
Az ország legtöbb kórházából hiányzik a viperamarás elleni
szérum, helyenként még rendelkeznek ugyan néhány adag-
gal, de azok szavatossága május végén lejárt. Eközben köz-
tudott, hogy nyáron, vakációban sokan kirándulnak,
túráznak a hegyekben, és a Maros Megyei Hegyimentő Szol-
gálat fokozott óvatosságra int, ugyanis egyre gyakrabban
lehet kígyókkal találkozni. 

Romániában az egyetlen mérges kígyófaj a vipera, amely még a 2000
méter feletti magasságokban is megtalálható a Kárpátokban. A kígyó-
marások háromnegyede azoknál a személyeknél történik, akik piszkál-
ják, hergelik az állatot, vagy éppen figyelmetlenek. A mérges kígyók
csak abban az esetben támadnak, ha provokálják vagy meglepik őket –
hívják fel a lakosság figyelmét a hegyimentők. Amennyiben olyan helyre
kirándulunk, ahol kígyók is előfordulhatnak, ajánlott bakancsot, valamint
hosszú szárú nadrágot viselni. 

Kincskereséssel
kezdődött
a vakáció
Múlt pénteken vakációnyit(ogat)ó
programot szervezett az Együtt Nyá-
rádszentbenedekért Egyesület, és el-
sősorban a falubeli gyermekeket, a
Nyárádszentbenedekhez kötődő vagy
éppen itt tartózkodó apróságokat hívta
kalandos játékra. 
____________2.
Elfogadta 
a képviselőház
a nyugdíjtörvény
tervezetét
Másodszorra is elfogadta szerdán a
képviselőház a nyugdíjtörvény terve-
zetét, amely azt követően került vissza
a parlamentbe, hogy az alkotmánybí-
róság részben alaptörvénybe ütköző-
nek találta.
____________4.
Életre keltett 
dokumentumok 
A szép kivitelezésű, tartalmas kötet a
levéltárakban még meglévő dokumen-
tumokra és egyéb forrásokra hivat-
kozva a kolozsvári Ferenc József
Tudományegyetemen folyó gyógysze-
részképzés 47 éves történetét tekinti
át.
____________5.
Az örök szerelem
Mert hogyan felejthetném el például
azt, amikor kisgyermekként Szászré-
gen környékén utazva először kíván-
csiskodtam megilletődve a párából
kibontakozó trapéz alakú hegyre?
Isten széke?
____________6.

Így megy az ország „előre”
A nyolcadik osztályt záró országos képességvizsga még nem

végleges, de az óvások után csak kismértékben változó eredmé-
nyei számomra mindig lehangolóak, még akkor is, ha arról szól-
nak a jelentések, hogy az általános iskola végzőseinek több mint
a 70 százaléka átmenő jegyet ért el a vizsgán. Az évről évre ma-
gasabb százalékok továbbra is kozmetikázott statisztikának szá-
mítanak, mert nem tartalmazzák azokat a végzősöket, akik nem is
iratkoztak be a vizsgára. 

Ha a tele poharat vesszük figyelembe, akkor azon kellene
„örömködni”, hogy több mint négyzázan teljesítettek színtízesre,
megyénkben 13-an, amiből következtetni lehetne az oktatás szín-
vonalára. Ha nem volna ott mögöttük a már eleve a pálya szélére
sodrodóttak hada, akik a jelek szerint nulla tudás birtokában pró-
bálnak valamit kezdeni magukkal. Mondhatjuk azt is, hogy várnak
rájuk a szakiskolák, amelyek száma jövőtől ígéretesen gyarapodni
fog, de valamit ott is kellene tanulni, és nehéz elhinni, hogy az
egyest, kettest akár ötösre is fel lehet tornázni, hiszen az elért ál-
talános szinte teljes analfabetizmust tükröz. 

De térjünk vissza a saját térfelünkre, arra, hogy megyénkben
több mint ötezren járták ki a nyolcadik osztályt, ebből 4.277-en
iratkoztak be a képességfelmérő vizsgára, amelyen végül is több
mint 300-an nem vettek részt, esetenként egy-két tantárgyból írták
meg a dolgozatot. 

(Folytatás a 4. oldalon)

(Folytatás a 3. oldalon)
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Múlt pénteken vakációnyit(ogat)ó programot
szervezett az Együtt Nyárádszentbenedekért
Egyesület, és elsősorban a falubeli gyermekeket,
a Nyárádszentbenedekhez kötődő vagy éppen itt
tartózkodó apróságokat hívta kalandos játékra.
A szervezők – bevallásuk szerint – keményen
megdolgoztak a nap előkészítéséért, de a végén
kiderült, megérte.

A reggel érkező gyerekeket ébresztgető, ismerkedő cso-
portjátékokba vonták be, majd külön-külön foglalkozáso-
kat tartottak az óvodásoknak és előkészítősöknek, illetve
az iskolás gyerekeknek. Előtte megbeszélték, hogy kinek
mit jelent a kincs szó, és ki mit lát kincsnek. Ez nagyon ér-
dekes pillanata volt a napnak, mert a kérdésre sokféle vá-
lasz érkezett: az élelem, pénz, az arany, a barátok, a
szüleim, az egészségem, a kiskutyám, az autó, a biciklim.
A kisebb gyerekek akadálypályákon, ugrálóiskolán mentek
végig, bohócorrot gurítottak, búvárjátékot és „forró labdát”
játszottak, s közben pontokat gyűjtöttek, míg a nagyobbak
stafétajátékokban ügyeskedtek labdával, mászókán, gyűj-
tögetésben, a „nagyszájú” etetésében, falábon szereztek
pontokat. Ezt követte a kacsatánc, majd a kisgyerekek az
iskola területén, a nagyobbak a falu adott pontjain „hará-

csoltak”, azaz a laskasirítőtől a petrezselyemlevélig, a pöty-
työs nyakkendőtől a kamillavirágig sok érdekességet, tár-
gyakat, élőlényeket kerestek egy megadott lista alapján,
adott időkeretben. 

