
Az utóbbi hetek áradásai rengeteg kárt
okoztak Maros megyében is. Az ország
tizenkilenc megyéjében öntött el gaz-
daságokat, lakásokat a víz, hidakat, pal-
lókat sodort el vagy rongált meg,
mezőgazdasági területek kerültek víz
alá. Héjjasfalván ottjártunkkor javában
zajlott a medertakarítás, de az árvízká-
rosultak is próbálták eltüntetni gazda-
ságaikban a második áradás nyomait is.

Egy hét alatt kétszer pusztított az árvíz Héj-
jasfalván. Ottjártunkkor a medertakarítási mun-
kálatokat végezték, több mint tizenegy gépet –
kotrógépeket, buldoexkavátorokat – vetettek be
a vízügyi és útügyi igazgatóság szakemberei,
de a helyi önkormányzat is bérelt haszongépe-
ket, amelyekkel a lakosoknak is segítenek az
udvarokra leülepedett méternyi iszaphegyeket
elhordani. A helyszínen a község polgármeste-
rével, Felegean Mircea Augustinnal és Bartalis
Tibor Levente alpolgármesterrel beszélgettünk.
Mint mondták, a katasztrófa bekövetkeztének

első perceitől jelen volt Nagy Zsigmond alpre-
fektus, aki a kárelhárítás folyamatában támo-
gatta a jelenlévőket, utólag pedig Mircea Duşa
védelmi miniszter is szemrevételezte a hely-
színt. Amint az elöljárók hangsúlyozták, csak
reménykedni tudnak abban, hogy a kormánytól
kapnak annyi támogatást, ami a gépek bérlésé-
nek költségét fedezze, ugyanis már az egy héttel
korábbi munkálatok több mint ötvenötezer lejbe
kerültek. 

Egyetemi kínálat,
sok száz hellyel
A sikeres érettségivel még nem ért
véget a diákok izgalomsorozata, ha-
marosan ugyanis elkezdődnek az
egyetemi felvételik. 
____________4.
Néptánc 
egy héten át
A húszéves rendezvény első pillanata-
iban Székelyhodos község polgármes-
tere felhívta a résztvevők figyelmét:
ma már egyre kevesebb a tánc, a dal,
de a rohanó világ nem tudja kiölni be-
lőlünk azt, amit esztendők a génje-
inkbe írtak, itt még hűen őrzik a
hagyományokat, és továbbadják a fia-
tal nemzedékeknek. 
____________15.

A labdarúgó-világbajnokságról
a 17. oldalon

Drága fegyverzörej

A korrupcióellenes főügyész menesztése nyomán jócskán megfa-
kult bizalmi indexének némi javulását remélhette az elnök a napok-
ban zajló brüsszeli NATO-csúcstalálkozótól, ahol az amerikai
elnökkel is találkozni készült. Ám ez sem sikerült a más tollaival fé-
nyeskedni szerető egykori polgármesternek. Ugyanis az élénk vitával
járó csúcson az amerikai államfő állítólag minden kétoldali talál-
kozóját lemondta, miután alaposan lehordta az európai szövetsége-
seket, amiért nem költenek eleget védelmi célokra. Ez a vita
távlatilag a mi zsebünknek is fájdalmas lesz.

Magában az észak-atlanti szövetségben a tagállami hozzájárulá-
sok vitája sokkal régebbi a román NATO-tagságnál. Annak idején,
amikor létrehozták ezt a szövetséget, az aláíró államok arányos te-
herviselésben állapodtak meg, csakhogy az egykori Szovjetunió ösz-
szeomlása után az európai országok egyre kevésbé érezték
fenyegetve magukat, így a védelmi kiadásaikat is csökkentették. Az
amerikaiak teherviselése a szövetségen belül a század elejére már
meghaladta a 60, 2010-re pedig a 70%-ot. Ez, illetve az utóbbi évek
nagypolitikai eseményei vezettek ahhoz a döntéshez, miszerint a tag-
államok a bruttó nemzeti össztermékük 2%-át kell védelmi célra
költsék, és a legújabb fejlemények szerint ez a hozzájárulási arány
is növekedni fog. Annál is kevesebb marad sokkal értelmesebb cé-
lokra, mint oktatás, egészségügy, infrastruktúra és sorolhatnánk.

(Folytatás a 3. oldalon)

(Folytatás a 3. oldalon)
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Pozitívum, hogy Marosvásárhelyen 6128 diák ré-
szesül tanulmányi és érdemösztöndíjban, ellen-
ben a rendszer működésén javítani kell, mivel
nem helyes, hogy az első félév eredményei alap-
ján kiérdemelt ösztöndíjakat a második iskolai
félév lejárta után kapják meg a diákok. Ezért jövő
évtől tanácsi határozattal szabályoznák, hogy a
polgármesteri hivatal rögtön a félév végén folyó-
sítsa a diákoknak járó ösztöndíjakat – mutatott
rá lapunkhoz eljuttatott közleményében az
RMDSZ marosvásárhelyi szervezete. 

Marosvásárhelyen 314 diák részesül érdemösztöndíjban,
összesen 785.000 lej értékben, míg 5814 diák tanulmányi
ösztöndíjra jogosult, aminek az értéke összesen 1.453.500
lej. 

A marosvásárhelyi RMDSZ önkormányzati tanácsosai,
Bakó Szabolcs és Kovács Lajos januárban terjesztették a
tanács elé a kezdeményezést, amely módosítja az önkor-
mányzatnak a 2016–2017-es tanévre vonatkozó határoza-
tát, miszerint minden általános és középiskolás diákot,
akinek tanulmányi átlaga legalább 8.50 volt, magaviselete
pedig 10-es, tanulmányi ösztöndíj illet meg (50 lej/hónap).
Az ösztöndíjprogram ötletgazdái a Bolyai Farkas Elméleti
Líceum diákjai voltak, akik kezdeményezésükkel megke-
resték az RMDSZ-frakciót. 

2018-ban a tanulmányi ösztöndíjprogramot érdemösz-

töndíjjal egészítették ki azon diákok számára, akik kiváló
tanulmányi eredményeket értek el, és országos vagy nem-
zetközi tantárgy-, sport- vagy kulturális versenyeken dobo-
gós helyezést érdemeltek ki. Ennek értéke havi 500 lej. Kali
István ügyvezető elnök lapunknak elmondta, a jövőre
nézve funkcionálissá kell tenni a rendszert, ugyanis nem
elfogadható, hogy az első félévre járó ösztöndíjakat csupán
a második félév lejárta után fizetik ki a gyerekeknek. Ennek
érdekében a frakció tanácsi határozatba foglalná, hogy az
ösztöndíjakat félévente kell folyósítani a diákoknak.
Kevesen igényelték a gyógyászati-szociális ösztöndíjat 

Szintén az év elején kezdeményezte az RMDSZ a 250
lej/hónap értékű gyógyászati-szociális ösztöndíj folyósítá-
sát azoknak a marosvásárhelyi tanulóknak, akik krónikus
betegségben szenvednek. A tanácsi határozat kitér azokra
a diákokra is, akik a tanév közben súlyos sérülést szenved-
tek, és amiatt ideiglenesen kórházi ellátásra szorulnak, vagy
árvák maradnak. 

A gyógyászati-szociális ösztöndíjat egyénileg kell igé-
nyelni a polgármesteri hivatal szociális osztályán, ahol
minden esetet egyénileg elbírálva döntenek az ösztöndíj
odaítéléséről. A városi szervezet információi szerint mind-
eddig tíz igénylést iktattak a szociális igazgatóságon, ezért
felhívják a krónikus beteg gyerekek szüleinek vagy gon-
dozóinak a figyelmét, hogy szeptember 1-jéig kérjenek út-
baigazítást a szociális osztály munkatársaitól a kérvényt és
a csatolandó dokumentumokat illetően, és iktassák kérvé-
nyeiket. A tanév során bekövetkező sérülések esetében
egész évben folyamatosan fogadják az igényléseket. 

Mezőfelei napok
Ötödik alkalommal tartják a mezőfelei falunapokat, a meg-
nyitó tegnap volt. Ma 20 órától köszöntők hangzanak el és
fellép a Mezőfele Gyöngye tánccsoport, a mezősámsondi
citerazenekar. Fél 10-től táncházra és közös nótázásra
kerül sor. Szombaton minifocibajnokság, a pocakosok fu-
tóversenye lesz, 18 órakor néptánccsoportok és népdal-
énekesek műsora kezdődik, 20.30 órától a Sherry Band
együttes koncertje, majd 22 órától utcabál lesz Ábrám Ti-
borral. Vasárnap délelőtt sport- és ügyességi versenye-
ken, néptánccsoportok előadásán vehetnek részt. 18
órától Buta Árpád és Ábrám Tibor közismert dalokat éne-
kel, majd 21 órától a Dupla Kávé együttes koncertezik. Az
eseményt tűzijáték zárja. 

SzabAdottság a Nyárádmentén
Az Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet (ODFIE) éven-
kénti konferenciája a magyar unitárius ifjúság életében
nagy múltra tekint vissza: az 1900-ban alakult ODFIE első
ilyen jellegű seregszemléje 1928-ban volt. Az 1991-től
ismét évente megrendezett konferenciák előadásai olyan
témaköröket érintenek, amelyek a mindenkori ifjúság szá-
mára meghatározóak. Idén a vallásszabadság jegyében a
szabadság téma köré épül a rendezvény, ehhez igazod-
nak az előadások is. A 42. Unitárius Ifjúsági Konferencia
július 13–15. között zajlik, helyszíne a Jobbágyfalva (Ma-
rosszék) melletti Tündér Ilona völgye. Az ünnepi megnyitó
13-án, pénteken 16 órakor lesz, a rendezvénysorozat va-
sárnap este ér véget. További információk a 0744-856-
876-os telefonszámon, valamint az odfie@odfie.com
e-mail-címen kérhetők.

Bolyai Nyári Akadémia
Idén 26. alkalommal, július 9–29. között zajlik az RMPSZ
által szervezett Bolyai Nyári Akadémia, melynek átfogó té-
maköre A kreativitás fejlesztése az iskolában. Az akadémia
népszerű válaszúti továbbképzését, a népzene–néptánc–
kézművesség szekciót idén 10. alkalommal szervezik
meg. A szekció jubileumának jegyében a Bolyai Nyári Aka-
démia ünnepi megnyitóját július 16-án, hétfőn 10 órától Vá-
laszúton tartják a Kallós Zoltán Alapítvány székhelyén
(Kolozs megye, Válaszút, Fő út 7. szám).

Felvételi a Babeş–Bolyai Tudomány-
egyetemre

A Babeş–Bolyai Tudományegyetemre a felvételi július 11.
és július 29. között zajlik. A felvételizők 244 alapképzési
program (távoktatási és csökkentett látogatású képzés),
valamint 222 magiszteri program (távoktatási és csökken-
tett látogatású képzés) közül választhatnak. A Babeş–Bo-
lyai Tudományegyetem a 2018–2019-es tanévre 4.958
tandíjmentes, több mint 9.300 tandíjas és 2.700 távoktatási
és csökkentett látogatású helyet hirdet meg az alapképzé-
sen. A magiszteri képzésen közel 3.382 tandíjmentes, több
mint 6.218 tandíjas hely van. 

Találkozó és évfordulós ünnepség
Ádámoson

Július 21-én, szombaton kerül sor Ádámoson az V. egy-
házköri találkozóra, 22-én, vasárnap pedig az unitárius
templom fennállásának 500. évfordulóját ünneplik az ádá-
mosi unitárius egyházközség szervezésében. A szombati
szabadtéri rendezvény a községközpont általános iskolá-
jának az udvarán zajlik 9 órai kezdettel. Az évfordulós
megemlékezés 13 órakor kezdődik ünnepi istentisztelettel
és úrvacsoraosztással, amit kopjafaavatás és szeretetven-
dégség követ.

Búcsú a kolostorban
Július 16-án, Kármelhegyi Boldogasszony ünnepén 18
órakor tartják a marosszentgyörgyi karmelita kolostor bú-
csús szentmiséjét, melyet Székely János szombathelyi
megyés püspök celebrál papok társaságában, és ő tartja
a szentbeszédet. A szentmisén részt vesznek az Erdély
különböző településein működő karmelita imacsoportok. A
kolostor mindenki számára nyitva áll. 

Folytatódik a lakosságifórum-sorozat
Folytatódik az RMDSZ marosvásárhelyi szervezetének la-
kosságifórum-sorozata. Július 13-án, ma 19 órától az
Egyesülés negyedbelieket várják a Szabadi úti templom
közösségi termébe.

Hírszerkesztő: Mezey Sarolta

Ma JENŐ, holnap ÖRS
és STELLA napja.
ÖRS:  török eredetű, régi ma-
gyar személynév, jelentése:
hős, férfi. 
STELLA:  a latin Stella
Maris, a tenger csillaga kifeje-
zésből rövidült, ez pedig Szűz
Mária egyik állandó jelzője. 
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A Nap kel 

5 óra 41 perckor, 
lenyugszik 

21 óra 13 perckor. 
Az év 194. napja, 

hátravan 171 nap.
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VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2018. július 12.

1 EUR 4,6596

1 USD 3,9902

100 HUF 1,4322

1 g ARANY 159,7419

IDŐJÁRÁS
Napos idő, néha felhő-
átvonulások

Hőmérséklet:
max. 260C
min. 140C

Megyei hírek

Menyhárt Borbála

Csak most fizették ki az első félévre a tanulmányi és az érdemösztöndíjakat
Megszüntetnék a késést

Az Outward Bound Társaság az Ifjúságért Románia és a
marosvásárhelyi Örökmozgó Természetjáró Egyesület
2001 és 2011 között szervezte az országban az első ökoló-
giai típusú túlélőversenyt, amellyel bejárták a Kárpátokat.
A versenyben a terepviszonyoknak megfelelően több tíz ki-
lométer gyalogtúra, hegyikerékpár-szakasz, továbbá ka-
nyonjárás, barlangászás, sziklán ereszkedés és tutajozás is
volt. A több ok miatt megszakadt versenysorozatot az idén
újra kezdeményezte az OB, igaz, szűkebb keretek között,
a Görgényi-havasokban. 

Az idén ünnepli fennállása 25. évfordulóját az OB romá-
niai szervezete, amelynek
központja Marosvásárhe-
lyen van, de sikerült egy
tábort is építeniük Szová-
tán. Ezért is döntöttek
úgy, hogy a Kárpáti ka-
landversenyt ezúttal a
szovátai táborhoz kötő-
dően szervezik újra. Az
előző kiadásoktól eltérően
ezúttal több kategóriában
lehet benevezni: egynemű
csapatokkal (csak férfiak
vagy csak nők), vegyes
csapatok (férfiak és nők).
A résztvevők életkora 18
év fölötti kell legyen. A
csapatok létszáma négy
fő. Az idén a verseny au-
gusztus 31. és szeptember
2. között lesz. A csapatok-
nak változatos kihíváso-
kat kell legyőzniük, mint:

túrázás, ereszkedés, tájékozódás, kerékpártúra, vízi tevékeny-
ség, csapatpróbák. 

A versenytáv összesen 95,4 km (gyalogtúra, biciklitúra és
tutajozás), amelyet 30 óra alatt kell teljesíteni. Az alaptábor
ezúttal az Outward Bound szovátai nemzetközi ifjúsági köz-
pontja. Helyszín a Görgényi-havasok és Szováta környéke.
Iratkozni a következő linken lehet, július 23-ig:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdXBjr769
pRV_GL5mH0o04VWhUsqxVQFhWqlulx8Z_Pf2uQkA/v
iewform (v.gy.) 

