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Tanulnak is egymástól

Mentés és elsősegélynyújtás Marosvásárhelyen

Kapuavatással
ünnepeltek Kibéden
Múlt hét végén tizennegyedik alkalommal tartottak falunapokat Kibéden. A
pénteki megnyitó rendhagyónak számított, ugyanis lovas-szekeres felvonulással kezdődött a rendezvény.

____________2.
Az onkológiai
és a tüdőklinika
külső korszerűsítésére pályáznak

Uniós alapokra pályázik a Maros Megyei Tanács a megyei klinikai kórházhoz tartozó onkológiai, valamint a
tüdőklinika épületeinek a külső felújítására. A tegnapi soros ülésen a tanácsosok jóváhagyták a
műszaki-gazdasági dokumentációt,
így rövidesen benyújtják a projekteket.

____________4.
A Bolyai–Gauss–
Lobacsevszkijkonferenciáról
és a Semmelweisreflexről

Szívesen fogadunk matematikusokat,
tudománytörténészeket, oktatókat is,
akik felvállalják a Bolyaiak, Lobacsevszkij és Gauss hagyatékának és
tudományos örökségének az ápolását.
A BGL-konferenciasorozat mára regionális és nemzetközi tekintélyt vívott ki
magának.

A világ legjobbjai között számontartott
sürgősségi mentőalakulatok csapatainak szerdai díszfelvonulásával megkezdődött az a négynapos versenysorozat,
amit Marosvásárhelyen tartanak. A Ligetben kerül sor a sürgősségi műszaki
mentési és elsősegélynyújtási világversenyre, amelynek első ízben házigazdája Románia.

Szer Pálosy Piroska

Csütörtökön a Ligetben dr. Raed Arafat belügyminisztériumi államtitkár felvezetését követően Dan Zinge, a World Rescue Organisation
vezetője, valamint Carmen Dan belügyminiszter sajtótájékoztatón méltatta a rendezvény fontosságát.
Amint Carmen Dan belügyminiszter elmondta, a mostani világversennyel a szervezők
nem annyira a versengésre, inkább az egymástól való tanulásra összpontosítanak.

Fotó: Nagy Tibor

A belügyminiszter megtiszteltetésnek tartja,
hogy az ország és Marosvásárhely egy magas
színvonalú nemzetközi rendezvény házigazdája
lehet. Mint köszöntőjében kiemelte, az életmentők versenyének nyertesei mindenekelőtt azoknak az országoknak az állampolgárai, akiket a
versenyző csapatok képviselnek. „Megosztani
a tudást és együtt építkezni, ami pluszlépést jelent
a
teljesítménynövelés
irányába”
(Folytatás a 2. oldalon)

Másodszor is becsapták
a pápai nagykövetet

Átszervezik
a katolikus iskolát

Ma megkezdődik a tanév, és a marosvásárhelyi Római Katolikus Teológiai Líceum
megmaradt osztályaiba járó gyermekek
szülei jogos felháborodással értesültek,
hogy emberfeletti erőfeszítéseik, hogy diákokat toborozzanak a cikluskezdő osztályokba, hiábavalók voltak. Ennek adott
hangot a szülői közösség nevében Zsigmond
Imola a szerda délutáni sajtótájékoztatón
és Csíky Csengele a megyeháza előtt rendezett tüntetéssorozat utolsó napján, amikor
a különböző politikai pártok képviselői is
jelen voltak.

Bodolai Gyöngyi

A pápai nagykövetet először marosvásárhelyi látogatása alkalmával vezették félre, amikor a helyi
hivatalosságok – élükön a kormány képviselőjével
– ígéretet tettek, hogy megoldják a helyzetet. Nem
így történt. Augusztus 25-én Liviu Marian Pop, a
közoktatási tárca vezetője tett ígéretet Miguel
Maury Buendía pápai nunciusnak, hogy abban az
esetben, ha összegyűl a szükséges számú gyermek
a cikluskezdő osztályokba, engedélyezni fogja
(Folytatás a 3. oldalon)

____________5.
Budapesti mozaikok
A gyermekbarát főváros – így becéztem magamban még hetekkel hazatérésünk után is Budapestet. Nem
kimondottan azért (bár azért is) éreztem helyénvalónak ezt a minősítést,
mert ott-tartózkodásunk alatt egyetlen
utcagyerekkel sem találkoztunk – felnőtt koldussal, metrólakóval annál többel –, hanem a fiatal korosztályoknak
szóló létesítmények, terek interaktivitása, színes derűje miatt.

____________6.

Hamis számlahadjárat

Benedek István

Megint fejjel készül a falnak menni a kormány: jövőtől minden gazdasági szereplőt a hozzáadottértékadó külön számlán való befizetésére kötelezne. Ezzel
állítólag évi kétmilliárd lejjel növelnék az államkassza
bevételeit. Csak annyi a gond e rendeleti úton már elfogadott szabállyal, hogy a szakértők szerint egyrészt
uniós hatáskörbe tenyerelt bele a kabinet ezzel a döntéssel, másrészt meg technikailag is alig kivitelezhető.
De mumusnak kiváló lesz.
A kezdeményezés szedett-vedettsége már abból látszik, hogy a bejelentéskor kiderült, fakultatív módon
már októbertől elkezdheti különszámlára fizetni a hozzáadottérték-adóját az istenadta vállalkozó. Még kedvezményekkel is hitegetik a kormány közleményében.
Ezekből a legszimpatikusabb a nyereségadó-csökkentés ígérete, ugyanis ha azt jövőtől alkalmazni akarnák
ebben az összefüggésben, akkor már júniusban módosítani kellett volna hozzá az adótörvénykönyvet. Idén
júniusban.
Ha ilyen jogi apróságokra kormányosaink nem
sokat adnak, ennél jóval komolyabb akadály az, hogy
a szakértők szerint brüsszeli engedélyt kellene kérni
egy ilyen szabálymódosításhoz. A hozzáadottérték-adó
szabályozása már az európai integráció hajnalán is
közösségi jogkör volt, a jelenlegi irányelvet épp a mi
belépésünk előtti esztendőben dolgozták ki. A világ
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
6 óra 41 perckor,
lenyugszik
20 óra 2 perckor.
Az év 244. napja,
hátravan 121 nap.

IDŐJÁRÁS

Ma EGYED és EGON, holnap
REBEKA és DORINA napja.
REBEKA: héber eredetű női név,
a jelentése bizonytalan, a legvalószínűbb értelmezése szerint üsző,
de más megfejtések szerint jól
táplált, illetve megkötöző, megigéző, boszorkány.
DORINA: a Dorottya név kicsinyítőképzővel önállósult beceneve.

VALUTAÁRFOLYAM

BNR – 2017. augusztus 31.

Napos idő

Hőmérséklet:
max. 310C
min. 130C

1 EUR

4,5906

100 HUF

1,4990

1 USD

1 g ARANY

3,8654
162,2529

A csütörtöki lottóhúzás nyerőszámai

35, 8, 36, 6, 16+12
39, 6, 26, 29, 5, 13

18, 11, 24, 39, 12, 34

NOROC PLUS: 0 3 3 2 9 4

SUPER NOROC: 6 3 2 4 8 1
NOROC: 4 0 6 9 2 5 2

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

Véget ért a pótérettségi

Ma legkésőbb délután 4 órakor kifüggesztik a pótérettségi
ideiglenes eredményeit. Az óvásokat este 8 óráig lehet benyújtani. A végső vizsgajegyeket szeptember 6-án, szerdán hozzák nyilvánosságra.

Maroskeresztúr község napja

Maroskeresztúr polgármesteri hivatala szervezésében
szeptember 2-án, szombaton délelőtt 10 órai kezdettel
első alkalommal ünneplik meg a község napját. A rendezvénysorozatra az Iskola utcai óvoda melletti téren kerül
sor. A program 10 órakor biciklis felvonulással indul a polgármesteri hivataltól az események helyszínére. 11 órakor
kezdődik a hivatalos megnyitó. A továbbiakban az 50 éves
házasokat díjazzák, gyermektánccsoportok lépnek közönség elé, majd sportbemutatókra is sor kerül. Nem marad
el a gulyásfőző, illetve az ostábla (táblé-) és sakkverseny
sem, illetve tombolasorsolásra is sor kerül, és állásbörze
is lesz. Az iskola épületében ikonkiállítás nyílik. A zenei fellépők között a Bekecs néptánccsoport, Jakab Csaba,
Luiza Zan, a Vecker együttes és helyi tehetségek is szerepelnek. A nap a 22 órai tűzijátékkal zárul.

II. lőrincfalvi falutalálkozó

Dózsa György község polgármesteri hivatala a hét végén
tartja a II. lőrincfalvi falutalálkozót és a testvértelepülések
találkozóját. Az augusztus 31-től szeptember 3-áig zajló
rendezvénysorozat fellépői: Homonyik Sándor és zenekara, a Bekecs néptáncegyüttes, László Attila, a Búzavirág
és Somvirág néptánccsoport, a Kéknefelejcs magyarnótatársulat, a Marosvásárhelyi Székely Néptáncosok Jakab
Melinda vezetésével. A falutalálkozó keretében megrendezésre kerül az immár hagyományossá vált murokországi zöldségkiállítás is. A testvértelepülések találkozója
alkalmával egyhetes diáktábort is szerveznek, melyen 75
diák és 15 kísérő vesz részt a testvértelepülésekről és
Dózsa György községből. Az együttlétre minden elszármazottat várnak.

Vakációs bibliahét

Tanulnak is egymástól

(Folytatás az 1. oldalról)
– jellemezte a csapatok megméretkezésének lényegét. Mint hangsúlyozta,
miniszterként számára elsőrendű minden adandó alkalommal ismertetni a
belügyi alkalmazottak munkáját, azokat a hőstetteket, amelyekben a minisztérium
kötelékébe
tartozó
tűzoltóalakulatok is részt vesznek.
Véleménye szerint a belügyminisztérium alkalmazottai mindenekelőtt
azért választják szakmájukat, hogy
embertársaiknak védelmet biztosítsanak vagy életeket mentsenek, és a
legkiválóbbnak emberi magatartásukat nevezte.
Amint a sajtótájékoztatón elhangzott, az életmentők versenyének projektjét kiterjesztenék a rendőrségre és
a csendőrségre is. Két olyan rendőr
példázatával élt, akik nemrég anélkül
nyújtottak elsősegélyt, hogy ilyen
téren felkészültek lettek volna. Egyi-

kük közúti baleset nyomán vízbe borult járműből mentett ki egy háromtagú családot, a másik, egy pályakezdő
rendőr pedig egy újszülött életét mentette meg. Útban Marosvásárhely felé
a miniszter meglátogatta az illető egységeket, ahol kitüntetésben részesítette
a rendőröket és a bérük megemeléséről
is szó esett.
Szerdán délután a versenyen részt
vevő csapatok főtéri díszfelvonulása –
a csendőr-felügyelőség fúvószenekarának ritmusára – az ausztrál csapattal
kezdődött. Mögöttük a tavalyi világverseny szervezői, a Brazíliából érkezett hat csapat haladt, majd a kanadai,
cseh, kolumbiai, francia, írországi, luxemburgi, új-zélandi, portugál, a hazai
nyolc csapat, a dél-afrikai, spanyol,
svájci, nagy-britanniai és az egyesült
államokbeli versenyzők. Befejezésként a Maros Megyei Horea Vészhelyzeti Felügyelőség korszerű

Múlt hét végén tizennegyedik alkalommal tartottak falunapokat Kibéden.
A pénteki megnyitó rendhagyónak
számított, ugyanis lovas-szekeres felvonulással kezdődött a rendezvény.
Mivel a környéken ebben a faluban
van a legtöbb lótartó gazda, az ő bekapcsolódásukra is gondoltak, de a tömeget is sikerült így jobban
megmozdítani – mondta el Dósa
Sándor polgármester. A tömeg a kultúrotthonnál megállt, itt szalagátvágással avatták fel a nemrég állított székely
kaput, amelyet Sipos-Vízaknai Balázs
református lelkész áldott meg, Mátyus
Ilona szavalt, majd az érdeklődők a
sportpályára vonultak, ahol megnyitó
beszédében a polgármester kiemelte:
jó dolog községnapokat tartani, mert
ez azt jelenti, van saját községünk –
utalva ezzel arra a küzdelmes útra,
amellyel nem is olyan nagyon régen
sikerült leválniuk Makfalvától és önállóvá lenniük.
Bár tizennegyedszer szervezik, mindig igény van ezekre az ünnepségekre,
és a helyiek színvonalat várnak –
hangsúlyozta az elöljáró, ezért igyekeztek olyan programkínálatot nyúj-

tani, amelyben mindenki talál kedvére
valót: a gyerekeket ugráló és légvár
várta, a fiatalokat és felnőtteket kulturális és szórakoztató műsorok: szombaton fellépett a helyi iskola és a
református ifizenekar, a szovátai Mezőhavas együttes, a napot koncert és
lampioneregetés zárta, vasárnap gu-

Kapuavatással ünnepeltek Kibéden

Új kapu várja a kibédieket a művelődési otthon és az iskola előtt

Fotó: Gligor Róbert László

lyásfőzésre és a koncertekre várták a
falubelieket.
Az idei ünnepség kapcsán két székely kaput állított az önkormányzat, a
kultúrotthon és az iskola előtt, ehhez
62 méter új kerítés is épült. Mindez 30
ezer lejbe került, és saját forrásokból
fedezte a község. (Gligor)

Írjuk meg mi, magyarok a mai 95 tételt!

Májusban indult a ReforMaraton 500 szervezése. Az volt
a terv, hogy október hónapban 500 óra alatt 500 protestáns
templomhoz, közösséghez visszük el Luther Márton 95 tételét. Azóta sok javaslat érkezett, valóságos mozgalom indult. Az egyik ilyen javaslatot megfontolva úgy döntöttünk,
hogy a ReforMaraton 500 előtt, közben írjuk meg mi, magyarok a mai 95 tételünket! Akinek van javaslata arra
nézve, hogy mit kellene reformálni, visszaalakítani az egyházunkon, hogy az még inkább hasonlítson arra az egyházra, ami az első pünkösdkor megalakult, azt kérjük, hogy
javaslatait a ReforMaraton 500 közösségnek küldje el a Facebookon. A ReforMaraton 500 végén, október 21-e után
a javaslatokat rendszerezzük, és a közösség oldalán nyilvánosságra hozzuk.
Felhívjuk a figyelmet, hogy még van lehetőség arra,
hogy bármilyen magyar protestáns közösség, amely a Kár-

Jövő héten, szeptember 4–8. között vakációs bibliahetet
tartanak az alsóvárosi református gyülekezetben (Marosvásárhely, Ludasi utca 3. szám). A foglalkozásokra minden
gyermeket várnak naponta 16 és 19 óra között.

