyféle világnyelvnek számított. Nehéz más következtetést levonni, mint azt, hogy ezáltal Isten felkészítette az akkor ismert világ jelentős részét a Messiás
ekkor már nem túl távoli eljövetelére, ami egyben a pogányok szövetségbe való bevonását is jelentette, s ehhez megfelelő módon fel kellett készíteni őket az írások megismerése által. (Lásd még erről:
Világosság a nemzeteknek! című cikket) Nem mellékesen hozzávetőleg ekkortájt kezdődött meg a judaizmus különböző iskolákra szakadása, ha úgy tetszik szektásodása is. Így egyebek mellett létrejött a
híres/hírhedt farizeusi irányzat is, a maga negatív jellegzetességeivel és torz tanításaival, aminek nagy szerepe volt abban, hogy az I. századi zsidóság ne ismerje fel Jézusban a várt Messiást, megtagadják,
majd végül halálra adják őt. (http://churchofgod.hu/content.php?act=szeptuaginta-maszoreta)
1
2
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A természet kalendáriuma (CCCXVII.)
Radaroznak a talajban,
Mint delfin vagy denevér,
Elvannak levegő nélkül,
Bennük a rák meg nem él.

Kiss Székely Zoltán

„Láttál-e már földikutyát?
Tuti, hogy még sohasem,
Földikutyák nem korzóznak
Felszíni terepeken.”

Kétmillió éve kúszik
Mialattunk ez a faj,
Hozzá képest Árpád vezér
Relatíve újmagyar.

A sündisznó, az ürge, a denevérek és a mogyorós pele után idén egy egészen különleges
nemzetség lett az év emlőse. Heti sétánkat
kezdjük ennél a kis állatkánál, ami ritkább a
Honnan tudhatnánk, kipusztul,
kihalással fenyegetett címerállatok bármelyiHa nem látszik, hogy van-e?
kénél. A földikutya a Kárpát-medence legritA tudomány ezt állítja,
kább rágcsálója. A honfoglaláskor már közel
Ne vitatkozzunk vele!
2 millió éve élt itt, a hazai sztyeppék életközösségét gazdagítva. Bennszülött nemzetség
Védjük meg földikutyát,
négy fajjal. Közülük az erdélyi földikutya –
Lépdeljünk óvatosan,
Nannospalax (leucodon) transsylvanicus –
Sose tudjuk, hogy alattunk
az Erdélyi-mezőség lakója. Beszédes népi elMi a fészkes kutya van!”
nevezései – vak kutya, heréc, fogas vakony –
mellé, a vak vaksi tudományos leírása helyett
A föld felett? Hiába a hirtelen jött éji zápor
hadd folytassam jómagam is Lackfi János
Fészkes kutya zseniális játékával a vak mur- gyöngyszemei az oroszlánszáj ajakán, kánikula-stafétabotot ad át a július augusztusnak.
mutérről:
„Haj, haj, no! be elfáradtam,
Ugyan nagyon megizzadtam,
Adjatok egy kis vizet!
A nyári napnak hésége
Éltünk terhe, veszettsége,
Csak, csak ilyennel fizet;
Uram, szűntesd a héséget,
Mert magunkat is eléget.
Tikkasztó kánikulánk
Bűnünkért van csapva ránk.”

„S ha láttál is földikutyát,
Honnan tudnád, hogy az az?
Hiszen sose lehet látni,
Ami igaz, az igaz.

Annyit lehet tudni csupán,
Valahol a föld alatt
Rágnak, rágnak, rágnak, mint az
Egerek vagy... agarak.

Ha esetleg hagymát ültetsz
Vagy netántán tulipánt,
Eltűnhet a gumójuk, mit
Ez a kutya földbe ránt.

Igen. Ráéreztél, kedves Olvasóm – Csokonai Vitéz Mihály A békétlenkedőjének Nyári
sirámait vettem elő így nyár közepére.

Tartalékol gőzerővel
Évekre való hamit,
Így hát a nagyáruházban
Nem vásárol, nincs amit.

„Testünket alig bírhatjuk,
Lélekszakadva aratjuk
Ami kis termésünk jött;
Vetegettük hideg szélbe,
Most takarjuk forró délbe
Dudva és bogács között;
Amit e’ még meg nem fojtott,
Szipoly és sáskaraj tojt ott,
S amit ez is meghagya,
Elsütötte a ragya.

Plázában sem lehet látni,
Nem visel új cuccokat,
Selyemszőrét nyállal mossa,
Közben kicsit cuppogat.
Nem iszik, csak gyökérlevet,
Így hát kocsmába se jár,
Bár bizonyos alkoholszint
Felett pár tag látta már.

A hosszú napnak terhétől,
A munka keménységétől
Csigázódik életünk.
Mégis mindezért végtére
Mi a szegény ember bére!
Aggunk s alig ehetünk.
Mennykő, villám és mennydörgés
Mind, amit nyér a könyörgés,
Forgószél és jégeső,
Ami a munkánkra jő.”

Minden földikutya őrzi
Büszkén, bőszen járatát,
Azon még a gondolat is
Csak remegve járhat át.

Évtizedekig elélnek,
De ha egyszer föld fölé
Kukkantanak, ölyvek, varjak
Tépik őket százfelé.

De az elvonuló nyári zápor tisztára mossa
a nyári rekkenőség után a mezőket. S az égen
színes sóhaját otthagyja biztatásul a Hazafelé
igyekvő, kaszát, gereblyét vállán vivő ember-

Sose járnak optikushoz,
A világra nincs szemük,
Egyszer mondták: »vakuljak meg«,
Na tessék, mi lett velük!
Ki se látszik fülük, farkuk,
Testük girnyó, hengeres,
A lábuk is beépítve,
Ahol nincs, ott ne keress!
Tiszta parafenomének,
Görbítik a kanalat,
Ja nem, csak van GPSük,
Boldogulnak föld alatt.

Ne mondd, bébi, hogy nem érzed
A Föld mágneses terét!
Ők fejjel kikocogtatják,
Merre járnak voltaképp.

