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A legtöbb helyen készen állnak

Utolsó javítások, költöztetések, ideiglenes megoldások tanévkezdésre

Főszerepben a
lovas hagyományok és a kultúra

Hetedszer tartják meg szeptember
20–22-én a Marosszéki Lófuttatást
Erdőszentgyörgyön; idén a városnapokkal, a kistérségi napokkal és a
Rhédey-napokkal együtt, összevont
eseményként kerül megszervezésre.

Nyárádmagyaróson folyik a munka, de az osztályok nem költöznek ki

Miután a múlt héten Maros megye prefektusa a polgármesterekkel találkozott, hogy megbeszéljék az oktatási intézmények helyzetét, az utolsó száz méteren, azaz a vakáció utolsó
hetében a legtöbb létesítményben még megpróbálják pótolni
a hiányosságokat, befejezni az utolsó javításokat, hogy hétfőn a lehetőségek szerint rendezett, tiszta épületek, udvarok,
osztálytermek fogadják a nyári szünidőről visszatérő gyerekeket. Körképünkben arra kerestük a választ, hogy hol
mennyire sikerült biztosítani a tanévkezdéshez elengedhetetlen tárgyi feltételeket.

Gligor Róbert László

Fotó: Gligor Róbert László

Balavásár községben nincsen ilyen jellegű gond, minden iskolai egység benti illemhelyekkel és közegészségügyi engedéllyel rendelkezik, a
kerítések rendben vannak – tudtuk meg Vajda József igazgatótól. Szénaverősön a napokban fejeződött be egy nagyobb belső felújítási munkálat, megújultak a falak, folyosók, álmennyezetet szereltek, Kenden és
Balavásáron a földszinti folyosókon falburkolatot szereltek fel, a községközpontban a folyosót padlócsempével burkolták. Mindhárom általános iskolában térfigyelő kamerák vannak, a fületelki elemi iskola
kivételével minden épületbe riasztóberendezést szereltek, így készen állnak a mintegy 650 gyerek hétfői fogadására, az elmúlt tanévhez képest
csupán egy-két fővel csökkent a létszám.
(Folytatás a 4. oldalon)

____________4.
Újabb adatok
Bolyai János hegedűjének sorsáról
1982. április 23-án a bukaresti A Hét
című folyóirat Jegyzetek rovatában
Horváth László marosvásárhelyi nyugalmazott cukorgyári főmérnök különlegesen érdekes adatokat közölt
Bolyai János hegedűjének sorsáról.
Tudomásunk szerint ezek az információk sem a régebbi, sem az újabb keletű Bolyai-irodalomban eddig nem
szerepeltek.

____________5.
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A Nap kel
6 óra 48 perckor,
lenyugszik
19 óra 53 perckor.
Az év 249. napja,
hátravan 116 nap.

Ma ZAKARIÁS,
holnap REGINA napja.
REGINA: vagy az ugyanilyen
alakú latin névből származik,
ekkor jelentése: királynő, vagy a
Rein kezdetű német nevek becézéséből. Az előtag jelentése: tanács.

IDŐJÁRÁS

Napos idő

Hőmérséklet:
max. 290C
min. 120C

VALUTAÁRFOLYAM

BNR – 2019. szeptember 5.

1 EUR

1 USD

100 HUF

1 g ARANY

4,7300

4,2827

1,4359

212,3251

A csütörtöki lottóhúzás nyerőszámai

37, 35, 8, 39, 14 + 20
17, 4, 31, 35, 33, 38
21, 40, 3, 13, 30, 6

NOROC PLUS: 3 1 7 6 4 9

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

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

Tel. 0742-828-647

Megyei hírek

Marosszentkirályi Napok

Szeptember 6–8. között tartják meg a Marosszentkiályi
Napokat. Pénteken 10 órától felavatják a játszóteret, majd
13 órától a legöregebb és legfiatalabb lakost méltatják. 16
órától sportvetélkedők, kiállítás-megnyitó és oldtimer traktorkiállítás lesz. Szombaton 10 órától old boys focimérkőzésre
kerül sor. Az ünnepi megnyitó 14 órakor lesz a művelődési
otthonban, fellépnek a helybeli tánccsoportok. A délután folyamán számos énekes és együttes szórakoztatja a közönséget, köztük Ábrám Tibor és a Titán együttes. 23 órától
tűzijátékkal zárják a napot. Vasárnap 9 órától ortodox, 10
órától katolikus, 11 órától református ünnepi istentiszteletre
kerül sor – tájékoztatott Gál Sándor alpolgármester.

Hőlégballon-fesztivál és veterán
autók szemléje

Szeptember 28-án, szombaton tartják meg Vármezőn a
hőlégballon-fesztivált és a veterán autók felvonulását. A
veterán autók a Defender Productions, az E OF Klub szervezésében 10.30 órakor indulnak Vármező felé, 12 órakor
kezdődik a kiállítás. 19 órától tervezik a közkedvelt hőlégballon-fesztivált. A veterán autók parádéján előzetes bejelentkezés alapján lehet részt venni, e-mail-cím:
imi@defender-music.net, telefon: 0757-991-586.

Örményországi lelkipásztor
Marosvásárhelyen

Örményországi örmény katolikus lelkipásztor és felesége
látogat Marosvásárhelyre. Karen Daveyan atya a római
Pápai Örmény Kollégium egykori alumnusa, jelenleg az örményországi ghiumri egyházmegyében teljesít lelkipásztori
szolgálatot.
Először
látogat
Erdélybe,
Marosvásárhelyen is találkozni szeretne az örmény származásúakkal. A találkozóra a Bolyai téri unitárius egyházközség Dersi János termében kerül sor szeptember 9-én,
hétfőn 11 órakor. Az előadás és beszélgetés olasz és francia nyelven folyik, magyarra tolmácsolva.

Rendőrök a közbiztonságért

Szeptember 1–3. között a Maros Megyei Rendőr-felügyelőség közel 290 esetben lépett közbe a 112-es egységes
hívószámra érkezett bejelentések nyomán. A kiszállások
alkalmával 57 bűncselekményt tapasztaltak, ebből hét
esetben tetten érték az elkövetőt. A rendőrök 369 esetben
róttak ki büntetést 130 ezer lej értékben, és 1824 lej értékben bírságoltak. Az említett időszakban 32 jogosítványt és
hat forgalmi engedélyt vontak vissza – tájékoztatott a rendőrség sajtóosztálya.

Turnépremier Marosvásárhelyen is

Korda György és Balázs Klári először turnézik Erdélyben.
Az októberben esedékes koncertsorozat tizenegy fellépést
foglal magában, a marosvásárhelyi előadásra október 21én 20 órától a Kultúrpalotában kerül sor. Jegyek elővételben már vásárolhatók a palota jegypénztáránál.
Hírszerkesztő: Mezey Sarolta

A labdarúgó-Eb-selejtezősorozat hétvégi programja

* A csoport: szombat: Koszovó – Csehország (Pristina,
16.00 óra), Anglia – Bulgária (London, 19.00). A csoport
állása: 1. Anglia 6 pont/2 mérkőzés, 2. Csehország 6/3, 3.
Koszovó 5/3, 4. Montenegró 2/4, 5. Bulgária 2/4.
* B csoport: szombat: Litvánia – Ukrajna (Vilnius,
19.00), Szerbia – Portugália (Belgrád, 21.45). A csoport állása: 1. Ukrajna 10 pont/4 mérkőzés, 2. Luxemburg 4/4 (45), 3. Szerbia 4/3 (5-7), 4. Portugália 2/2, 5. Litvánia 1/3.
* C csoport: ma: Észtország – Fehéroroszország (Tallinn,
19.00), Németország – Hollandia (Hamburg, 21.45). A csoport állása: 1. Észak-Írország 12 pont/4 mérkőzés, 2. Németország 9/3, 3. Hollandia 3/2, 4. Fehéroroszország 0/4
(1-9), 5. Észtország 0/3 (1-12).
* D csoport: vasárnap: Svájc – Gibraltár (Sion, 19.00),
Georgia – Dánia (Tbiliszi, 19.00). A csoport állása (a tegnap
esti, lapzárta után befejeződött mérkőzések eredménye nélkül számolva): 1. Írország 10 pont/4 mérkőzés, 2. Dánia
5/3, 3. Svájc 4/2, 4. Georgia 3/4, 5. Gibraltár 0/3.
* E csoport: ma: Wales – Azerbajdzsán (Cardiff, 21.45),
Szlovákia – Horvátország (Trnava, 21.45).
A csoport állása: 1. Magyarország 9 pont/4
mérkőzés, 2. Szlovákia 6/3, 3. Horvátország 6/3, 4. Wales 3/3, 5. Azerbajdzsán 0/3.
* F csoport: vasárnap: ROMÁNIA –
Málta (Ploieşti, 19.00), Svédország – Norvégia (Solna, 21.45), Spanyolország – Feröer szigetek (Gijón, 21.45). A csoport
állása (a tegnap esti, lapzárta után befejeződött mérkőzések eredménye nélkül számolva): 1. Spanyolország 12 pont, 2.
Svédország 7, 3. Románia 7, 4. Norvégia 5,
5. Málta 3, 6. Feröer szigetek 0.
* G csoport: ma: Szlovénia – Lengyelország (Ljubljana, 21.45), Ausztria
– Lettország (Salzburg, 21.45). A csoport állása (a tegnap esti, lapzárta után
befejeződött mérkőzés eredménye nélkül számolva): 1. Lengyelország 12
pont, 2. Izrael 7, 3. Ausztria 6, 4. Szlo-

vénia 5, 5. Észak-Macedónia 4, 6. Lettország 0.
* H csoport: szombat: Izland – Moldova (Reykjavik,
19.00), Törökország – Andorra (Isztambul, 21.45), Franciaország – Albánia (Saint-Denis, 21.45). A csoport állása: 1.
Franciaország 9 (12-3), 2. Törökország 9 (9-2), 3. Izland 9
(5-5), 4. Albánia 6, 5. Moldova 3, 6. Andorra 0.
* I csoport: ma: Ciprus – Kazahsztán (Nicosia, 19.00),
Skócia – Oroszország (Glasgow, 21.45), San Marino – Belgium (Serravalle, 21.45). A csoport állása: 1. Belgium 12
pont, 2. Oroszország 9, 3. Kazahsztán 6 (7-7), 4. Skócia 6
(4-7), 5. Ciprus 3, 6. San Marino 0.
* J csoport: vasárnap: Örményország – Bosznia-Hercegovina (Jereván, 16.00), Görögország – Liechtenstein
(Athén, 21.45), Finnország – Olaszország (Tampere,
21.45). A csoport állása (a tegnap esti, lapzárta után befejeződött mérkőzések eredménye nélkül számolva): 1. Olaszország 12 pont, 2. Finnország 9, 3. Örményország 6, 4.
Görögország 4 (6-8), 5. Bosznia-Hercegovina 4 (5-7), 6.
Liechtenstein 0.

Hétvégi
sportműsor

LABDARÚGÁS. A 3. ligás bajnokság V.
csoportjának 3. fordulójában, ma 17 órától:
Szászrégeni Avântul – Gyulafehérvári Unirea.
A 4. ligás elitbajnokság 2. fordulójában,
ma 19 órától: Marosszentkirály-Náznánfalva – Segesvár (marosvásárhelyi, Sziget
utcai műfüves pálya); szombaton 11-től:
Nagysármás – Erdőszentgyörgy, Nyárádtői
Viitorul – Nyárádtői Unirea (dózsagyörgyi
pálya), Kerelő – Marosludas, Radnót –
Kutyfalva, Mezőszengyel – Marosvásárhelyi Atletic, Ákosfalva – Szováta, Nyárádszereda – Marosoroszfalu.

RENDEZVÉNYEK

Kájoni és a népzene

A Borozda együttes Kájoni születésének 390. évfordulóján
új műsorral jelentkezik, amelyben a Kájoni-kódex és a
Cantionale Catholicum dallamai szólalnak meg, ezúttal a
néphagyományban fennmaradt változataikkal együtt. Énekel Györfi Erzsébet, muzsikál Pávai István, Simó Csongor,
Simó József, Toró Lajos. A műsort Pávai István és Simó
József állították össze, és szeptember 16-án, hétfőn 19
órakor kezdődik a marosvásárhelyi Spectrum Színházban.
Az előadásra jegyek válthatók a színház jegypénztáránál
hétköznapokon 9-12 óra között, valamint a www.biletmaster.ro weboldalon. A belépő 20 lej.

Ifjúsági keresztény zenefesztivál

Szeptember 14-én 17 órától Ő az út! címmel szabadtéri ifjúsági keresztény zenefesztivál lesz Marosszentgyörgyön
fiatalok részvételével. Az elmúlt évek rendezvényeire
Maros megye több településéről több mint 1500 fiatal érkezett.

Marosszéki Lófutatás

Szeptember 20–22. között VII. alkalommal tartják meg a
Marosszéki Lófuttatást az erdőszentgyörgyi Pad-dombon. A lóversenyek, lovasprogramok mellett színvonalas
kulturális műsorok sokasága várja az érdeklődőket. A
székely lovasok három versenyszámban: a Marosszéki

Lófuttatás futamon, az angol futamon és a Szent György
futamon mérettetik meg magukat. A Marosszéki Lófuttatás futamára állatorvosi bizonyítvánnyal rendelkező nevezőknek lovanként 500 lejes lószállítási támogatást
biztosítanak. Erre a futamra két évnél idősebb, legfeljebb 75 százalékban angol telivér vérvonalú lovakkal nevezhetnek be.

Töltöttkáposzta-fesztivál Parajdon

Szeptember 20–22. között lesz Parajdon a XXIV. töltöttkáposzta-fesztivál. Pénteken a gyerekek fesztiváljára kerül
sor, ezt követően nekik szóló előadások lesznek. 18 órától
a Libavonat, 19.20 órától a Titán koncertjét hallgathatja
meg a közönség. Szombaton a rezesbandával ébred a
falu, felvonulnak a résztvevők. Bemutatkoznak a kukták,
aztán fellépnek a testvértelepülések csoportjai. 16.30 órától a Maros Művészegyüttes következik, majd 18.30-kor kihirdetik a verseny nyerteseit. Este Vikidál Gyula és
Homonyik Sándor énekel. Vasárnap sor kerül a rezesbandák találkozójára, délutántól Delhusa Gjon- és Beatricekoncerten szórakozhat a közönség.