RENDEZVÉNYEK

A Magyarkanizsai Udvari Kamaraszínház erdélyi turnéján
szeptember 3-án, vasárnap este 7 órakor a marosvásárhelyi Spectrum Színházban lép fel Halottak napjától virágvasárnapig című előadásával. Ezt megelőzően 2-án,
szombaton a mikházi Csűrszínházban, a Gazdanapok
rendezvénysorozata részeként adja elő a produkciót a délvidéki társulat. Mindkét előadás ingyenes, a marosvásárhelyire a 0744-301-875-ös telefonszámon lehet
előzetesen helyet foglalni.
Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

A Romániai Szarvasmarha-tenyésztők Egyesülete szeptember 1-jén és 2-án Marosvásárhelyen szervezi meg a
pirostarka fajta szarvasmarha ünnepét. Ma 10 és 15 óra
között workshopot tartanak a Tempo szállodában, 17-19
óra között a prefektúrán a pirostarkáról nemzetközi kongresszus zajlik. Szeptember 2-án, szombaton délelőtt 10
órakor kezdődik az állatkiállítás hivatalos megnyitója. A
legszebb egyedek bemutatására és a díjazásra a méntelepen kerül sor, majd gulyásfőzés zárja a rendezvényt.

Délvidéki társulat előadásai

gépparkja haladt el a jelenlévők előtt,
néhány percig pedig a SMURD rohammentő szolgálat helikoptere körözött a levegőben. Mind a csapatokat,
mind a gépparkot az országos vészhelyzeti felügyelőség szóvivője vezette fel, és ismertette pár szóban a
járművek jellemzőit és bevetési területüket.
A Rózsák terén tartott ünnepi megnyitón országos, megyei és helyi hivatalosságok egyaránt jelen voltak, akik
köszöntötték a résztvevőket, méltatták
az eseményt, sok sikert kívántak a csapatoknak a megméretéshez és a munkájukhoz. A jelenlévőket köszöntötte a
belügyminisztériumi államtitkár, a
megye prefektusa és tanácselnöke, az
országos és megyei vészhelyzeti felügyelőségek képviselői, országos és
helyi közigazgatási képviselők, valamint a World Rescue Organisation
képviselői.

A pirostarka ünnepe

pát-medencében él, csatlakozzon a rendezvényhez. Minden
csatlakozó közösséghez, templomhoz – BÁRHOL a Kárpát-medencében – elvisszük a Luther Márton által írt, magyarra fordított 95 tételt, és együtt kiszögezzük vagy
kiragasztjuk látható helyre, így az 500. évfordulón várhatóan 500 intézmény falán fog függeni az egykori tételsor.
Abban bízunk, hogy ezeket újraolvasva egy újabb személyes, közösségi megújuláshoz járulnak hozzá az 500 éves
gondolatok.
Jelentkezni szeptember 10-ig lehet, a következő oldalon
található
űrlapot
kitöltve:
https:
//docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdpfE75tR_PP5Sb
8nvQ7c3KF1Vsa-YRGVNgMBWMdZHi1hiEtg/viewform?c=0&w=1
Bardócz Csaba lelkipásztor,
szervező

II. székelyföldi
katona- és huszárnóta-találkozó

Szeptember 3-án, vasárnap kerül sor a II. ikavári (Felsőcsernáton) katonadal-találkozóra, amely egyben a II. székelyföldi férfikórus seregszemléje is. Szervező az Ika
Ifjúsági Egyesület, a csernátoni Pakó András Férfidalcsoport és a szentivánlaborfalvi Székely István Dalkör (Háromszék). Az idei fellépők között lesz a marosvásárhelyi
Cantuale is. Alsócsernáton központjában 12 órakor zászlófelvonással és koszorúzással kezdődik az ünnepség,
ezt követi az ebéd és a kórustalálkozó Felsőcsernátonban, az ikavári szabadtéri színpadon.
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Átszervezik a katolikus iskolát

(Folytatás az 1. oldalról)
az iskola további működését. A szülők
éjt nappallá téve gyűjtötték a gyermekeket, és 114 diákot írtak össze, akik az
előkészítő, az ötödik és a három kilencedik osztályt megtöltötték volna. Tegnap kiderült, hogy ez is csak elterelő
manipuláció, hazugság volt. A szülők
személyesen vitték el a tanulók jegyzékét Bukarestbe a nunciusnak, amit a
pápai nagykövet közvetített a miniszterelnöknek. Tegnap azonban elutasító választ kapott Mihai Tudosétól, aki a
közoktatási tárca vezetőjének a Maros
Megyei Tanfelügyelőségtől kapott tájékoztatójára hivatkozott, amit Ioan Macarie főtanfelügyelő a prefektúra
augusztus 30-i kollégiumi ülésén is hangoztatott. A főtanfelügyelő arra hivatkozott, hogy a Megyei Törvényszék
közigazgatási részlegén az Unirea Főgimnáziumba járó diákok szüleinek kérése
alapján
június
12-én
felfüggesztették a tanfelügyelőség 2015.
évi 1385-ös döntését, amely elrendelte
az Unirea iskola elemi és gimnáziumi
magyar tannyelvű osztályainak a Bolyai
iskolában működő katolikus vallás szakos középiskolai osztályokkal való öszszevonását az új Római Katolikus
Teológiai Líceumba. Az ítélet ellen fellebbezést nyújtottak be a katolikus iskolába járó gyermekek szülei, amit
augusztus 2-án utasított el jogerősen a
Táblabíróság. Ez a felfüggesztés viszont
addig tart, amíg a tanfelügyelőségi döntés megsemmisítése bíróságilag végleges marad.
Időközben a közigazgatási bíróság elsőfokon törvénytelennek ítélte meg a
tanfelügyelőség idei februári 70-es hatá-

Ország – világ

Visegrádi konzultációt
szorgalmaz Tăriceanu

Călin Popescu Tăriceanu, a szenátus elnöke szorgalmazta csütörtökön, hogy Románia rendszeresen
konzultáljon a visegrádi országokkal. Tăriceanu a
román diplomácia éves értekezletén beszélt erről.
Kifejtette: fontosnak tartja, hogy Románia aktív résztvevője legyen azoknak a regionális államcsoportosulásoknak, amelyeknek külpolitikai álláspontját
közös vagy azonos körülmények határozzák meg.
Példaként említette a visegrádi országokkal való
szorosabb együttműködést. Tăriceanu szerint „a
román szuverén nemzetállamprojekt emelheti ki a
névtelenségből és a láthatatlanságból” a román külpolitikát. (MTI)

DNA-vizsgálat
az egészségbiztosítónál
Fotó: Bodolai Gyöngyi

rozatát, amellyel megtiltotta a cikluskezdő osztályok indítását a katolikus líceumban, ugyanis a tanfelügyelőség
vezetőségének csak az 1385-ös döntés
augusztus 2-i végleges felfüggesztését
követően lett volna joga erre a lépésre.
Jogi szakértők szerint, de egyszerű
józan ésszel is elgondolkozhatunk azon,
hogy két év elteltével hogyan lehet felfüggeszteni egy határozatot, ami már kifejtette hatását, és az akkori helyzet
mára megváltozott, például felépítettek
vagy lebontottak egy házat.
Kérdés, hogy melyik osztályokat
akarják az Unirea Főgimnáziumba viszszaküldeni. Nem kell ugyanis jogi tudás
ahhoz, hogy megállapítsuk: az átcsoportosított osztályok után indult újabb osztályokra nem vonatkozik a táblabírósági
döntés.

Az RMDSZ megyei szervezetének
közleménye szerint: „Nyilvánvaló, hogy
ez az ügy kevésbé jogi, bürokratikus kérdés, sokkal inkább politikai vonatkozású.”
A jogi tisztázatlanságok ellenére a
Korrupcióellenes Ügyészség helyi kirendeltsége meghosszabbította a volt iskolaigazgató,Tamási Zsolt József házi
őrizetét. A tanfelügyelőség pedig mindent megtesz az iskola felszámolására: a
pedagógusok nem kaptak kinevezést, az
igazgató ideiglenes megbízása augusztus 31-én lejárt. Kérdés, hogy mi következik ezentúl, kit és hogyan vezetnek
félre a következőkben attól az óhajtól
vezérelve, hogy a katolikus iskola osztályait szétosszák egyrészt abba az iskolába, ahova a szülők nem akarják
visszavinni a gyermekeiket, mert ott
többször is megalázták őket.

A kabinet leszögezi, hogy a módosításra a héacsalások csökkentése érdekében van szükség, és a becsületes
adófizetőknek kedvez, mert lecsökkenti
a tisztességtelen verseny lehetőségét
azon cégek számára, amelyek nem tettek
eleget adózási kötelezettségeiknek, és a
héából nyert összegeket más célokra fordították. ‘A becslések szerint az új módszer bevezetésével 2020-ig mintegy
hatmilliárd lejjel nő az államkassza bevétele’ – olvasható a közleményben.
A közlemény szerint minden adófizetőnek, beleértve a közintézményeket is,
egy külön héaszámlát kell nyitniuk valamelyik bankban vagy az állami kincstárban. A kincstárban nyitott számlák
megnyitása, illetve az onnan folytatott
pénzügyi műveletek ingyenesek, a költségeket a kincstár vállalja. Ugyanakkor
a kincstárban nyitott számlák esetében a
számlatulajdonosnak nem kell fizetnie
az elektromos számlakivonatokért sem.
A rendelet szerint abban az esetben,
hogyha egy héafizető cégnek készpénz-

zel vagy bankkártyával fizetnek, akkor
hét munkanap áll a rendelkezésére, hogy
a befizetésből származó héát saját héaszámlájára átutalja.
A vállalkozások a héaszámlájukról kifizethetik a saját szolgáltatójuk/beszállítójuk héáját, illetve befizethetik az
államnak a héát. A héa-számláról a cég
saját folyószámlájára pénzt átutalni,
csak az országos adóhatóság (ANAF)
külön engedélyével lehet. Az ANAF-nak
három munkanapon belül kell elbírálnia
a vonatkozó kéréseket. A héaszámláról
semmilyen körülmények között nem
lehet készpénzt kivenni – szögezi le a
közlemény.
Az adófizetők, azt követően, hogy alkalmazni kezdték a megosztott héafizetést (2018. január 1-je, vagy 2017.
október 1-je) 7 munkanapon belül kötelesek azok után a számlák után is átutalni a héát saját héaszámlájukra, amely
számlákat ezen dátum előtt állítottak ki,
de ezen dátum után kerülnek bevételezésre. (Agerpres)

Sándor Krisztina elmondta: eddig
mintegy 570 ezer erdélyi magyar szerzett magyar állampolgárságot is, közülük mintegy 510 ezren nagykorúak. A
választási iroda nyilvántartása szerint
azonban csak közel 129 ezer személy
szerepel a választói névjegyzékben.
Hozzátette: az EMNT irodahálózatába
bármilyen ügyben betérő személyek
számára felajánlják a segítséget a regisztrációhoz is és a Minority SafePack
kisebbségvédelmi európai polgári kezdeményezés online aláírásához is.
Szilágyi Zsolt kijelentette: a regisztráció és a magyarországi szavazáson
való részvétel nem pártpolitikai, hanem
nemzeti ügy, ezért arra kérik az erdélyi
magyar állampolgárokat, hogy akár az
EMNP, akár az RMDSZ segítségével regisztráljanak. Az RMDSZ és az általa
működtetett Eurotrans Alapítvány korábban a Regisztráció.ro honlapot hozta
létre ugyanerre a célra. A politikus meg-

jegyezte: a választásra épp Erdély és Románia egyesülése centenáriumának az
évében kerül sor, és a regisztrációval,
valamint a szavazással az erdélyi magyarság azt üzenheti, hogy a százéves
szétszakítottság ellenére is együtt van a
magyar nemzet.
Az EMNP elnöke a centenárium kapcsán kijelentette: a térség népeinek minden történelmi trauma ellenére empátiát
kell tanúsítaniuk egymás ünnepei vagy
sorsfordulói iránt. Szilágyi Zsolt üdvözölte a Szijjártó Péter magyar és Teodor
Meleşcanu román külügyminiszter szerdai bukaresti találkozója után bejelentett
megállapodásokat. Megjegyezte: a kolozsvári magyar kulturális intézet létrehozása régóta várat magára. Azt is
kívánatosnak tartotta, hogy a centenárium évében sikerüljön közös, mindenki
számára elfogadható értelmezést adni az
első világháborút követő békerendszernek. (MTI)

Változtatna a héabefizetésen a kormány

Rendeletet fogadott el szerdai
ülésén a kormány a megosztott
héa-(TVA)-befizetés bevezetéséről. A héabegyűjtés új modellje
2018. január 1-jétől lép kötelező
módon érvénybe – közölte az
AGERPRES hírügynökséggel a kabinet.

Az idézett forrás szerint jövő év első
napjától kezdődően a héaköteles tevékenységet végző cégeknek és személyeknek külön héafolyószámlát kell
fenntartaniuk, ahova adásvételkor vagy
szolgáltatások értékének kiegyenlítésekor a héa összege kerül. A kötelező január elsejei terminust megelőzően,
október 1-től a cégek már bevezethetik
az új fizetési módszert, cserébe különböző kedvezményekben részesülnek,
például eltekintenek a szeptember 30-ig
összegyűlt, esetleg be nem fizetett héa
utáni büntetőkamattól, és bizonyos körülmények között 5%-os profitadó, illetve mikrovállalkozói adókedvezményt
kaphatnak.

A magyar választási névjegyzékbe történő
regisztrációt segítő erdélyi honlapot hoztak létre

A magyarországi választási névjegyzékbe történő regisztrációt
segítő honlap elindítását jelentette be Sándor Krisztina, az Erdélyi
Magyar Nemzeti Tanács (EMNT)
ügyvezető elnöke egy csütörtöki
kolozsvári sajtótájékoztatón, melyet Szilágyi Zsolttal, az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) elnökével
közösen tartott.