Az újrahasznosításról sem feledkeztek meg a szervezők,
a gyerekek használt tárgyakból készítettek pörgettyűket és
vakációs képeket, majd különböző kártyák alapján kincs-
vadászat folyt, amíg a frissen levágott fű alatt meglelték a
kincsesládát, amelyből előkerült mindenki számára egy
nyári vakációs bakancslista, cukorka, varázsnapszemüveg
és egy színes, el nem olvadó, állatfigurás jégkocka a forró
napokra. A legnagyobb kincs azonban az együtt töltött nap,
a közös játék, ének, az önbizalmat, ügyességet erősítő pró-
bák sokasága volt, egyszóval az, hogy mindenki olyan jól
érezte magát, mint amilyen szeretettel készült erre a napra
a szervező csapat: az Együtt Nyárádszentbenedekért Egye-
sület részéről Nám M. Emese tanítónő, Nádori Csilla óvónő
és Kilyén Krisztina egyetemi hallgató. A megtalált kincse-
ket fagyi mellett osztották ki a szervezők a résztvevőknek.
Nám Emese, a szervezet elnöke szerint sok gyerek nem a
faluban tanul, ezért előfordul, hogy a helyi gyerekek nem
is ismerik egymást. Így a reggeli ismerkedő játékok és a
nap nagy eredményének tekintik, hogy a gyerekek elmond-
hatták egymásnak: „te a barátom vagy”. (gligor)

Kezdődik a Vibe 
Július 4–7. között a Maros partján zajlik Erdély legszíne-
sebb fesztiválja. A program tanulmányozható a www.vibe-
festival.ro honlapon, ugyanitt jegyeket is lehet foglalni. 

Tánctábor Szászcsáváson 
Július 8–14. között tartják meg Szászcsáváson a hagyo-
mányőrző tánctábort, ahol naponta négy-négy órát nép-
táncot és népzenét tanítanak az érdeklődőknek.
Táncoktatók: Kis István és Kis-Demeter Erika. A tábor
ideje alatt szászcsávási magyar és cigány táncot tanul-
hatnak a résztvevők kezdő és haladó szinten. Zeneokta-
tók: Csányi Sándor és Mezei Sándor. Délutánonként
falulátogatás, szabadfoglalkozás, este táncház lesz, ahol

a szászcsávási zenészek muzsikálnak. Jelentkezési ha-
táridő: június 30. Jelentkezés és bővebb információ a
0743-753-494-es telefonszámon vagy a darvas.pi-
roska@yahoo.com e-mail-címen. A tábor házigazdája
Mezei Sándor. 

Unitárius táborok
A Magyar Unitárius Egyház felekezeti hovatartozás nélkül
várja a táborozni akarókat a Fehér megyei Várfalván levő
táborozóhelyre. Július 2–7. között a 8–11, míg 8–14. kö-
zött a 12–14 éves gyerekek táboroznak. A táborokkal kap-
csolatos információk a https://unitarius.or/ elérhetőségen
megtalálhatók. Érdeklődni, jelentkezni az unitariusta-
bor@gmail.com e-mail-címen vagy Czire Szabolcs lel-
késznél a 0740-293-942-es telefonszámon. 

Bővül 
a Modern Magyar Művészeti Galéria 

Körösfői Kriesch Aladár, Nagy Oszkár, Gáll Ferenc és más
erdélyi vagy Erdélyben alkotó művészektől származó fest-
ményekkel bővül a marosvásárhelyi Kultúrpalota bal szár-
nyában működő Modern Magyar Művészeti Galéria. Az
újonnan vásárolt festmények közül kiemelkedő Körösfői
Kriesch Aladár Három gyermek című, 1905-ben készült al-
kotása. A kép hátterében a gödöllői ház kertje látható. Nagy
Oszkár Nagybányai táj című, 1936-ban készített festménye
a nagybányai hagyaték fontos eleme, amely kiválóan ösz-
szesíti a természetábrázolásra különös hangsúlyt fektető
festőiskola eszmeiségét. Tárlaton mutatja be a Kultúrpalota
ezeket a műveket. A kiállítás Litteczky Endre, Tibor Ernő,
Jándi Dávid és Gáll Ferenc további műveivel szemlélteti az
erdélyi képzőművészet gazdag kínálatát. A Kultúrpalota fel-
újítási munkálatai miatt a Modern Magyar Művészeti Galé-
ria nagy része ugyan zárva tart, de a kiállítás a galériához
tartozó, harmadik emeleti folyosón kialakított képcsarnok-
ban kap helyet és nyár végéig látogatható. A megnyitóra jú-
nius 28-án 19 órától kerül sor.

Ülésezett 
a katasztrófavédelmi bizottság 

A kánikulára való tekintettel szerdán ülésezett a prefektúrán
a katasztrófavédelmi bizottság. Tagjai a prefektúra, a vész-
helyzeti felügyelőség, a munkaügyi, egészségügyi, állat-
egészségügyi igazgatóság, valamint az áramelosztó
vállalat képviselői, a megye településeinek polgármesterei
és a helyi katasztrófavédelmi felügyelőség bizottságainak
elnökei. A tanácskozáson olyan intézkedéscsomagot állí-
tottak össze, amelynek segítségével elejét vehetik a nagy
hőség okozta gondoknak. Ezek között szerepel az áramel-
látás folyamatos biztosítása, a munkaügyi felügyelőség
pedig gyakrabban tart ellenőrzést a munkatelepeken. Fel-
kérik a vidéken lakókat, hogy ebben az időszakban ne
gyújtsák meg a tarlót. 

EKE-kirándulás
a Kis-Beszterce-csúcsra 

Június 29-én, szombaton az Erdélyi Kárpát Egyesület ma-
rosvásárhelyi osztálya gyalogtúrát szervez a Kelemen-ha-
vasokban levő Kis-Beszterce csúcsra. Indulás szombat
reggel 7 órakor lesz a Bolgárok teréről, mikrobusszal. Je-
lentkezni lehet a főszervezőnél, Sükösd Sándornál a 0744-
214-178-as telefonszámon.