Habakuk-előadás

A Habakuk bábcsoport szeptember 7-én 11 órakor Marek
Veronika Nyiff, Nyaff, Surranó című bábjátékát mutatja be
a marosvásárhelyi cserealji református egyházközség termében. Ezt követőn kézműves-foglalkozás lesz. A Habakuk társulat bővíteni szeretné a csapatot 7–14 éves,
mesét kedvelő, bábozás iránt érdeklődő gyerekekkel.
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Finomhangol a Marosvásárhelyi Rádió

Fotó: Nagy Tibor

Szeptember 9-től frissül a Marosvásárhelyi Rádió
műsorrácsa. Az elmúlt években folyamatosan bővülő, mára 24 órás önálló adásidővel rendelkező
közszolgálati regionális rádió hétfőtől kissé átszervezi délutáni adásidejét.

EU-tisztújítás

Legfontosabb módosításként megjelenik egy új műsor, az
Átjáró, amely minden hétköznap 15 és 17 óra között lesz hallható. Tartalmát tekintve megőrzi az eddigi Rádióújság tájékoztató jellegét, de kiegészül könnyebb, mozaikosabb
információkkal. Továbbá a bejáratott Kultúrpresszó című
műsor megmarad, de csupán egyórás lesz, 14 és 15 óra között
lesz hallható.
A kora esti műsorok ideje is módosul, így hétfőn 18 órától
a Medicina, kedden a Törvénytár, szerdán az Összhang, csütörtökön a Frappáns jelentkezik, míg az Értsünk szót! műsort
minden hétköznap 19 órától sugározza a rádió. A hallgatói
igények kielégítésére törekedve a Marosvásárhelyi Rádió a
vasárnapi Zenés üzeneteket is kibővítette egy órával, azaz
ezentúl a hallgatók 14 és 16 óra között elő műsorban köszönthetik szeretteiket. Egyéb műsorrácsbeli és személyi újdonságok is lesznek, de ezeket a rádió meglepetésnek szánja.
(közlemény)

Kedden lesz nyilvános a biztosjelöltek névsora

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság megválasztott elnöke jövő kedden mutatja be a biztosjelöltek végleges névsorát, miután csütörtökig
utolsóként Olaszország is megnevezte a választottját.

Az előző német védelmi miniszter a Twitteren jelentette be,
hogy immár beérkezett az összes jelölés, s így hamarosan közzéteheti, kinek melyik portfóliót szánja.
Bár a november elején hivatalba lépő testületbe jelöltek személyéről nem adtak még ki hivatalos tájékoztatást, a nevek
különböző forrásokból már ismertté váltak.
A jelenlegi bizottság nyolc tagját jelölték újra: a bolgár Marija Gabrielt, az ír Phil Hogant, a lett Valdis Dombrovskist és
az osztrák Johannes Hahnt, a holland Frans Timmermanst és
a szlovák Maros Sefcovicot, illetve a dán Margrethe Vestagert
és a cseh Vera Jourovát.
Jelen állás szerint Belgium Didier Reynders-t, Ciprus
Sztella Kiriakidészt, Észtország Kadri Simsont, Finnország
Jutta Urpilainent, Franciaország Sylvie Goulard-t, Görögország Margarítisz Szkínászt, Horvátország Dubravka Suicát, Lengyelország Janusz Wojciechowskit, Litvánia
Virginijus Sinkeviciust, Luxemburg Nicolas Schmittet, Magyarország Trócsányi Lászlót, Málta Helena Dallit, Olaszország Paolo Gentilonit, Portugália Elisa Ferreirát,
Románia Dan Nicát vagy Rovana Plumbot, Szlovénia

Janez Lenarcicot, Svédország pedig Ylva Johanssont jelölte.
Németországot maga Ursula von der Leyen, Spanyolországot pedig Josep Borrell képviseli, aki már a magáénak tudhatja
az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselői posztját.
Von der Leyen a nemek egyensúlyára törekszik, azaz
ugyanannyi női tagot szeretne, mint férfit, ezért arra kérte a
tagállamokat, hogy jelöljenek két-két személyt, akik közül
majd választhat, azonban ennek csak a bukaresti kormány tett
eleget. Az eddig ismert jelöltek között tizenegy nő és tizennégy férfi van, illetve a két román jelölt.
Az október végi kilépésre készülő Egyesült Királyság bejelentette, hogy nem delegál tagot az Európai Bizottságba, és
ezért nem is nevez meg jelöltet. Szakemberek szerint ugyanakkor az éles nyilatkozatok ellenére könnyen elképzelhető
újabb halasztás, és ez esetben egyféle jogi dilemma lép fel,
amelyet esetleg Julian King mostani brit uniós biztos ideiglenes kinevezése oldhatna fel.
A meghallgatások szeptember végén kezdődnek meg az Európai Parlament (EP) illetékes szakbizottságaiban, ezen fázisban nem számít szokatlannak egyes jelöltek vagy tárcák
elutasítása, a végleges listáról pedig várhatólag októberben
szavaz a képviselőtestület. Végül az EU-tagországok kormányait tömörítő tanács nevezi ki minősített többséggel a bizottságot. (MTI)

Több játék, további beszűkülő lehetőségek

Bodolai Gyöngyi

Az új tanév az óvodák számára megváltozott tantervet
hozott, ami a szakemberek szerint jó és kevésbé jó következményekkel járhat. Meglepetést jelent, hogy a korábban
közvitára bocsátott óvodai tanterv módosított változata két
év késéssel, az idei tanévkezdés előtt három héttel lépett
életbe.
Anélkül, hogy szakmai mélységekbe bocsátkoznánk,
megpróbáljuk összefoglalni, hogy a szülőknek mit érdemes
tudniuk az új tanterv (curriculum) elfogadása nyomán bekövetkező változásokról.
A kerettanterv, amely a tevékenységcsoportok programját, óraszámát, alkalmazásának módszertani útmutatóját
tartalmazza, a bölcsődei tantervvel bővült (ami eddig nem
létezett). Mivel az előkészítő osztályokba sorolt, korábban
nagycsoportos gyermekek már nem óvodába járnak, a
hangsúly az ismeretközlésre szánt tapasztalati tevékenységekről a szabad játékra, a kisgyermekek személyes fejlődését
célzó tevékenységekre terelődött át (heti 10 plusz 10 órában
a 3-5 éves korcsoport, heti 7,5 plusz 10 órában az 5-7 évesek
számára). Szakemberek véleménye szerint, amivel szülőként
és nagyszülőként is egyetérthetünk, az új tanterv „legkedvezőbb hozadéka”, hogy az óvodában töltött idő jelentős
része a szabad játéké, a játékos tanulásé lesz.
Egy másik változás, amit feltehetően kedvezőtlenül fogad
a szülők többsége, hogy a választható (opcionális) tevé-

kenységek megtartására (mint például az idegennyelv-,
táncoktatás, mozgásfejlesztés, színjátszó kör, hangszeren
való játék stb.), a módosított tanterv szerint nem kérhetők
fel külső személyek, ami ezeknek a tevékenységeknek a további beszűküléséhez vezethet. Az erre fordítható heti egy
alkalmat, amit a személyes fejlődést célzó tevékenységek
körébe soroltak, az óvodapedagógus normájába foglalták
be, és egy-egy korcsoport számára csak egyféle tevékenység választására van lehetőség a minisztérium által jóváhagyott, egy pedagóguskolléga vagy a tevénységet
megtartó óvodapedagógus által készített program alapján.
A módosított kerettanterv kötelezővé teszi a napi 15 perces mesét a program bármelyik időszakában, ami az olvasóvá nevelést célozza, ugyanakkor nehéz lenne olyan
óvodapedagógust találni, aki nem élt eddig is ezzel a lehetőséggel.
Az úgynevezett „osztályfőnöki” teendők továbbra sem változnak, hetente egyszer lehet különböző témaköröket – az
egészséges életmódtól a környezetvédelemig – feldolgozni.
Ugyancsak heti egy alkalommal ír elő a program egy
szülői tanácsadással egybekötött fogadóórát.
A szakemberek szerint a tanévkezdés előtt bevezetett tantervmódosítás zavart, bizonytalanságot kelthet „mind az
óvodák vezetősége és személyzete, mind pedig a szülők körében.”
Hogy a valóságban hogyan fog működni, és milyen következményekkel jár, ez a tanév során derül majd ki.

Ország – világ
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Meghalt egy román katona
Kabulban

Egy román katona is életét vesztette a csütörtöki kabuli merényletben, amely a héten már a második terrortámadás volt az afgán fővárosban – közölte
Gabriel Les védelmi miniszter. Klaus Iohannis államelnök és Viorica Dăncilă kormányfő részvétét fejezte
ki az elhunyt családjának. A nagy erejű robbanást
egy kisbuszba rejtett pokolgép okozta az afgán főváros Sas-Darak negyedében, ahol külföldi nagykövetségek és más kormányzati épületek is találhatók.
A merénylet elkövetését a szélsőséges tálibok vállalták magukra. Románia 2002 óta vesz részt az afganisztáni békefenntartó műveletekben, jelenleg
762 román katona szolgál a nemzetközi békefenntartó misszióban. 2002 óta harminc román katona
vesztette életét Afganisztánban. (MTI)

Meghosszabbítanák
a választói regisztrációt

A külföldön élő román állampolgárok választói névjegyzékbe vételére megszabott határidő meghoszszabbítását kérte az Állandó Választási Hatóságtól
(AEP) Viorica Dăncilă. A miniszterelnök a külföldön
élő románok fórumának megnyitóünnepségén beszélt a témáról. A Bukarestben zajló eseményen a
kormányfő rámutatott: kérte az AEP-től, hosszabbítsák meg a határidőt, amíg a diaszpórában élők kérvényezhetik a választói névjegyzékbe vételüket,
hogy minél többen élhessenek a levélszavazás lehetőségével. (Agerpres)

Új ügyvezető elnöke van
az MPP-nek

Sorbán Attila Örsöt, az Erdélyi Magyar Ifjak (EMI)
egyesület elnökét választotta ügyvezető elnökévé
szerdán a Magyar Polgári Párt (MPP). A pártnak az
MTI-hez eljuttatott közleménye szerint Sorbán Attila
Örsöt a párt országos elnöksége választotta meg az
ügyvezető elnöki tisztségbe a Kápolnásfaluban tartott ülésén. A gyűlés során Mezei János pártelnök
megvonta bizalmát Salamon Zoltántól, a párt korábbi ügyvezető elnökétől, aki ezt követően, még a
bizalmi szavazás előtt benyújtotta lemondását. (MTI)

Szakiskolába irányítják
a gyengén kisérettségizőket

Ha egy nyolcadik osztályos diák az országos képességfelmérőn nem éri el az 5-ös általánost, nem is
kerül fel azoknak a tanulóknak a listájára, akik gimnáziumi helyekre pályázhatnak – a vonatkozó rendelet csütörtökön jelent meg a Hivatalos
Közlönyben. Ezek a diákok a szakoktatást választhatják. Az intézkedésről augusztusban tárgyalt a
Társadalmi Párbeszéd Bizottság. A romániai szülői
szövetségek egyesületének elnöke, Iulian Cristache
akkor a Mediafax hírügynökségnek úgy nyilatkozott,
a lépést nem kell feltétlenül kényszerítőként értelmezni, hanem inkább olyan területre terelheti a diákokat, ami segíthet rajtuk. (Mediafax)

Marosvásárhely Polgármesteri
Hivatala vissza nem térítendő
támogatást nyert 32 elektromos
autóbusz beszerzésére!

Körvonalazódik a 32 darab 12 méter hosszú, elektromos
meghajtású autóbusz beszerzésére vonatkozó projekt! Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala vissza nem térítendő
támogatást nyert összesen mintegy 23,5 millió euró értékben, amelyből a város hozzájárulása 2%. Ennek értelmében
a Regionális Fejlesztési és Közigazgatási Minisztérium a
Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal szakértőivel közösen
elindította a közbeszerzést az autóbuszok megvásárlására,
beleértve a működtetésükhöz szükséges elektromos töltőállomásokat is. A 4-es, a 18-as, a 12-es, a 17-es, a 20-as és a
23-as járatok vonalain szén-dioxid-kibocsátás nélküli, környezetkímélő autóbuszok fognak közlekedni.
Szerződéskötési szakaszban van egy másik projekt is,
amely 15 darab 10 méter hosszú elektromos autóbusz megvásárlására vonatkozik, ezeket a 10-es, a 30-as és a 43-as
vonalakon helyezik forgalomba. A projekt összértéke 9,2
millió euró, amelyhez a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal 2%-kal járul hozzá. Mindkét projekt a beszerzési szakaszban van.
Ugyanakkor előszerződési szakaszban van a hibrid meghajtású autóbuszok beszerzésére vonatkozó projekt, amely
értelmében a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal 38
darab vegyes meghajtású (dízel és elektromos) jármű megvásárlására kap majd finanszírozást. Ezeket a buszokat a 6os, a 10B, a 14-es, a 16-os, a 19-es, a 27-es, a 44-es és a 30B
vonalakon működtetik majd.
Az autóbuszok újabb beruházást vonnak maguk után! A
jelenlegi járatvonalak számát további héttel bővítik. A projekt összértéke 21,9 millió euró, amelyből a város 2%-os önrészt tesz ki.
Marosvásárhely Polgármesteri Hivatalának bel- és
külkapcsolati osztálya
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A legtöbb helyen készen állnak

