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A miniszter betartotta ígéretét

Épül az olimpiai méretű uszoda
III. Segesvári
Magyar Napok

Tavaly négyezren vettek részt rajta,
idén a facebookos bejelentkezések
száma már a negyvenezret is meghaladta, mint mondta, ha ennek csak a
tíz százaléka látogat el az eseményekre, már az is soknak számít.

____________2.
Felfüggesztették
Szászrégen
polgármesterét

Csütörtökön reggel Mircea Duşa prefektus főispáni rendelettel felfüggesztette tisztségéből Maria Precupot,
Szászrégen PSD-s polgármesterét.

Balról jobbra: Dorin Florea, Daniel Suciu, Benţa Remus és Mircea Duşa az újságírók gyűrűjében

Ígéretéhez híven visszatért Marosvásárhelyre, és meglátogatta a volt Május 1. strand helyére tervezett olimpiai méretű
uszoda
építőtelepét
Daniel
Suciu
miniszterelnök-helyettes, regionális fejlesztési és közigazgatási miniszter, akit elkísért mások mellett Mircea Duşa prefektus, Dorin Florea polgármester, Sergiu Papuc alpolgármester,
Vasile Gliga, a PSD Maros megyei elnöke, Ştefănescu Dănuţ, a
környezetvédelmi ügynökség vezetője, Benţa Remus, a kivitelező cég igazgatója, valamint a Maros Sportklub vezetősége,
más elöljárók. A média képviselői is jelen voltak az eseményen.

Vajda György

Fotó: Vajda György

A miniszterrel és a sajtóval a terveket Gogolák Hrubecz Zsolt, a terveket készítő Multinvest Kft. vezetője ismertette. Amint többször írtunk
róla, az Országos Beruházási Alap által finanszírozott beruházás eredményeként egy 50x25 méteres, olimpiai méretű és egy 25x25 méteres,
edzésekre alkalmas medence kap helyet az épületben. Ezenkívül egy 800
férőhelyes lelátót is kialakítanak. A versenytárgyaláson megállapított kivitelezési összeg 25.429.659 lej. A kivitelező cégcsoportnak – fővállalkozó a Contranscom Benţa, társkivitelezők az Alpina Bau Gmbh, a
Dafora Rt. és a Cseh Zrt. – 14 hónap alatt kell kulcsrakészen átadnia az
épületet. A területet a tulajdonosa, a Sport- és Ifjúságügyi Minisztérium alárendeltségében levő Maros Sportklub átadta az Országos Beruházási Alapnak, majd az építményt újra visszaveszi a beruházótól.
(Folytatás a 17. oldalon)

Bodolai Gyöngyi

____________4.
Két év múlva jön
az új nyugdíjtörvény
A jelenleg hatályos – 19/2000-es és
263/2010-es számú – nyugdíjtörvények előírásain hozzávetőleg száz
módosítást eszközöl az új nyugdíjtörvény.

____________4.
Nagyszabású
fejlesztések
Marosszentgyörgyön
A Marosszentgyörgyi Polgármesteri
Hivatal a héten a tizedik utca leaszfaltozásához fogott, az idén újabb hét
utca következik.

____________17.

Öngól

A végzős diákok érettségi vizsgája az idén a vártnál gyengébb
eredményel zárul. De miért lett volna jobb, ha az elmúlt évekhez
képest a követelmények és a szervezés szintjén sem változott
semmi? Továbbra is csak elméletben létezik a többszintű érettségi,
ami helyretehetne néhány dolgot, és azt megelőzően lenne mit
változtatni az alacsonyabb szinteken is.
Az országos képességvizsgánál ugyanis nincs jobb barométer
annak bizonyítására, hogy már az általános iskolai oktatással és
számonkéréssel is gondok vannak. Holott talán még az érettséginél is fontosabb lenne, hogy a nyolcadik osztályt végzett diák minden tantárgyból átmenő jegyre teljesítsen. Ehhez azonban,
ahogyan már többször is szóba hoztuk, a tételeket megfogalmazó
pedagógusoknak kötelező lenne megismerni az átlagos romániai
diák színvonalát és képességeit, és ahhoz mérni a követelményeket, akár differenciáltan is, ha az iskolások értelmi szintje ezt
szükségessé teszi. Ez lenne a szerepe a többszintű érettséginek is.
Miután a tantervek, az oktatás megszervezése terén minden eurós
„útmutatást” átvettünk, sőt némelyeket „túllihegtünk”, a differenciált számonkérésről nem vesz tudomást a romániai oktatási
rendszer. Ahogy arról sem, hogy nem tölcsér a diák, akinek elfér
a fejében az a tömény tananyag, amit megpróbálnak beletölteni,
miközben az önálló gondolkodásra serkentést, az ismeretek
(Folytatás a 3. oldalon)

2 NÉPÚJSÁG _______________________________________________ HÍREK – TUDÓSÍTÁSOK _________________________________________ 2019. július 12., péntek
12., péntek

A Nap kel
5 óra 40 perckor,
lenyugszik
21 óra 13 perckor.
Az év 193. napja,
hátravan 172 nap.

Ma IZABELLA és DALMA,
holnap JENŐ napja.
JENŐ: a hatodik magyar honfoglaló törzs neve volt. Helységnevek viselik máig az itt
letelepedettek törzsi nevét.

IDŐJÁRÁS

Változékony idő

Hőmérséklet:
max. 230C
min. 100C

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2019. július 11.

1 EUR

4,7339

1 USD

100 HUF

1 g ARANY

4,1997

1,4538

192,1200

A csütörtöki lottóhúzás nyerőszámai

39, 43, 16, 34, 28 +10

NOROC PLUS: 4 7 8 4 5 0

42, 28, 31, 3, 23, 38

NOROC: 2 3 7 8 5 9 5

11, 34, 30, 32, 29, 25

Megyei hírek

SUPER NOROC: 5 9 6 6 4 5

Unitárius egyházköri találkozó

Július 20-án, szombaton Ádámoson kerül sor a VI. unitárius egyházköri találkozóra. Délelőtt 9 órától az általános
iskola udvarán kezdődő eseménysorozat keretében többek között gulyásfőző versenyt és gyermekfoglalkozásokat is tartanak. Az istentisztelet az ádámosi unitárius
templomban 10 órától kezdődik.

XXI. Marosszéki népzeneés néptánctábor

Július 14. és 21. között XXI. alkalommal szervezik meg
Jobbágytelkén a marosszéki népzene- és néptánctábort.
A már megszokott tábori rendnek megfelelően a helybéli
kultúrotthonban és az iskolában táncoktatás lesz. Az érdeklődők székely mezőségi, nyárádselyei és marossárpataki táncokat tanulhatnak. Kásler Magda népdalokat oktat,
népi muzsika tanítására a péterlaki zenészek vállalkoztak,
szakirányító: Sinkó András. Zenélnek: Csiszár Aladár zenekara, a Magos zenekar, Moldován István Kuki és zenekara, az Öves együttes, a Cinige zenekar.
Gyermekfoglalkozások, kézműves-foglalkozások is lesznek, továbbá Tordai Ede fotókiállítása várja az érdeklődőket. Szervező a Folk Center Alapítvány.

Repülőmodell- és drónfesztivál

A Marosvásárhelyi Kulturális és Tudományegyetem július
19-én és 20-án, pénteken és szombaton harmadik alkalommal szervez távirányított repülőmodell és drón fesztivált. Pénteken, a régi repülőtér (Repülőklub)
előadótermében 16 órától beszélgetés lesz a nemrég
megjelent európai drónröptetési szabályozásról. Szombaton 11 órától szintén a régi repülőtéren repülőmodell- és
drónbemutatót tartanak. Tavaly az ország minden részében működő klubok képviselői és magánszemélyek több
mint 50 modellt mutattak be. Az idén ennél többen jelentkeztek. Az érdeklődők a helyszínen kipróbálhatják a szerkezetek röptetését.

Bözödújfalusiak találkozója

Augusztus 3-án, szombaton 11 órától tartják a hagyományos Bözödújfalusi találkozót az egykori falu határában
lévő emlékparkban. Közel három évtizede azok az elszármazottak zarándokolnak el ide, akik Bözödújfalu elárasztásakor arra kényszerültek, hogy elhagyják házaikat. A
hagyományokhoz híven idén is az egykor itt élő felekezetek lelkészei tartanak istentiszteletet, majd beszédek
hangzanak el. A Bözödújfaluért Egyesület terve, hogy folytassák az egykori római katolikus templom helyére kerülő
Összetartozás templomának építését.

Természetes módszerek
a pszichiátria terén

A marosvásárhelyi Máltai Szeretetszolgálat szervezésében július 15-én, hétfőn 18 órától dr. Modval Victor pszichiáter a Berek utca 1. szám alatti székhelyen a közismert
gyógynövények hasznosságáról és ezeknek az enyhébb
pszichiátriai betegségek (depresszió, szorongás) tüneteire
gyakorolt hatásáról tart előadást.
Hírszerkesztő: Mezey Sarolta

III. Segesvári Magyar Napok

Összefogni a magyarságot a kultúra erejével

A rendezvény a magyar kormány támogatásával jöhetett
Nyáguly Ferenc és Szakács László a segesvári
Homo Novus Egyesület által szervezett III. Se- létre.
A Homo Novus Egyesületet Nyáguly Ferenc elnök mugesvári Magyar Napok programjáról beszélt tegnap a Biró Zsolt parlamenti képviselő irodájában tatta be.
2012-ben alakult meg, azzal a céllal, hogy a segesvári
tartott sajtótájékoztatón.
Mózes Edith

Szakács László alapító tag, a rendezvény főszervezője
elmondta, hogy a III. Segesvári Magyar Napok rendezvényre július 12–14. között kerül sor a helyi Kaufland-parkolóban.
– Ezelőtt három évvel láttuk azt, hogy a környező településeken, ahol tömbben élnek a magyarok, rendezvényeket szerveznek, és úgy gondoltuk, hogy megpróbáljuk a
szórványban is a kultúra erejével összefogni a magyarságot.
A rendezvény lehetőség arra, hogy megmutassuk magunkat,
hogy milyen színes, milyen sokoldalú a kultúránk – nyilatkozta.
Ezeken a rendezvényeken részt vesznek hagyományőrző
néptánccsoportok, zenekarok Erdélyből és az anyaországból. „Esélyt akarunk adni az Erdélyben élő művészeknek,
előadóknak, profiknak és pályakezdőknek” – mondta a főszervező. De odafigyeltek
arra is, hogy minden korosztályt megszólítsanak: a gyermekeknek lesz bábszínház,
bűvészmutatványok, gyerekkoncertek, az idősebbeknek
operettek, sanzonok, kuplék,
dzsessz és más klasszikus
műfajok.
Kérdésre válaszolva elmondta, hogy egyre nagyobb
az érdeklődés a rendezvény
iránt mind a fellépők, mind a
látogatók részéről. Tavaly
négyezren vettek részt rajta,
idén a facebookos bejelentkezések száma már a negyvenezret is meghaladta, mint
mondta, ha ennek csak a tíz
százaléka látogat el az eseményekre, már az is soknak számít. A rendezvényekkel
párhuzamosan az egyesület
székházában festménykiállítás lesz, az ünnepélyes megnyitóra is itt kerül sor.

és környékbeli szórványmagyarságot összefogja, és különböző tevékenységeket szervezzen. 2013-ban csatlakozott a Családlánchoz. 2015 márciusától tagja lett a
Kárpát-medencei Családok Szervezetének, közösen szervezik az úgynevezett „szomszédság” programokat szilvesztertől
farsangig,
az
aratóversenytől
a
sportrendezvényekig. Kiemelte a Küküllő menti sokadalmat, ami egy Kárpát-medencei fesztivál, és amelyet minden év szeptember utolsó hétvégéjén tartanak meg.
Emellett sok határon túli egyesülettel tartanak fenn kapcsolatot, közös rendezvényeken vesznek részt, mint például az országházi látogatás, amit minden februárban
megejtenek, amikor a magyar kormány határon túli családokat hív meg. Közös program a tavaszi és az őszi tábor.
Az idén az őszi tábor Beregszászon lesz. De részt vesznek
főzőversenyeken is, van egy színjátszó csoportjuk, működik
egy férfikórus, nőegylet, most van alakulóban a fúvószenekar – számolt be az elnök.

Fotó: Mózes Edith

BL-selejtező

Egygólos előnnyel várja a Ferencváros
az idegenbeli visszavágót

A Ferencváros 2-1-re legyőzte
szerdán a bolgár Ludogorec gárdáját
a labdarúgó Bajnokok Ligája-selejtező első fordulójának első, budapesti mérkőzésén. Gólszerzők:

RENDEZVÉNYEK

Nguen (6.), Zubkov (65.), illetve
Swierczok (31.). A visszavágót jövő
szerdán rendezik Razgradban. A főtáblás részvételért a Ferencvárosnak
négy ellenfelet kellene búcsúztatnia,

Magyar napok Kalotaszegen

Július 13-án, szombaton és 14-én, vasárnap Bánffyhunyadon, a Barcsay-kertben harmadszor tartanak kalotaszegi magyar napokat. A részletes program az esemény
Facebook-oldalán tekinthető meg.

Bonyhai kastélynap

Az Erdélyi Református Egyházkerület Nőszövetsége
szervezésében július 13-án, szombaton tartják meg a
bonyhai kastélynapot, amelyre Erdély minden tájáról
érkeznek. A vendégeket fél 10 órától fogadják, az istentisztelet 11 órakor kezdődik, igét hirdet főtiszteletű
Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke. Az istentisztelet úrvacsoraosztással zárul. Istentisztelet után színes, több korosztályt megszólító
programra kerül sor. 13.15–14 óra között az érdeklődők
az iskolában dr. Püsök Sarolta előadását hallgathatják
meg „…hogy egyek legyenek, mint mi” címmel. A templomban 14.30 órától Kocsis István Árva Bethlen Kata
című monodrámája hangzik el Meister Éva Magyar Mű-

a második körben a luxemburgi Dudelange vagy a máltai Valletta FC
lenne az ellenfele. Utóbbi párharc
első, luxemburgi felvonása 2-2-vel
ért véget kedden.

vészetért díjas színművésznő, a magyar kultúra lovagja
előadásában. Az esemény a Sófár együttes előadásával zárul.