Újraéled a Kárpáti kalandverseny 

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

RENDEZVÉNYEK

A csütörtöki lottóhúzás nyerőszámai
34, 31, 33, 9, 18 + 5 NOROC PLUS: 5 8 1 6 2 0

34, 7, 33, 37, 6, 21 SUPER NOROC: 7 1 5 3 5 8

2, 42, 29, 39, 40, 44 NOROC: 5  9  9  4  4  0  9



Szombatig forgalomkorlátozás
A kerelőszentpáli felüljárón
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Az államfő jövő héten dönt 
a DIICOT-főügyész kinevezéséről

Klaus Iohannis államfő azt nyilatkozta csütörtökön
Brüsszelben, hogy jövő héten dönt a Szervezett Bű-
nözés és Terrorizmus Elleni Ügyészség (DIICOT)
vezetőjének kinevezéséről. Hozzátette: senkivel
nem egyeztet a főügyész kinevezéséről. „Erről eset-
leg az igazságügyi miniszter egyeztet, mielőtt előter-
jeszti a javaslatot, legalábbis nekem így tűnne
logikusnak. Furcsa lenne, ha a miniszter olyan ja-
vaslatot terjesztene elő, amelyet nem fogad el a ko-
alíció vagy az államfő. Visszajutnánk egy olyan
helyzetbe, amelyet egy fontos döntéssel éppen meg-
haladtunk” – nyilatkozta az államfő. Tudorel Toader
június 11-én Felix Bănilăt javasolta a DIICOT főügyé-
szének, miután a javaslatot kedvezően vélemé-
nyezte a Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanács
(CSM) ügyészi részlege. (Agerpres)

Folytatódik a korrupcióellenes
harc

Határozottan folytatódik a korrupcióellenes harc, nyi-
latkozta csütörtökön Augustin Lazăr legfőbb ügyész,
aki hozzátette, hogy Anca Jurma a megfelelő sze-
mély az Országos Korrupcióellenes Ügyészség
(DNA) ideiglenes vezetésére. „Szeretném megemlí-
teni a legfőbb ügyészség és a DNA prioritásait. Az
első, hogy határozottan folytatjuk a korrupcióellenes
harcot. A második a korrupcióellenes törvénykezés
gyakorlatba ültetése a nemzetközi hatékonysági
standardoknak megfelelően” – nyilatkozta Lazăr
Anca Jurma mandátumának ünnepélyes átadásán.
A legfőbb ügyész szerint Anca Jurma a „megfelelő
személy”, ami arra mutat rá, hogy a DNA-nak „van-
nak megfelelő erőforrásai a kellő helyzetekben”.
Lazăr szerint Jurma nagyon tapasztalt ügyész és
rendkívül jól felkészült szakember. (Agerpres)

Nagy-Britanniába érkezett 
az amerikai elnök

Kétnapos hivatalos látogatásra Nagy-Britanniába ér-
kezett csütörtökön az amerikai elnök. Donald Trump
a brüsszeli NATO-csúcsértekezletről érkezett, hiva-
talos programja péntek délutánig tart, utána felesé-
gével Skóciába utazik, ahol magánprogramokkal tölti
a hétvégét. A Downing Street által előzetesen köz-
zétett programból kitűnik, hogy az amerikai elnök
összes hivatalos programja is Londonon kívüli, vi-
déki helyszíneken lesz. Az elnöki házaspárt Theresa
May brit miniszterelnök csütörtök estére a Londontól
száz kilométerre északnyugatra, Oxfordshire me-
gyében emelkedő Blenheim-palotába, Sir Winston
Churchill néhai brit kormányfő és családja egykori
otthonába invitálta díszvacsorára. A hivatalos pén-
teki kétoldalú tárgyalások helyszíne Chequers, a brit
kormányfők vidéki rezidenciája lesz, utána az ame-
rikai elnök és felesége a brit királyi család Londonon
kívüli legnagyobb rezidenciájára, Windsor ősi kasté-
lyába utazik, ahol fogadja őket II. Erzsébet királynő.
(MTI)

A németek kiadják 
Spanyolországnak a volt katalán
elnököt

Németország kiadja Spanyolországnak Carles 
Puigdemont volt katalán elnököt – közölte csütörtö-
kön a schleswig-holsteini ügyészség, miután a tar-
tományi felsőbíróság jóváhagyta a politikus átadását
a spanyol hatóságoknak. A bíróság azt állapította
meg, hogy Puigdemontot a lázadás vádja miatt nem
lehet kiadni Spanyolországnak, de miután közpén-
zek elsikkasztásával is vádolják, amiatt igen. (MTI)

Persze megint más kérdés, hogy ezt a nem kevés pénzt
hogyan és mire költik, mert például néhány napja egy
újabb tragédia hívta fel rá a figyelmet, hogy a román
légierő gyakorlatilag múzeumi tárgynak való vadászgé-
pekkel kellene megvédje az alig százados hazát, ameny-
nyiben azt valaki tényleg meg akarná támadni.
Márpedig, mint azt a múlt századi hidegháborús évti-
zedek láttán is tudhatjuk, itt, Európában, a katonai töm-
bök között nincs nyílt összetűzés, és ez a szokásrend
aligha változik a jövőben. Mert a képzeletbeli frontvo-
nal mindkét oldalán tudják a politikusok, hogy elég el-
lenségképeket festeni és bőszen fegyverkezni. A
katonásdi még békeidőben is a legjobb üzlet, persze
nem az ágyútölteléknek, hanem mindenkinek, aki azt fel-
ruházza, eteti, kiképezi és felfegyverzi. A világ más tá-
jain még konfliktusokról is gondoskodnak a jól kiagyalt
háttérjátszmákkal, hogy elhitessék, tényleg fegyverre és
hadseregre kell kidobni annyi pénzt a világban, amiből
talán minden éhező szájba jutna kenyér.

Drága fegyverzörej
(Folytatás az 1. oldalról)

Ország – világ

Az Egyesült Államok kilépésével fenyegetett Donald
Trump amerikai elnök a brüsszeli NATO-csúcsérte-
kezlet csütörtöki zárónapján, arra az esetre, ha a
tagországok záros határidőn belül nem emelik meg
védelmi költségvetésüket – közölték diplomáciai
források. Az illetékesek szerint Donald Trump élesen
bírálta az észak-atlanti szervezetet, illetve azon tag-
államokat, amelyek nem fordítják védelmi kiadá-
sokra bruttó hazai termékük (GDP) legalább 2
százalékát. A Reuters hírügynökség azonban idézett
két meg nem nevezett NATO-forrást, amelyek sze-
rint Trump – noha szigorú volt – nem fenyegetőzött
hazája kiléptetésével. 

Felszólalásában Trump határozottan kikelt az európai szö-
vetségesek ellen elégtelen védelmi kiadásaik és az EU szerinte
tisztességtelen kereskedelmi gyakorlata miatt. A délelőtti ülé-
sen részt vett Ukrajna és Georgia elnöke is, akiket ezután a
terem elhagyására kértek, és az eredeti tervektől eltérően szű-
kebb, tagállami körben – rendkívüli ülés keretében – folytatták
a zárt ajtók mögötti tanácskozást. „Súlyos következményei”
lesznek, amennyiben a szövetségesek nem emelik azonnali ha-
tállyal katonai költségeiket, ebben az esetben az Egyesült Ál-
lamok a maga útját fogja járni a védelempolitikában – jelentette

ki helyszíni értesülések szerint Trump, név szerint említve Né-
metországot, Spanyolországot és más országokat is.

Mások arról számoltak be, hogy Trump váratlanul lemondta
a csütörtökre tervezett kétoldalú találkozóit. Az amerikai elnök
mások mellett Klaus Iohannisszal is egyeztetett volna. Később
bennfentes források azt közölték, hogy Petro Porosenko ukrán
államfővel mégis megbeszélést folytatott. Névtelenséget kérő
NATO-tisztségviselők elmondták, Trumpot feldühítette, hogy
az előző napi találkozót követően arról tudósított a média,
hogy az ülés viszonylag nyugodtan zajlott.
Iohannis a NATO-csúcson: elértünk két fontos dolgot

Klaus Iohannis államfő azt nyilatkozta csütörtökön a brüsz-
szeli NATO-csúcsértekezleten, hogy Románia két fontos dol-
got ért el: hogy kiépítettek egy operatív parancsnoki központot
és megerősítették a soknemzetiségű dandárt, írja az Agerpres
hírügynökség. „Még a 2016-os varsói csúcsértekezleten, a
többi érdekelt partnerrel együtt szerettük volna elérni a NATO
keleti szárnyának megerősítését. (…) Idén ez két dologban
nyilvánul meg: kiépítettek egy háromcsillagos operatív pa-
rancsnoki központot (a legalacsonyabb taktikai és a legmaga-
sabb stratégiai szint között), és megerősítették a
soknemzetiségű dandárt, amely állandó státuszt kapott” – nyi-
latkozta Iohannis a NATO székhelyén. (hírösszefoglaló)

Donald Trump az Egyesült Államok NATO-ból 
történő kilépésével fenyegetőzött

Július 12–14. között a kerelő-
szentpáli felüljáró aszfaltburko-
latának vízszigetelési mun-
kálatai zajlanak, ezért ezen a
szakaszon forgalomkorláto-
zásra kell számítani. 

Az említett időszakban egy sávon
lehet csak közlekedni, a forgalmat jel-
zőlámpa irányítja. A torlódások meg-
előzése érdekében alternatív
útszakasznak a közúti infrastruktúrát
kezelő országos társaság a Nyárádtő
DN15-ös országút – 151B megyei út
– a Mikefalvát átszelő 142 megyei út
– a DN 14A Dicsőszentmárton – DN
15-ös országút Radnót útirányt java-
solják – áll az Elekes Róbert sajtószó-
vivő által szerkesztőségünkhöz
eljuttatott közleményben. (szer)

Fotó: Elekes Róbert

Medertisztítás Héjjasfalván
Azonban, amint a helybéliek is jelezték, komoly mederfel-

újításra lenne szükség annak érdekében, hogy az öt kilométer-
nyi hosszú Szénégetők-pataka megfelelően kialakított és
kibetonozott medrével a jövőben valós védelmet nyújthasson
a környék lakóinak. 

A június 30-án 16.30 órakor Héjjasfalvára zúduló víz nyo-
mait jóformán el sem takarították, július 8-án 14.17 órakor
újabb, ezúttal talán még nagyobb víztömeg árasztotta el a te-
lepülést. Ezúttal 77 udvart, 24 épületet és ugyanannyi pincét,
két vegyesboltot, 24 kertet, 16 kutat öntött el, öt hidat és pallót
rongált meg vagy sodort el az áradás, és 25 hektár mezőgaz-
dasági területen okozott tetemes károkat, 48 állat/szárnyas el-
hullt. A 13-as országút E60-as szakaszán, az egyik sávon
csaknem egy órán át akadozott a forgalom az úttestet ellepő
víz és hordalék miatt. 

A gyors egymás utáni áradások okait keresve az út- és híd-
ügyi igazgatóság, a CFR, valamint a vízügyi hatóság felelős-
sége is felvetődött. Amint héjjasfalvi látogatásunk során
meggyőződhettünk, a Szénégetők-patakát átszelő közúti híd
mellett lakó családokat érte a legnagyobb kár. Ezúttal majd-
nem mindenüket elmosta az ár. A vegyesbolt tulajdonosai (a

Buzogány család) tízévi befektetett munkájukat siratják, amely
szempillantás alatt vált a víz hordalékává.

Amint az elöljárók elmondták, az ősszel beadványban kér-
ték a vízügyet, az út- és hídügyi igazgatóságot, valamint a vas-
útigazgatóságot, hogy a felügyeletük alá tartozó hidak alatti
részt takarítsák ki. A vízügy eleget tett a felkérésnek, az ügyke-
zelésükbe tartozó mederszakaszt kitakarították, de az útügy
nem reagált a felkérésre, nem takarították ki a növényzettel és
hordalékkal feltelt híd alatti szakaszt, ez is egyik oka annak,
hogy a hirtelen lezúduló víz a hídlábnak csapódva nagy erővel
keresett utat magának, ez pedig a híd melletti vegyesbolt és a
szomszéd ház és pincéje lett. Felvetésünkre, hogy talán az ön-
kormányzat is megtehette volna, megtudtuk, hogy a híd alatti
medret csakis az útügy szakemberei takaríthatják, ezt szigorú
törvények szabályozzák. A helyszínen tapasztaltak szerint a
legnagyobb anyagi kárt elszenvedettek a vegyesbolt tulajdo-
nosai. Azonban, mivel nincs érvényes biztosításuk, nem szá-
míthatnak semmiféle kártérítésre, csupán a jó szándékú
emberek segítőkészségére. A prefektusi hivatal Marosvásár-
helyen gyűjtőpontot létesített a ligetbeli korcsolyapálya öltö-
zőiben, ahol a megye árvízkárosultjai számára tartós
élelmiszereket és higiéniai cikkeket lehet adományozni.

A kormány úgy döntött csütörtöki ülésén, hogy két héttel,
július 31-ig meghosszabbítja a magánszemélyek jövedelema-
dójára és társadalombiztosítási járulékára vonatkozó egységes
nyilatkozatok benyújtásának határidejét – jelentette be Nelu
Barbu kormányszóvivő. 

Barbu szerint a kabinet a pénzügyminiszter javaslatára fo-
gadta el a vonatkozó sürgősségi rendeletet.

„Csak a benyújtási határidőt terjesztették ki, minden egyéb
válatozatlanul érvényes, azaz azok, akik a meghosszabbított
határidőig online nyújtják be nyilatkozatukat és 2019. március
15-ig teljes egészében befizetik a 2018-as jövedelmi adót, 5%-
os kedvezményben részesülnek” – hangsúlyozta a kormány-
szóvivő. (Agerpres)

Meghosszabbították a jövedelemadóra vonatkozó
egységes nyilatkozatok benyújtásának határidejét

(Folytatás az 1. oldalról)
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A sikeres érettségivel még nem ért
véget a diákok izgalomsorozata,
hamarosan ugyanis elkezdődnek az
egyetemi felvételik. Marosvásárhe-
lyen a Sapientia Erdélyi Magyar Tu-
dományegyetemre, a Művészeti
Egyetemre, az Orvosi és Gyógysze-
részeti Egyetemre, illetve a Babeş–
Bolyai Tudományegyetem kihelye-
zett tagozatára, a Pszichológia és
Neveléstudományok Karra felvéte-
lizhetnek magyarul a fiatalok.

A Sapientia Egyetemen alapképzésre jú-
lius 11-én kezdődött és 17-éig tart a beirat-
kozás. Azokon a szakokon – automatika és
alkalmazott informatika, számítástech-
nika, informatika és infokommunikációs
hálózatok és rendszerek (távközlés), me-
chatronika, gépészmérnöki, fordító-tol-
mács –, ahol a dossziévizsga mellett
felvételit is szerveznek, a megmérettetésre
július 19-én kerül sor, az eredményeket
20-án függesztik ki. Alapképzésen több
mint ötszáz hely vár a „gólyákra”. A leg-
több helyet – 60-at – az informatika szakra
hirdették meg, ebből 25 tandíjmentes, 25
költség-hozzájárulásos, 10 teljes tandíjas.
A mechatronika szakon 50 hely van: 25
tandíjmentes, 25 költség-hozzájárulásos. A
számítástechnika szakon 45 (20 tandíj-
mentes és 25 költség-hozzájárulásos)
helyre várják a jelentkezőket. Az automa-
tika és alkalmazott informatika szakon 20
tandíjmentes és 20 költség-hozzájárulásos,
távközlés szakon 12 tandíjmentes, 15 költ-
ség-hozzájárulásos és 13 teljes tandíjas he-
lyet hirdettek meg. Szintén 40 hely van a
gépészmérnökin (15 tandíjmentes, 25 költ-
ség-hozzájárulásos). A kertészmérnöki
szakra 50 diákot vesznek fel (15 tandíj-
mentes, 30 költség-hozzájárulásos, 5 teljes
tandíjas hely van), az agrármérnökire 30-
at (25 tandíjmentes, 5 költség-hozzájáru-
lásos helyre), a tájépítészmérnökin 40
helyet (15 tandíjmenteset, 20 költség-hoz-
zájárulásost, 5 teljes tandíjast) hirdettek
meg. A kommunikáció és közkapcsolatok
szakon 40 hely (15 tandíjmentes, 15 költ-
ség-hozzájárulásos, 10 tandíjas) vár betöl-
tésre, a fordító és tolmács szakon 50 hely
(20 tandíjmentes, 30 teljes tandíjas) van, a
közegészségügyi szolgáltatások és szakpo-
litikák szakon 50 (15 tandíjmentes, 35

költség-hozzájárulásos) helyre lehet felvé-
telt nyerni.

