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A medencék egy része száraz

Strandolók helyett munkások a Víkenden

Utcát neveztek el
a NASA afroamerikai női
matematikusairól

Az utcanévadás egyike azoknak az
eseményeknek, amelyekkel az 1969.
július 20-i első Holdra szállás ötvenedik évfordulóját ünneplik.

____________5.
Nem kell szöcskejárástól tartani idén
Székelyföldön

A helyszínen megkérdezett több
gazda arról számolt be, hogy az idén
jóval kevesebb a fogasfarkú szöcske,
és nem okoznak problémát. Ugyanakkor az egyik, füvet gyűjtő gazda azt
mondta, hogy szerinte a tavaly valakik
repülőgéppel hozták ide a szöcskéket.

Az előző évekkel ellentétben, amikor május elsejére minden
készen állt a strandolók fogadására a marosvásárhelyi Víkendtelepen, tegnap ottjártunkkor részben még munkatelephez hasonlított a népszerű fürdőhely, a munkások
javában csempéztek. Viszont ez csöppet sem zavarta a szép
számban érkező napozókat, fürdőzőket, hiszen az 1,80 m
mély medencét már feltöltötték, a víz tiszta volt, így kedvükre lubickolhattak.

Menyhárt Borbála

Fotó: Nagy Tibor

A közbeszerzés elhúzódása miatt idén későn tudták elkezdeni a medencék felújítását – fejtette ki érdeklődésünkre Ioan Cârcu, a Víkendtelep igazgatója. Mint mondta, az utóbbi években az idénynyitás előtt
zömében saját alkalmazottaikkal kisebb javításokat végeztek, például
pótolták a leesett csempéket. Idén azonban egy nagyszabású javításra
került sor, felújítják a medencéket, többek között kicserélik a csempéket,
újrafestették a gyerekmedencében lévő csúszdát. A munkálatok még zajlanak, emiatt egyes medencéket még nem sikerült feltölteni.
(Folytatás a 4. oldalon)

____________15.
Újult mezőnnyel
rajtol a 9.
Székely Vágta
Minden eddiginél több új ló és lovas
áll rajthoz a kilencedik Székely Vágtán: a budapesti Nemzeti Vágta kvalifikációs futamára tizennyolc, a Góbé
futamra tíz település nevezett be lovast. Kérdés, hogy az újoncok tarolnak-e az idén, vagy megtartja bajnoki
címét a tavaly bravúros teljesítményt
nyújtó Tamás Csaba és Fiber Farkaslaka számára.

____________17.

Mélyszegénység
és „sikeres” csecsemők

Mózes Edith
Az Eurostat nemrégi adatai szerint az EU országai közül Bulgária
után még mindig Romániában élnek a legtöbben súlyos anyagi nélkülözésben. Ez a lakosság 16,8%-át, azaz mintegy 3,2 millió embert
érint. Vagyis nem javult a helyzet, továbbra is sereghajtók vagyunk az
életszínvonal tekintetében.
Az Európai Unió statisztikai hivatala, az Eurostat 2018-ra vonatkozó adatai szerint az EU lakosságának 6,2 százaléka, azaz mintegy
31 millió ember él mélyszegénységben. Romániában ez az arány jóval
az EU-s átlag fölött van.
Az Eurostat szerint egyébként azok sorolhatók a súlyos anyagi nélkülözésben élők közé, akik az alábbi kilenc tétel közül legalább négyet
nem tudnak megengedni maguknak: időben kifizetett számlák; folyamatosan megfelelően fűtött lakás; váratlan kiadások fedezése; rendszeres húsfogyasztás; egyhetes nyaralás az otthontól távol; televízió;
mosógép; autó; telefon.
Ráadásul Romániában a legnagyobbak a különbségek a legszegényebbek és leggazdagabbak rétege között. Olyannyira, hogy az már
az abszurditás legfelsőbb fokát is eléri. Csak egy példa: míg naponta
több mint 220 ezer gyermek fekszik le éhesen az országban, addig –
egy minapi hír szerint – a jászvásári polgármester fia, aki alig töltötte
be a 11 hónapot, máris 250 ezer euróért vásárolt magának egy
(Folytatás a 3. oldalon)

2 NÉPÚJSÁG _______________________________________________ HÍREK – TUDÓSÍTÁSOK ________________________________________ 2019. június 21., péntek
21., péntek

A Nap kel
5 óra 28 perckor,
lenyugszik
21 óra 18 perckor.
Az év 172. napja,
hátravan 193 nap.

Ma ALAJOS és LEILA,
holnap PAULINA napja.
PAULINA: a Paula (a Pál férfinév női párja) több nyelvben
létező továbbképzése.

IDŐJÁRÁS

Változékony idő

Hőmérséklet:
max. 290C
min. 170C

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2019. június 20.

1 EUR

1 USD

100 HUF

1 g ARANY

4,7287

4,1834

1,4587

185,9471

A csütörtöki lottóhúzás nyerőszámai

37, 40, 44, 42, 28 +3
39, 20, 1, 29, 33, 8

13, 35, 11, 32, 48, 14

NOROC PLUS: 6 5 2 7 4 3

SUPER NOROC: 9 7 1 3 1 4
NOROC: 7 1 5 7 1 7 9

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!

Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő
hónapra a Népújság szerkesztőségében:
Marosvásárhely, Dózsa György utca 9. szám,
2. emelet, 57-es iroda. Borbély Ernő,
naponta 8-14 óra között, szombat – vasárnap zárva.

Tel. 0742-828-647

Megyei hírek
Úrnapi körmenet

A marosvásárhelyi Keresztelő Szent János-plébánián vasárnap délután 5 órakor kezdődő szentmise után úrnapi
körmenetet tartanak, melyen a többi egyházközség hívei
is részt vesznek.

Ballagás a Sapientián

A Sapientia EMTE Marosvásárhelyi Karának ballagási rendezvénysorozata június 27-én 18 órakor a hagyományos
kocogással kezdődik. Ezt követően 19 órakor a szervezők
gulyással várják a végzős hallgatókat, valamint a kocogás
résztvevőit az egyetemi campusnál, 21 órától kezdődik a
placcos buli. 29-én, szombaton 9 órakor tartják az utolsó
„osztályfőnöki” órát, majd 10 órától kerül sor a ballagási
ünnepélyre az egyetem aulájában. 30-án 20 órától kosaras
bál lesz az egyetemi aulában, zenél a Kovács Band.

Felvételi a Marosvásárhelyi
Művészeti Egyetemen

A Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem Magyar Karán július 22-én kezdődik a felvételi alap- és magiszteri képzésre. A beiratkozásra, amely alatt szokás szerint intenzív
felkészítő hetet tartanak az érdeklődő diákok számára, július 15–20. között kerül sor. További információk az egyetem honlapján (www.szini.ro , www.uat.ro) és az egyetem
hirdetőfelületein találhatók. Elérhetőségek: 0265/266-281
(telefon/fax), e-mail: felveteli@uat.ro, székhely: Köteles
Sámuel utca 6. szám.

Nyit a szovátai Medve-tó

Június 21-én, ma 10 órakor kezdődik a strandszezon a
Medve-tónál. Európa legnagyobb heliotermikus tavában
jelenleg a víz hőmérséklete 1,5 méter mélységben 39°C,
a felszínen pedig 28°C. A strandbelépő felnőtteknek 30 lej,
a gyerekeknek és nyugdíjasoknak 25 lej. Úgy, mint eddig,
13 és 15 óra között a tóban a fürdés nem engedélyezett,
de a strand területét nem szükséges elhagyni.

Megnyílt a szászrégeni strand

A felújítási munkálatokat követően megnyílt a szászrégeni
strand, és várja a nyári melegben a vízbe kívánkozókat. A
belépőárak a tavalyhoz képest változatlanok, felnőtteknek
10 lej, 5 év feletti gyerekeknek 7 lej, az ennél kisebbeknek
ingyenes. A medence vizét forgatással folyamatosan szűrik és tisztítják.

Gázvezetékcsere
a Forradalom utcában

Június 20. – július 5. között, az éjszakák folyamán gázvezetékcserére kerül sor a járdák környékén a Forradalom
utcában. Kérik a közúti forgalomban résztvevőket, hogy
vegyék figyelembe a kihelyezett jelzőtáblákat – áll a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal közleményében.
Hírszerkesztő: Mezey Sarolta

A Maros Művészegyüttes júniusi fellépései

Június 21-29. között szervezik a Magyar Színházak XXXI.
Kisvárdai Fesztiválját.
Hétfőn, június 24-én a kisvárdai Művészetek Házában 16.30
órától a Tündöklő Jeromos című
bemutató előadást tekintheti
meg a nagyérdemű. A produkció
a Maros Művészegyüttes és a
Spectrum Színház közös munkája. Az előadást Török Vilola
rendezte.
„Az előadás egy egész közösség Megváltót váró keserűségét
és reményeit, valamint a várakozásra hamis választ adó Jeromos
történetét jeleníti meg. Tamási
Áron rituális színháza az adventi
időszakot mutatja be: a sötétségből a fény várásának, a régi roszszal való szembesülésnek és
lezárásnak, valamint a jobb új év
reményének és elhatározásának
idejét.
Meggyőződésem, hogy a néptáncnak, koreográfiának ezúttal
kiemelkedően fontos szerepe
lesz egy olyan előadásban,
amelyben amúgy sütnek a fojtott
indulatok, érzések, és amely előadás igazi főszereplője a nép.
Ezért nagy lehetőséget jelent,
hogy a Maros Művészegyüttes a
Spectrum Színházzal együtt egy
közös produkcióban sajátos erdélyi hangvételben megjelenítse
Tamási Áron szellemiségét.”
(Török Viola)
Június 28-30. között szervezik a Marosvásárhelyiek 7. Világtalálkozóját, melynek a
Kultúrpalota nagy terme ad otthont. A világtalálkozó egyik legfontosabb mozzanata idén is a
gálaműsor, amelyen a Maros Művészegyüttes örvendezteti meg a közönséget, idén a Kicsi Svejk háborúja című
derűs táncjátékot viszi színpadra.

Minden kedves érdeklődőt szeretetA Tündöklő Jeromos drámai játékot
az itthoni közönség június 29-én, tel várunk júniusi előadásainkra!
szombaton a 17. Csűrszínházi Napok
Barabási Attila Csaba
rendezvénysorozat keretén belül teigazgató
kintheti meg, 21 órától.

Ma este az U21-es Eb-n: Románia – Anglia

Angliának nyernie kell Románia ellen, hogy esélye maradjon a továbbjutásra a csoportból az U21-es labdarúgóEurópa-bajnokságon, idézte a The Independent című
napilap a csapat edzőjét.
Aidy Boothroyd azt várja játékosaitól, hogy kiköszörülik
a csorbát a franciák ellen drámai körülmények között elszenvedett vereség után. Anglia úgy kapott ki Franciaországtól, hogy 1-0-ra vezetett, és ellenfele két tizenegyest is
kihagyott, ám a hajrában a franciák megfordították az eredményt Jonathan Ikone (89.) találatával és Aaron Wan-Bissakka (90+5.) öngóljával. „Nagyon csalódottak vagyunk,
de nincs időnk magunkba roskadni. Jön a következő mér-

RENDEZVÉNYEK
Nagyernyei nap

A nagyközségben június 23-án, vasárnap tartják a település napját, melynek sztármeghívottja Péter Szabó Szilvia,
aki 22 órától lép színpadra.

A román tarkának szentelt
rendezvények

Június 21–22-én, ma és holnap Marosvásárhelyen több
helyszínen is zajlanak a román tarka szarvasmarha napja
alkalmából szervezett rendezvények. A műhelymunkák
21-én, pénteken 10 órától a Városháza utca 1. szám alatt,
a Maros Megyei Kereskedelmi és Iparkamara székhelyén
kezdődnek, 16 órától a prefektúra épületében szimpóziumokkal folytatódnak. 10 órától tejtermék-kiállítás és vásár
lesz a Rózsák terén, ahol 18 órától a tejtermékstandot lá-

kőzés, és ha tovább akarunk jutni, győznünk kell” – mondta
a szakvezető.
Mint ismert, Románia 4-1-re nyerte első csoportmeccsét a horvátok ellen. Az Anglia – Románia mérkőzést ma 19.30 órai kezdettel rendezik. Később, 22
órakor kezdődik a Franciaország – Horvátország öszszecsapás. Mindkét találkozót élőben közvetíti a Román
Televízió.
Az U21-es Európa-bajnokság elődöntőjébe a három csoport győztese, valamint a legjobb csoportmásodik kvalifikál. Mind a négy együttes részvételi jogot szerez
ugyanakkor a 2020-as olimpiai játékokra.
togatják meg a szervezők, és arról tartanak előadást,
hogy miről ismerhetők fel a minőségi és eredeti termékek.
A kiállításon Kolozs, Brassó, Fehér, Hargita és Maros megyei tejfeldolgozó cégek vesznek részt. Szombaton 10
órától farmlátogatásra kerül sor.

VIBE fesztivál

Idén július 4-7. között harmadszor tartják meg VIBE fesztivált a marosszentgyörgyi Maros-parton. A program a
fesztivál honlapján – vibefestival.ro – olvasható.