A két alakulat által közösen létrehozott Választás.info honlapon a 2018-as
magyarországi országgyűlési választásokkal kapcsolatos információkat közölnek, és a regisztráció több változatát
ajánlják fel az internetes oldal látogatóinak. A honlapon a személyes, illetve telefonos regisztráció választása az
EMNT valamely irodájába, illetve telefonszolgálatához, az internetes és a postai úton történő regisztráció a Nemzeti
Választási Iroda honlapjára irányítja az
érdeklődőket.
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Hamis iratok alapján fiktív egészségügyi szolgáltatásokat számolt el a Bukaresti Egészségbiztosítási
Pénztár – nyilatkozták az Agerpres hírügynökségnek
igazságügyi források az Országos Korrupcióellenes
Ügyészség (DNA) által végzett házkutatásokkal kapcsolatban. A törvénytelenségekre 2016 januárja és
2017 augusztusa között került sor. Csütörtökön 50
házkutatást tartott az ügyben a DNA. Többek között
megvesztegetés, vesztegetés elfogadása, befolyással való üzérkedés, szervezett bűnözői csoport létrehozása, csalás gyanújával vizsgálódnak. Állítólag
az Országos Egészségbiztosítási Pénztár elnöke,
Marian Burcea is érintett az ügyben. (Agerpres)

Magas a munkanélküliség
a fiatalok körében

5,2%-ra nőtt júliusban a szezonálisan kiigazított
munkanélküliségi ráta, ez 0,2 százalékpontos növekedést jelent az előző hónaphoz viszonyítva – közölte csütörtökön az Országos Statisztikai Intézet
(INS). Az INS adatai szerint a 15 és 74 év közötti
munkanélküliek száma 478.000-re emelkedett az
előző hónapban jegyzett 461.000-ről. A 15 és 24 év
közötti fiatalok körében 19,9%-os, a 25 és 74 év közötti korosztály körében pedig 4,3%-os volt a munkanélküliségi ráta júliusban. Az INS adatai szerint a
25 és 74 év közöttiek tették ki júniusban a munkanélküliek összlétszámának 77,4%-át. A férfiak körében 2,3 százalékponttal magasabb volt a
munkanélküliség, mint a nőknél. (Agerpres)

Vontatottan haladnak
a Brexit-tárgyalások

Több területen is konkrét előrelépés történt az Egyesült Királyság európai uniós kiválásának feltételeiről
szóló tárgyalások e heti fordulóján, a felek között
azonban továbbra is jelentősek a nézetkülönbségek
– közölte David Davis brit Brexit-ügyi miniszter csütörtökön Brüsszelben. Az egyeztetéseket lezáró sajtótájékoztatón Davis arra kérte az Európai
Bizottságot: bizonyos kérdésekben mutasson nagyobb rugalmasságot annak érdekében, hogy felgyorsíthassák a tárgyalásokat. A brit megközelítés
jóval „rugalmasabb és pragmatikusabb”, mint az
unióé – tette hozzá. Kijelentette továbbá, hogy országa eleget fog tenni a nemzetközi kötelezettségeinek, és nemcsak jogi, hanem erkölcsi
kötelességeinek is. (MTI)

Hamis számlahadjárat

(Folytatás az 1. oldalról)
egyik legnevesebb könyvvizsgáló cégének bukaresti kirendeltségén dolgozó szakértő szerint pillanatnyilag
Olaszország kapott engedélyt az itteni ötlethez hasonló
különszámlák bevezetésére, és a lengyel hatóságok is
kértek egy hasonló kiskaput, aminek az engedélyezése
még tart. Ezek az országok is az adónemmel kapcsolatos csalások visszaszorítása érdekében kérték a kivételezést, aminek nem rövid az engedélyezési folyamata.
Ehhez képest a regáti finánchatóságok még itthon sem
tettek közvitára egy hatástanulmányt a szabálymódosítás várható következményeiről.
Ha lenne egy ilyen tanulmány, abból pontosabban
látnánk azt is, hogy a rendelkezést nem olyan egyszerű
kivitelezni, mint ahogy azt a jogszabályokat egy-egy
tollvonással átszabó botcsinálta kormányosaink gondolják. Az szépen hangzik, hogy a kincstár majd ingyen
ad ehhez a művelethez mindenkinek számlát, csak a
hazai gyakorlatot látva szinte biztosan senki nem nézett
utána komolyabban, hogy csekély milliós nagyságrendű
új számla kezeléséhez van-e munkaerőbeli és műszaki
kapacitása a kincstárnak ilyen rövid határidővel. És
akkor még az adófizető cégekre háruló pluszmunkáról
szó sem esett, ez még kevésbé érdekli a döntéshozókat.
Ők annyit tudnak, hogy a széllelbélelt választási ígéretekhez kéne még sokzsáknyi pénz. Nem úgy tűnik, hogy
ez az ötlet fialna nekik évi kétmilliárdot. Egy ilyen előkészítés legfeljebb arra lesz jó, hogy a haveri tévékben
majd nagy durcásan elmondják, hogy ők megküzdöttek
volna az adócsalókkal, de azok a gonosz brüsszeli bürokraták ezt sem engedték meg.
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Költségvetés-kiegészítés a megyei tanácsülés napirendjén

Az onkológiai és a tüdőklinika
külső korszerűsítésére pályáznak

Uniós alapokra pályázik a
Maros Megyei Tanács a megyei klinikai kórházhoz tartozó onkológiai, valamint a
tüdőklinika épületeinek a
külső felújítására. A tegnapi
soros ülésen a tanácsosok jóváhagyták a műszaki-gazdasági
dokumentációt,
így
rövidesen benyújtják a projekteket. Ugyanakkor elfogadták
egy
turisztikai
egyesület alapító okiratát,
amely Maros megyét lesz hivatott népszerűsíteni.

Menyhárt Borbála

Közlemény

A Coral Impex Kft. felhívja a lakosság figyelmét, hogy szeptember 4-8. között patkány- és rovarirtásra kerül sor Marosvásárhelyen, a tulajdonosi társulásoknál, valamint szeptember 11–15.
között rágcsálóirtás lesz a magángazdaságokban is, a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatallal kötött 2011. szeptember 13-i 313-as
koncessziós szerződés alapján. A munkálatok időtartama változhat, az időjárás függvényében.
A rágcsálóirtásnál felhasználandó szer hatóanyaga a Brodifacoum, a rovarirtásnál a D-Fenotrin és a Diflubenzuron, az Egészségügyi Minisztérium által engedélyezettek, mérgezés
szempontjából ártalmasnak (Xn) és irritálónak (Xi) minősülnek.
Kérjük, hogy figyeljenek a gyerekekre és háziállatokra, a balesetek elkerülése végett. Ha mégis a szervezetükbe kerülne a szer,
azonnal jelentkezzenek a marosvásárhelyi nagykórház sürgősségi
osztályán.
Az esetleges nézeteltérések elkerülése végett emlékeztetünk,
hogy a Coral Impex Kft. az egyetlen engedélyezett társaság, amely
rágcsáló-, rovarirtást és fertőtlenítést végezhet Marosvásárhelyen
közterületen, lakótársulásoknál, magánházaknál és gazdasági egységeknél egyaránt.
A Mureş Insolvency SPRL (Marosvásárhely, Ghe. Avramescu u. 4. szám), az
újraszerveződés alatt álló Foraj Sonde Rt. csődbiztosa
nyilvános árverést szervez
az adós cég egyes állóeszközeinek értékesítésére 223.405 kg összsúlyban.
Kikiáltási ár 171.685 lej héa nélkül.
A javak teljes listája a www.smdamures.ro weboldalon tanulmányozható.
A nyilvános árverésre szeptember 8-án 13 órától kerül sor a csődbiztos
székházában, és hetente péntekenként megismétlik ugyanabban az időpontban, a
javak értékesítéséig. Az árverésen részt vehetnek azok a magán- és jogi
személyek, akik/amelyek megvásárolják a feladatfüzetet, kifizetik a kikiáltási ár
10%-át képező garanciát és a részvételi díjat 24 órával az árverés kezdete előtt.
Bővebb felvilágosítás a csődbiztos 0265/269-700, 0745-146-096, vagy az adós
0736-444-657-es telefonszámán.

A tegnapi soros ülés napirendjén
költségvetés-kiigazítás is szerepelt,
ugyanis két, a Maros Megyei Klinikai Kórház háza táján előállt sürgős
problémát kellett megoldani. A fűtési rendszer meghibásodott, és
három hőközpont beszerzésére van
szükség ahhoz, hogy a közelgő fűtési idényben biztosítani tudják a
részlegek melegítését. Erre a célra
több mint egymillió lejt hagyott
jóvá a megyei önkormányzat.
Emellett a nőgyógyászati, valamint
a szemészeti klinikákon új sterilizáló készülékek beszerzésére volt
szükség, a régieket ugyanis már
nem lehetett megjavítani. Ezen felszerelések cseréjére 300 ezer lejt
hagytak jóvá.
A költségvetés-kiigazítás kapcsán, az ülést követően Péter
Ferenc, a megyei tanács elnöke elmondta, az útkorszerűsítési munkálatokra szánt költségvetésben
megmaradt 3 millió lej, miután az

egyes aszfaltozásokat a tervezettnél
kedvezőbb áron sikerült elvégeztetni, ezért ezt a megspórolt összeget
felosztották,
és
olyan
munkálatokat végez el ebből a közeljövőben az útügyi igazgatóság,
amelyek szintén szükségesek, és
amelyek még az idén kivitelezhetőek, például tervezések, kövezések.
Szintén a kórházi infrastruktúra
javítását célozta két másik határozattervezet is. A megyei önkormányzat a Regionális Operatív
Program keretében pályázik két
kórházépület, a tüdőklinika és az
onkológiai klinika energetikai rendszerének a felújítására, ennek a műszaki-gazdasági mutatóit hagyta
tegnap jóvá a testület. Külső korszerűsítésről van szó, a pályázati kiírás
kimondottan az energetikai szempontból való felújításra vonatkozik,
ezért a projekt a nyílászárók cseréjét, a külső szigetelést, a tetőzet szigetelését, illetve új hőközpontok
szerelését foglalja magában. A tüdőklinika esetében a projekt összköltsége 12 millió lej, az onkológiai
klinika estében pedig 10 millió lej.
Megyei turisztikai egyesület fogja
népszerűsíteni Maros megyét
A turizmus fejlesztése egyike a
Maros Megyei Tanács fő célkitűzéseinek, ezért született az a döntés,
hogy egy megyei turisztikai egyesületet kell létrehozni, amely felvállalja Maros megye kulturális és
turisztikai értékeinek a népszerűsítését. A tanácsosok a tegnapi ülésen
jóváhagyták, hogy a megyei önkormányzat alapító tagként vegyen
részt a Visit Mures Egyesület létre-

hozásában, illetve elfogadták az
egyesület alapító okiratát és statútumát is. Az egyesületnek három alapító tagja van, a megyei tanács
mellett a Maros Megyei Múzeum és
a Maros Megyei Hegyimentő Szolgálat. A megyei turisztikai egyesület
fő célkitűzései a Maros megyei turisztikai fejlesztési javaslatok kidolgozása, a kulturális és a turisztikai
látnivalók népszerűsítő anyagainak
az elkészítése, turisztikai csomagok
összeállítása a turisztikai szolgáltatókkal együttműködve, illetve a
megye képviselete különböző turisztikai rendezvényeken, pl. turisztikai vásárokon, konferenciákon
vagy tapasztalatcsere-programokon.
Szociális szolgáltatások
akcióterve
A tanácsülésen ugyanakkor jóváhagyták Maros megye szociális
szolgáltatásokra vonatkozó akciótervét a 2018–2020 közötti időszakra. Ennek alapján a Maros
Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóság a következő tevékenységekre köthet szerződést
különböző szolgáltatókkal: családi
típusú elhelyező központok szolgáltatásai; rezidenciális szolgáltatás fogyatékkal élő gyermekek számára;
hivatásos gondozói szolgáltatások;
rezidenciális szolgáltatások fogyatékkal élő felnőtteknek; rezidenciális szolgáltatások családon belüli
erőszak áldozatai számára. A felsorolt szolgáltatások összköltségét
14.236.014 lejre becsüli a megyei
önkormányzat, ebből 4.745.338 lejt
irányoz elő 2018-ra, 4.745.338 lejt
2019-re és 4.745.338 lejt 2020-ra.

sokkhatást a piacon, és a fogyasztás ne essen vissza. A hatóságok
arra számítanak, hogy a jövedéki
adó emelése nem fogja befolyásolni jelentősen az üzemanyag
árát. A kormány közleménye szerint az üzemanyag árában az adók
és illetékek aránya az uniós átlag
alatti, ezért volt indokolt a növelés.
Az üzemanyag jövedéki adója
legutóbb az idéntől csökkent, miután hatályon kívül helyezték a

Ponta-kormány által 2014-ben bevezetett literenkénti 7 eurócentes
pótlólagos jövedéki adót. A tavalyi
év végi parlamenti választások után
hivatalba lépett szociálliberális kormány nem akarta eltörölni a többletadót, de mivel az idei évre
csúszott az új kabinet hivatalba iktatása, már nem tudták megakadályozni a hatályon kívül helyezését.
A mostani növekedéssel a jövedéki
adó lényegében ugyanakkora lesz,
mint tavaly. (MTI)

Megemelték az üzemanyag jövedéki adóját

Szeptember közepétől két
lépcsőben
emelkedik
az
üzemanyagra kivetett jövedéki adó a kormány szerdai
döntése alapján.

Szeptember 15-től literenként
0,16 lejjel, október 1-től pedig
ugyanennyivel fog nőni a jövedéki
adó, így lényegében literenkénti
0,32 lejes emelkedésről van szó. A
kormány közölte, azért döntöttek
a lépcsőzetes növelés mellett,
hogy az intézkedés ne okozzon
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A Bolyai–Gauss–Lobacsevszkij-konferenciáról és a Semmelweis-reflexről

Oláh-Gál Róbert
Csörgő Tamás

Augusztus 21–26. között a Sapientia KPI
jóvoltából egyikünk, Oláh-Gál Róbert részt
vehetett a 10. Bolyai–Lobacsevszkij–Gauss
(BGL) Konferencián, mely a Heves megyei
Gyöngyösön került megrendezésre. Emlékeztetni szeretnénk a Népújság olvasóit, hogy
a harmadik BGL-konferencia Marosvásárhelyen volt. Ezt a konferenciasorozatot Jenkovszky László (Kijev) és Lovas István
(Budapest), valamint Toró Tibor (Temesvár)
magfizikusok és Kiss Elemér matematikaprofesszor (Marosvásárhely) álmodták meg, így
természetes, hogy főleg a fizika a konferencia
fő területe. Szívesen fogadunk matematikusokat, tudománytörténészeket, oktatókat is,
akik felvállalják a Bolyaiak, Lobacsevszkij
és Gauss hagyatékának és tudományos örökségének az ápolását. A BGL-konferenciasorozat mára regionális és nemzetközi
tekintélyt vívott ki magának. Jubileumi konferenciánk tiszteletbeli elnöke Lovász László
matematikus, a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) elnöke volt. Az évek során a
BGL-konferenciasorozat előadói Japántól az
Egyesült Államokig szinte minden földrész
számos országából érkeztek. Az idén a legtávolabbi előadónk Ausztráliából érkezett, a
legtöbb előadó Ukrajnát képviselte, a legnyugatibb pedig Hollandiából jött.
A 2017-es BGL-konferencia rendezési
jogát egyikünk, Csörgő Tamás fizikus kutatóprofesszor, az Európai Akadémia tagja,
Novák Tamás PhD, tanszékvezető egyetemi
docens és Csanád Máté PhD, egyetemi docens nyerte el, az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont, a gyöngyösi Károly Róbert
Főiskola jogutódjaként az Eszterházy Károly
Egyetem Károly Róbert Campusa (EKE
KRC), valamint az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) együttműködésében.
A néhai Lovas István fizikus akadémikus, a
konferenciasorozatot alapító professzorok
egyike Gyöngyös mellett, Gyöngyöshalászon
született, és ott is van eltemetve. [Eddig a következő városokban volt BGL-konferencia:
Ungvár, Ukrajna (1997), Nyíregyháza, Magyarország (1999), Marosvásárhely, Románia
(2002), Nyizsnyij Novgorod, Oroszország
(2004), Minszk, Fehéroroszország (2006),
Debrecen, Magyarország (2008), Kolozsvár,
Románia (2010), Ungvár, Ukrajna (2012),
Minszk, Fehéroroszország (2015)].
Lovas István professzor többször is járt
Marosvásárhelyen, és a Bolyaiaknak nagy
tisztelője volt! (Annak idején a harmadik
BGL-konferencia marosvásárhelyi megrendezésére anyagiakat is biztosított az MTA támogatásával.)
Lovas
István
kiváló
magfizikus volt, az MTA rendes tagja, az Európai Művészeti, Természettudományi és
Társadalomtudományi Akadémia (Párizs),
valamint az Ukrán Felsőoktatási Akadémia
tagja, a Nagyváradi Egyetem díszdoktora.
Kutatási és érdeklődési területei jelzik a magfizikától a gravitációs hullámokon keresztül
a tomográfiáig terjedő széles körű érdeklődését. Ezeknek a kutatási területeknek számos
hasznos, gyakorlati alkalmazása van, az
okostelefonoktól a gyógyászatban használatos modern számítógépes tomográfokig. A
modern fizikai kutatások egyik leggyakrabban használt mellékterméke pedig maga a világméretű háló és a rajta tájékozódási
lehetőséget biztosító World Wide Web, melynek rendszerét az Európai Részecske- és
Magfizikai Kutató Intézet, a CERN számítástechnikusai fejlesztették ki.