Mesterképzésre július 11-től 14-ig fo-
gadják az iratkozási dossziékat, az írásbeli
vizsga 16-án zajlik. Az eredményeket 17-
én teszik közzé. A marosvásárhelyi kar
idén négy mesterképzőt indít, és azokra
összesen 105 helyet biztosít – a szoftver-
fejlesztés, számítógépes irányítási rend-
szerek és fejlett mechatronikai rendszerek
szakra 30-30 diák nyerhet felvételt (mind-
három szakon fele-fele arányban vannak a
tandíjmentes és tandíjas helyek), a nö-
vényorvosi szakra 15 diákot várnak, akik
közül ingyenes képzésben tízen részesül-
hetnek.
Bábszínész szak is indul

A Marosvásárhelyi Művészeti Egyete-
men július 23-án kezdődik a felvételi alap-
és mesterképzésekre. Az ezt megelőző be-
iratkozás és intenzív felkészítő hét július
16–21. között zajlik. Alapképzésen szín-
művészet, teatrológia, audiovizuális kom-
munikáció, zene és látványtervező szakon
egyenként 12 helyet (5 tandíjmentest, 7
tandíjast), rendező szakon 10 helyet (5 tan-
díjmentest, 5 fizetésest) hirdetett meg az
egyetem. Ősztől újra indul bábművészet
szak is, erre 5 tandíjmentes és 2 tandíjas
helyet hirdettek meg. Magiszteri képzésen
színművészet, a rendezés művészete, báb-
művészet, teatrológia-művelődésszerve-
zés, művészetek és új média, illetve
korszerű zenei koncepciók szakra 7 ingye-
nes és 5 tandíjmentes helyet hirdettek meg.

A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógysze-
részeti Egyetem felvételi vizsgájára szintén
a jövő héten, július 16–21. között lehet be-
iratkozni. A felvételi időpontja július 25.,
ezt megelőzően, július 15-én próbafelvé-
telit szervez az egyetem. A MOGYE 600
tandíjmentes és 490 tandíjköteles helyet
hirdet meg.

A Babeş–Bolyai Tudományegyetem ma-
rosvásárhelyi tagozatán, a Pszichológia és
Neveléstudományok Karon az óvodai és
elemi oktatás pedagógiája szakra szerdától
máig lehetett beiratkozni, illetve július 16-
án, hétfőn is fogadják még az iratkozási
dossziékat. A szóbeli vizsga 18-án, szerdán
zajlik. Az egyetem a marosvásárhelyi ta-
gozatra 15 államilag támogatott (ingyenes)
és 35 fizetéses helyet hirdetett meg.

A marosvásárhelyi Petru Maior Egye-
temre július 19-ig jelentkeznek a diákok.

Egy igazi különlegességgel érkezik a 6.
Vásárhelyi Forgatagra a Budapesti Ope-
rettszínház. A halhatatlan komponista,
Kálmán Imre 1928-ban Bécsben, majd
Budapesten bemutatott, aztán méltat-
lanul elfeledett darabját, A chicagói
hercegnőt hozza el a társulat váro-
sunkba, a Marosvásárhelyi Nemzeti
Színház közreműködésével. A mega-
produkciót háromszor is eljátsszák,
hogy mindenkinek lehetősége legyen
megnézni.

A darabban Kálmán Imre a dzsessz és az
operett összeházasításával kísérletezett, amely-
ből egy igazán különleges alkotás született. A
történet szerint Mary, az elkényeztetett ameri-
kai milliomoslány fogadást köt barátnőjével, az
ugyancsak dúsgazdag Edith Rockefellerrel,
hogy melyikük tud európai útjuk során valami
olyan különlegességet vásárolni, ami pénzért
talán nem is kapható. A tét egymillió dollár. Az
utazás során Mary megismerkedik Borisszal,
egy képzeletbeli kelet-európai kis ország,
Sylvária attraktív trónörökösével, és viharos ta-

lálkozásukkal kezdetét veszi a világrendszerek
küzdelme. A gazdag amerikai lány megvásá-
rolja és átrendezi a reménytelen adósságokkal
küszködő Sylvária uralkodói palotáját, de titok-
ban Borisz szerelmére pályázik, a férfi pedig
önbecsülését és kulturális hagyományait igyek-
szik megőrizni a mindent elsöprő tengerentúli
befolyással szemben.

Charleston vagy csárdás, pénz vagy monar-
chia, amerikai életstílus avagy európai tradíciók
– ezek a darab alapkérdései, amelyek természe-
tesen a mű zenei anyagában is megjelennek. A
színpadon egy jazz- és egy népi zenekar segít-
ségével az amerikai jazzszámok mellett klasszi-
kus operettmelódiák éppúgy felcsendülnek,
mint cigány- és népzenei ihletettségű dalok – a
7óra7 kritikája szerint a nézők „egy valódi ze-
nésszínház-történeti pillanatnak lehetnek szem-
és fültanúi”.

Dolhai Attila/Hommonay Zsolt, Bordás Bar-
bara/Fischl Mónika, Dancs Annamari, Szulák
Andrea – csupán néhány név, akiket láthatunk
a színpadon. A Budapesti Operettszínház
POSZT-díjas, több mint százfős megaproduk-

ciójára már kapha-
tóak a jegyek a
jegymester.ro/bilet-
master.ro oldalon, il-
letve augusztus 24-től
a Marosvásárhelyi
Nemzeti Színház
jegypénztárában is. A
jegyek 60 lejbe kerül-
nek.

A társulat három
alkalommal, augusz-
tus 31-én 19 órától, il-
letve szeptember
elsején 15 és 19 órá-
tól játssza az előadást
a Marosvásárhelyi
Nemzeti Színház
nagytermében. A fő-
szerepekben augusz-
tus 31-én 19 órától és
szeptember elsején 15
órától Dolhai Attila és
Bordás Barbara, il-
letve szeptember el-
sején 19 órától
Homonnay Zsolt és
Fischl Mónika lát-
ható. (közlemény)

A Budapesti Operettszínház 
megaprodukciója 

a Vásárhelyi Forgatagon

Közelednek a felvételik
Egyetemi kínálat, sok száz hellyel

Július 16., hétfő 
az egységes adóbevallási nyilatkozat 

benyújtásának a határideje
A határidő, ameddig benyújtható a magánszemélyeket érintő, jövede-

lemadóra, valamint a társadalombiztosításra vonatkozó egységes adóbe-
vallási nyilatkozat, július 16., hétfő. A nyilatkozatot azon személyek kell
benyújtsák, akiknek adóbevallási kötelezettségük van: a Romániában
vagy/és külföldön 2017-ben megvalósított jövedelem után, a 2018-as évre
felbecsült, Romániában megvalósított jövedelemről, illetve azok, akik
kötelesek bevallani a becsült jövedelmet a társadalombiztosítási hozzá-
járuláshoz való besorolás végett, és esetleg nyilatkozatot tenni a 2018-as
évre vonatkozó társadalombiztosításról. 

Azon adófizetők, akik online intézik el az adóbevallást július 16-ig,
beleértve ezt a napot is, a 2018-as évre szóló adóból 5 százalékos ked-
vezményben részesülnek a 2019. március 15-ig teljes egészében befizetett
jövedelemadó után. A kedvezmény értéke csökkenti a befizetett éves
nettó jövedelemadót, és a törvény értelmében vonatkozik a társadalom-
biztosítási hozzájárulásra is. 

A nyilatkozat űrlap formájában is benyújtható a közpénzügyi hivatalok
székhelyén, vagy eljuttatható postán is, ajánlott levél formájában, de min-
den esetben szükséges az átvétel igazolása. 

A formanyomtatvány, illetve a kitöltésre vonatkozó útmutató letölthető
online a www.anaf.ro honlapon a következő linken:
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/DUPFAPANAF1155 2018.pdf

Részletek elérhetők a www.anaf.ro honlapon az Asistenta Contribuabili
részen a Despre impozite si taxe – Despre impozitul de venit címszó alatt,
vagy a 031.403.91.60 telefonszámon. Ugyanakkor a közpénzügyi hiva-
talok munkatársai az intézmény székhelyén is tájékoztatják a hozzájuk
fordulókat az egységes adóbevallási nyilatkozat kitöltésével és benyúj-
tásával kapcsolatosan. 

Az egységes adóbevallási nyilatkozatot az adófizetők önszántukból ki-
javíthatják.

A kommunikációs és közkapcsolati osztály 

Claudiu Maior: Befektetünk gyerekeink oktatásába
A továbbiakban folytatjuk a

Marosvásárhelyi Polgármesteri
Hivatalnak a város oktatási intéz-
ményei rehabilitációjára és kor-
szerűsítésére vonatkozó
beruházási programjának ismer-
tetését. A Traian Vuia Technoló-

giai Líceumban vízszigetelési
munkálatokat végeztek, ősztől pedig elkez-
dődik a fodrászati és a kozmetikai műhe-
lyek berendezése, felszerelése.
Ugyanakkor az Aurel Persu Technológiai
Líceumban az autószerelő műhely felújítá-
sát, valamint két gépkocsi és a gyakorlati
képzéshez szükséges szimulátor beszerzé-
sét tervezik. A mezőgazdasági középisko-
lában korszerűsítik a hús- és tejfeldolgozó
laboratóriumot. „Az összes iskolát modernizáljuk, a helyi tanács és a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hi-
vatal által jóváhagyott befektetési ütemterv alapján. Az oktatási folyamatot Marosvásárhelyen a legmaga-
sabb elvárásoknak megfelelően kell végezni, úgy, hogy a marosvásárhelyi oktatás etalon maradjon a
gyerekek nevelése és szakmai képzése tekintetében” – mondta Claudiu Maior, a polgármester tanácsadója.

Továbbá a Művészeti Lí-
ceum bútorzat, hangszerek, in-
teraktív táblák, oktatási
eszközök stb. beszerzésére ka-
pott pénzt. A munkaszerződés
aláírásakor felújításra kerül a
Forradalom utcai épületszárny
is (PVC-ablakok, tarkett linó-
leum, falburkolat, fűtés stb.).
Nem utolsósorban a Szász Al-
bert Sportlíceumban az infor-
matikai kabinet felszerelését és
a sorompóval ellátott bejárat ki-
alakítását finanszírozzák.

A köz-, bel- 
és külkapcsolati osztály

Nagy Székely Ildikó



1970-ben június 26. és július 1. között az utolsó
iráni sah, Mohammed Reza Pahlavi meglátogatta
Romániát. A sah társaságban lévő tudósok érdek-
lődtek és keresték Antalffy Endrét, a perzsa nyelv
és kultúra legismertebb magyar kutatóját! Sajnos
Antalffy Endre akkor már 12 éve elhunyt!

Antalffy Endrét (1877, Ratosnya – 1958, Marosvásárhely),
50 éven át Marosvásárhelyen a Bolyaiak után a legnagyobb
tudósnak tartották. És nem is véletlenül. Bolyai Farkas mellé
is temették a marosvásárhelyi református temetőben, bár Ő
katolikus volt. Persze változnak az idők, változnak az em-
berek és az értékelések is. E sorok írója elhatározta, hogy
igyekszik egy hosszabb sorozatban megemlékezni e nagy, de
elfelejtett tudós nyelvészről. Sorozatomat eredeti levéltári ku-
tatások és adatok alapján állítottam össze.

Antalffy Endre egyaránt volt tudós, nyelvész (11 nyelvet
beszélt anyanyelvi szinten), kiváló irodalmár, művészettör-
ténész, közéleti ember – politikus, műfordító és tanár. Ő maga
nyelvésznek tartotta magát. Egyetemi tanszékre született, és
tudása, tudománya alapján egyetemi tanszék vezetője kellett
volna legyen, ha nem Ratosnyán születik… És mint igazi er-
délyi ember, felelősséget érzett szülőföldje és öreg szülei
iránt is. Akkoriban még nem volt divat a szülőket öregek há-
zába dugni és Nyugat-Európában lébecolni. Antalffy Endre
úgy érezte, ha szegény csizmadia, majd később tutajos apja
nagy áldozattal kitaníttatta, akkor őneki is elemi kötelessége,
hogy hazajöjjön Budapestről, és öreg szüleit támogassa.
Talán Bernády György is csalogatta a Budapesten tanító fiatal
tehetséges tanárt, hogy jöjjön Marosvásárhelyre a frissen
megnyitott felsőbb kereskedelmi iskolába, nyelveket tanítani.
Antalffy hazajött, és ezzel az akkor kisvárosnak lett egy ked-
ves tudósa, második Bolyai Farkasa, de sajnos ezzel bezáró-
dott előtte a megérdemelt nemzetközi hírnév és ismertség. 

Lássuk, hogy ünnepelte Marosvásárhely intelligenciája
Arany János születésének 100. és halálának 50. évfordulóját.

Antalffy Endre 101 évvel ezelőtt írt Arany János emlékére
egy Ódát, melyet sok helyen elszavaltak.

ARANY Jánoshoz
(születésének 100 éves fordulójára)

Kinek dicsősége messziről világít,
S mint pásztortüzet, úgy nézi szemünk
Félig sóvárogva, félig elmerengve –
Szelíd Arany János, Rád emlékezünk. 

Noha hideg tél van, jégcsap a tetőkön,
S magyar kunyhók tája mélyen behavazva,
Gallyakat tördelünk az emlék fájáról,
S öltözik a lelkünk virágos tavaszba. 

Zöldellő gallyakat lobogtatva fennen
Indulunk az útra, éneklő sereg
Tisztelni a bölcsőt, melyben szenderegtél
S a helyet, hol voltál álmodó gyerek. 

Száz esztendő! Álom szárnya libbenése,
Vagy valóság nehéz gördülése volt tán?
Vagy csak hulló csillag, rezzenés szemünknek
De mérföldek útja fent a mennyég boltján?
Száz esztendő! Idők szálló rohanását
Megkötözte ajkad bűbájos szava; 
Dicsőséget itt él közöttünk, s az idő
Fosztott szárnyaival vánszorog tova. 

Mi szép volt a múltban mind nekünk gyűjtötted.
Táltos tekinteted csillagokba nézett
S lepattant Attila koporsója zára:
Halottat támasztó hatalmas igézet.

Áldott a csók, amely megihlette szádat:
Tündér ajk tüze, vagy édesanya csók,
Akármi – de nyomán, mint a szemzett rózsa,
Harmatosan nyíltak bűvös, drága szók.

A Te szavadban újra teremtődött
Az édes magyar nyelv. Könnyt fakasztni szembül,
S ríkatni lelkünket fakadó sírásra
Elég volt mondanod, hogy: a kapa pendül,

Oh, hányszor éreztük lelked meleg fényét,
Sírtunk, elborultunk, könnyünk elapadt,
Öreg karosszékből de Te csak meséltél,
Altatott, áltatott mesélő szavad.

Sokszor véltük már, hogy itt mindennek vége:
Hitünk, álmunk, erőnk végképp szétfoszolnak –
S mikor keservünkben mindent megtagadtunk,
Hittünk ajkadon a biztató mosolynak.

Mindenünk voltál Te: papunk és tudósunk;
Értettél mély titkú kapcsos könyveket,
S imádkozni, kezét szépen összetévén,
Tanítottál bízó, kicsi gyerekeket.

Hogy szeretted néped! Hogy megcirogattad!
Vasvesszővel soha, nyájas szóval feddted,
Ama, híres, neves fülemile-perben
Régi átkát ahogy eleibe tetted.

Nem, nem lehet az, hogy annyi szív meghaljon,
Tudjuk, érezzük, hogy Te itt vagy velünk.
Öreg karosszékből csak szövöd mesédet
S mi gyermek hívéssel újra eltelünk.

Hátha hátha minden, mi most szívünk nyomja,
Csak lidérc nyomása, valóság híján,
Halálhörgés, vér, kín, magyarok hullása
Csak nyáréji álom, mint rég Nagyidán…

Kinek dicsősége szelíden világít
S mint pásztortüzet úgy nézi szemünk
Félig sóvárogva, félig elmerengve –
Öreg Arany János, Rád emlékezünk.

1917. Antalffy Endre

Arany János halálának 50. évfordulóján is Antalffy Endrét
és Molter Károlyt kérte fel a Kemény Zsigmond Irodalmi
Társaság a méltó emlékezésre. Egészen pontosan:

1932. október 24. Marosvásárhely magyarsága méltó
módon ünnepelte Arany János emlékezetét. A költő halálának
félévszázados évfordulója alkalmából rendezett ünnepség le-
folyása Marosvásárhelyen, október 24. 

