2021. július 16., péntek
LXXIII. évfolyam
160. (20836.) sz.
Ára: 3 lej
(előfizetőknek 1,43 lej)

Halvédelmi bírság a szabályszegőknek

Sokba kerülhet a gátaknál pecázni
Ikerház tetőzete
gyúlt ki
a belvárosban

Július 14-én, szerdán 11.50 óra körül
Marosvásárhelyen a Mihai Eminescu
utcába, egy duplex lakóház oltásához
riasztották a marosvásárhelyi tűzoltóalakulatot.
A tüzet időben eloltották a tűzoltók, és
sikerült megakadályozni a lángok átterjedését az egész épületre, valamint
a szomszédos ingatlanokra.

____________2.
Nyárádszereda:
megérte kitartani
a címerterv mellett
A horgásztilalom megszűnésével egyidejűleg benépesült a
folyóvizek és természetes tavak partja. Azok, akik csendre,
nyugalomra, a forró nyári hőségben a természet és a víz közelébe vágynak, újra élhetnek szenvedélyüknek. 2008-tól érvényben
van
egy
sürgősségi
halgazdálkodási
kormányrendelet, amelynek betartására a hatóságok eddig
nem fektettek hangsúlyt, idéntől azonban bírságolnak.

Szer Pálosy Piroska

Fotó: Vajda György

Ezért sem árt az érintetteknek tanulmányozni, hogy mi számít kihágásnak, miért bírságolhatnak és mekkora összegért, mivel az időközben
módosított kormányrendeletek nyomán igencsak sokba kerülhet a zavarosban halászni. Tavaly a Maros megyei horgászegyesületnek hozzávetőleg 10.000 fizető tagja volt, ugyanennyi horgászengedélyt váltottak ki,
így szép számmal élhettek vízparti szenvedélyüknek, idén is hasonló
nagyságrendű tagsággal lehet számolni. A vízügyi létesítmények: gátak,
zsilipek, szivattyúállomások jó haltartó helynek bizonyulnak ugyan,
(Folytatás a 4. oldalon)

Szerdai ülésén a kormány jóváhagyta
a Nyárádszereda címerét előterjesztő
határozattervezetet. Ezzel már tucatnyira emelkedett azon, többségében
magyarlakta közigazgatási egységek
száma, amelyeknek felterjesztett címertervét az utóbbi fél évben elfogadta a kormány.

____________4.

EU-konform álmok

Benedek István

Egy friss felmérés szerint, amelyet azoknak az európai államoknak a lakosai körében készítettek, melyek még nem vezették be a
közös európai fizetőeszközt, mi szeretjük a legjobban az eurót. Az
euró viszont nem szeret minket, és ez a viszony a közeljövőben nem
fog sokat változni.
Ahogy a dolgok itt haladnak, még évekig nem kerülhet komolyan
szóba szép hazánknak az euróövezethez való csatlakozása, mert a
felvételi kritériumok teljesítésétől egyre távolodunk az utóbbi időben,
és ami rosszabb, ennek a lejtőnek az alja még nem látszik a sötétben.
Ahhoz, hogy komolyan megfontolják az eurózónába való felvételünket, négy feltételt kéne teljesíteni. Ezekből a két fontosabb, hogy a
GDP-arányos államháztartási deficitet évi 3% alá kellene csökkenteni, és az államadósságnak a bruttó nemzeti össztermék 60%-a alatt
kellene maradnia. Noha a kormány tervei szerint a deficitcélt jövőre
már el kéne érjük, ha a jelenlegi iramban adósodik tovább az ország,
a második említett kritériumnak hamarosan harangoznak. Ez még
önmagában nem lenne világvége, mert az euróklubba elvileg bevehetnek adósokat is. De csak olyanokat, akik stabilan tudják csökkenteni az adóssághalmazukat. A mi esetünkben ez csak úgy látszik
teljesíthetőnek, ha alaposan összehúzzák odafent a nadrágszíjat,
amit itt egy kormány sem fog önként felvállalni, mert ha lemond a
haverok és kliensek zsebeinek töméséről, azzal egyben önként
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
5 óra 45 perckor,
lenyugszik
21 óra 11 perckor.
Az év 197. napja,
hátravan 168 nap.

IDŐJÁRÁS

Ma VALTER,
holnap ENDRE és ELEK
napja.
ENDRE: több német név rövidülése lehet, vagy a szláv Andrej módosulata.
ELEK: Elek ismeretlen eredetű régi magyar személynévből, a Velekből rövidült.

Részben napos
Hőmérséklet:
max. 33 0C
min. 18 0C

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2021. július 15.

1 EUR

1 USD

100 HUF

1 g ARANY

4,9277

4,1607

1,3725

245,1423

Gyakori a túlhevülés és rövidzárlat okozta tűzeset

Ikerház tetőzete gyúlt ki a belvárosban

Július 14-én, szerdán 11.50 óra körül Marosvásárhelyen a Mihai Eminescu utcába, egy duplex
lakóház oltásához riasztották a marosvásárhelyi
tűzoltóalakulatot.

Egy ikerház tetőzete égett hozzávetőleg 100 négyzetméteren. A tüzet időben eloltották a tűzoltók, és sikerült megakadályozni a lángok átterjedését az egész épületre,
valamint a szomszédos ingatlanokra. A szomszéd épületben egy kereskedelmi szolgáltató működik, a tűzoltók érkezése előtt az ott tartózkodó 13 személy elhagyta az
épületet. Személyi sérülés nem történt, a tüzet valószínűleg
rövidzárlat okozta – tájékoztatott a Maros Megyei Horea
Katasztrófavédelmi Felügyelőség sajtóosztálya.

Traktorutánfutó semmisült meg
Szentpálon

Ugyancsak szerdán 20.10 óra körül Szentpálon, a kerelői
úton egy szalmabálákkal megrakott utánfutó gyulladt ki,
az oltáshoz a marosvásárhelyi tűzoltókat hívták ki. 17 szalmabála volt a rakomány, ami teljes mértékben megsemmisült a tűzben. A tűzoltók megérkezéséig a tulajdonosnak
sikerült a traktort lekapcsolni az utánfutóról, így azt nem
érték a lángok. A tűz feltételezett oka az utánfutó kerekeinek a súrlódása; felforrósodtak és kigyulladtak, a tűzben
pedig megsemmisült a rakomány, illetve az utánfutó.
(pálosy)

A csütörtöki lottóhúzás nyerőszámai

4, 7, 38, 3, 24 + 12

16, 23, 5, 12, 26, 32
8, 9, 28, 36, 23, 47

NOROC PLUS: 0 1 8 6 9 8

SUPER NOROC: 4 2 8 5 3 1
NOROC: 8 7 1 2 6 7 1

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 9-14 óra
között, szombat – vasárnap zárva.

Tel. 0742-828-647

Megyei hírek

Módosult a Mircea Birău uszoda
programja

Mivel az elmúlt időben visszaesett a látogatók száma, főként hétvégenként, a marosvásárhelyi Mircea Birău
uszoda programja a következőképpen módosul: július 30ig hétfőtől péntekig 6–14 óra között zárva, 14–18 óra között kizárólag sportedzések és úszásoktatás lesz az
uszodában, 18–22 óra között pedig a nagyközönséget fogadja a létesítmény. Szombaton és vasárnap zárva. Belépés továbbra is előzetes időpontfoglalással, erre a
0734-560-937-es telefonszámon van lehetőség. A július
31. és szeptember 10. közötti időszakban a nyári szabadságok ideje és a medence, illetve a víz tisztítása miatt
bezár az uszoda.

Nyárádmente Fesztivál

Július 29. – augusztus 1. között ismét megtartják a Nyárádmente Fesztivált Nyárádszeredában. A rendezvény
programját a szervezők egyelőre nem hozták nyilvánosságra, azonban annyit közzétettek, hogy több népszerű
együttes lép fel, többek között a Bagossy Brothers Company, az Intim Torna Illegál, a gyergyószentmiklósi 4S
Street, a Kiss Kata Zenekara.

Népzene- és néptánctalálkozó

Első alkalommal szerveznek magyar népzene- és néptánctalálkozót Nagysármáson. A Járd ki lábam, járd ki most
című rendezvényen vasárnap, július 18-án a Samuil Micu
Elméleti Líceum udvarán négy meghívott együttes és a
helybeli tánccsoport, valamint Bíró Éva és Ábrám Tibor
népdalénekesek lépnek fel, továbbá énekel a helyi református kórus, és a helyi amatőr színjátszó csoport is szórakoztatja a közönséget.

Helyi termelők vására

Július 16-án, ma 8–19 óra között újra megtartják a helyi
termelők vásárát a marosvásárhelyi Petry Látványműhely
és Múzeum udvarán, a Rákóczi lépcső aljában lévő utcában. Az érdeklődők házi készítésű élelmiszerek, kézműves
termékek és piperecikkek gazdag választékából válogathatnak.

Kirándulás kiállításra

A szovátai Bernády Közművelődési Egylet kirándulást
szervez a Csíki Székely Múzeum Lányok, asszonyok Nagy
Imre művészetében című kiállításának megtekintésére július 25-én, vasárnap 8 órai indulással a (szovátai) kisállomástól. Jelentkezésre és további információk kérésére a
0726-916- 820 vagy a 0762-254-729-es telefonszámon,
személyesen a Kusztos Endre-emlékházban van lehetőség. Részvételi díj legtöbb 65 lej, ami tartalmazza az utazást, a csoportos, kedvezményes múzeumi belépőt.
Hírszerkesztő: Menyhárt Borbála

Kezdődik az 1. ligás labdarúgó-bajnokság –
az 1. forduló műsora

Forrás: Robert Pacurariu/Info Trafic Targu-Mures+Radare

Július 16., péntek:
Július 18., vasárnap:
* 18.30 óra: Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK – Academica
* 18.30 óra: Aradi UTA – Konstancai Farul
Clinceni
* 21.30 óra: Bukaresti Rapid – Chindia Târgovişte
* 21.30 óra: Kolozsvári CFR – Universitatea
Július 19., hétfő:
Craiova
* 20.30 óra: Bukaresti Dinamo – FC Voluntari
Július 17., szombat:
A mérkőzéseket a DigiSport, a Telekom Sport és a Look
* 18.30 óra: Medgyesi Gaz Metan – CS Mioveni
Sport/Plus közvetíti.
* 21.30 óra: CSU Craiova – Campionii FC Argeş
A Botosáni FC – Bukaresti FCSB meccset csütörtökön,
Piteşti
lapzárta után játszották.

Ügyes kezű nők

A Női Akadémia újra várja a Divers Egyesület Avram
Iancu (Rákóczi) utca 29. szám alatti székházának udvarán
hétfő délutánonkénti tevékenységére azokat a hölgyeket,
akik különböző kézműves-tevékenységek fortélyait szeretnék elsajátítani. Július 19-én, hétfőn 17.30 és 19.30 óra
között azokat a lányokat, asszonyokat várják (és az őket
kísérő gyerekeket), akiket érdekel az újrahasznosítás és a

dísztárgyak készítése. Papírpohárból spárgával készítenek
vázát, kulcstartót nemezelnek, de régebbi technikákkal is
használnak. A foglalkozást Lajos Anna kézműves vezeti.
A szervezők biztosítják a tevékenységhez szükséges hozzávalókat. Amennyiben esős/hideg idő lesz, a foglalkozást
beltérben tartják, ahol kötelező a maszkviselés. A szervezők a résztvevőktől 5 lej adományt elfogadnak, a pénzt a
tevékenységeken használt alapanyag beszerzésére fordítják.

Súlyos közúti baleset Fehéregyházán

Csütörtökön, július 15-én 13.40
órakor súlyos közúti baleset történt
Fehéregyháza külterületén, a Brassó
felé vezető E60-as úton, melyhez a
segesvári tűzoltókat és a SMURD
rohammentő szolgálatot riasztották.
Két személygépkocsi ütközött, a
balesetben három személy sérült
meg. Egy 58 éves férfit súlyos állapotban szállítottak a sürgősségi
ügyeletre, egy nő szintén megsérült,
egy másik férfit enyhébb sérülésekkel láttak el a baleset színhelyén. A
helyszínelés ideje alatt a forgalom
egy sávon zajlott. (szer)

Fotó: ISU
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Az EP petíciós bizottságában bírálták Vera Jourová
alelnököt a Minority SafePack elutasítása miatt

Kétszeri halasztás után az Európai Bizottság alelnöke, Verá
Jourová csütörtökön végre megjelent az Európai Parlament
petíciós bizottsága (PETI) előtt, hogy válaszoljon az európai
polgári kezdeményezések (EPK) helyzetéről szóló kérdésekre.
Felszólalásában az alelnök asszony kiemelte, hogy az End the
Cage Age állatvédelmi kezdeményezés esetében jogalkotást
javasolt, a Minority SafePack kapcsán pedig elmondta, tisztában van vele, hogy a Bizottság döntése nem kielégítő a szervezők számára. Elismételte, hogy az Európai Bizottság
véleménye szerint a kezdeményezés elindítása óta eltelt nyolc
évben számos előrelépés történt az európai kisebbségvédelem
terén, ezért döntött úgy a Bizottság, hogy nem szükséges jogalkotás, viszont ígéretet tett, hogy folyamatosan monitorozni
fogják az intézkedések megvalósulását.
Vincze Loránt, az RMDSZ EP-képviselője az európai polgári kezdeményezések parlamenti jelentéstevőjeként felszólalásában üdvözölte az első sikeres polgári kezdeményezést, de
cáfolta és hihetetlennek nevezte a Bizottság álláspontját a Minority SafePack ügyében. Az Európai Néppárt képviselőcsoportja nevében rámutatott: a Bizottság soha nem készített
kutatást az európai nyelvi és kulturális sokszínűségről, és semmilyen konkrét intézkedése nem volt ezen a téren. A Bizottság
válaszában felsorolt intézkedéseknek semmi köze a kezdeményezés javaslataihoz: a romastratégia, a rasszizmus és diszkrimináció elleni küzdelem célja nem a nemzeti és regionális
kisebbségek támogatása – emelte ki.