Az egyik legérdekesebb előadás, mely a
közvélemény számára is fontos és mindenki
által érthető téma tárgyalása volt, a Semmelweis-reflexről szólt, melyet éppen a gyöngyösi BGL 2017 konferencia elnöke, Csörgő
Tamás fizikus, az Európai Akadémia tagja
tartott.
A Semmelweis-reflex egy automatikus,
reflexszerű emberi magatartást jelöl, amely a
bevett, hagyományos és elfogadott szemlélet
alapján, érdemi vizsgálat nélkül utasítja el a
tudományosan bizonyított, de merészen új és
szokatlan eredményeket. Ez az ösztönös, automatikus tudományszociológiai magatartás
Semmelweis Ignácról, az „édesanyák megmentőjéről”, legnagyobb hatású orvosunkról
kapta a nevét. Semmelweis tudományos
szaklapokban közölt, statisztikai alapokon
álló érveléssel bizonyította, hogy ha a hullaboncolás után az orvosok fertőtlenítő hatású,
klóros vízben alaposan kezet mosnak, még
mielőtt a szülő nők sebeihez érnek, akkor a
gyermekágyi láznak nevezett és sebfertőzéssel azonos tünetekkel jellemezhető, halálos
betegség aránya a szülő nők között 30%-ról
0,3%-ra, azaz közel századrészére csökkenthető. Azonban ha Semmelweis igazát a korabeli orvosok elfogadták volna, akkor ez
egyben annak a beismerését jelentette volna,
hogy ők tévúton járnak, és azt is jelentette
volna, hogy saját kezűleg fertőzték meg hullaméreggel az édesanyákat. Ez sajnos a korabeli orvos-tudósok számára elképzelhetetlen
gondolat volt, hiszen gyakorlatilag gyilko-

„A Semmelweis-reflex nem a szó tudományos (fiziológiai) értelmében vett reflex. Az
elsősorban angolszász nyelvterületen elterjedt kifejezés egy sajátos reflexszerű (automatikus) emberi magatartást jelöl, melynek
lényege az új információ elutasítása rögzült
normák, hiedelmek vagy paradigmák miatt.
Nevét Semmelweis Ignácról kapta, akinek
tudományos és magánéleti sorsa a kortársak
elutasítása miatt tragédiába torkollott…”
(https://hu.wikipedia.org/wiki/Semmelweisreflex)
Csörgő Tamás fizikus, az Európai Akadémia tagja a BGL 2017 konferencián tartott
előadása alkalmából a Semmelweis-reflex
jellemzőit a következő módon foglalta össze
olvasóink számára.
„A Semmelweis-reflex egy nem fiziológiai
értelemben működő, de reflexszerű, automatikus emberi magatartás. Az S-reflex olyan új
információk, tények feltárásán alapul, melyek
nem illeszthetőek be az adott korban általánosan elfogadott tudományos világképbe. Az
eredmény vagy felfedezés tudományos értelemben (például statisztikailag) bizonyított, a
bizonyításra törekvő, az esetleges bizonyítási
hiányosságok pótlására törekvő kreatív,
progresszív kutatók által. Az új eredményt
azonban automatikusan, azaz érdemi vizsgálat nélkül elutasítják az ortodoxiát képviselő
kutatók, rögzült normáik, hiedelmeik, paradigmáik alapján. Az S-reflexre jellemzően az
ortodox, de hatalmi pozícióban lévő kutatók
elutasítják a bizonyításra törekvő kutatók leg-

Egy 2006-os felvétel, kedves emlékű Kiss Elemér professzor halálos ágyán. Jobbról balra: Weszely Tibor, Csegzi
Sándor, Lovas István, Toró Tibor, Kiss Elemér, OGR, Kiss Ágnes, áll Molnár Emil.

sokká minősítette volna az úriembernek tartott orvosokat. Semmelweis új, radikálisan
egyszerű eljárásának, a kézmosásnak a bevezetése helyett működésbe lépett a Semmelweis-reflex:
kinevették,
kigúnyolták,
fenyegették, kirúgták, majd elmegyógyintézetbe zárták, és ott alaposan meg is verték
Semmelweis Ignácot, aki a halotti anyakönyvének tanúsága szerint ebből a verésből származó sebfertőzésben, szepszisben halt meg:
ugyanabban a betegségben, aminek megelőzéséért egész élete során küzdött.
A Semmelweis-reflexnek kiterjedt irodalma van, főleg az angolszász világban.
Noha Semmelweis Ignác magyar orvosprofesszor volt, a Semmelweis-reflex vagy Sreflex a magyar szakirodalomban szinte
ismeretlen fogalom. Ezt a kifejezést azonban
a Wikipédia indexeli, és a következő formában értelmezi:

kisebb segítségnyújtási kérését is. A kreatív,
bizonyításra törekvő, új ötleteket kidolgozó
kutatókkal szemben az ortodoxiát képviselő,
a kialakult erőviszonyokat megőrizni kívánó
kutatók a hivatalos eljárási rendet, az előírásokat és a procedúrákat hangsúlyozzák. Automatikusan, tehát szinte gondolkodás nélkül
kinevetik és kigúnyolják, megfenyegetik az új
eredmény felfedezőjét, anyagi hátrányát
okozzák, kiteszik állásából, bántalmazzák,
majd fizikailag is a vesztét, halálát okozzák.”
Csörgő Tamás előadásában felvetette, hogy
az ismert példák alapján a Semmelweis-reflex egyik tünete bizonyára a szegényes, méltatlan temetés, majd a felfedezés
jelentőségének széles körű felismerése és elismertetése után a méltó és díszes, posztumusz újratemetés is. A jelenség lényege
magyar nyelven is ismert: »A felfedezés megelőzte a korát«.

A Semmelweis-reflex minden jellemző tulajdonsága szemléletesen illik Bolyai János
nem-euklideszi geometria felfedezésének tudományos fogadtatására és Bolyai János életére is. Ezért a Semmelweis-reflex létezését
és a jelenséget jellemző kritériumokat a szélesebb közvélemény figyelmébe ajánljuk, hiszen jól ismert, és számos példa által
igazolható tény az, hogy a Semmelweis-reflex napjainkban is működik, kortól függetlenül. Ezért is érdemes törekedni az
elkerülésére, melynek legfontosabb módja
annak elismerése, hogy a Semmelweis-reflex
létezik mint automatikusan kiváltható emberi
magatartás. Elkerülésében nagy segítséget jelent annak a belátása, hogy mai tudásunk jelentős része 100 évvel ezelőtt teljesen
ismeretlen volt, ezért várhatóan 100 év múlva
mindaz, amit ma tudunk, szintén csak kis töredéke lesz majd az emberi tudásnak. Tehát
nem tudhatjuk, hogy egy új megfigyelés milyen messzire vezet, de feltételezhetjük, hogy
mindaz, ami számunkra jelenleg ismeretlen,
de megismerhető, jóval nagyobb és gazdagabb világot jelent, mint a már eddig feltárt
és számunkra ismertnek tekintett világ. Ez
azonban már messzire vezet, és egy másik
előadás témája is lehetne.
Természetesen még nagyon sok érdekes
téma szerepelt a BGL 2017-es konferencián,
az érdeklődők figyelmébe ajánljuk a BGL
2017
konferencia
honlapját:
https:
//indico.cern.ch/e/bgl17/
Kiemelnénk, hogy a BGL nemzetközi tudományos konferenciasorozat jubileumi, 10.
ülésszakának befejező előadásai tudományos
ismeretterjesztéssel foglalkoztak. Többek között gyöngyösi és egri középiskolai tanárok
tartottak előadást a gyöngyösi Berze Nagy
János Gimnáziumból induló Magyar TÖK
Mozgalomról, vagyis a Magyar Természettudományos Önképzőköri Mozgalomról. Berkes-Sinka Márta tanárnő (Eger, Dobó István
Gimnázium) a DobóTÖK 2016/17-es tanévben végzett munkájáról számolt be. Kissné
Császár Erzsébet tanárnő (Gyöngyös, Berze
Nagy János Gimnázium, BerzeTÖK) pedig
előadásában alapos statisztikai kutatásokat
végezve áttekintette a BerzeTÖK működésének első évtizedét. Figyelemre méltó, hogy a
Magyar TÖK Mozgalom nem pénzen, hanem
szellemi erőink összefogásán alapul. Említésre méltó az is, hogy az 1557-ben alapított
marosvásárhelyi református kollégiumban
évtizedekig működött a Mentovich Ferenc
Önképzőkör. Vályi Gyula és Vályi Gábor is
kiemelkedő munkát végeztek az önképzőkör
keretében. Veszprémben, a híres Lovassy
Gimnáziumban ma is Mentovich Ferenc
nevét viseli az ottani önképzőkör. A TÖK
Mozgalom keretében tenni tudunk azért,
hogy a magyar természettudományos oktatás
visszanyerje régi nagy hírét, és azért is, hogy
a szellem és az értelem napvilága minél több
diák, minél több ember szemében ragyoghasson. A jubileumi, 10. Bolyai–Gauss–Lobacsevszkij-konferencián összefoglalt több
mint 10 éves tapasztalat szerint eredményes,
szerencsés és hatékony formája a természettudományos önképzőkörök, TÖK-ök alulról
szerveződő, önkéntes létrehozása diákjaink
számára. A TÖK – a tapasztalatok szerint –
igen jó dolog. Például lehetőséget biztosíthat
példaképeink, Bolyai János és Farkas, valamint Semmelweis Ignác életének megismerésére, a Semmelweis-reflex tárgyalásával
pedig diákjainkat felkészíthetjük az életre,
azaz a kiváló tudományos eredmények elérésével szinte automatikusan együtt járó nehézségekre is.
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A természet kalendáriuma (CCLXX.)

Kiss Székely Zoltán

Szeptember. A régi római naptárban a hetedik hónap volt („septem” = hét), s ezt a
nevét megtartotta akkor is, amikor már a kilencedikké lépett hátra. A rómaiak az ógörögöktől vették át a hetes szám (hepta) nevét.
Ez a „hepo” igéből eredt, amelynek jelentése:
„ujjal rámutatva követni, üldözni valakit”.
Amikor ugyanis még az ujjakkal való számlálás dívott, az ógörögök az egyet a bal kéz
hüvelykénél kezdték, ötös volt a bal kéz kisujja; a jobb kéz hüvelyke volt a hatos szám, s
így a jobb kéz mutatóujja lett a hetes. Ezzel a
mutatóujjal, a heptával, lehetett valakit megigézni, rámutatva őt követni, üldözni.
Szeptembert repülő, nevető ifjú személyesítette meg, bíbor ruhában, fején köleskoszorúval. Jobbjában mérleggel, a hónap jelével,
baljában szőlővel és más gyümölccsel teli bőségszaru. Az ifjút szőlő koszorúzta Ceres is
helyettesítheti. A bíbor ruha – Cesare Ripa
magyarázata szerint – a „királyi” hónapnak
járó viselet. E címet pedig azért kapta, mert
bőkezűbb, mint társai.
A hónap régi magyar nevei: Mérleg hava,
Szent Mihály hava.
Dsida Jenő Kalendárium szonettekben
versciklusából Szeptember havához érkezve
Egy angyal dicsérete című versének soraival
járom a selyemhab koszorúzta tájat:

S való világunk pompás berkein
áldja a percet, mely idesodorta.
Mellén: selyemhab. Vállán: hermelin.

Nyár végi béke. Ősz járkál haraszttenger
mély aranyában az Istenszéke alatt. S mint letépett sebtapasz alól kibuggyanó vér bíbora,
pöttyözik az avart az első juharlevelek. Valahol a Nyárád mentén édesülő izabellaszőlő
szemenként engedi el gerezdjét. Szemenként
szedem össze szeptember első hetének néhány természettudomány-történeti évfordulóját.
38 éve, 1979. szeptember elsején a Pioneer-11 űrhajó elsőként érte el a Szaturnuszt.
41 éve, 1976. szeptember 3-án szállt le a
Viking-2 űrszonda a Marson, és elkészítette
az első közeli színes felvételeket a bolygó felszínéről.
90 éve, 1927. szeptember 5-én Tihanyban
avatták fel az első magyarországi, kizárólag
tudományos célokat szolgáló Biológiai Kutatóintézetet. Az intézmény mai hírnevét
számtalan Erdélyből elszármazott tudós is
öregbítette, az egykori enyedi tanítóképző
természetrajztanárától, a limnológus Sebestyén Olgától egészen ifj. Szabó T. Attiláig.
A tihanyi kutatóközpont 1982-ben vette fel a
Balatoni Limnológiai Kutatóintézet nevet.
115 éve, 1902. szeptember 5-én halt meg
Rudolf Virchow német orvos, antropológus,
biológus, paleontológus, régész, a sejtkórtan
(…) Csak gyönge nő. Ruhája oly szegény. elméletének kidolgozója: a betegségeket a
sejtek rendellenes változásaira vezette vissza.
Szelt
Óriási szerepe volt ennek, hiszen ez indította
kenyere száraz. Életem határán
el a sejtek működését befolyásoló gyógyszehalkan legel: kis gyapjas, tiszta bárány.
res kezelés kutatását és a kóros alaki elváltoAz ágya deszka: durva és fűrészelt.
zások beható tanulmányozását.
215 éve, 1802. szeptember 6-án halt MaÁm egy napon kitárul majd a porta,
rosvásárhelyt meg a kibédi születésű Mátyus
elhagyja őt a földi, kerge kín,
István orvos, kémikus, balneológus. Orvosi
áldja a percet, mely idesodorta.
oklevelét Utrechtben szerezte. Göttingenben,

Ősz járkál a mély aranyban, a sebkötőit is letépi halkan, s csorogni kezd a vére bíbora

Budapesti mozaikok (III.)