(Folytatás az 1. oldalról)
Szovátán a Domokos Kázmér
Óvodában, Általános Iskolában és
Szakközépiskolában külső-belső
felújítás, meszelés és takarítás zajlott, miután ablakcsere is volt. A
tanintézmény két okostáblával is
gazdagodott a nyáron. A Sófalvi
Illyés Lajos Általános Iskolában is
volt felújítás és nyári meszelés, de
tetőjavítás és külső szigetelés, az
épületben pedig padlócsere is – tudtuk meg az önkormányzat szóvivőjétől, Gál Krisztától. Különösebb
fennakadás nélkül elkezdődhet az
oktatás a fürdővárosban is.
Egyeseknek költözniük kellett
A nyárádgálfalvi Szentiváni Mihály Általános Iskolában a nyáron
nagyobb épületbővítés kezdődött,
ezért a tanintézménybe járókat átköltöztették a többnyire üresen álló
szentháromsági nagy iskolaépületbe. Mindkét település gyerekei itt
tanulnak a következő tanévben,
ennek az az előnye, hogy nem lesznek összevont osztályok – mondta
el Gáspár Ildikó igazgató, hozzátéve, hogy rendelkeznek közegészségügyi engedéllyel, átköltözés
előtt a nyáron meszeltek, így megvannak a feltételek.
Erdőszentgyörgyön ugyancsak
bővítési munka folyik a 3-as isko-

laként emlegetett Dózsa György
utcai épületnél, így az ottani elemi
osztályokat átköltöztették a Szent
György szakközépiskola épületeibe. Az átszervezés nyomán csupán
egy, legfennebb két szakiskolai osztálynak kell délután tanulnia. Ahol
szükség volt, feljavították, kimeszelték az osztálytermeket, a napokban elhelyezték a bútorzatot, így
tiszta, rendezett körülmények között fogadják a tanulókat. Az önkormányzat a bözödi iskolában
felújíttatott három osztálytermet,
viszont a szentgyörgyi tornaterem
felújítása még folyamatban van, de
az ígéret szerint a hétvégére befejezik a padlóborító szőnyeg elhelyezését és a pályák kijelölését is –
részletezte az eredményeket Léta
Áron igazgató.
Nyárádszeredában lejárt a felújítási munka – értesültünk Trufán Józseftől, a Deák Farkas Általános
Iskola igazgatójától. A főtéri épületben is volt javítás, az Andrásfalvi
útinak az aulájában és a földszinten
falburkolatot szereltek, az előkészítő és ötödik osztályos gyerekek
tantermeit kimeszelték. A demeterfalvi iskola és óvoda is teljesen felújított és kibővített épületben kezdi
a tanévet, Székelysárdon pedig osztálytermeket választottak el, hogy

egy régebbi épületből az elemi osztályt is beköltöztethessék az iskolába,
mivel
nem
kaptak
közegészségügyi engedélyt a több
mint százéves ingatlanban való működéshez. Hasonló a helyzet Székelytompán, ahol egy egyházi
ingatlanban működő osztályra nem
kaptak engedélyt, ezért az itt tanuló
osztályokat a városba, a Szentannai
úti iskola üresen maradt helyiségeibe költöztették. Az óvodások és a
többi elemista marad Tompán, itt jelenleg gőzerővel dolgoznak, hogy
belső mosdókat és folyóvizet biztosítsanak, és megkaphassák a működési engedélyt. Ezért az első két
héten az itteni gyerekeket is Szeredába szállítják, ott adnak számukra
helyiségeket addig, amíg a korszerűsítés be nem fejeződik.
Csíkfalva községben is vegyes a
helyzet. A községközpontban hétfőn felavatják az évek óta kormánytámogatással épülő napközi otthont,
a héten a Bethlen Gábor Alap támogatásával vásárolt bútorzat is megérkezik, és átköltözhetnek a
kisgyerekek. Az iskola teljes felújítására támogatási szerződésük van,
folyik a közbeszerzési eljárás, ha kiválasztják a munkavégzőt, akkor itt
is át kell szervezni az oktatást a
munkálat idejére, így nem költöttek

Két hét múlva rajtol a VII. Marosszéki Lófuttatás

felújításra. Vadadban a hét elején
kezdték el a tanintézmény egyik
szárnyának lebontását, kibővítik és
újjáépítik, a másik szárnyat is korszerűsítik, ezért a tanévet a gyerekek az unitárius egyházközségtől
bérelt épületben kezdik, amelyet a
pedagógusok és szülők önkéntes
munkájával meszeltek-festettek ki,
az iskola és az önkormányzat munkatársai átköltöztették a bútorzatot
és a játszóteret. A csíkfalvihoz hasonlóan a búzaházi iskola felújítására is folyamatban van a
közbeszerzés, de az épület állaga
miatt nem kaptak közegészségügyi
engedélyt, ezért egy magántulajdonban levő épületet béreltek ki,
amelyet az óvónő és a munkások
segítségével felújítottak, berendeztek. Jobbágyfalván is közbeszerzés
alatt áll az elemiiskola-építés projektje, addig az elemisták és óvodások közösen használják az
óvodaépületet. Itt most egy termet
meszeltek ki, a nyáron lefestették a
kerítést és a játszótéri eszközöket.
Munkások és diákok egy épületben
Van olyan tanintézmény is, ahol
folyik a felújítás, de az osztályok
nem vagy csak részlegesen költöztek el, mint Nyárádremete községben,
ahol a községközponti, a vármezői és
mikházi iskolák rendben vannak, ám
munkálatok folynak a köszvényesi iskolánál. Itt a katolikus egyház ruház
be, de mindeddig csak az épület egy

Főszerepben a lovas hagyományok és a kultúra

Hetedszer tartják meg szeptember 20–22-én a
Marosszéki Lófuttatást Erdőszentgyörgyön; idén a
városnapokkal, a kistérségi napokkal és a Rhédeynapokkal együtt, összevont eseményként kerül
megszervezésre. A rangos rendezvény a futamok
mellett idén is számos, a lovas hagyományokhoz
kötődő látványos bemutatóval, gazdag kulturális
műsorral várja az érdeklődőket, többek között az
anyaországi Nemzeti Lovas Színház előadásában
látható lesz az István, a király című rockopera.

Menyhárt Borbála

Ami változás az előző évekhez képest, hogy idén egyben,
összevont eseményként szervezik meg a városnapokat, a
Rhédey-napokat, a kistérségi napokat, és a Marosszéki Lófuttatást. Bár ez utóbbi maradt a rendezvény neve, a programot számos olyan esemény teszi színessé, amelyekre
eddig a városnapok keretében került sor, illetve a Rhédey
családhoz kötődő programpontok is bizonyára sokakat vonzanak majd a szóban forgó hétvégén a településre.
Rhédey-kiállítás nyílik
Előző években kétnapos volt a Marosszéki Lófuttatás,
szombat és vasárnap, idén kiegészül a pénteki nappal, amely
a Rhédeyekről fog szólni. Az Erdőszentgyörgyi Polgármesteri Hivatal sajtóosztályától megtudtuk, hogy jelenleg is
nagy erővel zajlik a Rhédey-kastély emeleti termeiben a
Rhédey családról szóló színvonalas kiállítás berendezése,
amit szakemberek, neves kutatók segítségével valósított meg
az erdőszentgyörgyi önkormányzat. Ezt az állandó kiállítást
avatják fel pénteken, szeptember 20-án délelőtt rangos meghívottak jelenlétében. Az öt termet átfogó Rhédey-kiállítás
különlegessége, hogy a korhű műtárgyak mellett korszerű
vizuális megoldások is hozzájárulnak ahhoz, hogy a látogató
minél teljesebb képet kapjon a főúri családról és az akkori
korról. Elsősorban a család történetét, legnevesebb személyiségeit mutatja be, kiemelt hangsúlyt fektetve az Erdőszentgyörggyel és az angol királyi házzal való kapcsolatára.
A délelőtti avatóünnepség zártkörű, viszont péntek délután
a nagyközönség előtt is megnyitják a tárlatot, dr. Kinda István és Fehér János kutatók ismertetik majd az érdeklődőkkel
a kiállított anyagot és ezáltal a Rhédey család történetét.
Bár a pénteki nap zömében a kastélyban zajlik, a rangos
lovas rendezvény idén is az erdőszentgyörgyi Pad-dombon
lesz, és a háromnapossá bővült programban egyaránt helyet
kap a kultúra, a gasztronómia, a szórakozás, a hagyományápolás és természetesen az adrenalinszintet emelő izgalmas
futamok.
Pénteken délután a Pad-dombon már megnyílik a hagyományos kézművesvásár, este pedig a Jakab Csaba & Band, valamint
a népszerű Kowalsky meg a Vega szórakoztatja a közönséget.

Az István, a király rockoperával készül a Nemzeti Lovas Színház
Az elmúlt évekhez hasonlóan, a rendezvényen a főszerep
idén is a lóversenyé, amelyen három futamban mérhetik
össze a versenyzők lovaik képességeit. Az utóbbi két évhez
hasonlóan lesz angol telivér futam, Marosszéki Lófuttatás
és az idén először meghirdetett Szent György-futamok. Ez
utóbbira bármilyen lóval benevezhetnek a romániai lovasok, kivéve az angol telivéreket és a különböző telivérezett
sportlovakat. A három futam díja nem változott, viszont a
szervezők ez alkalommal beszállnak a lovak szállítási költségeibe, így az orvosi vizsgát sikeresen teljesítő lovak gazdái
szállítási díjat kapnak. Rendkívül érdekesnek és látványosnak ígérkezik a rendezvény egyik fénypontja: az anyaországi
Nemzeti Lovas Színház az István, a király rockoperával érkezik a VII. Marosszéki Lófuttatásra. Az előadást szombaton este 21.30-tól viszik színre, aznap délelőtt 10 órától
azonban a nyilvános próba is megtekinthető lesz.
Szintén szombaton kerül sor – már második alkalommal
– a Marosszéki ízek című főzőversenyre, amelynek célja lehetőséget biztosítani a Maros megyei településeknek, hogy
bemutassák a helyi gasztronómia jellegzetességeit. Ugyanakkor a hagyományok ápolása jegyében idén sem maradnak
el a néptáncelőadások, ez alkalommal szombaton Kis-Küküllő menti néptánccsoportok lépnek színpadra.
Lovas bemutatók kicsik-nagyok örömére
Vasárnap délelőtt elsősorban a legkisebbeket várják a
Pad-dombra, ugyanis 11-15 óra között a gyerekprogramoké lesz a főszerep, a Magyarországról érkező Pepino
bohóc először interaktív előadásra, majd lufihajtogatásra
várja az aprónépet, és a Hamupipőke című lovas-zenés mesejáték is igen érdekesnek ígérkezik.
Tavaly talán a legnagyobb érdeklődés a rendkívül látványos lovas, illetve kaszkadőrbemutatókat övezte. Jó hír, hogy
ezek idén sem maradnak el. A sajtóosztály tájékoztatása szerint az utóbbi két évben a hortobágyi csikósok voltak jelen a
rendezvényen, idén azonban a győri Ördöglovasok jönnek
el, és látványos lovas bemutatóikkal örvendeztetik meg a közönséget, lesz többek között western show, trükkös lovas
show, valamint lovagi torna. Szintén ők mutatják be a Hamupipőke című lovas-zenés mesejátékot a vasárnapi gyerekprogramok részeként. Emellett baranta-, lovas íjász bemutatóknak,
valamint az Erdélyi Lovas Kaszkadőrök mutatványainak is
tapsolhat majd a közönség. Szintén vasárnap délután osztja
ki Erdőszentgyörgy önkormányzata azokat az érdemösztöndíjakat, amelyeket azok a Szent György Technológiai Líceumban tanuló diákok kapnak, akik a 2018–2019-es tanévben
országos és nemzetközi tantárgyversenyről jó eredménnyel tértek
haza. Idén újdonság, hogy a diákok mellett felkészítő tanáraik is
díjban részesülnek. Vasárnap este a könnyűzene kedvelőit várják
a színpad elé, a Compact és Charlie dalai csendülnek majd fel.

kisebb szárnyát újították fel, hátravan
azonban még kettő. Mivel az elmúlt
tanév sem volt zavartalan a munka
miatt, most sem számíthatnak másra,
bár megtesznek mindent, hogy elférjenek egymás mellett a munkások és
diákok, ugyanakkor a diákok biztonságát is szem előtt tartsák. Nem könynyű, de most van alkalom a
beruházásra – ecsetelte a körülményeket Kacsó Zsuzsánna Tünde községi
iskolaigazgató.
Nyárádmagyarós községben is
hasonló a helyzet. A selyei iskola
rendben van, de Torboszlóban folyik az óvoda felújítása, ez idő alatt
az oktatás a kultúrotthon klubhelyiségében zajlik. A 600 ezer lej értékű
beruházást előreláthatólag októberben befejezik, akkor a gyerekek
visszaköltözhetnek a helyükre. Nyárádmagyaróson is elkezdődött az általános iskola korszerűsítése,
bővítették az épületet; a felső szinten
készen áll négy tanterem és a tanári
szoba, így elkezdődhet az oktatás, de
egyelőre két váltásban fognak járni
a diákok. A javítás ideje alatt az óvodai oktatás a helyi gyermekfoglalkoztató központban fog zajlani. A
kétmillió lejes kormányberuházást
az idén befejezik, ezért csak kéthárom hónapig kell elviselni ezt az
állapotot, azután húsz évig nem kell
majd a tanintézetek épületeihez
nyúlni – számolt be a helyzetről
Kacsó Antal polgármester.

Mérnöki szemlélet és informatika

Korszerű infokommunikációs
hálózatok és rendszerek

Lejárt a pótérettségi, és a jövő héten a pótfelvételi
vizsgákat is megtartják azokon az egyetemeken, szakokon, ahol üres helyek maradtak. A Sapientia EMTE
koronkai campusában járva meglepetten hallottam,
hogy az egyik legjobb távlatokkal kecsegtető, a rendkívül korszerű és a világ minden táján nagyon népszerű infokommunikációs hálózatok és rendszerek
(távközlés) mérnöki szak iránt nagyon szerény volt az
érdeklődés, így a pótfelvételi vizsgára 12 tandíjmentes hely maradt.