Vasárnap a magyar nyelvterületen Arany János halálának
félszázados évfordulója alkalmából ünnepségek voltak, me-
lyen a nagy magyar költő emlékezetének áldoztak. Marosvá-
sárhelyen a Kemény Zsigmond Társaság rendezte meg az
Arany-emlék ünnepélyt, mely alkalomból a ref. kollégium
dísztermét zsúfolásig megtöltötte a közönség.

Dr. Antalffy Endre ünnepi ódáját Ádám Zsigmond szavalta
el, majd utána Antalffy Endre dr. beszélt Arany Jánosról. A
közönség, melynek megnyomorítása már a dohos levegőjű
középiskolában kezdődött, és amelyeket sikerült a tanároknak
lapos agyon magyarázgatásaikkal kellőleg eltávolítani Arany
Jánostól, csodálkozva figyelt fel a vasárnap esti ünnepélyre.
Hogyan, hát Arany János nem csupán unalmas biflázás, nem-
csak „milyen volt Piroska jelleme”, amilyen „jelzői vannak
az álnok és cselszövő Detrének”, – és meglepve látta, hogy
van egy számára ismeretlen költő, még pedig egyike a leg-
nagyszerűbbeknek, aki tud hozzánk napi emberekhez szólni.
Antalffy Endrének az ő csodálatos finom intuíciójával és uni-
verzális tudásával sikerült a közönséget Aranyhoz vezetni. Ő
és Molter Károly, aki a későbbiek folyamán, Arany-valuta
címen beszélt, az est két ragyogó előadója, és ezúttal nem
csupán fellengős jelző, mert mindkét előadó kitűnő, jó és
magas színvonalú volt.

(Bolyai könyvtár, Sényi-hagyaték), 1932. okt. 25.
Semmi túlzás sincs abban, hogy Marosvásárhely második

Bolyai Farkasának nevezzük Antalffy Endrét. Népszerű, köz-
kedvelt előadó volt, mindenkit lebilincselő konferanszié,
bálok, kiállítások közkedvelt megnyitó konferansziéja, iro-
dalmi estek legszívesebben látott előadója, akárcsak Bolyai
Farkas a maga idejében. Ezt tudta is a kisváros, és nagyon
bölcsen döntöttek úgy, hogy a két Bolyai mellé temetik, bár
Ő maga római katolikus volt. Antalffy Endre a marosvásár-
helyi római katolikus középiskola egyik legtehetségesebb ta-
nulója volt. Már felsőbb évesen papi reverendában járt, és
érettségi után azonnal a Gyulafehérvári Teológiára került.
Olyan tökéletesen beszélt latinul, hogy a fiatal papjelöltek
püspök úrnak szólították! De a Sors közbeszólt. Mivel bőr-
tébécéje lett, a teológiáról eltanácsolták. Antalffy Endre – sze-
rencséjére – átkerült a Ferenc József Tudományegyetem
bölcsészeti karára, és a professzorai felfigyeltek a ritka ké-
pességű hallgatóra.

Antalffy Endre életrajzának ismertetését következő héten
folytatjuk. 

IRODALOM
Fondul personal Antalffy (Nr. inv. 963), Nr. 69., Dos.

XXXV. Anul 1932. Román Nemzeti Levéltár, Maros megyei
kirendeltség.

1 Nagy Imre tusrajza a Maros Megyei Művészeti Múzeum tulajdona. Köszönetet mondok Cora Fodor művészettörténésznek, hogy a képet rendelkezésemre bocsátotta
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Zsögödi Nagy Imre tusrajza Antalffy Endréről, 1957-ből1

Oláh-Gál Róbert

Antalffy Endre – egy nagy hatású, de elfelejtett tudós nyelvész



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

KUN ISTVÁN (Szászfenes, 1908. júl. 10.
– Veszprém, 1980. júl. 5.): festő, művészpe-
dagógus. Művészeti tanulmányokat Kolozs-
váron, Nagybányán, majd 1930-1935 között
a bp.-i Képzőművészeti Főiskolán Rudnay
Gyula tanítványaként folytatott. 1938-ban
egyéves római ösztöndíjas tanulmányutat
nyert. 1936 óta kiállító művész. 1938-ban
szerepelt a Velencei Biennálén. Műveinek
egy része állami gyűjteményekbe került.
1947 óta a bajai művésztelepen élt és a kép-
zőművészeti szabadiskolában tanított. Első-
sorban tájképeket és portrékat festett az
alföldi iskola hagyományai nyomán. Biztos

rajztudás, a lényeges elemek kiemelése, visz-
szafogott kolorit jellemzik művészetét. Jelen-
tős egyéni kiállításai: Kaposvár (1931); Pécs
(1955); Bp., (1971); Baja, Szolnok (1972);
Dunaújváros (1976). Munkáit többször díjak-
kal jutalmazták: Szinyei Merse Társaság ki-
tüntető elismerése (1937); Nemes Marcell-díj
(1938); a Nemzeti Szalon Magyar Tájak c.
kiállításának II. díja (1939)

TÖRÖK GYULA (Simánd, 1888. júl. 16.
– Bp., 1918. okt. 20.): író, újságíró. 1906-ban
beiratkozott a kolozsvári egyetem bölcsészeti
karán a történelem-földrajz szakra, majd rö-
videsen az újságírói pályára lépett. 1906-tól
az Előre, 1908-tól az Újság munkatársa volt
Kolozsvárott. 1909-től a nagyváradi Szabad-
ság szerkesztőségében dolgozott. 1910-től

Bp.-en élt, a Magyar Hírlap, 1915-től az Esti
Újság, majd a Magyar Kurír, 1916-tól a Ma-
gyarország munkatársa. Érdeklődésének elő-
terében a dzsentri állt; többnyire ennek sorsa
foglalkoztatta, a jövő útját a polgárosodásban
látva meg. Néhány novellája a századforduló
magyar szépprózájának legszebb darabjai
közé tartozik. Műveiben határozott vonások-
kal megrajzolt alakok, tipikus figurák, 
nemegyszer különcök jelennek meg. Stílusá-
nak uralkodó jellemvonása a realizmusra tö-
rekvés s egyúttal a meleg líraiság. F. m.: Kis
Ferkó (r., Bp., 1908); A porban (r., Bp.,
1917); A zöldköves gyűrű (r., Bp., 1918); A
halszemű három fia (elb., Bp. 1919); Fehér
virág (elb., Bp., 1919); A Rozál leánya (elb.,
Bp., 1944); Ikrek (r., I-II., Bp., 1957). 

Híres erdélyi magyarok (1000–1990)

Mai kalandozásunkat kezdjük a Földön.
Folytassuk virágok és rovarok közt, hogy
aztán hegyet mászva a hajnali égen fejezzük
be. Ha időd engedi, tarts velem, kedves Ol-
vasóm.

95 éve, 1923. július 12-én halt meg Buda-
pesten a szilágysomlyói születésű Gáspár
Ferenc orvos, utazó. Neve ma már csak ke-
vesek számára cseng ismerősen. Száz évvel
ezelőtt kiadott útleírásai mára antikváriumi
ritkaságok.

Ahogy Vámbéry Ármin jellemezte A
Föld körül című műve előszavában: „leírá-
sai egyszerűek, világosak és mesterkéletle-
nek, az olvasóban azt a benyomást keltik,
mintha őmaga látta és végigélte volna azo-
kat”.

Gáspár Ferenc a kolozsvári unitárius gim-
názium után a bécsi orvosi egyetemen szer-
zett orvosi diplomát. 1886-tól az
Osztrák–Magyar Monarchia haditengerésze-
tének hajóorvosa volt. Több mint két évtized-
nyi idő alatt, hadi- és kereskedelmi hajókon,
bejárta mind az öt világrészt.

Utazásainak java részét a XIX. század
végén, vitorlásokon tette meg. A szemtanú hi-
telességével közölt megdöbbentő beszámolót
a Hamburg kikötőjében behajózásra váró ki-
vándorlókról. Részletesen leírta a Földközi-
tenger szigeteit, a Kanári-szigeteket, a
Karib-térséget. Az Amazonas folyón Manau-
sig hajózott fel. Nagy megjelenítő erővel mu-
tatta be a brazil Pará környéki dzsungeleket,
s az Amazonason felhatoló tengeri dagályhul-
lámot, a pororocát. Beszámolóiból megis-
merhetjük a XIX. század végi dél-amerikai
városokat: Rio de Janeirót, Pernambucót,
Santost, Montevideót, Buenos Airest, az uru-
guayi és az argentínai pampákat, a Falkland-
szigeteket, a Magellán-szorost, a Tűzföldet, az
Atacama-sivatagot. Érdekfeszítő leírásai van-
nak az akkori gyarmati Afrikáról, Indiáról,
Ceylonról, Burmáról, Sziámról, Indokínáról,
a maláj szigetvilágról. Bejárta  Japánt, Sza-
moát, eljutott Hawaiira, a Salamon-szigetekre.
De ő írt először magyar nyelven a transzszibé-
riai vasútvonalról is úti beszámolót.

Művei a természettudományos ismeretter-
jesztés kiemelkedő alkotásai, egyben fontos
dokumentumok a XIX. század tengerészéle-
téről és a világ egészségügyi helyzetéről.

Cholnoky Jenő, lektorálva műveit, a föld-
rajztudós szigorával jelenthette ki: „Gáspár
Ferenc… a legnagyobb gonddal ügyelt, hogy
a tudomány szigorú cenzúrája semmi kifogá-
solni valót ne találjon”.

Id. Lóczy Lajos, a Magyar Földrajzi Tár-
saság elnöke is elismeréssel méltatta írásait.

Ő maga pályakezdésére így emlékezik Hét
év a tengeren című munkájában: „Tengeré-
szeti tapasztalataim ezen időtájt még nagyon
fogyatékosak voltak. A legnagyobb víz, amit
a tenger előtt megismertem, a Szamos volt,
meg a Duna Wien alatt. Hajózási tapasztala-
taim pedig ott állottak, ahol még diákkorom-
ban: a hazulról elcsent kenyérdagasztó
teknőben tettem többi diák-tengerész pajtá-
som társaságában nagyobbszabású kirándu-
lást a Krasznán…”

Hajóorvosi pályafutása befejeztével Gás-
pár Budapesten telepedett le. Az 1912-ben
Budapesten kiadott A fehér ember útja (Co-
lumbustól Pearyig) című kétkötetes munkája
a világ leghíresebb tengeri és szárazföldi uta-
zóit, köztük a magyar világvándorokat mu-
tatta be.

Vámbéry a már említett előszót egy török
közmondással indította: „Nem az tud vala-
micskét, aki sokáig élt, hanem az, aki sokáig
utazgatott”.

Gáspár Ferenc sokat utazgatott, tehát tu-
dott is valamicskét a világról. Jó lenne e
könyvekben megörökített valamicskéből va-
lamicskét újra kiadni.

Folytatva a 2018. esztendő természetvé-
delmi értékeinek bemutatását, ezúttal az év
vadvirágára, a kornistárnicsra (Gentiana
pneumonanthe L.) esett a választásom.

A tárnicsok eme árlevelű faja Európa nagy
részén jelen van, areája egészen Szibériáig
húzódik. Élőhelyeinek kiszáradása és átala-
kulása miatt mindenütt visszaszorulóban van,
emiatt védett többek között Magyarországon,
Lengyelországban, Olaszországban, Svájc-
ban és Romániában is. Németországban
pedig már 1980-ban az év vadvirágává
(Blume des Jahres) választották.

Erdélyben hegy- és dombvidéken előfor-
dulása szórványos. Mészkerülő. Kiszáradó
lápréteken, hegyi és mocsárréteken fordul
elő. Az utóbbi 50 évben számos korábbi le-
lőhelyéről – többnyire élőhelyének megszű-
nése vagy átalakulása (kiszáradás,
cserjésedés) miatt – eltűnt.

Tompás csúcsú levelei szá-
lasak, csak az alsók széleseb-
bek, ezért virágtalan
állapotban hajtásai beleolvad-
nak a környező gyepbe. Vi-
rágzó állapotban azonban
messziről felhívja magára a fi-
gyelmet akár 5 cm-t is elérő,
sötét égszínkék virágaival.

Vidékenként más-más név-
vel illetik: tüdőtárnics, tüdőfű,
rettegőfű. Gyökerét, akárcsak
a sárga tárnicsét (Gentiana
lutea L.), gyűjtötték és hasz-
nálták annak serkentő, étvágy-
gerjesztőhatása miatt. A
kornistárnicsot egykor tüdő-
baj tüneti kezelésére is hasz-
nálták.

Júliustól szeptemberig vi-
rágzik, de egyes virágzó pél-
dányaival októberben, sőt
akár november elején is talál-
kozhatunk.

100 évvel ezelőtt, 1918.
szeptember 9-én Jávorka Sándor a mai Al-
bánia és Koszovó határán fekvő szerpentin-
dombok nedves mélyedéseiben gyűjtött egy
tárnicsot, melyet később a kalandos életű al-
banológus és paleontológus, Nopcsa Ferenc
báró tiszteletére Gentiana nopcsae néven új
fajként írt le. Ez az akkor új fajnak tartott nö-
vény a kornistárnics egy nyúlánkabb, széle-
sebb levelű alakja.

Fejlődésbiológiailag és ökológiailag rop-
pant érdekes tápnövények is a kornistárnics
és rokonai: kizárólagos tápnövényei a szürkés
hangyaboglárka lepkefajnak, a Maculinea
alcon alconnak. Ez a lepkefaj speciális élet-
módja miatt került veszélyeztetett helyzetbe.
Egyrészt speciális tápnövényigénye miatt,
másrészt a fajra jellemző mirmekofília miatt.
Imágói július közepétől augusztus első har-
madáig repülnek. A rajzás után a nőstények
hófehér petéiket a tárnicsok sötétlila virág-
bimbóira rakják. A hernyók kikelésük után
belerágják magukat a virágba, és a lédús, még
éretlen magkezdményekkel tálplálkoznak. A
hernyók a harmadik lárvastádiumban kirág-
ják magukat a magházból, és lepotyognak a
talajra. A kihullott hernyókat főleg a
Myrmica scabridonis vöröshangyafaj dolgo-
zói becipelik a bolyba, s ott kakukkfiókaként
nevelik fel. Mi több, néha a hernyó felfalja a
mostohatestvér lárvákat. A lepkehernyó a
hangyabolyban bábozódik be, s 11 hónap

múlva a frissen kelt imágó, elhagyva a han-
gyafészket, az akkor már virágzó tárnicsokat
keresi fel.

Július közepén vagyunk. Most illő megem-
lékezni a hegymászás aranykorszakának be-
fejező momentumáról, a Matterhorn
meghódításáról.

Az a nyolcvan év, amely a Mont Blanc
megmászásával kezdődött, és az Alpok
utolsó, még érintetlen csúcsának, a Matter-
hornnak a megmászásával fejeződött be, a
hegymászás történetének egyik legeredmé-
nyesebb korszaka. A XIX. század közepéig
megmászták az Alpok csaknem összes né-
gyezer méter feletti hegycsúcsát – szám sze-
rint harminchetet. A sort a Matterhorn
tragikussá vált megmászása zárta le.

A jellegzetes, majdnem szabályos piramis
alakú magányos hegy – a legközelebbi ormok
is több mint tíz kilométerre esnek tőle – Svájc
és Olaszország határán fekszik, a határ vo-
nala épp a 4478 m magas ormon fut keresz-
tül.

A történet éppen 160 éve, 1858-ban kez-
dődött, amikor olasz hegyivezetők egy cso-
portja kísérelte meg a feljutást. De a csúcs
meghódítása csak a huszonhetedik nekifu-
tásra sikerült. 153 éve, 1865. július 15-én, el-
sőként az angol Edward Whymper és társai
jutottak fel a csúcsára, amelyről lefelé jövet
a csapat négy tagja odaveszett. Egy nehezebb
szakasznál Hadow megcsúszott, és a kötéllel,
ami a biztosítást szolgálta volna, magával
rántotta Crozt, Hudsont és Douglast. Így
vált a dicsőséges nap egyben gyászos em-
lékké is. Hármuk holttestét néhány nappal
később a Matterhorn gleccseren találták meg,
de Francis Douglas földi maradványai azóta
sem kerültek elő.