Híres erdélyi magyarok (1000–1990)
Hirtelen jött éji zápor gyöngyszemei az oroszlánszáj ajakán

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

ROLLA MARGIT (Nagyvárad, 1908.
júl. 24. – Bp., 1990. febr. 16.): költő, újságíró,
irodalomtörténész. Kolozsvárott és Bp.-en
végezte tanulmányait. Pályáját költőként
kezdte. Első verseskötetéről (Szép mindenkitől messze lenni) Áprily Lajos és Illés Endre
írt kritikát, Ezüstharang c. verseskötetéről
Radnóti Miklós és Csuka Zoltán. Költeményeit angol, finn, francia, olasz folyóiratok,
antológiák is közölték. Prózai írásai 1945-ig
folyóiratokban jelentek meg (Élet, Napkelet,
Úriasszonyok Lapja, Új Nemzedék, Új Idők).
Az Országos Talajtani Intézetben volt tisztvi-

párnak a felködlő esti pára.
Az elkövetkező nap békéjének ígéretével biztat 1974ben készült képén az akkor
már 81 éves festő. Nagy
Imre 125 éve, 1893. július
25-én született Csíkzsögödön, s bárhol is járt a világon,
mindig visszatalált fatornácos parasztházához, mihez
műtermét 1963-ban toldotta.
Szülőháza kertjébe 1973-ban
épült a galéria, a festőművész
80. születésnapjának tiszteletére. Hamvait a műterem
külső falában helyezték el
1976 augusztusában. Otthon
a tájban – az állandóan hazafelé baktató békéjével.
A Hazafelé megalkotásakor bizonyára eszébe jutott
első találkozása Tamási
Áronnal. 1926-ban történt,
Kisbaconban. Kora reggel érkezett Nagy Imre Elek apó
látogatására.
„Még harmatos volt a fű,
a nap készülődött a fenyők
mögött megszokott útjára” –
írta volt az 1979-ben a Kriterionnál megjelent posztumusz önéletrajzi írásában, a
Följegyzésekben.
A ház ámbitusa előtt megállva, mihelyst megjáratta tekintetét a fák árnyékában Nagy Imre: Hazafelé 1974
rejtőző Mária-lakon, elébe
szeretném-e, ha megtalálnók, amit keresünk.
toppant a hatalmas gyümölcsösből Benedek Nemet intettem, majd a kérdésénél is halkabElek és Tamási Áron, aki nemrégiben érke- ban azt mondtam: az eszméit elástuk, mit
zett haza Amerikából. Vállukon kasza. (Az kezdhetnénk a koponyacsontjával.”
öreg újfent megmutatta a fiatalnak, hogy
nemcsak a tollat forgatja még, de a férfimun„Fölszárnyal a szó, eszme lennmarad,
kában is állja a sarat.)
Szó eszme nélkül mennybe sose hat” –
„(…)eredj le atyafiaidhoz – írta Benedek mormolta Szabédi az Arany János magyaríElek a Testamentumban –, azokhoz a derék totta híres Shakespeare-sorokat.
szorgalmas gazdaemberekhez, de ne uras„Akkor mondtam el Szabédinak az útközkodni, hanem végy a kezedbe kapát, sarlót, ben dúdolt-mormogott fönti vers első strófákaszát, és dolgozz versenyt velük... Csak az a ját. (…) Aztán kamera elé szólítottak, hogy
valamennyire egész ember, kinek könnyű a ütném le a cöveket azon a föltételezett „pontoll és nem nehéz a kasza.”
tos helyen”, a búni kaptatóban, ahol Lengyel
Felejthetetlen kép – mesélte Izsák József- doktor utoljára látta volna a költőt, amint benek Nagy Imre, akinek az ecset volt könnyű, fordul a kukoricásba.”
és a kasza sem volt nehéz –, Benedek Elek és
S íme, a következő két strófa.
Tamási Áron ingujjra vetkőzve egymás mellett, dőlnek előttük a rendek...
„Mezítláb talpalok, cipőmet vállamon,
Miközben Izsák portréját rajzolta kolozsátalvetőként, átvetettem,
vári műtermében, mondta vallomásosan:
akár egy szamarasincs apostol-tanonc
„Én senkit soha nem utánoztam, nem mámegyek a júliusi délelőttben.
soltam, a magam útján jártam. Maradhattam
volna Budapesten, Londonban, OlaszországMellettem hatalmas gépkocsik húznak el,
ban, lehettem volna modernebb a modernekporfelhőjüktől még az ég se látszik,
nél. Hazajöttem Csíkba, úgy éreztem, ez az én
előttem Szent Petőfi Sándor gyalogol
világom, itt vannak az én színeim, tájaim,
a körtefától a kukoricásig.”
alakjaim, én ezt sehol máshol a világon meg
nem találom. Ezt te jól jegyezd meg. Meg is
Gyalogoljuk mi is át a két hónap határát
írhatod, ha akarod...”
Radnóti Miklós Hónapok Naptár verscikluTervszerűen rajzolgatta az erdélyi tollfor- sának 1940. július 21-én írt Augusztusának
gatókat. S a műterme falán fő helyen ott füg- hat sorával.
gött a Kányádi Sándorról készült rajza, kiről
nagy melegséggel, szeretettel beszélt.
„A harsány napsütésben
oly csapzott már a rét
„Szabadabb vagyok, mint az államférfiak,
és sárgáll már a lomb közt
gyalog is járhatok s őrizet nélkül.
a szép aranyranét.
Aki a porból vétetett,
Mókus sivít már és a büszke
az út porával könnyen összebékül.”
vadgesztenyén is szúr a tüske.”
– illesztem ide Kányádi Sándor Zarándokút
című versét, történetét.
A segesvári csatában 1849. július 31-én
tűnt el Petőfi Sándor.
„Fehéregyházán, 1956 augusztusában Petőfi koponyáját kerestük a Cionta-kertben.
Ott volt Szabédi László, költő elődöm és volt
tanárom a Bolyai Egyetemen.
(…) hozzám hajolva halkan azt kérdezte:

selő. 1938. aug. 25-én az induló Magyar
Nemzet szerződéses munkatársa lett. 1945
után rövid ideig sajtóelőadó volt, majd üzemi
lapoknál segédszerkesztőként dolgozott. Finn
és francia nyelvből jelentek meg fordításai.
Irodalmi munkássága során az MTA Könyvtárának Közleményei sorozatban két dokumentumkötetet tett közzé Kaffka Margitról.
F. m.: Szép mindenkitől messze lenni (versek,
Bp., 1930); Ezüstharang (versek, Bp., 1938);
Kiért a végtelen üzen (versek, Bp., 1942);
Utazás Finnországba (útirajz, Bp., 1943); Tizenkét lány útnak indul (ifjúsági r., Bp.,
1943); Arany János estéje (tanulmány, Bp.,
1944); A fiatal Kaffka Margit (tanulmány,
Bp., 1980); Út a révig (tanulmány, Bp.,

Július és augusztus határán, a vak murmutér fölött s az aranyranét alatt, Lackfi, Csokonai, Nagy Imre, Tamási, Elek apó, Izsák
József, Kányádi, Szabédi, Arany tolmácsolta
Shakespeare, Radnóti gondolatain mélázva,
maradok kiváló tisztelettel.
Kelt 2018-ben, július utolsó péntekén,
Anna napja után

1983); Jékely Zoltán leveleiből (közreadta,
bev., Confessio, 1987. 2. sz.).
NYULAS FERENC (Köszvényesremete,
1758. júl. 25. – Kolozsvár, 1808. dec. 27.):
Erdély főorvosa. Orvosi tanulmányait Bécsben végezte, 1788-ban Pesten avatták orvosdoktorrá. Szamosújváron, majd Kolozsváron
dolgozott. 1806-tól Erdély főorvosa. Különösen nagy érdeme, hogy megvalósította a kémiai analitikai irányzatot. A mangán egyik
felfedezője, ezt Klaproth előtt leírta. A hús
konzerválására szénsavat ajánlott. A Jennerféle himlőoltás egyik korai propagálója. F.
m.: Az erdélyországi orvosi vizeknek bontásáról közönségesen (Kolozsvár, 1800).
(Folytatjuk)
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Érdekességek a balatonfüredi Anna-bálról

Szombaton 193. alkalommal
rendezik meg a balatonfüredi
Anna-bált, a rendezvényt változatos programok kísérik
egész héten át.