Nyárvég – Nyárádszentlászló egén békésen legel a Bekecs feletti felhőnyájból elcsatangolt kis gyapjas felhőbárány

Marburgban és Bécsben folytatott orvosi gyakorlatot. 1757-ben tért haza, s Marosszék főorvosa lett. Fő műve a táplálkozástudomány
és élelmiszer-higiénia, a környezettan kérdéseit tárgyaló, hatkötetes Diaetetika, azaz a jó
egészség megtartásának módját fundámentomosan eléadó könyv. Megállapításai a mai
napig érvényesek. De foglalkozott testedzéssel, testneveléssel, munkaegészségtannal, ásványvizek elemzésével, balneológiával is. Az
úttörők bátorságával és türelmetlenségével
volt az egyetemes műveltség birtokosa.
Művei, könyvtára, nyomdája bizonyítják ezt,
melyeket, házával együtt, mind nevelő iskolájára, a marosvásárhelyi kollégiumra hagyta.
495 éve, 1522. szeptember 6-án néhány
túlélővel megérkezett Spanyolország San
Lucar de Barrameda kikötőjébe a világ első
körülhajózásából a Victoria 18 főnyi legénységével. De Fernando Magellán nélkül, ő a
Fülöp-szigeteken halt meg, a bennszülöttekkel vívott harc közben. Ez volt az első közvetlen bizonyíték Földünk gömbölyűségéről.

Hogy aztán a búcsúzó tücsökszó zenéjére
megkezdődjön a csillagok népvándorlása az
égen, mint Csoóri Sándor Szeptemberi rézkarcában:
Csillagok népvándorlása az égen,
itt lenn tücsökszó, búcsúzás.
Arcunk földre hull szilvakéken,
fűvel és éjszakával elkeveredik.

Az utak most hosszabbodnak meg,
most lesznek újra veszélyesek;
fecske-siklású nők s szelek
a pusztulást hagyják emlékbe itt.

Kisiskolás koromban olyan titokzatos
őszök voltak. Titokteljes illattal kezdődött
A nőnemű nyár után valami
még szeptemberben. (…) iskolakezdés előtt,
férfias jön: dombok szikár magánya,
az utolsó nyári héten egyszer csak minden
lerogyó kékség, fák romhalmai
megmagyarázhatatlanul, édesen szomorúvá
és pillantások balta-korszaka,
érezkedett bennem. Emlékszem, hogy ez többször így volt, s egyre világosabban tájékozódmely mindent széthasít. Én tisztelem
tam illathoz hasonló, a légben szálló és
e romlást, rombolást, mert nem lesz
láthatatlan áramlataiban. Igen, mert az illasoha megrendítőbb ellenfelem:
toknak nem kis szerep jutott ebben. Ahogy
átváltozásom szörnyeit mutatja;
másnak abszolút hallása vagy tökéletes
egyensúlyérzéke van, én úgy vagyok az illaa halált, s ellentétként mindjárt a
tokkal. Mivel szerintem az illatoknak is vanbirsek dacát, a bor vad robbanásait
nak emlékei, évtizedek múltán is elhullt
s egy újjászülető száj nyílását, amint
részletek, elhomályosult, jelentéktelen esték
sebet harap a kényes napsugárra.
és emléktöredékek pontos felidézője egy váratlanul utamba kerülő illat – veszem kölcsön
Maradok rianó fények nyalta szikár vonalú
a szót Lászlóffy Aladár Papírrepülőjéből. – szeptemberi dombok birsérlelő fanyar magáÉs mikor tíz-tizenkét éves voltam, úgy emlék- nyában, kiváló tisztelettel.
szem, mindez már felismeréssé vált. Szeptember hatodika délutánját, történetesen borús
Kelt 2017. Mérleg havának első napján

ezer forintos jegyár a teljes napra szólt, du. 1 órától este 8ig maradhattunk. Ezalatt ebédelni is lehetett, a játszóház falatozójában ugyanis a német márkájú üdítők, kávék mellett
különféle gyerekmenük is kaphatók. Ami a felszereltséget
illeti, a klasszikus játszóház és a vidámpark kellékei alkotnak
itt színes kavalkádot. A megannyi csúszda mellett felfújható
Nagy Székely Ildikó
buborékhegy, száját minden felemelkedésnél összecsukó, a
A gyermekbarát főváros – így becéztem magamban még gyereknépet mindig csak majdnem elnyelő krokodil, mászóhetekkel hazatérésünk után is Budapestet. Nem kimondottan torony, mászófal, zsetonnal működő elektromos kisautó, kaazért (bár azért is) éreztem helyénvalónak ezt a minősítést, landpálya, bungee jumping és természetesen trambulin is
mert ott-tartózkodásunk alatt egyetlen utcagyerekkel sem ta- van, de a különféle izgalmas egy-, illetve kétkerekű járgányok sem hiányoznak. A legkisebbek
lálkoztunk – felnőtt koldussal, metrólakóA magyar főváros nyári arcát kör- a babaszobában szórakozhatnak, a naval annál többel –, hanem a fiatal
korosztályoknak szóló létesítmények, vonalazza, színeket, hangulatokat gyobbak a felsoroltak mellett rongyterek interaktivitása, színes derűje miatt. villant fel rövid sorozatunk. A teljes- labdával focizhatnak, műanyag
Mind közül az Elevenpark játszóház ség igénye nélkül vonultat fel pillana- golyókkal lövöldözhetnek, a felnőttek
tokat
a
júliusi
Budapesről, pedig, ha megunták az óriáspárnákon
nyerte el leginkább a tetszésem.
„Eleven, épp ahogy szeretem, biciklim mindössze annyit, amennyit egy egy- való sziesztázást, szintén kipróbálhattekerem…” – tér vissza fülembe a kedves hetes kirándulás során láthatatlan él- ják a trambulinozást vagy buborékgyűjthet,
és hegymászást.
Bár
időnként
dal, amely pár nappal az utazás előtt bu- ménybőröndjébe
kimondottan felnőtteknek is szervezdapesti virtuális kalandozásomon készte- hazacipelhet az utazó.
nek itt csapatépítő programokat, a gyetett
megállásra.
Magyarország
legnagyobb beltéri játszótere két helyszínen, a Hengerma- rekbulikban is jól megfér egymás mellett minden korosztály.
lom utcai Új Buda Centerben, illetve a Váci úti Reno udvar- Számomra ez jelentette a legnagyobb meglepetést. Az a fajta
ban várja a kikapcsolódni vágyó gyermekeket és felnőtt mentalitás, hogy a játszóházba nem lepakoljuk a gyereket,
kísérőiket. Mi az utóbbi helyszínen töltöttünk el egy dél- hanem együtt szórakozunk vele. Mintha a falakra festett, barátságos oroszlán ébresztette volna fel minden betérőben a
utánt.
Már a belépéskor érzékelhettük azt a közvetlenséget, ked- játékos kedvet. A legkellemesebb tapasztalat mégis az volt
vességet, amellyel a játszóház munkatársai az érkezőket fo- számomra, amikor együtt láttam szórakozni, barátkozni a
gadják. (Kimondottan jólesett a tegezés, amelyet csak pár néger apróságot az ázsiaival, a budapesti kiskamaszt az erbudapesti nap után kezdtem megszokni, viszonozni.) Az is délyivel. Jó lenne mindig, mindenhol ilyen „elevenen” élni,
meglepett, hogy itt nem órákban mérték a szórakozást, a pár örülni mindennek, ami – ha csak pár órára is – összeköt.

A krokodil „zsákmányai”

volt, olyan megértő bólogatással fogadtam,
mint a zeneértő, aki, ha kell, előre eldúdolja
a következő akkordot: pa-pam-pam, most jön
az a délután öt és hat között az utcákat enyhén betöltő kerti füstszag; ha pedig napos
volt, akkor az a Kristófék padlása-illatú
hiába-piros-azért-inkább-kék naplemente következik, s a füstszag csak szürkület után van
soron.
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650 éve alapították az első magyar egyetemet 375 éve született
Az intézmény létrejöttében kulcsszerepet játBoldog V. Orbán pápa hatszázötven éve,
Bethlen Miklós
1367. szeptember 1-jén hagyta jóvá szott Koppenbachi Vilmos pécsi püspök, ami az
Nagy Lajos királynak a pécsi egyetem intézmény székhelyének kiválasztásában is
erdélyi kancellár, emlékiratíró
alapításáról szóló oklevelét. A rövid egyértelműen megmutatkozott. Vilmos titkos
ideig fennálló első magyar egyetem létrejötte jelzi, hogy az akkori Magyar Királyságban éppúgy fel akarták karolni a
művelt emberfők képzésének ügyét,
mint bárhol másutt Európában.

Az első mai értelemben vett egyetemek a középkori Európában jöttek létre, a keresztény világban először Bologna, Párizs és Oxford
városában alapítottak universitast. Az akkori
jogrendben különleges státust kivívó intézmények számos privilégiummal és belső önkormányzattal is rendelkeztek. Az alsó szintű
képzést az úgynevezett „szabad művészetek” jelentették, ezután következhetett a teológiai, a
jogi vagy az orvostudományi kar valamelyikének látogatása.
A 14. századtól kezdve Magyarországon is
megfigyelhető volt az a királyi törekvés, hogy
az állami és egyházi élet szervezéséhez, működtetéséhez magas szinten képezzenek szakembereket. Ezt egyrészt úgy próbálták elérni, hogy a
tehetséges ifjakat külföldi egyetemekre küldték
tanulni, másrészt az uralkodók – Nagy Lajos,
Luxemburgi Zsigmond, Hunyadi Mátyás –
egyetemalapítással is próbálkoztak.
A pécsi egyetem (studium generale) 1367-es
megnyitása a térségben tapasztalható egyetemalapítási hullámba illeszkedett: az intézmény
felállítása a prágai (1348), a krakkói (1364) és a
bécsi (1365) egyetem alapítását követte. Ezek
az universitasok pápai és királyi alapító- és adománylevelekkel megtámogatott oktatási intézmények
voltak,
ahol
latin
nyelven
ismerkedhettek meg a tudományok „egyetemességével” a diákok.
Mindegyik egyetem létrejöttét hosszas levélváltások és követjárások előzték meg, az akkoriban franciaországi, avignoni fogságban
székelő pápa ugyanis körültekintően meg akart
győződni arról, hogy a helyszínül választott városok valóban megfelelnek-e a kívánt feltételeknek. Ehhez figyelembe vették az egyházi
méltóságok állásfoglalását éppúgy, mint a király
és a város által a tanárok és diákok számára felajánlott privilégiumok körét.
Egy ilyen eljárás eredményeként adta ki V.
Orbán pápa 1367. szeptember 1-jén Viterbóban
a pécsi egyetem alapító oklevelét. A csak másolatban ránk
maradt dokumentumban kifejezte abbéli óhaját, hogy Magyarországon az egyetem
felállításával „a hit maga is
terjedjen, a tanulatlanok okuljanak, szolgálják az egyenlőséget, a törvénykezés rendje
erősödjön, és ily módon az értelem is növekedjen”. Az
egyetemen az alapozó fakultás mellett jogi és orvosi kar
kezdhette meg működését, a
teológiai fakultás beindítását
ugyanis – Krakkóhoz és
Bécshez hasonlóan – a Szentszék nem engedélyezte.

kancellárként és kápolnaispánként nemcsak az
oklevelek kiadását, hanem a diplomáciát is irányította, következésképpen pontosan a tudatában volt a magyarországi egyetemalapítással
járó előnyöknek. A pécsi studium generale a padovai egyetem felépítését vette át. Élén a mindenkori püspök állt kancellárként. Az ő kezében
összpontosult a hatalom, ő gyakorolt joghatóságot a diákok és a professzorok felett, s ugyancsak ő kormányozta az intézményt. A Pécsett
tanuló diákokról csupán töredékes értesülések
állnak rendelkezésre, mert az egyetem anyakönyve nem maradt meg. A régészeti leletek valószínűsítik, hogy az egyetem épülete a pécsi
püspökvárhoz kapcsolódott, és ott volt a diákok
szállása is, mintegy 70 kisebb helyiség.
Vilmos püspök 1374-ben, illetve Nagy Lajos
király 1382-ben bekövetkezett halálát követően
a pécsi egyetem hanyatlásnak indult, főként miután legtekintélyesebb, kimagaslóan honorált
professzora, a bolognai Galvano Bettini visszament Itáliába. Vélhetőleg az 1390-es években
szűnt meg az intézmény, amely az óbudai egyetem alapításának idején (1395) már valószínűleg
nem működött.
Pécs városának később, a 18. század közepétől hosszabb-rövidebb megszakítással volt felsőoktatási intézménye. A trianoni döntés után,
1921-ben ide települt a pozsonyi Erzsébet Tudományegyetem, amely 1923-ban nyílt meg,
majd 1948-ban tanárképző karral egészült ki, és
1982-től a Janus Pannonius Tudományegyetem
nevet viselte. 2000. január 1-jén a Janus Pannonius Tudományegyetem, a Pécsi Orvostudományi Egyetem és a szekszárdi Illyés Gyula
Pedagógiai Főiskola egyesülésével megalakult
a Pécsi Tudományegyetem, amely jelenleg már
tíz karral működik.
A huszadik század második felének széttagolt
pécsi felsőoktatási intézményrendszeréből kialakult egyetem idén emléküléssel, kiállítással,
konferenciákkal ünnepli jogelődjének évfordulóját. 2017-től szeptember első napja a magyar
felsőoktatás napja, a pécsi egyetemalapítás emléknapja, így a magyar tudomány eredményei és
a magyar felsőoktatás nemzeti örökséggé válnak. (MTI)

Fiatalok a Szaturnusz gyűrűi

Viszonylag fiatalok, mindössze talán
100 millió évesek lehetnek a Szaturnusz gyűrűi – közölték előzetes eredményeiket a kutatók a nagy fináléjára
készülő Cassini űrszonda adatainak
elemzése alapján.