Gernyeszegi történelmi kulturális
napok

A falu fennállásának 700. évfordulója jegyében zajlanak
idén a gernyeszegi történelmi kulturális napok július 18.
és 21-e között. Csütörtökön 16 órától ünnepi tanácsülés,
17 órától ünnepi istentisztelet lesz a református és az
ortodox templomban, 18 órától a Teleki-kastélyban megnyitják a rendezvényt. Pénteken 16 órától történelmi
konferencia lesz, majd emlékművet avatnak és könyvbemutatóra kerül sor. Szombaton 11 órától interaktív
gyermekprogramok lesznek, majd 11.30 órától folyamatosan kastélybemutatót tartanak, 14.30 órától a templomba és a kriptába látogatnak. A színpadon 16 órától
kezdődnek a műsorok. Vasárnap 14 órától a néptánccsoportok lépnek fel, 16 órától Ábrám Tibor és zenekara
szórakoztatja a közönséget. 18 órától a Bekecs Néptánccsoportot láthatja a közönség. 21 órától Szabó
Elődé és a Titán zenekaré a színpad. A rendezvény 23
órakor tűzijátékkal zárul.
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Magyar kormánytámogatásból

343 millió lej a székelyföldi mezőgazdasági
nagyberuházásokra

A Pro Economica Alapítvány idén összesen 72 pályázatot
bírált el a székelyföldi mezőgazdasági feldolgozóipari nagyberuházásokra kiírt támogatási program keretében. A bíráló
szakértők döntése értelmében összesen 66 pályázat nyert támogatást, hat pályázatot elutasítottak. A gazdaságfejlesztési
program a magyar kormány támogatásával valósult meg.
Kozma Mónika, a Pro Economica Alapítvány ügyvezetője
elmondta, az RMDSZ politikusaival és szakembereivel igyekeztek pontosan feltérképezni a vállalkozói igényeket, és
valós válaszokat adni azokra. Az elbírálási folyamatban részt
vevő szakértők és szakmai bírálók véleménye alapján Hargita megyéből 31, Kovászna megyéből 18, míg Maros megyéből 17 pályázat nyert támogatást. A teljes támogatási
érték a 66 pályázat esetében 343 millió lej, azaz közel 24
milliárd forint.
„A pályázati kíírást egy széles körű piaci felmérés előzte
meg, ezért bízunk abban, hogy elérjük a kitűzött célt, a székelyföldi mezőgazdasági integrátor beruházások támogatásá-

val már valódi hosszú távú és megalapozott gazdasági fejlődési pályára állítjuk a térséget. A mai eredményhirdetés után
a pályázóknak jogában áll fellebbezni, a fellebbezési határidő
letelte után elkezdjük majd a támogatási szerződések aláírásának előkészítését. Azon támogatásra jogosult pályázókkal
írjuk alá a szerződést, akik teljesítik az előírt feltételeket” –
hangsúlyozta Kozma Mónika.
A mezőgazdasági nagyberuházásokat támogató program fő
célja olyan integrátor jellegű mezőgazdasági ipari egységek
létrehozása és az integrációt megvalósító vállalkozások támogatása, amelyek működésére alapozva a székelyföldi mezőgazdasági ágazatban hosszú távú fejlesztést lehet elérni.
Ennek szellemében mind a jogi-műszaki-pénzügyi szakértői
csoport, mind a szakmai értékelők – egységes szempontrendszer szerint – azon pályázatokat javasolták támogatásra, amelyek integrációt valósítanak meg, fenntarthatók és hosszú
távon működtethetőek, valamint gazdasági értelemben megalapozott adatokon alapultak. (közlemény)

Az utóbbi évek érettségijegyeinek tükrében, de különösen
az idei vizsga eredményeit tekintve egyértelmű, hogy a magyar diákok többsége a román nyelv és irodalom vizsga miatt
bukott el, illetve az ebből a tárgyból kapott jegy gyengíti médiájukat. Vitathatatlan, hogy a román nyelv oktatásának módszereiben gyökeredzik a hiba, de alapvetően az ró terhet a
magyar diákokra, hogy – román társaikhoz képest – egy tantárggyal többől kötelesek vizsgázni. A hátrányos megkülönböztetés tényére hívta fel a figyelmet a tavalyi érettségi után
a Magyar Polgári Párt, ugyanakkor a diszkrimináció megszüntetése céljával a tanügyi törvény módosítására nyújtott be tervezetet a román parlamentbe.
„A magyar gyerekeknek az életben való boldogulását nagyban segítené, ha idegen nyelvként tanulhatnák a román nyelvet
az iskolában, de ez a különböző kötelező vizsgák – így az
érettségi szempontjából is – csak félmegoldást jelentene. A

magyar diákok csak akkor fogják tudni egyenlően felvenni a
versenyt román társaikkal, hogyha ugyanannyi és ugyanolyan
jellegű vizsgát tesznek, azaz ha nem kellene román nyelvből
és irodalomból is vizsgázzanak. A Magyar Polgári Párt ezt
szeretné elérni” – mutat rá Mezei János pártelnök. Bízva
abban, hogy az idei abszolválóvizsga és az érettségi eredményei elgondolkodtatják mind a romániai magyar döntéshozókat, mind a szakmai szervezeteket, illetve a szülők és a diákok
szövetségeit, Mezei reményét fejezi ki, hogy az MPP törvénymódosító javaslatai kellő támogatottságot nyernek mind a politikusok, mind a civil szféra részéről. „A tanügyi
vizsgarendszerben alkalmazott diszkrimináció megszüntetésével nem más a cél, mint hogy a román fiatalokéval egyenlővé tegyük a magyar fiatalok esélyeit a továbbtanuláshoz, az
életben való boldoguláshoz” – hangsúlyozza Mezei János.
(közlemény)

Hatalmas szakadék tátong a városi és vidéki lakosság keresete és kiadásai között, előbbiek csaknem kétszer annyit
visznek haza és kétszer annyit is költenek, mint a vidéken élők
– derül ki az Országos Statisztikai Intézet (INS) által szerdán
nyilvánosságra hozott adatsorokból.
A kiadások nagy része nem szeszes italra és élelmiszerre
megy el.
2019 első negyedévében az átlagos havi bevételek háztartásonként 4542 lejre rúgtak, ami egy főre 1752 lejt jelent.
Eközben a kiadások havi 3834 lejt jelentettek (1479 lej/fő),
tehát a bevételek 84,4 százaléka el is ment.
A bevételek 67,8 százalékát amúgy a fizetések jelentették
– ez a legfontosabb forrás. A fennmaradó hányadban a szociális segélyeket (18,7%), a természetbeni jövedelmet
(7,8%), a háztartási javak értékesítését (1%) és a mezőgaz-

dasági tevékenységből származó bevételeket (1,4%) találjuk.
Hatalmas a különbség a vidéki és a városi lakosság bevételei között: amíg vidéken a havi átlagos jövedelem 1295,64 lejt
tesz ki, addig városon eléri a 2144,38 lejt.
Ami a kiadásokat illeti, 61,2 százalék fogyasztásra megy
el, 33,4 százalék pedig adókra, beruházásra alig 0,4 százalék
jut.
Városi viszonylatban az egy főre eső kiadások az első negyedévben 1789,26 lejt tettek ki, vidéken pedig 1117,99 lejre
rúgtak.
A fogyasztásra fordított összegek közül 33,2 százalék élelmiszerre és nem szeszes italokra ment el, 8,1 százalék jutott
szállodára vagy kávézóra, 6,9 százalék közlekedésre, 5,6 százalék pedig lakberendezési beruházásokra. (Mediafax)

Az MPP szerint módosítani kell a tanügyi törvényt

A városi lakosság kétszer többet keres és költ,
mint a vidéken élők

Hatékonyabban kezelnék a közpénzeket

A pénzügyminisztérium egy intézkedéscsomagot akar a kormány elé terjeszteni, ami szabályozza a különleges
nyugdíjakat is; a cél, hogy hatékonyabban gazdálkodjanak a közpénzekkel – jelentette be szerda este a România Tv
műsorában Eugen Teodorovici tárcavezető.
„Több forgatókönyvet is javasolni fogunk, ismertetjük az összes nyugdíj
helyzetét, beleértve a különleges nyugdíjakét is, hogy fel tudjunk vállalni egy
intézkedést. A csomagot összhangba

hozzuk a költségvetés-kiigazítással.
Mindent számításba veszünk, beleértve
egyes különleges nyugdíjak lefaragását
is” – magyarázta a pénzügyminiszter.
Elmondása szerint azoknak a polgároknak a helyzete is szabályozásra szorul, akik fiatalabban mennek nyugdíjba,
majd a közszférában tevékenykednek tovább, és fizetést is kapnak. Mint rámutatott, az intézkedéseket a nyilvánosság
bevonásával is megvitatják, nem csak a
kormányban és a szociálliberális koalícióban, és július végétől, a költségvetés-

kiigazítással egyetemben életbe is lépnek.
Teodorovici beszélt ugyanakkor arról
is, hogy gyakorlatba ültetik az új nyugdíjtörvényt, és a kormánynak mindent
meg kell tennie ennek érdekében, a feltétel, hogy a gazdaság működjön. A jogszabály alkalmazásához szükséges
forrásokat előirányozza a parlament által
megvitatott és a nyilvánosság előtt is bemutatott fiskális-költségvetési stratégia
– hangsúlyozta Eugen Teodorovici.
(Mediafax)

A kormányfő szerint új számítógépes programot kell
alkalmazni az államelnök-választásokon

Az elnökválasztásig egy másik szoftvert kell találni, hogy
a gyanú árnyéka se merüljön fel a választások tisztaságával
kapcsolatban, és meg kell oldani a párhuzamos szavazatszámlálás kérdését is – jelentette ki csütörtökön Viorica Dăncilă
miniszterelnök a DC Newsnak adott nyilatkozatában.
Kérdésre válaszolva kifejtette: nem gondolja, hogy Klaus
Iohannis sokat hozzátett a román EU-elnökség sikeréhez, viszont az államfő „igyekszik úgy beállítani a dolgokat, mintha
a jó eredmények neki lennének tulajdoníthatóak”.
Dăncilă beszélt arról is: az államfő kizárólagos hatásköre,

hogy döntsön valamely nagykövetség esetleges elköltöztetéséről, így Klaus Iohannisnak kell állást foglalnia, hogy Románia izraeli nagykövetségét Jeruzsálembe költöztetik-e, vagy
Tel-Avivban marad.
A kormányfő ugyanakkor elítélte Klaus Iohannis nyilatkozatait, miszerint a kormánynak nem lenne fedezete a bérek és
nyugdíjak kifizetésére.
„Van pénz bérekre és nyugdíjakra, semmilyen problémánk
nincs ezen a téren” – erősítette meg Viorica Dăncilă.
(Agerpres)

Ország – világ
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Nagyot nőtt a külkereskedelmi
mérleghiány

Harminc százalékkal, 6,523 milliárd euróra nőtt a
külkereskedelmi mérleg hiánya az első öt hónapban
az egy évvel korábbihoz képest – közölte szerdán
az Országos Statisztikai Intézet. A külkereskedelmi
mérleg hiánya 1,511 milliárd euróval haladta meg a
tavalyit a január–május időszakban. A behozatal továbbra is gyorsabb ütemben nő, mint a kivitel. Az import 8,3 százalékkal, 35,862 milliárd euróra gyorsult,
míg az export 4,4 százalékkal, 29,339 milliárd euróra
emelkedett. Tavaly egész évben 15,132 milliárd euró
volt a román külkereskedelmi mérleg hiánya, amely
16,8 százalékkal nőtt az előző évhez képest. Tavaly
Románia 62,641 milliárd euró értékben exportált, az
egész éves import értéke 75,596 milliárd euró volt.
(MTI)

Augusztusban
kormányátalakítás?

Viorica Dăncilă miniszterelnök csütörtökön úgy nyilatkozott, az első kormányátalakításokra augusztusban kerülhet sor, ám az sem kizárt, hogy a
parlament elé áll egy átszervezési tervvel. Utóbbi
során minisztériumokat vonhat össze, és módosíthatja a kabinetje szerkezetét. „Világos, hogy szükség van az átalakításra. Átszervezés is számításban
van, de alaposan ki kell elemezni. Lássuk, mit érünk
el ezzel az átszervezéssel, és aztán a parlament elé
állunk” – mondta a kormányfő a DCNewsnak.
(Mediafax)

Lehullott az első júliusi hó
a Nagy-Pietroszon

Szerdára virradóra lehullott az első júliusi hó Máramaros megyében, a Nagy-Pietroszon, 2300 méter
feletti magasságban. „Az elmúlt három-négy napban
fokozatosan lehűlt az idő, szerdára virradóra pedig
havazott fenn a hegyen, úgyhogy megvan az első
júliusi havunk a Nagy-Pietrosz-csúcson, 2300 méter
feletti magasságban. Nem emlékszem olyanra, hogy
valaha júliusban havazott volna. Tizenöt éve, augusztusban volt még hószitálás fenn a hegyen, de
nem júliusban” – ecsetelte Sorin Timiş, Borsa város
polgármestere szerdán a Mediafax tudósítójának.
(Mediafax)

Szállodába ment a medve
Tusnádfürdőn

Készenlétben voltak tegnap a Hargita megyei hatóságok, miután megsérült egy medve, amely az ablakon keresztül próbált behatolni egy szállodába; a
lábát vágta el, majd riadtan elszaladt. Gheorghe
Suciu, a Hargita megyei csendőrség szóvivője elmondta, a környékre küldtek egy hegyicsendőregységet, hogy felkutassák a sérült medvét. Értesítették
ugyanakkor a környezetvédelmi őrséget, az állategészségügyi hatóságot, valamint a helyi vadásztársaságokat is. A csendőrök biztosították a környéket,
hogy a turisták ne mehessenek arra a részre, ahol a
sérült nagyvad lehet, s hogy egyúttal lehetőséget adjanak a szakértőknek a medve felkutatására.
(Mediafax)

Öngól

(Folytatás az 1. oldalról)

elmélyítését és gyakorlati alkalmazását a tananyag
mennyisége nem teszi lehetővé. Országos szinten ugyanis
nem csak 117 érettségizőnek kellett volna tiszta tízesre
vizsgáznia, a diákok magasabb százalékának kellene a
legfelsőbb fokon teljesítenie. Az pedig óriási öngól Romániának, hogy a középiskolát végzetteknek alig a fele
ért el átmenő jegyet, ha a vizsgázók számához hozzáadjuk azokat is, akik nem állhattak érettségire.
A magyar gyermekek elbutulásáról pedig ízléstelenség
beszélni, ha figyelmen kívül hagyjuk, hogy heti négy-öt
órával többet töltenek az iskolában, egy tanárggyal
többől kell készülniük. És anyanyelvi szinten kérnek tőlük
számon egy másik nyelvet, még akkor is, ha az az ország
nyelve. Korántsem arra gondolok, hogy nem kellene ismerniük a románt azoknak, akik itthon akarnak érvényesülni. Ehhez azonban már régen be kellett volna vezetni
a középiskolába is a sajátos tanterv szerinti oktatást és
számonkérést. Vagy legalább annyit, hogy a tanultakat
nem az 1800-as évek végéről származó szöveg alapján
kérjék számon, hanem a mai román nyelvből vett el idézet feldolgozása során ellenőrizzék a szövegértési, mondatalkotási, fogalmazási és helyesírási ismereteiket
azoknak, akik nem filológusoknak készülnek. Garantáltan jobb román dogozatot írtak volna, nemcsak ők,
hanem azok a román társaik is, akik anyanyelvből véreztek el.
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Felfüggesztették tisztségéből Szászrégen
polgármesterét

Magyar alelnökök
az EP szakbizottságaiban

Winkler maradt a nemzetközi
kereskedelmi bizottság alelnöke

Winkler Gyula, az RMDSZ
EP-képviselője újabb alelnöki
megbízást kapott a nemzetközi
kereskedelmi
bizottságban
(INTA).