Találkoznak a konzervgyár
dolgozói

A volt konzervgyár dolgozóinak hagyományos találkozójára idén június 21-én kerül sor a Tudor negyedi Darina
vendéglőben. Az érdeklődőket bővebben a 0770-996-474,
a 0743-059-138 és a 0728-772-289-es telefonszámon tájékoztatják.
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Választójogi reformot sürget a román államfő

A választójog szabad gyakorlásának megkönnyítését céA külföldi szavazóhelyiségeknél kialakult sorok felszámolását, a voksolás gördülékenységét garantáló lozná egyebek közt a bürokrácia csökkentése, a külföldi váválasztójogi reformot követel Klaus Iohannis román lasztókörök számának növelése és műszaki felszereltségük
javítása. Iohannis törvénymódosítást is szükségesnek tart
államfő a bukaresti kormánytól és parlamenttől.

Az elnök szerdai sajtónyilatkozatában felidézte, hogy a
május 26-i voksoláson több ezer külföldön élő román állampolgár állt órákig sorban az ország külképviseletei előtt, és
sokan közülük nem jutottak sorra, nem adhatták le szavazatukat.
„A szabad választás minden demokratikus rendszer alapja,
és semmilyen működőképes megoldás nem túl drága, ha általa
lehetővé válik, hogy minden román állampolgár leadhassa
voksát az országban vagy külföldön” – mutatott rá Iohannis.
A jobboldali államfő felszólította a szociálliberális kormányt: sürgősen terjessze be a választások megszervezését
jobbító törvénytervezetet, hogy a parlament még a – június
30-án véget érő – tavaszi ülésszakban elfogadhassa azt. Iohannis kilátásba helyezte: szükség esetén maga fogja kezdeményezni, hogy a parlament rendkívüli ülésszakon folytassa
munkáját a választójogi reform véglegesítéséig.
Hozzátette: az elnöki hivatal keretében az európai parlamenti választások után szakértői bizottság alakult, amely az
illetékes intézmények bevonásával konkrét javaslatokat dolgozott ki és juttatott el a kormánynak, a parlamentnek és az
érintett hatóságoknak a választások gördülékenyebbé tétele
érdekében.

annak érdekében, hogy a külföldön élő román állampolgárok
több napon keresztül voksolhassanak az év végi elnökválasztáson, illetve azért, hogy más típusú választásokra is kiterjeszszék a levélben történő voksolás lehetőségét, amelyet eddig
csak a parlamenti választásokon alkalmaztak.
Az elnök szerint a közeljövőben egy átfogó választási kódexet is ki kellene dolgozni Romániában, amely egységesítené
a négy típusú – az államelnöki, önkormányzati, parlamenti és
európai parlamenti – választást, illetve valamennyi típusú népszavazást.
Liviu Pop, a kormány vezető erejét adó Szociáldemokrata
Párt (PSD) szenátora szerint az államfő is tudja, hogy a kormány nem „spórolhatja meg” Iohannis kedvéért a közvitát, és
ilyen rövid idő alatt nem küldhet törvénytervezetet a parlament elé. A politikus szerint a jobboldali államfő már elkezdte
az újraválasztását célzó kampányt, és csak az vezérli, hogy
„melegen tartsa” a külföldi voksolás körüli fennakadások témáját, amellyel – szerinte megalapozatlanul – a kormányt támadja.
Romániában év végén rendeznek elnökválasztást. Iohannis
már bejelentette, hogy második mandátumra is pályázik, a
PSD várhatóan csak nyáron nevezi meg államfőjelöltjét.

Potápi: a nemzetpolitika zászlóshajója
a Kőrösi Csoma Sándor- és a Petőfi Sándor-program

A nemzetpolitika zászlóshajójaként jellemezte a Kő- akkor az ösztöndíjasok nélkül ezek működése is sokkal neherösi Csoma Sándor- és a Petőfi Sándor-programot a zebb lenne.
A nemzetpolitikai államtitkár megemlítette azt is, hogy az
nemzetpolitikai államtitkár csütörtökön Budapesösztöndíj rendszere évről évre változik, vannak újdonságok a
ten.

Potápi Árpád János a 2018–19-es programok zárókonferenciáján köszönetet mondott az ösztöndíjasok munkájáért, kiemelve: mindkét program a magyar identitás megőrzését
célozza.
Kifejtette: a diaszpórát felkaroló Kőrösi Csoma Sándorprogram 2013-ban 47 ösztöndíjassal indult, és ehhez csatlakozott 2015-től a Kárpát-medence szórványmagyarságát
támogató Petőfi Sándor-program. Mostanra 225 ösztöndíjasa
van a két programnak, amire méltán lehetnek büszkék. A két
kezdeményezés szavai szerint kicsit kirakata is a nemzetpolitikának.
Jelezte: igyekeznek a közösségek és a külhoni magyar szervezetek igényeit figyelembe venni, megpróbálják azokat kiszolgálni, még ha ez szinte lehetetlen feladatnak is tűnik néha.
Kitért arra is, hogy a közelmúltban feltérképezték, hány hétvégi iskola működik; jelenleg 213 ilyen intézményről tudnak,
tapasztalataik szerint ezek száma folyamatosan bővül, ugyan-

magyar szervezetek igényei alapján, illetve a nemzetpolitikai
célok megvalósítása érdekében.
Potápi Árpád János reményének adott hangot, hogy nemcsak az ösztöndíjasok tudtak sokat nyújtani a magyar közösségeknek, hanem a közösségek is sokat adtak az
ösztöndíjasoknak. Mindenki, aki ebben a programban részt
vett, örök életre „megfertőződött” a nemzetpolitikával – fűzte
hozzá.
A szórványmagyarságot segítő Petőfi Sándor-programot 75
ösztöndíjas számára hirdették meg, 9 hónapra szólt, szeptemberben indult.
A diaszpórát támogató Kőrösi Csoma Sándor-programnak
csaknem 30 célországa van, érinti Európát, Ázsiát, Észak- és
Dél-Amerikát, Dél-Afrikát, Ausztráliát és Új-Zélandot. 150
ösztöndíjas utazhatott ki az északi féltekére szeptembertől 9
hónapra, a déli féltekére júniustól 6 hónapra. A kiutazók között
első alkalommal egyházi ösztöndíjasok is voltak.

Holland miniszterelnök: ha az új brit miniszterelnök
újabb halasztást kér, meg is kell indokolnia

A holland miniszterelnök szerint
az új brit kormányfőnek nyomós
indokokat is be kellene mutatnia,
ha a brit EU-tagság megszűnésének (Brexit) további halasztását
kéri az Európai Uniótól.

Mark Rutte a BBC brit közszolgálati
rádió csütörtöki hírműsorának nyilatkozva kijelentette: egy ilyen kérés mérlegeléséhez az Európai Uniónak tudnia
kell, hogy az új brit miniszterelnök a halasztást például parlamenti választások
vagy egy újabb népszavazás kiírása céljából kéri-e, vagy esetleg hajlandó módosítani a jelenlegi brit kormány által
átléphetetlennek nyilvánított, „vörössel
meghúzott” határvonalakat.
Rutte szerint azonban ha csak arról
lenne szó, hogy „újból megtegyük az
eddig is megtett köröket”, akkor semmi
értelme nem lenne az október 31-i Brexit-határidő újabb halasztásának.
Az eredeti menetrend alapján a brit
EU-tagság március 29-én szűnt volna
meg.
A Brexit feltételrendszerét rögzítő,
az unióval novemberben elért megállapodást azonban a londoni alsóház egymás után háromszor elutasította, ezért
Theresa May távozó miniszterelnök
kétszer is kezdeményezte az EU-nál a
Brexit-határidő halasztását. Az első haladék a Brexit-megállapodás elfoga-

dása esetén május 22-ig, további elutasítása esetén április 12-ig szólt, de az
utóbbi időpont megállapodás nélküli,
rendezetlen kilépést jelentett volna
azon a napon.
Mivel a Brexit-megállapodást a második, áprilisi határidőre sem sikerült elfogadtatni, Theresa May újabb halasztást
kért, és az EU ennek nyomán döntött az
október 31-ig tartó, jelenleg is érvényes
haladékról.
May elsősorban éppen a Brexit-megállapodás elfogadtatásának kudarca
miatt jelentette be, hogy távozik a kormányzó Konzervatív Párt éléről és így a
kormányfői posztról is, de utódja július
végére várható megválasztásáig mindkét
tisztséget ügyvezető minőségben ellátja.
A legesélyesebbnek tartott utódjelölt,
Boris Johnson volt külügyminiszter
kampányindító beszédében kijelentette:
ha ő lesz a Konzervatív Párt új vezetője
és így az új brit miniszterelnök, az Egyesült Királyság október 31-én mindenképpen kilép az Európai Unióból, akár
sikerül elfogadtatni addig a Brexit-megállapodást a brit parlamentben, akár
nem.
Későbbi nyilatkozataiban mindazonáltal árnyalta álláspontját, kijelentve: az
ő célja sem a rendezetlen kilépés, de a
megállapodás nélküli Brexit lehetőségének fenntartása „életfontosságú eleme”

az EU-val folytatandó tárgyalásoknak
egy olyan megállapodásról, amelyre
Nagy-Britanniának valójában szüksége
van. Az Európai Unió azonban már többször jelezte, hogy nem lehetséges a Brexit
feltételrendszerét
rögzítő
megállapodás újratárgyalása.
Mark Rutte a csütörtöki BBC-interjúban ezt megerősítette, határozott nemmel válaszolva arra a kérdésre, hogy
lehetséges-e az új miniszterelnök számára a Brexit-megállapodás újratárgyalása.
A holland miniszterelnök hozzátette:
arra van lehetőség, hogy a Brexit-megállapodáshoz kapcsolódó, a jövőbeni
kétoldalú kapcsolatrendszert egyelőre
vázlatosan körvonalazó politikai nyilatkozatot London és az EU együtt „újból
átnézze”.
Rutte szerint e politikai deklaráció
módosítására még van mód, de ehhez is
arra lenne szükség, hogy az új brit miniszterelnök jelezze, milyen változtatásokra hajlandó a jelenlegi brit
álláspontokban.
Hozzátette: akár rendezett, akár megállapodás nélküli Brexit lesz, Nagy-Britannia veszít globális súlyából, mivel „a
birodalom már megszűnt”, és az ország
nem elég nagy ahhoz, hogy az EU tagjaként jelenleg élvezett globális befolyását
egyedül megőrizhesse.
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Az erdélyi autópálya nyomvonalának
módosítását kéri a Limes

Az erdélyi autópálya nyomvonalának módosítását
kéri a Limes Országos Bizottság, azzal érvelve,
hogy a jelenlegi tervek szerint a sztráda áthaladna
a Szilágy megyei Zutor (Zimbor) település területén
felfedezett római castrum lelőhelyén. A bizottság
szerint az ásatások során a térségben egy római katonai tábor (castrum) nyomaira bukkantak, amelyhez
hozzátartozik egy fürdő, továbbá egy civilek számára fenntartott, kiterjedt lakóövezet, valamint egy
temető is. Az erdélyi autópálya Pusztatopa (Topa
Mică) és Zutor közötti szakaszának nyomvonala
érinti a castrum egy részét, a fürdőt, illetve részben a
civil települést és a temetőt, ezért azt kérik, hogy új
helyre költöztessék a tervezett autópálya-csomópontot
úgy, hogy a le- és felhajtósávok legalább 200 méter
távolságra haladjanak el a lelőhelytől. A Limes Országos Bizottság ugyanakkor azt is leszögezi: kezdeményezték, hogy a zutori régészeti lelőhelyet vegyék fel
az UNESCO világörökségi listájára. (Agerpres)

Július 5-éig készül el a külföldi
szavazást szabályozó tervezet

Július 5-éig kell elkészítenie a választási törvény módosításával megbízott parlamenti különbizottságnak
a külföldi szavazást szabályozó jogszabálytervezetet. A határidőt csütörtökön tartott első ülésén szabta
meg a héten megalakított testület, amely elküldte
szabályzatát jóváhagyásra a képviselőház és a szenátus házbizottságának. A házközi bizottság következő ülését hétfőn 14 órától tartják, erre az Állandó
Választási Hatóság, a külügyminisztérium, a belügyminisztérium, az igazságügyi minisztérium, valamint a külhoni románokért felelős minisztérium
képviselőit is meghívták. (Agerpres)

Sárga figyelmeztetés péntek estig

Az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) csütörtökön csaknem az egész országra érvényes sárga
figyelmeztetést adott ki felhőszakadás, szél, jégeső
miatt pénteken 23 óráig. A meteorológusok tájékoztatása szerint fokozott lesz a légköri instabilitás az
ország legtöbb vidékén. Lesznek olyan időszakok,
amikor felhőszakadások alakulnak ki, amelyeket
gyakori villám és viharos erősségű szél kísér, és jégeső is lehet. A lehulló csapadékmennyiség meghaladja a 15-25 litert négyzetméterenként, elszórtan
pedig a 35-40 litert is. A magas páratartalom miatt
rossz lesz a hőérzet. (Mediafax)

Új vezérigazgató a Taromnál

A Tarom igazgatótanácsa Daniela Mădălina Mezeit
nevezte ki a társaság vezérigazgatójának Cărăvan
Maresi helyett, aki 2019. június 3-a óta ügyvivő jelleggel vezette a céget. A vezérigazgató június 19-én
vette át hivatalát. Mădălina Mezei 2009 áprilisa óta
a Tarom belgiumi képviselője, egyik feladata a régió
piac- és fejlesztési stratégiájának megtervezése és
szervezése volt. A Bukaresti Gazdaságtudományi
Akadémia menedzsment szakán diplomázott, és
van egy MBA (Master of Business Administration)
képzése is. Daniela Mădălina Mezei 1997 óta dolgozik a Taromnál. A Tarom a Közlekedési Minisztérium felügyelete alatt működik, és 2010. június 25-e
óta tagja a SkyTeam Szövetségnek. A vállalaté az
egyik legfiatalabb európai flotta, amely 23 repülőgépből áll, és 1993 óta tagja a Nemzetközi Légi
Szállítási Szövetségnek. (Agerpres)