– Miért érdemes ezt a szakot választani? – kérdeztem Molnár
László egyetemi adjunktustól, aki éveken át ezen a területen dolgozott, és tisztában van a lehetőségekkel.
– Az életünket teljesen átszövi az újgenerációs technika, mind
a magánéletünket, mind tevékenységeinket, amelyek közül
nehéz olyant találni, amelyben az elektronikus kommunikációnak ne lenne fontos szerepe. Gondoljunk a tanulásra, az ipari és
gazdasági tevékenységekre, mezőgazdaságra, orvoslásra, és
hosszan sorolhatnánk tovább azokat a területeket, ahol az okoshálózatok kulcsszerepet játszanak. Az emberek többsége már kevésbé a könyvekből, inkább elektronikus forrásokból
informálódik.
– Mindez kétségtelen, de mondjuk el konkrétan, hogy ezen a
szakon mit tanul a diák, és a négy év elvégzése után milyen lehetőségei vannak az elhelyezkedésre?
– Mobiltelefon, táblagép, számítógép, számítógépes hálózatok, el egészen műholdas technikáig, ezeket a rendszereket mérnökök tervezik, tesztelik, hozzák piacképes állapotba és
működtetik. Őket nevezzük infokommunikációs szakmérnököknek. Nagyon jól kell tudják az informatikát, mert ezek a hálózatok szakosodott számítógéprendszerek, de az informatika mellett
jól fel kell legyenek készülve elektronikából is. Nemcsak programozni kell tudjanak, hanem azt is jól kell ismerjék, hogyan
működnek azok az eszközök, amelyeket ők terveznek és programoznak. A közvéleményben az él, hogy a legjobb választás az
informatika, mert a három év elvégzése után könnyen lehet jól
fizetett állást találni. Aki azonban elvégez egy infokommunikációs, számítástechnikai, automatizálási szakmérnöki egyetemet,
egy évvel többet kell tanulnia, de nagyobb fizetéssel talál nagyobb távlatokat kínáló állást. Ezek a mérnöki szakok ugyanis
azt jelentik, hogy a végzős hallgató a programozáson kívül
ahhoz is ért, amit programoz, azaz az informatikán kívül azoknak az eszközöknek a tervezését és működését is megtanulja,
amelyeket az informatikusok programoznak.
A mai világban a rendszerek bonyolultsága megköveteli a
mérnöki szemléletet, ami lehetővé teszi, hogy átlássanak egyegy tevékenységet, megtervezzék, működtessék azt. Ezért párosítanak ma jó néhány szakmát a mérnöki képzéssel.
– Kik tanítanak az infokommunikációs hálózatok szakon?
– Képzésünk szintje magas, vetekszik a többi egyetemével,
sokat emel rajta az, hogy Münchenben vagy Budapesten élő
egyetemi oktatók is betanítanak hozzánk. A diák–tanár kapcsolat
személyes, az egyetemi élet príma.
– Miből kell felvételizni?
– Választani lehet a matematika, az informatika és a fizika
között. Iratkozni szeptember 9–10-én lehet 9-től 16 óráig, 11én, szerdán 10 órakor lesz az írásbeli vizsga a három választható
tantárgy egyikéből. (bodolai)
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Újabb adatok Bolyai János hegedűjének sorsáról

1982. április 23-án a bukaresti A Hét című
folyóirat Jegyzetek rovatában Horváth László
marosvásárhelyi nyugalmazott cukorgyári főmérnök különlegesen érdekes adatokat közölt
Bolyai János hegedűjének sorsáról. Tudomásunk szerint ezek az információk sem a régebbi,
sem
az
újabb
keletű
Bolyai-irodalomban eddig nem szerepeltek.
A legtöbb Bolyai-kutató nagyjából a 20. század elejéig tudott adatokat a hegedűről, mégpedig vagy az 1903-ban a Magyar Polgár
lapban megjelent rövid írást felidézve, vagy
Benkő András (1923–2001) zenetörténésznek
A Bolyaiak zeneelmélete című, 1975-ben a
Kriterion Könyvkiadónál megjelent könyvét
fellapozva. Benkő András kötete azzal zárja
le a témát, hogy a hegedűnek 1903 után
nyoma veszett. Mivel a továbbiak szempontjából is lényeges, ezért idézzük fel mi is a
Magyar Polgárban megjelent írást.
„Bolyai János, a világhírű matematikus
tudvalevően kiváló hegedűművész is volt. Hegedűje, mely nemcsak mint ereklye becses,
hanem mint hangszer is elsőrendű a maga nemében, most Medgyesen dr. Klein Adolf fiának
Klein Ottónak birtokában van. A híres hegedű
történetét Bolyai Gáspár, székelyudvarhelyi
lakos, Bolyai János unokaöccse a következőkben beszéli el: Bolyai János hegedűjét hadnagy
korában vásárolta kilencz darab cs. és kir. aranyon s egész élte végéig megőrizte. Mikor Bolyai János Marosvásárhelyen meghalt minden
ingóságát, s ezek között hegedűjét is eladták. A
hegedűt Stefáni Demeter kereskedő vásárolta
meg, s tudósította a vásárról az elhunyt testvéröccsét, Bolyai Gergely főszolgabírót, aki szintén kitűnő hegedűs volt. Bolyai Gergely bátyja
hegedűjét két ökörtinóért cserélte vissza, s tőle
örökölte aztán a hegedűt egyetlen fia, Bolyai
Gáspár, aki ügyvédi honorárium fejében adta
azt dr. Klein Adolf medgyesi ügyvédnek.”
Lényegében ennyit tudtunk eddig János
hegedűjének későbbi sorsáról, hozzátéve még
néhány adatot, nevezetesen, hogy a marosvásárhelyi Bolyai-múzeumban található egy
fénykép is a hegedűről, illetve vannak írásos
feljegyzések János ingóságainak a halála
utáni elárverezéséről, mely ingóságok között
külön megemlítették a hegedűjét is.
Újabb adatok Bolyai János hegedűjéről
Azt, hogy ma megvan-e még Bolyai János
hegedűje, és ha igen, hol van, nem tudjuk. Sikerült azonban olyan adatokra lelnünk, amelyeket mindenképpen fontosnak tartunk
megosztani a nyilvánossággal, hátha újabb
lépéseket téve a kutatásban többet is megtudhatunk még majd e becses Bolyai-relikvia
sorsáról.

Egy Leidolff-címke

Kezdjük először is az előbb említett fényképpel. Talán még a Teleki–Bolyai Könyvtár
munkatársainak is újdonság lehet, hogy nem is
egy, de legalább három különböző fénykép is
készült az említett hegedűről. Az egyik kép ezek
közül az, amely ma a Bolyai-múzeumban is
megvan, viszont van olyan felvétel is, amelyen
a hegedű a tiszafából készült tokjában látható.
Ezek a fényképek Budapesten az MTA Könyvtár Kézirattárának Bolyai-gyűjteményében találhatók, a Hints Elek-hagyaték részei (K 28/20,
Poss. MTAK 115/1967). Mind a három fénykép
hátoldalára majdnem szó szerint ugyanaz a szöveg van írva, amely arról tájékoztat, hogy a
képen Bolyai János hegedűje látható. Viszont
azt is olvashatjuk ott, hogy 1945-ben Balassagyarmaton a harcok során dr. Hints Ferenc tulajdonából a hegedű elkallódott.
Egy kutatónak mindig kritikus szemmel
kell néznie a forrásokat, joga és kötelessége
is a kételkedés. A Bolyaiak vonatkozásában
sincs ez másként. Emlékezzünk a híres rajzra,
amelyen szintén egy felirat azt állítja, hogy
az Bolyai János egyetlen megmaradt arcképe
alapján készült. Ettől még, hogy egy felirat
ezt állítja, ez természetesen egyáltalán nem
bizonyos. Van három fényképünk, rajta felirattal, hogy azon Bolyai János hegedűje látható. Van még azonban egy további
elgondolkodtató adat. Az egyik kép hátoldalán az is szerepel, hogy ki készítette a hegedűt. Szerencsére kibetűzhető az írás.
Készítette: Joh. Christophorus Leidolf 1750.
Az évszám úgy néz ki, mintha 1850-et írtak
volna először, majd átjavították 1750-re. Ez
azt jelentené, hogy Joannes Christophorus
Leidolff (1690–1758) híres bécsi mester
1750-ben készítette a hegedűt, becses darab.

Képek Bolyai János hegedűjéről

Azt, hogy a fényképre ezt felíró személy honnan tudhatta, csak feltételezéseink vannak.
Valószínűleg a szokásos módon, a hegedű f
lyukán benézve, a háteresztéknél a készítő
címkéjén volt olvasható.
Az nem meglepő, hogy a Hints család tulajdonában lehetett eredeti Bolyai-relikvia. A
fényképen olvasható Hints Ferenc (18901949) jogász volt, édesapja id. Hints Elek
(1861–1919) marosvásárhelyi sebész főorvos. A Hints családot rokoni szálak is fűzték
a Bolyaiakhoz, id. Hints Elek Bolyai János
unokaöccse volt. Tudomásom szerint a család
mai leszármazottjainak birtokában további
más Bolyai-ereklyék is lehetnek, mint például Farkas könyvszekrénye, sétabotja, ill.
első feleségéről (János édesanyáról) készített
festmény is. Hogy Bolyai János hegedűje
(amennyiben valóban arról van szó) hogyan
kerülhetett hozzájuk, nem egészen világos,
hiszen írásunk tárgya éppen az, amit Horváth
László mesél majd el erről. Amint olvashatjuk,
az az ügyvéd, aki Bolyai Gáspártól honoráriumként átvette a hegedűt, nem Klein Adolf
volt, hanem Kein Adolf. Tapasztalatból tudom,
hogy néha egy ilyen betűhiba, elírás évekre
megállíthatja a kutatást. A Kein családnév helyességét viszont más dokumentumok is igazolják. Lássuk Horváth László híradását.
„Legjobb tudásom szerint Bolyai János
hegedűje a múlt század hatvanas éveiben került Kein Adolf – és nem Klein Ottó, amint azt
Benkő András említi – medgyesi ügyvéd tulajdonába, ügyvédi tiszteletdíj fejében. A
Medgyesen működő Kein Adolf a vidék földbirtokosainak volt jogtanácsosa, köztiszteletben állott. A hegedűhöz Bolyai halála után
jutott. Kein 1913-ban halt meg Medgyesen,
és ott is temették el. A hegedűt három gyermeke közül Leona leánya örökölte, aki a budapesti és bécsi akadémiákon folytatott
tanulmányai és ott szerzett zongoratanári képesítés elnyerése után a kilencszázhúszas
évek vége felé került Marosvásárhelyre, itt a
városi zeneiskolában zongorát tanított. Több
éven át lakott egy fedél alatt édesanyámmal
a Köteles Sámuel utcában. 1934-ben Marosvásárhelyt bekövetkezett halála után Medgyesen temették el.
Kein Leona halála után a hegedűt nővére,
Kein Marietta, Pfundtner Károly özvegye
örökölte, egyéb ingóságokkal együtt. Pfundtnerné leányával, Mariettával Temesvárott élt,
ahol az utóbbi a marosvásárhelyi zeneiskola
elvégzése után kezdett zongoraórákat adni.
Anyja halála után a hegedű Mariettára maradt. Nem tudom, él-e még Marietta, s ha

igen, hol. Ha a Bolyai János-féle hegedűt ő
nem adta el, illetve ha nem volna életben, a
hegedű a következők valamelyikénél kereshető: Pfundtner Károly mérnök, budapesti
lakos – Pfundtner Marietta testvére, illetve
ezek nagybátyja vagy azok gyermekei, nevezetesen Kein Félix volt temesvári katolikus
gimnáziumi tanár gyermekei, Kein Ottó, Hédi
és Mici. Hiszem, hogy a hegedűt az örökösök
valamelyike őrzi.
Értesüléseim hitelét talán megerősíti azok
eredete: anyai nagyanyám ugyanis, Kein Jozefa, Kein Adolf medgyesi ügyvédnek volt
édestestvére. Tőle maradt rám az íratlan családi krónikának az a részlete is, hogy a Keinősök Franciaországból menekültek Erdélybe
a protestáns üldözések idején. Hugenották voltak, Szebenben telepedtek le, idővel magas pozícióba kerültek. Nevük is így változott a
francia Quine-ről Kein-ra, leszármazottaik
pedig a türelmes erdélyi légkörben – katolizáltak. Kein Adolf a kolozsvári egyetemen szerzett
jogtudori oklevelet, a Kein gyermekek magyar
iskolába jártak. Kein Jozefa anyai nagyanyám
alapította meg Marosvásárhelyt az első
magán leányiskolát, ahol a kötelező hatosztályos tananyagon kívül három nyugati nyelvet is tanítottak: a németet, a franciát és az
angolt. Ez az iskola 1890-ben szűnt meg.
Boldog lennék, ha a most közöltekkel bármilyen csekély mértékben is előmozdíthatnám Bolyai János hegedűjének a
felkutatását, amit szerény lehetőségeimhez
képest magam is igyekszem a továbbiakban
is támogatni.”
Ha ez a történet és az előkerült fényképek
összeilleszthetők, akkor elképzelhető, hogy a
Hints család egyik tagja később talán megvásárolhatta a Kein családtól a hegedűt. De ez
csak feltételezés, az sem biztos, hogy mindkét esetben ugyanarról a tárgyról beszélünk.
Még az is elképzelhető, hogy a Hints család
csak úgy tudta, hogy a birtokukban lévő hegedű a Bolyai Jánosé, lehet, hogy a Farkasé
volt. Mindenesetre a bécsi hegedűkészítő nevének említése, ha az ott volt olvasható a hegedű belsejében, inkább Bolyai Gáspár
elbeszélését támasztja alá, aki maga is azt
mondta, hogy a hangszer is igen becses darab
volt, és János hadnagy korában vásárolta, vagyis tényleg Jánosé volt. Mivel Bolyai János
bécsi tanulmányai során Josef Mayseder
(1789-1863) hegedűművész és zeneszerző
otthoni kvartettjében is játszott vasárnaponként, még az is elképzelhető, hogy ők javasolták, hogy vásároljon egy ilyen jó
minőségű hegedűt.
Ha hihetünk az előbbi két forrásnak, akkor
utoljára 1945-ben Balassagyarmaton látták
Bolyai János hegedűjét. Hogy mi lett vele a
háború után, megsemmisült-e vagy valaki
magához vette, nem tudjuk. Mindenesetre, ha
találna valaki egy 1750-ben készült Leidolffhegedűt, finoman bánjon vele, még az is
lehet, hogy az valamikor Bolyai Jánosé volt!
Köszönöm Kocsis Katalin nagykanizsai
ny. zenei könyvtárosnak, aki maga is számtalan zenei vonatkozású művelődéstörténeti érdekességet tárt már fel (kataliszt.blogspot.com),
hogy segített felgombolyítani a fenti szálakat,
és köszönöm Kovács-Gorboi Györgynek, a marosvásárhelyi Teleki–Bolyai Könyvtár munkatársának a cikk megírásához nyújtott
segítségét.
Szabó Péter Gábor (Szegedi Tudományegyetem, TTIK Informatikai
Intézet, pszabo@inf.u-szeged.hu)
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A természet kalendáriuma (CCCLXXIV.)

Kiss Székely Zoltán

A nyár bedobta rózsakoszorúját
múlt este a nyílt ablakon.
Dalolt. Hajába gaz volt, hervadó háncs,
pár sárguló levél-rongy, kúsza bógáncs,
ment és siratta a bús fuvalom.

Valami történt… Künn a kihülő ég
hideg könyűktől feketült,
egy idegen jött, fázva és setéten,
cselédlámpással reszkető kezében,
és nesztelen egy üres székre ült.