Mózes Edith

A szászrégeni polgármesteri hivatal

Csütörtökön reggel Mircea
Duşa prefektus főispáni rendelettel felfüggesztette tisztségéből Maria Precupot,
Szászrégen PSD-s polgármesterét.

Vajda György

A törvénynek megfelelően a városvezető hatáskörét ideiglenesen
Márk Endre RMDSZ-es alpolgármester veszi át. A rendelet kibocsátásától számítva tíz napon belül
Maria Precup megóvhatja a prefektus határozatát a közigazgatási bíróságon. Amennyiben ezt a lépést
megteszi, a bíróságnak az óvás benyújtását követően 30 napon belül
kell válaszolnia a beadványra.
Maria Precupot 2015-ben valaki
feljelentette – az ellenzéki oldalról
– a feddhetetlenségi ügynökségnél
(ANI), mert polgármesterként nem
mondott le a szászrégeni Dacia Rt.-

nél betöltött cenzori megbízatásáról. Az ANI eljárást indított ellene,
és helyt adott a feljelentő beadványának, vagyis megállapította az
összeférhetetlenséget. A per négy
évig húzódott. Maria Precup minden szinten elvesztette a pert. A

Márk Endre

Fotó: Vajda György

végleges, megfellebbezhetetlen
döntést májusban hozták meg. Ezután – a törvényes határidőket betartva – az ügynökség közölte a
prefektúrával a határozatot, ezt követően a prefektus felfüggesztette
tisztségéből a polgármestert.
Megkeresésünkre Maria Precup
polgármester nem kívánt nyilatkozni az ügyben, időt kért, hogy
tisztázza a helyzetét.
A polgármesteri hatáskört átvevő Márk Endre alpolgármester
azt mondta lapunknak, hogy irányítása alatt zavartalanul folyik a
munka a polgármesteri hivatalban,
a helyi tanácsban, és várják az ügy
végkifejletét.
Mircea Duşa prefektus azt nyilatkozta a sajtónak, hogy amennyiben végleges marad a polgármester
felfüggesztése, a megüresedett
szék elfoglalására – a közigazgatási
törvénynek megfelelően – időszakos választásokat írhatnak ki.

A képviselő megtiszteltetésnek,
ugyanakkor hatalmas kihívásnak
nevezte az újraválasztását. Mint
mondta, „a globális kereskedelem
rendkívül ingadozó és kiszámíthatatlan időket él, ezért az INTA szakbizottság kiemelkedően fontos
szerepet játszik az Európai Unió
döntéseiben”.
A képviselő szerint biztosítani
kell, hogy az európai iparágak a
nemzetközi piacon védelmet kapjanak a tisztességtelen versennyel
szemben. „A kkv-k érdekeinek érvényesítéséhez kívánok hozzájárulni, hiszen jobban ki kell
használják az EU által megkötött
kereskedelmi egyezmények elő-

Két év múlva lép hatályba az új nyugdíjtörvény
Az államfő július 8-án hirdette ki az új nyugdíjtörvényt,
amely
2021.
szeptember elsején lép hatályba. A 127/2019-es számú
törvényt kedden tette közzé a
román nyelvű Hivatalos Közlöny. A sok vitát kiváltó,
ugyanakkor sokakat érintő
törvényről Neagoe Eugenia, a
Maros Megyei Nyugdíjpénztár
igazgatója közleményt juttatott el a szerkesztőséghez,
melyben a törvényalkotás
alapelveit vázolja fel.

Mezey Sarolta

Száz módosítást hoz az új
nyugdíjtörvény

– A jelenleg hatályos – 19/2000es és 263/2010-es számú – nyugdíjtörvények előírásain hozzávetőleg
száz módosítást eszközöl az új
nyugdíjtörvény. A módosítások
révén annak az állandó társadalmi
elvárásnak tesznek eleget, miszerint egyenlő munkáért egyenlő
nyugdíj jár. Az új törvény kiküszöböli a férfiak és a nők közötti, valamint a különböző időben
nyugállományba vonult, ugyanabba a kategóriába tartozó biztosítottak közötti egyenlőtlenséget. A
cél, hogy ugyanazokat a számítási
paramétereket alkalmazzák azok
számára, akik már nyugdíjasok, s

Az egyenlőtlenség kiküszöbölése a cél

azok számára, akiket ezután nyugdíjaznak.
Az új jogszabály kiküszöböli a
évi átlag nyugdíjpont fogalmát, ami
nem más, mint az összpontszám és
a (születési dátum meg a nemek
függvényében kiszámított) teljes
hozzájárulási időszak hányadosa, és
bevezeti az összesített nyugdíjpontok fogalmát. Ez egy lényeges módosítás, ugyanis ez az a hányados,
ami az egyenlőtlenségeket generálta. Ha ezt kiküszöbölik, az
egyenlőtlenségek is eltűnnek. A
nyugdíj kiszámításánál a társadalombiztosítási hozzájárulás elvét
tartják tiszteletben, a nyugdíj kizárólag az évek során befizetett tb-járulék összegétől függ. A nyugdíj
előtt álló biztosítottak összesített
nyugdíjpontszáma az évi nyugdíjpontok összesítéséből adódik. Az
évi nyugdíjpont a havi nyugdíjpontok összege. A mindenkori nyugdíjpont a biztosított dolgozó havi bére
és az országos bruttó átlagbér hányadosa. (Jelenleg az országos
bruttó átlagbér 5163 lej. A dolgozó
havi nyugdíjpontját úgy kapjuk
meg, hogy az egyén saját bérét elosztjuk 5163 lejjel. Ahhoz, hogy
valakinek a nyugdíjpontja legalább
egy legyen, a bruttó bére 5163 lej
kell legyen. Szerk. megj.)
Továbbra is maradnak az I-es és
II-es munkacsoportra vonatkozó
előírások, mégpedig az, hogy jár az

hető. Pontosabban arról van szó,
hogy azok a nők, akik három gyermeket neveltek 16 éves korukig, a
nyugdíjkorhatár előtt hat évvel kérhetik a nyugdíjazásukat. Ha valaki
négy gyermeknél többet nevelt,
minden gyerekre további egy év
kedvezmény jár.
Az előre hozott nyugdíjakat illetően, eddig kétféle volt: az előre hozott és a részlegesen előre hozott.
Ez utóbbi levonással jár. Az új törvény hatályba lépését követőn csak
egy típusú előre hozott nyugdíj lesz,
mégpedig a levonással járó.
Neagoe Eugenia konkrétan ezekMinden nyugdíjat
ről a módosításokról nem nyilatkoátszámolnak
zott, mondván, hogy csupán akkor
Az új nyugdíjtörvény sok válto- lehet biztosat mondani, ha megjezást hoz tehát, hatályba lépését követően a leglényegesebb, hogy
minden nyugdíjat átszámítanak.
Előfordulhat, hogy egyes nyugdíjak
nőnek, viszont ha az átszámítást követően csökkenne is a nyugdíj,
megmarad az addig folyósított előnyösebb összeg.
A másik fontos változás, hogy az
egyetemi mesterképzést beleszámítják a munkaidőbe, amit eddig
nem tettek meg. Igaz, e képzés alatt
amúgy is sokan dolgoznak, de aki
nem dolgozik ebben az időszakban,
annak is ez „régiségként” fog szerepelni a munkaévek mellett.
Egy újdonság, amit beiktattak a
törvénybe, a „hős anyákhoz” köt-

50 százalékos ponttöbblet azoknak,
akik I-es munkacsoportban vannak
vagy speciális munkakörülmények
között dolgoztak, illetve a 25 százalékos többlet azoknak, akik a II-es
munkacsoportban fejtették ki tevékenységüket.
Neagoe Eugenia nagyon fontosnak tartotta kiemelni azt a pozitívumot, hogy az előre hozott vagy
rokkantsági nyugdíjban lévők a
nyugdíjat bérekkel is társíthatják.
Jelenleg ezeket csak szerződéses
alapú egyéni tevékenységekkel társíthatták – fogalmazott az igazgató.

nyeit. A kereskedelemnek valóban
magas hozzáadott értékkel rendelkező munkahelyeket kell létrehoznia” – nyilatkozta egyebek mellett
Winkler.
Az INTA-bizottság elnöke továbbra is Bernd Lange (Németország, S&D) EP-képviselő marad.

Három magyarországi alelnök

A szakbizottságok szerdai alakuló ülésein három magyarországi
képviselőt is megválasztottak bizottsági alelnöki posztra. Deutsch
Tamás (EPP) negyedik alelnök
(költségvetés-ellenőrzési szakbizottság); Gál Kinga (EPP) második
alelnök (biztonsági és védelempolitikai albizottság); Ujhelyi István
(S&D) harmadik alelnök (közlekedési és idegenforgalmi szakbizottság).

A választás szabályai

Az Európai Parlament eljárási
szabályzata (213. cikk) szerint a
plenáris ülés – az Elnökök Értekezlete javaslata alapján
– határozza meg az
egyes bizottságok alelnökeinek a számát
(jellemzően négy alelnöke van a szakbizottságoknak). Az
egyes bizottságok
elnökségének
a parlamenti erőviszonyokat kell tükröznie.
Nem
lehetséges például
csak nőkből vagy
csak férfiakból álló
elnökséget felállítani, vagy nem lehet
az egyes bizottságok
összes
alelnöke
egyetlen tagállamból.

lennek az alkalmazási útmutatások.
A törvény amúgy is csak 2021.
szeptember 21-én lép hatályba,
addig még sok víz lefolyik a Maroson, de főként a Dâmboviţán, hiszen
2020-ban
parlamenti
választások lesznek.
A jogszabály szerint idén szeptember elsejétől 1.265 lejre nő a
nyugdíjpont értéke. Jövő év szeptemberében 1.775 lej, 2021 szeptemberében 1.875 lej lesz ez az
összeg. A különnyugdíjak megmaradnak, ezek más törvények hatálya
alá esnek.
Ami a marosvásárhelyieknek
kedvezőtlen lehet, hogy a kétévi
„kombinátos” kedvezményt az új
törvény valószínűleg eltörli.

Fotó: Nagy Tibor
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Világ- és olimpiai bajnok szakácsok jártak Marosvásárhelyen

Július 8-án a Békés Megyei Culinary
Team világ- és olimpiai bajnok szakácsai
látogatták meg a Petry Múzeumot és a
Petry Bistro Grill&Wine-t. Az öttagú delegáció baráti eszmecserére érkezett,
ahol Petri Z. Endrének megköszönték a
több mint tízéves támogatást, meséltek
a 2018-as luxemburgi világbajnokságról, a további eredményeikről és arról,
hogyan készülnek a 2020-as gasztronómiai olimpiára.

Pápay Kamilla

A küldöttség tagjai voltak: Ambrus György Venesz-díjas, olimpiai és világbajnok mesterszakács, a Magyar Nemzeti Gasztronómiai
Szövetség alelnöke, Varga Károly abszolút világbajnok, többszörös európai és olimpiai bajnok
mesterszakács, Brindás János mesterszakács, a
világ- és olimpiai bajnok mesterszakácsok szakoktatója, felkészítője, Bondár László éttermi
mester, a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség Gyula és környéke régió elnöke és Hajduk
Zoltán, az Erdélyi Magyar Fehérasztal Lovagrend gasztronómiai nagykövete.
A vendégek elmesélték, miként sikerült a
2018-as luxemburgi világbajnokságon a nemzeti
válogatottal második helyezést elérniük, és azt

is, hogy mivel készülnek a 2020-as olimpiára.
Hajduk Zoltán, az Erdélyi Magyar Fehérasztal
Lovagrend gasztronómiai nagykövete kiemelte,
több mint tízéves baráti kapcsolat fűzi a Petri
családhoz a Culinary Team tagjait. Felidézték,
milyen volt részt venni 2015-ben a Petry Múzeum és Látványműhely átadóünnepségén és
hogy azóta is mindkét félnek közösek a céljai:
alázattal és szenvedéllyel állni a szakma mellett,
minőségi termékek előállítása és kiváló szolgáltatások biztosítása. Ambrus György Venesz-díjas
olimpiai és világbajnok mesterszakács, a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség alelnöke
így fogalmazott: – Mi nemcsak Magyarországot,
hanem a magyar nemzeti gasztronómiát képviseljük. Nemzeti ételeink nagyon jók, nagyon színesek, de tudni kell jól elkészíteni őket, hogy
nemzetközi szinten is ismertté és elismertté váljanak.
A Petry Bistro Grill&Wine szakácsai, Csapó
Sándor, Musca Csaba és Székely Ervin számos
történetet hallhattak arról, hogy miként kell felkészülni az alapoktól, és eljutni a világbajnokságra vagy akár az olimpiára. Szó esett az
utánpótlásról is. A vendégek a Petry szakácsait
közös bemutatóra, főzésre hívták meg, és felajánlották támogatásukat, szakmai tudásukat,
hogy a Petry bisztró megkapja a Michelin-csillagot.

Fotó: Petry Group

Törekvéseink apró nagykövetei

Agócs Gergely gondolatai a Fölszállott a páva versenyről

A közmédia és a Hagyományok Háza ez évben is meghirdette a Fölszállott a páva
tehetségkutató versenyét. Ezúttal ismét az ifjabb korosztály legtehetségesebb tagjai
mérhetik össze tudásukat.
Agócs Gergely, a Hagyományok Háza szakmai megbízottja öt alkalommal segítette
a zsűri munkáját. Gondolatait
– a felhívás nyomán – foglaljuk csokorba.