Mélyszegénység
és „sikeres” csecsemők

(Folytatás az 1. oldalról)
836 négyzetméteres telket, rajta egy 136 négyzetméteres
házzal. A lakásban 5 hálószoba, két fürdőszoba, két
konyha és négy előszoba van, de hozzátartozik még két
pincehelyiség és egy 18 négyzetméteres garázs is – olvasható az adevarul.ro honlapján.
A csecsemőkorú lakástulajdonost 74 éves nagymamája segítette az üzlet lebonyolításában, amire közjegyző előtt került sor. A telek a rajta található
ingatlannal egy Jászvásár központjához közeli utcában
található. A lap idézi a nagymama nyilatkozatát, aki szerint a férjével közös nyugdíjukból sikerült kispórolniuk
az unokának a telket és a házat, csak az autójukat kellett
eladniuk kiegészítésként. Az említett lap információi szerint a két nagyszülő nyugdíja összesen 2.400 lej.
Ebből sikerült összekuporgatniuk a 250 ezer eurót,
mert – mint mondták – életükben nem ittak, nem dohányoztak, csak dolgoztak és ügyesen spóroltak. A polgármester a hivatal által kibocsátott közleményben azt írja,
hogy a fia a telket és házat a szülei által 100 ezer euróért
eladott telekből vásárolta, amit a családi kasszából egészítettek ki....
Világos, Románia, a minden lehetőségek országa. Az
Országos Statisztikai Hivatal adatai szerint az országban
több mint négy és fél millióan élnek mélyszegénységben,
ami leginkább a gyermekeket érinti. Kivéve persze, a „sikeres” csecsemőket, akik egyéves koruk előtt több százezer eurós üzleteket képesek lebonyolítani. Ha nem lenne
siralmas, röhejesnek nevezhetnénk a helyzetet.
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A medencék egy része még üres

Creţu: legalább egy regionális kórházat meg
lehetett volna építeni

Corina Creţu európai biztos csütörtökön úgy nyilatkozott, a kormány megépíthetett volna legalább egy
regionális kórházat a megígért háromból. Hozzátette:
Románia rendelkezésére állnak az uniós pénzek, az ország azonban nem használja ezeket. Rámutatott, ismételten kérte a kormányt, hogy küldjenek egy
álláspontot arról, hogyan tervezik folytatni a regionális
kórházak projektjét, ám nem kapott választ. Jelezte
egyúttal, hogy az európai uniós hatóságok nem értenek

Példának lenni

egyet azzal, hogy a folyó költségvetési időszakra kiutalt pénzösszegeket kizárólag a dokumentáció elkészítésére használja a bukaresti kormány. Corina Creţu
kijelentései azt követően hangzottak el, hogy Viorica
Dăncilă miniszterelnök kedden, egy televíziós interjúban közölte: a kormánynak nincs már pénze a regionális kórházak megépítésére, a kiutalt összeget
elköltötték a dokumentációra. Azt mondta, erről tárgyalt Corina Creţuval is. (Mediafax)

Vidám játék, tartalmas beszélgetések

A Keresztelő Szent János-plébánia segédlelkésze, Balla Imre táborvezető iskolalelkész érdeklődésemre elmondta: azért szervezték
a megyeközpontban, nappali programmal a tábort, hogy minél több
I-VII. osztályos gyermek számára

hozzáférhető legyen. És úgy is lett,
hiszen sokan jelentkeztek, elsősorban a plébánia körzetéhez tartozó
kisdiákok, akik barátaikat is hívták
és vitték magukkal. A programban
sok játék, kézműves-foglalkozás
szerepel, mert a nyár a kikapcsolódás, a szabadság, a vidámság évszaka. Emellett minden napnak
más-más témája van, amit külön beszélnek meg a hatodik-hetedik osztályt végzett és a kisebb gyermekek
csoportjában. A példákról szóló beszélgetések témája a hét folyamán:
példa lenni a beszédben, a magatartásban, a szeretetben, a hitben és a
tisztaságban.
Ehhez az alapot, a kiindulópontot
a Koen Alapítvány bibliahétre szóló
kiadványa jelenti, ami nagy segítség a szervezőknek. Tizenhatan
vannak, hitoktatók, tanítónők, gya-

kornokok, és besegítenek középiskolás fiúk és lányok, akik jó hangulatban irányítják a táborozók
tevékenységét.
Tíz órakor a közös ráhangolódással kezdődik a program, majd egy
kis játék következik, és azt követi
külön csoportokban a napi téma kibontása, délben ebéd a Deus Providebit Házban levő étkezdében,
délután a napi témához kapcsolódó
kézműves-foglalkozás, s a szünetekben közösségi játékok, szabad
játék.
Mivel a szülők is meggyőződtek
arról, hogy a gyermekek jól érzik
magukat, sok felajánlással – gyümölcs, édesség, víz – támogatják a
szervezők munkáját. Ez utóbbiak a
Keresztelő Szent János-plébánia, a
KMB (Katolikus Magyar Bibliatársulat), a szülők és a hívek. (bodolai)
Fotó: Bodolai Gyöngyi

Elcsendesedett, üres iskola
látványára készültem, de a
marosvásárhelyi II. Rákóczi
Ferenc Római Katolikus Líceumban vidám gyermekzsivaj
fogadott. Erre a bejárati folyosó padlójára ragasztott pici
lábnyomok is felhívták a figyelmet, amelyek a táborozó
gyermekeknek mutatják az
irányt. A harmadszorra megrendezett Bibliahét nappali
táborba 130 gyermek jár,
nemcsak katolikusok, hanem
egyéb felekezetűek is.

(Folytatás az 1. oldalról)
Az igazgató elismerte, kellemetlen a helyzet, ugyanis a kivitelező
cég nem lépte túl a szerződésbe
foglalt határidőt, viszont beköszöntött a kánikula, és a strandolók türelmetlenek, azt szeretnék, ha
mindenik medencébe csobbanhatnának. Az 1,80 m-es mély medencét feltöltötték vízzel, ebben tegnap
ottjártunkkor is elég sokan fürödtek.
A csúszdás gyermekmedencét
lassan befejezik, remélhetőleg a
jövő héten sikerül feltölteni vízzel.
Az 1,20 m-es medencénél azonban
még akad tennivaló, ezért valószínűleg még a jövő hét végén sem
lehet ebben megmártózni. Amíg a
medencéket érintő munkálatok le
nem zárulnak, és nem sikerül mindeniket feltölteni vízzel, addig nem
kell belépőt váltani, illetve a parkolásért sem kell fizetni – szögezte le
az igazgató. Ami a jegyárakat illeti,
idén is változatlanok: a felnőttek 6
lejért, a gyerekek pedig 3 lejért fürödhetnek, napozhatnak, a három
évnél kisebbeknek, valamint a mozgássérülteknek ingyenes a belépés.

Este 7 óra után nem kell majd
jegyet váltani, ellenben 8 óra után
tilos fürdeni a medencékben.
Tizenkét méteres óriáscsúszda
Az újdonságok kapcsán megtudtuk, hogy nemrég készült el – a Víkendre látogató gyerekek örömére
– egy új, vár alakú játszótér, illetve
egy-másfél hónapon belül új óriáscsúszdákról csobbanhatnak a medencébe a bátrabb strandolók.
A négy csúszdából álló létesítmény része lesz egy tizenkét méter
magas is, amely az igazgató szerint
Erdély-szerte egyedülállónak számít. Az elemek egy részét már leszállította az ezzel megbízott cég, a
jövő hét folyamán pedig újabb elemek érkeznek, és nekifognak a
terep előkészítésének, majd a csúszdák felszerelésének.
Ezeket a meglévő három csúszda
mellé állítják majd fel, és az 1,20
m-es medencébe fogják bevezetni.
Az ebben lévő betonkört felszámolták, hogy elkerüljék az esetleges
balesetveszélyt. Ioan Cârcu szerint
előreláthatólag egy-másfél hónapba
telik, amíg sikerül üzembe helyezni
az új óriáscsúszdákat.

Jurová: Romániának
nem kell tartania
a 7-es cikkely aktiválásától

Románia nincs abban a helyzetben, hogy aktiválják az
Európai Unió alapszerződésének 7-es cikkelyét – jelentette ki szerdán Bukarestben
Vera Jourová, az Európai Bizottság jogérvényesülésért,
fogyasztópolitikáért és a
nemek közötti esélyegyenlőségért felelős biztosa.

„Akkor jártam még itt, amikor
a reform rossz irányba ment.
Ugyanakkor örülök, hogy Viorica
Dăncilă miniszterelnök és JeanClaude Juncker között hasznos találkozóra került sor. A román fél
vállalta, hogy visszatér az általunk
ajánlott reformokhoz; a legjobbat
akarják Romániának... (...) A 7.
cikkely azokra az esetekre vonatkozik, amikor úgy találjuk, hogy

Érettségi 2019

egy országban súlyos helyzet alakul ki, és esetleg a jogállam rendszeres megsértésére kerülhet sor,
de jelenleg nem ez a helyzet Romániában – nyilatkozta az Európai
Bizottság biztosa az uniós és az
amerikai igazságügy- és belügyminiszterek találkozója előtt, amelyre
a bukaresti parlamentben kerül sor.
Amikor arról kérdezték, hogy
meg kellene-e szüntetni az bírák és
ügyészek bűntetteit kivizsgáló
ügyészi részleget, azt válaszolta,
hogy erről a bukaresti hatóságoknak kell döntést hozniuk.
„Ez a román kormány döntése.
Mi elveket ajánlunk, amiket be
kell tartani” – mondta Vera Jourová, aki „a jó irányba” tett lépésként értékeli a május 26-ai
referendumot. (Agerpres)

Július elsején kezdődnek
az írásbeli vizsgák

Az elsajátított ismeretek
gyakorlati alkalmazásának,
az úgynevezett kompetenciáknak a mérését jelentő szóbeli vizsgákkal véget ért a
2019-es érettségi vizsga első
szakasza. Hogy hányan vettek részt rajta a 3.575 idei
végzős közül, nehéz követni,
hiszen a korábbi években
egy vagy több tantárgyból
sikertelenül vizsgázók is jelentkezhettek a megmérettetésre.

Egy dolog azonban szembetűnő, a két szám együtt sem jelenti
az összes idei végzős tanulót, akiknek egy része feltehetően nem kapott átmenő jegyet minden
tantárgyból, vagy nem érezte elég
felkészültnek magát, és nem is
iratkozott be az érettségi vizsgára.
Amint Paşcan Sabin főtanfelügyelő-helyettes lapunknak beszámolt, a román nyelv használatát
mérő szóbeli vizsgára 2.958-an
iratkoztak fel, akik közül 29-en
nem jelentek meg, egy diákot kizártak, így 2.928-an tettek sikeres
kompetenciavizsgát románból.
Anyanyelvből (magyar és
német) 987-en iratkoztak fel a
vizsgára, öten közülük nem jelen-

tek meg, a többi megkapta a tudása
alapján járó minősítést.
A tanult idegen nyelvből szervezett vizsgára 2.678-an iratkoztak
fel, akik közül végül 43-an nem jelentek meg.
A digitális kompetencia vizsga
volt az egyetlen, ahol 143-an
egyáltalán nem kaptak minősítést,
mivel számítógép-felhasználói ismereteik a leggyengébb szintet
sem érték el. 33-an nem jelentek
meg a vizsgán, így a 2.850-ből
2.674-en léphetnek tovább.
A kompetenciavizsgákon sikeresen szereplők július elsején írják a
román írásbelit, amire 3191-en
iratkoztak fel. A július 2-i anyanyelvvizsgára 1003-an, 944-en
magyarból 59-en németből jelentkeztek. Július 3-án a szaknak
megfelelő kötelező tantárgyakból
szervezett írásbelin 3206-an,
(1020-an matematikából, 2186-an
történelemből) vizsgáznak. Július
4-én a választott tantárgyból szervezett írásbelin 3 190-en kívánnak
részt venni. Az eredményeket július 8-án déli 12 óráig hozzák nyilvánosságra, óvást benyújtani
aznap 12 –16 óra között lehet. Az
idei érettségi végeredményét július
13-án közlik. (bodolai)
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Az első nagy mezőgazdasági közösségek problémái

A kilencezer éve létezett első
nagy mezőgazdasági közösségek lakói voltak az első emberek, akik megtapasztalták a
modern városok problémáit, a
túlzsúfoltságot, a fertőző betegségeket, az erőszakot és a
környezeti problémákat – állapította meg egy nemzetközi
kutatócsoport a mai Törökország területén elterült Catalhöyük
ősi
romjait
tanulmányozva.