További példának az Európa Tanács által létrehozott, Grazban székelő Európai Modern Nyelvek Központját említette,
amelyet a Bizottság a nyelvi sokszínűség terén való együttműködés ideális intézményének tart, noha a Bizottságnak tudnia kellene, hogy a központ egyáltalán nem foglalkozik a
kisebbségi és regionális nyelvekkel, és az EU és az Európa
Tanács közti együttműködésnek jelenleg semmilyen formában
nem része a kisebbségi jogok.
Az RMDSZ-es EP-képviselő kérdésére, hogy mi határozza
meg a Bizottság döntését, és hogy a Bizottság szívéhez közel
álló témának kell-e lennie ahhoz, hogy pozitív döntés szülessen egy kezdeményezés esetében, Jourová asszony csak annyit
válaszolt, az európai kulturális hagyaték és a sokszínűség
közel áll a Bizottság szívéhez.
A FUEN elnöki tisztségét is betöltő Vincze Loránt arra is
kíváncsi volt, hogyan reagál Verá Jourová arra a felvetésre,
hogy a Bizottság tulajdonképpen válogat a kisebbségek közt:
míg egyesek esetében az alapvető értékekre és jogokra hivatkozva intézkedéseket javasol, addig a nemzeti kisebbségek
esetében a tagállami kompetenciával érvel, és folyamatosan
ignorálja őket, még diszkrimináció, el nem ismerés vagy a jogállamiság megsértése esetén is. Az alelnök azonban ebben az
esetben is csak a romastratégiáról és az Európa-szerte elharapózó antiszemitizmusról beszélt válaszában.
Az ülésen a liberális és a zöldfrakció képviselői szintén bírálták az EB döntését. (közlemény)

A gazdák és a fogyasztók nem lehetnek szenvedő alanyai
a zöldmegállapodás negatív következményeinek

Carmen Avram politikai nyilatkozata Brüsszelben

A jelentés fő következtetései, amelyeket Carmen Avram, az
Az Európai Parlament Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottsága (AGRI) július 13-án nagy több- S&D képviselője támogatott, a következők:
1. A metánkibocsátás csökkentésére irányuló ösztönzők foséggel jóváhagyta az AGRI véleményét a
metánkibocsátás csökkentésére irányuló uniós stra- kozásának szükségessége (például speciális, átfogó rendszerek
révén), valamint a szén-dioxid-levonási kezdeményezések
tégiáról.
Az S&D árnyék-jelentéstevőjeként Carmen Avram európai
parlamenti képviselő biztosítékokat kért az Európai Bizottság részéről, hogy az európai zöldmegállapodás céljainak elérése érdekében meghozandó intézkedések nem érintik
hátrányosan az európai gazdákat és fogyasztókat. Ezenkívül
elengedhetetlennek nevezte azt, hogy ezek az intézkedések
garantálják az európai állattenyésztési ágazat kiszámíthatóságát.
„Az állattartást nem szabad szigorúan a természeti erőforrások fogyasztójának tekinteni. Ez egyben a jó környezetbarát
gyakorlatok generátora, különösen Romániában, ahol az állattenyésztés biztosítja a biodiverzitást a közel 4 millió hektár állandó legelőn” – mondta.

pénzügyi támogatása a közös agrárpolitika és más finanszírozási források révén.
2. A gazdákat ne hibáztassák az elmúlt évtizedekhez hasonlóan az éghajlatváltozásért, és ismerjék el az agrár-élelmiszeripari
ágazatban elért haladás fontosságát a kibocsátások ellensúlyozásában és a talaj termékenységének helyreállításában.
3. Fontos, hogy az Európai Bizottság a legújabb technológiáknak megfelelően és a mezőgazdasági termelőkkel együttműködve készítsen és frissítsen egy listát a mezőgazdasági
szektor legjobb gyakorlatairól.
4. Az állattenyésztés területén elért tudományos eredmények elismerése, beleértve az állati étrendet is, azzal a látható
hatással, hogy csökkenti a metánkibocsátást az állatlétszám
csökkentése nélkül. Ez a termelés létfontosságú a vidéki közösségek megőrzése szempontjából, és a foglalkoztatások forrása lehet.

Tovább emelkedett a németországi áradások áldozatainak
száma, a hatóságok csütörtök délutáni adatai szerint legalább
42 ember halt meg a természeti katasztrófában.
A kedden kezdődött özönvízszerű esőzés miatt az ország
nyugati részén fekvő Rajna-vidék-Pfalz és Észak-Rajna-Vesztfália tartomány több térségében megáradtak a folyók és patakok, és alámostak utakat, elöntöttek udvarokat, pincéket,
házakat, helyenként egész településeket.
A Bonn közelében fekvő Schuldban az előzetes adatok szerint 18 ember halt meg az Ahr folyó áradása miatt, és megsemmisült számos lakóépület.
A medréből kilépő folyó a járás, Ahrweiler több más településén is pusztított. A katasztrófa a szomszédos Euskirchen
járást is sújtotta, ott legalább 15-en vesztették életüket.
Rheinbachban hárman haltak meg, Kölnben ketten, Solingenből és Unna járásból egy-egy halálesetet jelentettek csütörtökön. Szerdán két tűzoltó halt meg a térségben mentési
munkálatok közben.
A váratlanul és rendkívül gyorsan keletkezett áradások elleni védekezésben a tűzoltóság és a katasztrófavédelmi szervezet (THW) mintegy 15 ezer emberrel vesz részt. A hadsereg
(Bundeswehr) több mint háromszáz katonával és munkagépekkel segíti őket.
Különösen feszült a helyzet a Wupper folyó mentén, több
települést ki kellett üríteni, és a régió egyik legnagyobb városa,
Wuppertal egy része víz alá került. Rohamosan emelkedik a
Rajna, a Mosel és több kisebb nyugat-németországi folyó vízszintje is.
A hosszan tartó heves esőzés áramkimaradásokat, jelentős
károkat és közlekedési fennakadásokat is okozott. A Westnetz

hálózatüzemeltető társaság adatai szerint Észak-Rajna-Vesztfáliában és Rajna-vidék-Pfalzban legalább kétszázezren maradtak áram nélkül, mert vízbetörés vagy annak veszélye miatt
le kellett kapcsolni transzformátorállomásokat. Leverkusenben
egy kórházat teljesen ki kellett üríteni az áramellátás megszakadása miatt. A Deutsche Bahn vasúttársaság csütörtöki figyelmeztetése szerint érdemes egész Észak-Rajna-Vesztfáliát
elkerülni.
A szövetségi meteorológiai szolgálat (DWD) előrejelzése
szerint az időjárási helyzet várhatóan a hét végéig alig változik. Az ország nagy részén továbbra is számolni kell azzal,
hogy rövid idő alatt jelentős mennyiségű csapadék hullhat. A
szolgálat pincék és utcák elöntésére, patakok és folyók
magas vízállására, földcsuszamlásokra és helyenként villámcsapás okozta károkra figyelmeztette Észak-Rajna-Vesztfália, Rajna-vidék-Pfalz és Saar-vidék tartomány
lakosságát.
Az áradásokat a Bernd nevű ciklon okozta, amely Németország területének több mint 50 százalékát fedte be vastag felhőtakaróval. Országszerte több tucat településről számoltak
be elöntött pincékről, utcákról és földcsuszamlásokról.
A szövetségi meteorológiai szolgálat (DWD) előrejelzése
szerint az időjárás várhatóan a hét végéig alig változik. Az ország nagy részén továbbra is számolni kell azzal, hogy rövid
idő alatt jelentős mennyiségű csapadék hullhat. A meleg és
nedves levegőt szállító ciklon lassan mozog, tartósan Németország felett kering. Ez a heves esőzéssel járó stabil időjárási
helyzet meglehetősen ritka, az utóbbi 15 évben nem fordult
elő, és több szakértő szerint valószínűleg a globális éghajlatváltozásnak tulajdonítható. (MTI)

Mózes Edith

Legalább 42 áldozata van
a németországi áradásoknak

Ország – világ
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Katonai helikopter végzett
kényszerleszállást Bukarestben

Egy amerikai katonai helikopter kényszerleszállást
hajtott végre csütörtökön Bukarest belvárosában, az
egyik legnagyobb körforgalomban, az eset nem követelt áldozatokat. A kényszerleszállást végző Black
Hawk típusú helikopter kötelékben repült a város felett, ahol már napok óta gyakorlatoznak a román légierő július 20-ai ünnepére készülő légi járművek. Az
Egyesült Államok nagykövetségének közleménye
szerint a helikopterben ülő katonák sem sérültek
meg. Az ügyben a román katonai ügyészség indított
eljárást. A térségben megbénult a közlekedés, a repülés és a román légierő ünnepére meghirdetett légiparádét lefújták. (MTI)

Szabadlábra helyezték
a korrupcióért bebörtönzött
Liviu Dragneát

Jóváhagyta a korrupcióért 2019 májusában bebörtönzött Liviu Dragnea volt szociáldemokrata (PSD)
pártelnök feltételes szabadlábra helyezését csütörtökön a Giurgiu megyei törvényszék, a végzés jogerős. A politikust hivatali visszaélésre történő
felbujtásért halmazati büntetésként három és fél év
letöltendő szabadságvesztésre ítélte a legfelsőbb bíróság, mivel már volt egy korrupcióért kiszabott felfüggesztett börtönbüntetése. A Giurgiu megyei
törvényszék felülbírálta a bukaresti kerületi bíróság
alapfokú döntését, amely arra hivatkozva utasította
vissza a feltételes szabadlábra helyezést, hogy az
elítélt nem ismeri el bűnösségét, és koncepciós politikai per áldozatának tartja magát. (MTI)

Románia 100.000 adag Covid19
elleni vakcinát adományoz
Vietnámnak

Nguyen Xuan Phuc vietnámi államfővel folytatott
szerdán telefonbeszélgetést Klaus Iohannis államfő.
A vietnámi fél által kezdeményezett beszélgetés
során Iohannis közölte, hogy Románia százezer
Covid19 elleni vakcinát adományoz Vietnámnak.
„Románia elnöke megköszönte Vietnám szolidaritását, amelyet tavaly tanúsított, amikor orvosi felszereléseket adományozott hazánknak. Ennek kapcsán
Klaus Iohannis elnök bejelentette, hogy Románia
100.000 adag Covid19 elleni vakcinát adományoz
Vietnámnak” – közölte az elnöki hivatal. (Agerpres)

Belehalt sebesülésébe
a tíz nappal ezelőtt meglőtt
holland újságíró

Peter R. de Vries ismert holland bűnügyi újságíró,
akit a hónap elején egy célzott fegyveres támadás
során lőttek meg Amszterdam belvárosában, belehalt sérüléseibe – közölte a holland sajtó csütörtökön. Az újságírót a fején érte a súlyos sebesülés
július 6-án este. A 64 éves de Vries éppen távozott
egy televíziós stúdióból, ahol egy élő műsorban szerepelt. De Vries Hollandia egyik vezető bűnügyi tudósítójának számított, és rendszeresen részt vett
tanácsadói minőségben bűnügyi eljárásokban, illetve szakértőként és kommentátorként televíziós
műsorokban. Halála előtt egy nagyszabású büntetőeljárásban a koronatanú tanácsadójaként vett
részt. A per a szervezett bűnözéssel áll összefüggésben. A koronatanú korábbi védőjét 2019 szeptemberében agyonlőtték, szintén Amszterdam
utcáin. (MTI)

EU-konform álmok

(Folytatás az 1. oldalról)
lemond a hatalomról is. Az államháztartás rendbetétele
nélkül esélyünk nem lesz az eurózónába belépni, mert a
múlt évtized eleji görög hitelválság óta a nagyok szigorúan figyelnek a belépésre és a tagságra egyaránt érvényes feltételek betartására. Csak néha nem, mert volt
már példa rá, hogy a franciák vagy a németek sértették
meg a feltételrendszert, de abból nem lett probléma. A
nagyoknak olyat is elnéznek, amire a kisebbeknek gondolni is tilos, ez itt is ugyanúgy érvényes, mint bármilyen
közösségben.
De amúgy a nagyfiúk nem is siettetnék különösebben
az euróklubba való felvételünket. Gyakorlatilag a teljes
szolgáltatói szféra a nyugati multik kezében van, akik euróban számláznak, és már csak szinte észrevehetetlenül
apró árfolyamjátszmákkal is komolyan nyerhetnek egy
közel húszmilliós fogyasztói piacon. Szintén nagyon jó
ez így az euróban számoló nyugati munkaadóknak,
akik az alkalmazottjaikat gyenge és gyengülő lejben fizetik. Anélkül vágnak zsebre egy kalap pénzre rúgó hasznot, hogy a kisujjukat meg kéne érte mozdítaniuk. Szóval
okkal szeretjük mi az eurót, de a gazdáinak is jó okuk
van rá, hogy ezt a szerelmet ne engedjék beteljesedni.
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Sokba kerülhet a gátaknál pecázni

(Folytatás az 1. oldalról)
de nem lehet szem elől téveszteni
azok ár- és a belvízvédelmi funkcióját, mindenekelőtt ezért tilos a
közvetlen közelükben horgászni.
Az orvhalászat megelőzésének
céljával és a halgazdálkodási jogszabályok betartása érdekében razziázott
július
11-én
a
marosvásárhelyi csendőrség a
Maros Megyei Vadászok és Sporthorgászok Egyesületének képviselőivel a Maros és a Kis-Küküllő,
valamint a Bözödi-tó partján.
Nyolc bírságot róttak ki a 2008. évi
23-as számú sürgősségi kormányrendelet halászatra vonatkozó előírásainak a megsértése miatt. Hét
alkalommal folyóvizek gátjaitól kevesebb mint 500 méterre horgászókat füleltek le, illetve azokat, akik
a megengedettnél kisebb méretű
halakat fogtak ki. Horgászengedély
nélküli sporthorgászatért 300 lejre
bírságoltak egy személyt. Hasonló
ellenőrző akciókra az elkövetkezőkben is lehet számítani, Maros
megyében a csendőrség járőrcsapatai ellenőrzik a folyóvizek és természetes tavak környékét, és
bírságolnak, ezért javasolják a halászattal és horgászattal kapcsolatos törvények betartását – áll a

Maros Megyei Csendőrség sajtóosztályának közleményében.
A Maros Megyei Vadászok és
Sporthorgászok
Egyesületének
mérnökét, Cernea Alexandrut a szabályozásokról és a tetemes bírságok
kapcsán kérdeztük. Amint megkeresésünkre elmondta, a 2008. évi
sürgősségi kormányrendelet rendkívül magas bírságokat ír elő, ezért a
sporthorgászok annak tudatában
kell éljenek a hobbijuknak, a törvény nem ismerete ugyanis nem
mentesít senkit a büntetés alól. A
gátak alatti kereskedelmi vagy
hobbi jellegű horgászatért 1.800–
8.000 lej közötti bírságokat, esetenként
három
hónapra
a
horgászengedély bevonását is előírja a kormányrendelet.
Arra a felvetésünkre, hogy miért
épp a gátak alatti 500 méteres távolságon való pecázásért szabhatnak ki tetemes bírságokat,
megtudtuk, hogy a törvényhozók a
horgászok testi épsége, életük védelme érdekében hozták a megszorítást. Egyre gyakoribb a hirtelen
lezúduló nagy mennyiségű csapadék. A minden előjel nélkül, a hegyekből hirtelen érkező áradást a
gát alatt, a közvetlen közelben horgászó nem veszi észre. A víz meg-

emelkedésével, a rengeteg hordalékkal érkező áradatnak utat nyitnak
az
automatikusan
megemelkedő zsilipek. Így a váratlanul érkező hirtelen áradat elsodorhatja azokat, akik a folyóvízben
állva horgásznak.
A Maros marosvásárhelyi szakaszán a Víkendtelep szomszédságában lévő gáttól a Kárpátok sétányi
első garzonlakásokig mérték az ötszáz métert, ugyanez a távolság érvényes az alsó gátnál is. Az apró
halak miatti bírságokat azért kapták
a horgászok, mivel a cél az, hogy a
halak kifejlett példányokká válva
legalább egy adag ikrát lerakhassanak a populáció fenntartása érdekében. Egy másik szabályozás, amit a
horgászoknak tudniuk kell, az a kifogható mennyiség, amely nem haladhatja meg a napi 5 kilogramm
halat. Egyébként az egyesület minden évben hozzájárul a megye
folyó- és állóvizeiben élő halpopuláció növeléséhez – tájékoztatott a
szakember. Az érdekeltek bővebb
információkat az egyesület honlapján is találnak, ahol a horgászás tiltott
övezetei
térképeken
tanulmányozhatók
a
http://
ajvpsmures.ro/zonele-interzise.php
oldalon.