– Az első két sikeres évad után a
televíziós kollégák 2015-ben felvetették, hogy a felnőttek korosztálya
után a magyar gyermeknéptánc- és
népzenei mozgalom is mutatkozzon
be a képernyőn. Nagyon nagy feladatnak tartottuk, hiszen az ifjabb
nemzedék lelkivilága különbözik a
felnőttekétől, velük nagy körültekintéssel szabad csak foglalkozni,
hogy tehetségük szabadon, mentális

sérülések nélkül kibontakozhasson.
Idén már a harmadik gyermekévadot szervezzük, ismét a 6-14 éves
korosztály számára.
A verseny során nemcsak a fiatal
felnőttek zenei és tánctehetségét
mutathattuk így meg, hanem or-

szág-világ színe elé tártuk a magyar
zenei és táncoktatás színvonalát, s
egyúttal számot adunk azon kollégák áldozatos munkájáról is, akikről egyébként ritkábban beszélünk.
Ők azok, akik a művészeti iskolákban, együttesek élén gondoskodnak

arról, hogy a hagyomány fonala ne
szakadjon meg: az az érték, az a
műveltség, amit még nagyapáink
sajátjukként gondoztak, az utókornak is javára váljék. Ha szétnézünk
a világban, ez nem tűnik magától
értetődőnek, vannak országok, amelyek szakemberei saját hagyományaikat,
eredeti
organikus
műveltségüket már csak könyvekből, történeti forrásokból ismerhetik
meg, próbálhatják rekonstruálni.
A zsűritag feladata egyáltalán
nem hálás, a felnőttekkel ellentétben döntéseinket a gyerekek esetében a tanárokkal és a szülőkkel is
el kell fogadtatnunk. Végső döntéseinket így utólag helyénvalóknak,
indokoltaknak tekintem. Természetesen sokszor fájt a szívünk, amikor egy-egy tehetséges fiataltól
kellett elbúcsúznunk, de ilyen a
verseny. Mivel gyakran szinte leheletnyi különbségek döntöttek,

más körülmények között, vagy
akár ugyanazon a színpadon, más
időpontban ugyanazokból a szereplőkből más győztesek is születhettek volna. A Fölszállott a páva
igazi értékének tartom, hogy a verseny során olyan igazi tehetségekkel ismerkedhetett meg a
nagyközönség és a döntnökök,
mint Kacsó Hanga Borbála, a gyimesi Vrencsán Anita, a Haraszti
ikrek, a csíkmadarasi Antal Adorján vagy a jászfényszarui ifjú cimbalmos, Horváth Áron, akik
közben törekvéseink kicsi nagyköveteivé váltak a világban. Őket
nemcsak a tehetségük mentén válogattuk ki, hanem az elkötelezettségük is befolyásolta döntésünket.
Sokaknak a színpadra lépés nem
egy karrier állomása volt, hanem
egy kultúrának, a magyar örökség
értékeinek elkötelezett híveiként
jelentkeztek a versenyre.
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A természet kalendáriuma (CCCLXVI.)

Kiss Székely Zoltán

Én csüggedt lelkem, én csüggedt szívem,
daloljatok és mondjátok: igen.
Hurrázzatok e nyári hajnalon,
ne hagyjatok ködökbe hajlanom.

Korán keltem. Fölhúzom a rolót.
A nyári nappal együtt lángolok.

Most kikiáltom, élni, élni szép.
Boldog, ki él és boldog, aki lép.

A jó élet – július közepén, amikor embernek, állatnak, városnak, falunak jó a nyár melege. A fővárosba szakadt Kosztolányi Dezső
így dicséri a nyár közepét.
(…) Fürödni, úszni, míg erőnk kitart,
elszívni a dívánon egy szivart.

Ó július, aranyos a ködöd,
torzult ajakkal tüzet gügyögök.
A vörös nyár zúgása bátorít,
én, élet atlétája, állok itt.

Szaladni tudnék, nem tudom hová,
szeretnék élni, végtelen soká.

Száz évig, míg a testem megtörik,
szeretnék élni, élni örökig.

(…) Jó emberek, ezt kéri társatok,
csak talpalatnyi földet adjatok.

A végtelenben egy kicsi helyet,
hol meghúzódhatom és élhetek.

Ahogy Kosztolányi, úgy a 483 évvel ezelőtt, 1536. július 12-én meghalt Rotterdami
Erasmus is minden idejét az irodalomnak
szentelte. Az észak-európai humanizmus legjelentősebb képviselője a tiszta latin nyelvet
mindenek fölé helyezte, akár Kosztolányi a
miénket. Az 1509-ben kiadott A balgaság dicsérete az egyetemes gondolkodás máig ható
műve.
Ugyancsak július 12-én, 115 évvel ezelőtt
látta meg a napvilágot Pablo Neruda. A vasutas apától származó irodalmi Nobel-díjas

chilei költő már 15 éves korában díjat nyert
verseivel. Egyetemista korában vette fel Neftalí Ricardo Reyes Basoalto költői nevét a
cseh író, Jan Neruda tiszteletére.
Úgy jársz a hegyeken, akár a könnyű szellő,
vagy a gyors zuhatag, mely a hóból szakad le,
s repdeső fürtöd olyan, mint a napfényt
csipkéző lombok dísze a magasban.

A Kaukázus minden fénye testedre ömlik,
mint egy pici edénybe, amely sosem telik meg,
s melyben dallá s ruhává változik át a víz, a
folyó minden cseppnyi rezdületére.

Fönt mégy a hegygerincen, az ősi hadiúton,
lent háborogva csillog, mint kivont kard,
nagy sziklák ásvány-keze közt a tajték,

míg a sűrű bozótból váratlanul belédszúr
egy-egy kék virág villáma vagy ága,
s mint rezge nyíl, egy vad erdei illat.

Az élő természetben élő ember szemével
látja a világot, az egész földet. (Gyönyörű poémát írt Budapesthez valamikor az 1950-es
évek derekán.) A Száz szerelmes szonett 18.
darabja is ennek bizonyítéka. Francia szakon
végzett, diplomataként utazta be a kerek világot, de kérésére szülőháza kertjében pihent
meg végleg 1973-ban.
Július 14. A franciák legnagyobb nemzeti
ünnepe. 230 éve, 1789-ben e napon rombolták le a Bastille-t.
Július 15-én, 1751-ben született Kolozsváron Gyarmathi Sámuel orvos, műszaki alkotó és nyelvész. Kolozsvárott, Nagyenyeden
és Bécsben tanult, 1782-ben avatták orvosdoktorrá. Egész életében a magyar nyelvészet, a természettudományok és azok
gyakorlati alkalmazása álltak érdeklődése középpontjában. Az első magyar hírlap, a Rát
Mátyás által 1780-ban Pozsonyban megindított Magyar Hírmondó állandó munkatársa
volt. 1784-ben – alig fél évvel a Montgolfier
fivérek léggömbkísérlete után – Gyarmathi
Pozsonyban léggömböt készített és bocsátott
fel. Sikeres kísérletét hamarosan megismételte. Jeles minerológus volt; a nagyenyedi
főiskola számára 425 darabos kőzetgyűjteményt vásárolt – ennek jegyzéke máig fennmaradt. Az Okoskodva tanító magyar

Dicsérni termést magasról zuhan a fény, zümmög a táj és az idő zenéje

nyelvmester című munkáját az erdélyi országgyűlés javaslatára adták ki. Göttingában
írta főművét, az Affinitast; ebben a modern
összehasonlító nyelvtudomány alapelveit
fektette le. Kéziratban maradt naplójegyzeteiben így értékeli saját működését:
„Göttingából én hoztam Erdélybe legelébb
a sárga krumplit, az úgynevezett Zucker
krumplit, mely mind a Luftbalonnál, mind az
első magyar tragoediánál becsesebb tárgy
előttem.”
176 éve, 1843. július 16-án született Fodor
József, a higiénia egyik ismert magyar művelője, a közegészségtan első hazai egyetemi
előadója. A pesti tudományegyetemen szerzett orvos-, majd sebészdoktori oklevelet. Tanársegédként államorvostant, a mai
igazságügyi orvostannak megfelelő tárgyat
oktatott az egyetemen. Németország, Hollandia, Franciaország és Anglia közegészségügyi viszonyait tanulmányozta, s hasonlította
össze az ottani körülményeket a hazai helyzettel, és javaslatokat tett a magyar közegészségügy javítására. 1872-ben Kolozsvárott lett
az államorvostan tanára, majd 1874-ben Budapesten ő szervezte meg a közegészségtani
tanszéket, s készítette el az oktatási programot. Elsőként bizonyította a víz tífuszt terjesztő szerepét, s indította meg hazánkban a
bakteriológiai kutatásokat. Kezdeményezője

volt az iskolaorvosi hálózat megteremtésének, az egészségügyi ismeretek széles körű
terjesztésének. Javaslatot dolgozott ki vízvezeték- és csatornahálózat kiépítésére. Széles
körű oktató-, kutató- és szervezőmunkája
közben, ereje teljében, 58 évesen halt meg.
Hófehér ingben állok a nyár közepén.
Illatos földeken súlyos a kéve.
Dicsérni termést magasról zuhan a fény,
zümmög a táj és az idő zenéje.
Ó, gyönyörűen húzza az ős zenekar,
dallammá vált most az idő futása.
Két fülem sírást hallani sose akar,
csak azt, ha ezüstben zokog a nyárfa.

Illat és fény és éltető nagy muzsika!
Mindennél mohóbban issza az ember.
Így lesz részeg e küszködő bolygó fia,
s gyönyöre kurta, de fölsírni nem mer.

Így vagyok én, a gondjaim fénysebesen
beértek, köröttem kórusba állnak.
Orkánt legyőző húrokon szólnak nekem,
s tüneményt vesztve a szív belesápad.

– írja Nagy László a Rapszódiában. 94
éve, 1925. július 17-én született a költő.

(…) Vágyak térképét olvasom – ez a parancs.
S szívem a holnapok dalát megsejti.
Vágy-tagadónak átok és szégyen-agancs
vastagszik fejére, el sose ejti.
Visznek a percek, zablátlan, erős fogat.
Nekem a jelenkor nem puha fészek.
Más lesz az élet, fejünkbe új titkokat
súgnak a sejtek, tengerek, ércek.

Gondok kórusát nem lehet leinteni.
Zúgjon, csak búgjon, az erők vajúdnak.
Nehezül szívem, vaksors már nem viheti,
mint a madárpelyhet orrán a dúvad…

Érzem, ott fenn a férfikor napja delel.
Elpereg számból az ifjúság méze.
Mégis a drága szerelem nem hamvad el,
csupán komorabb lesz új csillagképe. (…)
Maradok kiváló tisztelettel.

Híres erdélyi magyarok
(1000–1990)

Fecsketárnics – váratlanul belédszúr egy kék virág villáma

Sorozatunkkal 990 év erdélyi nagyjaira emlékezünk, akikről talán nem tudunk semmit, de ők tették naggyá Erdély kultúráját, tudományát vagy
vitték el hírét a nagyvilágba, s tetemes részt vállaltak az egyetemes magyar kultúra és tudomány
gazdagításában. (Forrás: Magyar életrajzi lexikon, 10001990. Főszerkesztő: Kenyeres Ágnes)

Összeállította: Kuti Márta

GÖRGEY MIHÁLY (Nagykároly, 1919. júl. 9. – Bp.,
1977. máj. 15.): jogász, az állam- és jogtudományok kandidátusa (1962). Egyetemi tanulmányait a bp.-i és kolozsvári
tudományegy.-en végezte (1941). Közben (1939-42) a bel-

ügyminisztériumban dolgozott. 1942-48-ban ügyvédjelöltként az Angol-Magyar Bank jogi osztályán dolgozott. Egységes bírói-ügyvédi vizsgát tett. 1949-től a Gazdasági
Főtanácson szervezett Közületi Egyeztető Bizottságnál az államosításokat követő adósságrendezésekkel kapcsolatos jogvitákat intézte, majd a szerződési rendszer, a
döntőbíráskodási szervezet és eljárás kialakításán, színvonalának emelésén, a jogegység biztosításán tevékenykedett.
1973-tól – a Központi Gazdasági Döntő Bizottság beolvadásával a Legfelsőbb Bíróságba – a gazdasági kollégium vezetője lett. Tagja volt a Döntőbíráskodás c. folyóirat
szerkesztőbizottságának (1970). Az ELTE jogi karán a gazdasági döntőbíráskodás témakör előadója volt. Jogszabályok
előkészítésében vett részt. – F. m.: A Központi Döntőbizottság elvi határozatai és közleményei (I-II., F. Aczél Györggyel, Bp., 1954); A Központi Döntőbizottság elvi határozatai
és iránymutatásai 1948-1962 (Havasi Győzővel, Bp., 1964).
BARTHA KÁROLY (Székelyudvarhely, 1889. júl. 11. –
Debrecen, 1956. nov. 22.): etnográfus, nyelvjáráskutató. A
kolozsvári egyetemen doktorált 1914-ben, 1913-tól nagy-

Kelt 2019-ben, július második dekádjába
lépve, dagadó holdkor

enyedi, 1916-tól szászvárosi, 1918-tól 1950-ig a debreceni
tanítóképző tanára. 1937-től magántanár a debreceni egyetemen. Munkássága a pedagógia és a nyelvtudomány területére
is kiterjedt. Mint etnográfus elsősorban a gyermekjátékkal,
ill. tiszántúli és székely kismesterségek tárgyi anyagával,
munkafolyamatával és szókincsével foglalkozott. A debreceni tanítóképző növendékeinek néprajzi gyűjtőmunkáját
szervezte. F. m.: Vajda Péter nyelvújítása (Dés, 1913); Udvarhely vármegye nyelvjárásának alaktana (Székelyudvarhely, 1914); A debreceni fésűsmesterség (Debrecen, 1929);
Magyar néphagyományok (I., Debrecen, 1931); Játék (A magyarság néprajza. IV., Bp., 1937); A debreceni gubacsapó céh
(Debrecen, 1939); Magyar népi bábjáték (Debrecen, 1948).
TELEKI ÁDÁM, GRÓF (Kolozsvár, 1789. júl. 14 – Szirák, 1851. nov. 3.): honvédtábornok, császári ezredes. A 12.
Nádor-huszárezred parancsnoka, 1848 nyarán honvédtábornok, a drávai sereg főparancsnoka. Mivel szept. közepén vonakodott Jellačić seregével szemben csatába bocsátkozni,
okt.-ben kilépett a honvédségtől. Ennek ellenére a császári
haditörvényszék 1849 végén rangvesztésre ítélte.
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Magyar mérnök volt a vasút villamosításának úttörője