Az amerikai űrkutatási hivatal (NASA)
szondája a tervek szerint már csak kétszer
halad át a gyűrűk belső pereme és a planéta
között, mielőtt szeptember 15-én a Szaturnuszba csapódik – írta a BBC News.
A küldetés vezetői azért választották a
szonda megsemmisítésének ezt a módját,
hogy a Szaturnusz holdrendszerét még véletlenül se tegyék ki emberi eredetű szennyezésnek. Amennyiben ugyanis a szonda műszereit
egyszerűen csak kikapcsolják, akkor előfordulhat, hogy az akkor már kontrollálhatatlan
pályán mozgó szonda valamelyik holdra
zuhan és földi eredetű szennyezést szállít
oda. Az elmúlt hónapokban a szonda minden
korábbinál jobban megközelítette a Szaturnuszt: minden keringése során a gyűrűk belső
pereme és a Szaturnusz között halad át, aminek köszönhetően egészen közelről tudja tanulmányozni a bolygót és a legbelső
gyűrűket is, egyedülálló információkkal szolgálva a kutatóknak erről az ismeretlen régióról.
A kutatók az űrszonda által szolgáltatott
adatok alapján próbálják megállapítani a gyű-

rűk tömegét, amelynek ismerete segíthet azok
korának meghatározásában.
Minél masszívabbak a gyűrűk, valószínűleg annál idősebbek. A tudósok egy része úgy
véli, hogy a Szaturnusszal együtt alakulhattak
ki 4,6 milliárd évvel ezelőtt. Ahhoz, hogy ellenálljanak a különböző behatásoknak, például az apró meteoritokkal való
ütközéseknek, hatalmas tömegűeknek kellene lenniük. A jelek szerint azonban épp ellenkező a helyzet, és a tömegük kevesebb,
mint azt korábban becsülték.
Amennyiben ez bebizonyosodik, az azt jelentené, hogy a gyűrűk valójában olyan égitestek maradványai, amelyek szétszúzódtak
a Szaturnusz körül a közelmúltban. A Cassini-projekt egyik kutatója, Linda Spilker
szerint ha a gyűrűk fiatalok, akkor valószínűleg egy üstökös, egy kentaurtípusú objektum
– jeges, üstökösszerű égitest –, de az is lehet,
hogy egy hold „merészkedett” túlságosan
közel a Szaturnuszhoz, amelynek gravitációs
mezeje összezúzta az objektumot, és annak
megmaradt darabjai gyűrűvé olvadtak össze
a planéta körül. Hozzátette: „az is lehet, hogy
ez többször is megtörtént. Lehet, hogy a gyűrűkben látott eltérések a szétzúzódott égitestek különbözőségéből fakadnak”.
„Úgy véljük, hogy a gyűrűk nagyjából 100
millió évesek lehetnek, ami viszonylag fiatalnak számít a Naprendszer korához viszo-

Háromszázhetvenöt éve, 1642.
szeptember 1-jén született Kisbúnon (ma Boiu, Románia) gróf Bethlen Miklós emlékiratíró, erdélyi
kancellár.

Apja Bethlen János történetíró, erdélyi
kancellár, anyja a polgári származású Váradi Borbála volt. Nagy gonddal taníttatták, nevelője volt többek között az
enciklopédista, teológus és pedagógus
Apáczai Csere János is. 1661-től Németországban és Hollandiában, a heidelbergi,
az utrechti és a leideni egyetemen tanult
történelmet, filozófiát, teológiát, irodalmat és építészetet. 1663 végén Angliába
ment, 1664 első felét Párizsban töltötte,
itt rábízták XIV. Lajos francia király
Apafi Mihály erdélyi fejedelemnek címzett levelét. 1664 novemberében részt vett
a költő és hadvezér Zrínyi Miklós halálával végződő vadászaton, amelynek körülményeit az ő visszaemlékezéséből ismeri
az utókor. Ezt követően Velencébe, majd
Bécsbe ment.
Végleges hazatérte után Udvarhelyszék
főkapitányaként bethlenszentmiklósi birtokán élt. 1668-73 között – főleg velencei
benyomásai alapján – maga tervezte kastélyt építtetett, ami az erdélyi reneszánsz
építészet egyik kiemelkedő darabja. Bekapcsolódott az erdélyi politikai életbe,
1676-ban részt vett az Apafi Mihály elleni, Béldi Pál vezette főúri összeesküvésben, ezért letartóztatták és csaknem egy
évig tartották fogságban Fogaras várában.
Kiszabadulása után egyre fontosabb
szerepet játszott a közéletben: apja 1678ban bekövetkezett halála után a fejedelmi
tanács tagja lett, részt vett Thököly 1681es és 1682-es, a Felvidék elfoglalását
eredményező hadjáratában, utóbbiban
már generálisként. Később a partiumi Kővárvidék főkapitányává s Máramaros vármegye főispánjává nevezték ki.
A török kiűzése megpecsételte az önálló Erdélyi Fejedelemség sorsát. Az
1681-től uralkodó utolsó fejedelem, II.
Apafi Mihály már csak névleges hatalmat
gyakorolt, a császári seregek 1687-ben lényegében megszállták Erdélyt, amely a
balázsfalvi egyezmény értelmében a
Habsburgok fennhatósága alá került.
Bethlen 1688-ban röpiratot készített Moribunda Transylvania címmel, ebben javasolta I. Lipót császárnak, hogy Erdély
saját törvényei alapján belső autonómiát
élvezhessen. 1690-ben, miután a császári
seregek a zernyesti csatában vereséget
szenvedtek Thökölytől, az erdélyi rendek
őt küldték Bécsbe, hogy tárgyaljon a szorult helyzetbe került Habsburgokkal. Így
született meg a Diploma Leopoldinum, az
I. Lipót császár által 1690. október 16-án
kiadott rendelet, amely rendezte Erdély
politikai jogállását, lényegében meg-

nyítva” – mondta a szakember, hangsúlyozva, hogy még csupán néhány napja elemzik az új adatokat, ezért sok a bizonytalanság.
A kutatók izgatottan néznek elébe a miszszió utolsó napjainak. A Cassini szeptember
14-én fogja elkészíteni az utolsó képeket,
egyebek között a Titan és az Enceladus holdakról, a Szaturnusz északi féltekéjén lévő hatszögletű légköri
képződményről, és a gyűrűkbe ágyazott Peggy nevű objektumról. A
szondát ezután felkészítik a becsapódásra, ami azt jelenti, hogy azokat a
műszereket helyezik előtérbe, amelyek légköri adatokat tudnak gyűjteni.
A Cassini elolvad és szétzúzódik,
ahogy több mint 120 ezer kilométeres óránkénti sebességgel alámerül a
bolygó légkörébe. A földi irányítók
akkor fogják tudni, hogy a szonda
megsemmisült, ha a földi antennák
elveszítik vele a rádiókapcsolatot,
ami várhatóan szeptember 15-én,
magyar idő szerint 13 óra 54 perckor
fog bekövetkezni.
A Cassini eredetileg négyévesre
tervezett küldetését már kétszer
meghosszabbították. A Szaturnusz
vizsgálatára tervezett Cassini-Huygens-űrszondát 1997. október 15-én
indították. Az anyaszonda, a Cassini
feladata az volt, hogy a Szaturnusz
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hagyva belső önállóságát. A hitlevelet
december 4-én a fogarasi országgyűlés is
jóváhagyta, s majd százötven évig ennek
előírásai alapján intézték Erdély belügyeit.
1691-ben Erdély kancellárjává választották a fogarasi országgyűlésen, a tisztséget 1704-ig töltötte be Bánffy György
gubernátor mellett, 1696-ban gróffá nevezte ki I. Lipót. 1701-ig többször tárgyalt
Bécsben, minden erejével küzdött a Habsburgok abszolutista, az alkotmányos keretek megszüntetését célzó törekvései ellen.
A Rákóczi-szabadságharc kitörése
után, 1704 áprilisában megírta az Erdély
független fejedelemséggé alakítását szorgalmazó Columba Noe cum ramo olivae
sive (Olajágat viselő Noé galambja) című
röpiratát. Ez véget vetett politikai pályafutásának: a tervezet Jean Rabutin, Erdély
császári generálisa kezébe került, aki azt
a Habsburg-uralom elleni lázadásként
ítélte meg. Bethlent 1704. május 5-én
kancellári tisztségéből eltávolították,
majd letartóztatták, perbe fogták, és miután vétkesnek találták felségsértés bűnében, halálra ítélték. Az ítéletet Bécsbe
terjesztették fel megerősítés végett, ezalatt 1708-ig Nagyszebenben, majd Bécsben raboskodott. 1712 februárjában az
eredeti vád alól felmentették, de az államrendre veszélyesnek nyilvánították, így
nem térhetett haza.
Bethlen Miklós kora fiatalságától sokat
és egyforma könnyedséggel írt latinul és
magyarul, beszélt, fogalmazott németül és
franciául, olaszul és hollandul, valamelyest angolul is. Jártas lévén a kálvinista
teológiai irodalomban és bibliamagyarázatokban, megértette a görög és héber
szövegeket is.
Még ifjan, első fogsága idején írta Önéletírása „Elöljáró beszédét”, e filozófiai
traktátus a kor műveltségének minden
jegyét magán viseli, közérthető nyelven
fogalmazva. Második fogságában, 1708ban fejezte be Imádságoskönyvét, amelyben az imákon kívül saját gondolatait írta
le, elpanaszolta családja, Erdély és az ország sorsát. Írói hírnevét nagy terjedelmű,
1710-ben befejezett Önéletírásával szerezte, amely nemcsak irodalmi értékű, de
felbecsülhetetlen történelmi forrás is, enciklopédiája a 17. század második felének
és a 18. század elejének. Ez egyben az
első magyar nyelvű mű, amelynek szerzője saját személyét pszichológiai módszerrel ábrázolja. Ugyancsak bécsi
fogságában írta meg latin nyelvű élettörténetét Sudores et cruces Nicolai comitis
de Bethlen címmel.
1716. október 27-én Bécsben halt meg,
74 éves korában. Halálának 300. évfordulójának alkalmából 2016-ban emlékévet
szerveztek Magyarországon. (MTI)

körül keringve vizsgálja a bolygót, valamint
annak gyűrű- és holdrendszerét. A szondapáros 2004. július 1-jén állt pályára a Szaturnusz körül. A Huygens 2004. december 25-én
vált le az anyaszondáról, majd 2005. január
14-én sima leszállást végzett a Titan addig
teljesen ismeretlen felszínére. (MTI)

PÁLYÁZATI
SZELVÉNY
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Marosvásárhely, Forradalom u. 4. szám
Tel.: 0265/319-989 bazarbio@gmail.com www.biobazar.ro

Megfejtések az augusztus 25-i számból:

Klasszikus (Ikrek): Tribute
Skandi: Úgy ordít, hogy minden ügyemet
soron kívül elintézik, csak menjünk már el.

A Kobak
könyvesbolt
ajánlata

Kapható
Marosvásárhelyen,
Győzelem tér
18. szám,
valamint online,
a www.bookyard.ro
webáruházban
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VÍZSZINTES: 1. Guatemalai író, költő, az irodalmi díjat kapta meg. 9. Munka
(orosz). 10. London lakója. 11. Az orvosi díj svéd jutalmazottja (Ragnar Arthur). 16.
Előtag: milliomod rész. 18. Arrafele! 19. Balkezes. 20. Kellemetlen. 21. Testrész. 22.
Feszítőeszközt használ. 23. Szikladarab. 24. Tova. 25. Filozófus (Immanuel). 26. A szarka
farka! 27. Svájci város. 30. ... Bates, angol színész. 32. Győri sportklub. 34. Lengyel város.
36. Komputerbillentyű. 38. Togo fővárosa. 40. ... Berg, osztrák zeneszerző. 42. Zokog.
43. Népes ázsiai állam. 45. Régi török űrmérték. 46. Pókszerű állatka. 48. ... Miro, spanyol
festő. 49. Kelet. 51. Dolog, tárgy (latin). 52. Az orvosi díj egyik USA-beli jutalmazottja
(George). 53. Az orvosi díj másik USA-beli nyertese (Haldan Keffer). 54. Arab
férfinév.
FÜGGŐLEGES: 1. Csendesen matat! 2. Dublin népe. 3. Kaucsuk. 4. Északolasz
város. 5. Svéd férfinév. 6. A kánon lényege! 7. Inger része! 8. Délszláv férfinév. 12.
Szekérnyi teher. 13. Angol sörféle. 14. G. Bruno szülővárosa. 15. Határrag. 17. Észak-európai félsziget. 19. Ezt a díjat nem osztották ki. 20. Halit. 21. Sírdomb. 23. Mókás fickó.
25. Nagy szájú hordozható edény. 28. Az örök város. 29. Formál. 31. Ráskai ..., kódexmásoló apáca. 33. Laterális rész. 35. Megveszik az árut. 37. Zeneszerző (Ferenc). 39. Ősi indiai nyelv. 41. A lejt váltja. 44. Gyenge minőségű szőlőfajta. 45. Szaglószerv. 47.
Trombitahang. 49. Ómega és alfa. 50. Talán!
L.N.J.

A két rejtvény azonos számú meghatározásait keverve közöljük. A megjelölt
négyzetekbe kerülő betűket folyamatosan összeolvasva Rippl-Rónai József festő
egyik művének a címét kapjuk. Könnyítésül egy betűt előre beírtunk.

AZ AUGUSZTUSI ÉVFORDULÓK (2.)

című pályázat nyertesei:
GOMBOS ZOLTÁN, Marosvásárhely,
Szabadság u. 60. sz.
INCZE VICTOR, 545600 Dicsőszentmárton,
Frumoasa u. bl. D/12, ap. 10.
A pályázati rejtvény megfejtése:
ZEMPLÉNYI; BAEYER; MICHAEL FARADAY; PRÓNAY; BORROMINI; RÁDAY.
Kérjük a nyerteseket,
vegyék fel a kapcsolatot
Borbély Ernővel a 0742-828-647-es
telefonszámon.
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A megjelölt sorokban, oszlopokban szereplő helyes megfejtéseket szeptember 14ig 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.)
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PÁLYÁZATI REJTVÉNY

VÍZSZINTES: 1. Akadály – Homoktenger. 7. Kutya – Legvégén! 8. Tiltott dolog –
Bázis. 9. Történelmi kor – Órahang. 11. Halotti lakoma – Az alumínium és szén vegyjele.
12. Részlet – Kerek szám. 14. Római kettős – Mutatószó. 15. Zászló – Noé „kikötője”.
18. Orosz autómárka – Tuskót hasít. 19. Régi arany pénzérme – Kabin, kupé. 22. Izomkötő
szalag – Páratlan róna! 23. Brit R&B énekes (Henry O. A. Samuel) – Maros-parti város.
25. Kézzel jelez – Székesegyház. 27. Becézett Aranka – A kálium, a bór és a deutérium
vegyjele. 28. Adódik – Ruhatisztító eszköz. 30. Bála egynemű hangzói – Norvég és luxemburgi gépkocsijelzés. 31. Jézusi tanítvány – Ösztönöz, buzdít.
FÜGGŐLEGES: 1. Balkezes – Célba jut. 2. Spanyolországi sziget – Szökdécsel. 3.
Technikai atmoszféra – Kettőzve, egyik nagyszülő. 4. Hajófar – Épületszárny. 5. Kordé,
szekér – Újságra előfizet. 6. Görget – Választási lehetőség. 10. Korallzátony – Autókellék.
13. Halom – Manilakender. 16. Európai folyam – Konyhakerti növény. 17. Egyik földrész
– Sportszermárka. 20. Nagyszülő kedvence – Örömteli nap. 21. Napos … (Karácsony
Benő) – Szerelmi kaland. 24. Firenze folyója – Szalonnát főz. 26. Harap – Thaiföldi, francia és ománi autójelzés. 29. Néma dák! – Szintén, székelyesen.
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meghatározott időre

vegyipari technikust vagy vegyipari laboránst
alkalmaz
(termékfejlesztési igazgatóság)