(…) Körültem csillagmiriád
Versenyt kacérkodik, ragyog,
Fejemre szórja sugarát;
Azért még föl nem olvadok.

– hívom Vajda János Húsz év mulva című
versét segítségül, amely, habár a Mont Blanc
szimbólumára épít, de mintha éppen e matt
égbe nyúló kürtőről szólna – 

De néha (…) még szivem kigyúl,
Mint hosszu téli éjjelen
Montblanc örök hava, ha túl
A fölkelő nap megjelen... 

Békésebb hegymászókalandokat kívánva,
maradok kiváló tisztelettel.

Kelt 2018 júliusában, újholdkor
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Kiss Székely Zoltán

Kornistárnicson pihenő szürkés hangyaboglárka

A Matterhorn örök havát a fölkelõ nap kigyújtja

Összeállította: Kuti Márta

A természet kalendáriuma (CCCXV.)



Vasárnap este megnyitotta kapuit a
Marosszéki népzene- és néptánctábor
Jobbágytelkén. 

A húszéves rendezvény első pillanataiban
Székelyhodos község polgármestere felhívta
a résztvevők figyelmét: ma már egyre keve-
sebb a tánc, a dal, de a rohanó világ nem tudja

kiölni belőlünk azt, amit esztendők a génje-
inkbe írtak, itt még hűen őrzik a hagyomá-
nyokat, és továbbadják a fiatal
nemzedékeknek. „Nem szabad elfelednünk,
hogy gyökereink és hitünk az alapjai a tartal-
mas és kiegyensúlyozott életnek. Ezért őriz-
zük gyökereinket, hogy a jövő generációk is
büszkék legyenek ránk,  ahogy mi is tisztel-
günk elődeink előtt” – fejtegette ünnepi kö-
szöntőjében Barabási Ottó. A községvezető

beszámolt arról is, hogy nemrég sikerült eu-
rópai támogatást lehívni a tánctábor alapjá-
nak számító, de leromlott művelődési otthon
felújítására, így remélhetőleg a következő
tábor nyitásakor már egy teljesen más épület-
ben üdvözölheti a vendégeket.

A zeneszó már vasárnap estétől fellármázta
a falut, ilyenkor nemcsak a táborozók, hanem
a helyiek is kevesebbet pihennek, hiszen ezt
maga a tábori alkotmány is világosan meg-
tiltja. A világ minden sarkából érkezett ven-
dégek csak éppen felhúzták sátraikat vagy

berendezkedtek egy-egy vendégszobában, de
ezt a hetet többnyire a faluban, a táncoktatá-
sokon, előadásokon, a folkkocsmában és az
éjszakai táncházakban töltik. A hét során a
kezdőknek nyárádmenti táncot oktatnak, a ha-
ladóknak nyárádmagyarósi, magyarói és job-
bágytelki táncrendet, idén a mezőpaniti tánc
az „ínyencség”. A hangszereseket a magyar-
péterlaki zenészek oktatják  Sinkó András irá-
nyításával, a hét folyamán a Magos, az Üver,
az Öves és rendkívüli meghívottként a Csa-
lóka zenekar áll a táncosok rendelkezésére, és
természetesen Csiszár Aladár bandája sem hi-
ányzik, esténként pedig adatközlőktől lehet
különböző táncmozdulatokat ellesni, minden
délben Kásler Magdival népdalokat tanulni. 

Egész héten megtekinthető Bálint Zsig-
mond fotóművész kiállítása, és néprajzi elő-
adásokból sem lesz hiány, a résztvevők a
székelyek származásáról, Székelyföld kiala-
kulásáról, a paraszti világ ünnepeinek színjá-
tékairól, címerekről és a vidéki építészetről
hallhattak/hallhatnak előadást, a csűrmoziban
a Jobbágytelkéről készült televíziós adást, to-
vábbá a Szerelempatak című filmet és a Kal-
lós Zoltánról szóló dokumentumfilmet
vetítik. A gyerekeknek egész héten kézmű-
ves-foglalkozásokat tartanak, akik helyi kéz-
művesmesterségekkel ismerkedhetnek meg,
és részét képezi a programnak a szokásos
szerdai esztenalátogatás és a szombat dél-
utáni vetélkedő is. A vasárnapi megnyitón a
helyi hagyományőrző együttes mutatott be
táncműsort, a szombat esti zárógálán a szé-
kelykeresztúri Pipacsok néptáncegyüttes lép
közönség elé.

(Folytatás júlis 6-i lapszámunkból)
Fodor József nemzetközi szaktekintélyé-

nek köszönhető, hogy 1894-ben Budapesten
rendezték meg a VIII. Nemzetközi Közgész-
ségügyi és Demográfiai Kongresszust,
amelynek másodelnöke volt. Ugyanabban az
évben – a kolerajárvány leküzdésekor szer-
zett érdemei elismeréseképpen – a király a
Vaskorona renddel, majd miniszteri tanácsosi
címmel tüntette ki, s elnyerte a Szt. Száva
rendet is. 

Az egyetem orvosi kara prodékáni, majd
dékáni tisztét több alkalommal töltötte be
1886–1894 között. Az 1894/95-ös tanévben
elérte a legmagasabb egyetemi kitüntetést, a
Budapesti Kir. Magyar Tudományegyetem
rector magnificusává választották.

1901-ben a Magyar Tudományos Akadé-
mia felterjesztette a világ első alkalommal
meghirdetett orvosi (biológiai) Nobel-díjára,
a versengésben azonban – mivel csak élő sze-
mélynek ítélhetik a Nobel-díjat – már nem
vehetett részt. 1901. március 20-án rövid
szenvedés után tragikus hirtelenséggel el-
hunyt.

Fodor József szerteágazó szakmai eredmé-
nyeket ért el az egyetemi oktatás, a közegész-
ségtani kutatások, az iskolaorvosi és
tisztiorvosi munka, valamint a társadalmi
kapcsolatok jobbításában. Személyében nem-
csak a magyar közegészségtan „atyját”,
hanem ezen belül a magyar iparegészségtan
megteremtőjét, az elsősegélynyújtási ismere-
tek minél szélesebb körű oktatásának szor-
galmazóját, az iskolaorvos-képzésnek és az
egészségtan oktatásának a bevezetőjét is tisz-
telhetjük. Aki éppúgy lényeges feladatnak te-
kintette az iskolai egészségügyi
felvilágosítást, mint az orvosnemzedékek
szakszerű és a kor kihívásainak megfelelő
képzését. Ő vetette fel a gondolatot, hogy az
egyetemen tanítási szünetben szervezzenek
továbbképző tanfolyamokat a már végzett or-
vosok részére. Elkészítette az iskolaorvosi és
az egészségtantanári képzés tervezetét, rész-
letesen kidolgozta a tisztiorvosi kiképzés és
minősítés reformját.

A módszertani kutatások adták tudomá-
nyos munkásságának legfőbb területét, ame-
lyek mindig laboratóriumi vizsgálatokra
épültek. Kidolgozta a szén-dioxid kimutatá-
sának szén-hemoglobin képzésen alapuló
módszerét, foglalkozott a gáz toxicitásával,
és határértékek megállapítását javasolta. Ta-
lajkutatásai bakteriológiai szempontból nagy
jelentőséggel rendelkeztek; összefüggést lá-
tott a talaj-víz-levegő szennyezettsége, a kü-
lönböző mikroszkópikus lények és a
járványok között. Ezzel foglalkozott akadé-

miai székfoglaló előadásában (Baktérium az
élő állat vérében). Európai jelentőséggel ren-
delkeztek szociálhigiéniai kutatásai a buda-
pesti és egyéb városok peremterületein; a
gyakoribb járványokat, halálozást és csecse-
mőhalandóságot a városi szenny indikátor
szerepével hozta összefüggésbe.

Akadémiai rendes tagságba beiktató elő-
adásában A hosszú élet feltételeiről érteke-
zett. Statisztikai adatokkal bizonyította, hogy
a helytelen életmód és a táplálkozás miatt a
különböző társadalmi osztályok életkori és
halálozási adatai milyen lényeges eltérést
mutatnak. „Régóta él bennem a nyomasztó
aggodalom, hogy éppen a mi népünk iránt
mostoha a sors; sajnálja tőlünk legnagyobb
ajándékát: a magas kort”– írta. „A hosszú
kor nálunk is elérhető, csak az egészségtan
elvei szerint kell élni. Sokat, igen sokat kel-
lene tennie az államnak, a társadalomnak,
hogy a férfiak életét meghosszabbítsa. Egyet
azonban könnyen megtehet, mert ez kezeiben
van: az ifjúság nevelésének reformja.” Az
idézett sorokból is kitűnik, hogy sokat fog-
lalkozott az élettartam fontosságával, túlfe-
szített munkatempója mellett azonban
idejekorán, 57 évesen elhunyt.

1885-ben fogalmazta meg, hogy a nemzet
sorsa nem kis részt az egészségkultúrától
függ, ezt pedig az egészségvédelmi ismeretek
minél szélesebb körű terjesztésével lehet
emelni. Fodor Józsefet sokat foglalkoztatta
az orvosi felkészültség és a megelőzés kon-
cepciójának az összekapcsolása. Felismerte,
hogy az orvosi tudás megosztása és az egész-

ségvédelem népszerűsítése a legfontosabb or-
vosi feladatok közé tartozik. Tanítása szerint
„ne legyen az orvos csakis gyógyítással fog-
lalkozó mesterember, de legyen a család ba-
rátja, irányítsa a gyermekek nevelését,
határozzon a fiú pályaválasztásánál, adjon
tanácsot, mikor a lányt eljegyzik, szabályozza
a családfő munkásságát, szóval ezer módon
értékesítse legjobb tudását a család egészségi
és szociális jóvoltának érdekében”.

„Egészség a legnagyobb gazdagság, a leg-
nagyobb hatalom, a legnagyobb boldogság!
Tedd egészségessé a népet, s ezáltal hatal-
massá, gazdaggá, boldoggá teszed hazádat”
– olvasható az alapító főszerkesztő Fodor Jó-
zsef lapindító írásában (Az egészségügyről) a
máig megjelenő Egészség c. folyóirat 1886.
évi I. évfolyamának legelső számában. Egész
életét meghatározta a fenti hitvallás. Amint a
cikkben alább írja: „Az egészséges életmód,
a jó közegészségügy rendkívül megerősíti s
munkaképessé teszi a népeket. Erő és egész-
ség, munkabírás szerzik meg a nemzeteknek
a hatalmat és a vagyont”.

1868–1901 közötti szakmai működése
alatt több könyvet, könyvfe-
jezetet írt. Munkáival rangos
hazai és külföldi állami és
akadémiai díjakat nyert.
Szoros baráti kapcsolatot és
kiterjedt levelezést tartott
fenn a világ akkori legjele-
sebb tudósaival. Tanítványai
között tartják számon a
japán Kitasato professzort és
Victor Babeşt is. 136 ma-
gyar és német nyelvű közle-
ményét tekintve korának
egyik legtermékenyebb pub-
licistája volt. Mindemellett
három rangos magyaror-
szági szakfolyóirat szerkesz-
tője, illetve alapító
főszerkesztője volt. 

A tudós benne a legsze-
rencsésebben egyesült a leg-
jobb tanárral. Sohasem
fellengző, hanem a tárgyhoz
szóló, mindenkor higgadt és
meggyőző volt az előadása.
A vizsgákon szigorú volt, de
jóakaró és méltányos. Segí-
tőkészségére jellemző, hogy
gyakran saját pénzével fi-
zette meg a vizsgadíj befize-
tésére időhaladékot kért
medikus vizsgadíját.

Akkor láthatjuk meg iga-
zán Fodor nagyságát, ha te-
kintetbe vesszük a
nehézségeket is, amelyekkel
meg kellett küzdenie a pá-

lyáján. Kolozsvárt újításszámba menő esz-
méit sem tanártársai, sem a közönség nem
méltányolta. Budapesten csak két kis szobá-
ból álló „intézetet” szorítottak neki, és egész
pályafutása alatt szűk keretek közé szorítva
kellett működnie. Pedig kutató és alkotó szel-
lem volt. Úttörő munkásságát az eredeti esz-
mékben való gazdagság és egyéni irányzat
jellemezte.

A száz évvel ezelőtt elhunyt Fodor József
életműve, iskolateremtése, eszméi évtizede-
kig meghatározták a magyar közegészségügy
fejlődését, irányt szabtak, mindig előre mu-
tattak. Nem véletlen, hogy róla nevezték el
az egykori Országos Közegészségügyi Inté-
zetet, amelynek jelenlegi neve: Fodor József
Országos Közegészségügyi Központ. Ami-
képpen a halála 30. évfordulójára rendezett
emlékülésen elhangzott: „Az ilyen életnek
hosszú sugara kihat az unokákra, tanulsága
a legmesszebb időknek szól, és bár az egyén
porrá lesz, de az ő eszméi bekerülnek az utó-
kor köztudatába, és végzik tovább munkáju-
kat a fejlődésben és a haladásban, irányt
szabva minden időkig”. 

Dr. Ábrám Zoltán

Gligor Róbert László

Fodor József szobra Budapesten, a Gutenberg téren. Ifj. Vastagh György 1909-
ben bronzból és mészkőből készítette Forrás: Wikipedia (fotó: Thaler Tamás)
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Éjjel-nappal táncoktatás, táncház, folkkocsma várja a táborlakókat. Pihenésre kevés idő jut Fotó: Gligor Róbert László (archív)

Néptánc egy héten át

Fodor József, a magyar közegészségtan megteremtője
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KOBAK KÖNYVESBOLT

Marosvásárhely,
Győzelem tér 

18. szám, 

www.bookyard.ro

A megjelölt sorokban, oszlopokban szereplő helyes megfejtéseket július 26 -ig a
Népújság címére (Dózsa György u. 9. szám) beküldők – két személy – egy-egy
könyvet nyerhetnek. A pályázati szelvényt kérjük kivágni és a borítékra ráragasz-
tani. (Egy borítékban csak egy pályázati szelvény szerepelhet.) 

A két rejtvény azonos számú meghatározásait keverve közöljük. A megjelölt
négyzetekbe kerülő betűket folyamatosan összeolvasva József Attila egyik ismert
versének a címét kapjuk. Könnyítésül egy betűt előre beírtunk.

VÍZSZINTES: 1. Figyelmeztetés, jelzés – Vitrin. 7. Méltóság – Kettős betű. 8. Köszö-
net – Előtagként óriásit jelent. 9. GÁF – Luxemburgi, ománi és magyar gépkocsijelzés.
11. Számítógépmemória-típus – Nyűg egynemű hangzói. 12. Forma, alakzat – Gabonát
levág. 14. Fiatalos köszönés – Skálahang. 15. Egyforma, megegyező – Tarkabarka. 18.
Műsorszórás – Lét. 19. Párnásszék – Keservesen sír. 22. Azonos betűk – Páratlan roló!
23. Törpe – … bíró (Móricz). 25. Attól az időtől fogva – Regényét Gárdonyi írta meg. 27.
Zúzmara – Erdei házikó. 28. Földművelő eszköz – Tönkretesz, pusztít. 30. Bocihang –
Csendes jós! 31. Gonosz, tisztességtelen – Légtornász.         

FÜGGŐLEGES: 1. Olcsó bérmunkás – Óra tartozéka lehet. 2. Hegyes pálca, szúróvas
– Hivatali helyiség. 3. Kiejtett betű – Költői sóhaj. 4. Veszteség – Ipari növény. 5. Precíz,
pontos – Társulat, szervezet. 6. Hitetlen tanítvány – Nyurga, sudár. 10. Árut rendel – Fő-
zőedény. 13. Nem megengedett – Jelátalakító berendezés. 16. Tagad, cáfol – A lakásodon.
17. Egyik földrész – Magas kamat. 20. Lóbiztató eszköz – Napos … (Karácsony B.) 21.
Felhős az ég – Ázsiai gyaloghintó. 24. Hangtalan – Start, kiindulópont. 26. Egyik szülő –
Antik darab! 29. Magatok – Osztrák és norvég autójel.   