Nyárádszereda: megérte kitartani
a címerterv mellett

Szerdai ülésén a kormány jóváhagyta a Nyárádszereda címerét előterjesztő határozattervezetet – jelentette be Cseke Attila
fejlesztési miniszter. A jogszabályjavaslatokat a Fejlesztési, Közigazgatási és Közmunkálatokért Felelős Minisztérium terjesztette
a kormány elé. Az RMDSZ javaslatára hozott
döntéssel egy időben az alcsíki Tusnád és a
háromszéki Kommandó címertervére is rábólintott. Ezzel már tucatnyira emelkedett
azon, többségében magyarlakta közigazgatási egységek száma, amelyeknek felterjesztett címertervét az utóbbi fél évben
elfogadta a kormány.

Nyárádszereda címere a következő elemekből áll:
kék mezőben ezüstszínű nyíllal átlőtt fejű, aranyszínű
oroszlán, amely jelkép Bocskai István egykor itt megválasztott erdélyi fejedelem címerében is megtalálható, továbbá a címerpajzs alján a Nyárádot jelképező
ezüstszalag fut át. A címerpajzs fölött a település közigazgatási rangját kifejező háromtornyos bástya látható.
A nyárádmenti kisváros évekkel ezelőtt megtette a
kellő lépéseket a település címerének elfogadtatásához, de többször is akadályokba ütközött, így ki kellett venni a tervezetből egy második címermezőt,
amely egy kalamárist ábrázolt, utalva a településnek
a Nyárádmente életében betöltött kulturális szerepére
– a szakértők úgy vélték, a városnak nem volt akkora
szerepe ezen a téren, hogy azt a címerében is megörökítse, és különben is ezt a jelképet már maguknak
tudják a közjegyzők, ezért nem lehetett használni. Így
lemondtak róla, de mindenképp örülnek, hogy évtizedes munka révén sikerült jóváhagyatni a címerter-

vet – mondta el megkeresésünkre Tóth Sándor polgármester. Kifogásolja azonban, hogy akik kritikákat
fogalmaztak meg a terv ellen, azok nemcsak Nyárádszereda történelmét nem ismerik, hanem Erdélyét
sem, hiszen a kismarjai Bocskai család címerében ez
a jelkép évszázadok óta jelen van.
– Mi büszkék vagyunk Bocskai Istvánra, Nyárádszereda történelme pedig összefonódik Bocskaival,
még ha nem is itt született – jelentette ki az elöljáró.
A háromszori nekifutást igénylő munkában nagy segítségére volt az elöljárónak Szentgyörgyi Ildikó
jegyző is. Ő elmondta: már 2003 óta foglalkoznak a
városcímer kérdésével, és ez volt a második változat,
ami a kormány elé került. Minden szinten jóváhagyták a szakértői bizottságok, de a minisztérium 2016ban közölte, hogy nem terjeszti fel jóváhagyásra, mert
Bocskai címerének elemeit tartalmazza. Az önkormányzat erre magyarázattal szolgált, de nem módosított a tervezeten, kitartott az elképzelése mellett,
ezért mindeddig semmi sem történt. A mostani döntésnek viszont nagyon örülnek: egyrészt azért, mert
van hivatalos címere a településnek, másrészt pedig
mert olyan címere van, amilyent szeretett volna. A
Bocskaihoz való kötődés nagyon fontos a nyárádszeredaiak számára, olyannyira, hogy szinte semmi nem
történik itt, ami valamilyen módon ne kapcsolódna a
fejedelem személyéhez. Attól, hogy valaki nem ismeri a város történetét, a történelem még történelem
marad – fejtette ki a város jegyzője.
Az elmúlt időszakban a kormány jóváhagyta Vámosgálfalva, Gyulakuta és Kerelőszentpál címerét is:
ez utóbbinak másfél évre volt szüksége, a másik község viszont hosszú évekig volt kénytelen válaszra
várni. (gligor)

A Maros megyei csendőrség felvétele

Nagy szavak
kevés eredménnyel

Bodolai Gyöngyi

A romániai szakképzés romjain,
mentőövként terjedt el a duális képzés lehetősége, ami azt kellene jelentse,
hogy
az
elméleti
ismereteken túl a szakmai tudást a
diákok annál a cégnél végzett gyakorlat során szerzik meg, amely
vállalkozott a betanításukra és esetleges alkalmazásukra. A duális képzésben részt vevő szakképző
líceumok és szakiskolák 2020-as
végzőseinek azonban csak az 53
százalékát alkalmazták az oktatásukat vállaló cégek.
A duális oktatás megoldást jelenthetne a munkaerőpiac problémáira, ha nem változtatjuk
szlogenné ezt a lehetőséget – foglalt
állást az Országos Szakszervezeti
Tömb (OSZT) Florin Cîţu miniszterelnök legutóbbi kijelentése kapcsán,
amely
a
Kormány
Főtitkárságának Fenntartható Fejlődésért Felelős Főosztálya által szervezett Professional Dual Summit
konferencián hangzott el. A kormányfő szerint a nagy cégek azzal
oldották meg a munkaerő-szükségletüket, hogy a duális oktatás keretében beruháztak a kiválasztott
iskolákba, osztályokba. A rendszert
ki kellene terjeszteni az egész országra, mert ez az egyetlen megoldás arra, hogy ne munkanélküliek
kerüljenek ki az iskolákból. Ebből
kiindulva az országos helyreállítási
és ellenállóképességi tervben 400
millió eurót irányoztak elő erre a
célra, és ezt minél hamarabb fel kellene használni, mivel nagy szükség
van a képzett munkaerőre – hangsúlyozta a kormányfő.
Az OSZT közleménye pontosít:
kissé túlzott Florin Cîţu, ugyanis
338 millió euróról van szó, amit
konzorciumok használhatnak fel,
amelyekbe egyetemek is beletartoznak. Vajon az európai és nemzetközi versengésben oda jutottak a
romániai egyetemek, hogy a duális
szakoktatásnak szánt pénzre van
szükségük? – teszik fel a kérdést a
nyilatkozatban.

A 236 cégből, amelyek részt vettek a duális képzésben, 111-ben
egyet sem alkalmaztak az általuk támogatott iskolák végzősei közül.
Ami nevetségesen kevés, és egyáltalán nem jelent biztosítékot arra,
hogy a duális oktatás valóban hasznos lesz a gazdaság, a munkaerőpiac számára. Ez a szakképzési
forma csak akkor jelenthet valós
megoldást, ha reálisan, a hibákat,
hiányosságokat számba véve értékelik, és a részt vevő felek egyenlő
mértékben és etikusan állnak hozzá.
A reális számbavétel helyett a bombasztikus kijelentések nem vezetnek célra, és ilyen megközelítésben
valós a kockázata annak, hogy duális oktatás egy közpénzeket felemésztő, emberi sorsukat eltékozló
rendszerré válik – fogalmazták meg
a szakszervezeti tömb nyilatkozatában.
Amihez hadd tegyük hozzá,
hogy a rendszerben dolgozó szakemberek véleménye szerint nem újdonság a duális oktatás, hiszen a
hajdani jól működő szakiskolák –
és Marosvásárhely ebben különösen jeleskedett – diákjai is a szaknak
megfelelő
egységekben
gyakorlatoztak. De csak azt követően, amikor a jól felszerelt iskolai
tanműhelyekben elsajátították a
szakma alapjait olyan lelkes mesteremberektől, akik az adott
szakma minden csínját-bínját ismerték. Ennek hiányában (ugyanis
az évek során sikerült szétverni)
csak betanított munkásokat fognak
képezni olyan profi szakemberek
helyett, akik alaposan megtanulták,
és gyakorolni is elkezdték a választott mesterséget. Ha a valós helyzettel
nyíltan
szembenézve
próbálják meg újraszervezni a
szakoktatást, duális vagy nem duális alapon, de szem előtt tartva,
hogy csakis lelkes, jó szakemberektől lehet jól elsajátítani az alapoktól kezdődően egy mesterséget,
akkor lesz jövője a romániai szakképzésnek. Egyébként a korrupció
feneketlen zsákjában fog eltűnni az
újabb európai támogatás, ahogy korábban is történt.

2021. július 16., péntek ______________________________________________ SZÍNES VILÁG __________________________________________________ NÉPÚJSÁG

5

XVII. évf. 26. (768.) szám, 2021. július 16., péntek

Semmelweis Ignácra emlékezünk a koronavírus kapcsán halálának 156. évében
Varga János

(Folytatás július 9. lapszámunkból)

A kísérleti kóroktan megalapítója

Anélkül, hogy Semmelweis korában ismeretes lett volna a fertőző betegségek kóroktana,
és azok emlős fajok közötti lehetséges átvitele, állatkísérleteket folytatott. Korszakalkotó módon vett kilenc házinyulat, majd a
gyermekágyi lázban elhunytaktól vett szövetkaparékkal megfertőzte őket. Mind a kilenc
állat a betegség jellemző tüneteivel elhullott.
Ezzel megcáfolta a kór okainak ma már nevetséges „tudományos magyarázatait” (miazmák,
meteorológiai,
csillagászati
körülmények stb.). Semmelweis így úttörője
volt a kísérleti kóroktan megalapításának is.

A mikroszkóp használatának
mellőzése

Semmelweis remek kutató volt. Az ő idejében már ismert volt a mikroszkóp, és tudós
kortársai is egyre szélesebb körben használták. Elsők között alkalmazta az orvos-statisztikai módszert, és tételei bizonyítása
érdekében ugyancsak az elsők között végzett
állatkísérleteket. Rájött arra, hogy a fertőzött
emberi kéz hordoz valamit, ami a további betegségek előidézője. De hogy az pontosan mi,
nem vizsgálta tovább. Bizonyította, hogy ha
a fertőző anyag a kézről eltávolíttatik, a fertőzés oka megszűnik. Rájött az ok-okozati
kapcsolatra, de az okot nem vizsgálta tovább,
nem végzett mikroszkópos méréseket, holott
erre – kortársai segítségével – módja nyílt
volna, s ennek eredménye döntő lett volna
igazságának bizonyításához. A mikroszkópot
nem vonta be saját kutatásaiba. Mindenütt az
olvasható, hogy Pasteur a Semmelweis felismerését igazoló mikroszkópos vizsgálatait
csak Semmelweis halála után 12 évvel tette
meg. Semmelweis azonban megtehette volna
ezt a maga idejében is. Amikor Semmelweis
elsőéves volt Bécsben az 1838/39-es tanévben, s Joseph Berres intézetében tanult, működött ott egy fiatal magyar orvos, Gruby
Dávid is. Gruby egymaga építette mikroszkóp segítségével az állati szervezet kóros elváltozásainak
mikroszkópos
megfigyeléseivel foglalkozott, s 1839-ben és ’40ben több publikációt is közreadott e témában.
Ő volt az első magyar szakember, aki az orvostudomány területén komoly mikroszkópos
szövettani megfigyeléseket tett, s megfigyeléseivel nemzetközi szaktekintély lett. A franciák csodadoktorként tekintettek rá.
Megkereshette volna Grubyt mint a kórbonctan és az élettan mikroszkópos tanulmányozásának előítéletektől mentes és kizárólag a
megfigyeléseire építő specialistáját, bizonyára segítségére lett volna. Gruby is hasonlóan gondolkodott, mint Semmelweis.
Többen úgy vélik, hogy Semmelweis a háromszázszoros mikroszkópos nagyítás lehetőségei közepette – Pasteurt megelőzve – ki
tudta volna mutatni a kórokozó baktériumot
(streptococcus haemolyticus), és ebben talán
Gruby vagy más kortársa segíthetett volna
neki.
Lett volna több más lehetőség is: nemcsak
Gruby és Semmelweis volt kapcsolatban Berres professzorral Bécsben, hanem Lenhossék
József is, akinek tanszékére 1843-ban megérkezett az első mikroszkóp Párizsból, s e
műszer kiváló tudója és használója lett. Eredményeit az ezt követő nyolc évben a Királyi
Magyar Természettudományi Társulat ülésein is bemutatta, mely társulatnak az 1850es évek elejétől Semmelweis is tagja volt,

tehát elvileg tudhatott a korábbi mikroszkópos bemutatókról.
Az 1850-es években kezdte mikroszkópos
megfigyeléseit Margó Tivadar is, aki 1841ben Bécsben lett sebészdoktor és szülészmester, s néhány éven át ott is dolgozott. Pesten
használt mikroszkópot az élettan professzora,
Schordann Zsigmond is, aki Semmelweis
egyik tanára volt. És ne feledjük: Bécs számára Rokitansky vásárolt 1842-es párizsi útja
során egy mikroszkópot, amelyről tudott
Margó is és Semmelweis is.
Semmelweis nem reagált Jakob Henle
1840-es megállapításaira sem, amelyekben
alapos okfejtéssel és éles logikával fejtette ki
a mikroorganizmusok patogenitásának elméletét, de azt további mikrobiológiai vizsgálatokkal már nem igazolta. Henle mondta ki,
hogy élő anyag közvetíti a fertőzést, nem
pedig miazmák, tellurikus és kozmikus tényezők. (Egyébként Henle minden fontos műve
megvolt a pesti orvosi kar könyvtárában,
amelynek katalógusát Semmelweis készítette.) Henle megállapításaira sokáig senki
sem figyelt fel, kivételt képez legismertebb
göttingeni tanítványa, az 1866-ban diplomát
szerzett Robert Koch. Ő volt az első, aki elfogadta Henle tanítását: a fertőző betegségek
okozói valószínűleg mikroszkopikus lények.
(Ma őt tekintik a bakteriológia egyik megalapítójának, aki 1905-ben a tüdővész/gümőkór
– tuberkulózis – kórokozójának felfedezéséért orvostudományi Nobel-díjban részesült.)
Semmelweis nem figyelt fel Agostino
Bassi mikroszkopikus vizsgálataira sem,
ezek a mikroorganizmusokra és a különféle
megbetegedéseket előidéző parazitákra irányultak. 1844-ben közreadott A fertőzésekről
általában című munkáját sokan a modern
bakteriológia alapjának tekintik, de sajnos
kevesen figyeltek fel rá. Bassi 1852-ben kimondta, hogy „minden fertőző betegséget
parasita mikroorganismusok okoznak, amelyek állati vagy növényi eredetűek”. Ő volt az
első, aki a betegség elleni védekezés eszközéül a fertőtlenítést (desinfectiót) ajánlotta.
Ha Semmelweis folytatta volna Henle és
Bassi gondolatsorát, az segített volna felismerése igazolásában.
Megmagyarázhatatlan, hogy a mikrovilág
feltárására irányuló korai kezdeményezésekre miért nem figyelt fel, pedig ez hozta
volna meg számára a teljes áttörést, hiszen ő
még a baktériumok ismerete nélkül hirdette
– igazi éleslátással – a noninfekció (nem fertőzés) elvét.
Akár egy új mondás is keletkezhetne ezzel
kapcsolatosan: Elkerülte, mint Semmelweis a
mikroszkópot.