150 éve született Kandó Kálmán

15

Százötven éve, 1869. július 10-én született
Kandó Kálmán, a vasút villamosításának úttörője, akinek munkássága gyökeresen átalakította a vasúti szállítást.
Régi nemesi családból származott, nagyapja Fejér vármegye alispánja és pesti táblai
ügyvéd, apja hivatalnok volt a Kereskedelemügyi Minisztériumban. A budapesti József
Műegyetemen már negyedéves hallgatóként
pályadíjat nyert egyik elektrotechnikai dolgozatával. Gépészmérnöki oklevelének
1892-es megszerzése után egy évig a haditengerészetnél szolgált, majd a francia Compagnie de Fives-Lille párizsi gyárának
tervezési osztályán kapott állást, ahol teljesen
új eljárást dolgozott ki indukciós motorok
szerkesztésére és méretezésére.
Mechwart András, a Ganz és Társa Vasöntő és Gépgyár Rt. vezérigazgatójának hívására tért haza. A Ganz elektrotechnikai
osztályán a háromfázisú indukciós motorsorozattal folytatott kísérletei eredményeként
születtek meg az FF típusjelű motorok, a
Ganz rendkívül sikeres gyártmányai. Az
ehhez szükséges szinkrongenerátorok, transzformátorok tervezését és gyártásának elindítását ugyancsak ő oldotta meg. Létrehozta az
erőátviteli irodát, innen irányította sok-sok
gyár, malom- és ipartelep villamosítási munkálatait. Kandó a villanymotorokat a vasúti
vontatásban is hasznosítani akarta, de amerikai tanulmányútja után arra a következtetésre
jutott, hogy erre a célra a kisfeszültségű,

egyenáramú módszernél gazdaságosabb a bius Villamossági, Gép, Waggon és Hajógyár voltam távol a hazámtól, nem is gondolok
nagyfeszültségű, háromfázisú áram felhasz- Rt. műszaki igazgatója, majd 1918-tól vezér- többé elhagyására.” Élete utolsó műve a V
nálása.
igazgatója lett, 1922-től tanácsadóként az ál- 40-es és V 60-as sorozatú Kandó-fázisváltós
1896-ban a gyár mellett próbapályát hozott tala
létrehozott
Villamos-mozdony mozdony, de ennek üzembe helyezését már
létre, majd 1898-ban a Genfi-tó melletti Szerkesztési Osztályon a technikatörténeti je- nem élte meg. A megfeszített munka, az őt
Evian fürdőhelyen 300 méter hosszú, de 20 lentőségű fázisváltós mozdony kidolgozását ért családi tragédiák felőrölték egészségét,
méter szintkülönbséget leküzdő villamosvas- irányította. A villamos berendezés leglénye- 1931. január 16-án szívinfarktusban megutat épített ki egy szálloda és a gyógyfürdő gesebb eleme a fázisváltó volt, a különleges halt.
között. A Ganz ennek tapasztalataiban és szinkrongép a munkavezeték 16 kV-os, 50
Kandó Kálmán széles látókörű, nagy műKandó tehetségében bízva 1898-ban elvál- Hz egyfázisú áramát az indukciós hajtómo- veltségű és munkaképességű, sokoldalú műlalta a 106 kilométeres olaszországi Valtellina torok számára többfázisú kisfeszültségű szaki tehetség volt, nevéhez 69 szabadalom
vonal villamosítását, amelyet több nagy cég árammá alakította át. A mozdonynak négy fűződik. A Magyar Tudományos Akadémia
túl kockázatosnak ítélt és visszalépett. A 3 szinkron sebességfokozata volt. Az első fá- 1921-ben Wahrmann Mór-éremmel tüntette
kV-os, 15 Hz frekvenciájú háromfázisú áram- zisváltós próbamozdonyt a Danubius 1922- ki, 1922-ben a József Műegyetem tiszteletmal kiépített rendszer szinte minden lényeges ben szerelte össze, ennek tapasztalatai beli doktorává avatta, az MTA 1927-ben leelemét, valamint a motorkocsikat és mozdo- alapján, más szabadalmakkal kiegészítve ké- velező tagjává választotta. 1930-ban a
nyokat a Ganzban fejlesztették és gyártották. szült el 1928-ra az új mozdony. A próbaüzem legnagyobb állami kitüntetésnek számító maEurópa első villamosított és a világ első kedvező tapasztalatai alapján a MÁV úgy gyar Corvin-koszorúval tüntették ki „a managyfeszültségű váltakozó árammal villamo- döntött, hogy a Budapest–Hegyeshalom vo- gyar műszaki tudomány fejlesztése terén
sított vasúti fővonalát 1902-ben nyitották nalon ezt a rendszert valósítja meg, a villa- kifejtett korszakalkotó működése” elismerémeg.
mosított vonalon 1932-ben indult meg a séül, 2001-ben posztumusz Magyar Örökség
Az olasz kormány a sikert látva elrendelte közlekedés Komáromig.
díjban részesült. Nevét viseli Miskolcon a Tia vasútvonalak villamosítását. A cél érdekéA világszerte elismert mérnök 1927-ben a szai pályaudvar előtti tér, számos oktatási inben amerikai tőkével részvénytársaságot nagy amerikai gyár, a Westinghouse meghí- tézmény, Budapesten az Óbudai Egyetem
hoztak létre, megvásárolták Kandó szabadal- vására az Egyesült Államokba látogatott, Villamosmérnöki Kara és az egyetem Bécsi
mát, és mozdonygyárat is építettek. A Ganz- ahol tanácsadónak kérték fel, de az ajánlatot úti kollégiuma, egy kisbolygó, országszerte
ban meghatározó részesedést szerzett bankok ezekkel a szavakkal utasította vissza: „Eleget több szobra áll. (MTI)
azonban nem ismerték
fel a lehetőséget, és vissza akarták fogni a gyár
vasút-villamosítási tevékenységét. Kandó ilyen
körülmények
között
mondott igent, amikor
az olaszországi mozdonyzár irányítására
kérték fel. Feleségével
és két gyermekével
1907-ben kiköltözött
Vado Liguréba. Az itteni
gyárban hétszáznál több
mozdony készült, többségük még az 1950-es
években is szolgálatban
állt. Itt szerkesztette
meg az öt kapcsolt tengelyű mozdonyt; tevékenységéért az Olasz
Koronarend parancsnoki keresztje kitüntetést is megkapta.
Amikor
1915-ben
Olaszország az antanthatalmak oldalán belépett
az
első
világháborúba, hazatért.
A Ganz és Társa-Danu- A Valtellina-mozdony fejlesztésekor épített kísérleti kocsi a Hajógyári-szigeten lefektetett próbapályán. (forrás: iho.hu)

Hetvenöt éve, 1944. július 1-jén kezdődött
meg 44 állam részvételével az Egyesült Államokban, Bretton Woodsban az a konferencia, amely életre hívta a Nemzetközi
Újjáépítési és Fejlesztési Bankot (IBRD), valamint a Nemzetközi Valutaalapot (IMF),
megalapozva ezzel a második világháború
utáni nemzetközi pénzügyi rendszert.
A második világháború vége felé a szövetséges hatalmakat mind jobban foglalkoztatta,
hogyan oldják meg a háború után várható
gazdasági nehézségeket, miképpen rendezzék a nemzetközi kereskedelmi és pénzügyi
forgalmat. A korábban uralkodó, az országok
közötti gazdasági háborúkhoz vezető gazdasági nacionalizmus helyett a globális, nyitott
gazdaság eszméjének megvalósulását kívánták előmozdítani. Az elgondolás az volt, hogy
olyan nemzetközi intézményeket hoznak
létre, amelyek szükség esetén a tagállamok
rendelkezésére bocsátják a fizetési mérleghiányuk kiegyenlítéséhez vagy gazdasági fejlesztési terveik megvalósításához igényelt
devizaösszeget, így segítve a visszatérést a
sokoldalú kereskedelmi-pénzügyi forgalomhoz, amelyet az 1929. évi világgazdasági válság, majd a második világháború szétzilált.
E kérdés megvitatására hívtak össze a szövetséges hatalmak 1944 nyarán értekezletet a
New Hampshire államban fekvő Bretton
Woods üdülőhelyre, a Mount Washington
szállodába. A konferenciára 44 szövetséges
államot hívtak meg, köztük a Szovjetuniót is.

Az értekezletet a szakértők megbeszélése
előzte meg, akik június közepén Atlantic
Cityben dolgozták ki a tervezeteket.
Az előzetes vitában a brit John Maynard
Keynes által szorgalmazott terv és a hitelező
országok érdekeit tükröző White-terv állt
szemben egymással. Az első világháborút lezáró békediktátumokat kidolgozó versailles-i
értekezleten tanácsadóként részt vevő Keynes úgy látta, hogy nem szabad újra elkövetni
azt a hibát, hogy a vesztes államokra túlzottan nagy jóvátételt szabjanak ki, sőt segíteni
kell az újjáépítést. Arra is rámutatott, hogy el
kell kerülni az egyes nemzeti valuták versengő, a reálgazdasági hatást kioltó leértékelését, közös alapból kell támogatást nyújtani
a nehézségekkel küszködő országoknak.
Keynes ezért a nemzeti bankokhoz hasonló
szerepkörrel felruházott „Világjegybank” felállítását, illetve bancor néven világvaluta bevezetését javasolta, és a nemzeti valuták
árfolyamát bancorban kívánta megállapítani.
Elképzelése szerint az unióban részt vevő államok közül a többlettel rendelkezők hiteleket nyújtanak a deficites országoknak, a
hitelfelvételeket pedig az unió korlátozza.
A Harry Dexter White amerikai pénzügyminiszter által kidolgozott javaslat sokban egyezett Keynes következtetéseivel, de
két intézménnyel számolt: egy újjáépítési és
fejlesztési bankkal, valamint egy stabilizációs
alappal, amely inkább pénzt újraelosztó,
mintsem pénzteremtő szerepet játszik. Az

Kandó Kálmán (forrás: hu.wikipedia.org)

75 éve tartották a Bretton Woods-i értekezletet
amerikai terv az irányítást a nemzeti kormányok által delegált igazgatókra bízta, az ő
szavazati erejüket megtestesítő kvóták kiosztását pedig a valutaalapba történő befizetések
alapján határozta meg.
A Bretton Woods-i értekezleten végül
1944. július 22-én a White-terven alapuló
megoldás született. A záróokmánynak öt célkitűzése volt: az újjáépítés előmozdítása, a
magántőke-befektetések elősegítése, a nemzetközi kereskedelem fejlesztése, a különböző kölcsönök összehangolása és a külföldi
beruházások gazdasági hatékonyságának figyelemmel követése. A konferencia egyetlen
nemzeti valuta, az amerikai dollár aranyparitását rögzítette, 35 dollárban határozva meg
egy uncia arany árát. A többi valuta árfolyamát a dollárhoz viszonyítva rögzítették, szűk
sávokat hagyva a korrekcióknak. Az így kialakult rendszert nevezték arany-deviza rendszernek vagy arany-dollár standardnak.
A záróokmány három nemzetközi gazdasági intézmény felállítását jelentette be. A
Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Bank
(IBRD) feladata hosszú lejáratú hitelek nyújtása lett az újjáépítési és gazdaságfejlesztési
beruházások finanszírozására, illetve kezességvállalás az ilyen természetű magántőkebefektetésekhez.
A
Nemzetközi
Valutaalapnak (IMF) elsősorban a valutarendszerek egyensúlyának biztosításával, a
valutastabilitással kellett foglalkoznia, és
rövid lejáratú valutakölcsönöket nyújthatott

a fizetési mérlegekben mutatkozó zavarok átmeneti kiegyenlítésére. Mindkét intézményben kezdettől fogva érvényesült a túlnyomó
amerikai tőkeerő és ennek megfelelően az
ügyvezetésben a döntő amerikai befolyás,
ezért a záróokmányt a Szovjetunió aláírta, de
már nem ratifikálta.
A konferencia javasolta egy harmadik
szervezet, a Nemzetközi Kereskedelmi Szervezet (ITO) létrehozását is, hogy biztosítsák
a liberális nemzetközi kereskedelem megvalósítását. Az ITO ENSZ-tanácskozáson már
elfogadott alapokmányát az amerikai kongresszus nem ratifikálta, ezért helyette – a Kereskedelmi
Világszervezet
1995-ös
létrejöttéig – a jóval kevésbé nagyratörő célokat kitűző Általános Vámtarifa és Kereskedelmi Egyezmény, a GATT működött.
Az IBRD (Világbank) és az IMF a ratifikációs folyamat során hivatalosan 1945.
december 27-én jött létre. A két szervezet alakuló ülésére 1946. márciusában került sor, és
1947. november 15-én lettek az ENSZ szakosított intézményei. A Bretton Woods-i
aranydeviza-rendszer összeomlása 1971-ben
a dollár aranyra átválthatóságának megszüntetésével kezdődött, és 1973 tavaszán a vezető
tőkés
valuták
árfolyamának
lebegtetésével fejeződött be, de a Bretton
Woodsban létrehozott intézmények, az IMF
és a Világbank ma is a nemzetközi pénzügyi
rendszer kulcsfontosságú elemeit alkotják.
(MTI)
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című pályázat nyertesei:
Fénya Sándor,
Marosvásárhely, 1848. út
Boér Loránd-Csaba,
Marosvásárhely, Koós Ferenc u.
A pályázati rejtvény megfejtése:
ROSSZ KOPÓ AZ, MELYET BOTTAL HAJTANAK
A NYÚL UTÁN.
Kérjük a nyerteseket,
vegyék fel a kapcsolatot Borbély Ernővel
a 0742-828-647-es telefonszámon.
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A két rejtvény azonos számú meghatározásait keverve közöljük. A megjelölt
négyzetekbe kerülő betűket folyamatosan összeolvasva Giuseppe Verdi olasz zeneszerző Traviata operája egyik híres dalbetétjének címét kapjuk. Könnyítésként egy
betűt előre beírtunk.
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A megjelölt sorokban, oszlopokban szereplő helyes megfejtéseket július 25-ig a
Népújság címére (Dózsa György u. 9. szám) beküldők – két személy – egy-egy
könyvet nyerhetnek. A pályázati szelvényt kérjük kivágni és a borítékra ráragasztani. (Egy borítékban csak egy pályázati szelvény szerepelhet.)
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VÍZSZINTES: 1. Mérnök, feltaláló, MTA lev. tag, 150 éve született (Kálmán). 5.
Tábornok, hadügyminiszter, 150 éve született (Károly). 10. Igaz (angol). 11. Olasz
város, tenger névadója. 12. Festő, 100 éve hunyt el (Cézár). 17. …mark (védjegy). 19.
Opus (röv.). 20. Német Alajos. 21. Tortatöltelék. 22. Oersted (röv.). 24. Az örök város.
25. Török csónak. 26. Fogorvos, 150 éve született (József). 28. Menyasszony. 29. Olasz
pénz volt. 30. Q. 31. Ábrázat. 32. Tanár, író, júniusban 100 éve hunyt el (Gerzson). 34.
Előtag: levegő. 36. Latin csont. 37. Beszól! 38. Csermely. 39. Haramia. 42. Bikavér
városa. 44. Limited (röv.). 45. Írország kelta neve. 47. Hím méh. 49. Örökségjelző lehet.
51. Költőnk (János). 52. Novellista, drámaíró, MTA-tag, 100 éve halt meg (Árpád).
53. Kuruc generális, 350 éve született (Sándor).
FÜGGŐLEGES: 1. Némán kotor! 2. Az argon vegyjele. 3. Prémállat. 4. Jóravaló,
becsületes. 5. Novi… (Újvidék). 6. Bukaresti színház. 7. Francia arany. 8. A Balaton
folyója. 9. Jezsuita jogász, egyetemi tanár, 350 éve született (Lőrinc). 12. Utazó,
borász, 150 éve halt meg (Ágoston). 13. Eltulajdonító. 14. Ókori birodalom. 15. Becézett
Mária. 16. Spanyol és svéd autójel. 18. Ante meridiem (röv.). 21. Tenger a két Amerika
közt. 23. Baszk terrorszervezet. 25. Majdnem kieső! 26. …sacra fames (Vergilius). 27.
Terepjárómárka. 29. Lant, líra (angol). 30. A hét egy napja. 33. Sötét bőrű. 34. Ókori. 35.
Kubai író (Lisandro). 40. Forma. 41. Nagy kazah tó. 42. Életem apadó … (Ady). 43. …,
dva, tri (orosz). 46. Foghús. 48. Kutya. 50. Ludolf száma. 51. Arrafele!
L.N.J.
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1. u
– Doktor úr! Ne írja fel
nekem többet ezt a nyugtatót.
u
UGAT
– Miért?
RÓMAI
– Mert ha beveszem,
HÁROM
akkor…
Ê
(folytatása a rejtvényben)

Szerkeszti: Kiss Éva
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Klasszikus (ikrek):
Lidércek

Skandi:
Nincs mód védekeznek tested
ösztökéje ellen.