Az amerikai tudományos akadémia folyóiratában (PNAS) közzétett
tanulmányukban a francia, török,
amerikai, svájci, brit és kanadai bioarcheológusok bemutatták a városban talált ősi emberi maradványokon 25 éven át végzett kutatásaik eredményeit, azt, hogy milyen
volt az áttérés a vadászó, gyűjtögető
életmódról a mezőgazdaságra épült,
nem vándorló életmódra.
„Catalhöyük a városi közösségek
egyik első őse a világon, a neolitikus megatelepülés lakói megtapasztalták azt, hogy mi történik, ha sok
embert zsúfolsz össze egy kicsiny
területen hosszú időre” – idézte
Clark Spencer Larsent, az Ohiói Állami Egyetem professzorát az intézmény közleménye.
Catalhöyüköt, a mai Törökország
déli, középső részét Kr.e. 7100 és
5950 között lakták. Az először
1958-ban feltárt terület 13 hektár-

nyi, a feltárt rétegek 21 méter
mélyre nyúlnak, és 1150 év folyamatos emberi jelenlétéről árulkodnak. A település kezdetben csak
néhány vályogházból állt a kutatók
által korai periódusnak nevezett
időszakban, a középső szakaszban
– Kr.e 6700-6500-ban – érte el fejlődése csúcsát, majd a késői periódusban gyorsan hanyatlott, és Kr.e
5950-ben elnéptelenedett.
Mindig a mezőgazdaság volt a fő

tevékenység, ezt a térségben talált
emberi csontok szénizotópos vizsgálata állapította meg. Lakóinak étrendje búzára, rozsra és zabra épült,
és a juh volt a fő háziasított állat étrendjükben.
„A gabonától való erős függőség
azt jelentette, hogy lakóinál gyorsan
megjelent a fogszuvasodás – az első
civilizációs betegségek egyike. Az
itt talált felnőttek fogainak 10-13
százaléka szenvedett tőle” – mondta

Utcát neveztek el a NASA
afroamerikai női matematikusairól

Utcát neveztek el az
amerikai űrkutatási
hivatal (NASA) afroamerikai női matematikusainak
tiszteletére az űrkutatási
hivatal washingtoni
központja mellett –
írta a BBC hírportálja.

A hatvanas években, az
űrkutatás hajnalán három
afroamerikai tudós, Katherine Johnson, Dorothy
Vaughan és Mary Jackson
fontos szerepet játszott az
amerikai űrutazás előkészítésében. Harcaikról és
sikereikről azonban keveset lehetett tudni egy évtizeddel ezelőttig.
2017-ben Oscar-díjra
jelölték A számolás joga
(Hidden Figures) című
amerikai filmet, amely Margot Lee Shetterly azonos című regénye alapján készült,
és a három tudósnak állít emléket.
Az utca neve Hidden Figures Way lett. A
regényíró és a három matematikus családtagjai is részt vettek az utcanévtábla avatásán.
„A számolás joga arról szól, ahogy megszabadulunk a szemellenzőktől, és elismerjük azoknak a láthatatlan embereknek a
munkáját, akik ott voltak, amikor a történet
elkezdődött” – mondta a ceremónián az
író. A NASA az 1940-es években kezdett
felvenni diplomás afroamerikai nőket,

hogy „emberi számítógépként” alkalmazza
őket. A szervezetben mind származásuk,
mind nemük miatt diszkriminációt szenvedtek el.
Az utcanévadás egyike azoknak az eseményeknek, amelyekkel az 1969. július
20-i első Holdra szállás ötvenedik évfordulóját ünneplik.
A NASA korábban bejelentette, hogy
2024-ben újra embereket küld a Holdra,
köztük lesz az első nő is, aki az égitestre lép.
Az űrbe utazó több mint ötszáz embernek
eddig kevesebb mint 11 százaléka volt nő az
űrkutatási hivatal szerint.

Larsen. A lábszárcsontok elemzése
kimutatta, hogy a késő periódus
emberei jóval többet mentek, mint
a korai kor lakosai. Ez azt jelentette,
hogy a földművelést és a legeltetést
távolabb kellett végezniük, valószínűleg a környezet állapotának roszszabbá válása és a klímaváltozás
miatt – tette hozzá.
Korábbi kutatások úgy vélték,
hogy a közel-keleti térség klímája
abban az időszakban szárazabbá

vált, ezért a gazdálkodást megnehezítette.
Azt is kiderítették a szakemberek, hogy sok fertőzéssel kellett
megbirkózniuk a lakóknak, a túlzsúfoltság és a rossz higiénia miatt. A
maradványok egyharmadán mutatták ki a fertőzés jeleit a csontokon.
A település fejlődése csúcspontján a házakat szorosan egymás
mellé építették, a lakók a háztetőkhöz épített létrákon jutottak be otthonaikba.
A túlzsúfoltság hozzájárulhatott
az erőszak magas szintjéhez. 93
megvizsgált koponyából 25 mutatta
begyógyult törések nyomait. 12-en
többször estek erőszak áldozatául.
Az áldozatok több mint fele nő volt,
és koponyájuk hátsó részét érte
ütés, ami azt jelzi, hogy nem is láthatták támadójukat.
– Egyre több koponyasérülést fedeztünk fel a középső periódusból,
amikor a népesség a legtöbb volt –
magyarázta a professzor. Az emberek többségét a házaik padlójába
ásott gödrökbe temették el. A fogmaradványokból kiderült, hogy az
egy háztartásban élők nem voltak
rokonok.
„További kutatások szükségesek
annak meghatározására, hogy milyen kapcsolatban álltak a Catalhöyükben együtt élt emberek. Ez
ma még rejtély” – hangoztatta Larsen.

A klímaváltozás felforgatta
Amazónia lakóinak életét

A klímaváltozásnak már az európai hódítók érkezése előtt nagy hatása volt
Amazónia népeire egy új kutatás szerint.

A tudósok az Amazonas folyó medencéjében évszázadokkal ezelőtt virágzó kultúrákat
tanulmányoztak.
Az éghajlat természetes változásait akkoriban megérezte Amazónia és a Föld legtöbb tája
is – idézte a Eurekalert.org a Nature Ecology
and Evolution című szaklapban megjelent tanulmányt. Két ilyen korszakot ismerünk: az
úgynevezett középkori éghajlati anomáliát,
amely 900 és 1250 között zajlott, valamint az
1450 és 1850 közötti kis jégkorszakot. A jelenlegi globális felmelegedés szintén a világ legtöbb területét érinti, a különbség annyi, hogy a
mostanit az emberi tevékenység váltotta ki.
Mitchell J. Power, az Utahi Egyetem kutatója szerint a jövő egyik legnagyobb problémája az lehet, hogy a szélsőséges klíma
számos országnak okoz szenvedést, a változás
pedig elűzi a lakókat a szülőföldről mérsékeltebb éghajlatú és fejlettebb országokba, ahol
jelenlétük nagy problémát okozhat.
Az éghajlat meghatározó szerepet játszott
az ősi Amazónia társadalmi és kulturális változásaiban, a hőmérséklet és a csapadék
mennyiségének nagy változásai egész népcsoportok eltűnését okozhatták, ezzel szemben
más kultúrák még a gyarmatosítók érkezésekor is virágoztak.
A tudósok Amazónia 700 és 1300 közötti
éghajlati és társadalmi változásait tanulmányozták. Azt találták, hogy azok a társadalmak
tűntek el, amelyek intenzív földművelést folytattak és erős osztályszerkezetük volt.
Ahol hierarchia nélkül éltek, valamint több-

féle terményt termesztettek, és többet törődtek
a föld minőségével, hogy tovább termő maradjon, azok képesek voltak alkalmazkodni a
megváltozott klímához.
A vizsgált időszakban több tucat fejlett társadalom élt virágzó városokban és falvakban
Amazóniában. Konfliktusaik és a népességvándorlás szintén szerepet játszott egyes kultúrák bukásában. Amazónia népessége 90-95
százalékkal csökkent a hódítás után az erőszak
és a behurcolt járványok miatt, előtte mintegy
10 millióan éltek a régióban.
Jonas Gregorio de Souza, az Exeteri Egyetem munkatársa, a kutatás vezetője és kutatótársai pollen- és faszénmaradványokat
elemeztek, hogy feltérképezzék, évről évre
mennyi eső esett. Megvizsgálták régészeti hagyatékukat is, hogy lássák, milyen növényeket
termesztettek és milyen házakban éltek.
A kelet-amazóniai marajók elitje nagy földhalmokon élt, egy-egy ilyen dombon mintegy
kétezren laktak, közösségeik 1200 körül bomlottak fel. Korábban úgy vélték, a nomád vadászok érkezése okozhatta az eltűnésüket, az
új tanulmány szerint a csökkenő csapadék is
szerepet játszott. A marajók dombjaikkal a
vízforrásokat is uralták, így érzékenyek voltak
az elhúzódó aszályra.
Ugyanekkor virágzott az 1100 körül letelepedett santarémi kultúra, az ott lakók kukoricát, édesburgonyát, tököt termesztettek, és
dolgoztak a talaj javításán, a szárazság kevésbé viselte meg őket.
Egyes társadalmak csatornákat építettek a
szezonális árvizek miatt, Amazónia déli részén
az árkokat megerősítették, töltéseket, mólókat
és utakat építettek, ahogy az éghajlat változékonyra fordult.
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A természet kalendáriuma (CCCLXIII.)

Kiss Székely Zoltán

„Csak a derű óráit számolom”,
mondta pár szó s egy vasrúd a falon,
a napóráé. (…)

Mozart hallgatása közben – 1956-ban írt
versét így kezdi Szabó Lőrinc.
(…) A felhők fölött
kellett volna elfogni az örök
tündöklést! a nap arany árvizét,
tengerét! az édes könnyelműség
lepkeszárnycsókú pillanatait,
(…) a villámgyors tigris-szitakötőt,
a kékzománc tüzet, a zizzenőt,
ki kedvesével a kéj nyolcasát
gyűrűzve libben láng-deleken át
s alkonyi csöndön!... Tavak, mocsarak
szittyói közt szikrázó ég alatt
ma is szállok, én...
(…) Igen azt a testtelen
úszást, lebegést kéne, istenem,
utolérni, a könnyűt, úgy, amint
a gyermekkor csinálta, most, megint:
a sellőkét a vízben, szúnyogét
fátyolködében, csak az örök ég
örök hajósa lenni, ahogyan
ma is visz a képzeletem-agyam,
valahányszor párologtat-emel
a kép, mint karmestert a pálca, mely
fuvolát zendít s kürtöt s hegedűt.
Óh, igen, a fényt, napot, a derűt,
illatok táncát, szélhalk őzikét,
s fent a kékben a habos gőzökét,
azt kellene most visszahozni, hogy
átjárjanak új, forró áramok (…)

– jut eszembe a régi bakelitlemezről
Gábor Miklós hangján megszólaló verszene.
Június 21. a zene európai ünnepe. Ünnepélyes nyilatkozatát 1997-ben 12 európai ország 16 városa írta alá Budapesten. Maurice
Fleuret francia zenetudós javasolta, hogy a
nyár első napját zenével köszöntsék. A zene
ünnepét 1982-ben tartották meg először Franciaországban. Mára több mint száz országban
rendezik meg.
(…)és felsóhajtok: gyógyíts meg, Zene,
te, Mindenségé, édes üteme
a fájdalomnak, Varázsfuvola,
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varázsjáték, te, tündér mámora
hitnek, reménynek (…)
s üvegparázsként égő sugarak
az élő lomb tengerzöldje alatt,
s bölcsesség, a vidám öregeké,
amilyen azé lehetett, azé
a napórásé, ki – „Non numero
horas nisi serenas!” – drága jó
intelmét adja, még most is, tanácsul:
„Csak derűs órát veszek tudomásul!”

Június 21-e a csillagászati nyár kezdete.
Ezen a napon a leghosszabb a nap égen megtett útja. Az északi félgömbön a Rák jegyébe
lépve hág a legmagasabbra, innen térül az
Egyenlítő felé. Hellászban sok helyütt ekkor
kezdték az évet: Athénban és Delphoiban a
napfordulatot követő újholdkor. Boiótiában
és Délosz szigetén félévünnepet tartottak.
E nap megünneplése tovább élt a keresztény Európában is, mindenekelőtt a Szent
Iván-napi tűzünnepben.
Leonardo Utolsó vacsoráján, a Jézus balján ülő, megvilágított hármas jelképezi a
nyári hónapokat: a szelíd Fülöp a rák, a szenvedélyes idősebb Jakab az oroszlán és az
okoskodó Tamás apostol a szűz havát.
A nyári napforduló jelképe kalászkoszorús,
meztelen ifjú volt a reneszánszban. Mindöszsze ágyékát fedte bíborszínű fátyol, amit a
derekán csillagos öv tart, a rák jelét formázó
csattal. Jobbjában a földgömb, amelynek
felső háromnegyede megvilágított, alsó negyede sötét.
Ez a nap a termés beérésének kezdete, termékeny időszak, amikor a természet bőkezűen osztja áldását.
Hajnala a gyógyfüves asszonyoké, ilyenkor kell meztelenre vetkőzve kerülni a határt,
harmatot szedni. A gyógynövények sokasága
ekkor éri el hatóereje teljességét. Különös
gonddal keresték az aranyfonalat – más
néven fecskefüvet –, úgy tartották, az ilyenkor megszólal, s a többi fű titkát is kibeszéli.
A mezőn szedett virágokból, füvekből koszorút kötöttek, és a ház elejére akasztották tűzvész ellen.
Este aztán a faluvégen vagy keresztúton,
lehetőleg kút mellett rakott tüzet kellett átugrani. A frissen gyűjtött gyógyfüvekből a máglyába is szórtak. A máglya örömtűz s
mélységes értelmű szertartás.
A cél a nap erejének megerősítése volt, a

Kút – lejárat az alsó világba

fény megtartása a világban, a sötétség visszaszorításával tisztítás és gyógyítás. A kút lejárat az alsó világba, sárkányok, kígyók
lakhelye. Az efféle alvilági lények ellen kell
megfüstölni a forrásokat, kutakat, a tűzre tett
illatos füvekkel elűzni a sárkányokat, hogy
„a vetésben ne tegyenek fergeteggel kárt,
hogy a kutakat, forrásokat ne itassák tele méreggel” – olvasom egy régi kalendáriumban.
A tűzrevalót: régi fát, rossz zsúpot, szalmát, a parázsra szánt almát is gyerekek kéregették. A pünkösdi király összegyűjtötte a
falu legényeit. A hántott nyírfahéjakat felfűzték egy botra, s amikor az első csillag megjelent, ezekkel a lobogányokkal kimentek a
falu határába, hogy megrakják a hatalmas
máglyát. A nagy máglyát négyszögre rakolták, s néhol máglyára tették a májusfát vagy
az előző esztendei aratókoszorút is. A tűz sarokpontjaihoz kor s nem szerint telepedett a
nép:
Tüzét megrakoljuk, négy szögre rakoljuk,
egyik szögén ülnek szép öreg emberek,
másik szögén ülnek szép öreg asszonyok,
harmadikán ülnek szép ifjú legények,
negyedikén ülnek szép hajadon lányok.