Több mint 45 ezer hektárt erdősítenek 
Június 14-én zárult a 2014–2020-ra szóló országos vidék-
fejlesztési program keretében erdősítésre kiírt pályázat,
amelynek alapján helyi közigazgatási egységek – bizonyos
feltételeknek eleget téve – faültetésre pályázhattak. To-
vábbá azon magánszemélyek is jelentkezhettek, akik leg-
kevesebb 100 hektárt erdősítenének. Összesen 53.138
hektár erdő létesítésére kértek támogatást, a dossziék
elemzését követően – a kért dokumentáció hiánya vagy a
pályázati határidő meghaladása miatt – mindössze 45.393
hektárra vonatkozó dossziét fogadtak el. Ezenkívül egy pá-
lyázatot fogadtak még el, amely 22,40 hektár új erdő tele-
pítésére vonatkozott. 

Hit és Fény-találkozó 
Június 29-én, szombaton 17 órától a marosszentgyörgyi
római katolikus plébánián találkozót tart a marosvásárhelyi,
nagyernyei és marosszentgyörgyi Hit és Fény közösség. 

Hírszerkesztő: Vajda György 

Ma LÁSZLÓ, holnap IRÉN és
LEVENTE napja.
IRÉN: görög eredetű, jelen-
tése: béke. 
LEVENTE:  régi magyar sze-
mélynévből alakult, amely a
lenni igét tartalmazza. 

27., csütörtök
A Nap kel 

5 óra 30 perckor, 
lenyugszik 

21 óra 19 perckor. 
Az év 178. napja, 

hátravan 187 nap.

   2 NÉPÚJSÁG _______________________________________________ HÍREK – TUDÓSÍTÁSOK ______________________________________ 2019. június 27., csütörtök

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2019. június 26.

1 EUR 4,7199

1 USD 4,1541

100 HUF 1,4593

1 g ARANY 187,9152

IDŐJÁRÁS
Változékony idő

Hőmérséklet:
max. 310C
min. 160C

Megyei hírek

Számos érdekes játék és kincs várta a gyerekeket  Fotó: Együtt Nyárádszentbenedekért Egyesület

RENDEZVÉNYEK

Kincskereséssel kezdődött a vakáció

Rendőrségi hírek
Balesetek 

Június 25-én 15 óra körül a marosvásárhelyi Szorgalom
utcában egy 26 éves felfalusi személy gépkocsijával elütött
az átjárón egy 56 éves gyalogost. Ugyanaznap délután Ke-
lementelkén egy 54 éves székelyudvarhelyi járművezető
egy hídfőnek ütközött. A balesetben 17 éves utasa súlyo-
sabban, míg egy másik, 44 éves utas könnyebb sérülést
szenvedett. Mindkét esetben a baleset körülményeit vizs-
gálja a rendőrség. 

Ittasan vezetett 
Június 25-én hajnali 2 órakor a segesvári rendőrök a vá-

rosban megállítottak egy gépkocsit. Az ellenőrzéskor kide-
rült, hogy a jármű vezetője, egy 39 éves helybéli férfi,
ittasan vezetett. 
Börtönbe vitték 

Június 25-én a segesvári rendőrök letartóztattak egy 52
éves férfit, akit a segesvári törvényszék családon belüli erő-
szak miatt 3 év és 8 hónap börtönböntetésre ítélt, és nem
vonult be a fegyházba. Az elítéltet bekísérték a börtönbe.
(vajda)



Döntéshozó fórumként fogadta el a képviselőház
plénuma az RMDSZ törvénykezdeményezését,
amely arra kötelezi a kormányt, hogy legkésőbb év
elejéig határozza meg azokat az ünnepnapokat kö-
vető vagy megelőző munkaszüneti napokat, ame-
lyek nem szerepelnek a munkaügyi
törvénykönyvben, valamint azokat a napokat is,
amikor ezek a munkaórák pótlásra kerülnek.

Szabó Ödön, az RMDSZ képviselőházi frakcióvezető-he-
lyettese a szavazást követően elmondta: „Nem csak a munka-
vállalókat érintette kellemetlenül, hanem a vállalkozói
szférának sem kedvezett, amikor egyik napról a másikra a kor-
mány munkaszüneti napokat hagyott jóvá kormányrendele-
tekkel. Éppen ezért az RMDSZ kezdeményezte, hogy ezeket
a napokat minden év elején egy törvényes dokumentumban
rögzítse a kormány az előreláthatóság jegyében”.

Dr. Vass Levente, az RMDSZ Maros megyei parlamenti
képviselője, a törvénytervezet kidolgozója rámutatott arra,
hogy a kormánynak ezután legkésőbb minden év január kö-

zepéig egyetlen kormányhatározattal meg kell  határoznia azo-
kat az állami szektorban hivatalos munkaszüneti napokat,
amelyekről nem rendelkezik a munkaügyi törvénykönyv, de
előreláthatólag munkaszüneti nappá nyilvánítanák. Hasonló-
képpen meg kell határoznia azokat a napokat is, amikor ezek
a munkaórák pótlásra kerülhetnek: „Az RMDSZ-nek sikerült
elfogadtatnia egy olyan tervezetet, amely a tervezhetőséget és
az előreláthatóságot szolgálja, ennek eredményeként minden
vállalkozó és munkavállaló időben szerezhet tudomást róla,
hogy az adott évben mikor számíthat munkaszüneti napra az
állami szektorban, mikor fogják azokat bepótolni. Ez a tervez-
hetőbb családi programalakítást, a magán- és állami szektor-
ban dolgozó szülők programjának jobb összehangolását, az
adminisztráció jobb működését és a vállalkozók számára ki-
számíthatóságot fog jelenteni”.