VÍZSZINTES: 1. Burgonya – Aláfirkant, szignál. 7. Null-null – Páratlan roló! 8. Valódi
– … bíró (Móricz). 9. Becézett Olivér – A szén, a nitrogén és a kálium vegyjele. 11.
Ruhaféleség – Argentin és svéd gépkocsijelzés. 12. Kiegészít, pótol – Számszerű tény.
14. Német személyes névmás – Üres doboz! 15. Porcióz – Falragasz, poszter. 18. Táplálék
– Izmos, edzett. 19. Üveges, fedett hintó – Szövegel, fecseg. 22. …-móg, dohog – Betűt
vet. 23. Takarmánynövény-féleség – Létezni fog. 25. Budapesti Helyiérdekű Vasút
rövidítése – Harap. 27. Faág, vessző – Mondatelem. 28. Pozitív töltésű elektróda – Innivaló. 30. Mutatószó – Olasz névelő. 31. Tisztított gyapjúzsír – Forgószél.
FÜGGŐLEGES: 1. Sodrony – Anyadisznó. 2. Rút, csúnya – Csen, oroz. 3. Magunk
– Szintén. 4. Veszteség – PGI. 5. Földet ér, leszáll – Özönvíz. 6. Lámpalázas – Gabonatermék. 10. Hadapród – Jómodor, protokoll. 13. Nálunk is dúlt – Őröl. 16. Gabonanövény
– Pál utcai áruló. 17. Békaporonty – Állatot betanít. 20. Küzdőtér – … madár (Sütő A.)
21. Holt nyelv – … szőlő, mosolygó alma, csengő barack (népmese). 24. Dorgál – Törpe
ló. 26. Ritka, románul – Maga után húz. 29. Skálahang – Lián végei!
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Nagyszabású fejlesztések Marosszentgyörgyön
A Marosszentgyörgyi Polgármesteri Hivatal a héten a tizedik utca leaszfaltozásához
fogott, az idén újabb hét utca
következik. A verejtékes, sokszor erőpróbáló papírmunkát
igénylő engedélyeztetési szakaszt a hivatal sikerrel zárta,
az utcák most már a munkagépek dübörgésétől hangosak.

– Nagy öröm, egyben kihívás is
számomra párhuzamosan ennyi
munkálatot kivitelezni községünkben – nyilatkozta Sófalvi Sándor
Szabolcs polgármester –, hiszen az
aszfaltozás mellett zajlik a Máriaffikastély felújítása, a vízhálózat építése Tófalván és Csejden, a
csatornahálózat bővítése több községi utcában, szivattyúállomások
építése az Erdőalja utcában, a patakok martjának karbantartása, a közkorszerűsítése.
világítás
Ugyanakkor az új, Kós Károly-stílusú kultúrotthon és egy új óvoda
építésére is folyamatban van a köz-

Idén már a tizedik utcát korszerűsítik

beszerzés, valamint az iskola bővítésére, idén pedig a sportbázis építése is elkezdődik az Állomás
utcában. Ezekkel párhuzamosan az
országos szinten is úttörő projektnek számító Esély mindenkinek Marosszentgyörgyön című, több száz
hátrányos helyzetű személyen segítő szociális pályázatunk is működésben van. Mindezekre európai
uniós vagy kormánypénzekre pályáztunk, amelyeket nagy munka és
versengés után sikerült megnyerni a
község számára. Ahogy az egy családban, egy egészséges közösségben
lenni
szokott,
Marosszentgyörgyön is fontos szerepe volt a hivatal és a lakosok közötti egyeztetésnek, beszélgetésnek,
hiszen a község fejlesztése közös
cél. Ilyenkor mindenkinek nagyon
sok ötlete, elképzelése, elvárása
van, de a legfontosabb, hogy közösen keressük a kompromisszumot, és közeledjünk, tanuljunk
együtt közösségként gondolkodni
– jegyezte meg a polgármester. –

Minden ember elvárásának valószínűleg nem tudunk eleget tenni, mert
figyelembe kell vennünk a törvényeket, a technikai szabályozásokat, de mi az önkormányzat
részéről, a hivatal részéről nyitottak
vagyunk a jó megoldásokra, és hála
Istennek, a lakók is megértők és
együttműködők – zárta gondolatait
a polgármester.
A tíz utca, amelyeket most korszerűsítenek: a Márton Áron,
Rózsa, Diófa, Cinege, Szilvafa, Legelő, Agyagos, Malomrét, Akácos
(betonozott rész) és Mezőgazdász.
Ezekben valószínűleg még az őszszel pezsgőt bonthatnak a lakók a
munka végeztével. A nyáron elkezdődik a Malom, Mocsár (régi rész),
Kertész, Patak, Szőlőskert, Hársfa
(aszfaltozatlan rész) és Kultúrott-

Épül az olimpiai méretű uszoda

Daniel Suciu és Gogolák Hrubecz Zsolt

(Folytatás az 1. oldalról)
Újjáépítik a görkorcsolyapályát, és már most
látszott, hogy az épület előtt meghagyják a
nagyobb fákat. A homlokzat a tömbházzal
szemben lesz.
A tervező biztosította a jelenlevőket, hogy
figyelembe vették a Nemzetközi Úszószövetség (FINA) ajánlatait is, a vízszűrő berendezések a legutóbbi technikával készülnek. Az
uszoda alkalmas lesz vízilabda- és úszósportEurópa-bajnokságok rendezésére. S bár a terv
nem tartalmazza, tudomásunk szerint a szomszédban egy szálloda is épül, amely kiegészíti
a sportkomplexumot. A beruházónak átadott
területen lesz parkolóhely, ezt a polgármesteri
hivatallal közösen kell majd kiegészíteni.
A miniszter a sajtónak elmondta, legutóbbi
látogatásakor három objektum rendezését
ígérte meg. Az első az uszoda munkálatainak

a beindítása, amelyet sikerült elérnie. Nyilatkozata közben kérdezte meg Benţa Remust,
hogy sikerül-e betartani a határidőt, amire a
vállalkozó határozott igennel válaszolt. A második a műjégpálya befejezése. Ezzel kapcsolatosan elmondta, az épületet – az uszodához
hasonló módon – átvette az Országos Beruházási Alap. Folyamatban van a hátramaradt
munkálatok felértékelése és a kivitelező kiválasztásához szükséges feladatfüzet összeállítása. Reményét fejezte ki, hogy ősszel
meghirdethetik az elektronikus versenytárgyalást, és legkésőbb jövő tavasszal hozzáfognak a munkához. A szükséges összeget
elkülönítették a költségvetésből. Hangsúlyozta, hogy egy újabb polivalens terme lesz
a városnak, ugyanis a jégre egy mobil padlót
terveznek, és így nemcsak jégkorongra,
hanem más teremsportokra is használhatják

hon utcák felújítása is, valamint a
Márton Áron negyedbelieké. A
nagyszabású útfelújítást európai
uniós pályázatból végzi a Maros-

a csarnokot. Ezenkívül a termet a legkorszerűbb eredményjelző felszereléssel látják el.
A harmadik célkitűzés a mezőségi ivóvíz-fővezeték kiépítésének megsürgetése
volt. Elmondta, az uszoda építőtelepének
meglátogatása után a mezőgerebenesi művelődési otthonban találkozik az érintett
polgármesterekkel, akikkel a témáról tárgyal. Elmondta, a munkálatok kivitelezését
megnyerte egy cég, egy másik megóvta, és
emiatt nem haladnak. Tárgyalásokat folytat
majd az Aquaserv Rt. és a megyei tanács
vezetőségével, hogy a helyzetet rendezzék.
Ennek kapcsán elmondta, minisztériuma
társkezdeményezője a szállításügyi minisztérium által beterjesztett – közbeszerzési
törvényt módosító – javaslatnak. Ebben,
amint az utóbbi miniszter látogatásakor
említettük, az áll, hogy a licitet megnyerő
cég az óvás ellenére fogjon hozzá a munkához, az óvást öt napon belül bírálja el a
jogszolgáltató, amennyiben a panasztevőnek adnak igazat, az előbbi cég által beruházott összeget térítsék meg. A javaslatot a
parlament elé terjesztik, azzal a reménnyel,
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szentgyörgyi Polgármesteri Hivatal,
amely a tavaly a megyében az első
volt a községek által megnyert pályázatok számát illetően. (B. Zs.)

hogy a módosítások lehetővé teszik, hogy
óvás miatt nem álljon le hónapokig a
munka.
Dr. Dorin Florea polgármester elmondta,
a város át szeretné venni a minisztériumtól a
sportbázisokat, hiszen a városban szinte minden sportágat működtető klub létezik. Esély
van arra, hogy regionális olimpiai központot
alakítsanak ki, s reményét fejezte ki, hogy a
sportminisztérium több hazai és nemzetközi
sportrendezvény helyszíneként jelöli majd ki
Marosvásárhelyt. A városvezető szerint a
sportbázisok a helyi önkormányzat tulajdonában kell legyenek, amelyeket majd bérbe
adnak a minisztériumnak, illetve a szakszövetségeknek.
A miniszter a távozása előtt lapunknak elmondta, jogi és finanszírozási okok miatt
késtek a terv kivitelezésével, de most már
„sínen van minden”, és ez a lényeg. Nem jön
avatószalagot vágni, de ha szükséges, visszatér a városba. Reméli, hogy a politikai helyzettől függetlenül 14 hónap múlva végre lesz
a városnak uszodája, mert Marosvásárhely
megérdemli.
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DIMITRIE CANTEMIR POSzTLICEÁLIS ISKOLA
A 2009. december 18-i 6207-es számú miniszteri rendelettel
akkreditált tanintézet

SzAKKÉPESÍTÉS

ÉVI TANDÍJ

KEDVEzMÉNYEK A KÉPzÉSEK RÉSzTVEVŐINEK

• A nehéz anyagi helyzetben lévő diákok a 2. részlettől kezdődően
kérhetik a tandíj részleges/teljes eltörlését (bővebb felvilágosítás a
titkárságon).
• Szálláslehetőség diákbentlakásban, minden szobában számlázott
szolgáltatásokkal (fűtés, meleg és hideg víz, villanyáram), internet, kábeltelevízió.
• A képzések multimédiás rendszerben zajlanak, a diákokra összpontosító interaktív módszerekkel.
• Az előadások tananyagát közzéteszik az iskola honlapján.
• Állandó bejárás a Serafim Duicu könyvtárba, hozzáférés az adatbázisához és az internethez.
• Szaktermek
• Modern laboratóriumok
• Osztálytermek oktatásra

2.800 lej
6 részletben,
az elsőt
(550 lej)
a beiratkozáskor kell kifizetni,
a 2-6. részletet
(egyenként 450 lej)
a beiratkozási kérvény
(típusnyomtatvány)
alapján

ÁLTALÁNOS
ORVOSI
ASSzISzTENS
nappali
3 éves

GYóGYSzERÉSzASSzISzTENS
nappali
3 éves

Beiratkozás:
2019. július 8–26. és
szeptember 2–13. között,
10-től 17 óráig,
hétfőtől péntekig
a Dimitrie Cantemir Posztliceális Iskola
titkárságán,
a Bodoni Sándor utca 3-5. szám alatt

2.800 lej
6 részletben,
az elsőt
(550 lej)
a beiratkozáskor kell kifizetni,
a 2-6. részletet
(egyenként 450 lej)
a beiratkozási kérvény
(típusnyomtatvány)
alapján

A BEIRATKOzÁSHOz/ TöRzSKöNYVEzÉSHEz
SzüKSÉGES IRATOK
Iratok eredeti példányban:
– a középiskola elvégzését igazoló okirat
– érettségi oklevél
– az érettségi oklevelet helyettesítő igazolás (2019-es évfolyam)
(esetenként) házasságlevél,
– születési bizonyítvány,
személyazonossági igazolvány
– orvosi igazolás a családorvostól, amely igazolja, hogy a
jelentkező egészséges (clinic sănătos), és alkalmas az
egészségügyi asszisztensi szakma gyakorlására.
Az orvosi igazolást minden tanév elején be kell nyújtani.
A fénymásolatokat a beiratkozáskor készítik el az eredeti iratok
alapján, amelyeket visszaadnak.
A beiratkozási díj 150 lej (a díj befizetése alól mentesülnek a
gyakorló pedagógusok gyermekei, erről a szülők tanintézményében kiadott igazolást kell bemutatni).
A diákok törzskönyvezése a beiratkozással egy időben
történik, és ekkor kell kifizetni a tandíj első részletét is.

PARTNERKAPCSOLATOK
• Szerződéses együttműködés a Maros Megyei Sürgősségi Kórházzal
és a Megyei Klinikai Kórházzal az egészségügyi, gyógyszerészképzésben (klinikai szakgyakorlat) az országos normáknak megfelelően.
• Együttműködési szerződések és protokollok gyógyszertári
egységekkel, gyógyszergyárakkal, laborokkal és gyógyszerle-rakatokkal a szakmai gyakorlat biztosítása céljából.
• Oktatási együttműködés a Maros Megyei Sürgősségi Szolgálattal
• Orvosi magánrendelőkkel
• Idősotthonokkal

BŐVEBB FELVILÁGOSÍTÁS:

Dimitrie Cantemir Posztliceális Iskola,
Marosvásárhely,
Bodoni Sándor u. 3-5. szám.
Tel/fax: 0365/401-129
www.scoalacantemir.ro

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

NE CSAK DIÁK LÉGY, LÉGY ERASMUS+-OS DIÁK

A Dimitrie Cantemir Posztliceális Iskola 2016-tól kezdődően Erasmus+ programokat kínál, amelyek keretében az általános orvosi asszisztens képzés diákjai 19 napos szakmai gyakorlaton
vehetnek részt európai országok egészségügyi intézményeiben a szakmai, kulturális és nyelvi versenyképesség növelése érdekében.
A Nursing transcultural program az általános orvosi asszisztens szak 42 másod- és harmadéves diákját célozza, akiknek lehetőségük lesz szakmai gyakorlaton részt venni Olaszországban
a campobassói A. Cardarelli kórházban, Spanyolországban a granadai UED Los Tulipanes központjában, Németországban a hattersheimi idősotthonban (Senirenresidentz), illetve
Ausztriában a bécsi Allgemeinmedizin kórházban.
ERASMUS+ program
2016–2017-es tanév
„Gyakorlati szakmai képzés leendő általános
orvosi asszisztenseknek sürgősségi esetekre az európai normáknak megfelelően”

20 harmadéves diák szakmai gyakorlaton vett
részt az olaszországi campobassói A. Cardarelli
kórházban.

ERASMUS+ program
2017–2018-as tanév

„Európai készségek az ápolási és kivizsgálási módszerek
terén”

40 másod- és harmadéves diák szakmai gyakorlaton vett
részt az olaszországi campobassói A. Cardarelli kórházban,
valamint a spanyolországi granadai UED Los Tulipanes
központban.