Az örök ég örök hajósa lenni

Híres erdélyi magyarok
(1000–1990)

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, 10001990. Főszerkesztő: Kenyeres Ágnes)

Összeállította: Kuti Márta

ALBRICH KONRÁD (Nagyszeben, 1889. jún. 17. –
München, 1959. febr. 1.): orvos, szemész, egyetemi tanár.
Elemi és középiskoláit szülővárosában végezte, majd egye-

temi tanulmányokat folytatott Münchenben és Kielben. Orvosi oklevelét 1912-ben Bp.-en szerezte, majd katonaorvosi
szolgálatot vállalt, előbb a bp.-i 22. sz. helyőrségi kórházban, később Nagyszebenben. Elsősorban sebészettel és szemészettel foglalkozott. Az I. világháború alatt a harctéri
betegellátásnál végzett tevékenységéért több magas kitüntetésben részesült. Leszerelése után a pozsonyi Erzsébet Tudományegyetem szemészeti klinikáján tanársegéd, majd a
Somogy megyei kórház szemész főorvosa lett. 1922-től
ismét – az időközben Pécsre áttelepült – Erzsébet Tudományegyetem szemészeti klinikáján működött, ahol 1923ban magántanári képesítést nyert. 1928-ban rendkívüli tanár,
1930-tól pedig a szemészet nyilvános rendes tanára Pécsett.
Gazdag szakirodalmi tevékenységet fejtett ki hazai és külföldi szaklapokban. 1945 után Svájcban, később az NSZKban folytatott gyakorlatot. F. m.: A szembetegségek és
szemtünetek összefüggése a szervezet egyéb betegségeivel
(Bp., 1929).

A máglyát egy leány háromszor körüljárta
és vízzel megszentelte, míg a pünkösdi király is háromszor kerülte meg, majd meggyújtotta azt, s aztán arról a maga
lobbogatóját. Majd továbbadta a lángot a
többieknek, hogy a tűz körül táncolva lángoló lobbogatóikat fel-felhajigálják, mind
magasabbra a csillagos ég felé. Az aláhulló
parazsat eltaposták, mondván, hogy lábuk
eztán ki ne sebesedjék.
Amikor már lohadt a tűz ereje, elkezdtek
általszökdösni a máglya felett. Néhol a lányok ugrottak előbb. A lányok ugrásából férjhezmenetelükre jósolgattak. Aki ügyesnek
bizonyult és bátorságot is tanúsított, azt bizony ki is szemelték ilyenkor asszonynak. A
fiatal anyák csecsemőjüket vitték keresztül a
lángok fölött, tűzzel szenteltek ősi szokás
szerint, hogy gyermekük ellenálló legyen a
betegségekkel szemben.
Mikor már ki-kihunytak a lángok, de még
perzselt a parázs, beledobták az almát és a
többi gyümölcsöt. Ezeket azután kikaparták.
Úgy gondolták, jók torok- és hasfájás ellen.
Virágos bodzafaágat is tartottak a tűzbe, s később daganatra tették. Az ugyanígy megfüstölt vasfű, fodormenta és tisztesfű teáját
hatékony szernek tartották mellfájás ellen. A
fáklyából maradt üszkös csutakokkal megkerülték a határt, majd a búzában vagy a káposztaföldön állították fel őket üszög s
hernyóellepés ellen. Néhol aztán a kenderföldre mentek a leányok, és a sötétben minden leány két szál kendert összekötött. Kilenc
nap múlva megnézték: akié virágos, annak legény, akié magos, annak özvegyember lesz
az ura.
Mondják, e hó utolsó napján megszakad a
búza töve, azaz már nem nő tovább. Most jő
tehát a betakarítás ideje, az aratás.
E napon, az égen és az évkörön végigvándorló Naphős egy esztendőbe sűrített életsorsában elhagyta élete delét.
Életünkben is hasonlóképp zajlik. Amikor
a nap is alábbszáll, s mind közelebb jár a déli
látóhatárhoz, életünk delén túl az eddigi növekedés után a természet mintáját, a magba
sűrűsödést követve bennünk is magunkba
szállás, elmélyedés következik. Befelé tekintés, elengedés. Hogy majdan, a téli napfordulóhoz, a sötétség kútmélyéhez, az évkör vége
jelképezte halálhoz elérkezve meglegyen a
biztos alapunk, ne kelljen kívül támasztékot
keresni létezésünkhöz.
Maradok kiváló tisztelettel.
Kelt 2019-ben, a zene világnapján, amikor
a Nap a Rák jegyébe lépett

FEKETE LÁSZLÓ (Marosnémeti, 1889 – Kolozsvár,
1947): romániai magyar operatőr. Isk. tanulmányait követően
kitanulta a fényképészmesterséget. Janovics Jenő küldte operatőri ismereteket tanulni Bécsbe. Hazatérése után 1914-től
a Corvin és a Proja cégnél felvételező, majd a laboratóriumi
munkák irányítója volt, itt Janovics Jenő munkatársa, de
együtt dolgozott Kertész Mihállyal, Garas Mártonnal is. A
legjelentősebb erdélyi mester a tízes évekből, aki a gyakorlati
munkában kamatoztatta fényképészmesteri képességeit. A
húszas évek végén Fotófilm néven céget alapított, és mint
fényképész és keskeny oktatófilmek készítője tevékenykedett. I. f.: Bánk bán (1914); Liliomfa (1916); A dolovai nábob
leánya (1916); Csaplárné a betyárt szerette (1917, rövid
játék); A tanítónő (1917); A Gyurkovics lányok (1917); A vén
bakancsos és fia, a huszár (1917); Hotel Imperial (1917); Palika (1918); A medikus (1918); Világrém (1920, román); A
szakállas ember (1923, román); Halló, Amerika! (1926,
román).
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Nem kell szöcskejárástól tartani idén Székelyföldön

A tavalyi évtől eltérően, amikor is tömegesen elszaporodott a fogasfarkú szöcske,
2019-ben jóval kisebb számban vannak jelen Gyergyószéken a szöcskék, és gólyák,
seregélyek lakmároznak belőlük

Dr. Máthé István docens,
Sapientia EMTE – Csíkszeredai Kar,
Biomérnöki Tanszék

2018. május végén jelentek meg
az első hírek arról, hogy „sáskajárás” van Szárhegy és Ditró térségében. Hamarosan kiderült, hogy a
fogasfarkú szöcske (latinul Polysarcus denticauda) tömeges elszaporodásáról (ún. gradációjáról) van szó.
A meglehetősen nagy méretű, 2-4
cm hosszú, rövid szárnyú és amiatt
röpképtelen szöcskék nagyon nagy
számban jelentek meg elsősorban a
Gyergyói-medence kaszáló- és legelőterületein, de Udvarhelyszéken
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is több helyen előfordultak. A főként füves területeken történő lassú
vándorlásuk során elérték egyes települések határát, több helyen ezresével keltek át közutakon, riadalmat
keltve a gazdák, a lakosság és az
autóvezetők körében. A megyei hatóságok a leginkább érintett Gyergyószárhegy határában több mint
ötvenhektáros területen rovarirtó
szerekkel permeteztek, más érintett
területeken végül elmaradt a rovarirtás. Ugyan nem kártevő rovarként tartják számon, de a tavaly
jelentősen elszaporodott fogasfarkú
szöcskék elsősorban a nagy levelű
kétszikű növények (pl. bojtorján,
nadálytő, pitypang stb.) levelének
megrágásával minden bizonnyal
okoztak terméskiesést azokon a
füves területeken – elvétve lucernásokban, lóherésekben –, ahol átvonultak, látványosabb kárt a
Szárhegy határában lévő Tatárdomb
közeléből jeleztek. Mezőgazdaságilag művelt területeken, kertekben
kimutatható kártételről nem érkez-

A szóban forgó burgonyaültetvény 2018. július elején

Fogasfarkú szöcskék a Güdüc-patak közelében lévő burgonyaültetvényen 2018. május végén

Gólyák a frissen kaszált területen 2019. június 17-én

tek hírek. A Gyergyószárhegy melletti Güdüc-patak közelében lévő,
lepermetezett burgonyaültetvény
kiheverte a korai kisebb levélrágásokat.
2019. június 17-én a Güdücpatak mentén vizsgálódtam, ott,
ahol a tavalyi évben a legintenzívebb szöcskegradáció volt kimutatható. Pontos felmérést nem
végeztem, de a helyenként magasra
nőtt fűben figyelmesen haladva néhány négyzetméterenként megfigyelhető volt egy-két fogasfarkú
szöcske, ami jóval kisebb egyedsűrűséget jelent, mint tavaly, amikor
akár harminc-negyven nagy méretű
szöcskét is megfigyeltem négyzetméterenként. Helyenként a frissen
lekaszált fűben több tucat gólya és
száznál is több seregély lakmározott
a fogasfarkú szöcske és valószínű-

leg más szöcske- és sáskafajok
egyedeiből. A frissen kaszált fűben
legalább 83 gólya lakmározott
A helyszínen megkérdezett több
gazda arról számolt be, hogy az
idén jóval kevesebb a fogasfarkú
szöcske, és nem okoznak problémát. Ugyanakkor az egyik, füvet
gyűjtő gazda azt mondta, hogy
szerinte a tavaly valakik repülőgéppel hozták ide a szöcskéket.
Hasonló összeesküvés-elméletek
a tavalyi évben is közszájon forogtak, és úgy tűnik, a 2018-as intenzív
médiabeszámolások
ellenére nem mindenkihez jutott
el az az üzenet, hogy a fogasfarkú
szöcske valójában egy őshonos
rovarfajunk, és általános jelenléte
jó minőségű, nagy fajgazdagságú
füves területeket jelez. A szöcske
tömeges elszaporodásra (gradáci-

óra) való képességét éppen ezen a
területen jelezték először 1871ben, majd az 1890-es évek végén.
Dokumentált nagymértékű romániai elszaporodását utoljára 1948ban jegyezték fel Kolozs
megyében.
Általában a talajban lerakott
peték nem egyszerre, hanem kisebb-nagyobb mennyiségben kelnek
ki az egymást követő években. Bár
egyértelműen nem ismert, hogy pontosan milyen környezeti tényezők
váltják ki a tömeges elszaporodást, a
korábbi megfigyelésekre is alapozva
2018-ban a szokatlanul enyhe tél és
a rekordmeleg április kedvezett
annak, hogy a fogasfarkú szöcske
petéi nagy számban tudjanak kikelni.
2019-ben a csapadékosabb és hűvösebb tavaszi időjárás miatt kevés
pete kelt ki és érte meg a felnőttkort.

PÁLYÁZATI
SZELVÉNY
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Márton Éva,
Marosvásárhely, Slatina u.
Trombitás Árpád,
Marosvásárhely, Moldovei u.
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a 0742-828-647-es telefonszámon.

u

u
FÉNYSűRűSÉG JELE

u

JUTTAT

A SZÉN
VEGYJELE

14

36

48

31

43

15
25
27

9

23

37
48

Z

49

2

20

32
44

3

4

5

16

28
38
50

C

11

17
24

39

31
33

27

29

10
22

25

40

45

P

54

6

51

7

21

34
46

8

A

Ð

18

41
45

42

E

52

Ö

VÍZSZINTES: 1. Gyógyszerész, egyetemi tanár, 150 éve született (Miklós). 8.
Nobel-díjas fizikus, 100 éve halt meg (John William Strutt). 9. Női név (dec. 22.). 10.
Amerikai író (Zane). 11. Fiziológus, akadémikus, lovag, író, 200 éve született (Ernst
Wilhelm). 16. A dinamit feltalálója (Alfred). 18. Rangjelző előtag. 19. Harapás. 20. Keleti
boltféle. 21. Zavarodottan kel! 22. Az Odera német neve. 23. Asszonynévképző. 24. Befaló! 25. Becézett László. 26. Német fagylalt. 27. Függőzár. 29. Király (német). 30.
Nápoly bejárata! 31. Torino folyója. 32. … Pacino (színész). 33. Bárányhang. 34.
Pinceszag. 35. Között, köztes (latin). 38. Szégyell. 41. Az ón vegyjele. 43. Farkas. 45.
Hiteget. 47. Hím méh. 49. Ideg jelentésű előtag. 51. Engels társa (Karl). 53. Kúriaelnök,
politikus, 200 éve született (Béla). 54. Író, újságíró, MTA lev. tag, 200 éve született
(János).
FÜGGŐLEGES: 1. … West (színésznő). 2. Bankbetét! 3. … Turner (USA-beli
énekesnő). 4. Következmény. 5. Ide-oda lenget. 6. Páratlan segély! 7. Nyári páros! 8. A
haladás ellenzője. 12. SI szögmérték. 13. Nincs benne semmi. 14. Orosz uralkodó (volt).
15. Üres kas! 17. Errefele! 19. Irodalomtörténész, nyelvész, 100 éve hunyt el (Károly).
20. Kétéltű állat. 21. Ország, föld (német). 23. A nátrium vegyjele. 25. Tüzel. 27. Angol
főrendi cím. 28. Le. 29. Ébredt. 31. Péksütemény. 33. Őrlőüzem. 36. A légnyomás régi
egysége (Hgmm) 37. Német női név. 39. Nyitó. 40. Nehéz selyemszövet. 42. Dán
regényíró, 150 éve született (Martin Andersen). 44. Svéd, spanyol és luxemburgi autójel. 46. Kopasz. 48. Eszenyi (színésznő) névjele. 50. Az urán és a foszfor vegyjele. 52.
Rongyszélek!
L.N.J.
A megjelölt sorokban, oszlopokban szereplő helyes megfejtéseket július 4-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 Igor Sztravinszkij orosz
zeneszerző egyik híres művének a címét kapjuk. Könnyítésként egy betűt előre beírtunk.
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Megfejtések
a június 14-i számból:

Klasszikus (ikrek):
Mazeppa

Skandi:
Tudjátok, mi igazán valami mást
akartunk, ne mindig az unalmas
flekkent és miccshúst.