FELADATOK:
– fiziko-kémiai vizsgálatok
– oldatkészítések
– a vizsgálatokhoz használt műszerek, laboreszközök kezelése
(spektrofotométer, titrálókészülék, denzitométer, pH-mérő stb.)
– az eljárási utasítások betartása, a vizsgálatok dokumentálása
AZ IDEÁLIS JELÖLT:
– vegyipari technikus minimális laborgyakorlattal
– vegyipari laboráns minimális laborgyakorlattal
ELŐNY:
– labortapasztalat
– gyógyszeripari tapasztalat

Az interjúra csak a feltételeket teljesítő személyeket hívjuk meg.
Kérjük, hogy szakmai önéletrajzát tartalmazó
pályázatát kísérőlevéllel 2017. szeptember 11-éig
szíveskedjék leadni a következő címre:
GEDEON RICHTER ROMÂNIA RT.,
Marosvásárhely, Cuza Vodă utca 99–105.,
tel.: 0265/237-820, fax: 0265/268-875,
e-mail: office@gedeon-richter.ro
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A hirdetési rovatban megjelent
közlemények, reklámok tartalmáért
a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

JÓKÍVÁNSÁG

Marosszentgyörgyre
HORVÁTH ROZÁLIÁNAK,
a szerető édesanyának,
feleségnek, nagymamának
sok
boldogságot,
egészséget
kíván
70.
születésnapja
alkalmából
férje,
Lajos,
unokái,
gyermekei és azok családja.
(3461)

ADÁSVÉTEL,
BÉRBEADÁS

ELADÓ a Tudor negyedben, csendes
helyen, a Prieteniei utcában 53 m2-es,
2 szobás, I. osztályú, IV/IV. emeleti
tömbházlakás: nagy terasz, kamra,
lomtár, felújított, bútorozott, lambéria
padló, termopán ablakok. Ára: 53.000
euró. Tel. 0755-974-314. (3409-I)
ELADÓ 3 szobás, 80 m2-es, földszinti
lakás a Rodniciei és a Livezeni út sarkán.
Tel.
00-45-287-46366,
e-mail:
dosap1@yahoo.com. (3363)
ELADÓ I. emeleti, 43 m2-es, kétszobás,
csempekályhás lakás a főtéren, felújításra
szorul. Ára 42.000 euró. Érdeklődni a
0745-330-565-ös telefonszámon. (3196)
SÜRGŐSEN vásárolok 2 vagy 3 szobás tömbházlakást Marosvásárhelyen. Azonnali fizetési lehetőség. Tel.
0755-309-832,
0744-645-348.
(3268-I)
ELADÓ Marosvásárhelyen 2 szobaösszkomfortos családi ház közel a
központhoz. Tel. 0745-563-433.
(3424-I)
ELADÓ ház Lőrincfalván. Tel. 0746895-558. (3382-I)
ELADÓ ház Holtmaroson, a központban:
3 szoba, konyha, fürdő, garázs, 17 ár,
alkudható áron. Tel. 0742-304-245,
0365/800-454. (2978)
ELADÓ ház Galambodon. Tel. 0265/261023. (2912)
ELADÓ ház Nyárádszeredában – Nyárád
utca 68. szám. Tel. 0756-630-249. (3184)

A CARDIO MED KFT. EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT a következőket
alkalmazza:
MENEDZSERASSZISZTENS,
ELŐKÖNYVELŐ/
KÖNYVELŐ, MARKETINGKÉPVISELŐ/ELADÁSI IGAZGATÓ. A román
nyelvű önéletrajzokat a contact@cardiomedtgm.ro e-mail-címre várjuk,
elküldési határidő 2017. szeptember 5-én 15 óra. Személyes
beszélgetésre csak a kiválasztott jelentkezőket hívjuk. (19267-I)
KIADÓ Marosvásárhelyen, a központban 2 szobás, összkomfortos
családi ház. Tel. 0723–570-520.
(HN-I)
ÉRTELMISÉGI nyugdíjas házaspár
kiadó garzont vagy egyszobás lakást
keres hosszú távra. Előnyben a November 7., a Kövesdomb és a Tudor
negyed. Tel. 0745-706-399. (-I)
SÜRGŐSEN bérbe vennék 2 vagy 3
szobás magánházat Marosvásárhelyen hosszú távra. Tel. 0755-309-832,
0744-645-348. (3268-I)
ELADÓ tizenkét hektár terület a Ditró
melletti Orotva falu felső határában,
aminek több mint fele erdő, s a többi
kaszáló. Napos, déli oldal, alkalmas
hétvégi ház építésére vagy állattartó
farm létesítésére. Érdeklődni az
alábbi telefonszámokon: 0365/432062, 0741-376-929. (3414-I)
VESZEK hibás színes tévét. Tel. 0742863-116. (3420)

ELADÓK kicsi és nagy koporsók, ajtó- és
ablakkeret, pálinkának való körte- és
szilvacefre (borhot). Kiadó három szoba,
csak nyugdíjasoknak. Érdeklődni naponta
10-18 óra között. Tel. 0265/213-678.
(3199)

ELADÓK új matracok 240 lejtől. Tel.
0744-438-594. (18998)

ELADÓK: szobabútor, leres kályha,
konyhabútor, hűtőszekrény, fagyasztó, új,
lábbal hajtható Monika varrógép. Tel.
0721-672-838. (3319)

ELADÓ univerzális (alma-, szőlő- és
krumpli-) daráló, 220 V-os motorral. Tel.
0754-547-698, 0365/440-460. (3322)
ELADÓ cserép bontásból. Tel. 0748-018453. (3328)

ELADÓK 3 hónapos fehér bichon
kiskutyák. Önállóan esznek, kutyatápot is.
Áruk alkudható. Tel. 0740-138-349.
(3380)

A híres, jövőbe látó KLARA gyógyító és javasasszony
segíteni tud Önnek abban, hogy élete jóra forduljon.
Kötéseket, átkokat old fel, kibékíti a szétesett családokat,
cégeket ment meg a csődtől, sikert visz a házhoz és
nyereségessé teszi
a vállalkozást, elűzi a
szerencsétlenséget, segít impotencia, alkoholizmus,
epilepszia, meddőség, depresszió, egyéb betegség
esetén, sikert hoz a szerelembe. Minden problémáját
megoldja, az eseteket diszkrécióval kezeli.
Köszönetnyilvánítások: a vásárhelyi Marina köszöni
Klarának, hogy férjét kigyógyította az alkoholizmusból;
Corina Bukarestben kétévi különélés után kibékült
kedvesével; Németországban Klaus ismét feleségével él,
és sikeres üzletember lett; Ferenc Olaszországban kigyógyult a depresszióból, 7
év után megnősült; Constantin Kolozsváron újra a családjával van; Cristian
Nagyváradon összeházasodhatott szerelmével; az amerikai George sikeres
vállalkozás tulajdonosa.
Hívják bizalommal, Klara asszony 100% garanciát vállal munkájáért.
Tel. 0755-270-381. (Fizetett hirdetés: mp.)

Az
egyetlen
elismert
jövendőmondó
és
javasasszony, MARGARETA-MIA Marosvásárhelyen tartózkodik.
Felold
bármilyen
kötést,
az
elváltakat,
szerelmeseket újra összehozza, gyógyítja az
alkoholizmust,
depressziót,
impotenciát,
csontfájást, segít stressz és vizsga esetén, sikert és
bőséget visz a házhoz, elűz minden átkot, rontást.
Ha ön úgy érzi, hogy nem sikerül semmi, nem érzi
jól magát, holott nincs semmi szervi baja, vagy nem
tud megházasodni, nem tud elé pénzre szert tenni,
pedig dolgozik, akkor ne habozzon, hívja
Margareta-Mia asszonyt, és ő segít, hogy megszabaduljon a problémától, ami
felemészti testi-lelki erejét.
Köszönetnyilvánítások:
András hálás Margareta-Mia asszonynak, mert az ő segítségével újból együtt
lehet kedvesével egy fájdalmas távollét után, és kigyógyult az alkoholizmusból.
Márta 39 éves koráig nem ment férjhez, de most Margareta-Mia asszony
megszabadította a kötéstől. Marius végtelenül hálás a javasasszonynak, mert
megmentette a cégét a csődtől. Mihoc az impotenciából gyógyult ki a
segítségével. Most együtt lehet kedvesével, és nagyon hálás neki. Gyöngyi
megszabadult a rontástól, így most már egészséges, nem küzd állandó
stresszállapottal.
Hívja bizalommal, 100%-ban megoldódik a problémája!
Tel. 0743-473-597, 0733-044-424. (Fizetett hirdetés: mp.)

ELADÓ

új,

elektromos

tolószék

fogyatékkal élők számára. Érdeklődni a
0740-851-209-es telefonszámon, keddi

és csütörtöki napokon 17-19 óra között.
(3399)

ELADÓ
AV-025
típusú
Triplex
masszázseszköz. Tel. 0265/411-915.
(3405)

ELADÓ vadonatúj gázkonvektor. Tel.
0265/223-868,
0751-396-325.
(3402-I)
TŰZIFA eladó. Tel. 0747-594-011. (3395)

TŰZIFA eladó. Tel. 0755-864-507. (3395)
ELADÓ tűzifa. Tel. 0749-837-290. (2879)
ELADÓ traumatológiai ágy, motoros,
emelhető, dönthető, kerekeken levő,
korláttal, fogódzóval, higiénikus matraccal. Tel. 0741-363-046. (-I)

ELADÓK cserepek bontásból, 20 banis
darabonkénti áron. Tel. 0747-974-242,
00-36-20-972-7779. (3421)

ELADÓK: 10 vedres cserefa cseber,
mustfokoló,

különböző

méretű

üvegkorsók. Tel. 0365/410-987. (3444)
ELADÓ

1310-es

Dacia

1985,

üzemképes, ITP 2018. Tel. 0770-170483. (3443)

ELVESZETT
ELVESZTETTEM Marius Şuveţiu névre

szóló

fogyatékossági

igazolványom.

Semmisnek nyilvánítom. (3442)

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 VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz tapasztalattal rendelkező: RECEPCIÓST, MEDENCEKARBANTARTÓ SZEMÉLYZETET, gyermekek számára ANIMÁTORT, PINCÉRT, SZOBALÁNYT. Tel.
0722-268-866. (60258)

A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes körű ellátást biztosít a segélyből (koporsó,
szállítás, balzsamozás, temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534. (18422)

CÉG 10% KEDVEZMÉNNYEL építkezési munkát vállal: háztetők készítését (Lindab cserépből) és javításokat, bádogosmunkát, cserépforgatást, bontást, belső-külső munkálatokat, kapuk, kerítések készítését,
szigetelést stb. Tel. 0747-634-747. (3189-I)

A marosvásárhelyi WESTJOBS CÉG TELEFONOS ÜGYFÉLSZOLGÁLATI (Call Center) MUNKATÁRSAT alkalmaz. Feladatkör: a beérkező és kimenő hívások kezelése, az ügyfelek pontos, szakszerű tájékoztatása, a tevékenységhez köthető adminisztrációs feladatok ellátása. Jelentkezz önéletrajzoddal:
cv@westjobs.eu (sz.-I)

NÉMETORSZÁGI gyermekpénz- és adó-visszaigénylés teljes körű ügyintézése. UNIONTAX, Predeal
utca 10. szám. Tel. 0773-372-571. (19221-I)

Értesz az emberek nyelvén? Szereted a kihívásokat? Gyere és légy a csapatunk része! A KOVÁCS
PÉKSÉG ELÁRUSÍTÓKAT alkalmaz. Munkádért cserébe megbecsülés, versenyképes juttatás, bónuszok
járnak. Ha kezdő vagy, mi kiképezünk. Várjuk önéletrajzodat a hr@kovacs.ro e-mail-címre, vagy érdeklődj
8-17 óra között ezen a telefonszámon: 0733-052-106. (60262-I)
A TORDAI CÉG alkalmaz hús- és hentesáruüzletébe ELADÓNŐT. Tel. 0744-681-130. (19259-I)

ALKALMAZUNK SZAKÁCSOT, SEGÉDSZAKÁCSOT, MOSOGATÓT, SZOBALÁNYT. Tel. 0745696-055. (19258-I)

BUCSINON TALÁLHATÓ VENDÉGHÁZBA GONDNOKOT keresünk. Családok előnyben. Fizetés:
2000-2500 lej. Tel. 0745-696-055. (19258-I)
MAGYARORSZÁGRA, PÉKSÜTEMÉNYGYÁRBA keresünk DOLGOZÓKAT azonnali kezdéssel. Jelentkezni a 0745-111-103-as telefonszámon. (19264-I)

ESKÜVŐIRUHA-SZALON középkorú, kedves, kommunikatív ELADÓNŐT keres. Feladata az ügyfelek
magas szintű kiszolgálása. Előnyt jelent az alapvető számítógépes ismeret, magyar és román nyelvű kommunikáció, varrónői készség. Fényképes önéletrajzokat várunk e-mailen: print.mures@yahoo.com, vagy
hívj minket a következő telefonszámon: 0752-309-086. (sz.-I)
NÉMETORSZÁGI MUNKÁRA B kategóriás jogosítvánnyal rendelkező SEGÉDMUNKÁST keresünk,
férj-feleség is jelentkezhet. Önállóan dolgozó ASZTALOS SZAKMUNKÁST keresünk évi kb. 6 hónap
munkára, megegyezés alapján. Tel. 00-49-157-36-36-8521. (3242-I)
Az AGROINDUSTRIALA CRISTEŞTI RT. – székhely: Maroskeresztúr, Gostatului u. 397. szám, Maros
megye – közli, hogy 2017. szeptember 7-től kezdődően október 26-ig minden csütörtökön 8–14 óra között
a cég székhelyén lehet jelentkezni a haszonbérleti díj kifizetésére. A személyi igazolvány felmutatása szükséges. (19255)
MAGYARORSZÁGI GYÁRAKBA NŐI és FÉRFI MUNKAERŐT alkalmazunk. Hosszú távú munkalehetőséget, kiemelkedő bérezést, ingyenes szállást, ki- és hazautazást biztosítunk. Érdeklődni a 0755-393780-as telefonszámon vagy a marosvasarhely@jobtain.hu e-mail-címen lehet. (60268-I)

SÜRGŐSEN ALKALMAZUNK – azonnali kezdéssel – jókedvű, idős, nem fekvő úriember mellé munkakedvelő, aktív, kötelezettség nélküli KÖZÉPKORÚ HÖLGYET. Ajánlunk munkakönyves alkalmazást és
előnyös bérezést. A hajtási jogosítvány előnyt jelenthet. Érdeklődni a 0744-377-412-es telefonszámon mindennap 8-17 óra között. (sz.-I)

SÜRGŐSEN attesztáttal rendelkező TAXISOFŐRT alkalmazunk rendkívül előnyös feltételekkel. Tel. 0757054-053. (19268)

A PROCUŞORUL POFTICIOS VENDÉGLŐ KERESKEDELMI DOLGOZÓT alkalmaz vonzó fizetéssel + bónuszok. Tel. 0748-591-437. (3417)