Semmelweis-reflex

Nevét Semmelweis Ignácról kapta, akinek
tudományos és magánéleti sorsa a kortársak
elutasítása miatt tragédiába torkollott. Semmelweis felfedezte, hogy a gyermekágyi láz
okozta halálozás aránya mintegy tizedére
csökkenthető, ha a szülészorvos klóros oldattal kezet mos minden beavatkozás előtt.
Ennek a tapasztalatilag bizonyított módszernek azonban nem tudta olyan indokolását
adni, amely a kortársak széles köre számára
elfogadható lett volna. Javaslatait ezért elutasították, őt magát pedig nevetségessé tették,
annak ellenére, hogy adatai módszerének
eredményességét kétséget kizáróan alátámasztották. A halála után fokozatosan elterjedő módszert néhány évtized múlva Pasteur
munkássága (kórokozók felfedezése) nyomán fogadta el a tudományos közvélemény.
Az angolszász irodalom a Semmelweis-reflex fogalmát legáltalánosabban így határozza

meg: „a tények automatikus elutasítása megfontolás, vizsgálat vagy kísérletezés nélkül”.
Már évekkel halála előtt magatartásában
furcsaságok mutatkoztak. A felfedezése óta
kialakult súlyos önvád mellett a támadások
még jobban próbára tették megviselt idegrendszerét, amely 1865 júliusára elmezavarrá
súlyosbodott. Semmelweis felesége a bécsi
barátjukhoz, Hebra professzorhoz fordult, aki
július 31-én Döbling elmegyógyintézetébe
utalta Semmelweist, ahol 1865. augusztus
13-án meghalt. A halála körülményeit igazoló
dokumentumok nem kerültek nyilvánosságra. Sokkal később volt lehetőség az iratok
megtekintésére, melyből kiderül, hogy halálát vérmérgezés okozta, és testén súlyos bántalmazás jelei voltak.
Méltán lehetünk büszkék Semmelweis Ignácra, az anyák megmentőjére, halála után
156 évvel is. Őt tekintik a járványtankutatás
és a klinikai kórélettan úttörőjének. Nemcsak
mint szülészorvos, hanem mint sebész is kiváló tevékenységet folytatott, így Magyarországon elsőként végzett petefészekműtétet és
másodiknak császármetszést.

Elismerése

Másik nagy tudós kortársához, Bolyai Jánoshoz hasonlóan sajnos csak halála után ismerték el eredményeit, tudását, mely már
akkor is ezrek életét mentette meg. 1938-ban
az amerikai Metro-Goldwyn-Mayer That
mothers might live (Hogy élhessenek az
anyák) c. rövidfilmje (rendezte: Fred Zinnemann) Oscar-díjat kapott. Teheránban az orvostudományi egyetem róla van elnevezve,
és szobrot állítottak neki Mariborban. 1968–
69-ben Jens Bjørneboe (1920–1976) neves
norvég író Semmelweis (az esetleges „felfedezésem” története) címmel sikeres drámát
írt róla, amit Joe Martin író, irodalmi művek
fordítója és színházmenedzser fordított angolra (Washington, DC). Alapos bevezető
esszét is írt. A színes könyvborítón az osztrák
Egon Schiele 1910-ben készült Halott anya
című expresszionista festményének reprodukciója látható. Hőseinek többségéhez hasonlóan Bjørneboe is olyan emberként
jellemezte magát, mint aki képtelen alkalmazkodni a környezetéhez, és ragaszkodik
saját devianciáihoz. Regényein és drámáin
keresztül ki akarta kiabálni a világot, a mérvadó egyének megalkuvás nélküli igazságszolgáltatás iránti igényét a történelem borzalmaival szemben. Norvégia leginnovatívabb
dramaturgjának tartják. Ő az önállósodás és
az elidegenedés dramaturgja, akinek művészetére talán leginkább Bertold Brecht
(1898–1956) dramatikus hatott. Nagyon kevesen tudják – még ma is –, hogy a világpremiert Finnországban, a turkui svéd Abo
Svenska Színházban rendezték 1969 szeptemberében. Lars Svedberg, a színház újonnan
kinevezett
vezetője
játszotta
Semmelweis szerepét, ez volt a színházigazgató debütálása is. Nem sokkal ezután,
ugyanabban az évben, november 19-én a drámát Norvégiában, az Oslói Nemzeti Színházban
is
előadták
(ezt
általában
világpremiernek tekintik). Rövid idő alatt a
darab teljes körű turnét tett meg a Balti-tenger körül: Svédországban és Dániában is előadták. A kritikák, különösen Norvégiában és
Dániában, nagyon lelkesek voltak, Joachim
Calmeyer vezető szerepéről is. Ezt a szerepet
közvetlenül a Peer Gynt (Henrik Ibsen leghíresebb drámája) mögött rangsorolták. Ray
Lustig zeneszerző Semmelweis című operáját
New Yorkban mutatták be 2017. szeptember
11-én.

Semmelweis és a koronavírus

Neki köszönheti a világ, hogy ma már tudjuk, hogy a bacilusok, vírusok elleni küzdelem egyik leghatékonyabb eszköze az alapos
fertőtlenítő kézmosás, amely nemcsak terhes
anyák életét, hanem az átlagpolgárét is megmenti, amit a jelenlegi járványügyi helyzetben is az egyik legjobb védekezési
módszerként tartunk számon a fertőzések elkerülése ellen. Érdekes módon elsőként a
Google tisztelgett 2020. március 20-án Semmelweis Ignác nagysága előtt. Egy napig az
internetes kereső nyitólapján volt látható az
a videó, amely bemutatta a hozzá köthető felfedezés, a kézmosás fontosságát, ami jelenleg
is az egyik leghatékonyabb módszer a vírusfertőzések megelőzésében. Ezt követően a
CNN írt napjainkban is használható eredményéről, majd április 1-jén a Radiolab elnevezésű, díjnyertes amerikai podcast-sorozat
szentelte Every Day is Ignaz Semmelweis
Day (Minden nap Semmelweis Ignác-nap) c.
epizódját az anyák megmentőjének és a kézmosás általa demonstrált fontosságának bemutatására, mint ami megadta számunkra a
leghatásosabb fegyvert a jelenlegi koronavírus-járvány elleni küzdelemben is. (A mintegy félórás, interneten hallgatható rádióműsorban a műsorvezető Carl Zimmerrel, egy
ismert, népszerű amerikai tudományos újságíróval a New York Times kolumnistájával
beszélget Semmelweis Ignác munkásságáról
és jelentőségéről.)
Hamvait felesége 1891-ben Budapestre
hozatta családjának sírboltjába. 1965-ben új
sírba helyezték szülőházának udvarában,
mely jelenleg a Semmelweis Orvostörténeti
Múzeumnak ad helyet. A Semmelweis Egyetem 1969-ben, hosszú folyamat eredményeként vette fel egykori tanárának, Semmelweis
Ignácnak a nevét.

Semmelweis szobra a Halhatatlanok Csarnokában, a
Chicagói Nemzetközi Sebészettudományi Múzeumban
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A természet kalendáriuma (CDLXXI.)

Kiss Székely Zoltán

Akkora Nap süt, nem tudok verset írni.
Árnyékba fut a gyík, árnyékba surran kezem.
Te tudtál ilyen júliusi lánggal sétálni fejem fölött.
Erdők árnyékába kellett magamat elrejtenem.

Akkora Nap süt, hogy – Csoóri Sándorral egyetértve –
magam is erdők árnyékában keresem az elrejtőzést.
De lám, itt sem kímélődik meg az ember az újabb, az indiai
mutáns térhódításáról szóló Covid-hírektől. Talán újra maszk
alá kényszerülünk. S közben apró szösszenetként egy 1493.
július 16-án kelt királyi rendelet Angliából: a pestis terjedésének megelőzésére betiltották a csókolózást. S egy szintén
előre gondolkodó ember …(rém)tette 1945-ből. Július 16-án
az új-mexikói sivatagban felrobbantották a világon az első
kísérleti atombombát, pont három héttel Hirosima legyilkolása előtt.
Békésebb természettudományi emlékeket keresve,
utazzunk évszázadnyit vissza az időben.
1916. július 16-án halt meg Párizsban Ilja Iljics Mecsnyikov orosz mikrobiológus. A harkovi egyetemen szerzett diplomát 1864-ben, 1873–1882 között az ogyesszai egyetemen
tanított állattant és összehasonlító anatómiát. 1882–86 között
Messinában a tengericsillag-lárvák emésztőrendszerét kutatta. Ezután az ogyesszai bakteriológiai intézetben, majd
Louis Pasteur meghívására a párizsi Pasteur Intézetben dolgozott 1887-től 1916-ig, 1903-tól mint az intézet igazgatóhelyettese. Ő ismerte fel az általa fagocitáknak nevezett
sejtek szerepét a legtöbb állatfajta és az ember szervezetének
fertőzésekkel szembeni védekezőrendszerében. Émile Roux
francia mikrobiológussal együtt 1903-ban sikerült emberszabású majmokat megfertőzni a szifilisz kórokozójával. Életének utolsó évtizedét a tejsavtermelő baktériumok
tanulmányozásával töltötte, ezektől remélte az emberi élet
meghosszabbításának lehetőségét. 1908-ban Paul Ehrlichhel
megosztva orvosi-élettani Nobel-díjat kapott az immunológia
tudományában elért eredményeiért.
1888. július 16-án született Frits Zernike holland fizikus.
1920-ban az amszterdami egyetem elméleti fizika profeszszora lett. A 30-as években a mikroszkóp leképezésének javítására egy olyan új eljárást dolgozott ki, melyet
fáziskontraszt-eljárásnak nevezett el. A fáziskontraszt-mikroszkóp a biológusok számára vált rendkívül hasznossá,
mivel így élő sejteket lehetett megfestés (tehát roncsolás) nélkül láthatóvá tenni. Ezért a találmányáért kapott 1953-ban fizikai Nobel-díjat.
1953. július 16-án halt meg Gimesi Nándor István botanikus, növényfiziológus, hidrobiológus. 1943-tól 1952-ig a
budapesti egyetem tanára, a növényélettani tanszék, majd haláláig a botanikus kert vezetője volt. A fitoplankton kutatásával foglalkozott, igazi szakterületévé azonban a
növényélettan és sejttan vált, amelynek egyik magyarországi
megalapozója. Jelentősen fejlesztette a mikrofotográfia technikáját is.
Kilencven évvel ezelőtt, 1931. július 16-án született Énlakán id. Toró Tibor fizikus. A székelyudvarhelyi református
kollégium elvégzése után a temesvári egyetemen szerzett dip-

Kigyúl, mint egy piros szív, a pipacs virága

lomát 1953-ban, matematika-fizika szakon. 1993-ban lett
az egyetem elméleti fizikai intézetének vezető profeszszora. Ugyanezen évben a Magyar Tudományos Akadémia külső tagjává választották. Előszeretettel foglalkozott
tudománytörténettel, főleg Bolyai János munkásságával.
Akadémiai székfoglalóját Bolyai János és az alapvető fizikai kölcsönhatások geometrizálása címmel tartotta. Fő
kutatási területe az elméleti részecskefizika volt, ezen
belül mélyrehatóan foglalkozott az elemi részecskék között fellépő alapvető kölcsönhatások egyesített elméletével, a geometrizálás lehetőségével. Az általa elért
tudományos eredmények egy részét az 1960-as években
a Nobel-díjas fizikus, Louis de Broglie mutatta be a nemzetközi tudományosságnak a Francia Akadémia értesítője, a Comptes rendus de l’Académie des sciences
lapjain. Ekkor vetődött fel neve a Nobel-díj kapcsán. Számos könyve, tudományos és ismeretterjesztő cikke jelent
meg nemcsak román és magyar, de angol, francia, német
nyelven is. Az elméleti részecskefizikában különösen a
neutrínók érdekelték. Róluk írt könyve 1969-ben jelent
meg románul, majd kibővítve 1976-ban magyarul. Nyitott, újszerű szemléletű tudós és pedagógus volt, a temesvári egyetem tanáraként nagy hangsúlyt helyezett a XX.
századi nagy fizikai elméletek – relativitáselmélet, kvantummechanika, szubatomi fizika –, valamint az újonnan
született interdiszciplináris kutatások – szubnukleáris
asztrofizika, kozmológia, antianyag-fizika – széles körű
megismertetésére, s a világon az elsők között tette egyetemi kurzusok tárgyává a földön kívüli értelem kutatásának kérdéskörét. Az Európai Fizikai Társaság, a Nemzetközi
Általános Relativitáselméleti és Gravitációs Társaság mellett
1991 után tagja volt a Nemzetközi Csillagászati Unió (IAU)
földön kívüli életformákkal foglalkozó 51-es szakbizottságának is.
Hadd idézzem őt magát. Így ír a Természet Világa folyóiratban 2006-ban megjelent, József Attila transznegatívumelmélete és az anyag-antianyagszimmetria(sértés) –
(Találkozások kozmikus szupercivilizációkkal) című cikkében.