A MAROS MEGYEI POSTAHIVATAL
alkalmaz személyzetet Szentháromságra, Havadtőre,
Nyárádkarácsonba és Gernyeszegre. Bővebb információ a
0265/224-300-as telefonszámon vagy a www.posta-romana.ro
weboldalon a cariere címszónál. (sz.-I)
MISSISSIPPI SZŐNYEGMOSÓ
Szőnyegmosás, -szárítás professzionális módon.
Rögzített padlószőnyeg mosása helyszíni kiszállással.
Kanapé-, ülőgarnitúra-tisztítás.
Rendelésért és egyéb információkért hívja bizalommal
a 0799-998-899-es telefonszámot. (sz.-I)

ERASMUS + program
2018–2019-es tanév

„Gondozzuk emberségesen és hozzáértően nagyszüleinket – transzeurópai geriátriai (idősgyógyászati) egészségügyi nevelés”
40 másod- és harmadéves diák 19 napos szakmai gyakorlaton vett
részt az olaszországi campobassói A. Cardarelli kórházban, a spanyolországi granadai UED Los Tulipanes központban, valamint a németországi hattersheimi idősotthonban.

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

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

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

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

PVC TERMOPÁNOK javítása, vasajtók kilincs- és zárcseréje, redőnyök, szalagfüggönyök, rolók szerelése. Tel. 0744-504-536. (63717)

TELJES ORVOSI ELLÁTÁS – HENI MED CENTER – reumatológia (gerincfájás, térd-, váll- és csípőpanaszok); bőrgyógyászat; neurológia; belgyógyászat; ultrahangos kivizsgálás; allergológia; immunológia; doppleres ultrahangvizsgálat. Kedvezményes árak. Tel.: 0770-310-944. Cím: Pr. Dr. Ghe. Marinescu
u. 47/3. szám (November 7.). (63859-I)
A KOVÁCS PÉKSÉG alkalmaz PÉKEKET, PÉKSÜTEMÉNY-KÉSZÍTŐKET és SOFŐRÖKET 8 órás
munkaprogrammal, előnyös munkabérrel + étkezési jegyek. Tel. 0744-403-114. (21356)

A TIMKO PÉKSÉG alkalmaz: ELADÓKAT üzleteibe – program: 5-13 és 13-21 óra között (fizetés 2100
lej), MUNKÁSOKAT a pékségbe (fizetés 2400 lej). Érdeklődni hétköznapokon 7-15 óra között a Bodoni
utca 85. szám alatt. (sz.-I)
MŰEMLÉK HOMLOKZATOK FELÚJÍTÁSÁRA SZAKOSODOTT KFT. MUNKATÁRSAT keres.
Kedvező bérezés. Bővebb információk a következő telefonszámon: 0731-709-613. (63849-I)

A DR. X-RAY KFT. FOGTECHNIKAI LABORATÓRIUM bővíti csapatát! Ha tapasztalattal rendelkező
FOGTECHNIKUS vagy, gyere csapatunkba, Marosvásárhely legmodernebb és legkorszerűbb fogtechnikai
laboratóriumába! Szükségünk van a te szaktudásodra. Ha érdekel az ajánlatunk, küldd el önéletrajzodat.
Érdeklődéssel várunk. Tájékoztatás a 0745-915-514-es telefonszámon, e-mail: radupop1982@yahoo.com
(sz.-I)
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ADÁSVÉTEL

ELADó tetőcserép bontásból. Tel. 0751154-902. (7/3372)
ELADó héjatlan tökmag. Tel. 0747480-255. (1/3433)

ELADó tűzifa: gyertyán, 140 lej. Tel.
0740-570-753, 0745-793-465. (13/3431)

ELADóK vágni való húsdisznók (150170
kg)
Mezőpanitban.
Tel.
0746-985-481. (7/3477)
ELADó 40 ár földterület Nyárádszereda város területén, beépíthető és
közel van a városhoz, telekelhető, ára
150 lej/ár. Tel. 0746-083-388.
(3/3482-I)

LAKÁS

VENDÉGHÁz kiadó Gyulán, fürdőövezetben. Tel. 00-36-70-363-6817,
e-mail: tarterezia@gmail.com. Interneten megtekinthető: http://alexandervendeghaz.hu (2101-I)

KOMOLY HöLGY kiadó garzont vagy
kétszobás lakást keres hosszú távra.
Tel. 0756-607-969. (3/3403-I)

ELADó 2 szobás tömbházlakás. Tel.
0756-926-447, 0747-699-113. (5/3405)
ELADó négyszobás ház Szentgerice
központjában, Marosvásárhelytől 19
kilométerre – aszfaltút a kapuig. Igény
esetén 5 hektár szántóföldet és 72 ár
gyümölcsöst is eladunk. Irányár:
35.000 euró. Tel. 0740-808-298.
(3/3413-I)

KIADó központi zónában 2 szobás,
szépen berendezett tömbházlakás
nem dohányzó, igényes személynek.
Tel. 0365/446-207. (3/3455-I)

ELADó 2 szobás tömbházlakás I.
emeleten, a Moldovei utcában.
47.000 euró. Tel. 0737-797-975.
(8/3464-I)

VÁSÁROLOK egy garzont és egy
kétszobás tömbházlakást. Tel. 0745423-310. (8/3464-I)

ELADó 2 szobás tömbházlakás a
November 7. negyedben, 45.500
euró. Tel. 0737-797-975. (8/3464-I)

MAGÁNSzEMÉLY, vásárolok tömbházlakást Marosvásárhelyen, azonnali
fizetési
lehetőség.
Tel.
0755-309-832. (1/3467-I)

SüRGŐSEN vásárolok magánházat.
Azonnali fizetési lehetőség. Tel. 0755309-832. (1/3467-I)
KIADó szoba Marosvásárhelyen diáklány számára. Tel. 0751-627-519.
(3/3471-I)

ELADó kétszobás, magasföldszinti
tömbházlakás a Kövesdombon. Tel.
0722-295-524. (5/3475-I)

KIADó 2 szobás tömbházlakás központhoz közel, igényesnek, hosszú
távra. Tel. 0747-285-962. (6/3476-I)

MINDENFÉLE

FÉMSzERKEzETI MUNKÁT vállalok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (21361-I)

KÉSzÍTüNK, szerelünk: külső műanyag redőnyöket, szalagfüggönyöket,
harmonikaajtókat.
Tel.
0265/218-321, 0744-121-714, 0766214-586. (1/3230)

PARKETTCSISzOLÁST vállalok. Tel.
0747-346-252. (3/3367-I)

ALKALMAzUNK hegesztőt, lakatost. Tel.
0744-572-889. (21373)
FUVART, bútorhordást vállalunk személyzettel, külföldre is. Tel. 0749-543104. (7/3460-I)

VÁLLALOK
tetőkészítést,
cserépforgatást, csatornakészítést. Tel.
0751-847-346. (14/3188)
JAVÍTOK
régi
háztetőt,
készítek
csatornát és lefolyót. Tel. 0747-816-052.
(3/3361)

MEGEMLÉKEZÉS

Hatvanéves érettségi találkozónk
alkalmával kegyelettel emlékezünk elhunyt TANÁRAINKRA és
OSzTÁLYTÁRSAINKRA. Emléküket örökre megőrizzük.
Az erdőszentgyörgyi középiskola
1959-ben
végzett
tanulói.
(7/3326-I)
Harmincöt éves érettségi találkozónk alkalmával kegyelettel emlékezünk elhunyt TANÁRAINKRA,
TöRöK FERENC osztályfőnökünkre, BOGNÁR ANDRÁS,
DÁVID TIBOR és TAVASzI
IBOLYA osztálytársainkra.
A Bolyai Farkas Elméleti Líceum
1984-ben végzett XII. C osztálya.
(13/3447-I)
Könnyes szemmel nézünk az
égre, kérjük a Jóistent, nyugtasson békében. Jóságos szíved
pihen a föld alatt, minden könnycsepp nyugtassa álmodat.
Fájó szívvel emlékezünk július
13-án BALÁzS ÉVÁRA halálának
harmadik évfordulóján. Emléke
legyen áldott, nyugalma csendes!
Férje, Bandi és a Benő család.
(2/3419)
Hirtelen elmentél egy perc alatt,
számunkra csak a fájdalom maradt. A búcsúszó, amit nem
mondtál ki, elmaradt, de szívünkben örökké velünk maradsz. Az
idő múlik, de feledni nem lehet.
Szomorú szívvel emlékezünk július 15-én, halálának 5. évfordulóján ifj. LÁSzLó ÁRPÁDRA, a
szerető édesapára, nagytatára,
testvérre. Emlékét őrzi fia, Loránd
és családja, unokái, testvére és
azok családja. Nyugodjon békében! (6/3438)
Harmincnégy év elteltével is szomorúan emlékezünk július 12-ére,
amikor utolsó útjára kísértük
édesapánkat,
id.
BOKOR
FERENCzET, a mindenki Feri bácsiját és édesanyánkat, BOKOR
ERzSÉBETET, akit október 4-én
22 éve kísértünk utolsó útjára a
nyárádgálfalvi temetőbe. Szeretteik. (3/3435)
„Ha emlegettek, köztetek leszek,
szeressétek egymást, ahogy én
szerettelek. Ne sírjatok, én már
nem szenvedek, a fájdalom az,
hogy nem lehetek veletek. Búcsúztam volna, de az erőm nem
engedett, csak a szívem suttogta:
isten veletek.”
Soha el nem múló fájdalommal
és szeretettel emlékezünk július
14-én BEREKMÉRI ANDRÁSRA
halálának 2. évfordulóján. Emlékét őrzi bánatos felesége, Anna,
fia, András és családja, lánya,
Anikó és családja, unokái, a kis
dédunokák és a testvérei. Emléke
legyen áldott, nyugalma csendes!
(11/3444)

ELHALÁLOZÁS

Szomorúan tudatjuk, hogy 2019.
július 9-én elhunyt
LAKó MARGIT
nyárádremetei nyugdíjas irodalom szakos tanárnő, szeretett feleség, anya, nagymama.
Temetése 2019. július 14-én 12.30
órakor lesz a nyárádremetei sírkertben.
A család. (-I)
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A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház közössége fájdalommal búcsúzik

ANATOL CONSTANTIN

színész-rendezőtől
– Nagyszeben, 1921 – Haifa, 2019 –

Anatol Constantin 1921. március 21-én született Nagyszebenben. Gazdag
művészi pályafutásának állomásai: 1944–1945 – Iaşi-i Nemzeti Színház,
1945–1946 – bukaresti Teatrul Nostru, 1946–1947 – bukaresti Teatrul Modern. 1947–1952 között a Marosvásárhelyi Állami Székely Színház művésze. 1952-től a kolozsvári Állami Magyar Színház színésze, 1957–1959
között főrendezője volt, majd a kolozsvári román Nemzeti Színházhoz szerződött. A következő állomás Temesvár, ahol a magyar, román és német társulatnál játszott és rendezett. 1968-tól ismét a Marosvásárhelyi Állami
Színház színész-rendezője lett.
1980-ban kivándorolt Izraelbe, ahol a haifai színházban játszott, és a beershevai színházban rendezett.
1996-ban visszatért Marosvásárhelyre, ahol bemutatta Felix Mitterer
HOTEL SzIBÉRIA című előadóestjét, amelynek rendezője és előadója is
volt, valamint színre vitte Edna Mazya JÁTÉKOK A HÁTSóUDVARBAN
című színművét (bemutató: 1997. X. 25.).
Anatol Constantin a 85. születésnapján készült interjúban így emlékezett
a marosvásárhelyi kezdetekre:
„Bukarestből két év után visszajöttünk Szebenbe (…) Egyik nap felfedeztem egy plakátot, a Székely Színház Mandragóra előadását hirdette. Este elmentem az előadásra. Elbűvölt egészen. Szünetben hozzám jött egy vékony, barna ember, és azt mondta románul, hogy ugye, maga Anatol
Constantin. Láttam magát Bukarestben a Cocea színházban, a Bernard Shaw-darabban, nagyon-nagyon jó
volt. Bemutatkozott, hogy ő Tompa Miklós, a vásárhelyi színház igazgatója. Mondom magyarul, örvendek.
Tompa nagy szemekkel nézett rám, hogy magyarul beszélek. Mondom, a szüleim otthon így beszélnek, az
anyám beszélt velem németül. (…) Hívott Vásárhelyre, és megbeszéltük, hogy lejövök játszani. Kitalálták nekem
a Váratlan vendéget, egy fiatal gyereket kellett alakítanom benne, aztán következett a Bánk bán és az említett
gyönyörű öt év. Akkor nálam a színészsors és az embersors összetalálkozott. (…)”
Nagy Miklós Kund: Biberachot ma is szó szerint idézem. Múzsa, (735) 2006. április 22.
A Veri az ördög a feleségét című, 1977-ben bemutatott filmben nyújtott alakítása remek ötvözete a színész és
szerep találkozásának.
„A rendező András Ferenc végigjárta az országot, de még a szomszédos országokat is, hogy egy tökéletesen
hiteles, ízig-vérig valódi étvágymentes színészt találjon, akinek sápadt, beesett arcán azonban mégis ott üljön
a szenvedő sóvárgás, amikor látja, mások hogyan habzsolják az ételt. (…) Heuréka! – kiálthatott fel a fiatal
filmrendező, amikor Marosvásárhelyen végre megpillantotta Anatol Constantint, a ragyogó színművészt és
rendezőkollégát, akiből csak úgy áradt a kóros étvágytalanság szívsajdító bánata. Csakis ő lehet és senki más
dr. Vetró Géza alakítója, azé az illusztris vendégé, akinek a kedvéért a filmben a hatalmas, mondhatni gargantuai
és pantagrueli méretű ebédet készítik és lakomát csapják, de hiába, mert Vetróban a magas státusa már annyi
ellenmérget termelt ki evés esetére, hogy csupán esdeklő szemével képes venni a tálból, de attól is súlyos
gyomorégést és kínzó émelygést kap. (…)”
Sas György: Tettenérés. Film, Színház, Muzsika, 1977. október 15.
Szerepelt még a Balta (román–olasz koprodukció, 1970), Plusz-mínusz egy nap (1972), Forró rágógumi 4. –
Szoknyavadászok angyalbőrben (izraeli–német koprodukció, 1982), Vadon (1989) című filmekben.
A marosvásárhelyi színpadon olyan remek alakítások fűződnek nevéhez, mint:
Biberach – Katona József: Bánk bán (rendező: Szabó Ernő, bemutató: 1947. X. 10.), Egy színész – Maxim Gorkij:
Éjjeli menedékhely (rendező: Szabó Ernő, bemutató: 1948. I. 13.) Crooks – John Steinbeck: Egerek és emberek
(rendező: Delly Ferenc, bemutató: 1948. II. 17.), Nordling – Henri Berger: Vízözön (rendező: Szabó Ernő, bemutató: 1948. IV. 29. A darabot Anatol Constantin és Kemény János fordította; Gróf Buttler János – Mikszáth Kálmán: Különös házasság (rendező: Szabó Ernő, bemutató: 1949. I. 13.), Brânzovenescu, ügyvéd – I. L. Caragiale:
Az elveszett levél (rendező: Tompa Miklós, Szabó Ernő, Kovács György, segédrendező: Anatol Constantin, bemutató: 1949. X.25.), Klesztakov Alexandrovics Iván – Ny. V. Gogol: A revizor (rendező: Szabó Ernő, Tompa
Miklós, bemutató: 1952. III. 14.), Sándor – Nagy István: özönvíz előtt (rendező: Harag György, bemutató: 1971.
III. 20.), Mirea – Paul Everac: Az ötödik hattyú (rendező: Anatol Constantin, bemutató: 1979.05.11.)
Színes művészi pályafutását, professzionalizmusát emlékezetes rendezései is fémjelzik:
G. B. Shaw: Brassbound kapitány megtérése (országos bemutató: 1970. IV. 3.), Oscar Wilde: Lady Windermere
legyezője (bemutató: 1971. I. 15.), Tudor Negoiţă: Amikor a pisztolyok hallgatnak (bemutató: 1971. XII. 29.), Karinthy Frigyes: Kabaré – szabályos lélektani dráma (bemutató: 1971. XII. 31.), Raffai Sarolta: Diplomások (bemutató: 1973. V. 23.), Mircea Ştefănescu: A kis pokol (bemutató: 1974. IV. 18.), Csehov: A három nővér
(bemutató: 1975. X. 10.), E. Labiche és Marc-Michel: Olasz szalmakalap (bemutató: 1976. I. 30.), G. B. Shaw:
Barbara őrnagy (bemutató: 1977. VII. 3.), Edward Albee: Mindent a kertbe (bemutató: 1978. XII. 29.), Paul Everac:
Az ötödik hattyú (bemutató: 1979.V.11.), Edna Mazya: Játékok a hátsóudvarban (bemutató: 1997.X.25.).
Isten veled, Lulu.