KOBAK KÖNYVESBOLT

VÍZSZINTES: 1. Fanfár, puzon – Kézmozdulat. 7. Régi aprópénz – Határidőrag. 8.
Érzőrost – Jókedv, vidámság. 9. Delta része! – Párosan alszik! 11. Szappanmárka – Erdei
házikó. 12. Verdi egyik operája – Alányújt. 14. Német személyes névmás – Alá. 15. Konyhakerti növény – Szerelem a … idején (G. G. Marquez). 18. Állati fekhely – …
megvénülünk (Jókai). 19. Székely királyfi – Felháborodás, indulat. 22. Kettős betű –
Legvégén! 23. Innivaló – Orosz autómárka. 25. Tolsztoj személyneve – Veszteség. 27.
Kopasz – Kor betűi. 28. Idős – Táplál. 30. Fába vés – Patás állat. 31. Figyelmet fordít,
gondoskodik – Szeretget, cirógat.
FÜGGŐLEGES: 1. Kelta nyelv – Lekötelezettség. 2. Ókori – Okos. 3. Téli sport –
Zambiai és német gépkocsijelzés. 4. Fennkölt lírai költemény – Ételdarab! 5. Erdélyi szél
– Hatalom. 6. Nem hall – Ókori görög piactér. 10. Anekdota – Körömmel váj. 13. Pihen
a gulya – Máshollét igazolása. 16. A szerelmi költészet múzsája – Unszol. 17. Épületszint
– Kisebb fiútestvér, tréfásan. 20. Indiai női viselet – … Eszter (Németh L.) 21. Szöglet –
Létrehoz. 24. Abba az irányba – Katalán festőművész (Salvador). 26. Amerikai
rockzenekar – Üt. 29. Gyökér – Keleti játék.
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Újabb beruházások következnek

A középületekbe fektetnek be Ákosfalván

leten pedig négy vendégszobát alakítanak ki. A régi iskola lebontásával
felszabaduló helyen zöldövezetet létesítenek, közte és az épület közötti
téren egy szobor vagy szökőkút is
helyet kaphat, a tér nyugati szélén
pedig egy 35 autó számára elégséges
parkolót. A teret belga típusú hangszigetelő fallal látják el.
Maga a kultúrotthon egyszintes
marad, a korszerűsítés után 140 férőhelyes előadótermet, egy protokolltermet és mellékhelyiségeket
foglal majd magába. A megvalósításhoz 5.761.469 lejre volna szükség, ebből 79.474 lejbe kerül a régi
iskola lebontása. A beruházás fedezésére az Országos Beruházási Társaságtól (CNI) igényelnek anyagi
keretet.
Nagy projekt Göcsön
Göcsön a református egyház tulajdonában levő ingatlanban folyik
az oktatás, és ott zajlanak a művelődési rendezvények, amiért az
önormányzat bért fizet és javítja az
épületet, azonban saját ingatlan
építése is időszerűvé vált. Tavaly
elkezdték egy többfunkciós köz-
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pont tanulmányának elkészítését,
de már nemcsak a tervek léteznek,
hanem meghirdették a közbeszerzési eljárást is az építőcég kiválasztására, és remélik, lesz rá
jelentkező, és még az idén elkezdődhet a munka.
A 2.508.213 lej értékű, többéves
beruházást a helyi költségvetésből
finanszírozzák, évente elkülönítenek rá bizonyos összeget. Az épület
egyik részében négy tanterem készül az óvodások és elemi iskolások számára, míg a másik részében
a kultúrotthon kap helyet különböző mellékhelyiségekkel. Azért
választották a közös épületet, mert
egy beruházással több közös dolgot
gazdaságosabban meg tudnak oldani, mint például a víz-, csatorna-,
áramellátás, központi fűtés.
Mivel tágas terület áll rendelkezésükre, az udvaron játszótér is
lesz, parkolót is kialakítanak, a
fennmaradó helyre pedig egy műfüves kispályát terveznek, ám azt nem
ebből a beruházásból, hanem más
projekt keretében valósítják majd
meg.

Göcsön közös épületben lesz az iskola és a kultúrotthon

Az utóbbi két évtized állandó
fejlesztései ellenére még mindig sok a tennivaló a községben, de lassan elérkezett az
idő, amikor saját épületek létrehozásába fektetnek be. Az
önkormányzat elkötelezetten
dolgozik ezért.

Gligor Róbert László

Lassan három évtized után is
még mindig vannak közintézmények, amelyek nem megfelelő körülmények
között
vagy
egyházaktól bérelt épületekben
működnek, ezért az utóbbi években elkezdtek terveket készíteni,
hogy saját székházat biztosítsanak
ezeknek az intézményeknek. Most
eljött a megvalósítások ideje –
mondja Osváth Csaba polgármester. Ákosfalván végre korszerű tanintézményt építenek a napközi,
óvoda és elemi iskola számára, de
a kultúrotthonok egy része még
mindig korszerűsítésre vár.

A többi, tulajdonukban levő épület állagára is figyelnek, ezen a
téren az idén Nyárádszentbenedekre koncentrálnak. Az önkormányzat
munkacsoportja
a
Tholdalagi-kastélyban dolgozik,
ahol három éve elkezdték a felújítást. Idén kialakították a belső helyiségeket, a falakat vakolják,
következik az ajtók és ablakok beillesztése, és figyelnek az épület
eredeti stílusára is. A faluban az iskolát is felújítják, központi fűtést
szerelnek. Minden településen van
fejleszteni-, javítanivaló, a prioritásokat szem előtt kell tartani – hangsúlyozta az elöljáró.
Átalakítják a kultúrotthont
A régi elemi iskola felszámolásával Ákosfalván betervezték a kultúrotthon átalakítását. Az épület
mindkét végét emeletes szárnnyal
bővítik: az E60-as út melletti részben hét rendelő lesz szak- és családorvosok számára, míg a nyugati
szárnyban a földszinten egy korszerű vendéglátóegységet, az eme-

Ákosfalván kibővítik, korszerűsítik a kultúrotthon épületét, megújítják a környezetét

Újult mezőnnyel rajtol a 9. Székely Vágta

Talán az idei Székely Vágta legfontosabb információja, hogy
visszavonult Timpex Amata kétszeres Vágta-bajnok, a Nemzeti
Minden eddiginél több új ló és lovas áll rajthoz a kilencedik Székely Vágtán: a budapesti Nemzeti Vágtán negyedik helyezett ló. Timpex Amata amikor nem győVágta kvalifikációs futamára tizennyolc, a Góbé futamra tíz település nevezett be lovast. Kérdés, hogy zött is, dobogóra állhatott: 2015-ben második lett, tavaly a haraz újoncok tarolnak-e az idén, vagy megtartja bajnoki címét a tavaly bravúros teljesítményt nyújtó madik helyre volt elég teljesítménye. Nyergében mindvégig
Tamás Csaba és Fiber Farkaslaka számára.
Zsigmond János ült, aki ezúttal sem mondott le a versenyzésről:
új lóval próbál szerencsét, de most is Lemhény színeiben indul.
Szintén új lovat lovagol László Pál, akinek ugyancsak hosszú
a győzelmi lajstroma: ért el helyezést a Székely Vágta futamban, a Góbé futamban pedig első, második és harmadik helyet
is szerzett már Dariusszal Gyergyószentmiklós számára. Most
Palomát lovagolja, de szintén Gyergyószentmiklós címere alatt
állnak rajthoz. Ugron Attila idén Kézdivásárhelyt erősíti, és
szintén új lovat, Szultánt állítja pályára, Fazakas János Alpár
Pillangó hátán galoppozik Kovászna számára. Összeszokott lólovas párosként indul Bartha Ferenc és Pasadena (Előpatak),
Tamás Csaba és Fiber (Farkaslaka), valamint Kövér Zsolt és
Bizant 6C (Gidófalva).
A Székely Vágta futam többi tizenegy versenyzője mind új
a pályán, legtöbbjük pedig új lovat is lovagol, kivételt képez
Maja és Bizant 8C, akik már tavaly is rajthoz álltak.
A Góbé futam indulói
A Góbé futamban megfordul az arány, itt inkább a jól megszokott versenyzők indulnak, és jönnek az eredményes lovak
is: Darius (2018, II. hely), Csillag (2018, III. hely) és Sötétség
(2015, III. hely). Négy új lovast is üdvözölhetünk az indulók
között, emellett Bartha Ferenc és Domokos Magor új lovon
ülnek majd.
A Székely Vágta futamait június 29-én, szombaton láthatja
a nagyérdemű, középfutam nem lesz, így az előfutamok legjobbjai egyenesen a döntőbe jutnak. A döntőkre június 30-án,
vasárnap délután kerül sor. A Székely Vágta részletes programja
elérhető a www.szekelyvagta.ro honlapon.
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Claudiu Maior: „Idén is gazdag
a termés a Marosvásárhelyi
Polgármesteri Hivatal
üvegházaiban”

A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal idén is értékesíti a városháza üvegházaiban termesztett zöldséget (paradicsom, uborka,
paprika), hozzáférhető áron. Tavaly, az üvegházak felújítása és
rendbetétele után három egységet helyeztek üzembe, ahol a zöldövezetekért és üvegházakért felelős igazgatóság munkatársai különféle zöldségeket termesztettek, majd a város főterén
értékesítették. – Idén is gazdag termésnek örülhetünk, a hét elejétől friss helyi termékeket kínálunk a marosvásárhelyieknek –
mondta Claudiu Maior, a polgármester tanácsadója.
A zöldséget munkanapokon lehet megvásárolni a Rózsák téri
virágóránál.

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

ADÁSVÉTEL
ELADÓ Herkules női kerékpár. Érdeklődni a 0770-796-097-es telefon-

számon. (4/3177-I)

VÁRMEZŐBEN, a főút mellett 4
darab 5 áras vagy 2 darab 10 áras
telek eladó kedvező áron. Tel. 00-3620-334-8629. (2/3000-I)
ÁGYBETÉTEK a legolcsóbban, nagyon
jó minőségben, bármilyen méretben
kaphatók a NIKI PARK üzletben. 1989.
December 22. utca 113/A. (21251)
ELADÓ: MAZDA CX7 224.800 kmben, 2009-es, benzines, fekete, ára:
5.200 euró; MAZDA CX3 215.000
km-ben, 2006-os, dízel, szürke, ára:
4.300 euró; AUDI ALLROAD 367.500
km-ben, 2002-es, dízel, szürke, ára:
3.400 euró. Tel. 0758-047-614.
(8/3122-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

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

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

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

TELJES ORVOSI ELLÁTÁS – HENI MED CENTER – reumatológia (gerincfájás, térd-, váll- és csípőpanaszok); bőrgyógyászat; neurológia; belgyógyászat; ultrahangos kivizsgálás; allergológia; immunológia;
doppleres ultrahangvizsgálat. Kedvezményes árak. Tel.: 0770-310-944. Cím: Pr. Dr. Ghe. Marinescu u.
47/3. szám (November 7.). (63639-I)

BULDOEXKAVÁTOROST alkalmazok. Tel. 0743-311-505. (12/3110-I)

PANZIÓBA alkalmazunk FŐPINCÉRT/TEREMFŐNÖKÖT és MENEDZSERT. Tel. 0744-624-976.
(21281-I)

IDŐSGONDOZÓI MUNKA AUSZTRIÁBAN! Tapasztalattal rendelkező, németül jól beszélő, komoly
gondolkodású, KÉPZETT ÁPOLÓKAT keresünk Ausztriába, négyhetes váltásba, hivatalos, szervezett munkára. Tel. 00-43-6-812-056-7069; 00-43-6-886-060-1054, 8-17 óra között lehet érdeklődni. E-mail-cím:
kovacsannamari1@hotmail.com (sz.-I)

PVC TERMOPÁNOK javítása, vasajtók kilincs- és zárcseréje, redőnyök, szalagfüggönyök, rolók szerelése. Tel. 0744-504-536. (63718)

HAJDÚSZOBOSZLÓI EGYHETES GYÓGYÜDÜLÉS, svédasztalos reggelivel, menüválasztásos vacsorával 25.200 Ft. www.hajduszoboszloszallasok.hu/ Tel. 00-36-70-313-5501. (sz.-I)