Érdekes módon már József Attila gondolkodásában is
benne foglaltatik egy ilyen típusú tudományos kihívás, az interstelláris utazás lehetősége, amikor egyik versében, bevezetve a „művelhető csillagok” fogalmát, így ír:
„Mert mi teremtünk szép, okos lányt
És bátor, értelmes fiút,
Ki őriz belőlünk egy foszlányt,
Mint nap fényéből a Tejút,
És ha csak pislog már a Nap,
Sarjaink bízóan csacsogva
jó gépen tovább szállanak
művelhető csillagokba.”

Almát érlelő áldott nyári délután Abosfalván

Áldott nyári délután
Járunk az erdőben,
Elakad a hang is a
Sűrű levegőben,

Messzi autóberregés
Dongássá vész benne,
Mintha mézbe szédülő
Muslicahang lenne.

Távolszakad a világ,
Nincsen, ami fájjon:
Ádám jár, és Éva jár
Édenkerti tájon.

Lomha gond, ha szállna még
Fonalat eresztve,
Mint váratlan pók, amely
Utat fog keresztbe,

Homlokunkon szétfoszol,
S nincs nyomába semmi,
Csak a nagy csönd, amelyben
Oly jó ketten lenni.

Hogy József Attilánál megjelenik a csillagközi utazás lehetőségének a gondolata, talán (…) Ortvay Rudolf előadáSzavak helyett ajkadat
sainak a hatásával van összefüggésben. Ismeretes, hogy
Néma csókkal kérdem:
Ortvay, még szegedi tartózkodása alatt, maga is foglalkozott
Mi lehet ez, tudod-e?
az interstelláris utazás megvalósításának
Érted? Én nem értem.
lehetőségével, és ezt az értekezését nyomtatásban is közölte 1928-ban Az interplaSzerelem? vagy boldogság?
netáris közlekedés problémájáról címen.
Vagy szent-egyszerűen
Ebben már akkor felhívja a figyelmet
Az az ősi, lusta kéj
arra, hogy az interplanetáris közlekedés
Sejlik e derűben,
megvalósítása „csak a magenergiák kutatásától várható”. Talán erre figyelt fel
Melyet Isten érzett, a
akkor a mindenre érzékeny József Attila
Teremtéstől fáradt
is, mikor azt írja, „jó gépen tovább szálIfjú Isten, s jóíze
lanak művelhető csillagokba”.
Ajakára áradt,
S lám, alig múlt fél évszázada, hogy az
ember rátette a lábát egy más égitestre.
És egy csöppje rácsordult
52 éve, hogy 1969. július 20-án az első
A furcsa agyagra,
ember égi kísérőnk, a Hold homokjára
Mely azóta öltözik
lépett. Sok vagy kevés van addig, míg az
Szívekbe s agyakba –
ember megkezdi első interstelláris repülését? Emberi léptékben sok, kozmikus
S mely – ó, csillagokból szűrt
értelemben csupán pillanat.
Titkok lépesméze! –
Július 20. a görög és protestáns naptárRitka órák kincséül
ban Illés napja. A Biblia szerint a prófétát
Lett az ember része?
tüzes szekéren ragadta égbe az Úr. Illés
alakjában sorsfordító történelmi szeméNem tudom. Csak érezem,
lyiség és szoláris istenség keveredik. A
Hogy most e megáldott
próféta napisteni múltja kitetszik a kalenNyári délutánban a
dáriumból is. Az Illés mennybemenetelét
Halál is megállott.
követő harmadik napon a Nap saját égi
házába, az Oroszlán jegyébe lép, s Illés
Nem jön felénk. Valahol
névünnepének alighanem annak helyes
Ledűlt heverészve,
felismerésével kerestek helyet a naptárS míg csontajkát csiklándja
szerkesztő atyák, hogy ő és a görög HéSzellők édessége,
liosz napisten rokonok. Mint Illés,
Héliosz is tüzes szekéren utazott. A harci
Bordái közt bebókol
szekér persze nemcsak a Nap utazóalkalA reves homályba,
matossága volt. A kocsizó népek körében
S kigyúl, mint egy piros szív,
minden megszemélyesített égi jelenés
A pipacs virága.
hasonló kiváltságnak örvendett.
Az Oroszlán havába lépve, Áldott
Maradok kiváló tisztelettel.
nyári délután próbáljuk meg átérezni a
Kelt 2021-ben, 76 évvel az első kísérleti atombombalét végtelen rövidségét, mint tette azt
Tóth Árpád 1925-ben keltezett versében: robbantás után
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Évente több mint ötmillió embert öl meg
a szélsőséges időjárás

Évente több mint ötmillió ember hal meg világszerte a szélsőséges hőmérsékletek miatt. Az
elmúlt 20 évben többen vesztették életüket az
extrém hideg, mint a meleg következtében, a klímaváltozás azonban fokozatosan kiegyenlíti az
arányokat.
Egy nemzetközi kutatócsoport tanulmánya
szerint az egy év alatt bekövetkező halálesetek
9,4 százaléka köthető hőséghez vagy szélsőséges
hideghez. Ez 100 ezer főre 74 plusz halálesetet
jelent – írja a The Guardian.
A tudósok 2000 és 2019 között 43 ország 750
helyszínén az időjárási és a halálozási adatokat
elemezték. Arra jutottak, hogy ezeken a helyszíneken a napi átlaghőmérséklet évtizedenként
0,26 Celsius-fokkal emelkedett.
A vizsgálat szerint az elmúlt két évtizedes periódusban összességében többen haltak meg a
hideg, mint a meleg miatt. A hőséghez köthető
halálesetek száma azonban növekszik, a hideg
okozta haláleseteké pedig csökken.
Az elmúlt héten az Egyesült Államok északnyugati partvidékére lesújtó hőhullámban csaknem kétszázan vesztették életüket: 116
halálesetet jelentettek Oregon és 78-at Washington államban.
Mindez felhívja a figyelmet az otthonok jobb
hőszigetelésének fontosságára és a napenergiával
működő – tehát áramkimaradás esetén is funkcionáló – légkondicionálás jelentőségére.
A vizsgálat egy vezető kutatója, Yuming Guo,
az ausztrál Monash Egyetem szakértője szerint
ez a trend folytatódni fog a klímaváltozás miatt,
és a halálozási arány növekedni fog: a hideg miatti halálozás tovább csökken, a hőség okozta
esetek száma növekszik.
Európában összességében nőtt a hőmérséklethez köthető halálozások száma a szakértő szerint.
„Ha nem teszünk semmit a klímaváltozás mér-

Százhetvenöt éve, 1846. július 15-én nyílt meg Pest és
Vác között az első magyar
vasútvonal. Az MTVA Sajtóarchívumának összeállítása:

A kötöttpályás közlekedés előzményei évszázadokra nyúlnak viszsza. A bányavidékeken – így
Magyarországon is – már a 17. századtól fából készült nyompályán
haladtak a csillék. A fapályát a 18.
században vasszerkezetekkel erősítették meg, majd vaspályával váltották fel. A világ első kötöttpályás
személyszállító járata az 1803-ban
Londonban indult lóvasút volt,
majd 1825-ben ugyancsak Angliában megnyílt a világ első vasútvonala, amelyen a George Stephenson
által tökéletesített gőzmozdony
vontatta a kocsikat. Erről a magyar
közönség a Bécsben megjelenő Magyar Kurírból értesülhetett, amely
ezt írta: „Valami Stephenson nevű
anglius oly masinát fundált ki,
mellyet füsttel és forró vízzel hajtanak. Higgye aki akarja.”
A katasztrofális magyarországi
közlekedési állapotok javítására az
1825–27-es reformországgyűlés bizottságot küldött ki, az 1831-re elkészült jelentés a vasútról (ductus
ferrei) is említést tett. Addigra már
az első magyarországi lóvasút is
megépült, sőt meg is szűnt: 1827ben nyitották meg a Pest és Kőbánya közti 7,6 kilométeres pályát, de
a lóvontatású lebegővasút olcsó puhafából készült pályája nem bírta a
terhelést, forgalma sem igen volt, és
a vállalkozás csődbe ment.
Amikor 1830-ban a Liverpool–
Manchester gőzüzemű vasútvonal
gazdaságos üzemeltetéséről is befutottak a hírek, egyértelművé vált,
hogy a gőzmozdony és a vaspálya
együttes alkalmazása a jövő. A diéta
1836-ban törvényt hozott „az Ország köz-javát és kereskedését gyarapító magányos vállalatokról”,

séklésére, több halálesetet fog okozni” – mondta
Guo.
A Lancet Planetary Health című tudományos
lapban megjelent tanulmány figyelembe vette az
egyes régiókban élő emberek számára eltérő optimális hőmérsékletet.
A hőség okozta, idő előtti halálozások aránya
Nyugat-Európában, míg a hideg miatti halálozási
arány Afrika Szaharától délre fekvő területein
volt a legmagasabb.
Mind a szélsőségesen magas, mind a szélsőségesen alacsony hőmérséklet növeli a szívroham,
a szívmegállás és a stroke kockázatát. Elsősorban
azoknál nagyobb a rizikó, akik már eleve szívvagy tüdőproblémával élnek.
Az egészségügyi és környezetvédelmi szervezeteket tömörítő Globális Klíma- és Egészségügyi Szövetség (Global Climate and Health
Alliance) elemzése során 66 országot vizsgált,
amelyek között Ausztrália az utolsó abban a tekintetben, hogy mennyire építi be klímavédelmi
kötelezettségeibe az emberek egészségére vonatkozó aggályokat.
Ausztrália, Új-Zéland, Brazília, Norvégia és
Izland a tizenötből nulla pontot kaptak, mert meg
sem említik az emberi egészséget a klímaváltozással kapcsolatban vállalt kötelezettségeikben.
A szervezet azt is vizsgálta, mit tesznek az
egyes országok egészségügyi rendszereik erősítéséért a klímaválság okozta terhek elviseléséhez,
mennyi plusztámogatást kapnak ezek az intézkedések, és hogy milyen mértékben ismerik fel az
országok, hogy a nettó zéró kibocsátás mekkora
előnyökkel jár az emberek egészségére.
Az Európai Unió is gyengén teljesített, mindössze egy pontot kapott az értékelésben, míg az
Egyesült Államok és Nagy-Britannia 6, illetve 7
pontot kapott. A legmagasabb, 13 pontot Costa
Rica kapta. (MTI)

Közel háromezer éves
falmaradvány bukkant elő

A babiloni fogság előtti Jeruzsálem falának egyik részletére bukkantak izraeli
régészek a Dávid városának nevezett területen – írta a Háárec című újság honlapja.
A babiloni hódítás és rombolás előtti Jeruzsálem külső városfalának újonnan
feltárt szakaszát az i.e. 8. században építhették – közölte az Izraeli Régészeti
Hatóság (IAA) szerdán.
A városfal keleti, meredek hegyoldali szakaszánál 50 évvel ezelőtt már megtaláltak két falrészletet egymástól mintegy hetven méterre, de mindeddig nem
sikerült rábukkanni a közöttük található várfal nyomára.
A még ma is stabilan álló falmaradványt Filip Vukoszavovics, az Ókori Jeruzsálem Kutatóközpontjának munkatársa, valamint az IAA két szakembere,
Joe Uziel és Ortal Chalaf vezetésével tárták fel.
A tudósok szerint az öt méter széles építmény sokáig kiválóan szolgálta a
védelmet, de II. Nabú-kudurri-uszur babilóniai csapatainak i.e. 587-ben vagy
i.e. 586-ban sikerült áthatolniuk rajta, és elfoglalták a várost.
Noha a babilóniaiak mindent el akartak pusztítani, a külső falnak ezeket a
részeit nem rombolták le, mert az túl nagy erőfeszítést igényelt volna a meredek
emelkedőn.
A felfedezés alátámasztja azt az elméletet, amely szerint a Dávid városa keleti oldalán korábban felfedezett szakaszok is az ősi fal részei voltak, amelyek
már az első Szentély idején, a babiloni hódításig tartó korszakban is álltak.
Az első, a mai óvároshoz legközelebb található 30 méteres részt Kathleen
Canyon brit régész tárta fel 1968-ban, a második, jóval délebbre lévő, 90 méter
hosszú részletet pedig tíz évvel később Jigál Siló izraeli régész.
A két szakasz nagyon hasonlított egymásra, nagyjából azonos domborzati
magasságban emelték őket hasonló módon: kötőanyag, valamint vakolat vagy
földkitöltés nélkül, csak kövekből, 5 méter szélességben, 3-4,5 méter magasan.
A Dávid városában végzett korábbi ásatásokon a régészek bizonyítékokat
találtak a babilóniai támadásra, ugyanis egy ebből a korból származó vastag
rétegben hamut és törött cserepeket leltek.
A kutatók szerint valószínűleg Ezékiás júdai király (i.e. 739 k. – i.e. 687)
építtethette a falat, amikor Szín-ahhé-eríba asszír király hatalmas büntető sereggel elfoglalta a falakkal védett júdai városokat, és i.e. 701-ben körülvette
Jeruzsálemet is.
A Királyok második könyve leírja, hogy Ezékiás megtagadta az adófizetést
az asszíroknak, és feltételezhette, hogy ezért bosszút állnak rajta, ami a védekező építkezésre késztethette. (MTI)