A vendég az ősz. Induljunk Kosztolányi
Dezső versével mai sétánkra, kedves Olvasóm. A kihűlő ég alatt zsúpfedél oltalmában
muskátlik lobbantják nyárból ittragadt színüket. Az utcasarkon borostyángirland tövében
mályva üzeni még a nyár színeit. Virága hull
már, s a gondozatlan tövön még ott vannak a
múlt telet átvészelő kórói. Az idő kórói. Vigyázóan felemelt tiltó ujjak az időben. Ne feledd, emlékezzél – intik. Mert a dús nyár
végén már ott settenkedik az ősz uszályában
a tél.
Hát magok az orvos doctorok is
meghalnak!
meg!…
Kibédi Mátyus
István mikor
N: Marosszékben
44. Eszt. r. physicusi hivatalt viselt és sok hasznos munkával magának nagy hirnevet szerzet volna K. sz. 1802 dik
eszt. sz. m. havának
6 dik napján maga élete 78 dik esztendejébe
hittel nézvén a sz…
örömest meghala
Néked oly bodog
hoszszu életet kivan.

A marosvásárhelyi temetőben kissé elhanyagolt környezetben levő sírkő bal oldalán
bemohosodott betűkből olvasható ki e sírfelirat, amint arról a kolozsvári orvostörténész
Pataki Jenő A jó egészség megtartásának
első magyar apostola, Kibédi Mátyus István
című, a két világháború közötti időben íródott, kéziratban fennmaradt dolgozatában
mondja.

Kibédi Mátyus István orvos, kémikus,
balneológus fő műve, az Ó és új diaetetica az
az: az életnek és egészségnek fenntartására
és gyámolgatására, istentől adattatott nevezetesebb természeti eszközöknek a szerint
való elészámlálása, a mint azokra reá kaptak, és eleitől fogva mind ez ideig magok károkra vagy hasznokra velek éltek az
emberek, melyben hat darabokra intézve a
maga elébbi diaeteticájának első darabját
bővebben kimagyarázta; és sok ide tartozó
régi szokásokkal s jeles történetekkel megvilágosította, s egyszersmind a természetnek
szentséges helyeire is maga feleinek sok
helyben a jeget megtörte; ugy hogy, ennyi
részben e munka természet historiája gyanánt is szolgálhasson Pozsonyban látott
nyomdafestéket 1787-93 között.
Egykoron rendkívül modern szemlélettel
megírt munkáról van szó. Példaként a tyúktojásnak a jótékony hatását mintegy 30 oldalon át tárgyalja, ami a nemzetközi
szakirodalomban is egyedülálló. Megállapításai a mai napig érvényesek. Az úttörők bátorságával és türelmetlenségével volt az
egyetemes műveltség birtokosa. Művei,
könyvtára, nyomdája bizonyítják ezt. Marosvásárhelyt, 1800. május 24-én írt végrendeletében 912 műből (1326 kötet) álló
könyvtárát, nyomdáját és házát alma materének, a marosvásárhelyi ev. ref. kollégiumnak
hagyta.
„…Mátyus nemcsak kora erdélyi társadalmának egyik legtudósabb férfia, de ugyanakkor a közjót és a fejlődést is leginkább
szolgáló értelmiségije volt.
…igen jeles orvosi munkássága mellett a
kémia terjesztésének és kutatásának (az ásványvízelemzésnek) egyik legjelentősebb erdélyi úttörője volt. (…) Kimagasló érdeme,
hogy ezt a tudományt először szólaltatta meg
anyanyelvén, s ezzel a kémiai ismeretek magyar nyelvű terjesztését segítette” – írta róla
a Spielmann József – Szőkefalvi Nagy Zoltán – Soós Pál szerzőhármas az 1968-ban
megjelent A kémikus és balneológus Mátyus István és kora című dolgozatában.
Nézegetem a 2005-ben kiadott A marosvásárhelyi református temető című színes
füzetet. Sok vásárhelyi neves ember sírját sorolja fel. A Mátyusé hiányzik. Pedig ott van
az, ahogy Pataki Jenő leírja:
Az a koporsó alakú sírkő egy nagy, ízigvérig magyar tudós hamvait takarja, ki iránt
kortársai nagy elismeréssel voltak, méltányoltak, de teljes nagyságában felfogni nem
tudták.
Még kevésbé a mai nemzedék, mely alig
tud róla valamit.
Egy korhadozó gerendákból összetákolt
színszerű alkotmány mellett húzódik meg sze-

rényen ez az Emlékeztető Sírhalomkő. Rokonaik
hamvait látogató
vásárhelyiek közönyösen haladnak el mellette,
ügyet sem vetnek
rá.
A magyar tudományos élet sem
ér rá veled és fáklyaként világító
tudásod értékével
foglalkozni.
A
jelen
vágtató
irammal haladó
orvostudomány
nem hagy időt a
lépést tartani akaróknak a múlt emlékeibe mélyedni
(…)
Mintha hasonlóan
feledésbe
merülne a Nagyszalontán 1889.
szeptember 7-én,
130 éve született
Kiss Ferenc neve
is. A Kolozsváron
orvosként végzett
anatómus Szentágothai Jánossal
együtt írta a világhírnévre szert tett
Anatómiai atAz utcasarkon borostyángirland tövében mályva üzeni még a nyár színeit
laszt,
melyet
nyolc nyelvre fordítottak le, s mindenki csak annak forgatásra, valamint elektromos inger„a Szentágothai” néven emlegeti. Nem az lésre bekövetkező reakcióját. Ő alapította
akadémikus hibája, hogy szerzőtársa neve 1890-ben Budapesten a Pasteur Intézetet és
kórházat. Módosította Pasteur veszettség elhalványulni látszik.
Maga Szentágothai János orvos, agyku- leni védőoltását. Az intézet jelentősége a két
tató 25 éve, 1994. szeptember 8-án erősítette világháború közötti időszakban egyre csökmeg a Mátyus-sírkő feliratának első sorát. kent, mert lehetővé vált szállítható szérumok
Pécsett kezdte meg a mára világhírű magyar előállítása, és így a betegeket vidéken is tudneuroanatómiai, neuroendokrinológiai és ne- ták gyógyítani, a szérumok előállítását pedig
uroembriológiai iskola megteremtését. 1948- termelővállalatok vették át. A Pasteur Intézet
tól az MTA tagja, 1973–1976 között 1942-ben szűnt meg, épülete ma is áll, a Papp
alelnöke, majd 1977–1985 között elnöke László Sportarénával szemben.
Szeptember 8. Kisasszony napja. Valószívolt. Jómagam úgy ismertem meg 1991-ben,
nűleg
ősvallásunk egyik természetfeletti nőmint az újjáalakuló Magyar Természettudományi Társaság elnökét. Kitűnő tudomány- alakját nevezték így. Boldogasszony és
Kisasszony mint ugyanannak a női szellemnépszerűsítő volt.
113 éve, 1906. szeptember 8-án halt meg nek idősebb és fiatalabb énje, felismerhető az
Hőgyes Endre akadémikus. Előbb a pesti obi-ugor mitológia Földanya-Esthajnalcsillag
egyetemen, majd Kolozsvárott tanított, 1883- úrnőkettősében. Európai párhuzamuknak Détól haláláig ismét a budapesti egyetemen. A métér és Perszephoné, a Gabonaanya és Gabakteriológia tanára volt. Egyike volt a leg- bonaleány tekinthető. Nagyboldogasszony az
kiemelkedőbb magyar orvoskutatóknak. El- aratás záróünnepe, Kisasszony a vetés előkésőként írta le az egyensúlyérzés reflexívét, s születeire ad jelt. A két ünnep időpontja és elnevezése egyaránt a gabona földi létének
határait jelzi, és bevallottan azonosítja Máriát
a gabona istennőjével (búzaaratás = Mária
halála, búza vetése = Mária születése). Míg a
vetés és a leányság közti összefüggés a keresztény képzetben Kisasszony születésnapjában él tovább, az alvilágra szálló
leányistennő alakja inkább a hiedelmi „kisasszonyokban” maradt fenn: a tündérmesék
jó részében éppen e „kisasszonyok” alvilágba
rablása indítja a cselekményt. Az őszi lombok, a kopár téli föld színe alvilági tartózkodásuk következménye.
Nagyboldogasszonyban eredetileg Szent
Annát, Szűz Mária Kisasszony „legendás”
édesanyját tisztelték elődeink. Ez Mária születésének emléknapját egy másik nevezetes
nappal, Mária fogantatásának december 8-i
ünnepével kapcsolja össze, ami további magyarázattal szolgál a Napba öltözött asszony
középkorban keletkezett kultuszára.
Boldogasszony és Kisasszony mellett
fennmaradt még egy hiedelmi nőalak is a magyar néphitben: a „szépasszony”. Ez lehetett
ősvallásunk istennőtriászának harmadik
tagja, aki a szűz és az anyaistennő (a Kisaszszony és Boldogasszony) mellett a nimfa
(hűtlen-hű szerető) „személyét” képviselte
háromságukban.
Kosztolányival kezdtük mai sétánkat. Hát
fejezzük is be vele csöndes búcsúzásunkat a
nyártól. A Negyven pillanatkép 9-je, a Váratlan vendég, a meglepetésőszt köszönti.
Beszélgetünk szobánkban még a csacska
nyár hancúzásáról, s te, csöndes ősz,
oly észrevétlen-lopva, mint a macska,
bejössz.
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Maradok kiváló tisztelettel.
Kelt 2019-ben, 217 évvel Mátyus István
halála után

2019. szeptember 6., péntek __________________________________________ SZíNES VILÁG ________________________________________________ NÉPÚJSÁG

Nyolcvan éve robbant ki a második világháború

(Folytatás múlt heti lapszámunkból)
A német támadás
A németek eredetileg augusztus 26-án hajnali 4 órára tervezték a támadás kezdetét, de
augusztus 25-én a britek és a lengyelek közös
védelmi egyezményt írtak alá, mintegy kiegészítve a korábban megkötött francia–lengyel
katonai szövetséget. Ebben a szerződésben az
Egyesült Királyság elkötelezte magát Lengyelország védelme mellett, és garantálta a
lengyelek függetlenségét. Ugyanakkor a britek és a lengyelek jelezték Berlin számára,
hogy nyitottak a további tárgyalások iránt. A
diplomáciai lépések következtében Hitler elhalasztotta a támadást szeptember 1-jéig. A
tárgyalásokból a németek azt szűrték le, hogy
kicsi annak az esélye, hogy a szövetségesek
hadat üzennek Németországnak, vagy ha
mégis, akkor a megszállás után viszont a németek számukra kedvező feltételekkel tudnak
békét kötni.
Augusztus 30-án a lengyel haditengerészet
egységeinek nagy része áthajózott Nagy-Britanniába, Edward Rydz-Śmigły lengyel tábornagy pedig bejelentette a lengyel csapatok
mozgósítását. A franciák próbálták rábírni a
tábornagyot, hogy vonja vissza a parancsot,
mivel még reménykedtek a diplomáciai megoldás sikerében.
Augusztus 31-én este a németek megrendeztek egy látszólagos lengyel támadást a
felső-sziléziai Gleiwitzben található rádiótorony ellen. Az eset később gleiwitzi incidens
néven híresült el, mint a háború kirobbantásának hivatalos német indoka. 1939. augusztus 31-én Hitler ellenségnek nyilvánította
Lengyelországot, és elrendelte a német csapatoknak, hogy másnap hajnalban 4 óra 45
perckor kezdjék meg a támadást. A korábbi
tétovázás miatt a lengyelek a tervezett haderő
mindössze 70%-át tudták időben mozgósítani, és sok csapat még úton volt a kijelölt állása felé.
A lengyelországi viszonyok igen kedvezőek voltak a mobil hadviselés számára,
amennyiben az időjárás is megfelelő volt.
Lengyelország nagy része sík terület, valamint az ország mintegy 5600 km-nyi határvonallal rendelkezett, amelyből északi és
nyugati irányban 2000 km-en érintkezett Németországgal. Ezt a határszakaszt újabb 300
km-rel hosszabbította meg az 1938-as müncheni egyezmény, amely Bohémiát és Morvaországot is Németországhoz csatolta,
valamint létrehozta a német bábállamként
működő Szlovákiát. Ezzel a Lengyelország
elleni támadás már déli irányból is lehetővé
vált.
A németek a hadműveletet úgy tervezték
meg, hogy teljesen ki tudják használni a
hosszú határszakasz nyújtotta előnyöket, így
a támadást három irányból indították.
A fő támadás Németország felől indult,
Lengyelország nyugati határán keresztül. Ezt
a Dél Hadseregcsoport hajtotta végre, Szilézia és Morvaország irányából. A második támadás az egykori Poroszország északi
területéről indult. Ezt az Északi Hadseregcsoport hajtotta végre, melynek egy része KeletPoroszországból déli irányban támadt, egy
hadsereg pedig nyugati irányba indult, a danzigi korridor ellen.
A harmadik támadást, Szlovákia irányából
a Déli Hadseregcsoporthoz tartozó szlovák
alakulatok hajtották végre. Lengyelországon
belül a helyi német lakosságból álló
Selbstschutz alakulatok segítették a támadást,
kisebb szabotázsakciók végrehajtásával.
Ezeknek az alakulatoknak a kiképzését már
a háború előtt elkezdték.
Mindhárom támadás végső célpontja Varsó
volt, ahol később a németeknek sikerült körbezárniuk a lengyel hadsereg nagy részét a
Visztula nyugati partján.
A lengyel védelmi tervek
A lengyel védelmi terv, az úgynevezett Zachód (Nyugat) terv szerint a lengyel csapatokat közvetlenül a német–lengyel határra
helyezték. A lengyelek ezenkívül nagy hangsúlyt fektettek az ország nyugati határánál
fekvő nyersanyaglelőhelyek, iparvidékek és