A törvény az államelnöki kihirdetést és a Hivatalos Köz-
lönyben való megjelenését követően lép hatályba, ennek ered-
ményeként 2020 januárjában a kormánynak alkalmaznia kell
a jogszabályt.
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Létrehozzák a kommunizmus
borzalmait bemutató múzeumot 

Szerdán döntő házként megszavazta a képviselőház
azt a törvényt, mely lehetővé teszi a kommunizmus
borzalmait bemutató múzeum alapítását a parlament
épületében. A múzeum az 1945-1989 közötti időszak
társadalmi, gazdasági és kulturális életének valósá-
gát fogja bemutatni annak érdekében, hogy a közön-
ség megfelelő módon tájékozódhasson a
kommunista rezsim ellenségei által elszenvedett
erőszakról, gyilkosságokról, kínzásokról. A törvény-
kezdeményezés a szenátusban nem ment át. A mú-
zeum tevékenységét a kulturális minisztérium
finanszírozza, de saját bevételekkel is rendelkezni
fog. A törvény azután lép érvénybe, hogy Klaus 
Iohannis államfő kihirdeti. (Mediafax)

Bizonyos bűntettek elévülési
ideje csökken

Hallgatólagosan elfogadta a szenátus a Cătălin Ră-
dulescu szociáldemokrata párti képviselő által be-
nyújtott törvénytervezetet, amely szerint a jelenlegi
tíz évről nyolc évre csökkenne azon bűncselekmé-
nyek elévülési ideje, amelyekért legkevesebb 10,
legtöbb 20 év szabadságvesztés róható ki. A büntető
törvénykönyvet módosító tervezet hallgatólagos el-
fogadásának határideje június 19-én járt le. A képvi-
selő javasolja továbbá, hogy a háromtól tíz évig
terjedő szabadságvesztéssel sújtható bűntettek elé-
vülési idejét négy évben szabják meg. A büntető tör-
vénykönyv jelenlegi formájában 8 év elévülési időt ír
elő azon bűncselekmények esetében, amelyekért
legkevesebb 5, legtöbb 10 év szabadságvesztés ró-
ható ki. A tervezet egy másik előírása három évben
szabná meg a három évig terjedő szabadságvesz-
téssel vagy büntetőbírsággal járó bűntettek elévülési
idejét. Jelenleg az egy és öt év közötti szabadság-
vesztéssel járó bűncselekmények elévülési ideje öt
év. A szenátus ezenkívül szerdán még 24 jogsza-
bálytervezetet fogadott el hallgatólagosan. Vala-
mennyi javaslatról a képviselőház szavaz döntő
házként. (Agerpres)

Ombudsmanjelöltek
Egyöntetűen jóváhagyta a szenátus és a képviselő-
ház együttes jogi bizottsága a nép ügyvédje tiszt-
ségre javasolt három személy jelölését. A
PSD-ALDE koalíció Renate Webert, a PNL, USR és
az RMDSZ Eckstein-Kovács Pétert javasolja, a PMP
jelöltje Cătălin Voinea Mic. A nép ügyvédjét a parla-
ment plénuma szavazza meg. A tisztséget eddig be-
töltő Victor Ciorbea hétfőn átiratban emlékeztette a
két házelnököt, hogy mandátuma lejárt. A nép
ügyvédjét a parlament két házának együttes plé-
numa nevezi ki 5 éves mandátumra, amely egyszer
újítható meg. (Agerpres)

A Mirazur az év legjobb étterme
Mauro Colagreco argentin mesterszakács Mirazur
nevű, a franciaországi Mentonban működtetett lokál-
ját választotta a befolyásos brit Restaurant folyóirat
a világ legjobb éttermének 2019-ben – tájékoztat az
Eater. A toplista tavalyi kiadásában a sós céklájáról
és kaviárjáról is ismert Mirazur a harmadik helyre ke-
rült. Ez az első alkalom, hogy francia étterem került
a lista élére, Colagreco pedig az első Franciaország-
ban élő külföldi séf, aki három Michelin-csillaggal is
büszkélkedhet. A Restaurant folyóirat 2002 óta ké-
szíti éves toplistáit, amelyek a konyhaművészet vi-
lágában már a Michelin-csillagokkal egyenértékűnek
számítanak, holott a rangsor megállapításának mód-
szertana egyes kritikusok szerint nem világos. A top-
listát több mint 1000, névtelenségbe burkolózó séf,
étteremvezető, étteremkritikus és más szakmabeli
értékelései alapján állítják össze. (Mediafax)

Valaki gúnyosan jegyezte meg, hogy a magyar diákok
között nincsen egy tiszta tízes sem, ami nem meglepetés,
hiszen a román anyanyelvűek számára készült tanterv
anyagából kellett vizsgázniuk, amire többen is kilencen
felüli jegyet kaptak. Egyébként megyei szinten több mint
250-en értek el kilencen felüli általánost, valamivel több
mint 500-an nyolcas és kilences közötti átlagot, több
mint 650-en hetes és nyolcas közötti jegyet. Hasonló a
számuk a hatos és ötös közötti átlaggal vizsgázóknak.
Azért nem írunk pontos számokat, mert az óvások után
a jegy megváltozhat. 

Eddig szép és jó lenne, de hogyan készítették fel azt
a 112 végzőst, aki egyes és kettes közötti jegyet (ami nul-
lát jelent, ha a megjelenésre adott pontot leszámítjuk),
azt a közel 250-et, akik kettes és hármas közötti átlagot,
és a több mint 500 hármas és négyes közötti általánost
ért el, összesen közel 1500 diákot. Vagy talán nem is a
felkészítésükkel, sokkal inkább a romániai valós helyzet,
a differenciált oktatás és az annak megfelelő számba-
vétel figyelmen kívül hagyásáról van szó? Így megy az
ország „előre” fél- vagy teljes anafabéták utóhadával,
miközben a tiszta tízesek számán ámuldozik a világ. 

Így megy az ország „előre”
(Folytatás az 1. oldalról)

Ország – világRMDSZ: Hivatalos dokumentumban kell rögzítenie 
a kormánynak a munkaügyi törvényhez képest előírt

munkaszüneti napokat és azok pótlását

„Elfogadhatatlan a kormány által elrendelt közigazgatási
törvénykönyv. A kisebbségi jogok tekintetében több tíz évvel
veti vissza Romániát, a 90-es évek állapotára” – nyilatkozta
Cseke Attila, az RMDSZ szenátusi frakcióvezetője arról a ter-
vezetről, amelyet kedden, kormányülésen elfogadásra terjesz-
tettek elő. 