Az első Anna-bált 1825. július
26-án tartották Balatonfüreden, a
Horváth-házban,
Szentgyörgyi
Horváth Fülöp János fogadójában
a házigazda leányának tiszteletére.
Az ifjú Anna Krisztina azon az
estén ismerkedett meg majdani férjével, Kiss Ernő huszár főhadnagygyal, aki később az 1848-49-es
szabadságharc aradi tábornok-vértanúja lett. Emlékére 2003 óta minden évben átadják az őt ábrázoló
herendi porcelán huszárszobrot egy
olyan embernek, aki sokat tett és
tesz Balatonfüred kultúrájáért,
szellemi életéért.
Anna-bálokat nemcsak Füreden
rendeztek, hanem más fürdőhelyeken is, de kétségtelen, hogy az
Anna-naphoz közel eső szombaton
megtartott balatonfüredi táncvigalmak voltak a leghíresebbek. A 19.
században a füredi bálokat kedvelték igazán az arisztokraták, a résztvevők nemzeti öntudata az
öltözködésben, a zsinóros dolmányokban, gyöngyös pártákban is
kifejezésre jutott.
1861-ben választottak először
bálkirálynőt, akit 1862 óta aranyalmával jutalmaznak. Az egykoron
neves személyiségeket – Széchenyi
Istvánt, Wesselényi Miklóst, Kossuth Lajost, Vörösmarty Mihályt,
Jókai Mórt, Blaha Lujzát – is

vonzó mulatságok fénye a két világháború között kissé megkopott,
számos balatoni településen (Balatonalmádi, Csopak, Tihany, Siófok,
Zamárdi, Balatonföldvár) tartottak
Anna-bált a füredi mintájára, de
Füreden nem.
A balatonfüredi rendezvény reneszánsza 1954-ben kezdődött, a
színhely ekkor a Balaton Étterem
volt. A bálokat ezt követően már
minden évben megtartották, és az
elődök iránti tiszteletből úgy számozzák őket, mintha sohasem szüneteltek volna. 1957 óta a felújított
egykori Kúrszalon, a mai Anna
Grand Hotel ad otthont a bálnak, és
azóta választják meg minden évben
az Anna-bál szépét is.
A bál előtti pénteken rendezik
meg a hagyományos balatoni szívhalászatot. A legenda szerint az
lesz a lányok jövendőbelije – legalábbis báli kísérője –, akinek a
neve a Balatonból általuk kihalászott, fából faragott szíven áll. A
szokást Krúdy Gyula Balatoni
szívhalászat című novellája nyomán keltik életre.
A báli menet szombaton a Vaszary-villa kertjéből indul, ahol a
bálon részt vevő hölgyek nyakába
akasztják a sorszámozott porcelánszíveket, amelyeket a bál főtámogatója, a Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. készít. Idén Erzsébet királyné (Sissi) kedvenc virágait idéző ibolyalila színben
tündökölnek majd. A bál nyitótánca hagyományosan a díszpalo-

tás, amelyet a Magyar Állami Operaház balettművészei mutatnak be.
1962 óta felcsendülnek az Annabáli keringő – Huszka Jenő utolsó
szerzeménye – dallamai is. A hölgyek közül a báli közönség szavazza meg a tizenöt legszebbet,
közülük pedig szakmai zsűri választja ki az Anna-bál szépét és két
udvarhölgyét. A bálkirálynő jutalma az Erisz-alma mellett egy
Viktória-mintás herendi váza, két
udvarhölgyéé pedig egy-egy herendi váza Rothschild- és Apponyidíszítéssel.
A bál napján hagyományosan az
előző évi bálkirálynő hajt végig
hintón a városon, a bált követő vasárnap délelőtt pedig az Anna-bál
legszebb hölgye és kísérői díszes
hintón, lovas huszárok kíséretében
indulnak sétakocsikázásra.
Az Anna-bált évek óta színes
programok kísérik: az Operafüred
keretében a Magyar Állami Operaház művészei adtak szabadtéri koncertet a Gyógy téren, idén Puccini
és kortársai szerzeményeivel léptek
fel. Pénteken az Operaház zenekara ad koncertet, szombaton pedig
a balettkar lép színpadra. Vasárnap
este mutatják be a Puccini:
Bohémélet című operafilmet. Az
ország legkiválóbb virtuózainak
részvételével ezen a héten is megrendezték a gálaműsorral egybekötött prímásversenyt. A bálon Roby
Lakatos és a Mendelssohn kamarazenekar ad koncertet. (MTI)

A Facebook Rubens festményeit
is illetlennek találta

Rubens: Krisztus levétele a keresztről

Nyílt levélben juttatták el tiltakozásukat Mark Zuckerberg
Facebook-alapítóhoz a flandriai múzeumok és a régió idegenforgalmi hivatala, mert a
közösségi háló cenzorai eltávolították közösségi oldalaikról azokat a hirdetéseket is,
amelyeket a 17. századi flamand mester, Rubens dús
idomú aktjaival illusztráltak –
számolt be róla a The Guardian.

A Facebook nem engedi megjelenni oldalán az olyan hirdetéseket,
amelyek szexuális tartalmúak,
akkor sem, ha művészeti alkotásokról vagy oktatási anyagról van szó.
Rubens festményeit a világ legjelentősebb galériáiban és múzeumaiban tekintheti meg a közönség.
A flamand barokk mester művei
olyan kortársakra voltak hatással,
mint Van Dyck vagy Rembrandt.
A Facebook cenzúráját kifogásolva Belgium flamand régiójának
múzeumai, valamint a flamand idegenforgalmi hivatal, a Toerisme
Vlaanderen fordult nyílt levélben
Zuckerberghez, hogy gondolja át a
döntést. „Mellek, fenekek és Peter
Paul Rubens kerubjai mind illetlennek találtattak. Nem általunk,
hanem önök által. Még ha titokban
nevetünk is ezen, az önök kulturális
cenzúrája eléggé megnehezíti az
életünket” – fogalmaztak a levélben.