Koncz Erzsébet

A JÚNIUSI ÉVFORDULÓK (3.)
című pályázat nyertesei:

MEZEI SÁNDOR, Marosvásárhely, 
Béke u. 41. sz.

SÁNDOR ROZÁLIA, Marosvásárhely, Nárcisz u. 8B/19. sz.
A pályázati rejtvény megfejtése:

JENDRASSIK; ERKEL; BÓDY; ARRIGO BOITO;
KERÉKGYÁRTÓ; FARKAS.

Kérjük a nyerteseket, 
vegyék fel a kapcsolatot Borbély Ernővel 

a 0742-828-647-es telefonszámon.

Megfejtések a július 6-i 
számból:

Klasszikus (ikrek): Glamo-
ráma
Skandi: Kit érdekel, hogy sér-
tődötten elment ez az undok vá-
sárló? Majd jön másik.
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Szerkeszti: Kiss Éva 808.

U

T

A
VÍZSZINTES: 1. Szülészorvos, „az anyák megmentője”, 200 éve született (Ignác

Fülöp). 9. Szaki. 10. Tinta (angol). 12.  Írónő, költő, műfordító, 150 éve született
(Emma). 17. Arany János műve. 19. Római 501. 20. Sturm und..., német irodalmi
irányzat. 21. Filmszínház. 22. Román szabvány. 24. ...kel (elindul). 25. Disznófej! 26.
Erkölcstan. 28.  Ógermán nép. 29. Házhely. 31. Néha kilóg. 34. F. Baum varázslója. 35.
Erdélyi matematikai szakíró (Zoltán). 36. Lépcsőszakaszok közti pihenő (francia). 37.
Nyolcpólusú elektroncső. 39. Az Árva folyó szlovák neve. 41. Paripa. 42. Bélés bélése!
43. Nátrium-karbonát. 44. Borókapálinka. 45. Becézett cucli. 47. Vízlágyító szer. 48. Csi-
nos, takaros. 49. Ügyvéd, függetlenségi politikus, 200 éve született (István). 50. Író,
költő, humorista, 200 éve született (Gusztáv).

FÜGGŐLEGES: 1. Térmetszet. 2. Cseppcseppek! 3. ... Grosso, brazil szövetségi
állam. 4. Lengyel író (Slawomir). 5. Hajnalkő. 6. Hallucinogén drog. 7. Tojás (német). 8.
Növényi hajtás. 11. Piarista irodalomtörténész, 150 éve született (Ernő). 13. Viszolygó.
14. Kézzel fog. 15. Pedro de..., chilei író. 16. ...-móg (dohog). 18. Tanintézmény. 20. Pi-
arista író, egyetemi tanár, 200 éve halt meg (András). 21. Mérföld (angol). 23. Város
Jü-nan kínai tartományban. 25. Detta román neve. 27. Felvidéki kisváros (szlovák). 29.
Várkonyi őrgróf: Amadé ... 30. Természetes rombolás. 32. A. Tolsztoj regénye. 33. Angol
írónő, 200 éve született (Emily). 35. Nyolckarú állat. 36. Döngöl. 38. Hangtalan. 40.
Angol sarkkutató (Sir John). 43. Serena páratlan! 44. Csuk és... (Gajdar). 46. ... Bence
(Nyírő J. regénye). 47. Arat! 48. Nutriafej!

L.N.J.
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Televíziós sportközvetítési
ajánló a hétvégére

Július 14., szombat:
* 21.30 óra, DigiSport 1: Kolozsvári CFR –

USK Craiova (román labdarúgó-Szuperkupa)
* 22.15 óra, M4 Sport: Magyarország – Spa-

nyolország (női vízilabda-Eb)
Július 15., vasárnap:
* 15.00 óra, M4 Sport: Magyarország – Tö-

rökország (női vízilabda-Eb)
* 21.30 óra, M4 Sport: Olaszország – Görög-

ország (női vízilabda-Eb)

Zlatko Dalic szövetségi kapitány
azzal jellemezte a horvát labdarúgó-
válogatott karakterét és mentalitá-
sát, hogy bár harmadik
hosszabbításos mérkőzését ját-
szotta az oroszországi világbajnok-
ságon, egyik játékosa sem akarta,
hogy lecserélje az angolok ellen
végül 2-1-re megnyert szerdai elő-
döntőben.

„Mindenki azt mondta, készen áll a foly-
tatásra, és bírja még. Pedig néhányan ki-
sebb sérüléssel játszottak. Ez mutatja,
milyen karakterek vannak a csapatban, mi-
lyen tartása és mentális ereje van ennek az
együttesnek” – indokolta az 51 éves tréner,
hogy miért várt a hosszabbítás ötödik per-
céig az első cserével.

Hozzátette: a játékosok önbizalmat sze-
reztek az előző mérkőzéseken, és érezték,
hogy mentálisan hihetetlenül erősek. „So-
rozatban harmadszor kerültünk egygólos
hátrányba, mégis mindhárom találkozót
megnyertük. Nagyon büszke vagyok a csa-
patra” – mondta.

Dalic kifejtette, nyilvánvalóan hátrányt
jelent számukra az egy nappal kevesebb pi-
henő, és hogy az egyenes kieséses szakasz-
ban mindhárom összecsapásukon plusz
harminc percet kellett futballozniuk, de

hozzátette, befejez-
hették volna hama-
rabb a meccseket, s
akkor nem kellett
volna plusz egy ta-
lálkozónyi időt a pá-
lyán tölteniük.

Aláhúzta, éppen
ezért ez nem lehet
kifogás a franciák el-
leni döntőben, és ott
vasárnap úgy kell
majd játszaniuk,
mintha az lenne az
első meccsük a tor-
nán. „Történelmet ír-
tunk. Lehet, nincs
olyan stadionunk,
amelyben az ősszel
rajtoló Nemzetek Li-

gájában fogadhatjuk az ellenfeleket, de van
szívünk és büszkeségünk” – válaszolt arra
a kérdésre a szakember, hogy mit jelent egy
olyan kis ország, mint a négymillió lakosú
Horvátország számára a fináléba jutás. „Ha-
talmas erőt adnak szurkolóink, de az egész
régió nekünk drukkol, ez is jólesik” –
mondta.

A szerdai elődöntőre visszatérve úgy
vélte, azért sikerült Anglia fölé kereked-
niük, mert a játék minden szegmensében
jobbak voltak. Szerinte a horvát csapatnak
ez volt a legjobb meccse a vb-n, még annál
is jobb, mint amikor a csoportkörben 3-0-
ra verte Argentínát. Megjegyezte, azt kérte
tanítványaitól a hosszabbítás előtt, hogy
nyugodtan passzoljanak, ne veszítsék el a
fejüket, élvezzék a játékot, hogy elődöntő-
ben futballoznak.

„Nincs gyenge pontjuk a franciáknak, de
csak holnap kezdünk róluk beszélni. Ma
döntőbe jutottunk, megünnepeljük, pihe-
nünk, és csak utána jöhetnek a franciák. Ké-
szen fogunk állni” – jelentette ki Dalic, aki
felidézte, hogy a horvát futball ezt meg-
előző legnagyobb sikerét 1998-ban a fran-
ciaországi vb-n érte el.

Elmondta: „Az első három meccset a
helyszínen néztem, utána aktív játékosként
már otthon kellett készülnöm. Az elődöntő-
ben Lilian Thuram két góljával kikaptunk a
franciáktól 2-1-re, ezt azóta sem felejtette
el senki. De nem a revansra koncentrálunk,
hanem arra, hogy a lehető legjobban felké-
szüljünk.”

Dalic: Senki nem akarta, hogy lecseréljem

Története során először beju-
tott a világbajnokság finálé-
jába a horvát
labdarúgó-válogatott, amely
az oroszországi torna szerdai
elődöntőjében hosszabbítás
után 2-1-re legyőzte az angol
csapatot. Horvátország ezzel
biztosan felülmúlja eddigi
legjobb, 1998-ban elért har-
madik helyét, míg Anglia
1966 óta tovább várhat újabb
diadalára. A szombati, szent-
pétervári bronzmeccsen
belga–angol, míg a vasárnapi,
moszkvai döntőben francia–
horvát mérkőzést rendeznek. 

Az első félidő elején Trippier
szabadrúgásból még az angoloknak
szerzett vezetést, de a másodikban
Perisic a védőjét megelőzve egyen-
lített a 68. percben. A horvátok
ugyan harmadszor kényszerültek
ráadásra a vb-n, ám ezúttal nem bíz-
ták a 11-esre a továbbjutást, mint az
előző két alkalommal, ugyanis
Mandzukic a 109. percben eldön-
tötte a párharcot.

Az angolok kezdték agresszíveb-
ben és jobban is a mérkőzést, a hor-
vátok idegesen futballoztak,
rengeteg könnyű passzt elrontottak.
Nem is kellett sokat várni, hogy
góllá érjen a szigetországiak fölé-

nye, ugyanis már öt perc után beta-
lált szabadrúgásból Trippier, aki a
válogatottban először volt eredmé-
nyes. Az angol vezetés mit sem vál-
toztatott a játék képén, rá sem
lehetett ismerni a horvát csapatra,
amely sorra szórta el a labdákat, az
erős és gyors angol játékosok pedig
a labdaszerzést követően éltek fizi-
kai fölényükkel, lefutották emberei-
ket, és megnyerték párharcukat, így
a későbbiekben már nem csak pont-
rúgások után tudtak veszélyeztetni.
Egy ízben a góllövőlista éllovasa,
Kane óriási helyzetet hagyott ki,
pontosabban Subasic védett bravúr-
ral. Sokat elmond a horvátok telje-
sítményéről, hogy az első komoly
helyzetükre bő félórát kellett várni,
de Rebic akkor is tiszta lövőhely-
zetből Pickford kezébe lőtt. A túlol-
dalon Lingard hasonló szituációban
pedig a kaput sem találta el. Összes-
ségében a horvátok örülhettek,
hogy csak egygólos hátránnyal vo-
nulhattak az öltözőbe.

A folytatásban az angolok is visz-
szavettek a tempóból, elsősorban a
biztonságra törekedtek, a horvátok
pedig továbbra is teljesen erőtlen-
nek és ötlettelennek bizonyultak,
így a második játékrész eleje ér-
demi lehetőség nélkül telt el. A hor-
vátok pontatlanságát jól jelzi, hogy
egy percen belül mindkét horvát
szélső próbálkozhatott beadással,
de tiszta helyzetük ellenére már az
első, a 16-os oldalvonalánál álló
angol játékos belsővel tisztázott
mindkét esetben.

Egyetlen jó beadás viszont alap-
jaiban változtatta meg a meccset,
ugyanis abból teljesen váratlanul
Perisic egyenlített, ez pedig 180
fokos fordulatot hozott. Az egyen-
lítés hatására záporoztak a lövések
Pickford kapujára, és érkeztek a be-
adások az előterébe, egy ízben Pe-
risic újabb próbálkozásakor csak a
kapufa mentette meg az angolokat
az újabb góltól. Legalább tíz perc
kellett, mire a szigetországi gárda
rendezte a sorait. De ez sem jelen-
tette azt, hogy az utolsó 15 percben
ne a horvát csapat állt volna köze-
lebb a győztes gól megszerzéséhez,
ugyanis Mandzukic lövésénél Pick-
fordnak kellett hárítania, majd az
angol kapus hibája után Perisic
nem találta el a kaput, így követ-
kezhetett a ráadás.

A hosszabbításra ismét fordult a
kocka, az angolok tűntek frissebb-
nek, ami nem volt váratlan, mivel a
horvátoknak ez a harmadik olyan
találkozója volt a vb-n, amely hosz-
szabbításba torkollott. A szigetor-
szágiak nagyon közel álltak ahhoz,
hogy ismét vezessenek, de Stones
fejesét követően Vrsaljko a kapu
jobb sarkánál kifejelte a gólvonalról
a labdát. Ettől függetlenül a horvá-
tok sem maradtak helyzet nélkül, a

másik oldalon Pickford hárított bra-
vúrosan Mandzukic közeli próbál-
kozásánál. A fordulás újabb
fordulatot hozott, ismét a horvátok
voltak kezdeményezőbbek, s ennek
meglett az eredménye, ugyanis tel-
jesen elaludt az angol védelem egy
szöglet után visszafejelt labdánál, s
éppen Mandzukic maradt üresen,
aki második ziccerét már nem hi-
bázta el. Ugyan hátravolt még tíz
perc, de az angolok komoly helyze-
tig sem jutottak, így 1966-os egyet-
len világbajnoki címük óta továbbra
sem tudnak döntőbe jutni. A mos-
tani vb-n először fordult elő, hogy a
hosszabbítás döntést hozott, s így
nem volt szükség 11-esekre.

Horvátország történelmi sikere

így ünnepelte a pályán elért sikert szurkolóival a marosvásár-
helyi csapat a Nagyszeben melletti településen
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Jegyzőkönyv
labdarúgó-világbajnokság, elődöntő: Horvátország – Anglia 2-1 (0-1, 1-1, 1-1),

hosszabbítás után
Moszkva, Luzsnyiki Stadion, 78.011 néző, vezette: Cuneyt Cakir (török).
Gólszerzők: Perisic (68.), Mandzukic (109.), illetve Trippier (5.).
Sárga lap: Mandzukic (48.), Rebic (96.), illetve Walker (54.).
Horvátország: Subasic – Vrsaljko, Lovren, Vida, Strinic (95. Pivaric) – Rakitic,

Brozovic – Rebic (102. Kramaric), Modric (119. Badelj), Perisic – Mandzukic (115.
Corluka).

Anglia: Pickford – Walker (112. Vardy), Stones, Maguire – Trippier, Dele Alli, Hen-
derson (97. Dier), Lingard, Young (91. Rose) – Sterling (74. Rashford), Kane.

A döntők műsora
Kisdöntő:
* július 14., szombat, 17.00 óra: Bel-

gium – Anglia

Döntő:
* július 15., vasárnap, 18.00 óra:

Franciaország – Horvátország
Mindkét mérkőzést élőben közvetíti

a TVR 1, a TVR HD és az M4 Sport.

Southgate büszke az angol csapatra
Gareth Southgate szövetségi kapitány annak ellenére büszkén beszélt az angol vá-

logatottról, hogy egygólos előnye után végül hosszabbításban 2-1-re alulmaradt a hor-
vát csapattal szemben az oroszországi labdarúgó-világbajnokság szerdai elődöntőjében.
„Nagyon jól játszottunk az első félidőben, sokat birtokoltuk a labdát, ott kellett volna
megszerezni a második gólt” – kereste a vereség okát a 47 éves szakvezető, aki szerint
most mindannyiuknak nagyon fáj ez a kudarc. „Időbe telik, amíg erre pozitívumként
tudunk majd gondolni. Rég jutottunk ilyen messzire, és ha már itt voltunk, akkor meg
akartuk ragadni az esélyt. Kiváltképpen azután, ahogy az első játékrészben futballoz-
tunk” – fejtette ki.

Southgate nem mulasztotta el méltatni a győztes riválist sem. Szerinte a horvát
együttes nagyon tehetséges és tapasztalt játékosokból áll. Ezzel tudott a ráadásban Ang-
lia fölé kerekedni, mert futballistái rutinosabbak, és több nagy csatát megvívtak már,
mint a fiatal angol gárda tagjai, így hiába próbált cserékkel frissíteni. Kifejtette, a hor-
vátok igazi harcosok voltak, ahogy az egész vb-n.

A szombati szentpétervári bronzmérkőzésről elmondta: „Természetesen nyerni aka-
runk, de nagyon nehéz lesz a következő 48 óra, hogy mentálisan és fizikálisan felké-
szítsük a csapatot”. Hozzátette, csapata kiváló támadó futballt mutatott ezen a vb-n,
amit szerinte az is bizonyít, hogy 12 góljával minden idők legeredményesebb angol
válogatottja lett a vb-ken.

Eldőlt: az MSE 
a 3. ligában folytatja

Döntés született a Marosvásárhelyi MSE
ügyében: a Román Labdarúgó-szövetség tegnap
arról tájékoztatta a megyeszékhelyi klubot, hogy
a 3. ligába jutásért kiírt osztályozó párharc első
mérkőzése alkalmával az ellenfél, a Szeben me-
gyei bajnok Resinári Păltiniş által benyújtott
óvást elutasították, így a pályán született ered-
ményt jóváírták, és annak megfelelően a Maros
megyei bajnok egy osztállyal fennebb léphet, mi-
után hazai környezetben 2-0-ra nyert, idegenben
3-1-re kikapott, így 3-3-as összesítéssel, az ide-
genben lőtt gólnak köszönhetően kvalifikált.