Az első magyar vasútvonal 175 éve nyílt meg

ami kedvezményeket biztosított a
vasútépítő társaságoknak, és 12+1
fővonalat jelölt ki. Ezt követően
heves vita alakult ki arról, hogy az
első helyen szereplő Pest–Bécs
vasút a Duna jobb vagy bal partján
épüljön-e meg.
A görög származású Sina György
bankár által vezetett, a Helytartótanács támogatását élvező pénzcsoport a Duna jobb partján Bécs–Győr
vonalat tervezett, az országgyűlés
által is támogatott magyar vállalkozók Ullmann Móric vezetésével bal
parti, Bécs–Pozsony vonalat képzeltek el. A vitát végül az 1840–41es ausztriai pénzügyi válság
döntötte el, ami miatt a Sina-csoport
visszalépésre kényszerült. Ullmannék ekkor új engedélyt kértek, a
régi, részben ló-, részben gőzvontatás helyett immár mindenütt gőzüzemre. Az
1843–44.
évi
országgyűlés megadta a Magyar
Középponti Vasúttársaságnak a kért
kamatbiztosítást, amelyet V. Ferdinánd király nem hagyott jóvá, ezért
törvénybe nem iktatták, de a társaság az engedélyt megkapta.
A Pest–Bécs vasút első, Vácig
tartó szakaszán az első kapavágást
1844. augusztus 2-án tették meg
Pest város plébánosának a munkára
áldást kívánó fohászával. A terveket
a német Karl Friedrich Zimpel készítette, a kivitelezést honfitársa,
August Wilhelm Beyse hadmérnök
irányította, a munkák ellenőrzését
Zichy Ferenc gróf vezette. Az építkezés nem volt mentes a visszaélésektől, és a szélmalomharcba
belefáradt Beyse egy év múlva viszszalépett, helyét Lacher Károly
vette át.
A Pest–Rákospalota közti szakasz
próbamenetét 1845. november 10én tartották, majd 1846. július 15én József nádornak és családjának
részvételével ünnepélyesen megnyitották a Pest és Vác közti teljes

pályát. A Buda és Pest nevű mozdonyok délután háromkor vitték nyolc
kocsival Vácra a meghívott 250
személyt, a 33,6 kilométeres utat 10
perc dunakeszi tartózkodással 59
perc alatt tették meg. A közbenső településeken mindenütt nagy ovációval fogadták a szerelvényt, de
Vácra hatalmas tűzvész látványára
érkeztek: égett a város, és a nagy riadalom elrontotta az ünneplést. A
vonal felavatásával Magyarország
Európában tizenegyedikként lépett
be a gőzüzemű vasúttal rendelkező
országok sorába.
A kor műszaki színvonalának
megfelelő gőzmozdonyok Belgiumból, a Cockerill cégtől szétszerelve, hajón érkeztek Pestre.
Teljesítményük 50-60 lóerő, tömegük 10,9 tonna, átlagsebességük
óránként 42 kilométer volt, ezekhez
még abban az évben német és osztrák mozdonyokat is vásároltak. A

A Nyugati pályaudvar napjainkban
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négytengelyű, forgóvázas kocsik
befogadóképessége 30-60 fő, tömegük 10-12 tonna, hosszuk 10,4
méter volt. Az üveg nélküli ablakokat leereszthető bőrfüggönyökkel
látták el, a világítást mécses és olajlámpa, a fűtést meleg vizes palackok szolgáltatták. Az 1435
milliméter nyomtávú pálya 5,5
méter hosszú kovácsoltvas sínjeit
tölgyfa talpfákra fektették.
Petőfi Sándor lelkesen üdvözölte
a fejlődést. „Száz vasutat, ezeret /
Csináljatok, csináljatok / Hadd fussák be a világot / Mint a testet az
erek” – írta Vasúton című versében.
A vasútnak voltak ellenzői is, akik
néhány hónap múlva köveket, érett
tököket raktak a sínekre, de a vonat
összetörte az akadályokat.
Az utazásért az 1836. évi törvény
értelmében mindenkinek fizetnie
kellett, még a nemeseknek is, és a
jegy meglehetősen drága volt. A

forgalmat napi három, ünnep- és vasárnap négy vonatpár bonyolította
le, a pálya mentén álló kosárjelzőket pályaőrök kezelték, de az állomások között már távírókapcsolat
volt.
Az első pesti indóház (pályaudvar) az osztrák Wilhelm Paul Sprenger tervei szerint a mai Nyugati
pályaudvar helyén létesült, homlokzata a Jókai utcáig húzódott. Az ötvágányos, 27x142 méteres csarnok
kivitelezését Zitterbarth Mátyás vezette. A váci állomásépületet klaszszicista stílusban építették, majd
1926-ban újbarokk stílusban átépítették, ekkor nyerte el mai formáját.
A második, szolnoki vonalat egy
évvel később, 1847. szeptember 1jén adták át. Az 1848-as forradalom
idején Magyarországon összesen
243 kilométer hosszú vasúthálózat
létezett, ebből 180 kilométeren folyt
gőzvontatás.

Forrás: Wikipedia
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című pályázat nyertesei:

Török Tünde,
Marosvásárhely, L. Rebreanu u.

Jakab László,
Marosvásárhely, Kárpátok sétány

A pályázati rejtvény megfejtése:

PÉNZ SZÜLI A HARCOT, AZTÁN Ő SZERZI
A BÉKÉT.
Kérjük a nyerteseket,
vegyék fel a kapcsolatot Borbély Ernővel
a 0742-828-647-es telefonszámon.

26

44

E

Megfejtések

a július 9-i számból:
Ikrek:
Andor

Klasszikus:

Madár, amely biztosan nem
lesz bébiszitter. Kakukk.
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Műkedvelő. 16. Négy (görög). 18. Szibériai folyam. 19. Francia forradalmár (Jean-Paul).
20. Cowboyok sportja. 21. A Rajnába ömlik. 22. Volt (latin). 23. Téli csapadék. 24. Felvigyázó. 25. Napszak. 26. Mutatószó. 27. Anekdota. 30. Fölösleges hűhó. 32. A nobélium
és a jód vegyjele. 34. Nála lentebbi helyen. 36. Holttest. 38. Teremfalak! 40. Te és én. 41.
Táplál. 43. Olasz helyeslés. 44. Ebben a helységben él. 47. Orosz város és tó. 48. A szalon
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személyt.
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(ápr. 10.). 11. Az idézet befejezése. 12. … Lanza (tenor). 13. Menyasszony. 14. A vizek
városa Magyarországon. 15. … kismalac (A. Christie regénye). 17. Harmadvágás a vívásban. 20. Ókori birodalom. 21. Örmény király volt. 23. Mindenféle tárgy. 25. Ételízesítő
folyadék. 28. Orosz helyeslés. 29. Autonóm terület (röv.). 31. Emberi táplálék. 33. Részeg.
35. Földünk latin neve. 37. Táplálkozik. 39. Lotaringiai város. 42. Elgondolás, plánum.
45. Trombitahang. 46. Latin tagadás. 47. Evezőlapát (angol). 48. Téli sport (régi neve).
50. Vatikáni és német gépkocsijel. 51. Az alumínium vegyjele.
L.N.J.
A megjelölt sorokban, oszlopokban szereplő helyes megfejtéseket július 29-ig a
Népújság címére (Dózsa György u. 9. szám) beküldők közül ketten egy-egy könyvet
nyernek. A pályázati szelvényt – a pályázat címével együtt – kérjük kivágni és a
borítékra ráragasztani. (Egy borítékban csak egy pályázati szelvény szerepelhet.)
A két rejtvény azonos számú meghatározásait keverve közöljük. A megjelölt
négyzetekbe kerülő betűket folyamatosan összeolvasva Anton Csehov orosz író
egyik művének a címét kapjuk. Könnyítésül egy betűt előre beírtunk.

VÍZSZINTES: 1. Bukott angyal – Dühöng, mérgelődik. 7. Határidőrag – Izomkötő
szalag. 8. Halászeszköz – Bizarr, mérgelődik. 9. Husáng – Becézett Attila. 11. Földbe
kerül – Piros, angolul. 12. Parányi rész – Tölgyfa termése. 14. Igen, oroszul – Megfelelő.
15. Edző – Porcióz, kimér. 18. Parancs, rendelkezés – Akta. 19. Lakónegyed – Kendert
tör. 22. Legvégén! – Páratlan rost! 23. Tömítőanyag – Órómai viselet. 25. Idős férfi –
Szikra része! 27. Amerikai központi hírszerző ügynökség – Halkan sorol! 28. Vízgőz –
Arab törzsfőnök. 30. Azonos betűk – Hamis. 31. Sámli, kisszék – Emberszabású robot.
FÜGGŐLEGES: 1. Baki – Amerikai színész személyneve (Neeson). 2. Fáraszt,
megvisel – Női név. 3. Francia várbörtön – Sóhaj. 4. Végtelen ráma! – Lyukaszt, mélyít.
5. Gépet megken – Származás. 6. Rádiólokátor – Orosz író volt (Nyikolaj Vasziljevics).
10. Özönlik, zúdul – Festékfajta. 13. Magához hívat – Hebeg, motyog. 16. Kéntartalmú
vegyület – … oldal (Karácsony Benő). 17. Fáradság, munka – Fizetőeszköz, argóban. 20.
Fanyar gyümölcs – Uradalmi tiszt, intéző. 21. Piaci asztal – Faág. 24. Tál, amelyben Krisztus vérét felfogták – Kamasz, suhanc. 26. Saját darab! – Ordítani kezd! 29. Kilométer,
rövidítve – Arrafele!
Koncz Erzsébet
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VÍZSZINTES: 1. A szólás befejezése. 9. Skandináv legenda. 10. Orgánum. 11. Orosz
női név. 16. Ugandai politikus (Apollo Milton). 18. Tiltószó. 19. Női név (aug. 31.). 20.
Tornásznő (Henrietta). 21. Ofszájd. 22. Trója veszte. 23. Névelő. 24. Orosz helyeslés. 25.
Görög sziget. 26. Egy (olasz). 27. Nagyiék kedvence. 29. Zeusz egyik kedvese. 30. A trícium
és a fluor vegyjele. 31. Saját kezűleg (röv.). 32. … Kuroszava (japán rendező). 33. A rák
fegyvere. 35. … Lake City (Utah). 37. Oktat. 39. Wilhelm …, svájci nyilas hős. 41. Ritka
női név (dec. 1.). 43. Szándékozó. 45. Dublin lakója. 47. Magyar származású osztrák költő
(Nikolaus). 49. Zenedráma. 50. Járom. 51. Az ezüst vegyjele.
FÜGGŐLEGES: 1. Amerikai szabvány. 2. Az aktuális 24 óra. 3. Ritka férfinév (szept.
1.). 4. Gyomnövény (a spenót rokona). 5. István egyik becézése. 6. Páratlan kezdet! 7. A
neon vegyjele. 8. Idegen férfinév. 11. A szólás első része. 12. Női név (febr. 8.). 13.
Kendertörő eszköz. 14. Hordómérték. 15. Francia rt. 17. Arra a helyre. 20. Tolna megyei
helység. 21. Paripa. 23. … Ekberg (színésznő). 25. Petőfi mézeshetének helyszíne. 27.
United Kingdom (röv.). 28. Támlás heverő. 29. Francia személynévmás. 32. A legfelsőbb
csigolya (fejgyám) orvosi neve. 33. Japán város. 34. Oersted (röv.). 36. A mélyben. 38.
Telefontárs. 40. Szövetség. 42. Kis darabokra tör. 44. Patkány (angol). 46. Szótoldalék. 48.
Középen lead! 49. Indíték. 50. Izomkötő szalag.

A CARMINA BURANA
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A BBTE Románia első ötcsillagos world-class egyeteme

A kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem (BBTE) Románia első egyeteme, amelynek világszínvonalú
teljesítményét a brit Quacquarelli
Symonds (QS) rangsoroló platform QS
STAR nemzetközi vizsgálata öt csillagra méltatta; a platform készíti a
világ egyetemeinek QS-rangsorát is,
amely ma az egyik leggyakrabban
használt egyetemi rangsor.

Ez a szint, azaz a QS***** egy globális,
világszínvonalú egyetemnek felel meg – egy
ötcsillagos egyetem világszintű jelentőségű
több akadémiai területen, kiváló hírnévnek
örvend, magas szintű oktatási lehetőségeket
kínál,
ugyanakkor
nemzetközileg
elismert kutató és oktató személyzettel rendelkezik.
„Ez az eredmény – amely nem rangsor,
hanem átfogó értékelés – tőlünk függetlenül
megerősíti azt, amit egy ideje hangoztatunk,
nevezetesen azt, hogy a BBTE a világ worldclass egyetemei közé tartozik, a globális, világszínvonalú ilyen intézmények közé. Egy
ilyen egyetem globális szereplő, ami azt jelenti, hogy hozzájárul a nemzetközi tudományossághoz
és
versenyképességhez,
ugyanakkor a hozzájárulása által versenyelőnyöket is biztosít annak az országnak és régiónak, amelyhez tartozik. Olyan ez, mint a
Bajnokok Ligája a futballban. Nem vagyunk
azonban naivak, tudjuk, hogy a „bajnokok”
között a teljesítményeink még nem közelítenek a legjobbakéihoz vagy ahhoz, amire vágyakozunk. Tehát most meg kell erősítenünk
a helyünket itt, jobb és stabilabb helyzetbe
kell kerülnünk az elkövetkező években. Ez-

után közép- és hosszú távon a célunk a
QS***** Plus, ez az előkelő szint a vágyunk
tárgya!” – nyilatkozta dr. Daniel David egyetemi tanár, a BBTE rektora.
A rektor hozzáfűzte: „Ez az eredmény nem
teljesen váratlan, hiszen a world-class platformon 2016 óta tájékozódunk, és
2019/2020-tól explicit célként szerepel a ProUBB+ programban. Ugyanakkor a BBTE
évek óta országszinten az első helyeket foglalja el az átfogó és szakterületenkénti nemzetközi rangsorokban, folyamatosan a világ
egyetemei top 5%-a között található, így
tehát az ország fiataljai minőségi oktatásban
részesülhetnek széles körben, megfizethető
áron, egy fejlett akadémiai infrastruktúrában
(pl. az európai hálózatokba integrált KFIegységek, az UBB-EON-XR központ keretében modernizált és integrált virtuális/
kibővített/vegyes valósággal operáló oktatólaboratóriumok stb.), anélkül, hogy külföldre
kellene menniük tanulni. Emellett a BBTE
olyan akadémiai csoportokkal rendelkezik,
amelyeknek vezetői szakterületükön vagy az
összes tudományterületen világszinten a legtöbbet idézett 1% (WoS) vagy a top 2% (Scopus) között vannak; ezek a területek vonzzák
a külföldi hallgatókat és oktatókat, így az országnak nemzetközi versenyképességet biztosítanak”.
Végezetül a rektor hozzátette: „Azért kívántuk ezt a nemzetközi auditot elvégezni,
hogy objektív diagnózist kapjunk, a nemzetközileg meghatározott minőségi előírások
mentén, hogy ezután bizonyítékokon alapuló
tudományos politikákat dolgozhassunk ki. Ez
a dolog fontos azokban az országokban, ahol