Az eltávolított posztok között
szerepelt egy olyan hirdetés is,
amely Rubens The Descent from
the Cross (Krisztus levétele a keresztről) című képét ábrázolja, mert
Jézus meztelen testét csupán ágyékkötő takarja.
A flamand idegenforgalmi hivatal egy rövid videóval tiltakozott a
cenzúra ellen, amelyben a „meztelenrendőrség” elzavarja az antwerpeni Rubens Múzeum látogatóit,
hogy ne bámulják az inkriminált képeket.
A hivatal egyébként éppen egy
kétéves programban népszerűsíti a
neves flamand mestereket, Rubenst,
Pieter Bruegelt és Jan van Eycket.
„Sajnos jelenleg lehetetlen a világ
legnépszerűbb közösségi hálóján
hirdetni egyedülálló kulturális örökségünket” – hangsúlyozta Peter De
Wilde, a hivatal vezetője.
A Facebook közölte, hogy hajlandó megbeszélni a vitás kérdéseket az idegenforgalmi hivatallal, de
továbbra is arra hivatkozott, hogy a
meztelenséget ábrázoló festményeket csak a hirdetésekben tiltják, a
normális posztokban nem.
A német kormány a közelmúltban bírálta a Facebookot, amikor
Zuckerberg bejelentette, hogy a
portálról nem távolítják el a holokauszttagadó posztokat, mivel nézetük szerint a felhasználóknak joga
van a szabad véleménynyilvánításhoz. (MTI)

Először írtak le új baktériumfajt a Szent Anna-tóból
Forrás: nlcafé.hu

aquaticum latin nevet kapta. A több tíz fajt cerna, lóhere stb.) alakítanak ki szoros, ún.
magába foglaló Rhizobium nemzetség kép- szimbiotikus kapcsolatot, és képesek megviselői általában a talajban élnek (főként a kötni és ammóniává alakítani a gáz halmaznövények gyökérzónájában), csak néhány faj állapotú légköri nitrogént, ezáltal segítve a
került elő vizes környezetből (pl. folyóból, növények nitrogénnel való ellátását. Hasontengerből, laboratóriumi bioreaktorból). Az lóképpen, a marosvásárhelyi Azomureş vegyi
„aquaticum”, azaz „vízi eredetű” fajnév arra üzemben ipari folyamatok révén kötik
utal, hogy egy tó vizéből izolálták a nemzet- meg/alakítják át a légköri nitrogént ammóniává, amelyből műtrágyát állítanak elő.
A Sapientia EMTE csíkszeredai Biomér- ség egy új tagját.
A legtöbb fajtársától eltérően a most leírt
A Rhizobium fajok jó része növényekkel
nöki Tanszékének és az ELTE budapesti Mikrobiológiai Tanszékének munkatársai 2011 (főképpen hüvelyesekkel: pl. bab, szója, lu- új baktérium nem képes megkötni a légköri
óta végeznek vízkémiai és mikrobiológiai
vizsgálatokat a Szent Anna-tó esetében. A kutatásokba bevont sapientiás ökológiai mérnök
szakos hallgatók – dr. Máthé István oktató
vezetésével – eddig összesen 326 baktériumtörzset izoláltak és azonosítottak DNS-vizsgálatok alapján, amelyek 26 nemzetség több
mint 51 különböző baktériumfajához tartoztak. Ezek közül több baktériumtörzs a tudomány számára eddig ismeretlen „új faj”
képviselője.
Az új baktériumfaj leírásához szükséges
széles körű biokémiai, molekuláris biológiai
vizsgálatokat dr. Felföldi Tamás (ELTE – Budapest) mikrobiológus irányította, az eredményeket
pedig
rangos
tudományos
folyóiratban közölték [MI1]. A Rhizobium A Rhizobium aquaticum baktérium fénymikroszkópos képe kristályibolyát tartalmazó csillófestékkel történő festés után
Fotó: Felföldi Tamás
nemzetségbe tartozó baktérium a Rhizobium
A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem (EMTE) és az Eötvös
Loránd Tudományegyetem (ELTE)
mikrobiológusai a Szent Anna krátertó baktériumközösségének vizsgálata során a tudományra nézve új
baktériumfajt izoláltak és írtak le Rhizobium aquaticum néven.
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nitrogént, viszont jó cukor- és fehérjebontó
képességgel rendelkezik, így minden bizonynyal szerepet játszik a Szent Anna-tó tápanyag-körforgalmában, részt vesz a tóban
lévő szerves anyagok szervetlen anyagokká
való lebontásában (ún. mineralizációjában).
„A tenyésztésen alapuló, illetve főként a tenyésztéstől független DNS-vizsgálatok alapján a Szent Anna-tó először vizsgált
baktériumközösségéről elmondhatjuk, hogy
nagyon változatos, fajgazdag. Legkevesebb
150 baktériumcsoport több mint 500 képviselője (»faja«) van jelen a tó vizében, amelyek
jó része ismeretlen, potenciálisan új »baktériumfajhoz« tartozik.
Korábbi vizsgálatok kimutatták, hogy a
Szent Anna-tóban élő, szintén mikroszkopikus
méretű kovamoszatok (Diatoma) közössége is
meglehetősen diverz. Buczkó Krisztina (Magyar Természettudományi Múzeum) és munkatársai a tó üledékmintáiból 73
kovamoszatfajt azonosítottak, amelyek közül
kettő új fajnak bizonyult a tudomány számára
(Kobayasiella elongata, Kobayasiella tintinnus), további 25 fajt először jeleztek Románia
flórájára nézve.”
Csíkszereda, 2018. július 3.
Dr. Máthé István (Sapientia EMTE),
dr. Felföldi Tamás (ELTE)