Támadó német páncélos oszlop 1939 szeptemberében

népesebb területek védelmére. A Zachód terv
szükség esetén megengedte volna a lengyel
csapatok visszavonulását az ország belseje
felé, de ennek lassúnak kellett volna lennie,
aminek során főként a Visztula, a San és a
Narew folyók mentén levő védelmi állásokba
vonultak volna vissza. A lassú visszavonulással az ország maradék haderejének lett volna
lehetősége a mozgósítás befejezésére, majd
amikor a szövetségesek elindították volna
saját támadásukat, a lengyel csapatokkal kiegészülve általános ellencsapásba mehettek
volna át.
A lengyel haderő legpesszimistább visszavonulási terve szerint a csapatok egészen a
San folyó mögé, az ország délkeleti részébe
vonultak volna vissza, ahol hosszú ideig tarthatták volna magukat. A lengyelek azzal számoltak, hogy a szövetségesek megtartják
szavukat, és támadást indítanak a németek
ellen. Ezzel szemben sem a britek, sem a
franciák nem terveztek támadást Németország ellen, amíg a lengyelországi hadjárat
tart, sőt arra számítottak, hogy a német támadás, az első világháborúhoz hasonlóan, állóháborúba megy át, és végül sikerül a
németeket megadásra bírni, ami után a lengyel határokat is visszaállíthatják majd. A
lengyel kormány viszont nem tudott erről az
elképzelésről, és teljes mértékben a szövetségesek gyors segítségére támaszkodott.
A lengyelek azon terve, hogy megvédik
határvonalukat, nagyban hozzájárult vereségükhöz. A lengyel csapatoknak nagyon hoszszú határszakaszt kellett védeni, ezért a
védelmi vonal meglehetősen keskeny volt,
valamint nem voltak megfelelő védelmi állásaik sem a kedvezőtlen terepen, így a mozgékony német haderő könnyen körbevehette
őket. A lengyel haderő mintegy harmada az
ország északnyugati részén, a danzigi korridor közelében tartózkodott, ahol annak a veszélynek voltak kitéve, hogy két oldalról –
Kelet-Poroszország és Németország irányából – bekerítik őket, és elszigetelik a haderő
többi részétől. A haderő másik harmada az ország középső és északi részén volt, Łódź és
Varsó között, a lengyel vezérkari főnök, Edward Rydz-Śmigły tábornok irányítása alatt.
A határ közvetlen védelmével a lengyelek eljátszották annak a lehetőségét, hogy sorozatos, a németeket feltartó ütközetekbe
bonyolódjanak. A lengyel csapatok, ellentétben a német sereggel, főként gyalogosan mozogtak, így képtelenek voltak időben

visszavonulni a kiépített állásaikba, mivel a
német gépesített csapatok még idő előtt utolérték és megsemmisítették őket.
Nem a határok közvetlen védelmére vonatkozó parancs volt a lengyel hadvezetés
egyetlen hibája. A háború előtti lengyel propaganda ugyanis bármilyen esetleges német
támadást könnyedén visszaverhetőnek állított
be, ezért a szeptemberi hadjárat során bekövetkező lengyel vereségek valósággal sokkolták a polgári lakosságot. A vereségek hírére
pánik tört ki a lakosság körében, majd óriási
tömegek kezdtek kelet felé menekülni, ami
miatt a katonai alakulatok közúton történő
szállítása szinte lehetetlenné vált. A lengyel
propagandának további káros hatása volt,
hogy a németek által körülvett lengyel alakulatok, amelyek kommunikációját az ellenséges csapatok gátolták, nem voltak tisztában a
valós helyzettel, így a rádiókból és újságokból tájékozódtak, ahol elsöprő lengyel győzelmekről áradoztak. Emiatt az elszigetelt
lengyel alakulatok szinte a végsőkig kitartottak a német túlerővel szemben, várva az
erősítésre vagy egy esetleges lengyel ellentámadás indítására, és az esélytelen küzdelemben rendszerint óriási veszteségeket
szenvedtek.
Az összeomlás kezdete
A szövetséges kormányok szeptember 3án hadat üzentek Németországnak, de jelentős támogatást nem nyújtottak a lengyeleknek. A francia–német határon ugyan voltak
kisebb összecsapások, hogy a német haderőt
lefoglalják, de annak nagy része, beleértve a
páncélos haderő megközelítőleg 85%-át,
Lengyelországban harcolt. A németek sebezhetőek voltak, de ezt a nyugati szövetségesek
elmulasztották kihasználni, gyakorlatilag lábhoz tett fegyverrel nézték végig a lengyelországi hadjáratot.
A kisebb lengyel sikerek ellenére, a németek technikai, hadműveleti és számbeli fölénye miatt a lengyel csapatok kénytelenek
voltak visszavonulni Varsó és Lwów felé. A
német légierő már a támadás elején megszerezte a légi fölényt. A kommunikációs rendszerek megsemmisítésével a német támadás
irama egyre csak nőtt, majd a lengyel repülőterek és őrhelyek lerohanásával a lengyelek
egyre nagyobb logisztikai problémákkal
szembesültek. Szeptember 3-ára az észak
felől támadó von Kluge tábornok csapatai elérték a német határtól néhány kilométerre
lévő Visztulát, von Küchler tábornok egysé-
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gei pedig a Narew folyóig hatoltak. Ezzel egy
időben von Reichenau tábornok páncélosai
is átjutottak a Wartán, majd két nappal később a sereg bal szárnya már Łódźban, jobb
szárnya pedig elérte Kielcét. Szeptember 8án, egy héttel a háború kitörése után, von
Reichenau tábornok egyik páncélos alakulata, 225 km megtétele után, elérte Varsó külvárosát. Szeptember 9-ére, a von Reichenau
seregének jobb szárnyán lévő könnyűhadosztályok a Visztula és Varsó közt fekvő Sandomierz városánál, a dél felől támadó List
tábornok egységei pedig Przemyśl városa és
a San folyó között jártak. Ezzel egy időben a
Heinz Guderian vezette 3. hadsereg harckocsijai, miután átkeltek a Narew folyón, a
Nyugati-Bugnál védekező lengyel csapatokat támadták. Összességében minden német
hadsereg az elvárt ütemben haladt. A lengyel
csapatok szervezetlen darabokra hullottak
szét, melyek közül néhány megadta
magát, néhány pedig kétségbeesett támadást
indított a legközelebbi német hadoszlopok
ellen.
A lengyel csapatok már a támadás első hetében kénytelenek voltak elhagyni Pomerániát, Nagy-Lengyelországot és Sziléziát, így
a határ megvédésére vonatkozó lengyel terv
meghiúsult. A németek feltartóztatására tett
kísérletek sem hoztak sikert. Szeptember 10én a lengyel főparancsnok, Edward RydzŚmigły tábornagy a San folyó mögé való
visszavonulásra utasította a lengyel csapatokat. Mindeközben a németek összébb húzták
a Visztulától nyugatra lévő lengyel csapatok
körüli gyűrűt, valamint mélyen behatoltak
Lengyelország keleti felébe is. A háború eleje
óta bombázott Varsó ellen szeptember 9-én
indítottak először támadást, szeptember 13án pedig megkezdődött a varsói csata. Ez idő
tájt a kelet felé nyomuló német csapatok elérték Lengyelország keleti részének egyik
legnagyobb városát, Lwówot.
A hadjárat legnagyobb csatája, a Bzura
menti csata, a Varsótól nyugatra folyó Bzura
folyó mellett zajlott szeptember 9. és szeptember 19. között. A danzigi korridorból viszszavonuló lengyel Poznań és Pomorze
hadsereg megtámadta az előrenyomuló 8.
német hadsereg szárnyát. A kezdeti lengyel
sikerek után a németek visszaverték az ellentámadást. A lengyelek a vereséget követően
elvesztették a kezdeményezés és a komolyabb ellentámadás lehetőségét.
(Folytatjuk)

(Összeállításunkhoz forrásként az internetes szabad enciklopédia idevágó szócikkeit és az azokban megjelölt forrásokat, valamint az MTVA sajtóadatbankjának háttéranyagát használtuk.)
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VERBUM

ELEKTR.
TÖLT. RÉSZECSKE

q

ZÚDíT

című pályázat nyertesei:
Veress József,
Marosvásárhely, Dec. 1. út
Papp Mária,
Marosvásárhely, Tudor Vladimirescu u.
A pályázati rejtvény megfejtése:
BOGISICH; SZÉNFY; MELCZER; SZLÁNYI;
LEONCAVALLO; COLBERT; CLAIR; KÉRY
Kérjük a nyerteseket,
vegyék fel a kapcsolatot Borbély Ernővel
a 0742-828-647-es telefonszámon.
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A megjelölt sorokban, oszlopokban szereplő helyes megfejtéseket szeptember 19-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.)

u

A két rejtvény azonos számú meghatározásait keverve közöljük. A megjelölt
négyzetekbe kerülő betűket folyamatosan összeolvasva Gárdonyi Géza egyik versének a címét kapjuk. Könnyítésként egy betűt előre beírtunk.

u

KENYÉRBÉL!

u

q

AZ AUGUSZTUSI ÉVFORDULÓK (2.)

KACSAÚSZTATÓ

AZ UDVARRA

NEUTRON

E

uq

u
Ð ÖSSZEVISZSZA TÖR!
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q

INDUSZTRIA

q

DUPLÁN:
KISLÁNYJÁTÉK

C

39

34
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1

VÍZSZINTES: 1. Zeneszerző, zenepedagógus, 100 éve halt meg (Gyula). 10.
Gyümölcsöt szárító. 11. Joskar … (Mariföld fővárosa). 12. Jogtörténész, r. k. lelkész,
150 éve született (András). 17. Czuczor írói álneve. 18. USA-beli író (Leon). 19.
Növényvilág. 20. Sodrás. 21. Magyaros dal. 23. Szicíliai vulkán. 24. Benedek … (mesés).
26. Francia Rt. 27. Eblak. 28. Szótoldalék. 29. Hamis állítással hív. 31. Tó a Radnai-havasokban. 33. Latin és. 34. Idegen Sára. 35. A Nílus német neve. 37. Ilyen hit is van. 38.
Sok népdalt tud. 40. Kitartóan kérdez. 42. Errefele! 43. Ausztráliai mackó. 45. Svejk tábori
lelkésze. 47. Délszláv férfinév. 50. Menyasszony. 51. Zacskó. 52. Építész, műegyetemi
tanár, MTA-tag, 100 éve hunyt el (Frigyes). 53. Jezsuita tanár, 300 éve halt meg (Sándor).
FÜGGŐLEGES: 1. Címermadár. 2. Fél zsák! 3. Ezredes (rég.). 4. … King Cole (rockénekes). 5. Fosztóképző. 6. Keleti játék. 7. Huszárparancs. 8. Vagy (orosz). 9. Zoológus,
tanár, MTA lev. tag, 100 éve hunyt el (József). 13. József A. verse. 14. Hosszú (angol).
15. Az arany … (Sztoev). 16. Zavarni kezd! 18. Hivatkozik valakire. 19. Színész, rendező,
150 éve született (Frigyes). 20. Lárva. 22. Latin csont. 24. A helyére tesz. 25. Gémféle.
27. A corridán mondják. 29. Spanyol, osztrák és francia autójel. 30. Államszövetség. 32.
Követségi tisztviselő. 34. Idegen Sára. 36. A tízes logaritmus jele. 39. Harmadvágás a
vívásban. 40. Ló… (frizuraféle). 41. Szándékozik. 44. Ománi, osztrák és spanyol autójel.
46. Isme. 48. Latin csont. 49. Nutriafej! 51. Növény része.
L.N.J.
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PÁLYÁZATI REJTVÉNY

HOSSZÚSÁG
JELE

q

Megfejtések
az augusztus 30-i számból:

Ikrek:
Recitar

Skandi:
Nem az életnek, hanem az
egyetemi felvételire tanulsz.

VÍZSZINTES: 1. Távbeszélő készülék – Tavasz. 7. Lélegzik – Kutrica. 8. Vérszérum
– Szülésznő. 9. Bogoz – ZOH. 11. Képes, tud – Állam része! 12. Gabonát levág – Szolgáló, cseléd. 14. Téli csapadék – Távíróhang. 15. Sorozatrész, jelenet – Pult, stand. 18.
Finomműszerész – Innivaló. 19. Kopíroz – Görög óriás. 22. Puhafém – Csendben fél! 23.
Fakorona – Szorító, küzdőtér. 25. Ománi, kubai és vatikáni gépkocsijelzés – Zavart dal!
27. Zselés anyag – Becézett férfinév. 28. Hirtelen meghúz – Egyszer sem. 30. Igen, olaszul
– Olt-partok! 31. Tűzálló anyag – Csőrös agyagfuvola.
FÜGGŐLEGES: 1. Áll alatti zsírpárna – Munka jelzője is lehet. 2. Hazai magyar napilap volt – Budai …, népballada. 3. Szintén, székelyesen – Kutya. 4. Térelválasztó elem
– Alsó végtag. 5. Elővigyázatos – Békaporonty. 6. Tekebábut mind ledönt – Sátorlakó.
10. Lábbal tipor – Szel, kettévág. 13. Filmcsillag – Osztrák tartomány. 16. Óvadék, letét
– Oktat. 17. Kétfülű görög korsó – Sereghajtó. 20. Elrejt, leplez – Ürügy, érv. 21. Kedvelt
női név – Ruhát átmos. 24. Fehér színű falfesték – Nemesgáz. 26. Norvég popegyüttes –
A vanádium, a nitrogén és a bór vegyjele. 29. Magad – Arrafele!
Koncz Erzsébet
1
7

2

9

KOBAK KÖNYVESBOLT

12

Marosvásárhely,
Győzelem tér
18. szám,

www.bookyard.ro
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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

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

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

GYóGYSzERÉSzASSzISzTENS
nappali
3 éves

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

A BEIRATKOzÁSHOz/ TÖRzSKÖNYVEzÉSHEz
SzüKSÉGES IRATOK
Iratok eredeti példányban:
– a középiskola elvégzését igazoló okirat
– érettségi oklevél
– az érettségi oklevelet helyettesítő igazolás (2019-es évfolyam)
– születési bizonyítvány,
(esetenként) házasságlevél,
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.

• 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

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

ADÁSVÉTEL

ELADó garázs a C.R. Vivu utcában,
a Kornisa alatt. Tel. 0747-591-830.
(-I)

ELADó terület Jedden. Tel. 0753527-655. (3/4055-I)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0742-866-258.
(11/3928)

ELADó száraz fenyődeszka – 2,5 cm
vastag, 4 m hosszú. Tel. 0744-528-606.
(3/4049)
ELADó jó állapotban levő ötszemélyes, fehér Papuc Dacia, 2001-es kiadás, 48.000 km-ben, 2.000 euró. Tel.
0741-212-220. (8/4179-I)

GYERTYÁNFA eladó. Tel. 0749-707-713.
(2/4165)

TŰzIFA (bükk) eladó. Tel. 0752-578-568.
(2/4165)

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.