A BBTE a legrégebbi akadémiai hagyományokkal rendelkező egyetem Romániában (amely 440 évvel ezelőtt, 1581-ben kezdődött), az ország legnagyobb tudományos közössége (több mint 55.000 tagot számlál, 15 városban/21 helységben,
13 megyében van jelen). Országszinten a BBTE akadémiai profilja a legkomplexebb, három hivatalos tagozattal rendelkezik – román, magyar és német –,
emellett számos angol és francia nyelvű programot kínál; tudományos profilja
átfogó – művészetek és humán tudományok, társadalomtudományok, élet- és természettudományok, matematika, informatika, mérnöki tudományok/technológiák –, teológiai kínálata pedig a legszélesebb körű a kontinensen. Alapítása óta
a BBTE Románia legrangosabb, vezető egyetemei között van, ma is gyakran a
legjobb helyet foglalja el az egyetemi rangsorokban globálisan és szakterületenként is; öt éven át az első helyen állt az Egyetemi Metarangsorban, amely a jelentős nemzetközi egyetemi rangsorok eredményeit összesíti. 2020-ban a BBTE-t
Délkelet-Európa legreprezentatívabb egyetemeként befogadta a GUILD, amely
a legrangosabb „world-class/research intensive”, azaz világszínvonalú, kutatásintenzív európai egyetemek szervezete.

az értékelési rendszerek még nem túl fejlettek, és/vagy nem kapcsolódnak elég szervesen
a
legösszetettebb
nemzetközi
gyakorlatokhoz, és/vagy az egyetemek a csatlakozás és szilárdan elhelyezkedés fázisában
vannak a legfejlettebb nemzetközi tudományos gyakorlatokban és szabványokban. A
BBTE e téren megihlette az ország más egyetemeit is, amelyek követték a BBTE által
2018-ban meghatározott irányt; reméljük,
hogy másokat is ösztönözni fogunk”.
A QS STAR nemzetközi audit nyolc dimenzióban elemzi átfogóan az egyetemet: (1)
oktatás, (2) munkaerőpiaci elhelyezkedés, (3)
nemzetköziesítés,
(4)
tudományos
kutatás/fejlesztés, (5) akadémiai infrastruk-

túra/nem hagyományos oktatási formák (online), (6) tudományos szakok, (7) művészet
és kultúra, (8) innováció. A QS STAR módszertan
a
http://www.iu.qs.com/wpcontent/uploads/2013/01/QS-Stars-Brochure
_2013_.pdf linken érhető el. Az értékelésben
részt vevő egyetemek választhatnak, hogy az
audit eredménye nyilvános legyen-e vagy
sem; gyakran azok az egyetemek, amelyeknek teljesítménye nem közelíti meg eléggé a
kötelezettségvállalásaikat, úgy döntenek,
hogy nem teszik nyilvánossá, hanem diagnosztikai eszközként használják a belső fejlesztési politikákhoz (az értékelt egyetemek
az első elemzés során, 2012-ben 0, 1 vagy 2
csillagot kaptak). (közlemény)

hetséges fiatal hallgatókat, egyedülálló oktatást, magas színvonalú képzést nyújtson számukra. Az MCC KEP ugyanezek
szellemében nyújt a Kolozsváron tanuló diákoknak képzési lehetőséget 2018 óta, az általuk választott egyetemi kartól függetlenül.
A 25 éves MCC 2021 októberéig 23, a következő öt évben Kárpát-medence-szerte 35
magyarlakta településen teszi elérhetővé ingyenes programjait. Az intézmény ezt követően 3500 általános iskolás, 4000

középiskolás, 1500 egyetemista és 500 egyéb
programokban részt vevő fiatal számára nyújt
majd fejlődési lehetőséget.
Az MCC Kolozsvári Egyetemi Programjának juniorképzésére az érdeklődők július 30án, pénteken éjfélig adhatják be pályázatukat.
A képzésről és a jelentkezés feltételeiről további információ az intézmény honlapján
vagy hivatalos Facebook-oldalán található.
Az MCC-ről bővebben az alapítvány weboldalán lehet olvasni. (közlemény)

A most egyetemre felvételt nyert hallgatók jelentkezését várja
az MCC egyedülálló tehetséggondozó programjára

A Mathias Corvinus Collegium (MCC)
azoknak az – ősszel első egyetemi
évüket kezdő – diákoknak hirdet felvételt, akik Kolozsváron szeretnék
folytatni felsőfokú tanulmányaikat. Az
érdeklődők július 30-án, pénteken éjfélig adhatják be pályázatukat a Kolozsvári Egyetemi Program ún.
juniorképzésére. A program személyre szabott fejlődési lehetőséget
kínál a tehetséges fiataloknak.

Az MCC ott kezdődik, ahol a felsőoktatás
véget ér! A hagyományos felsőoktatást kiegészítő képzések célja, hogy felkarolja azokat a
tehetséges egyetemistákat, akik a kurzusok,
nyelvórák elvégzését követően környezetük
javára szeretnék fordítani a programban megszerzett tudást.
Az MCC juniorképzése a Kolozsvári
Egyetemi Program (KEP) első állomása,
amely a régiónkban egyedi, egyéves tehetségprogram. A képzésbe azok a – középiskolai
tanulmányaikat 2021-ben befejező – diákok
jelentkezhetnek, akik valamely kolozsvári
egyetem nappali tagozatos hallgatóiként kívánják tanulmányaikat megkezdeni.
A juniorképzés célja, hogy magas színvonalú, közös nevezőre hozott alaptudást kínáljon a diákoknak, amit tanulmányaik és
karrierútjuk során magabiztosan használhatnak. A programban egyensúlyba kerülnek az
elsőéves hallgatók társadalmi hátteréből
adódó tudásbeli különbségek. A képzés a hatékony és nyitott gondolkodásmód kialakítása, valamint az írásbeli és szóbeli készségek
fejlesztésére törekszik. Az első tanév végére
minden diáknak felsőfokú angolnyelv-tudással kell rendelkeznie, amihez ingyenes nyelvórákat biztosít a program.
A képzés ingyenes! A felvételi eljáráson si-

keresen továbbjutó hallgatók térítésmentesen
képezhetik magukat, és szállást igényelhetnek az intézmény bentlakásában. A képzés
célja a szakmai tudás bővítésén túl a hallgatók adott készségeinek fejlesztése gyakorlatorientált módszerekkel, illetve a hallgatók érveléstechnikai-logikai képességeinek és vitakultúrájának fejlesztése, felkészítve őket a
legkülönbözőbb nyilvános megnyilvánulások
konstruktív és hatékony kezelésére. A képzésre felvételt nyert hallgatóknak továbbá
karriertámogatást nyújtunk, illetve különböző
nemzetközi ösztöndíj-lehetőséget is biztosítunk.
A szakmai fejlesztés és a pályaorientáció
mellett komoly figyelmet fordítunk arra,
hogy diákjaink közösségi élményekben is részesüljenek összetartozást erősítő programok
és táborok keretében. A juniorképzés után a
hallgatóknak lehetőségük nyílik jelentkezni
az MCC szeniorképzésébe. A KEP második
állomása a szeniorképzés, amely egy, a régiónkban egyedi, interdiszciplináris képzés,
ahol a humán és reál tudományok területén
tanuló kiemelkedően tehetséges hallgatók
megismerhetik egymást, tovább gazdagíthatják tudásukat, és becsatlakozhatnak különböző szakmai projektekbe.
A jelentkezőknek egy felvételi eljárás keretein belül szóbeli és írásbeli vizsgát kell tenniük. Míg előbbi egy kiselőadás megtartását
(a megadott felvételi témák közül) egy felvételi bizottság előtt, valamint egy rövid képességfelmérő beszélgetésen való részvételt
jelent, addig az írásbelin logika- és szókincstesztet kell sikeresen teljesíteni.
Az MCC 25 éve működő, mára már Kárpát-medence-szerte is megtalálható interdiszciplináris tehetséggondozó intézmény. Célja,
hogy Kárpát-medence-szerte felkarolja a te-
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FONTOS TELEFONSZÁMOK

• Romtelecom-tudakozó
- információ
- 118-932
- általános
- 118-800
• Központosított ügyelet
(Rendőrség, Tűzoltóság, SMURD,
112
Csendőrség, Mentőállomás):
• Rendőrség
- 0265/202-305
• SMURD (betegekkel
- 0265/210-110
kapcsolatos információk)
• Sürgősségi szolgálat:
- gyermekeknek
- 0265/210-177
Marosvásárhelyi
Polgármesteri Hivatal
- 0265/268-330
GYULAFEHÉRVÁRI CARITAS,
otthongondozó szolgálat,
0736-883-110
8–16 óra között:
• Optika-Optofarm

- 0265/212-304
- 0265/312 436
- 0265/250-120
- 0265/263 351
• Optolens szemsebészet - 0265/263-351
• Marmed
- 0265/250-344
- 0756-468-658
járóbeteg-rendelő:
- 0729-024-380
Labor
- 0751-114-307
e-mail: marmed@marmed.ro,
www.marmed.ro
• Dora Optics
- 0733-553-976
• Dora Medicals
- 0265/212-971
• Radiológia, echográfia
- 0265/222- 446
Dr. Jeremiás István
- 0740-083-077
• Emma vendéglő,
hidegtálak készítése
- 0365/404-664

• Prefektúra

• RDS–RCS

- 0265/266-801

- 0365/400-401

- 0365/400-404

• Áramszolgáltató vállalat

- 0800-801-929

• Delgaz Grid

- 0265/200-928

- vidék

• Aquaserv:

- hideg víz-csatorna

- közönségszolgálat

- központ

- 0265/929

- 0800/800 928

- 0265/215-702

- 0265/208-888

- 0265/208-800

- 08008 208-888

• Fogyasztóvédelmi hivatal - 0265/254-625

• Vasútállomás

- 0265/236-284

• Vili Kft.: temetkezés, segélyintézés

(0-24 óra), professzionális balzsamozás

Nemzetközi halottszállítás

- 0265/215-119

- 0744-282-710

• Alkony Kft. temetkezés (24 ó.) - 0265/263-865

koporsók, kellékek,

koszorúk

és halottszállítás

• Maros megyei RMDSZ

- 0745-606-215

- 0745-606-269

- 0758-047-604

- 0265/264-442

- 0265/262-907

Méltányos reklámdíj fejében
állandó szereplője lehet
a FONTOS TELEFONSZÁMOK
rovatnak.
Várjuk jelentkezését
a 0265/268 854-es telefonon.

A SURTEC műszaki barkácsáruház
a következő
állások betöltésére

keres munkatársakat:
* eladókat
* sofőrt 3,5 tonnás kocsira árukiszállításra
Amit kínálunk:
– vonzó fizetés + bónuszok és ebédjegy
– speciális képzések
– karrierlehetőség

Az önéletrajzokat a Surtec áruház vevőszolgálatánál lehet benyújtani,
vagy a következő e-mail-címre elküldeni: surtec@surubtrade.ro
A Dicsőszentmártoni Adó- és Pénzügyi Osztály
2021. július 29-én 12 órai kezdettel az intézmény Köztársaság utca 30. szám alatti székhelyén nyilvános árverést szervez egy
5000 négyzetméteres kültelek – telekkönyvszáma 50200/Mikefalva – értékesítésére. Kikiáltási ár 32.770 lej, az ár nem
tartalmazza a héát.
A pénzügyi eljárási törvénykönyvre vonatkozó 2015. évi 207-es törvény 250. cikkelye 4. bekezdésének i) pontjánál szereplő
előírások értelmében felkérjük mindazokat, akik valamilyen címen jogot formálnak a fenti ingatlanra, hogy értesítsék erről a
végrehajtót az árverés időpontja előtt.
A fent említett jogszabály 250. cikkelye 4. bekezdésének j) pontja, valamint 7. bekezdése értelmében a liciten való részvételhez
az ajánlattevők legalább egy nappal az árverést megelőzően nyújtsák be a következő iratokat: a vásárlási ajánlatukat, a kikiáltási
ár 10%-át kitevő részvételi díj kifizetését igazoló iratot – a pénzt a Dicsőszentmártoni Kincstárba az IBAN
RO84TREZ4795067XXX001785 számlára kell átutalni, címzett a Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal, adószám 4322637 –
vagy banki garancialevelet a kikiáltási ár 10%-át kitevő összegről, az ajánlattevőt képviselő személy meghatalmazását,
romániai jogi személyek a Cégbíróság által kibocsátott bejegyzési okirat másolatát, külföldi jogi személyek a bejegyzési okirat
román nyelvű fordítását, romániai magánszemélyek a személyazonossági igazolvány másolatát, ahhoz, hogy a megszabott
helyen és időben részt vehessenek az árverésen.
Az árverésről szóló közlemény kifüggesztésének időpontja: július 16. A közleményt kifüggesztik a Dicsőszentmártoni Adó- és
Pénzügyi Osztály, a Mikefalvi Polgármesteri Hivatal, az adós cég székhelyén, és megjelenik a Közpénzügyi Minisztérium
weboldalán is.
Bővebb felvilágosítás a székhelyen, az adóbegyűjtő és végrehajtói irodában (Tetcu Alina ellenőr) vagy a 0265/443-312-es
telefonszámon.
Sim Anuţa osztályvezető
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A hirdetési rovatban megjelent
közlemények, reklámok tartalmáért
a hirdetésfeladó vállalja
a felelősséget!