PÁLYÁZATI
SZELVÉNY
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VÍZSZINTES: 1. Református lelkész, politikus, író, 150 éve született (Zoltán). 6.
Marosvásárhelyi festő (200 éve született, Miklós). 9. Orosz rendező. 10. Egész része.
12. Magyar építész, 200 éve született (Lipót). 17. Reális. 19. Torino folyója. 20.
Boszorka. 21. Cseh futballista. 22. Német író (Karl). 23. Vigyáz rá. 24. Római 6. 25. Indíték. 26. Patás háziállat. 27. Paripa. 28. Népszerűsítő fizikus (József). 31. ...autó
(kamion). 33. Német és román autójel. 35. Ennivaló. 36. Fél tucat. 37. Szintén. 39. Sűrű
erdő. 41. Nyáj hajtása. 44. Holland sajtváros. 46. A Metropolitan opera rövid neve. 47.
Hasad a tó jege. 49. Roll-on-roll-off (röv.). 51. Elhamvaszt. 54. Világító dióda. 55.
Világjáró bűvész, 200 éve született (József). 56. Németalföldi drámaíró, 400 éve halt
meg (Gerbrand Adriaenszoon). 57. Gyárkapu!
FÜGGŐLEGES: 1. (Méh)raj alulról nézve! 2. Hamis. 3. Új csillag. 4. Körültekintő.
5. Bálvány. 6. Címermadár. 7. Balzsam. 8. Kerti szerszám. 11. Nobel-díjas amerikai vegyész, 100 éve született (Paul D.). 13. Éosz római megfelelője. 14. ... muri (Móricz Zs.).
15. Télen sportoló. 16. Középen lead! 18. Kis ház. 20. Székely ezredes, 1849-ben
emigrált, 150 éve halt meg (Sándor). 21. Parkerdő. 22. Telepes növény (irod.). 24. Magot
szór. 26. Elhagyja a főutat. 29. Gyűjtőér. 30. Férfinév (febr. 28.). 31. Lett sakkozó (Mihail).
32. Tojás (német). 35. Lengyel-német folyó. 36. Törtszámnév. 38. Építészmérnök, tanár,
150 éve született (Gyula). 40. Régies hangulatú. 42. Monda. 43. Takarmánytároló. 45.
Kecskebeszéd. 48. Német villamosipari cég. 50. Védelmez. 52. Az Elba medre! 53.
Magad.
L.N.J.
A megjelölt sorokban, oszlopokban szereplő helyes megfejtéseket augusztus 9-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 Szabó Lőrinc egyik ismert
versének a címét kapjuk. Könnyítésül egy betűt előre beírtunk.
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című pályázat nyertesei:
PAPP MÁRIA, Marosvásárhely,
Tudor Vladimirescu u. 52. sz.
ORBÁN THEODORA, Marosvásárhely, Cuza Vodă u. 32. sz.
A pályázati rejtvény megfejtése:
SEMMELWEIS; RITOÓK; SZAPPANOS; LAUKA;
KISS; DUGONICS; BRONTË.
Kérjük a nyerteseket,
vegyék fel a kapcsolatot Borbély Ernővel
a 0742-828-647-es telefonszámon.
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Megfejtések a július 20-i
számból:

Klasszikus (ikrek): Sirály
Skandi: Elfáradnak, földbe
búnak, este lett. / Tisztatestü
hőség ül a fényesarcu fák felett.

KOBAK KÖNYVESBOLT

VÍZSZINTES: 1. Csúfondáros, gúnyolódó – Kifutófiú, kézbesítő. 7. Határidőrag –
Olasz és thaiföldi gépkocsijelzés. 8. Hegedű tartozéka – Levélmintával lát el. 9. Gálya
része! – A foszfor, oxigén és szén vegyjele. 11. Kábítószer-féleség – Betemet! 12. Színültig
– Behajlított kéz. 14. Kiejtett betű – Zergefej! 15. Zöldtakarmány – Gyengén termő búzafaj. 18. Nem dolgozó méh – Lagúna. 19. Összecsapás, ütközet – Fűszernövény. 22. Eme
tárgy – Abálni kezd! 23. …-hatol, köntörfalaz – Táblajáték. 25. Kockáztatott összeg – Fogoly. 27. Spanyolországi arab – Kibont. 28. Női név – Karám. 30. Román személyes névmás – Kicsinyítő képző. 31. Ösztökél, buzdít – Szakosztály.
FÜGGŐLEGES: 1. Skót szoknya – Lábbeli. 2. Innivaló, tréfásan – Őrködik, vigyáz.
3. Papírmérték – Azonban, ám. 4. Az emlékek … (L. Lowry) – Kambodzsai, ománi és luxemburgi gépkocsijelzés. 5. Nógat – Erdélyi szél. 6. Magyar olimpiai bajnok úszó (Attila)
– Folyami kavics. 10. Hawaii köszönés – Támfa, pillér. 13. Kutatóhelyiség – Fogyasztható.
16. Ujjakon képződő szarulemez – Szerelmi költészet múzsája. 17. Uborka jelzője lehet –
Szándék. 20. Szárított fű – Manilakender. 21. Napos … (Karácsony Benő) – Megkönnyez.
24. Karol – Tréfa. 26. Kamionjelzés – Csomó. 29. Dákó egynemű hangzói – Patás állat.
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2018. július 27., 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.

keres

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

technológus mérnököket

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

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

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

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 Gergely Ádám András Egyéni Felszámolóiroda – Marosvásárhely,
G-ral Avramescu utca 4. szám, Maros megye –, a MASTERCARN KFT.
csődbiztosa
nyilvános árverést szervez
a következő javak értékesítésére:
– Ingatlan: kereskedelmi helyiség: 40 négyzetméteres, közterületen
épült földszintes téglacsarnok Marosvásárhelyen, a Dacia napipiacon.
Kikiáltási ár 99.800 lej + héa.
– Állatszállító Nissan Cabstar haszonjármű, 16.380 lej + héa
– Állatszállításra alkalmas NL Rema Van Der Sluis utánfutó, 6.200
lej + héa
– Irodabútor: 4 darab szekrény, 1680 lej, 16 db szekrény, 2010 lej +
héa.
Az árverésen azok a magán-/jogi személyek vehetnek részt,
akik/amelyek kifizetik a kikiáltási ár 10%-át kitevő részvételi garanciát
és a részvételi díjat, valamint megvásárolják a feladatfüzetet legkésőbb
az árverés előtti napon 13 óráig. Az árverés augusztus 3-án 13 órakor
lesz a felszámoló székhelyén, és megismétlik péntekenként, ugyanabban az órában, amíg a javak eladódnak.
Bővebb tájékoztatás a 0265/269-700, 0265/261-019, 0745-146-096os telefonszámokon.

Mit okozhat az elsavasodás?

17

Szervezetünk a legkülönfélébb károsodásoknak van kitéve, ha hagyjuk elsavasodni, vagy arra kényszerítjük, hogy túl sokáig küzdjön azért, hogy lúgos maradhasson, továbbá ha elszaporodnak benne az ártalmas
kórokozók.
Az elsavasodott belső környezetnek „köszönhetjük” azokat a pluszkilókat,
amelyeket magunkon hordozunk. Védekező manőverként a szervezet zsírsejteket
hoz létre, hogy így tartsa távol a savakat a létfontosságú szerveinktől: ezzel próbálja megvédeni őket.
Egy elsavasodott oxigénhiányos szervezetben a kórokozók által termelt mérgek
jelentősen hozzájárulnak ahhoz, amit általánosan az allergia tüneteiként ismerünk. A fájdalom, a duzzanat, a könnyezés, az orrfolyás és az ekcéma mind annak
a tünete, hogy a szervezet igyekszik megszabadulni a savas méreganyagoktól.
A túlságosan elsavasodott és káros mikroorganizmusoktól hemzsegő szervezet
esetében talán a legfontosabb tünet a fáradtság. A savas szervezetben termelődött
mérgek gátolják a fehérjék, ásványanyagok és egyéb tápanyagok felszívódását,
ennek következtében pedig a test rosszabb hatásfokkal képes enzimeket, hormonokat és még sok száz egyéb, a sejtek energiatermeléséhez, a szervezet működéséhez szükséges kémiai vegyületet termelni.
Az alacsony és a magas vércukorszint (hipo- és hiperglikémia) manapság rendkívül elterjedt. Mindkét állapot a mikroorganizmusok túlzott elszaporodása, az
elsavasodás eredményeként és a szervezetünkben lévő cukrok erjedése miatt alakul ki.
A gyermekkori fertőzések többségét a káros mikroorganizmusok túlzott elszaporodása okozza: a kiütéseket, a szájpenészt, a fülgyulladást, a mandulagyulladást, a bélgörcsöket (kólikát), a székrekedést és a hasmenést. Az anya szervezetének elsavasodása és a káros mikroorganizmusok elszaporodása egyértelműen
befolyásolja az újszülöttet. Az anya és a gyermeke gyakran hasonló problémákkal küzd.
A helyes táplálkozás
Az alapvető gondolat itt az, hogy a szervezet lúgosságát fenntartsuk, ezáltal megfékezve a kórokozó mikroorganizmusokat, hogy kiküszöböljük a mycotoxinokat és egészséget biztosítsunk. Az, hogy mit eszünk,
legalább annyira fontos, mint az, hogy mit iszunk. Kezdjük azzal a ténnyel, hogy a legtöbben egyszerűen
nem iszunk eleget. A leggyakrabban nem olyasmit iszunk, ami biztosítja szervezetünk számára a kívánt savbázis egyensúly fenntartását. A bőséges mennyiségű lúgos víz fogyasztása (amelynek a pH-ja 8 és 9 között
van) semlegesíti a tárolt savas salakanyagokat, és ha a megfelelő étrenddel együtt naponta fogyasztjuk, helyreáll szervezetünk megbomlott belső egyensúlya.
Dr. Gyöngyössy János