ELADó bornak való fekete szőlő, 2
lej kilója. Tel. 0754-034-906. (1/4192-I)

ELADó tűzifa hazaszállítással. Tel.
0758-206-683,
0747-566-430.
(12/3963-I)

JEDDEN eladó 8 ár telek. Tel. 0742-260509. (7/4162)

ELADóK: tévé, rádió, varrógép, ajtók,
többféle bútordarab, lemezek, órák,
csergeterítő, porszívó, többféle nagy és
kicsi edény, 15 db báránybőr, sok baba,
kerékpár, szőnyegek, Thonet-székek,
fából kiságy, sok tűzifa, poharak, szép
sarokkanapé, sok vas és régiségek,
ezenkívül sok egyéb, minden olcsón.
Csere is érdekel. Tel. 0265/242-342.
(2/4193)
ELADó 8 véka dió, 500 kg-ig mérő
mérleg. Tel. 0744-194-798. (14/4187-I)

ELADó kettes, hármas váltóeke, tárcsás
kasza,
dízelmotoros
betonkeverő,
borona. Tel. 0745-404-666. (14/4206)
ELADó 1,2 m átmérőjű henger szalmabála és román tarka fajta, törzskönyves
tenyészbikák.
Tel.
0740-289-140. (9/4226-I)

ELADóK süldők. Tel. 0749-307-739.
(4/4234)

FAJTATISzTA vizsla kölykök eladók.
Tel. 0744-132-511. (12/4252-I)

LAKÁS

ELADó lakás Nyárádszeredában
rendezett iratokkal. Tel. 0756-630249. (1/4105-I)

VÁSÁROLNÉK magánházat, esetleg
3 szobás tömbházlakást Marosvásárhelyen. Tel. 0755-022-719. (8/4152-I)

ÉLETJÁRADÉKKAL lakást vásárolnék. Tel. 0746-271-498. (8/4152-I)

ELADó központi fűtéses ház, 1368 m2
telek, szőlőprés, daráló, kalapácsmalom, hegesztőkészülék, főzőkályha,
régi bútor Iklandon, a 69. szám alatt.
Tel. 0365/433-428. (17/4209-I)

ELADó négyszobás ház Szentgerice
központjában, aszfaltúttal a kapuig,
sok gazdasági épülettel, gazdálkodásra kiváló feltételekkel. Szükség
esetén eladunk öt hektár szántóföldet
és 72 ár gyümölcsöst. Irányár: 35.000
euró. Tel. 0740-808-298. (5/4221-I)

ELADó családi ház, 60 éves
téglaépület, 3 szoba, konyha, gazdasági
épület, 5 ár kert a Marosvásárhely–
Görgény–Régen útkereszteződésnél.
Irányár: 52.000 euró. Tel. 0749-292548. (7/4224-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.
KOLOzSVÁRON, a Monostori negyedben lakás kiadó. Tel. 0741-050-428.
(6/4223)
ELADó udvaros lakás: 3 szoba, fürdőszoba, konyha, kamra és 22 m2-es
előszoba (hall), egyedül az udvaron.
Tel. 0744-760-062, 10-17 óra között.
(8/4225-I)

ELADó I. osztályú, II. emeleti, 2 szobás tömbházlakás az orvosi egyetem
közelében. Ára: 56.000 euró. Tel.
0771-496-510. (10/4227-I)

ELADó a Săvineşti negyedben 3
szobás, felújított tömbházlakás terasszal és pincével. Tel. 0749-065165. (9/4249-I)

KIADó 2 szobás, I. emeleti tömbházlakás a főtéren nem dohányzónak (átjárós szobák), ideális egy párnak
vagy két leánynak. Bére: 270 euró +
garancia.
Tel.
0742-132-058.
(15/4256-I)

ELADó 2 szobás, 39 m2-es, IV/IV.
emeleti, teljesen felszerelt tömbházlakás a November 7. negyedben, a
Constructorilor sétányon. Ára: 49.500
euró. Tel. 0724-041-440. (3/4243-I)
KIADó két egyetemista lány részére
kétszobás tömbházlakás az orvosi
egyetem közelében. Tel. 0742-523072. (5/4244-I)

KIADó szoba diáklánynak a Tudor
negyedben. Tel. 0774-622-678.
(4/4243-I)

KIADó hosszú távra 3 szobás, bútorozott tömbházlakás a Kövesdombon.
Tel. 0741-123-181. (23/4266-I)

KIADó központi, 4 szobás, földszinti
lakás igényesnek. Tel. 0740-279-793.
(18/4260)

MINDENFÉLE

KANYARó GYÖRGY TALÁLKOZÓT
SZERVEZ AZ IRA VOLT DOLGOZÓI
számára 2019. szeptember 14-én de. 10
órai kezdettel a kövesdombi Darina
étteremben. Találkozó de. 10 órakor a
kövesdombi Darina vendéglő előtt. Tel.
0749-838-158. (7/4198)
KÉSzÍTüNK, szerelünk: külső műanyag redőnyöket, szalagfüggönyöket, harmonikaajtókat. Tel. 0265/218321, 0744-121-714, 0766-214-586.
(14/4255–I)
FUVART, bútorhordást vállalunk
személyzettel, külföldre is. Tel. 0749543-104. (7/3460-I)

BEINDULT
a
nyárádszeredai
gyümölcsprés. Szeretettel várjuk! Tel.
0740-310-168. (16/4123-I)

18 NÉPÚJSÁG ____________________________________________ KÖZLEMÉNY –HIRDETÉS
FOCIKEDVELŐK FIGYELMÉBE!
A NYÁRÁDSZEREDAI SPORTKLUB szeretettel várja edzéseire
a 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 és 2014-ben született, focizni szerető gyerekeket.
Szeptembertől a Nyárádremete – Ákosfalva útvonalon biztosítjuk
a gyerekek edzésre szállítását a klub autóival.
Bővebb felvilágosítást a 0770-953-641-es telefonszámon kaphatnak az érdeklődők.
Az edzői stáb. (63942-I)

ÉPÍTŐCÉG 15%-os kedvezménnyel
vállal háztetőkészítést, tetőfedést
Lindab cserépből, tetőszigetelést,
cserép-forgatást, külső és belső
munkálatokat, javítást, kerítés- és
kapukészítést, bontást is. Tel. 0747634-747.
(25/4026-I)

VÁLLALUNK
bádogosmunkát,
tetőkészítést, ácsmunkát, bármilyen
javítást. Tel. 0757-831-459. (2/3860)

FÉRFI MUNKATÁRSAT KERESüNK
425–600 €
Nyitott vagy egy új kihívásra?
Fiatal és tapasztalatlan, ám hajlandó vagy itthon dolgozni?
Eleged van már a távollétből, és közelebb akarsz kerülni családodhoz,
szeretteidhez?
FÉRFI MUNKATÁRSAT KERESüNK A SZÓDAVíZTÖLTŐ RÉSZLEGRE
Olyan személyekre van szükségünk, akik hajlandók rutinmunkát végezni.
Követelmények:
– középfokú tanulmányok
– egészségügyi előírásoknak megfelelő személy
– rugalmas munkaprogram (két műszak) vállalása
– diszkréció, felelősségvállalás, csapatmunkára való hajlandóság,
szakmaiság, becsületesség, hatékonyság;
– tiszta előéletű, nem alkoholfüggő személy.
Előnyt jelent:
– nem dohányzó
– 35 év alatti személy
– állandó lakhely Maroskeresztúr vagy környéke.
Nem szükséges tapasztalat.
A betanítás nagyon rövid idő alatt történik.
Vonzó bérezési feltételek/hónap+kajabonok.
Abban az esetben, ha alkalmasnak érzed magad erre a munkára, hozd el
személyesen az önéletrajzodat cégünk székhelyére hétfőtől péntekig 8 órakor
vagy e-mailen is elküldheted.
Az önéletrajzok begyűjtése után csak a kiválasztott személyeket értesítjük.
Kapcsolattartó: Kozma István
Cím: Maroskeresztúr (Cristeşti), Maros megye, Cooperativei u. 498. szám.
Tel.: 004-0265-326-586, 004-0740-054-624
E-mail: office@sifon.ro (21511-I)

VÁLLALUNK: tetőjavítást, csatornajavítást, bármilyen szigetelést, festést,
vakolást stb. Tel. 0724-609-419. (8/3957)

VÁLLALUNK: tetőjavítást, tetőkészítést,
csatornajavítást,
festést,
vakolást,
szigetelést, tetőszigetelést, teraszjavítást.
Tel. 0759-467-356. (7/3956)
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KORREPETÁLÁST vállalok angol
nyelvből. Tel. 0726-550-212. (6/4161-I)

VÁLLALUNK: tetőjavítást, tetőfedést,
csatornajavítást,
csatornakészítést,
bádogosmunkát. Tel. 0749-798-244.
(9/3958)

DADUST keresek hétéves kislány
felügyeletére a Tudor negyedbe. Tel.
0774-614-021. (5/4196)
TETŐFEDŐ KFT. Baja van a tetővel?
Ázik be a háza? Minőségi munkát
szeretne? Ha minőségi munkát szeretne, akkor válasszon minket! Cégünk garanciás munkát vállal. Tel.:
0742-344-119. (1/4126-I)

VÁLLALUNK tetőkészítést cserépből
és lemezből, famunkát stb. Tel. 0745680-818. (2/4086-I)

A MAROS MEGYEI POSTAHIVATAL alkalmaz személyzetet Nyárádkarácsonba és
Havadtőre. Bővebb információ a 0265/224-300-as telefonszámon vagy a
www.posta-romana.ro weboldalon a Cariere címszónál. (sz.-I)
TRÉNER/KÉPZŐ (FORMATOR) akkreditált képzés indul Marosvásárhelyen.
Ajánljuk mindazoknak, akik egyetemi végzettséggel rendelkeznek és a
felnőttképzés területén tevékenykednek vagy szeretnének tevékenykedni.
Jelentkezni lehet szeptember 27-ig hétköznaponként a 0732-830-147-es
telefonszámon vagy az erika.nyulas@caritas-ab.ro e-mail-címen. (sz.-I)

ZARÁNDOKLATOK:

Október 7–12. – Medjugorje (a szervita nővérek lelki vezetésével)
Október 8–12. – Fatima és környéke, Lisszabon (ft. Hajlák Attila-István vezetésével)
Jelentkezni és érdeklődni a 0742-698-166-os telefonszámon lehet. (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)

LÉPCSŐHÁzFESTÉST
0746-854-850. (1/4190)

vállalok.

VÁLLALOK: tetőkészítést, tetőjavítást,
cserépforgatást,
festést,
vakolást,
meszelést, kerítéskészítést, bármilyen
munkát. Tel. 0740-651-354. (1/3900)
KERESüNK gondozónőt idős néni
mellé. Tel. 0755-479-848. (10/4202-I)

SÍRKERETEK, kripták csiszolását,
tisztítását (mosását) vállalom. Tel.
0748-335-356. (1/4240-I)

VÁLLALUNK bármilyen tetőjavítást,
ácsmunkát, fémcserép- és kerámiacserép-szerelést. Minőségi munkát
végzünk, garanciát vállalunk. Nemcsak ígérünk, hanem meg is valósítjuk! Tel. 0748-814-474. (11/4251-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Szomorú szívvel emlékezem
drága testvéremre, a mezőbergenyei
születésű
BÉRES
JOLÁNKÁRA szül. Bodó halálának első évfordulóján. Emlékét
őrzi testvére, Piri és családja.
(16/4076-I)

A múltba visszanézve valami fáj,
valakit keresünk, aki nincs már.
Csak az idő múlik, feledni nem
lehet, szívünkben örök a fájdalom
és a szeretet. De ő nekünk sosem
lesz halott, mert a jók örökké
élnek,
mint
a
csillagok.
Szomorú szívvel emlékezünk a
szentgericei születésű TOR
GYULA vásárhelyi lakosra halálának 3. évfordulóján. Emlékét
őrzi szerető felesége, fia, menye,
bánatos leánya, veje, három unokája és a hat dédunoka. (3/4175)

LUCIAN BLAGA EGYETEM – NAGYSZEBEN

FELVÉTELI 2019

Távoktatás és csökkentett látogatású oktatás

Távoktatási és csökkentett látogatású oktatási tanszék
550024 Nagyszeben, Victoriei sugárút 10. sz. Tel. 0269/250-432; titkársági program: hétfő–péntek 9–15 óra között
Karok

Oktatási forma/
Helyek száma

Terület/Szak

Gazdaságtudományi Kar
(3 év)

Üzletigazgatás / Turizmus, kereskedelmi és szolgáltatói gazdaság (akkreditált)

TO / 125 hely

Menedzsment / Menedzsment (akkreditált)

TO / 100 hely

Könyvelés / Könyvelés és számviteli informatika (akkreditált)

TO / 100 hely

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

Mérnöki Kar
(4 év)

Társadalomtudományi Kar
(3 év)

Jogi Kar

TO / 50 hely

Élelmiszeripari mérnöki / Élelmiszeripari mérnök (akkreditált)

TO / 50 hely

Jog / Jog (4 év) (akkreditált)

TO / 120 hely

Igazgatástudomány / Közigazgatás (3 év) (akkreditált)

Mérnöki és menedzsment / Gazdasági mérnök mechanika szakterületen (akkreditált)
Bányászat, kőolaj- és gázkitermelés / Szénhidrogének szállítása, raktározása és elosztása
(engedélyezett)
Neveléstudomány / Az óvodai, általános iskolai oktatás pedagógiája (ideiglenesen engedélyezett)

Üzletigazgatás / Turizmus, kereskedelmi és szolgáltatói gazdaság (akkreditált) B2

CSLO / 40 hely

Könyvelés / Könyvelés-számvitel és audit (akkreditált) B8

CSLO / 50 hely

Üzletigazgatás / Cégmarketing, menedzsmentstratégiák és politikák (akkreditált) B4
Jog / Magánjog (Drept judiciar privat) (akkreditált) – egy év

Igazgatástudomány / Európai közigazgatás – két év (akkreditált)

Beiratkozni a marosvásárhelyi kihelyezett központban:
Unirea Főgimnázium
Mihai Viteazul utca 17. szám
Tel.: 0265-214-489.

Felvételi

érettségi átlag – 100%

TO / 100 hely

Mezőgazdaság / Hegyvidéki mezőgazdaság (akkreditált)

Magiszteri tanulmányok

Gazdaságtudományi Kar
(2 év)

TO / 125 hely

Marketing / Marketing (engedélyezett)

CSLO / 40 hely
CSLO / 25 hely
CSLO / 50 hely

TO / 75 hely

TO / 75 hely
CSLO / 60 hely
TO / 75 hely

Tel.