IDŐSGONDOZÓKAT keresünk NÉMETORSZÁGBA OTTHONI IDŐSGONDOZÁSRA. Jövedelem:
1200-1450 euró között. Szerződés német családdal, ingyenes a szállás, az étkezés és a szállítás. Havonta
németnyelv-tanfolyamot tartunk Marosvásárhelyen. Iratkozni a 0748-122-242-es telefonon. (21288-I)

Az ERIVAN IMPEX KFT. nőket alkalmaz Marosvásárhelyre, a Szabadi (Voiniceni) út 147. és a Szásznádas 236. szám alatti műhelyekbe, SZAKKÉPZETLEN MUNKAKÖRBE. Előnyös fizetési lehetőség +
étkezési jegyek + a közlekedési bérlet árának visszatérítése. Érdeklődni: Szabadi út: tel. 0786-759-172;
Szásznádas: 0733-089-968, 8-15 óra között. (21288-I)
A TIMKO PÉKSÉG alkalmaz: ELADÓKAT üzleteibe – program: 5-13 és 13-21 óra között (fizetés 2100
lej), vagy csak középen, 6-14, illetve 7-15 óra között (fizetés 1800 lej), MUNKÁSOKAT a pékségbe (fizetés
2400 lej) vagy csak egy váltásba, 6-14 óra között (fizetés 1800 lej) és 3. fokozatú (gradul 3) BETEGNYUGDÍJASOKAT. Érdeklődni hétköznapokon 7-15 óra között a Bodoni utca 85. szám alatt. (63746-I)

A DSU MUREŞ KFT. termelőüzemébe GÉPKEZELŐKET alkalmaz. Jelentkezhetnek tapasztalt vagy
kezdő személyek, a betanítást biztosítjuk. Jó munkakörülmények, versenyképes bérezés és a fejlődési lehetőség adott. Önéletrajzukat beküldhetik a következő e-mail-címre: dsu.mures@nituri.ro Érdeklődni:
tel./fax 0265/319-971, 8-16 óra között. (63776-I)

EGÉSZSÉGÜGYI SZAKÁPOLÓT keres a Gyulafehérvári Caritas Marosvásárhelyre és környékére. Bővebb információ a 0742-850-536-os telefonszámon. A jelentkezéseket a jobs@caritas-ab.ro e-mail-címre
várjuk. Jelentkezési határidő: június 24. (sz.-I)

ALKALMAZUNK SZENDVICSKÉSZÍTŐT. Előnyös munkabér, étkezési jegyek. Tel. 0741-215-738.
(21356)
A KOVÁCS PÉKSÉG alkalmaz PÉKEKET, PÉKSÜTEMÉNY-KÉSZÍTŐKET és SOFŐRÖKET 8 órás
munkaprogrammal, előnyös munkabérrel + étkezési jegyek. Tel. 0744-403-114. (21356)

A TRIPLAST KFT. alkalmaz GÉPKEZELŐKET (operatori utilaj rotoformare) és SZEMÉLYZETET A
SZERELŐVONALRA. Ajánlunk szakmai képzést, vonzó bérezési csomagot és előléptetési lehetőséget.
Az önéletrajzokat a Dózsa György utca 197. szám alatt, a cég titkárságán lehet benyújtani vagy e-mailben
a hr@triplast.ro címre elküldeni. További információ a 0742-147-717-es telefonszámon. (sz.-I)
VARRODA MESTERT alkalmaz. Tel. 0742-298-872. (21358-I)

A SAPIENTIA EMTE MAROSVÁSÁRHELYI KARA munkatársakat keres LABORTECHNIKUSI állások betöltésére. Bővebb információk a www.ms.sapientia.ro honlapon. (sz.-I)

MISSISSIPPI SZŐNYEGMOSÓ

Szőnyegmosás, -szárítás professzionális módon.

Rögzített padlószőnyeg mosása helyszíni kiszállással.
Kanapé-, ülőgarnitúra-tisztítás.

Rendelésért és egyéb információkért hívja bizalommal a 0799-998-899-es
telefonszámot. (sz.-I)

A MAROS MEGYEI POSTAHIVATAL
alkalmaz személyzetet Szentháromságra, Havadtőre,
Nyárádkarácsonba és Gernyeszegre. Bővebb információ
a 0265/224-300-as telefonszámon vagy a www.posta-romana.ro
weboldalon a cariere címszónál. (sz.-I)
ELADÓ tűzifa. Tel. 0747-620-424.
(8/3142-I)
TŰZIFA
(5/3148)

eladó.

Tel.

0746-189-919.

ELADÓ tűzifa: bükk és gyertyán. Tel.
0745-793-465, 0740-570-753. (11/3074)
TŰZIFA eladó. Tel. 0749-465-511.
(7/3141)
ELADÓK: tévé, rádió, varrógép, ajtók,
többféle bútordarab, lemezek, órák,
csergeterítő, porszívó, többféle nagy és
kicsi edény, 15 db báránybőr, sok baba,
kerékpár, szőnyegek, Thonet-székek,
fából kiságy, sok tűzifa, kagylók, poharak,
szép sarokkanapé és sok egyéb, minden
olcsón. Csere is érdekel. Tel. 0265/242342. (3-3176)
ELADÓ Volkswagen Polo, Philips
tévé és tévéasztal (vitrines) és sok
más alkudható áron. Tel. 0742-691855. (8/3104-I)

ELADÓ mélyhűtő, kanapé, két fotel. Tel.
0757-958-425. (9/3163)

ELADÓ 2009-es Seat Alhambra, hét-

helyes, climatronic, full felszereléssel,

5180

euró.

Tel.

(14/3169-I)

0744-638-037.

ELADÓ 2900 m2-es, beépítésre alkalmas

telek az Erdő utcában, városra néző
elhelyezkedéssel. Kapcsolatfelvétel – a
tulajdonos

dr.

Craft

András

képviseletében –: 0722-388-650 (dr.
Kolozsváry Zoltán). (13/3168)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0742-866-258.
(2/3172)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0744-159-621.
(2/3172)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0751-989-594.
(2/3172)

ERDEI kemény tűzifa eladó. Tel. 0754899-512. (15/3189)

Álláshirdetés

A Szovátai Polgármesteri Hivatal (Fő út 155. szám, tel. 0265/570218, fax: 0265/570-524, e-mail: sovata@cjmures.ro) versenyvizsgát
hirdet egy III. besorolású, asszisztensi szakmai fokozatú helyi rendőri állás betöltésére a Helyi Rendőrségen, a polgármester szakapparátusa keretében.
A versenyvizsga menete:
A pályázati iratcsomót a hivatal székhelyén – Szováta, Fő út 155.
szám, 4-es iroda – lehet benyújtani a hirdetésnek a Hivatalos Közlöny III. részében való megjelenésétől számított 20 munkanapon
belül.
Az írásbeli vizsgát a polgármesteri hivatal székhelyén, a Fő út
155. szám alatt, a nagyteremben tartjuk július 22-én 11 órakor.
Az állásinterjúra az írásbeli eredmények közlésétől számított öt
napon belül kerül sor.
Részvételi feltételek:
A versenyvizsgán való részvételhez a jelentkezőknek meg kell
felelniük az 1999. évi 188-as, újraközölt, a köztisztviselők jogállására vonatkozó törvény 54. cikkelyében előírtaknak.
Sajátos részvételi feltétel:
– pszichológiai jóváhagyás, amiből kiviláglik, hogy ilyen szempontból alkalmas helyi rendőrnek/ autóvezetésre/ fegyverviselésre.
Ezt a jóváhagyást csupán a szakintézmények bocsátják ki, és kizáró jellegű, ennek hiányában a jelentkezők nem vehetnek részt a
versenyvizsgán;
– középfokú végzettség érettségi diplomával;
– B kategóriájú hajtási jogosítvány;
– a köztisztségviseléshez szükséges gyakorlat: legalább hat hónap.
A beiratkozási iratcsomónak, amit a hivatal székhelyén lehet benyújtani, a következőket kell tartalmaznia:
a) beiratkozási típuskérvény (a vizsgabizottság titkárságán lehet
igényelni);
b) önéletrajz (európai modell);
c) a személyazonossági igazolvány másolata;
d) a tanulmányokat és esetleg a szakképesítést, továbbképzést
igazoló oklevelek, iratok másolata;
e) a munkakönyv és/vagy esetenként annak az iratnak a másolata, amelyből kiderül a szolgálati idő, a szakmai gyakorlat;
f) a háziorvos által kibocsátott egészségügyi bizonylat, melyből
kiderül, hogy a jelentkező alkalmas a betöltendő állásra;
g) erkölcsi bizonyítvány;
h) saját felelősségre tett nyilatkozat vagy igazolás arról, hogy
nem volt a Securitate munkatársa vagy kollaboránsa.
A kért iratokat eredetiben is szükséges bemutatni.
Bővebb felvilágosítás a 0265/570-218-as telefonszámon,
127-es mellékállomás.
Fülöp László Zsolt polgármester
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ELADÓ egy szett inox evőeszcájg, 2
darab szétnyitható vadászszék, 2 darab
0,60x0,45 m-es olajfestmény Alföldytől,
egy memóriás fix telefon, 2 darab bicikli és
motorossisak szemüveggel, 2 darab
használt fotel, egy 4 égős + leres
aragázkályha, egy villanyvasaló. Tel.
0771-414-672. (11/3185)

ELADÓ garázsban tartott, 1200 cm3-es, 5
ajtós, metallizált szürke, 2002-ben
gyártott, benzines, EURO 4-es Opel
Corsa 139.500 km-ben. Tel. 0746-099790. (4/3198)
ELADÓ antik bútor, szépirodalmi
könyvek, szimfonikus hanglemezek
(új állapotban), kristály gyümölcstál.
Tel. 0748-945-901. (6/3200-I)
ELADÓ 165 cm-es tárcsás kasza, 2-es
váltóeke, dízel betonkeverő, döngölőbéka, Steel földfúró. Tel. 0745-404-666.
(11/3206)
ELADÓ 80 ár telek főút mellett, Bözödön, 300 méteres nyitással. Tel.
0737-797-975. (12/3207-I)
ELADÓ 150 véka búza. Tel. 0733542-695. (13/3208-I)
ELADÓ 10 ár beltelek Kebelében.
Tel. 0733-542-695. (13/3208-I)

MAROSVÁSÁRHELY
MEGYEI JOGÚ VÁROS

előléptetési vizsgát hirdet
vezető köztisztviselői állás betöltésére
– ügyvezető igazgató
a Helyi Rendőrség igazgatóságán

A versenyvizsgára az intézmény székhelyén (Marosvásárhely,
Győzelem tér 3. szám) kerül sor 2019. július 24-én 10 órától – írásbeli vizsga.
Az interjú legtöbb öt munkanappal az írásbelit követően lesz.
A jelentkezési iratcsomót 20 napon belül lehet benyújtani, azután, hogy a felhívás megjelenik Románia Hivatalos Közlönyének
III. fejezetében, a június 21. – július 10. közötti időszakban, és a
2017. évi 761-es számú kormányhatározat 143-as cikkelyében előírt okiratokat kell tartalmaznia.
A Hivatalos Közlönyben közzétett felhívás információit, a meghatározott bibliográfiát és a munkaköri leírásban megszabott feladatkörök jegyzékét az intézmény székhelyén és hivatalos
honlapján (www.tirgumures.ro) teszik közzé.
Az iratcsomók átvételére vonatkozó tájékoztatás és kapcsolattartás: Marosvásárhely, Győzelem tér 3. szám, 85-ös iroda,
0265/268-330-as telefonszám 165-ös mellékállomása, e-mail: resurse@tirgumures.ro, kapcsolattartó Socaciu Katalin.
Dr. Dorin Florea polgármester

A B&B INSOLVENCY SOLUTIONS IPURL – Csíkszereda,
Márton Áron utca 18., Hargita megye –, a csődbe jutott FeRo InVeST KFT. cégfelszámolója, nyilvános árverést szervez a következő javak egyben történő eladására a hozzájuk tartozó
állóeszközökkel együtt:
1. Két egymás melletti beltelek Marosszentkirály községben,
Náznánfalván, Mező utca (szám nélkül), összfelület 3.119 négyzetméter, nincs rajtuk építmény. Kikiáltási ár 103.810 lej + héa.
2. Kereskedelmi helyiség 133,32 négyzetméter hasznos felülettel
– négy egymás melletti összevont lakásból áll, együttesen alkotnak
egy irodát és raktárt Marosvásárhelyen, a Raktár utca 30/B szám
alatt (Maros megye), szemben a volt Ambient üzlettel, egy tömbház
földszintjén – a benne levő ingóságokkal együtt. Kikiáltási ár
269.450 lej héa nélkül.
Az árverésre a felszámoló székhelyén kerül sor június 28-án 13
órakor, és megismétlődik hetente péntekenként, ugyanabban az
időpontban, a javak eladásáig.
Az árverésen azok a jogi és magánszemélyek vehetnek részt, akik
kifizetik a kikiáltási ár 10%-át kitevő részvételi garanciát 24 órával
az árverés kezdete előtt. Bővebb felvilágosítás a 0366/100-551,
0748-836-713-as telefonszámokon.

LAKÁS

ELADÓ 2 szobás, II. emeleti tömb-

VENDÉGHÁZ kiadó Gyulán, fürdő-

övezetben. Tel. 00-36-70-363-6817,

e-mail: tarterezia@gmail.com. Interneten megtekinthető: http://alexandervendeghaz.hu (2101-I)

ELADÓ modern, 2015-ben épült ház

Marosvásárhelyen, a Dózsa György

utcai kémiai líceum környékén, csen-

des helyen. Háromszintes (S+P+1E),

320 m -es lakás és 530 m terület, ud2

2

vari és kerti extrákkal kialakítva. A ház

összetevői: három hálószoba, egy

nappali, egy ebédlő, egy berendezett

konyha, öt fürdőszoba, garázs, tech-

nikai terem és sportterem. Padlófűtés

házlakás a November 7. negyedben,

45.500 euró. Tel. 0737-797-975.