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)

MAROSVÁSÁRHELYI SZÉKHELYŰ CÉG IRODAI (telefonos) MUNKÁRA SZEMÉLYZETET alkalmaz. Tel. 0748-380-520. (20330-I)

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

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)

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)

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)

KFT. KÉZÜGYESSÉGGEL RENDELKEZŐ MUNKAERŐT alkalmaz Erdélyben elvégzendő felújítási munkálatokra. B kategóriás jogosítvány előnyt jelent. Tel. 0732-916-076. (62498-I)
ELŐKÖNYVELŐT keresek, tapasztalat nem szükséges. Tel. 0747-435-332. (9468-I)

A marosvásárhelyi PRAKTIKER áruház alkalmaz ÁRUMOZGATÓKAT. Az érdekeltek benyújthatják önéletrajzukat az áruház ügyféltájékoztató pontján. (20322-I)

KÖZPONTI ZÓNÁBAN LEVŐ PANZIÓ, VENDÉGLŐ PINCÉRT alkalmaz. Tel. 0744-624-976.
(62459-I)

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. (62511-I)
ALKALMAZUNK KŐMŰVEST és ÁCSOT. Tel. 0733-542-695. (9576-I)

SZAKKÉPZETLEN MUNKÁST alkalmazok ÉPÍTKEZÉSBE. Tel. 0723-039-561. (9588-I)

A ROMARIS CÉG alkalmaz SOFŐRT trélerre és 8X4-es kamionra. További információk a 0744-327177, 0265/446-133-as telefonszámon. (20326-I)

BÁROSLÁNYT alkalmazok. Tel. 0752-526-181. (9592)

ELÁRUSÍTÓNŐT alkalmazunk a Transilvania üzletközpontba (papír, írószer, játék). Érdeklődni a 0732007-705-ös telefonszámon 9-20 óra között. (9609-I)

A PROELCONS KFT. sürgősen alkalmaz GÉPLAKATOSOKAT, FESTŐKET, HEGESZTŐKET és
SZAKKÉPZETLEN MUNKÁSOKAT. Tel. 0265/256-188, 0744-556-236. (62527-I)

FELVESZÜNK B kategóriájú SOFŐRT és SEGÉDMUNKÁST ÁRUKIHORDÁSRA a megye területén.
Tel. 0752-214-442. (20332-I)
JAVÍTÁSOK, vakolás, festés, készre dolgozás, padló- és falicsempézés. Tetőjavítás, csatornázás. Tel.
0726-638-909. (sz.-I)
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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)

Oktatási forma/
Helyek száma
TO / 125 hely

Terület/Szak

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

TO / 100 hely

Könyvelés / Könyvelés és számviteli informatika (akkreditált)

TO / 100 hely

Pénzügy / Pénzügy-bank (akkreditált)
Mezőgazdasági, Élelmiszeripari és
Környezetvédelmi Kar (4 év)
Jogi Kar

Mérnöki Kar
(4 év)

Társadalomtudományi Kar
(3 év)

Jogi Kar

TO / 100 hely
TO / 50 hely

Élelmiszeripari mérnöki / Élelmiszeripari mérnök (akkreditált)

TO / 50 hely

Jog / Jog (4 év) (akkreditált)

Igazgatástudomány / Közigazgatás (3 év) (akkreditált)

TO / 120 hely

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)

TO / 125 hely

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

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 / 25 hely
CSLO / 50 hely

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

ZARÁNDOKÚT: Izrael–Jordánia, 2018. november 8-15.
A marosvásárhelyi kövesdombi római katolikus egyházközösség György
Tibor plébános vezetésével zarándoklatot szervez.
Főbb állomások: Tábor-hegy, Názáret, Kána, Nyolc Boldogság hegye,
Tiberiász, Jeruzsálem, Tel-Aviv, Holt-tenger, Jordániában pedig Amman,
Jerash, Nébó-hegy és a csodálatos Petra.
Szabad helyek száma: 10.
Minden
érdeklődőt
szeretettel
tájékoztatunk
a
0744-909-601-es
telefonszámon. (sz.-I)

A hirdetési rovatban
megjelent közlemények,
reklámok tartalmáért
a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

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)

Névnapja alkalmából köszöntjük
a
szeretett
édesanyát,
nagymamát,
KERESZTESI ANNÁT.
Neved napjára kívánunk sok
szépet,
Legyen számodra boldogság az élet.
Mint gyöngyvirág az erdő
közepén,
Úgy viruljon az életed
névnapod ünnepén.
Sok szeretettel köszönt fiad, id.
Keresztesi József Attila, és unokáid,
ifj. Keresztesi József Attila, Keresztesi
Brigitta Enikő. (9614)

MUNKAVÉDELMI és TűZVÉDELMI MAGÁNCÉG MUNKATÁRSAT
alkalmaz.
Az önéletrajzokat az office@ssm-siu.ro e-mail-címre vagy a 0265/266-074-es
faxszámra kérjük elküldeni.
Elvárások: mesteri, almérnöki vagy mérnöki szakképzés, B kategóriás jogosítvány, PC-használati tapasztalat, kommunikációs készség, románnyelv-ismeret.
(20328)