A MAROSVÁSÁRHELYI INRECO ÉPÍTŐIPARI MAGÁNCÉG KARBANTARTÓT/NEHÉZGÉPSZERELŐT, valamint TEHERGÉPKOCSI-VEZETŐT alkalmaz. Az önéletrajzokat az inreco@inreco.ro email-címre vagy a 0365/430-151-es faxszámra várják. Tel. 0365/430-150. (19271)

MAROSVÁSÁRHELYI ÁLLATPATIKÁBA ÁLLATORVOST alkalmazunk. Előnyök: napi nyolcórás
munkaidő, szabad hétvége, vonzó, teljesítményalapú bérezés. Az önéletrajzokat a kobakdoki@yahoo.com
e-mail-címre várjuk. (19276-I)

A tévéreklámokból ismert TOP SHOP marosvásárhelyi irodájába magyar nyelvű TELEFONOS ELADÓKAT alkalmaz. Nincs felső korhatár! Szükség van a jó kommunikációs készségre, tanulni akarásra és kitartó
személyiségre. Tel. 0722-667-783. (19275)

ROMÁN TŐKÉJŰ ÉPÍTKEZÉSI CÉG alkalmaz KÉPESÍTETT KŐMŰVESEKET, ÁCSOKAT, VASBETONSZERELŐKET, minimum 3 éves tapasztalattal. Az önéletrajzokat a következő faxszámon:
0265/266-067, e-mailben az office@moragroind.ro címen vagy személyesen az 1848. sugárút 50/6. szám
alatt található irodánkban várjuk. (sz.-I)
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MINDENFÉLE
KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag redőnyöket, szalagfüggönyöket, harmonikaajtókat, termopán
PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.
(3171)
FÉMSZERKEZETI MUNKÁT vállalok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (19009)
AUTOMATA mosógépeket javítok.
Tel. 0755-825-502. (3272)
OLCSÓ üdülést kínálunk egész évben
Hajdúszoboszlón félpanziós ellátással,
házias ízekkel. 7 éjszaka 450 lej/fő, 3
éjszaka 200 lej/fő. Tel. 00-36-52-271-848,
00-36-30-455-7227, Szabó Antalné,
Hajdúszoboszló, Damjanich utca 100.
szám. (3036)

Nem az a fájdalom, amitől
könnyes lesz a szem, hanem
amelyet magunkban hordozunk egy életen át némán,
csendesen.
Szomorúan emlékezünk szeptember
3-án
FANICI
ANDRÁSRA
halálának
9.
évfordulóján. Csendes és
zavartalan legyen pihenésed.
Akik ismerték és szerették,
gondoljanak rá kegyelettel!
Szerettei. (3284-I)

Szomorú szívvel emlékezünk
FANICI ANDRÁSRA, az ASA
egykori
futballistájára
halálának 9. évfordulóján.
Nyugalmad legyen csendes,
emléked
áldott!
Szövérfi
Erzsébet, Vass Csaba és
családja. (3283-I)

BÁRMILYEN
MUNKÁT
vállalunk:
cserépforgatás,
csatornajavítás,
cserépcserélés,
csatornapucolás.
Nyugdíjasoknak 10% kedvezmény. Tel.
0746-819-774. (3252)

Soha el nem múló fájdalommal
emlékeztünk
augusztus
31-én
drága
gyermekünkre,
JÁNOSI
LEVENTÉRE halálának 9.
évfordulóján. Emlékét őrzik
bánatos szülei. (3243)

VÁLLALOK bármilyen bádogosmunkát,
tetőjavítást, „lindabozást”. Tel. 0751-847346. (3339)

Emlékezünk és emlékeztetünk
a nyárádmagyarósi TŐKÉS
KATALIN ILONÁRA és TŐKÉS
LÁSZLÓRA (Laci) haláluk
évfordulóján. Szomorú, bánatos öreg szüleik. (3002)

INDUL a kakasdi pálinkafőzde 2017.
szeptember 1-jén. Várjuk szeretettel! Tel.
0753-067-099. (3349)

A KÖZTÁRSASÁG (Republicii) tér 8/1.
szám alatti ingatlan tulajdonosa felhívja
minazon cégek és a szomszédok
figyelmét, akiknek ott telefon-, internet-,
villamos és gázvezetékük van az ő
beleegyezése nélkül felszerelve, hogy
költöztessék el ezeket. Az épület bontása
miatt nem vállal értük felelősséget. (3368)
TAKARÍTÁST vállalok. Tel. 0726371-662. (3392-I)
PARKETTCSISZOLÁST vállalok.
Tel. 0747-346-252. (3407-I)
FIGYELEM! Amíg nem késő és nincs
hideg, megjavítok ajtó- és ablakzárakat,
ha nem jó, kicserélem újjal. Tel. 0743-211281. (3410)
KIADÓ irodahelyiség a központban.
Tel. 0748-193-219. (3408-I)
HŰTŐK, FAGYASZTÓK javítását
vállalom lakásán, és eladok használt
hűtőket garanciával. Tel. 0722-846011. (3415)
BETEG HÖLGY mellé gondozónőt
keresünk havi két hétre. Tel. 0754454-334. (-I)
HATÉKONY,
VEGYSZERMENTES
BIOTAKARÍTÁS az ön otthonában.
Tisztítunk kanapét, matracot, fotelt,
szőnyeget, babakocsit stb. Tel. 0758-307919. www.curateniebio.ro (3447)

BULDOEXKAVÁTOR-KÖLCSÖNZÉS,
földmunkát vállalok. Tel. 0743-311-505.
(19274)

MEGEMLÉKEZÉS

Fájó
szívvel
emlékezem
augusztus
31-én
KECSKEMÉTI ERZSÉBETRE
(Zsóka)
halálának
5.
évfordulóján.
Nyugodj
békében! Tibor. (3330)

Az idő múlhat, szállhatnak az
évek, míg élünk, velünk lesz
fájó, szép emléked.
Fájdalommal
emlékezünk
augusztus 30-án id. KISLAKI
JÁNOSRA
halálának
10.
évfordulóján. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
Szerető felesége és fia.
(33020)

Mérhetetlen fájdalom, ami
lelkünket most átjárja,
Keresünk, hogy hol vagy, de
sajnos hiába.
Fájó
szívvel
emlékezünk
szeptember 1-jén a nyárádszentannai SZÁSZ PÉTERRE
tragikus halálának hatodik
évfordulóján. Drága emlékét
örökre szívünkben őrizzük.
Nyugodj
békében,
Peti!
(3337-I)

Fájó
szívvel
emlékezünk
szeretett öcsénkre, a volt
maroskeresztúri SZATMÁRI
BÉLÁRA (Szatyi) halálának 29.
évfordulóján. Szép emlékét
kegyelettel őrizzük. Magdi,
Karcsi, Feri és családjuk.
(3376-I)

Az emlékezéshez szeretet kell,
és akit szeretünk, azt nem
feledjük el. Emléked olyan
virág, mely nem hervad el
soha, vihar nem tépi szét, szél
nem hordja tova. Soha-soha.
Fájdalmunkat nem enyhítik a
múló évek, a mosoly mögött is
ott vannak a fájó könnyek.
Fájó szívvel és szeretettel
emlékezünk a jobbágyfalvi
MOLDOVÁN
GYULÁNÉ
LÖRINCZI IRMÁRA halálának
6. évfordulóján. Férje, Gyula,
gyermekei, unokái, dédunokái
és testvérei. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
(3401)
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Megpihenni tértél, a fájdalmat
elhagyva, melyet reménykedve, türelemmel viseltél
magadban. Kegyetlen volt a
sors, elvett tőlünk, de a szíved
jóságos emléke, szereteted
örökre itt marad velünk.
Temető csendje ad nekünk
nyugalmat, szívünk bánata
örökre megmarad.
Szomorú szívvel emlékezünk
szeptember 2-án a drága
édesapára
és
apósra,
ANDRÁS LAJOSRA halálának
12. évfordulóján. Emlékét őrzi
bánatos lánya, Enikő és veje,
Bandi. Nyugodjál békében,
drága édesapám! (3403)

Ott pihensz, ahol nem fáj semmi,
nyugalmadat nem zavarja senki.
Számunkra te sohasem leszel
halott, élni fogsz, mint a csillagok.
Fájdalmad némán viselted, erőt
adott neked, ha fogtam a kezed.
Betegágyadnál
reméltem,
könnyeimet legyőztem. Fájt nézni
szenvedésed, mégis oly nehéz volt
elengedni téged. Csendes a ház,
üres a lelkem, amióta itt hagytál
engem.
Szívünk soha el nem múló fájdalmával emlékezünk szep-tember 3án, halálának első évfordulóján a szeretett férjre, drága édesapára,
nagyapára, dédapára, testvérre, sógorra, jó szomszédra, a
szentgericei születésű TOR GYULA vásárhelyi lakosra.
Emlékét őrzi szerető felesége, Mariska, gyerekei: fia, leánya, három
unokája, hat dédunokája. (3327)

Fájó
szívvel
emlékezünk
szeptember 1-jén BALÁZS
BÁLINTRA
halálának
8.
évfordulóján. Szép emléke,
gondviselő szeretete örökké
élni fog szívünkben. Akik
ismerték, gondoljanak rá
kegyelettel. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
Szerettei. (3412)

„Élettel és szeretettel ajándékoztál meg, és gondviselésed őrizte
lelkemet.”
A szeretetet semmivel sem lehet pótolni. A szeretet a legnagyobb
érzés, ez marad meg örökre. A szív sajog, a fájdalom nő, nem hoz
enyhülést a múló idő.
Bús temető csendes susogása, oda járok hozzád, négy éve már. Ez
marad csak hátra, megnyugvást még ma sem találva. Hulló
könnyekkel állok sírod felett. Jóságos, szerető, segítőkész,
önzetlen szíved örökre pihen már. Soha senkit nem bántottál,
mindenkihez kedvesen, mosolyogva szóltál. Szavad, minden
mosolyod a szívemben marad. Az idő elmúlhat, szállhatnak az évek,
amíg csak élek, velem lesz drága emléked. Minden virág beszél,
amit a sírodra teszek, minden virág elmondja, mennyire szeretlek.
Szememben könnyekkel, szomorú szívvel, soha el nem múló, mély
fájdalommal és szeretettel emlékezem drága feleségemre:
SZURKOS JUDITRA szül. Szente szeptember 3-án, halálának
negyedik évfordulóján.
Kérem a Jóistent, hogy nyugtasson békében, Te drága lélek.
Csendes álmod fölött őrködik a szeretetem és a megemlékezésem.
Örökké bánatos és szerető férjed, Géza.
*
Csak az idő múlik, feledni nem lehet, szívünkben örök a fájdalom és
a szeretet.
Fájó szívvel emlékezünk szeptember 3-án drága nővérünkre,
SZURKOS JUDITRA szül. Szente halálának negyedik évfordulóján.
Drága nővérünk, könnyes szemmel gondolunk Rád, soha nem
feledünk, szép emlékedet, jóságodat és gondoskodó szeretetedet
szívünkben örökre megőrizzük. A Jóisten adjon neked csendes,
békés nyugodalmat.
Testvéreid: Gyuszi és Mónika családjukkal. (3411-I)

Van egy út, melynek kapuját
őrzi a bánat. Könnyű ide
belépni, de nincs kijárat. Csak
a szél hangja töri meg a
temető csendjét. Fejünkbe
bekúszik egy szomorú emlék.
Te voltál az életünk, az
álmunk. Te voltál minden
boldogságunk. Amíg élünk,
örökké szeretünk. Hiányzol
nagyon, soha nem feledünk.
Szívünk soha el nem múló
fájdalmával emlékezünk a
drága jó feleségre, édesanyára, anyósra, valamint
nagymamára,
DOMOKOS
ERZSÉBETRE halálának 5.
évfordulóján. Özvegy férje,
három gyermeke és azok
családja. Emléked legyen
áldott, nyugalmad csendes!
(3418)

A Marosvásárhelyi Pedagógiai
Intézet
1967-ben
végzett
fizika-kémia szakos diákjai az
50 éves találkozó alkalmával
mély kegyelettel emlékeznek
elhunyt TANÁRAIKRA és
DIÁKTÁRSAIKRA.
Nyugodjanak békében! (3441-I)

Szomorú emlék. Tizenöt éve
költözött el az élők sorából
KULCSÁR
BÉLA
víz-gáz
szerelő. Kegyelettel emlékezik
rá
felesége
és
leánya
családjával.
Nyugodjál
békében! (3440-I)

Szomorú szívvel emlékeztünk
augusztus 31-én a szeretett
férjre és édesapára, JÁNOSI
LEVENTÉRE halálának 9.
évfordulóján. Felesége és
lánya családjával. (3439)

Szomorú szívvel emlékezünk
a nyárádköszvényesi születésű id. SIMONFI BÉLÁRA
halálának 3. évfordulóján.
Emléke
legyen
áldott,
nyugalma csendes! Szerettei.
(3455)

ELHALÁLOZÁS
Szomorú szívvel, Isten akaratában megnyugodva tudatjuk,
hogy szeretett édesapánk,
DÉZSI ANDRÁS
77 éves korában, súlyos szenvedés után, augusztus 16-án Magyarországon visszaadta lelkét
Teremtőjének. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! Hamvait szeptember 2-án, szombaton
12 órakor helyezzük örök nyugalomra a marosvásárhelyi református temetőben.
A gyászoló család. (3342-I)
Megrendülten búcsúzunk
VAJDA GYÖRGY
szeretett osztálytársunktól. Emlékét megőrizzük.
A Bolyaiban 1973-ban végzett
XII. E osztály. (3448-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
szeretett testvérünk, a mezőpaniti születésű
özv. BARTHA SÁNDORNÉ
szül. KOVÁCS ANNA
életének 82. évében augusztus
30-án csendesen megpihent. Temetése Nagykanizsán lesz szeptember 4-én 12 órakor. Nagyon
szeretünk, nyugodj békében!
Testvéred, Ida és nagy családja.
(3460-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
Az Ariel Színház munkaközössége mély megrendüléssel és
szomorúsággal búcsúzik egykori kollégájától, VAJDA
GYÖRGY ügyelőtől, a Nemzeti
Színház munkatársától. Drága
barátunk, szeretett kollégánk,
adjon neked a Jóisten csendes pihenést és családodnak
megnyugvást. (sz.-I)
Szomorú szívvel búcsúzunk
apatársunktól,
VAJDA
GYÖRGYTŐL. Emlékét szeretettel és tisztelettel szívünkben megőrizzük. Őszintén
együtt érzünk a gyászoló családdal, és fájdalmukban osztozunk. Nagy Ferenc és
Angéla. (3433)
Őszinte részvétünket fejezzük
ki Csekme Juditnak egyetlen
fia, VAJDA GYÖRGY elhunyta
alkalmával. Együtt érzünk a
gyászoló hozzátartozókkal.
Bartos Magdolna és Bartos
Zoltán. (3453)
Őszinte
részvétünket
és
együttérzésünket fejezzük ki
Csekme Judit lakótársunknak
szeretett fia, VAJDA GYÖRGY
elvesztése miatt érzett fájdalmában. Lakótársai a Kárpátok
sétány 29-es tömbházának A
lépcsőházából. (3456)
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