ADÁSVÉTEL

VESZEK régi festményeket, képkereteket, paraszttárgyakat, antik bútorokat stb. Tel. 0731-309-733. (12262-I)
RABLAPROGRAMBA illő autót vásárolnék. Az elszállítását és forgalomból való törlését vállalom. Tel.
0748-882-828. (12172-I)
ELADÓ sírhely a katolikus temetőben. Tel. 0770-341-665, 0756-352635, 0727-700-967. (p.-I)
SÜRGŐSEN eladok három íróasztalt
és egy kerek asztalt, natúrszínűek.
Érdeklődni a 0787-339-343-as telefonszámon. (12503-I)
ELADÓ házhely, diófa és körtefa, viaszprés, pergető, viasz, kaptárak,
gyalupad, csöves törökbúza, motoros
permetező. Tel.
0265/314-488.
(12469-I)
ELADÓ Bedében 25 ár kert egy kicsi
házzal. Tel. 0752-842-072. (12464-I)
ELADÓ 2800 m2 földterület Koronkában,
magas lábú ventilátor. Tel. 0770-851-742,
0365/440-360. (12513)

LAKÁS

KIADÓ garzon a Grand Hotel mellett
igényesnek. Tel. 0742-679-659.
(12453)
KIADÓ 4 szobás lakrész a központban igényesnek. Tel. 0742-679-659.
(12453)
ELADÓ a Bodor Péter sétányon 3
szobás, azonnal beköltözhető, I.
emeleti tömbházlakás szerelőaknás
garázzsal. Érdeklődni lehet a 00-4077-534-7893-as és a 00-36-30-6053146-os
telefonszámon
vagy
a h.csipor@indamail.hu e-mailcímen. (sz.-I)
ELADÓ 3 szoba, előszoba, konyha,
kamra, fürdőszoba, garázs. Külön
udvar, de a bejárat közös (még két
család), az oroszpiac és a Szabadság utca között. Érdeklődni 8-20 óra
között a 0743-995-063-as telefonszámon. (12226-I)
ELADÓ 2 szobás, IV/IV. emeleti
tömbházlakás az Építők (Constructorilor) sétány 11/19. sz. alatt. Tel. 0723090-200. (12460-I)
ELADÓ kertes családi ház Nyárádköszvényesen mellékhelyiségekkel.
Tel. 0740-196-315. (12495-I)
KIADÓ háromszobás, bútorozott
tömbházlakás külön bejáratú szobákkal a Kövesdombon, augusztus 1-től.
Tel. 0740-923-383, 0755-274-483.
12494-I)
ELADÓ ház Marosvásárhelyen, a
Május 1. utcában, 20 ár telken: két
szoba, konyha, előszoba, fürdő,
kamra, három pince + melléképületek. Villany, gáz, víz, RDS beszerelve.
Minden papír napirenden. Tel. 0755142-427, 0730-243-255. (12502-I)
KIADÓ háromszobás lakás Marosvásárhelyen és Kolozsváron. Tel. 0741392-529. (12506-I)

MINDENFÉLE

MEGEMLÉKEZÉS

VÁLLALOK tetőjavítást, ácsmunkát,
tetőfedést bármilyen cserepes lemezzel, szigetelést, festést. Tel. 0720-680854. (12133-I)

Kegyelettel és fájdalommal emlékezünk a drága feleségre, édesanyára, testvérre, rokonra és jó
barátra,
PETELEY
MÁRIA
MAGDOLNÁRA szül. Szöllősi, aki
július 18-án egy éve eltávozott
közülünk.
Köszönjük, hogy éltél és minket
szerettél.
Nem haltál meg, csak álmodni
mentél.
Szívünkben itt él emléked örökre,
ha látni akarunk, felnézünk az
égre.
A csillagok között utazol tovább,
ott várj ránk, ha időnk lejárt.
Emléked legyen áldott, nyugalmad csendes! A gyászoló család.(12487)

CÉG vállal háztetőkészítést, cseréptisztítást, tetőfestést, cserépforgatást
és javítást. Tel. 0770-621-920.
(12228-I)
FŰNYÍRÁST, permetezést vállalunk.
Tel. 0747-634-747. (12228-I)
FUVART, bútorhordást vállalunk személyzettel, külföldre is, valamint törmelékszállítást. Tel. 0749-543-104.
(10638-I)
VÁLLALOK
mindenféle
építkezési
munkát,
cserépforgatást,
udvar
rendbetételét.
Autót
vásárolok
ócskavasnak.
Tel.
0741-352-972.
(12480)
IDŐSGONDOZÓT keresek 82 éves
férfi mellé, nappali felügyeletre, kezdetben napi 2x1 órára, a Mokka – állomás környékére. Tel. 0740-933-705.
(HN-I)
VÁLLALUNK
tetőjavítást,
kerítéskészítést vasból, járólaplerakást, ház
körüli felújítást, csatorna-, lefolyókészítést.
Tel. 0759-552-041. (12426)
BÚTOR rendelésre. Tel. 0770-383959. (12233-I)
VÁLLALUNK tetőfedést, tetőjavítást,
tetőfelújítást, teraszkészítést, ácsmunkát, bádogosmunkát, cserépforgatást, teljes tető elkészítését, belső
munkát, festést, glettolást, parkettlerakást, belső gipszkartonozást. Garanciális munka, számla. Tel.
0747-318-469. (12329-I)
VÁLLALUNK tetőkészítést lemezből,
cserépből; ácsmunkát, teraszkészítést, garázsfelújítást, csatornajavítást,
bármilyen kisebb javítást és mindenféle más munkát. Tel. 0721-443-518.
(12444-I)
ENGEDÉLYEZETT
cég
vállal
tetőkészítést
bármilyen
anyagból,
mindenféle
kisebb
javítást,
cserépforgatást, ácsmunkát, festést,
vakolást, bádogosmunkát, régi épület
lebontását, szigetelést. Nyugdíjasoknak
18% kedvezmény. A kiszállás ingyenes.
Tel. 0736-270-341. (11688)

VÁLLALUNK
bontást,
festést,
teraszkészítést,
padlóés
falicsemperakást, tetőjavítást, takarítást.
Tel. 0747-816-052. (12466)

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag
és
alumíniumredőnyöket,
szalagfüggönyöket,
belső
redőnyöket,
szúnyoghálókat. Tel. 0744-121-714, 0766214-586. (12427)
HÁZAK teljes felújítása bádoglemezzel, cserépforgatás, tetőfedés bármilyen anyaggal, új tetők készítése,
szigetelés, kisebb munkák. Tel. 0759882-220. (12479-I)

BÁRMILYEN
tető,
szigetelés
polisztirénnel, kerítések, parkettezés, faliés padlócsemperakás, festés, térkövezés.
Nyugdíjasoknak 20% kedvezmény. Tel.
0754-271-038, Zoli. (12510)
SZIGETELÉS polisztirénnel, szobafestés, tetőfedél készítése, kisebb javítások. Tel. 0748-862-911, Sándor.
(12522)
VÁLLALUNK tetőkészítést cserépből, bádogosmunkát, ácsmunkát, meszelést, festést, bármilyen munkát.
Tel. 0742-734-062. (12524-I)

Szomorú szívvel emlékezünk július 18-án PETELEY MÁRIÁRA
szül. Szöllősi halálának első évfordulóján. Emlékét őrzi testvére,
Laci és családja. Nyugodj békében, drága Szöszi! (12504)
Fájdalmas szívvel emlékezünk július 17-én a drága jó édesanyára,
nagymamára, testvérre, SZABÓ
IRÉNRE szül. Jakab, akinek július
17-én van halálának 20. évfordulója. Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!
Szerettei.
(12521-I)

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesanya, nagymama, dédmama, rokon, szomszéd és jó barát,
özvegy GYARMATI MAGDOLNA
szül. Buzás Magdolna
életének 79. évében, 2021. július
14-én, hosszú szenvedés után elhunyt.
Drága halottunk temetése július
17-én, szombaton 15 órakor lesz
a nagykórház mögötti városi temetőben, református szertartás
szerint helyezzük örök nyugalomra.
Búcsúzik gyászoló fia, István,
lánya, Ottilia, menye, Ildikó, veje,
Öcsi, unokái: Attila és Dávidka,
unokamenye, Tímea és kicsi dédunokája, Zora. Béke poraira!
(12518-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

A Bolyaiban 1966-ban érettségizett sportosztály, a XI. B
kegyelettel búcsúzik magyartanárnőjétől, ZOLTÁN ILDIKÓTÓL. „Isten porának adj örök
nyugalmat, S lelkét fogadd
el
a
megboldogultnak.”
(Egressy Béni)
Vigasztalást kívánunk a gyászoló családnak! (p-I)
Mély megrendüléssel vettünk
tudomást szeretett osztályfőnökünk, ZOLTÁN ILDIKÓ haláláról. Kérjük Istent, adjon
vigasztalást szerettei számára. Nyugodj békében,
drága Ildikó! Az 1967-ben végzett XI. D osztály diákjai.
(12512-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet
mondunk
mindazoknak, akik a drága férj és
édesapa,
TÖRÖK
GYULA
temetésén
részt
vettek,
fájdalmunkban
osztoztak.
Felesége és lánya. (12518-I)

19

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. (65761-I)

Nyilvános vita

Székely-Király Levente értesíti az érdekelteket, hogy
benyújtotta a Koronkai Polgármesteri Hivatalhoz a Koronka,
Felső utca szám nélküli területének újrafelosztására és a
telkek bejáratához vezető utca szabályozására vonatkozó
első övezeti településrendezési tervet (PUZ).
Bővebb felvilágosítás a terv környezeti hatásáról a Koronkai
Polgármesteri Hivatal Fő út 108. szám alatti székhelyén
naponta 10–12 óra között 2021. július 19-ig. Az észrevételeket,
javaslatokat eddig az időpontig kell írásban benyújtani a
polgármesteri hivatalhoz. (sz.-I)

Nyilvános vita

Holbach István értesíti az érdekelteket, hogy benyújtotta a
Koronkai Polgármesteri Hivatalhoz a Koronka, Madaras
utca/18-as utca szám nélküli területének felosztására és a
telkek bejáratához vezető utca szabályozására vonatkozó
első övezeti településrendezési tervet (PUZ).
Bővebb felvilágosítás a terv környezeti hatásáról a Koronkai
Polgármesteri Hivatal Fő út 108. szám alatti székhelyén
naponta 10–12 óra között 2021. július 19-ig. Az észrevételeket,
javaslatokat eddig az időpontig kell írásban benyújtani a
polgármesteri hivatalhoz. (sz.-I)

Nyilvános vita

Stoica Ioan értesíti az érdekelteket, hogy benyújtotta a
Koronkai Polgármesteri Hivatalhoz a Koronka, Alsó utca
szám nélküli területének újrafelosztására és a telkek
bejáratához vezető utca szabályozására vonatkozó első
övezeti településrendezési tervet (PUZ).
Bővebb felvilágosítás a terv környezeti hatásáról a Koronkai
Polgármesteri Hivatal Fő út 108. szám alatti székhelyén
naponta 10–12 óra között 2021. július 19-ig. Az észrevételeket,
javaslatokat eddig az időpontig kell írásban benyújtani a
polgármesteri hivatalhoz. (sz.-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, ROLETTÁK, GARÁZSKAPUK, ÁTLÁTSZÓPONYVA-BEÉPÍTÉS és egyéb árnyékolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy választékban. Tel.
0745-379-638. (sz.-I)

TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német
REHAU profilokból. Tel. 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.
(65326-I)

A MOBEX RÉSZVÉNYTÁRSASÁG – székhely: Marosvásárhely,
Őz (Căprioarei) u. 2. szám – alkalmaz GÉPLAKATOST. Érdeklődni
a 0746-059-541-es telefonszámon. (22719-I)

A marosvásárhelyi THEREZIA TEJIPARI VÁLLALAT AREA
SALES MANAGERT alkalmaz. Elvárás a minimum 3 év tapasztalat
hasonló munkakörben és az ország egész területét lefedő mobilitás.
Önéletrajzát, kérjük, juttassa el a therezia@therezia.ro e-mail-címre.
Érdeklődni lehet a 0749-228-435-ös telefonszámon. (65766-I)
A KOVÁCS PÉKSÉG BŐVÍTI CSAPATÁT. Marosszentgyörgyre,
az új bemutatóüzletünkbe, ami egyben kávézó is, személyzetet alkalmazunk. Ha Ön kedves, ápolt és lelkiismeretes, akkor a csapatunkban
a helye. Részletekért hívja az alábbi telefonszámok egyikét: 0770595-255, 0733-052-106. (65759-I)

A KOVÁCS PÉKSÉG alkalmaz személyzetet a következő munkakörökbe: RAKTÁROS, GÉPKOCSIVEZETŐ, SZELETELŐ. Bővebb felvilágosítás a 0735-543-042-es telefonszámon 8-17 óra között.
(22711-I)

Az ALLCOLORS SERV KFT. személyzetet alkalmaz. A munka
megnevezése: a minőség terén szakképzett MÉRNÖKÖT, CSOPORTVEZETŐT, SZAKKÉPZETT – SZAKKÉPZETLEN MUNKAVÁLLALÓT. Munkaidő: három műszak. Előnyök: vonzó fizetés,
biztosított a közlekedés, étkezési utalványok, teljesítménybónuszok,
ünnepi utalványok, régiségbónusz, magán-egészségbiztosítás. Az önéletrajz személyesen nyújtható be a társaság székhelyén: Allcolors Serv
Kft. – Vidrátszeg-Nyárádtő, Ipari Park 1/G/5. szám, Maros megye.
Tel. 0726-684-518. (p.-I)

FRANCIA CÉG DOKUMENTUMKEZELŐKET keres. Közepes
számítógép-kezelési ismeretek szükségesek. Ebédjegy és teljesítménybónusz. Az önéletrajzokat a tgmures.recrutare@gmail.com
e-mailre várjuk. Tel.: 0744-908-055. (p-I)

A VETA KFT. csizmagyár fröccsöntő gépekre alkalmaz SZAKKÉPZETLEN MUNKAERŐT. A nettó fizetés 2500–3000 lej. Tel.
0788-481-753. (22725-I)
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Az ECT Hungary Kft. teszter adapter gyártás területén piacvezető, dinamikusan bővülő és
fejlődő cég. Zalaegerszegi telephelyünk lendületes csapatába keresünk motivált, hosszú
távra tervező, lelkes gépészmérnök kollégákat az alábbi fő feladatok ellátására, mérnöki
munkakörbe:

– Egyedi alkatrészek, gépészeti megoldások, komplett berendezések tervezése és gyártása
– Gyártás műszaki támogatása
– Projektmenedzsment

Elvárt képesítések, végzettség, szakmai ismeretek:

– Gépészmérnöki felsőfokú végzettség
– 3D-s modellezés előny
– Mechatronikában, pneumatikában és automatizálásban jártasság előny
– Méréstechnikai alapismeretek
– AutoCAD megbízható használata
– Windows szoftverek
– Stabil, magas szintű angolnyelv-tudás szóban és írásban

Előnyt jelentő gyakorlati tapasztalatok:

– 2-3 év tervezési/gépészeti szakmában
– Forgácsolástechnikai tapasztalat
– Nyomtatott áramköri gyártásismeret
– Egyedi célgéptervezési/gyártási ismeretek
– Vállalatirányítási ismeret
– Sales-es „véna”

Az ideális jelentkező:

– Kreatív, önálló, hatékony
– Pozitív, proaktív személyiség
– Kitűnő csapatjátékos

Amit kínálunk:

– Hosszú távú, biztos munkalehetőség egy fejlődő cégnél
– Versenyképes fizetés
– Bónuszkereseti lehetőség, cafeteria
– Fiatalos, családias hangulatú csapat, fejlődési lehetőség
Amennyiben úgy érzed, hirdetésünk Neked szól, várjuk fényképes jelentkezésedet a következő e-mailcímre: hr@ect-fsg.com
Csatlakozz az élvonalhoz!

Hirdetőink figyelmébe!

Felhívjuk hirdetőink figyelmét,
hogy hirdetéseket feladhatnak a szerkesztőségben,
a nepujsag.ro weboldalon levő
online felületen is, vagy beküldhetik e-mailen
a reklam@e-nepujsag.ro címre.
Érdeklődni a 0265/268-854-es
vagy 0742-828-647-es telefonszámon, 9–14 óra között.