(12/3207-I)

MINDENFÉLE

(8/3122-I)

KIADÓ hosszú távra kétszobás lakás a
régi

Tudorban.

(3/3099)

Tel.

0744-781-522.

KIADÓ teljes berendezéssel ellátott

kétszobás apartman a November 7.

negyedben nem dohányzó személy

részére. Ára 200 euró/hó. Tel. 0752-

836-269, 0771-426-477. (2937-I)

(14/3210-I)

Tel. 0744-966-747. (21159-I)

JÓSOLOK kártyából és kávéból. Tel.
0742-614-602. (4/741)

tetőfedést,

kőművesmunkákat
áron.

(2/3116)
OTTHONI
előnyös

(13/3111)

Tel.

és

javítást,

vasmunkát

0749-337-830.

beteggondozás,

áron.

Tel.

kezelés

0744-594-148.

VÁLLALUNK cserépforgatást, tető- és

csatornajavítást, bármilyen más munkát.
Nyugdíjasoknak 15% kedvezmény. Tel.
0744-906-289. (1/2974)

SZOBAFESTÉST vállalok, glettelést,

teljes felújítást. Tel. 0748-086-357.

(4/3058-I)

ben. Tel. 0741-392-529. (2962-I)

FUVART, bútorhordást vállalunk sze-

KIADÓK szobák Tusnádfürdőn 80

104. (7/636-I)

lejtől. Tel. 0744-778-409. www.tusnadfurdo.ro (sz.-I)

ELADÓ

ház

Marosszentannán,

Malom utca. Tel. 0741-567-907.

(8/3162-I)

KIADÓ egy 2 szobás lakás egyik
külön bejáratú szobája IX-XII. osztá-

lyos lány számára. A lakás Marosvá-

sárhelyen van, közel a főtérhez. Tel.
0751-627-519. (4/3158-I)

ELADÓ központi fűtéses ház, 1368
ár telek + gazdasági épületek, kala-

pácsmalom, szőlőprés és daráló,

benzinmotoros vízpumpa, villanymo-

toros vízpumpa, egy hidrofor, fáskazán,

nagy,

öntvény

fürdőkád,

kétszemélyes, összecsukható ka-

napé, régi bútor, konyhaszekrény, fő-

zőkályha, 200 db cserép, ezenkívül
850 m2 beltelek Iklandon, a központ-

ban. Érdeklődni a 0365/433-428-as

telefonszámon 19-21 óra között vagy

Iklandon a 69. sz. alatt. (10/3164-I)

ELADÓ új tömbházlakás a Tudorban.
Tel. 0737-797-975. (12/3207-I)

A pénzügyminisztérium júniusban is folytatja a kincstárjegyek kibocsátását
a lakosság számára

A Közpénzügyi Minisztérium június 3-ától újabb kincstárjegyeket bocsátott ki a lakosság számára, 1, 2, 3 és 5 éves lejárattal, évi
3,5, 4, 4,5, illetve 5%-os kamattal. Az ezekből származó jövedelem adómentes.
A kincstárjegyeket az Állami Kincstár kirendeltségeinél, valamint a Román Posta Rt. postahivatalaiban lehet megvásárolni:
– 2019. június 3–28. között az Állami Kincstár kirendeltségeinél;
– 2019. június 3–27. között a Román Posta városi postahivatalaiban, június 3–26. között pedig a vidéki postahivataloknál.
A kincstárjegyeket azok a természetes személyek vásárolhatják meg, akik a jegyzés időpontjában betöltötték a 18. életévüket. A
befektetendő összeg bármekkora lehet, nincs határ megszabva.
A jegyzés idején a befektetőknek módjukban áll kérni a jegyzett összeg semmisnek nyilvánítását egy erre vonatkozó kérvény
benyújtásával. A jegyzés megtörténte után a jegyzés visszavonhatatlan, és nem lehet semmisnek nyilvánítani.
A kincstárjegy dematerializált értékpapír, egy darab nominális értéke 1 lej, a kamatot évente adják hozzá, a tájékoztató anyagban
előírt időpontokban fizetik ki.
A kincstárjegy átruházható és idő előtt is kiváltható.
A kincstárjegy tulajdonosának elhunyta esetén a tulajdonjog az örökösöket illeti meg, akik igazolják örökösi minőségüket.
A lakosságnak szóló kincstárjegyeket az egész 2019. év folyamán kibocsátják. A jegyzés minden hónapban három hétig tart. A
lejárat utáni visszaváltás határideje az érdeklődés függvényében változhat.
Nagy az érdeklődés iránta, biztonságos befektetés, előnyös kamattal, amit a polgárok a jövőben is igénybe vehetnek – mondta
Eugen Teodorovici pénzügyminiszter.
2019 első öt hónapjában több mint 33.000 román állampolgár fektetett be kincstárjegyekbe – mintegy 1,7 milliárd lej értékben.
A jegyzés útmutatóját, illetve az esetleges módosításokat a http://www.mfinante.ro , a www.datoriepublica.mfinante.gov.ro,
https://www.comunicatii.gov.ro, https://www.posta-romana.ro honlapokon teszik közzé.

mélyzettel, külföldre is. Tel. 0749-543-

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-

anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-

ket,

harmonikaajtókat.

Tel.

0265/218-321, 0744-121-714, 0766-

214-586. (9/2834)
KÚTÁSÁST,

-PUCOLÁST

vállalunk,

kútgyűrűket árulunk. Tel. 0765-385-595.
(1/3092)

VÁLLALOK: tetőkészítést, cserépfor-

gatást, ácsmunkát, teraszkészítést,
tetőfedést Lindab lemezzel, csatorna-

készítést,

csatornatakarítást. Tel.

0746-540-008. (5/3119)

KÉSZÍTÜNK háztetőt cserépből vagy
Lindab-lemezből, teraszt fából, és vál-

lalunk kisebb javítást. Tel. 0758-639-

258. (2/3134-I)

ÉPÍTÉSZETBEN felújításokat vállalok.
Tel. 0786-672-038. (13/3187)
VÁLLALOK
forgatást,

tetőkészítést,

csatornakészítést.

0751-847-346. (14/3188)

cserép-

Tel.

MEGEMLÉKEZÉS

Fájó szívvel, örökké tartó szere-

tettel emlékezünk június 21-én

KARÁCSONYI LAJOSRA halálá-

nak 6. évfordulóján.

Üres az udvar, a ház, hiába vá-

runk, nem jössz haza már. Eltűnt

és

XII.

C

osztálya.

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a

szeretett

feleség,

édesanya,

nagymama, a nagyölyvesi szüle-

tésű

BÁRDOSI ISTVÁNNÉ
szül. SZÉP IRÉN

életének 58. évében súlyos szen-

vedés után elhunyt. Temetése június 21-én, pénteken 14 órától

lesz a szabédi temetőben, unitá-

rius szertartás szerint. Emléke legyen

csendes!

áldott,

nyugodalma

A gyászoló család. (3/3197-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
SZABADI VENCEL

63 éves korában június 16-án el-

távozott. Temetése június 21-én

11 órakor lesz Marosvásárhelyen, a Jeddi úti temetőben, Jehova tanúi szertartása szerint.

Hiszek Jézus Krisztusban, a fel-

támadásban és az örök életben.

A gyászoló család. (2/3196-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
Őszinte együttérzéssel kívá-

nunk vigasztalódást drága jó

munkatársunknak,

Ilonának

és

Soós

családjának

TESTVÉRE váratlanul bekö-

vetkezett halála miatt. Legyen
erőforrásuk most is az ige

szava:

„Mert a mi pillanatnyi könnyű
szenvedésünk igen-igen nagy
dicsőséget szerez nekünk.”

(II. Kor 4:17)

A Marosvásárhely V. Felsővá-

rosi Egyházközség munkakö-

zössége és a gyülekezet.
(21353-I)

egy élet, csak az emlék maradt,

Őszinte részvétünket fejezzük

fakad. Emléked örökké szívünk-

légánknak, Szabadi Zsoltnak

szívünkben érted fájó könny

ben marad. Elfelejteni téged nem

lehet, csak letörülni az érted hulló

könnyeket. Szerető családod.

(1/3174-I)

A

ELHALÁLOZÁS

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT válla-

KIADÓ külön bejáratú, bútorozott
szoba lány részére a Tudor negyed-

TANÁRAINKRA

Papiu Ilarian Líceum 1969-ben

lok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.

elérhető

0758-047-614.

INKRA,

végzett

nélkül), a tulajdonostól 218.000 euró,
Tel.

az elhunyt volt OSZTÁLYTÁRSA-

310. (12/3207-I)

VÁLLALOK

alkudható.

kalmával kegyelettel emlékezünk

SÜRGŐSEN vásárolok egy tömbház-

a földszinten, termopán ablakok, ri-

asztóberendezés stb. Ára (közvetítő

Az 50 éves érettségi találkozó al-

OSZTÁLYFŐNÖKÜNKRE.

lakást és egy garzont. Tel. 0745-423-

19

ki ÉDESAPJÁT gyászoló kol-

és családjának vigasztalódást

kívánunk. Az Outward Bound
Romania csapata. (sz.-I)
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A Surub Trade Kft. dinamikusan fejlődő nagykereskedelmi üzletágába keres

raktári munkatársat

Elvárásaink:
– a román nyelv
alapfokú ismerete
– legalább 8 osztály
– figyelmesség
– megbízhatóság
– pontosság

Amit nyújtunk:
– kiemelkedő bérezés
– munkaprogram: H-P, 8-17
– dinamikus, lendületes
csapatban való munkavégzés
– stabil háttér, hosszú távú
perspektíva

Az önéletrajzok a 0265/252-144-es faxszámon, a
hr@surubtrade.ro e-mail-címen vagy személyesen a Surub Trade
raktáránál (Marosvásárhely, Duzilor u. 1. sz.) nyújthatók be.
SC Dürkopp Adler SRL,
Marosszentgyörgy
str. Agricultorilor – Mezőgazdász u. 12.

Munkatársat keres számvezérlésűgép-kezelői,
hőkezelői, hegesztői állás betöltésére

Rovarirtás

A Coral Impex Kft.
felhívja a lakosság figyelmét, hogy a Marosvásárhelyi
Polgármesteri
Hivatallal kötött 2011.
szeptember 13-i 313-as
koncessziós szerződés
alapján június 24-30. között rovarirtásra kerül sor
Marosvásárhelyen, közés magánterületen. Rossz
idő esetén az időpont módosulhat.
A felhasználandó szer
hatóanyaga a deltametrin és az s-metopren, az
Egészségügyi Minisztérium által engedélyezett,
mérgezés szempontjából
ártalmasnak (Xn) és irritálónak (Xi) minősül.
Emlékeztetjük az érdekelteket, hogy a Coral
Impex Kft. az egyetlen
engedélyezett társaság,
amely rágcsáló-, rovarirtást és fertőtlenítést végezhet
Marosvásárhelyen közterületen, lakótársulásoknál, magánházaknál és gazdasági
egységeknél egyaránt.

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 székhelyére vagy e-mailen:
office@duerkopp-adler.ro, personal@duerkopp-adler.ro várunk.
További információk a 0265-208-307-es telefonon.

Az IMATEX Rt.

alkalmaz tapasztalattal rendelkező személyeket
(nyugdíjasokat is) a következő szakmákba:

UNIVERZÁLIS MARÓSOKAT;
ESZTERGÁLYOST;
MARÓST BOHRWERKRE;
GÉPKARBANTARTÓ LAKATOST;
SZERELŐLAKATOSOKAT;
LAKATOSOKAT;
MINŐSÉGELLENŐRZŐ TECHNIKUSOKAT;
MIG/MAG-HEGESZTŐKET;
IPARI FESTŐKET;
TARGONCÁST;
BÁDOGOST.
Amit ajánlunk: versenyképes bérezés.
Az önéletrajzokat a cég székhelyén kérjük benyújtani: Marosszentanna (Sântana de Mureş), Morii utca 49j szám alatt (a marosvásárhelyi Mureşului utca meghosszabbításában van) vagy
e-mailben a resurseumane@imatex.ro címre; vagy faxon:
0265/269-302.
Bővebb felvilágosítás a 0265/260-805-ös telefonszámon.

Az IMATEX Rt.

sürgősen alkalmaz tapasztalattal rendelkező személyeket
a következő szakmákba:

– PROGRAMOZÓMÉRNÖKÖT SZÁMVEZÉRLÉSŰ (CNC) GÉPEKRE;
– MARÓS OPERÁTOROKAT SZÁMVEZÉRLÉSŰ (CNC) MARÓGÉPEKRE;
– ESZTERGÁLYOS OPERÁTOROKAT SZÁMVEZÉRLÉSŰ (CNC) GÉPEKRE.
Amit ajánlunk: versenyképes bérezés.
Az önéletrajzokat a cég székhelyén kérjük benyújtani: Marosszentanna (Sântana de Mureş), Morii
utca 49J szám alatt (a marosvásárhelyi Mureşului utca meghosszabbításában van) vagy e-mailben a
resurseumane@imatex.ro címre; vagy faxon: 0265/269-302.
Bővebb felvilágosítás a 0265/260-805-ös telefonszámon.