CSLO / 40 hely

Felvételi

JÓKÍVÁNSÁG

ADÁSVÉTEL,
BÉRBEADÁS
SÜRGŐSEN eladó öreg ház 12,5 m2
területtel az Apalina negyedben, 75.
szám. Tel. 0774-082-894. (9605)
ELADÓ 2 szobás tömbházlakás – hőközponttal,
termopán
ablakok,
vasajtó, padló- és falicsempe – alkudható áron. Tel. 0754-323-475.
(9606-I)
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)

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

SOMOSDI 3 szobás lakást eladok vagy
elcserélek vásárhelyi egyszobásra. Ára:
20.000 euró. Tel. 0758-270-079. (9581)
GARZONT kétszobás lakásra cserélek a Kárpátok sétányon + különbözet. Tel. 0755-600-105. (-I)

ELADÓ 1 szobás lakás a November 7.
negyedben, a TCM körül. Ára: 25.500
euró, alkudható. Tel. 0765-235-498.
(1745)
HÁROMSZOBÁS lakás eladó, 3/4.
emelet, garázzsal, a Rozmaring utcában. Tel. 0742-802-545. (1753-I)

ELADÓ 2 szobás, 4/4. emeleti
tömbházlakás
a
Meggyesfalvi
negyedben, Cugir utca. Ára: 38.000 euró.
Tel. 0757-287-193. (9430)
ELADÓ ház telekkel Mikházán. Tel.
0745-976-110. (1784-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 4 szobás, 2015-ben épült
emeletes ház szigetelt padlással, garázzsal, riasztóberendezéssel, rendezett udvarral csendes környéken,
Marosszentkirályon. A telek 423 m2.
Tel. 0722-878-227. (9570-I)
KIADÓ teljes berendezéssel ellátott 2
szobás tömbházlakás a November 7.
negyedben nem dohányzó személynek. Tel. 0770-171-720. (9611-I)

ELADÓ hétvégi ház (4x6 m) Palotailván 9 ár telekkel. Tel. 0755-353-537,
0747-682-361. (9591-I)

KIADÓ garzon fiúnak. Tel. 0744-958660. (9615-I)

SZERETNÉK vásárolni magánházat
Marosvásárhelyen. Tel. 0755-309832. (9624-I)

SÜRGŐSEN szeretnék vásárolni
tömbházlakást Marosvásárhelyen.
Azonnali fizetési lehetőség. Tel. 0755309-832. (9624-I)

KIADÓ 2 szobás, részben bútorozott,
termopános tömbházlakás a Tudor
negyedben, a Moldovei utcában. Tel.
0744-511-670. (9621-I)

VÁSÁROLOK 12-30 éves, jó állapotban
levő személyautót. Tel. 0730-292-409.
(9498)
ELADÓ sírhely a marosszentgyörgyi új
temetőben. Tel. 0745-895-039. (9596)
NÉMET ÁGYBETÉTEK eladók a Niki
Park üzletben. Nyugdíjasoknak 20%
kedvezmény. Tel. 0744-438-594.
(20084)
VESZEK régi festményeket, képkereteket, antik bútorokat, bármilyen régiséget. Tel. 0731-309-733. (8673)
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ELADÓ 1,16 ha szántó és 1 ha erdő
Székesen. Tel. 0745-206-048. (1779)

ELADÓ sír a katolikus temetőben. Tel.
0742-691-569, 0365/806-035. (9556)
ELADÓ Scuter Piaggio NRG 50 és
IPHONE 5 16 GB, black. Tel. 0744573-742. (9531-I)

ELADÓ 2-es, 3-as váltóeke. Tel.
0745-404-666. (9535-I)

ELADÓ 10 ár beltelek Kebelében.
Tel. 0733-542-695. (9576-I)

ELADÓ
1300-as
Dacia
olcsón,
működőképes állapotban. Tel. 0744-396651. (9571)
JÓL MŰKÖDŐ fehér-fekete nyomtató
eladó, 60 lej. Tel. 0770-210-022. (9582)
TŰZIFA eladó házhoz szállítva. Tel.
0757-626-019. (9406)

TŰZIFA eladó. Tel. 0747-594-011. (9432)
ELADÓ tűzifa. Tel. 0749-465-511. (9664)
ELADÓ tűzifa. Tel. 0747-563-062.
(9408)

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

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

ELADÓ tűzifa, 160 lej métere. Tel.
0747-933-367. (9563-I)

VESZEK hibás színes tévét. Tel. 0742863-116, 18-22 óra között. (9616)

AJÁNDÉKOZOK egy aranyos, szép
kiscicát mindennel, amire szüksége van.
Tel. 0744-573-699. (9617)

ELADÓ dupla ágy két új matraccal. Tel.
0744-573-699. (9617)

ELADÓ bio vörösbor, 7 lej litere. Eladók
ötvedres (5) cserefa hordók. Tel.
0365/881-922. (9619)
ELADÓ
kanapé
jutányos
áron,
üvegkorsók, vonalas telefon. Tel.
0365/806-087. (9607)

MINDENFÉLE
MASSZÍV FÁBÓL bármilyen bútort,
külső és belső lépcsőt készítünk.
Antik, régi bútorokat javítunk garanciával. Tel. 0751-233-923. (9534-I)

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)
HŰTŐK javítása lakásán, garancia.
Tel. 0748-020-050. (9385-I)

FUVART, BÚTORHORDÁST vállalunk személyzettel. Tel. 0749-543104. (1778-I)
VÁLLALUNK tetőszigetelést (bitumennel). Tel. 0742-475-869. (9516-I)

TAKARÍTÁST vállalok. Tel. 0753628-139. (9568)
KŐMŰVESMUNKÁT, festést vállalok. Tel. 0754-321-542. (9568)

PARKETTCSISZOLÁST vállalok. Tel.
0747-346-252. (9577-I)

KÉSZÍTUNK háztetőt cserépből vagy
Lindab lemezből, teraszt fából és vállalunk bármilyen kisebb javítást. Tel.
0749-798-244. (9604-I)

AUTOMATA mosógépeket javítok. Tel.
0755-825-502. (9612)

MEGEMLÉKEZÉS
Soha el nem múló fájdalommal és szomorú szívvel
emlékezünk
július
27-én
MOLNÁR LILLÁRA született
Takács
halálának
17.
évfordulóján. Gyászoló férje,
János,
leányai:
Erika,
Gyöngyvér és unokái. Emlékezzünk TAKÁCS ILONÁRA, a
Mamára! Nyugodjanak csendesen, békében! (1776)

Az idő múlik, a fájdalom csak
nő,
nem hoz enyhülést a múló idő.
Fájó szívvel emlékezünk július
27-én a nyárádmagyarósi
CSEGZI JENŐRE halálának
11. évfordulóján. Bánatos
szívű édesanyja, testvérei
családjukkal együtt, Mihály és
a Cseh család. (9471)

Kegyelettel
és
szomorú
szívvel emlékezünk TÓTH
PÁLRA
halálának
első
évfordulóján. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
Emlékét őrzi fia, leánya, veje,
menye, valamint két unokája.
(9552)