A parlamenti munka során kidolgozott törvénykönyvjavas-
lathoz az RMDSZ törvényhozói közel száz módosítást fogal-
maztak meg, ebből számos javasolt rendelkezés a nyelvi
jogokra jelentett volna garanciát, és bővítette volna őket.
„Amit szakmai munkával és politikai támogatással a parla-
mentben sikerült elérnünk, azt a kormány teljes mértékben fi-
gyelmen kívül hagyta, és kitörölte a tegnap tárgyalt
változatból” – nyomatékosított a közigazgatási törvénykönyv
kidolgozásáért felelős parlamenti különbizottság tagja, majd
hozzátette: „A kormány azt az álláspontot képviseli, hogy Ro-
mánia egy modellország a kisebbségi jogok tekintetében.
Ezzel szemben a sürgősségi rendelet a megszerzett nyelvi jo-
gokat is eltörli, olyan jogokat, amelyeket 13 éve hatályban
lévő törvény szentesít.”

A közigazgatási törvénykönyv-javaslatot a parlament félé-
ves szakbizottsági munka után megvitatta és elfogadta, azon-
ban az ellenzéki pártok alkotmánybírósági óvást emeltek
ellene, így nem léphetett érvénybe.

„Értesüléseink szerint az egyetlen – RMDSZ által javasolt
– nyelvi jogokra vonatkozó előírás, amely benne maradt a kor-
mány által elfogadott változatban, azt írja elő, hogy anya-
nyelvű formanyomtatványok segítsék ezután az
önkormányzati ügyintézést, bár azok elfogadtatását lényege-
sen megnehezítették” – mondta el Cseke Attila.

A rendelet a parlament asztalára kerül jóváhagyásra. „Az
RMDSZ nem ért egyet a sürgősségi kormányrendeletek útján
eszközölt törvénymódosítással. Ma ismét beigazolódott, hogy
a széles körű parlamenti vita és megalapozott szakmai munka
jó tervezeteket, a kormány sürgősségi rendeletekkel hozott
döntései pedig súlyos hibákat eredményeznek. A parlamenti
munka során az RMDSZ ismét beterjeszti módosításait, har-
colni fogunk a nyelvi jogokért” – jelentette be a frakcióve-
zető.

Cseke Attila: A kormány által tárgyalt közigazgatási
törvénykönyv évtizedekkel veti vissza Romániát 

a kisebbségi jogok tekintetében

Perceken belül elér a vásárhelyiek
világtalálkozója. Olyan esemény,
amelyre a város titokban készül. Egész
pontosan a város régi megrögzött lakói.
Azok, akik valamilyen oknál fogva rög-
höz és lakhelyhez kötötték magukat, és
nem telepedtek át, nem vándoroltak ki,
nem emigráltak, disszidáltak, határo-
kon át nem ugrabugráltak.

Készülnek a találkozásra. Azokkal
akarnak találkozni, akik valamilyen
okból úgy döntöttek, hogy hazalátogat-
nak. A lényeg, a hangsúly a haza szón
van. Nem arról a magasztos hazáról
beszélnék elsősorban vagy végső soron,
amely a patrióta vándor- és ficfaköltők
ajakán/tollán szentesül meg, válik gló-
riás magasságokban úszó álomszigetté,
ideál-lakosztállyá, nem a betanult szó-
lamok politikai botránykövére célzok,
hanem arra a hazára, amely a te, és a
te vagy az ő és az ők régi otthona volt a
főtéren, a Poklos-patak mentén, esetleg
a Gecse utcában, vagy mondjuk az
ONCSA-telepen, a Szentgyörgy téren,
éppenséggel a Kosárdombon, talán a
Kossuth utcában vagy a Palás közben.

Rövid időre jönnek haza, mert látni
akarják még egyszer (tizedszer is) azo-
kat a helyeket, amelyek vannak is, meg
nincsenek is. Eltűnt, lebontották, átépí-
tették, idegenek birtokolják, felszántot-
ták, elbirtokolták. És mégis emlékezni,
bekérezkedni egy másodpercre, rettegve
az illúziók leomlásától, megmutatni a
gyereknek, unokának, férjnek, feleség-
nek: itt születtem, itt nőttem fel, itt jár-
tam iskolába, itt kaptam az első
pofont/csókot/százlejest, itt lakott a leg-

jobb barátnőm, Margit néni, Samu
bácsi, tudod, akikről annyit meséltem…
És a gyermek – a kint született, a kisko-
rában elragadott, csak pislog, aztán rá-
hagyja az emlékezőre, ó persze,
hogyne… És másfelé néz, kissé unja,
nem ismer a felmenőjére, olyan más lett
egy pillanat alatt, vagy azt gondolja

magában: Itt is lehet születni? Felnőni?
Itt is lehet szerelmesnek lenni? El sem
tudja képzelni, hogyan lehetett ebben a
kisvárosban – ahol ő senkit sem, vagy
anya-apa, nagyapa-nagymama mesés
árnyalakjait ismeri – élni, és minderre
nosztalgiával gondolni.

Pedig a világtalálkozó résztvevői, a
messze(bb) élők és leszármazottaik tulaj-
donképpen széthurcolták a város történe-
tének újkorát, a 19–20. századot.
Mindenki rendelkezik érvényes,
hiteles/mitikus családtörténettel, pótol-
hatatlan okmányokkal, dédelgetett fény-
képekkel, amelyekkel bekapcsolódhat, ha
akar, könnyedén a nagy világtörténe-
lembe. Ahová érvényes bejárásunk van a
monarchiák, boldog békeévek, világhá-
borúk, világégések, válságok, bukások,
csődök, rendszerváltások, elhurcolások
és meghurcoltatások révén. A családi
történetek arról az ősről szólnak elsősor-
ban, aki feltűnt a város határában (amely
talán a szomszéd utcában volt – hisz oly
kicsi és talán már akkor szeretni való volt
Vásárhely), majd letelepedett, meggyö-

kerezett, feleséget szerzett, benősült,
vállalkozott, műhelyt, könyvet, boltot
nyitott, az egész környék hozzájárt, is-
merte őt mindenki az Alsó utcától a
Pintyi közig, elment a világháborúba,
vitézkedett, megsebesült, kapott valami
érmet is, amit még látott a mesélő apja
gyermekkorában, de aztán valahogy el-
tűnt, ahogyan a biztonság, a béke, az
apák és anyák, a népes rokonság és a
gyerekkor, az ártatlanság kora. Minden
összezavarodott, elkenődött. Új hata-
lom jött, a másik kihátrált, a rokonok
elszakadtak egymástól, és összevesztek
az örökségen, elvitték őket stráfszeké-
ren, vagy a fekete autó egy éjjel… És ha
így folytatom, készen is a huszadik szá-
zad társadalom- és hiedelemtörténete.
Csak vállalni kell, és emlékezni. 
Továbbadni, mesélni.