„Örömmel tájékoztatjuk klubunk valamennyi
tagját és szurkolóját, hogy a Román Labdarúgó-
szövetség illetékes testületei elutasították a Resi-
nár óvását, így a Marosvásárhelyi MSE a
következő idénytől a 3. ligában folytatja szerep-
lését” – volt olvasható tegnap a klub közösségi
oldalán.

Kapitányi pacsi a 120 perces játék végén: Gareth Southgate (j) gratulál Zlatko Dalicnak

Mandzukic örül, Pickford verve: egy szöglet után kivágott labdát Perisic visszafejelt a kapu
előterébe, a jó ütemben kilépő Mandzukic pedig közelről Pickford lába mellett a kapu bal ol-
dalába lőtt laposan



A Richter Gedeon Románia Rt. vezetőtanácsa – Marosvásárhely
a vezetőtanács 2018. július 10-i 5-ös számú határozata értelmében 2018. augusztus 16-án 9 órakor 

a cég marosvásárhelyi, Cuza Vodă utca 99–105. szám alatti székhelyére

összehívja a részvényesek soros közgyűlését 

Abban az esetben, ha a részvényesek soros közgyűlése a meghirdetett időpontban nem teljesíti a törvényes
előírásokat, jelen közlemény értelmében az összehívó egy következő időpontra, 2018. augusztus 17-én 9
órára is érvényes ugyanoda és ugyanazzal a napirenddel. 

Napirend 

1. A 2017. évre szóló konszolidált pénzügyi helyzet jóváhagyása
A közgyűlésen azok a részvényesek vagy meghatalmazott személyek vehetnek részt, akik 2018. július 31-

én éjfélig szerepeltek a részvényesek névjegyzékén. 
A meghatalmazás-nyomtatványok a cég székhelyén, a részvényesi osztályon vehetők át július 16-ától na-

ponta 8-14 óra között. 
A meghatalmazásokat a cég székhelyén augusztus 13-án 12 óráig lehet benyújtani.
Az ülésterembe személyazonossági igazolvány felmutatásával lehet belépni. 
A napirenddel kapcsolatos információkhoz július 16-ától 8-14 óra között a részvényesi osztályon lehet

hozzájutni.
Bővebb tájékoztatás a 0265-201-238-as telefonszámon.
Kapcsolattartó: Santa Valentina.

Majnár Mihály, a vezetőtanács elnöke 

A Maros Vízügyi Hatóság
– Maros Vízgazdálkodási Vállalat –

augusztus 6-án versenyvizsgát 
tart megüresedett állások betöltésére, meghatározatlan időre
Az állások megnevezése:
1. Gépszerelő lakatos a héjjasfalvi 4-es egységhez – egy állás
Követelmény: általános iskolai végzettség
Szakképzettség: gépszerelő
2. Hidrotechnikai dolgozó a marosvásárhelyi 3-as egységhez –

egy állás 
Követelmény: általános iskolai végzettség 
Szakképzettség: szerelő, kőműves, asztalos, hidrotechnikai tanfo-

lyam elvégzésének vállalásával
3. Karbantartó villanyszerelő a csapói gáthoz (8-as egység)
Követelmény: általános iskolai végzettség 
Szakképzettség: karbantartó villanyszerelői 
4. Gépész földmunkagépekhez a 2-es egység gépszerelő műhe-

lyébe
Követelmény: általános iskolai végzettség 
Szakképzettség: földmunkagép-szerelő, B kategóriás hajtási jogo-

sítvány
A vizsga Marosvásárhelyen, a Kárpátok sétány 61. szám alatti szék-

helyen lesz.
Írásbeli vizsga: 2018. augusztus 6-án 9 órakor.
Állásinterjú: 2018. augusztus 10-én 9 órakor.
A pályázati dossziét július 30-án 15 óráig lehet benyújtani a vízgaz-

dálkodási vállalatnál. 
Bővebb felvilágosítás:
• a http://www.rowater.ro/damures honlapon, a Posturi disponibile

címszó alatt
• a 0265-214-610-es, 0365-424-446-os telefonszámon, 142-es mellék 
• a personal@sgams.dam.rowater.ro e-mail-címen.

Szováta Város Polgármesteri Hivatala
Álláshirdetés

A 286/2011-es számú módosított és utólagosan kiegészített kor-
mányhatározat alkalmazási keretszabályzatának 7. számú cikkelyében
a meghatározott, valamint a meghatározatlan időtartamra meghirdetett
szerződéses állások esetében előírt általános feltételeket teljesítő je-
lentkezőknek Szováta Város Polgármesteri Hivatala versenyvizsgát
hirdet megüresedett szerződéses állások betöltésére, a polgármester
szakapparátusa keretében:

– egy szakképzetlen munkás állás az utcai takarítás részlegre –
általános iskolai végzettség

– egy szakképzett munkás állás az utakat karbantartó részlegre
– általános iskolai végzettség.

A pályázati iratcsomót a hivatal székhelyén – Szováta, Fő út 155.
szám, 4-es iroda – lehet benyújtani a hirdetés kifüggesztésétől számított
10 munkanapon belül, és a következőket kell tartalmaznia:

a) beiratkozási kérvény, az intézmény vezetőjének címezve;
b) a személyazonossági igazolvány másolata;
c) a tanulmányokat és a szakképesítéseket igazoló oklevelek, iratok

másolata;
d) a munkakönyv, esetenként annak az iratnak a másolata, amelyből

kiderül a szolgálati idő;
e) erkölcsi bizonyítvány;
f) a háziorvos által kibocsátott egészségügyi bizonylat, melyből ki-

derül, hogy a jelentkező alkalmas a betöltendő állásra;
g) a keresztlevél és házasságlevél (esetenként) másolata;
h) a katonakönyv másolata (esetenként);
j) önéletrajz.
A versenyvizsgán való részvételhez a jelentkezőknek meg kell fe-

lelniük a 2011. évi 286-os kormányhatározat 3-as bekezdésében elő-
írtaknak. 

A versenyvizsga három részből áll:
1. dossziéválogatás, legtöbb három munkanappal a jelentkezési ha-

táridő lejárta után;
2. írásbeli vizsga 2018. augusztus 3-án 10 órakor, a polgármesteri

hivatal székhelyén
3. állásinterjú augusztus 6-án 10 órakor, ugyancsak a hivatalban.
A végleges eredményt az állásinterjú után három munkanappal füg-

gesztik ki a hivatal hirdetőtábláján. 
A könyvészetet a hivatal székhelyén függesztik ki. 
Bővebb felvilágosítás a 0265/570-218-as telefonszámon, 127-es

mellékállomás.
Fülöp László Zsolt polgármester

REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, GARÁZSKAPUK és egyéb árnyékolástechnikai cikkek, au-
tomatizált változatok nagy választékban. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-638. (sz.-I)
TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német REHAU profilokból. Tel. 0265/266-425,
0265/511-439, 0745-379-638. (sz.-I)
A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes körű ellátást biztosít a segélyből (koporsó,
szállítás, balzsamozás, temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534. (60848) 
TERMOPÁN, PÁRKÁNY, SZÚNYOGHÁLÓ, VASAJTÓ, TETŐSZERKEZETEK, REDŐNY, SZALAG-
FÜGGÖNY, SZÍNPADI FÜGGÖNYÖK RENDELÉSRE. Javítást is vállalunk. Tel. 0744-504-536. (62194-I)
ALKALMAZOK hajtásival rendelkező fiatalt termopán- és redőnyszerelési munkálatokra. Tel. 0744-504-
536. (62391-I)
A TIMKO PÉKSÉG PÉKEKET és ELÁRUSÍTÓKAT alkalmaz. Szakmai tapasztalat nem szükséges. Szí-
vesen betanítunk bárkit, aki csapatunk tagjává szeretne válni. Fizetés 1800 lej kézbe. Alkalmazunk SZAK-
KÉPZETT PÉKEKET 2400 lejes fizetéssel. Tel. 0756-128-313. (19953-I)
KÖTŐELEMGYÁRTÓ KFT. munkaközösségébe alkalmaz dolgozni akaró fiatalokat LAKATOS, GÉP-
KEZELŐ és FÉMMEGMUNKÁLÓ állásra. Jelentkezhetnek tapasztalt vagy kezdő személyek, a betanítás
lehetőségét biztosítjuk, jó munkakörülmény, versenyképes bérezés és fejlődési lehetőségek adottak.  Öné-
letrajzukat beküldhetik a következő e-mail-címre: dsu.mures@nituri.ro Érdeklődni: tel./fax: 0265/319-971,
8-16 óra között. (62413-I)
CSALÁDI HÁZAK TERVEZÉSE (vagy bontása, felújítása) korrekt áron, rövid határidővel, Maros me-
gyében. Elérhetőség: telefon 0743-523-542, e-mail: czako44@gmail.com. (mp-I)
A HIDROMIX és a HM PRODUCT KFT. MUNKATÁRSAKAT keres a következő állások betöltésére:
HEGESZTŐ, LAKATOS, BETONOZÁSBAN, ASZFALTOZÁSBAN tapasztalt SZAKEMBEREKET, il-
letve CSOPORTOKAT ÚT- és HÍDÉPÍTÉSI MUNKÁLATOKRA, TEHERGÉPKOCSI-VEZETŐT bil-
lencsre és nemzetközi túlméretes árumozgatásra, IRÁNYÍTÓT-DISZPÉCSERT. Édeklődni személyesen a
cég székhelyén, a Március 8. utca 59. szám alatt (kakasdi út), vagy a 0265/253-662-es telefonszámon 9-17
óra között. (62380-I)
KÖZPONTI ZÓNÁBAN LEVŐ PANZIÓ, VENDÉGLŐ PINCÉRT alkalmaz. Tel. 0744-624-976.
(62459-I)
RÉGI ÉPÜLETEK, HOMLOKZATOK RESTAURÁLÁSÁVAL FOGLALKOZÓ KFT. MUNKAERŐT al-
kalmaz terepmunkára, betanulási lehetőséggel. B kategóriás jogosítvány előnyt jelent. Tel. 0731-709-613. (sz-I)
FELVESZÜNK C + D kategóriával és ADR-engedéllyel rendelkező SOFŐRT belföldi útvonalra. Tel.
0730-120-210. (20360)
A KREATÍV KÖNYVKIADÓ gyerekkönyvek és -folyóiratok tördelésére TÖRDELŐ MUNKATÁRSAT
alkalmaz. Előnyt jelent: tördelői programok ismerete, kreativitás, vizuális készségek. Önéletrajzokat az
office@kreativkiado.ro e-mail-címre várunk. (62419-I)
MUNKATÁRSAT KERESÜNK HR-SZAKÉRTŐ/TOBORZÓ pozícióra. Mi lenne a feladatod? Toborzás,
jelöltek kezelése a kiválasztási folyamat során: önéletrajzszűrés, interjúidőpontok egyeztetése, interjúztatás,
jelöltekkel való kommunikáció, kapcsolattartás, új munkatársak bevezetésének koordinálása, naprakész ki-
mutatások vezetése. Jelentkezz önéletrajzoddal: cv@petry.ro. (-I)
ÉPÍTŐIPARI KFT. ALKALMAZ ÁCS, VASBETONSZERELŐ SZAKMUNKÁSOKAT hosszú távra,
magas kereseti lehetőséggel. Érdeklődni tel. 0770-776-911, 0758-376-732. (20358-I)
BETANÍTOTT MUNKÁRA MUNKATÁRSAKAT keresünk. Jó kereseti lehetőséget és civilizált mun-
kakörülményeket ajánlunk. Az önéletrajzokat kérjük e-mailben a jobs@multiplan.ro címre  elküldeni vagy
személyesen a cég székhelyére, a Maros utca 17. szám alá benyújtani. Érdeklődni a 0265/313-888-as tele-
fonszámon. (-I)
ALKALMAZUNK SZAKKÉPZETT VILLANYSZERELŐ KARBANTARTÓT. Tel. 0773-316-377. (sz-I)
A KALLÓS ZOLTÁN ALAPÍTVÁNY állást hirdet 2018. szeptember 7-től PEDAGÓGUS hely betölté-
sére (6-14 éves gyerekek oktatására, nevelésére, felügyeletére) a nagysármási szórványbentlakásban. Je-
lentkezni és érdeklődni 2018. július 29-ig a következő e-mail-címen lehet: gyongyi@kallos.org.ro, vagy
telefonon: 0744-800-533. (sz-I)
A MAROSVÁSÁRHELYI TRANSILVANIA REPÜLŐTÉR versenyvizsgát szervez az alábbi állás be-
töltésére: REPÜLŐTÉRI ÜGYFÉLSZOLGÁLATI MUNKATÁRS (impiegat) – COR-kód 432305 –, meg-
határozatlan időre. A versenyvizsga időpontja: július 23., 10 óra.  Részletek a www.transylvaniaairport.ro
honlapon vagy a 0265-328-888-as telefonszámon.  (-I)
A MAROSVÁSÁRHELYI TRANSILVANIA REPÜLŐTÉR versenyvizsgát szervez az alábbi állás be-
töltésére: JOGTANÁCSOS – COR-kód 261103 –, meghatározatlan időre. A versenyvizsga időpontja: július
26., 10 óra. Részletek a www.transylvaniaairport.ro honlapon vagy a 0265-328-888-as telefonszámon.  (-I)
A TRIPLAST KFT. SZEMÉLYZETET ALKALMAZ termelésbe. Az önéletrajzokat a cég Marosvásárhely,
Dózsa György utca 197. szám alatti titkárságán, vagy e-mailen a secretariat@triplast.ro címre várjuk. Ér-
deklődni a 0742-147-723-as telefonszámon. (-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

A Mureş Insolvency SPRL (Marosvásárhely, Ghe. Avramescu u. 4.
szám), az újraszerveződés alatt álló Foraj Sonde Rt. csődbiztosa 

újabb nyilvános árverést szervez 
az adós cég tulajdonában levő 73.863 négyzetméter területű üres bel-
telek, négy parcella eladására, Nagyernyében. Kikiáltási ár 3.213.429
lej + héa, valamint egy 8.672 négyzetméteres beltelek eladására, kiki-
áltási ár 6 euró/m2 + héa. 

A teljes lista a parcellákról megtekinthető a www.unpir.ro, 
www.smdamures.ro és a www.olx.ro weboldalakon, valamint a csőd-
biztos székhelyén.