Tandíj

2900 lej/ év
2900 lej/ év
2900 lej/ év
2900 lej/ év
2900 lej/ év

érettségi átlag – 100%
érettségi átlag – 100%
érettségi átlag – 100%

2600 lej/ év
3000 lej/ év
3000 lej/ év
2900 lej/ év
3480 lej/ év
3480 lej/ év

érettségi átlag – 60%
2800 lej/ év
rácsteszt – 40%
* TO – távoktatás; CSLO – csökkentett látogatású oktatás

Felvételi:
– licencvizsgaátlag – 75%
– írásbeli vizsgajegy – 25%

Felvételi:
– licencvizsgaátlag – 100%
– beszélgetés (megfelel/nem felel meg)

3400 lej/ év
3400 lej/ év
3400 lej/ év
3000 lej/ év
3000 lej/ év

dep.didu@ulbsibiu.ro
http://didu.ulbsibiu.ro
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Nyolcadszor búcsúznak tőlünk a
sárgult falevelek. Viszi őket
messzire az őszi szél. Visszatérnek mindannyian egy boldog élet
tavaszán. Vigasztalnak minket
minden ősz sötét bánatáért. Családunknak fájó az ősz, az örök eltávozás.
Elment a vissza nem térő úton a
drága gyermek, testvér, rokon, jó
barát,
ifj.
BIRTON
ÁRPÁD.
Emlékének útját nem mossák le
szeretteink forró könnyei. Fiatal
életének emléke velünk marad. Itt
vagy most is egy csendes székely falu sírhantja alatt. zöld fű,
színes virág, őszi, sárga falevél,
emlék, örök szeretet marad,
marad… (4/4195-I)

Ma lenne 70 éves a marosbogáti
születésű néhai SzABó JÁNOS
GÉzA volt vármezői lakos, aki
három hónappal ezelőtt hirtelen
eltávozott közülünk. Emlékét kegyelettel őrzik szerettei. (2/4231-I)

Szomorú szívvel emlékezünk a
nyárádköszvényesi születésű id.
SIMONFI BÉLÁRA halálának 5.
évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! Szerettei. (3/4233)

Soha nem feledünk, mindig velünk maradsz.
Halálod, míg élünk, fájó emlék
marad.
Szívünkben mély fájdalommal
emlékezünk szeptember 8-án a
drága jó édesanyámra és nagymamánkra, LÁSzLó MARGITRA
szül. Bereczki halálának első évfordulóján.
Nagyon hiányzol, hisz szíved
nemes és kezed dolgos volt, számunkra pótolhatatlan maradsz.
Kérjük a Jóistent, adjon neked
csendes és békés nyugodalmat.
Szép emléked szívünkben örökké
megmarad. Szerető lányod, Júlia,
unokáid:
Virág
és
Sanci.
(19/4261-I)

Fájó szívvel és soha el nem múló
szeretettel emlékezünk szeptember 8-án a drága jó legkisebbik
testvérünkre, a jobbágytelki születésű LÁSzLó MARGITRA szül.
Bereczki halálának első évfordulóján.
Csak az idő múlik, feledni nem tudunk, szívünkben őrizzük drága
szép emlékedet. Kérjük a Jóistent, adjon békés és csendes
nyugodalmat neked. Szerető testvéreid: Katica, Ibi, Sanyi, Rózsika
és családjuk. (49/4261-I)

Fájdalommal
emlékezünk
HOCHBAUER MAGDÁRA halálának 8. évfordulóján. Akik ismerték, gondoljanak rá szeretettel.
Nyugodj békében! Szerettei.
(8/4248-I)

Kegyelettel, fájdalommal emlékezünk és emlékeztetünk szeptember
8-án
NAGY
ÁRPÁD
LÁSzLóRA halálának hetedik évfordulóján. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! Szerettei.
(16/4258-I)

ELHALÁLOZÁS
Fájó szívvel tudatjuk, hogy a
szászrégeni nyugalmazott matematikatanárnő,
MÁTHÉ MÁRTA
sokak szeretett Márta nénije,
hosszú, céltudatos, de önzetlen
életútját befejezve, szeptember
4-én visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetése szeptember 7-én,
szombaton du. 4 órától lesz a
szászrégeni római katolikus temetőben. Emlékét kegyelettel
őrizzük szívünkben.
A gyászoló család. (sz.-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

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

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

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

ALKALMAZOK AUTÓMOSÓKAT és VULKANIZÁLÓKAT. Szállást is ajánlok. Fizetés: 2000-2500
lej. Tel. 0742-686-459. (14/3881-I)

Egy váratlan percben az élet véget
ért,
Mint a rózsát a szél, a halál úgy tépte
szét.
Bármilyen csodás is az élet, pótolni
nem tud soha senki téged.
Nem múlhat el nap, hogy ne gondolnánk rád.
Hiányzol közülünk, és ez nagyon fáj.
Örök hiányát érezve, szeretetét és
emlékét szívünkbe zárva emlékezünk ÁBRAHÁM ISTVÁNRA halálának 5. évfordulóján.
Bánatos felesége, Erzsi, lányai: Emese, Csilla és Tímea, unokái: Hunorka és zsófia. (22/4265-I)

Megrendülten vettünk tudomást
a drága, szeretett

MÁTHÉ MÁRTA

matematikatanárnő

Az IMPERIAL WET csíkszeredai cég C+E kategóriás jogosítvánnyal rendelkező GÉPKOCSIVEZETŐKET alkalmaz Németország területén való fuvarozásra, kedvező fizetéssel, Euro 6 kamionokkal. Bővebb
információ a 0740-699-527-es telefonszámon. (63941-I)

A TRIPLAST KFT. alkalmaz GÉPKEZELŐKET (operatori utilaj rotoformare). Ajánlunk szakmai képzést,
vonzó bérezési csomagot és előléptetési lehetőséget. Az önéletrajzokat a Dózsa György utca 197. szám
alatt, a cég titkárságán lehet benyújtani vagy e-mailben a hr@triplast.ro címre elküldeni. További információ
a 0742-147-043-as telefonszámon. (63928-I)

KISBÚTORT és FAJÁTÉKOT GYÁRTÓ KISÜZEM Ákosfalván GÉPHÁZI ASZTALOSOKAT, CNCGÉPKEZELŐT, CSISZOLÓSZEMÉLYZETET alkalmaz. Korrekt bérezést és a szállítási költségek fedezését biztosítjuk. Tel. 0726-703-123. (21512-I)
ALKALMAZOK MEZŐGÉPÉSZT (TRAKTORISTÁT). Tel. 0743-142-012, 0745-147-756. (3/4194)

A PEG PEREGO CÉG alkalmaz VARRÓNŐKET és SZAKKÉPZETLEN MUNKÁSOKAT konfekciógyártásra. Érdeklődni lehet a cég székhelyén, a Bodoni utca 68. C1-C4. szám alatt. (6400)

MAROSVÁSÁRHELYI KFT. alkalmaz AUTÓFESTŐT és BÁDOGOST. Tel. 0742-792-524, 0744-427650. (8/4136-I)

HENI MED CENTER – Ingyenes orvosi kivizsgálás küldőpapírral: reumatológia (gerincfájás, térd-,
váll- és csípőpanaszok); belgyógyászat. Kedvezményes árak: bőrgyógyászat; neurológia; ultrahangos kivizsgálás; allergológia; immunológia; doppleres ultrahangvizsgálat. Tel.: 0770-310-944. Cím: Pr. Dr. Ghe.
Marinescu u. 47/3. szám (November 7.). (17/4124-I)
A TORDAI CÉG alkalmaz hús- és hentesáruüzletébe ELADÓNŐT. Tel. 0744-681-130. (21531-I)
A TORDAI VÁGÓHÍD alkalmaz MÉSZÁROST és CSONTOLÓT. Tel. 0744-644-026. (21531-I)
ALKALMAZUNK ÁLLATGONDOZÓT teljes ellátással. Tel. 0744-624-809. (21531-I)

A TORDAI VÁGÓHÍD alkalmaz a belesműhelybe SZEMÉLYZETET. Tel. 0744-644-026. (21531-I)

haláláról.

Minden évben vele emlékeztünk

az érettségi találkozóinkon. Ő

adott továbbra is erőt, kitartást,
szeretetet nekünk. Nagyon fogsz
hiányozni, Márta néni!

Az 1963-ban Szászrégenben

végzett XI. A osztály diákjai.
(1/4240-I)

A Régeni 2-es Számú Középis-

kola 1956-57-es tanévben végzett

X. B osztályának volt diákjai

megrendülten búcsúznak nagyra
becsült osztályfőnöküktől,
MÁTHÉ MÁRTA
tanárnőtől.

ALKALMAZUNK tapasztalt vagy kezdő VARRÓNŐKET Lasch és lineáris varrógépekre, hosszú időszakra. Jó munkakörülményeket ajánlunk. Glover Prodexim Kft. Tel. 0265/211-288, 0744-572-822, 0744500-605. (63954-I)

A MUREŞ MEX RT. a nyárádtői ipari parkba alkalmaz MUNKÁSOKAT és CSOMAGKEZELŐKET FAIPARBA, 1800 lej nettó bértől + 15 lejes étkezési jegy/munkanap. Munkaidő: hétfőtől péntekig 7-15.30
óra. Ingyenes szállítás Marosvásárhelyről. Az önéletrajzokat a mihai.molnar@mobexpert.ro e-mail-címre
várjuk. Érdeklődni a 0727-333-194-es telefonszámon. (63963-I)

(20/4262-I)

„valaki jár a fák hegyén

ki gyújtja s oltja csillagod

csak az nem fél kit a remény

már végképp magára hagyott”

(Kányádi Sándor)

Fájdalommal, megtört szívvel, de

Isten akaratában megnyugodva

tudatjuk, hogy a drága jó édes-

apa, nagyapa, dédnagyapa, test-

vér, rokon, jó barát, szomszéd és

ismerős,

KOVÁCS MózES

nyugalmazott agrármérnök

életének 90., özvegységének 30.

évében, 2019. szeptember else-

jén, türelemmel viselt betegség
után csendesen elhunyt. Egész
életét a család iránti szeretet, a

becsületes munka, példamutatás

és a szülőföld iránti elkötelezettség jellemezte. Drága halottunk

földi maradványait 2019. szeptember 10-én, kedden 14 órakor

MUNKATÁRSAKAT (NYUGDÍJASOKAT IS) alkalmazunk a nyárádszeredai GYÜMÖLCSPRÉSHEZ.
Tel. 0740-310-168. (11/4214-I)

formátus egyház szertartása sze-

VARRODA alkalmaz VARRÓNŐKET és otthon dolgozó VARRÓNŐKET. Tel. 0742-298-872. (21523-I)

családi sírkertbe. Részvétnyilvá-

KFT. RAKTÁRI MUNKÁST alkalmaz. Tel. 0721-458-860. (64020)

FELSZOLGÁLÓT és SEGÉDET keresünk teljes vagy részmunkaidőre családias kis PANZIÓBA. Tapasztalat nem szükséges. Tel. 0744-624-976. (21538-I)

ÉJSZAKAI RECEPCIÓS SZOLGÁLATRA keressük azt a FIATAL, DINAMIKUS SZEMÉLYT, aki
tanulni és fejlődni szeretne ebben a szakmában. Tel. 0744-624-976. (21538-I)
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helyezzük örök nyugalomra a rerint, a szovátai ravatalozóból, a

nítás a temetés előtt egy órával.
Emlékét

szívünkben

Nyugodjon békében!

őrizzük.

A gyászoló család. (7/4247-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, nevelőapa, nagytata, após, unokatestvér, rokon,
jó szomszéd, barát,
DARóCzI JÁNOS
(Herci)
türelemmel viselt betegség után,
életének 82. évében, 2019. szeptember 1-jén megpihent. Temetése
szeptember
7-én,
szombaton 14 órakor lesz az udvarfalvi református temetőben.
Búcsúznak
tőle
szerettei.
(11/4228-I)
Fájó szívvel tudatjuk, hogy
CSIKI DÁVID
az ernyei kollektív gazdaság
nyugalmazott főkönyvelője
életének 82. évében, 2019. augusztus 2-án, örökre megpihent
Miskolcon. Utolsó útjára szeptember 6-án, pénteken du. 2 órakor kísérjük a marosvásárhelyi
református temetőben, katolikus
szertartás szerint. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
A gyászoló család. (12/4204-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Megrendülten vettük tudomásul szeretett matektanárnőnk,
MÁTHÉ MÁRTA halálhírét.
Együttérzünk szerettei gyászában. Az 1962-ben végzett
régeni középiskolás tanítványai. (2/4241-I)
Őszinte részvétünket, együttérzésünket fejezzük ki Kerezsi
Csabának és családjának a
szeretett ÉDESANYA elvesztése miatt. Nyugodjon békében! A Mobilis Kft. munkaközössége. (3/4242-I)
Őszinte
részvétünket
és
együttérzésünket fejezzük ki
Papp Lajos-Attila gyógyszerész kollégánknak szeretett
ÉDESAPJA elhunyta alkalmából. A MOGYE Gyógyszerészeti Kémia Tanszékének
munkaközössége. (10/4250-I)
Őszinte együttérzésünket fejezzük ki Papp Lajos-Attila tanársegéd
kollégánknak
ÉDESAPJA elvesztése okozta
fájdalmában. A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem Gyógyszerészeti
Karának
oktatói.
(10/4250-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.

A Coral Impex Kft. és a Szászrégeni
Polgármesteri Hivatal közli,

hogy a 2019. szeptember 9–16. közötti időszakban
rágcsáló- és rovarirtásra kerül sor Szászrégen területén. Az
időszak az időjárási körülmények függvényében még
változhat.
A rovarirtó vegyszerek aktív összetevői deltametrin,
cipermetrin és bacillus thuringiensis, a rágcsálóirtó
vegyszerek aktív alkotóeleme pedig a brodifacoum és/vagy a
bromodialon. Mindegyik felhasznált termék rendelkezik az
Egészségügyi Minisztérium engedélyével, veszélyességi
fokuk ártalmas (Xn) és irritáló (Xi) minősítésű.
Felkérjük a lakosokat, hogy tegyenek óvintézkedéseket
elsősorban a gyerekek, idős személyek és háziállatok
védelmében, hogy azok ne kerüljenek a vegyszerszóró
berendezések közvetlen hatósugarába.
Felkérjük, vigyázzanak a gyerekekre és a háziállatokra, hogy
ne kerüljenek érintkezésbe a rágcsálóirtó vegyszerekkel.
Amennyiben ez mégis megtörténik, azonnal forduljanak a
sürgősségi kórházhoz (ellenszer a K-vitamin).

Bővebb felvilágosítás a 0264-595-606-os
telefonszámon.