Egy ilyen találkozón régen kihalt, el-
tűnt családok nevei, helyszínek, iskolák,
tanárok, diákcsínyek, sérelmek, és
régen elpihent botrányok és anekdoták
merülnek fel. Holott ezeket össze kel-
lene gyűjteni, lejegyezni, regisztrálni,
szabadalmaztatni. Nem kellene hagyni,
hogy elvesszenek, szertefoszoljanak. A
kis történelem az igazabb, a nagy saj-
nos bármikor manipulálható, megha-
misítható. Össze kellene kötni a
szálakat, a családok emlékezetében élő-
ket, a történetek szereplőit, egy hatal-
mas komputer rendezhetné az adatokat,
hogy feltáruljon előttünk egy korszak
humán szövete. Az egykoriak élete,
amely minden csalódás, tragédia da-
cára élhető volt. És a miénk, eltéphetet-
lenül, bárhol is érintse homlokunkat a
szelíd nyári alkony e globusméretű fa-
luban.

Világtalálkozó



Végéhez érkezett a Marosvá-
sárhelyi Nemzeti Színház
Tompa Miklós Társulatának
2018/2019-es színházi idé-
nye. Amint az az irodalmi tit-
kárság által küldött
közleményből kiderül, az
évad során a társulat több
mint 200 előadást játszott. 

Tizenegy bemutatóra került sor,
ebből három (Szabadság, szerelem!,
Áprilisnak bolondja, A magyar köl-
tészet napja) a Gáspárik Attila által
az előző évadban indított De szeret-
nék gazdag lenni versösszeállítás-
sorozat újabb kiadása volt.
Ugyanakkor sor került egy rendkí-
vüli produkcióra is: Pass Andrea
Kő, papír, olló című szövege osz-
tályterem-színházi előadásként ke-
rült a műsorrendbe: Gecse Ramóna
projektvezető irányításával a művé-
szek iskolai osztálytermekben tar-
tottak előadásokat. 

Az évad első bemutatójára
(2018.10.03.) a Kisteremben került
sor. A Székely János verseiből ösz-
szeállított Én és a világ című elő-
adóest a társulat és a Gyulai
Várszínház koprodukciójában való-
sult meg. Ugyanott mutatták be Ho-
race McCoy A lovakat lelövik,
ugye? című regényének adaptáció-
ját a fiatal rendezők számára meg-
hirdetett pályázat nyertes
projektjeként, Mădălin Hîncu ren-
dezésében (2018.10.13.). A nagyte-
remben Tamási Áron Tündöklő
Jeromos című drámai játéka volt az
első premier Török Viola rendezé-
sében (2018.12.05.). Az előadás a
társulat, a Spectrum Színház és a
Maros Művészegyüttes közös pro-
dukciójaként jött létre. George Şte-

fan Tündérország/Ţara zânelor
című kortárs drámáját a Román-
magyar kulturális interferenciák a
színházban 1918 után című projekt
keretében, nagytermi stúdiótérben
vitték színre Keresztes Attila és La-
urenţiu Blaga rendezésében
(2018.12.15.). A Liviu Rebreanu
Társulat Dálnoky Réka Tévedések
tárháza/Intenţii rătăcite című darab-
ját mutatta be Nicu Mihoc rendezé-
sében, ugyanazon projekt
részeként. Agatha Christie A látha-
tatlan hóhér „…és már senki sem!”
című krimijét szilveszteri premier-
ként, Gáspárik Attila rendezésében,

a Nagyteremben mutatták be
(2018.12.31.). Zsótér Sándor rende-
zésében kistermi premierként volt
látható Gerhart Hauptmann A pat-
kányok című darabja (2019.03.08.).
Kiss Csaba marosvásárhelyi szüle-
tésű szerző Hazatérés Dániába című
királydrámáját a szerző rendezésé-
ben, nagytermi bemutatóként vitte
színre a társulat (2019.04.26.).

Költségvetési problémák miatt az
intézmény kénytelen volt felfüg-
geszteni a 2018/2019-es évadra ter-
vezett Henrik Ibsen: Nóra (r.
Keresztes Attila) és Krysztof Kies-
lowski/Norbert Rakowski: Tízpa-

rancsolat (r. Norbert Rakowski)
című produkciók gyártását, ezek
bemutatója elhalasztódott. A nehéz-
ségek ellenére sikeres volt az évad:
több mint 40.000 néző és 80% fö-
lötti teremkihasználtság jellemezte.
Folyamatosan az új kihívásoknak, a
mindig megújuló forma és tartalom
igényének kívánnak megfelelni, a
mércét magasra tartva lépést tartani
az európai színházi törekvésekkel.

Több fesztiválszereplés, rangos
seregszemlén való részvétel, bel- és
külföldi vendégjátékok (Kisjenő,
Moldovai Köztársaság; Gyergyó-
szentmiklós; Budapest – Vigadó;

IFESZT, Székelyudvarhely; Orszá-
gos Színházi Fesztivál – Bukarest;
Brassó; Nemzeti Színházak Feszti-
válja – Kolozsvár; Budapest – Nem-
zeti Színház; Rekamié Fesztivál –
Szeged; Kézdivásárhely; Székely-
udvarhely) is gazdagították a prog-
ramot. A kísérőrendezvényekre
(könyvbemutatók, jeles napok ün-
neplése, kiállítások, kulisszajárások)
számos új érdeklődő is érkezett.

A rövid nyári szünetet követően
ősszel újabb előadásokkal, rendez-
vényekkel várja közönségét és ba-
rátait a Marosvásárhelyi Nemzeti
Színház. (Knb.)
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Fotó: Marosvásárhelyi Nemzeti Színház

Jó, ha van nálunk egy hosszabb
bot, amivel a növényzetet meg tud-
juk vizsgálni. Mielőtt leülnénk,
alaposan ellenőrizzük a helyet. Ha
kígyót észlelünk, próbáljunk eltá-
volodni, ne provokáljuk, ha pedig
már túl közel kerültünk hozzá,
jobb, ha mozdulatlanok maradunk,
és megvárjuk, amíg a kígyó magá-
tól továbbkúszik.