A nyilvános árverésre július 20-án 13 órától kerül sor a csődbiztos
székházában, és hetente péntekenként megismétlik ugyanabban az
időpontban, az értékesítésig. Az árverésen részt vehetnek azok a
magán- és jogi személyek, akik/amelyek megvásárolják a feladatfüze-
tet, 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.
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JÓKÍVÁNSÁG

ADÁSVÉTEL, BÉRBEADÁS

KIADÓ teljes berendezéssel ellátott 2
szobás tömbházlakás nem dohány-
zónak a November 7. negyedben.
Tel. 0770-171-720. (9369-I)

HOSSZÚ TÁVRA kiadó 3 szobás
tömbházlakás az 1918. December 1.
úton, bebútorozva, teljesen felszerelve, a
150-es tömbházban, II. emeleten. Tel.
0731-526-690. (9308)

ELADÓ ház telekkel Mikházán. Tel.
0745-976-110. (1784-I)

ELADÓ egyszobás lakás a November 7.
negyedben, a TCM körül. Ár 25.500 euró,
alkudható. Tel. 0765-235-498. (1745)

ELADÓ magánház a Liviu Rebreanu
utca 6. szám alatt. Tel. 0744-234-670.
(sz-I)

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

MAROSVÁSÁRHELYEN, a Kárpátok
sétányon lévő 9 emeletes tömbház 7.
emeletén másfél szobás, 34 m2-es
lakrész eladó. Ára: 38.000 euró. Tel.
0755-911-482. (9332-I)

ELADÓ kertes ház Deményházán
rendezett papírokkal. Tel. 0756-203-
086. (1810-I)

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

VESZEK régi festményeket, képkere-
teket, antik bútorokat, bármilyen régi-
séget. Tel. 0731-309-733. (8673)

VÁSÁROLOK jó állapotban levő, kb. 10–
30 éves személyautót. Tel.
0730-292-409. (1744)

ELADÓ 1,16 ha szántó és 1 ha erdő
Székesen. Tel. 0745-206-048. (1779)

ELADÓ Camping típusú nagy sátor (két
háló, hely a csomagoknak), autóval
szállítható. Eladó két hétliteres lengyel
turistagázpalack. Tel. 0770-342-367,
0740-419-608. (1800)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0744-159-
621. (9292-I)

SÜRGŐSEN eladó öreg ház Régen-
ben, Abafája 75. szám alatt,  12,5 m2

területtel. Tel. 0774-082-894. (1816)

ELADÓ egyszoba-összkomfortos, 38
m2-es, csendes téglalakás  a Băl-
cescu negyedben. Ára 33.000 euró,
alkudható. Tel. 0365/431-374. (1819)

TŰZIFA eladó ingyenes házhoz szál-
lítással. Tel. 0758-548-501. (1760-I)

TŰZIFA eladó. Tel. 0747-594-011.
(1769)

TŰZIFA eladó. Tel. 0752-641-451.
(1769)

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

ELADÓ 10 ár beltelek Kebelében.
Tel. 0733-542-695. (1817-I)

ELADÓK telkek: 600 m2, 905 m2, 982
m2, 764 m2, 1022 m2 a Somostetőn.
Érdeklődni 8-19 óra között a 0770-
274-001, 0730-912-710-es telefon-
számon. (1818-I)

MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-
anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-
ket, harmonikaajtókat, termopán
PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.
(9049)

VÁLLALOK: bádogosmunkát
(csatornázást), tetőjavítást, „lindabozást”
és cserépforgatást. Tel. 0751-847-346.
(8988)

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT vállalok:
kapu, garázsajtó, ablakrács stb. Tel.
0744-966-747. (9100)

VÁLLALUNK: építkezési munkát, te-
tőjavítást, festést, cserépforgatást
stb. Nyugdíjasoknak kedvezmény.
Tel. 0721-156-971. (9042)

FUVART, BÚTORHORDÁST válla-
lunk személyzettel. Tel. 0749-543-
104. (1778-I)

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

ÉPÍTKEZÉSI CÉG 10%-os
kedvezménnyel vállal háztetőkészítést,
tetőfedést Lindab cserépből,
vízszigetelést, cserépforgatást, külső és
belső munkálatokat, javítást, kerítés- és
kapukészítést, bontást is. Tel. 0747-634-
747. (8818)

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

AUTOMATA mosógépeket javítok. Tel.
0755-825-502. (1805)

KÚTÁSÁST, -pucolást vállalunk, és
kútgyűrűket árulunk. Tel. 0765-385-595.
(1749)

VÁLLALUNK: cserépforgatást, tető-
javítást (Lindab lemez) és bármilyen
javítást. Tel. 0732-235-773. (9305)

MEDJUGORJEI zarándoklat (Mladi-
fest) július 31. és augusztus 7. között.
Ára 220 euró, amely mindent tartal-
maz. Érdeklődni a 0742-698-166-os
telefonszámon. (sz-I)

HŰTŐK javítását vállalom lakásán, és
eladok hűtőket, fagyasztókat garanciával.
Tel. 0722-846-011. (1720)

KISCICÁT (10 hetes) ajándékozok.
Tel. 0741-390-802. (1821-I)

MEGEMLÉKEZÉS

„A halállal a létnek nem
szakad vége, 
Emlékezz rá, s veled marad
örökre!”
Fájó szívvel és kegyelettel
emlékezünk URR GYÖRGYRE
július 17-én, halálának
harmadik évfordulóján. Isten
nyugtassa békében! Emlékét
őrzik szerettei. (1725-I)

„Az idő múlik, a fájdalom csak
nő,
nem hoz enyhülést a múló idő. 
Sírodra hiába viszünk virágot,
Eltemettük veled az egész
világot.”
Fájó szívvel emlékezünk július
13-án SZÁNTÓ JUDITRA szül.
Karácsonyi halálának 20.
évfordulóján. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
Szerettei. (1804-I)

Egy pillanat, és mindennek
vége, olyan gyorsan távoztál a
végtelenségbe. Maradt a
bánat és egy csendes
sírhalom, szerető szívünkben
örök gyász és fájdalom.  
Fájó szívvel emlékeztünk
július 11-én MONAI
REGINÁRA halálának 5.
évfordulóján. Szép emlékét
szeretettel őrizzük. Szerettei.
(1761)

Egy szál gyertya, mely lassan
végigég, egy élet, mely egy
perc alatt véget ér. Hiányod
feldolgozni nem lehet, csak
próbálunk élni nélküled.
Tudjuk, hogy nem jössz, de
olyan jó várni, hazudni a
szívnek, hogy ne tudjon fájni.
Pihenj, te drága szív, mely
megszűntél dobogni, szerető
jóságod nem tudjuk feledni. 
Fájó szívvel emlékezünk a
marosvásárhelyi
BEREKMÉRI ANDRÁSRA
halálának első évfordulóján.
Pihenésed legyen csendes,
emléked áldott! Bánatos
özvegye, gyermekei, unokái,
dédunokái és testvérei. (1798)

„Felköltöztek a szavak
a mennybe
csönd van
csak az úr léptei
kongnak az űrben.” 
Drága Anya! Egy év telt el
utolsó lélegzetvételed óta. 365
nap és éjszaka nélküled.
Hiányod tátongó űr a
lelkemben, szokom. Úgy
mentél el, ahogyan éltél:
zokszó nélkül, méltó-
sággal. Köszönöm, hogy
voltál, hogy hitem szerint
Lélekként most is vagy és
mindig is leszel. Köszönöm
Istennek, hogy Téged adott
Édesanyámul, hogy
távozásodkor foghattam a
kezedet, és kérem Őt, utolsó
lélegzetvételemig kérem,
fogadja be és ölelje Magához
Hozzá visszatérő Lelkedet.
Lelkem szeretete áradjon
feléd szüntelen!
Kérem azokat, akik ismerték
szeretett Édesanyámat,
özv. KOVÁCSNÉ  született
MARTON GIZELLÁT
(Marosvásárhely, 1941.
február 23. † Budapest, 2017.
július 15.), imádkozzanak érte
Urunkhoz, Istenünkhöz és
örömmel a szívükben
emlékezzenek napsugaras,
segítőkész, szeretetteljes,
gyönyörű Lényére. Kö-
szönöm. Szívemben, szí-
vünkben mindig itthon vagy,
nyugodj békében! Nagyon
szeretünk, Anya: Ildikó és
Szilárd. (v-I)

Szomorúan emlékezünk özv.
CSAVAR ZOLTÁNNÉ szül.
Fazakas Jozefára halálának
25. évfordulóján. Nyugodjon
békében! Fia és családja.
(1809-I)

Szomorú szívvel, soha el nem
múló szeretettel emlékezünk
SZABÓ OLGÁRA halálának
első évfordulóján, július 13-
án. Akik ismerték,
gondoljanak rá szeretettel!
Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! Szerettei.
(sz-I)

Szomorú szívvel emlékezünk
drága szüleinkre, a makfalvi
születésű vásárhelyi lakosra,
FAZAKAS BÉLÁRA halálának
30., FAZAKAS BÉLÁNÉ szül.
Zsigmond Máriára halálának
26. és testvérünkre, FAZAKAS
PÁLRA halálának 12.
évfordulóján. Emlékük legyen
áldott, nyugalmuk csendes!
Szeretteik. (1812-I)

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesapa, testvér,
nagytata, 

FEJÉR ANDRÁS  
életének 81. évében hosszú
szenvedés után elhunyt. 2018. jú-
lius 13-án, pénteken 12 órakor
helyezzük örök nyugalomra a
marosludasi református temető-
ben. Nyugodj békében, drága
Bandi tata! 

A gyászoló család. (1820-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, édesapa, nagy-
apa, após, a folyfalvi születésű 

id. TAKÁCS JÁNOS 
a téglagyár volt dolgozója 

életének 75. évében rövid, de sú-
lyos betegség után csendesen
megpihent. 
Temetése július 13-án, pénteken
14 órakor lesz a nyárádkarácson-
falvi református temetőben. Em-
léke örökké élni fog szívünkben.
Nyugodjon békében! 

Búcsúzik felesége, gyermekei,
menye és unokái.  (20-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Őszinte részvétünket és mély
együttérzésünket fejezzük ki
Fejér Claudiu barátunknak és
családjának ÉDESAPJA el-
vesztése okozta fájdalmában.
Emléke legyen áldott, nyu-
galma csendes! Az Ignát csa-
lád. (1820-I)

Marosvásárhelyre CSETRI
KLÁRA MAGDÁNAK
születésnapja alkalmával ezt
kívánjuk: kísérje életed
csupa öröm, kerüljön el
messze keserűség, sírás!
Boldog légy, míg élsz, örülj a
mának, legyen hosszú,
egészségben gazdag
életed! Sok szeretettel: a
kolléganők. (1822)

A GREEN ÖKOLÓGIAI ALAPíTVÁNY marosvásárhelyi posztliceális iskolájába 
a 2018–2019-es tanévre a következő szakokra lehet iratkozni: 

–  általános,  laboratóriumi, radiológiai, balneo-fizioterápiás és gyógytornász-
asszisztens,  román és magyar tagozatra. 

Érdeklődni a 0760-663-942-es telefonszámon lehet. (62408)

ÚJDONSÁG!!! 
Hiperbárikus oxigénterápia most a Nova Vita Orvosi Központban – 

a legfejlettebb egyszemélyes hiperbárikus kamra, egyedülálló Romániában! 
Javallott és hatékony kezelés ortopédiai műtétek előtt/után, agysérülések,

égési sérülések, sportsérülések esetén, 
az esztétikai és plasztikai műtétek után stb. 

Részletek és programálás telefonon: 
0265-260-460, 0735-701-713, 0265-266-112, 0735-701-711 vagy www.nova-vita.ro

A Mureş Insolvency SPRL –
Marosvásárhely, Ghe. Avra-
mescu u. 4. szám –, a csődeljá-
rás alatt álló adós Electro Dia
Junior Kft. – Sárpatak, Fő út
85C1, Maros megye – felszámo-
lója 

nyilvános árverést szervez 
a következő javak értékesíté-
sére:

– Ford Mondeo Break sze-
mélygépkocsi, 2002-es gyárt-
mány, 281.767 km-ben, kikiáltási
ár: 4.770 lej + héa

– Iveco Daily haszonjármű,
1994-es gyártmány, 288.760 km-
ben, kikiáltási ár: 8.280 lej + héa.

A nyilvános árverésre július
20-án 13 órától kerül sor a cég-
felszámoló székhelyén, és he-
tente péntekenként megismétlik
ugyanabban az időpontban, az
értékesítésig. Az árverésen részt
vehetnek azok a magán- és jogi
személyek, akik/amelyek megvá-
sárolják a feladatfüzetet, kifizetik
a kikiáltási ár 10%-át képező ga-
ranciát és a részvételi díjat az ár-
verés előtti napon 13 óráig. 

Bővebb felvilágosítás a cégfel-
számoló 0265-269-700, 0745-
146-096 telefonszámon.

A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények,

reklámok tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!
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Maroknyi fény, tengernyi bánat és
mélységes csend maradt utánad.
Úgy mentél el csendben és
szerényen, drága jó lelked
nyugodjon békében! 
Fájó szívvel emlékezünk július 14-
én id. NAGY JÓZSEFRE halálának
nyolcadik évfordulóján. 
Szép emlékét szeretettel őrizzük.
Szerettei. (1780-I)
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JÚLIUSRADIMITRIE CANTEMIR POSZTLICEÁLIS ISKOLA 
A 2009. december 18-i 6207-es számú miniszteri rendelettel 

akkreditált tanintézet

SZAKKÉPESÍTÉS ÉVES TANDÍJ KEDVEZMÉNYEK A KÉPZÉSEK RÉSZTVEVŐINEK 

ÁLTALÁNOS 
ORVOSI 

ASSZISZTENS 
nappali 
3 éves 

2.450 lej 
6 részletben, 

az elsőt 
(500 lej) 

a beiratkozáskor
kell kifizetni, 

a 2-6. részletet 
(390 lej)  

a beiratkozási
kérvény alapján

• A nehéz anyagi helyzetben levő diákok kérvényezhetik
a tandíj részleges/teljes eltörlését (bővebb felvilágosítás
a titkárságon) 
• Szálláslehetőség az európai normáknak megfelelő diák-
bentlakásban 
• A képzések multimédiás rendszerben zajlanak, a
diákokra összpontosító interaktív módszerekkel
• Az előadások tananyagát közzéteszik az iskola hon-
lapján 
• Állandó bejárási lehetőség a Serafim Duicu könyvtárba,
hozzáférés az adatbázisához és az internethez
• Ingyenes részvétel az iskola által szervezett helyi és
országos ülésszakokon és szimpóziumokon 
• A hallgatók a gyakorlati képzést egészségügyi in-
tézményekben és gyógyszertárakban végzik. A 2016-17-es
és a 2017-18-as tanévben 20, illetve 40 II. és III. éves diák
az Erasmus+ program keretében 19 napot Olaszországban
és Spanyolországban gyakorlatozott. Az iskola a 2018-
2019-es tanévre új projektet nyújtott be, ami az általános or-
vosi asszisztens szakos diákok versenyképességének
növelését célozza, olaszországi, németországi és 
spanyolországi gyakorlati képzések által.

GYÓGY-
SZERÉSZ- 

ASSZISZTENS 
nappali 
3 éves 

2.450 lej
6 részletben, 

az elsőt 
(500 lej) 

a beiratkozáskor
kell kifizetni, 

a 2-6. részletet 
(390 lej)  

a beiratkozási
kérvény alapján 

Beiratkozás: 
2018. július 

9–27. 
2018. 

szeptember 3–7.
10-17 óra között
hétfőtől péntekig 

a Dimitrie 
Cantemir

Posztliceális
Iskola

titkárságán, 
a Bodoni Sándor

utca 
3-5. szám alatt 

A BEIRATKOZÁSHOZ/
TÖRZSKÖNYVEZÉSHEZ 

SZÜKSÉGES IRATOK
A középiskola elvégzését igazoló okirat (eredeti)
vagy az érettségi diploma, illetve az azt
helyettesítő igazolás, születési bizonyítvány
(eredeti), házasságlevél (eredeti), személya-
zonossági igazolvány, orvosi igazolás a család-
orvostól, amely igazolja, hogy a jelentkező
egészséges („clinic sănătos”) és képes az
egészségügyi asszisztensi szakma gyakor-
lására. Ezt az igazolást minden tanév elején be
kell nyújtani. 
A fénymásolatokat a beiratkozáskor készítik el. 
A beiratkozási díj 150 lej. A díj befizetése alól
mentesülnek az árvák, illetve a gyakorló
pedagógusok gyermekei, erről a szülők tanin-
tézményében kiadott igazolást kell bemutatni. 
A diákok törzskönyvezése a beiratkozással egy
időben történik, és ekkor kell kifizetni a tandíj
első részletét is.

Tájékoztatás:
tel/fax: 0365 401 129 

www.scoalacantemir.ro

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

J. CHRISTOF E&P SERVICES S.R.L. – AZOMUREŞ 
területe keres: 
– LAKATOST
– HEGESZTŐT

Feladatok: 
– gépészeti, karbantartási, javítási feladatok szakszerű ellátása; 
– munkafegyelem és utasítások betartása a HSEQ normák szerint;
– pótalkatrészek és részegységek felújítása javított gépekhez. 
Ajánlat:
– optimális munkakörülmények; 
– vonzó fizetés végzettség szerint;
– azonnali munkakezdés.
Jelentkezés:
– Küldjön önéletrajzot e-mailben vagy személyesen (Azomureş, Str.

Gh. Doja, Nr. 300)
– E-mail/Telefon: e.vitos@christof.com, l.oprea@christof.com;

0731-606-891
– Cím: J. Christof E&P Services S.R.L.
Vitos Enikő vagy Oprea Lidia