„Mint gyertyaláng lobban el az élet,
mint egy gyors folyó, rohannak az
évek.
A múltba visszanézve valami fáj,
valakit keresünk, aki nincs már.”

Fájó szívvel emlékezünk július 14-én
id. NAGY JózSEFRE halálának kilencedik évfordulóján. Szép emlékét szeretettel őrizzük.
Szerettei. (2/3470-I)

„Ha lelkünkben lehull egy csillag,
nyomában égő seb fakad,
de vér-rubintól fényes útja
örökre fáj a fény alatt.”
(Wass Albert)
Mély fájdalommal és összetört
szívvel tudatjuk, hogy a legdrágább gyermek, unoka és testvér,
az alig 29 éves
KÁDÁR ATTILA
búcsú nélkül távozott közülünk,
visszaadta lelkét Teremtőjének.
Szép emléke örökké élni fog köztünk, jóságát szívünkben őrizzük.
Drága halottunkat 2019. július 14én, vasárnap 15 órakor helyezzük
örök
nyugalomra
a
sáromberki temetőben. Emléke
legyen áldott, nyugalma csendes!
Szülei, nagymamája, testvére,
Klaudia és barátja. (2/3481-I)

Egy szál gyertya,
mely lassan végigég,
egy élet, mely percek
alatt véget ért.
Itthagytad azokat,
akik szerettek téged,
emléked örökre
a szívünkbe égett!

Mély fájdalommal és megtört
szívvel búcsúzom drága
ATTILA unokámtól,
aki életem reménysége volt, és
akinek elvesztése óriási sebet ejtett lelkemen.
Felejthetetlen, szép emléked, jóságod örökre szívembe zárom.
Nyugodj békében!
Feri tata. (2/3481-I)

Bár elmentél, lelkünk nem feled,
mert összeköt minket az örök
szeretet.
Mély fájdalommal búcsúzunk a
forrón szeretett unokaöcstől,
KÁDÁR ATTILÁTóL.
Áldott emlékét kegyelettel őrizzük. Nyugodj békében!
Nagynénje, Ibolya és Jóska.
(2/3481-I)
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik szerették, ismerték,
hogy a szeretett édesanya, nagymama, dédmama, anyós, rokon
és ismerős,
SzABó ILONA
marosvásárhelyi, Kárpátok sétányi lakos életének 92. évében
rövid szenvedés után csendesen
megpihent. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! Drága halottunk temetése július 13-án,
szombaton 12 órakor lesz a marosvásárhelyi református temetőben.
A gyászoló család. (1/3480-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetünket
fejezzük
ki
mindazoknak, akik szeretett
gyermekünk,
UNGVÁRI
SzABOLCS temetésén részt
vettek, sírjára virágot helyeztek
és fájdalmunkban osztoztak. A
gyászoló család. (2/3454-I)
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A Marosvásárhelyi
Nyugdíjasok Önsegélyző
Pénztára
kölcsönöket nyújt

kedvező feltételekkel 12 és 24 hónapos futamidőre.

Az érdeklődőket szívesen látjuk székhelyünkön,
Marosvásárhelyen, a Bolyai utca 36. szám alatt,
naponta 7–14 óra között.
Eladási közlemény

A Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal székhelyén (Marosvásárhely, Dózsa György utca 1–3. szám) 2019.
július 24-én 11 órai kezdettel nyilvános árverésen értékesíti az alábbi ingóságokat:
– kék Volvo M V50 személygépkocsi, azonosítószáma ZV1MW75416223304, 2006-os gyártású, 1997 köbcentis, rendszáma MS-12-NPZ, kikiáltási ár 9.750 lej (IV. licit) + 19% héa
– kék Scania N3 haszonjármű, R420LA típus, 2007-es gyártású, 1.003.344 km-ben, hiánytalan és üzemképes, rozsdafoltok vannak rajta, kopott az üléskárpit, az első maszk alsó fele baloldalt sérült, kikiáltási ár
22.250 lej (IV. licit) + 19% héa
– két db Pfaff 1245 varrógép, kikiáltási ár 2.300 lej/db (III. licit) + 19% héa
– hét db Sewmaq SW-9000SS-7 varrógép, kikiáltási ár 1.300 lej/db (III. licit) + 19% héa
– fehér Mercedes Atego haszonjármű, azonosítószáma WDB9700151K330401, forgalmi engedély száma
M00313576s, 4249 köbcentis, rendszáma MS-01-MPS, 1998-as gyártású, nincs benne akkumulátor, kikiáltási
ár 4.145 lej (III. licit) + 19% héa
– FIAC kompresszor, kikiáltási ár 590 lej (III. licit) + 19% héa
– Beissbarth típusú kerékszerelő gép, kikiáltási ár 1.025 lej (III. licit) + 19% héa
– RAV típusú kerékszerelő gép, kikiáltási ár 1.580 lej (III. licit) + 19% héa
– RAV típusú kerékcentírozó, kikiáltási ár 1.190 lej (III. licit) + 19% héa
– kék Opel Combo C BF 11 AC Break dízel személygépkocsi, alvázszáma W0L0XCF0653057621, motorszériaszám 1318686, 2005-ös gyártású, rendszáma MS-04-EDS, 192.065 km-ben, kikiáltási ár 3.850 lej (III.
licit) + 19% héa
– Toyota Land Cruiser, MS-76-VLD, 2003-as gyártmány, szürke, 2982 köbcentis, dízel, 1KD-FTV 1030501
szériaszámú motor, működőképes, kikiáltási ár 19.150 lej (IV. licit) + 19% héa
– KAESER M 2 G generátor, azonosítószáma 329/4118, működőképes, 6350 lej (IV. licit) + 19% héa
– Baumax betontömörítő (vibrátor), azonosítószáma 1502244, működőképes, kikiáltási ár 269 lej (IV. licit)
+ 19% héa
– O&K MH4 gumikerekű kupás exkavátor, nem működőképes (nincs akkumulátora), kikiáltási ár 13.970 lej
(IV. licit) + 19% héa
– Volkswagen 70x02D Transporter haszonjármű, homologálási száma B11L111111J37E2/1998, narancssárga-szürke, dízel, szériaszáma CI AUTO H945607, 1896 köbcentis, rendszáma MS-98-AAA, kikiáltási ár
6498 lej (IV. licit) + 19% héa
– légkalapács, kikiáltási ár 1425 lej (IV. licit) + 19% héa
– leltári tárgyak (ráma, gyűrű, kapcsoló, kit, foglalat, üveg, fedő stb.) az S. I. Co. Kft. által felleltározott,
39305/15092/2014.04.18. számmal iktatott jelentés alapján (156 pozíció), kikiáltási ár 63089.17 lej (I. licit) +
19% héa.
Felkérünk mindenkit, aki valamilyen címen jogot formál a fenti javakra, hogy értesítse erről a végrehajtót
az árverés időpontja előtt.
A vásárlásban érdekelteket felkérjük, hogy az árverés előtti napig mutassák be a következő iratokat: vásárlási ajánlat, az indulási ár 10%-át kitevő részvételi díj kifizetését igazoló dokumentum (az összeget a marosvásárhelyi Állami Kincstárhoz kell befizetni, számlaszám: IBAN RO62TREZ4765067XXX014298, adószám
4322637), ha szükséges, az ajánlattevőt képviselő személy meghatalmazását, román jogi személyek a Cégbíróság által kibocsátott cégbejegyzési okirat másolatát, külföldi jogi személyek a cégbejegyzési okirat román
nyelvű fordítását, román magánszemélyek a személyazonossági igazolvány másolatát.
Jelen okirat a közléstől vagy a tudomásulvételtől számított 15 napon belül megfellebbezhető az illetékes
bíróságon, a 2015. évi 207-es, újraközölt, módosított és kiegészített törvény pénzügyi eljárási törvénykönyvre
vonatkozó 260. és 261. cikkelye értelmében.
A 2015. évi 207-es, újraközölt, módosított és kiegészített törvény pénzügyi eljárási törvénykönyvre vonatkozó 9. cikkelye 2. bekezdésének d pontja értelmében a végrehajtás alatt álló adófizető meghallgatása nem
kötelező.
Bővebb tájékoztatás a hivatal székhelyén, a 0265/250-982-es telefonszámon, 166, 179-es mellék.
A közlemény kifüggesztésének időpontja: 2019. július 12.
Dénes Irén,
a Közpénzügyi Hivatal jogi személyektől
bevételező osztályának helyettes vezetője

Lăcătuşu Dumitru
osztályvezető

Eladási közlemény

A Csíkszereda, Márton Áron utca 18, P4, Hargita megye székhelyű B&B
Insolvency Solutions IPURL, az eladósodott Emivas Cons Kft.
cégfelszámolója, nyilvános árverést hirdet a cég alábbi ingó és ingatlan
javainak értékesítésére, a következőképpen:
1. Ingatlan: 14-es számú farm bejárata – gyümölcsraktárak és
betonrámpa, 623,07 négyzetméter beépített felület, a hozzá tartozó
2.454 négyzetméteres összfelület, a 14-es számú farm bejáratánál,
Dedrád falu külterületén, 50 méterre a 154-es megyei úttól, amely
összeköti Szászrégent Bátossal. Kikiáltási ár 134.008 lej.
2. Ingatlan: 14-es számú farm –
gyümölcsraktárak, istállók,
üzemanyagraktárak,
karám,
fészer,
szálláshelyek
2.814,02
négyzetméteres beépített felülettel, 3.279,02 négyzetméteres teljes
felülettel, a hozzá tartozó 20.446 négyzetméter területtel, kb. 800
méterre a DJ 154 jelzésű megyei úttól, ami összeköti Szászrégent
Bátossal – a teljes állóeszközkészlettel. Kikiáltási ár: egy tömbben:
1.098.631,80 lej.
3. Ingatlan: 1-es számú farm (volt raktár és szálláshelyek), műtrágya,
vegyszer, valamint gyümölcs raktározására alkalmas helyiségek,
szálláshelyek, irodák, mezőgépészeti karbantartóműhely, egyéb
helyiségek (kapusfülke, istálló, fedett raktér, mosdó, kukoricakas).
Beépített összfelület 2.069,97 négyzetméter, teljes felület 2.366,97
négyzetméter, 30.535 négyzetméter hozzá tartozó területtel Bátos
község külterületén, mintegy 4–5 km-re a község határától, a vajolai
kijárat felé. Kikiáltási ár: egy tömbben: 294.000 lej.
A javak teljes jegyzéke a cégfelszámoló székhelyén tanulmányozható.
Az árak nem tartalmazzák a héát.
Az árverésen részt vehet bármely jogi és/vagy magánszemély, aki/amely
igazolja, hogy 24 órával az árverés előtt garanciaként befizette a
kikiáltási ár 10%-át, a részvételi díjat, és megvásárolja a feladatfüzetet.
Az árverés a cégfelszámoló székhelyén lesz 2019. július 19-én 14 órától,
amit a javak értékesítéséig minden héten pénteken ugyanabban az
időpontban megismételnek. Bővebb felvilágosítás a 0366/100-551-es és
a 0748-836-713-as telefonszámon.

Közlemény ingó javak eladásáról

A 2015. évi 207-es, módosított és kiegészített törvény pénzügyi eljárási
törvénykönyre vonatkozó 250. cikkelyének 2. bekezdése értelmében
közöljük az érdekeltekkel, hogy július 23-án 10 órai kezdettel a Szovátai Pénzügyi Osztály székhelyén – Szováta, Fő út 159. szám, Maros
megye – árverésen értékesítik az alábbi, az adós tulajdonát képező javakat (II. árverés):
– 373 darab napelem, kikiáltási ár 92.317 lej (a becsérték 75%-a) +
19% héa
Aki valamilyen címen jogot formál a fenti javakra, értesítse erről a végrehajtót az árverés idõpontja elõtt.
A vásárlásban érdekeltek az árverés előtti napig mutassák be a következő iratokat: vásárlási ajánlat, a kikiáltási ár 10%-át kitevő részvételi
díj kifizetését igazoló irat (az összeget a Szovátai Kincstárhoz kell befizetni, címzett a Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal, IBAN-számla:
RO79TREZ4825067XXX000913, adószám 4322637), az ajánlattevőt
képviselő személy meghatalmazása, a román jogi személyek a Cégbíróság által kibocsátott cégbejegyzési okirat másolatát, a külföldi jogi
személyek a cégbejegyzési okirat román nyelvű fordítását, a romániai
magánszemélyek a személyazonossági igazolvány másolatát, a külföldi magászemélyek a személyi igazolvány vagy az útlevél másolatát,
valamint saját felelősségre tett nyilatkozatot, hogy nem az adós cég
közvetítői.
A vásárlónak kötelessége a sajátos törvények betartása, például a környezetvédelmi, a nemzeti vagyon védelmére vonatkozó stb.
Bővebb tájékoztatás a Szovátai Pénzügyi Osztály székhelyén vagy a
0265/570-310-es telefonszámon.
Az eladási közlemény közzétételének időpontja: 2019. július 12.