Szomorú szívvel emlékezünk
július
29-én
VERES
ISTVÁNRA, aki egy éve
távozott az élők sorából.
Unokahúga,
Gyöngyi
és
családja. (9538-I)

Szomorú szívvel emlékezünk
július 27-én a szeretett
édesanyára,
nagymamára,
ADORJÁNI ILONÁRA (Iluska)
halálának 6. évfordulóján.
Emléke
legyen
áldott,
nyugalma csendes! Szerettei.
(9564-I)

Kegyelettel és fájó szívvel
emlékezünk július 30-án a
drága szülőkre, nagyszülőkre,
FEKETE IRÉNRE szül. Csók
halálának első évfordulóján
és augusztus 13-án FEKETE
SÁNDORRA halálának 18.
évfordulóján.
Emlékük
szívünkben mindig élni fog.
Szeretteik. (sz.-I)

Kegyelettel emlékezünk a
szeretett férjre, drága jó
édesapára,
nagyapára,
apósra, MÁTYUS KÁROLYRA
halálának 5. évfordulóján.
Kinek szíve nemes volt, keze
dolgos, élete nehéz volt, álma
legyen boldog. Akik ismerték
és szerették, gondoljanak rá
kegyelettel. Szerettei. (9589)

Szívünk mély fájdalmával, a
hiányérzés örök küzdelmével
emlékezünk július 27-én drága
jó és pótolhatatlan édesanyámra, LUPU ROZÁLIÁRA
szül. Kádár, az Imatex volt
dolgozójára
halálának
3.
évfordulóján.
„Szíved ugyan nem dobog
már, a szeretet, amit itt
hagytál, erősebb a halálnál.
Siratom,
akinek
génjeit
hordozom, kinek az emlékét
szívemhez simítom, ki nélkül
ugyan lesznek még holnapok,
de ha rá gondolok, a lelkem
felzokog. Aki már nem fogja
hallani soha, ahogy azt
suttogom: szeretlek, Anya…
Anya!!!
Nyugodjál békében, drága jó
édesanyám! Leánya, Icuka és
veje, Tika. (9602-I)

Szívem
mély
fájdalmával
emlékezem július 27-én a
drága jó nagymamára, LUPU
ROZÁLIÁRA halálának harmadik évfordulóján. Emléke
legyen
áldott,
nyugalma
csendes! Unokád, Szebi és
családja. (9602-I)

Mély fájdalommal emlékezem
július 27-én a drága jó nagymamára, LUPU ROZÁLIÁRA
halálának 3. évfordulóján.
Nyugodjál békében, drága
nagymamám! Unokád, Florin
és családja. (9602-I)

Az idő talán begyógyítja a
sebeket, de soha nem hoz
feledést.
Fájdalommal emlékezünk életünk legszomorúbb napjára,
július 29-ére ILLYÉS ALBERT
halálának
tizedik
évfordulóján. Emléke szívünkben
örökké élni fog. Szerettei.
Nagyon hiányzol, Berci tata!
Unokáid: Hunor, Kiki, Barbi és
Kinga. (9608-I)

ELHALÁLOZÁS
Mély fájdalommal tudatjuk azokkal, akik ismerték és szerették,
hogy
SZÁSZ ANDRÁS
élete 88. évében türelemmel viselt betegség után csendesen
megpihent.
Búcsúzik tőle felesége, lánya,
unokái, dédunokája, rokonai és
jó szomszédai.
Temetése 2018. július 27-én 14
órakor lesz a gernyeszegi temetőben.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!
A gyászoló család. (sz.-I)
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Múlhatnak a napok, telhetnek az
évek,
akik szívből szeretnek, nem
felednek téged!
Az élet megy tovább nélküled,
de olyan soha nem lesz, mint veled.
Téged elfelejteni soha nem lehet,
sajnos meg kell tanulni élni
nélküled.
Soha el nem múló szeretettel
emlékezünk HAJDU ÉVÁRA július
27-én, halálának 13. évfordulóján.
Emlékét őrzi férje és gyermekei.
(9528)

Megpihenni tértetek, a fájdalmat elhagyva,
melyet türelemmel viseltetek.
Hiányotok elviselni nagyon nehéz,
örökre megtart szívünkben az emlékezés.
Szomorú szívvel emlékezünk id. SZABADI LAJOSRA halálának 9.
évfordulóján és SZABADI MÁRIÁRA halálának 18. évfordulóján.
Nyugodjatok békében!
Emléküket őrzi két fiuk, két menyük és két unokájuk. (sz.)

Szomorú szívvel emlékezünk
július 28-án
TORDAI ERNŐNÉRE
szül. VARRÓ GIZELLA
Marosvásárhely szülöttére, aki
Németországban immár öt éve
eltávozott. Szép emléke örökre élni
fog!
Bánatos édesanyja, Lilla, húga,
Joli és családja. (9530-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, édesapa, nagytata, após,
MAGYARI ADALBERT
életének 72. évében, Isten akaratában megnyugodva, 2018. július
26-án elhunyt. Temetése július
28-án, szombaton 15 órakor lesz
a Jeddi úti temetőben. Emléke
szívünkben él.
A gyászoló család. (9623-I)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett élettárs, édesapa,
nagytata, rokon és jó barát,
KUTI ZOLTÁN
hosszú betegség után, 76 éves
korában csendesen megpihent.
Temetése július 27-én 14 órakor
a marosvásárhelyi református temetőben lesz, unitárius szertartás szerint. Nyugodj békében,
drága tati!
A gyászoló család. (sz.-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
Fájó szívvel búcsúzunk szeretett nagybátyánktól, MAGYARI
ALBERTTŐL. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes! Vigasztalódást kívánunk a gyászoló családnak. Keresztes
Szidónia és családja. (sz.-I)

Szomorú szívvel búcsúzunk
szeretett
sógorunktól,
MAGYARI
ALBERTTŐL.
Szőcs Polixéna és családja.
(sz.-I)
Őszinte részvétünk Klósz
Katalinnak szeretett édesapja,
KUTI ZOLTÁN elvesztése
miatt érzett fájdalmában. Munkatársai. (sz.-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetünket
fejezzük
ki
mindazoknak,
akik
drága
halottunk,
GLIGOR
ILDIKÓ
temetésén részt vettek, mély
gyászunkban velünk voltak és
osztoztak.
Gyászoló
hozzátartozói. (sz.-I)

Köszönetet
mondunk
mindazoknak, akik ANTALFFY GÁBOR
temetésén részt vettek és mély
fájdalmunkban
osztoztak.
A
gyászoló család. (9603-I)
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DIMITRIE CANTEMIR POSZTLICEÁLIS ISKOLA
SZAKKÉPESÍTÉS
ÁLTALÁNOS
ORVOSI
ASSZISZTENS
nappali
3 éves

GYÓGYSZERÉSZASSZISZTENS
nappali
3 éves

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

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.