A kígyómarás jellegzetes tüne-
tei: lüktető fájdalom, duzzadt test-
rész, két piros pont egymástól kb.
egy centiméter távolságra, részle-
ges öntudatlan állapot, hányinger,
látás-, illetve légzészavar, hiper-
ventiláció, hasi fájdalmak.

Ilyen esetben azonnal tárcsázni
kell a 112 sürgősségi hívószámot,
és ameddig megérkezik a segítség,
ajánlott minél kevesebbet mozogni,
lehetőleg árnyékos helyen várni a
mentőcsapatokat. Töröljük le a mér-
get a harapás mellől egy alkoholos
ronggyal, ha van nálunk kígyómér-
get kiszívó fecskendő, akkor hasz-
náljuk, kompressziós kötést
helyezzünk el a marás felett (ne
használjunk érszorítót), ne itassunk
a megmart személlyel kávét, alko-
holt vagy energiaitalokat.

A mérget nem szabad szájjal ki-
szívni, sem pedig a megmart részt
megégetni, jeget se használjunk.
Ha a megmart személyt szállítani
kell, akkor úgy járjunk el, hogy
semmilyen fizikai megerőltetésnek
ne tegyük ki, például hordágyon,
gépkocsival vigyük – tanácsolják a
hegyimentők.

Kovács Róbert, a Maros Megyei
Hegyimentő Szolgálat vezetője la-
punknak elmondta: szerencsére vi-
szonylag kevés, évente egy-két
marásos esettel találkoznak me-
gyénkben. A kígyók a Felső-Maros
mentén gyakrabban fordulnak elő,
ezért a túrázások során nem árt az
óvatosság. A hegyimentő szolgálat

vezetője, valamint Vass Hajnal, a
marosvásárhelyi SMURD-roham-
mentő szolgálat főasszisztense is
megerősítette, hogy jelenleg náluk
sincsen készleten a viperamarás
esetén szükséges életmentő szé-
rum. Ha szükség van rá, rövid időn
belül megpróbálják beszerezni
onnan, ahol még van készleten. 

A múlt héten megmart egy vi-
pera egy 10 éves fiút Szeben me-
gyében, és a megye egyetlen
kórházában sem volt raktáron el-
lenméreg. Egy Fehér megyei kór-
házból vittek végül egy fiolát, hogy
beadhassák a gyermeknek – adta
hírül az Agerpres hírügynökség. 

Dr. Constantin Roşca, a Szeben
megyei rohammentő szolgálat ve-
zetője szerint Szeben megye legna-
gyobb kórházában, a
megyeszékhelyen található Me-
gyei Sürgősségi Klinikai Kórház-
ból hiányzik a viperamarás elleni
szérum, és ha bevisznek egy páci-
enst viperamarással, más városok
kórházaitól kell az ellenmérget
megszerezni, már ha van valame-
lyiknek raktáron, és érvényessége
még nem járt le. Az orvos el-
mondta: a vipera által megmart
személynek ellenméregre van
szüksége, ellenkező esetben életét
veszti az illető. A Szeben megyei

sürgősségi kórházban van ugyan
két dózis ellenméreg, azonban
ezeknek a szavatossági ideje még
májusban lejárt, tehát használhatat-
lanok. Már januárban jelentették a
bukaresti egészségügyi hatóságok-
nak, hogy közeledik a szavatossági
idő lejárta. 

Dr. Constantin Roşca az Ager-
presnek nyilatkozva elmondta, egy
viperamarás elleni szérum ára
meghaladja a kétezer eurót. Arra is
felhívta a figyelmet, hogy a külföl-
dön, például Magyarországon vá-
sárolt ellenmérgeket sem tudják
beadni a romániai orvosok, ha a
szérumok nincsenek Romániában
jóváhagyva. Rámutatott még, ha
most közbeszerzési eljárást írnának
ki viperamarás elleni szérum vá-
sárlására, a dózisok legkorábban
hat hónap múlva érnének a kórhá-
zakba, ha nem óvják meg; ha van
óvás, akkor ez a folyamat egy évig
is eltart. Szerinte az lenne a meg-
oldás, ha két beszállítóval kötné-
nek szerződést és nem csupán
eggyel, mint eddig, ugyanakkor
tartalékot is biztosítanának a fio-
lákból az új közbeszerzési eljárás
kiírásáig, arra is figyelve, hogy a
tartalékolt dózisok szavatossága ne
járjon le idő előtt. 

Hiánycikk a viperamarás elleni szérum

Évadzárás a Marosvásárhelyi Nemzeti Színházban

(Folytatás az 1. oldalról)

Forrás: Facebook Salvamont Salvaspeo Mures

Másodszorra is elfogadta
szerdán a képviselőház a
nyugdíjtörvény tervezetét,
amely azt követően került
vissza a parlamentbe, hogy az
alkotmánybíróság részben
alaptörvénybe ütközőnek ta-
lálta.

Az alsóház 197 támogató szava-
zattal, 70 tartózkodás mellett fo-
gadta el a jogszabályt, senki nem
voksolt ellene.

A tervezetet kezdeményező Lia
Olguţa Vasilescu volt munkaügyi
miniszter azt mondta, másodszori
elfogadása előtt csak apró módosí-
tásokat eszközöltek a jogszabályon,
a taláros testület ugyanis nem nyil-
vánította teljes egészében alkot-
mányellenesnek, mindössze három
cikkely kapcsán kért pontosítást.

A Nemzeti Liberális Párt (PNL)
képviselője, Valeria Schelean felszó-
lalásában azt mondta, a törvényszö-
veg második változata sem

világosabb az elsőnél, szerinte nem
hozták összhangba az alkotmánybí-
róság határozatával. A Mentsétek
Meg Romániát Szövetséget (USR)
képviselő Cristian Seidler azt bírálta,
hogy nem törölték a tervezetből a
különnyugdíjakat. Az RMDSZ kép-
viseletében felszólaló Csép Éva
Andrea azt mondta, régóta várt tör-
vényről van szó, amelynek elfogadá-
sát alakulata is támogatja.

A nyugdíjtörvényt első ízben ta-
valy december 19-én fogadta el a
képviselőház döntő házként. A PNL
és az USR megtámadta a jogszabályt
az alkotmánybíróságon, és a taláros
testület alaptörvénybe ütközőnek
ítélt három cikkelyt. Így a törvény
visszakerült a parlamentbe módosí-
tásra. A szenátus múlt szerdán sza-
vazott róla, de az elfogadásához
szükséges 68 voks helyett csak 67
szenátor szavazatát kapta meg. A
képviselőház most döntő házként fo-
gadta el a törvényt. (Agerpres)

Szabó Ödön, az RMDSZ képvi-
selőházi frakcióvezető-helyettese
elmondta: a nyugdíjtörvény tartal-
mazza az RMDSZ módosító javas-
latait, valamint számos pozitív
rendelkezés szerepel benne, ezért a
szövetség képviselői megszavazták
a tervezetet.

Az RMDSZ már tavaly decem-
berben módosító javaslatban kérte,
hogy emeljék be a nyugdíjtör-
vénybe azokat az előírásokat, ame-
lyek miatt alkotmányellenesnek
minősítették a tervezetet az alkot-
mánybírák.  „Tavaly decemberben
az RMDSZ volt az a politikai ala-
kulat, amely többek között módo-
sító javaslatot dolgozott ki arra is,
hogy korrekt feltételeket biztosítson

az állam a nyugdíjrendszerben azok
számára, akik részben vagy teljesen
elveszítették a munkaképességüket.
Akkor a parlament elutasította eze-
ket, most pedig ezen előírások hiá-
nya miatt kell újratárgyalja a
testület a tervezetet” – mondta Csép
Éva Andrea, az RMDSZ szakpoliti-
kusa plénumi beszédében. Továbbá
emlékeztetett arra, hogy az
RMDSZ-nek sikerült átvinnie és
megtartania a tervezetben a korked-
vezményes nyugdíjazási lehetősé-
get is, amely a három- vagy
többgyermekes anyák esetében, va-
lamint a néptáncosoknak és népdal-
énekeseknek biztosít kedvezőbb
nyugdíjazási feltételeket. (RMDSZ-
tájékoztató)

Elfogadta a képviselőház
a nyugdíjtörvény tervezetét

Az RMDSZ támogatta 
az új nyugdíjtörvényt 



Feltehetően ezen a nyáron nem
először szembesülünk kánikulai
meleggel, ami az előrejelzések sze-
rint a 40 fokot is meghaladhatja.
Huszönöt évvel ezelőtt, első török-
országi utunkon, amikor délben az
antalyai repülőtéren ki kellett
szállni a gépből, és a 45 fokos hő-
ségben elmenni a léghűtött utaster-
minálig, szinte halálos
erőfeszítésnek számított a mérsékelt
égövhöz szokott utasok számára. 

Mostanában sajnos itthon is

hozzá kell szoknunk a kánikulai na-
pokhoz. Ezek olyan hőséget jelen-
tenek, amelyet normális
körülményekhez szokott szerveze-
tünk nagyon nehezen tud feldol-
gozni. Testünk megfelelő belső
hőmérsékete, a 36–37 Celsius-fok
belső szerveink zavartalan működé-
sét biztosítja. Munka közben nő a
testhőmérséklet, kemény fizikai
munka esetén még inkább. Ha tes-
tünk felforrósodik, az erek kitágul-
nak, megnő a bőr külső rétegeinek

vérellátása, és a keletkezett hő fel-
szabadul a testből. Ha ez nem törté-
nik elég gyorsan, a
verejtékmirigyek gondoskodnak
arról, hogy a vizet kivonják a vére-
rekből, ami a pórusokon át izzadság
formájában a bőr felületére jut, hoz-
zájárulva testünk hűtéséhez. Mivel
az izzadás során vizet veszít a szer-
vezet, nem jut elég víz az agyba,
belső szerveinkbe és az izomza-
tunkba. Az izzadással elveszített
vizet rendszeresen pótolni kell.

Kánikulában az agy vegyi anya-
gainak egyensúlya felbomolhat,
ami zaklatottá, idegessé, türelmet-
lenné tesz. A központi idegrendszer
működési zavara lelassít, álmossá
válunk, hangulatunk ingadozik. Az
izzadás során veszített só miatt az
izmok működésében is zavar állhat
be. 

A hőség okozta jellegzetes tüne-
tek: a szédülés, fejfájás, és az esz-
mélet elvesztése; ilyenkor hűvös
helyiségről, vizes borogatásról, fo-
lyadékpótlásról kell gondoskodni. 

Nagy hőségben veszélyes a külső
vagy belső levegő magas páratar-
talma, ami még elviselhetetlenebbé
teszi a kánikulát, mert a szervezet
nem tudja leadni a felesleges hőt. 

Hőkimerülést említ a szakiroda-
lom, ha nagyfokú izzadás, a pul-
zusszám csökkenése és az
eszméletvesztés állapotába jut a
beteg. Ilyenkor folyadékról és a test
hűtéséről kell gondoskodni nedves
lepedővel, törülközővel. 

Hőgutáról akkor beszélünk, ha a
beteg képtelen izzadni, a test hő-
mérséklete 40 fok köré emelkedik,
és eszméletét veszti, ami agykáro-
sodáshoz vezethet. Ezt az állapotot
kiütések, izomgörcsök előzhetik
meg, és különösen az idős emberek,
a nagyobb testsúllyal élők és a kis-
gyermekek a legérzékenyebbek.

Hogy szervezetünk mekkora hő-
séget képes elviselni, ez a körülmé-
nyektől, ellenálló képességünktől
függ. Kánikulában jó légkondicio-
nált helyiségekbe húzódni, a szak-
vélemények szerint a ventilátor
csak léghuzatot okoz, de nem hűti a
levegőt – gyűjtöttük össze a kániku-
lára vonatkozó ismereteket. És a ta-
nácsokat is, amelyeket mindenki
ismer: a déli órákban a napon tar-
tózkodás helyett hűvös helyiségben
kell pihenni, sok folyadékot fo-
gyasztani, könnyű ételeket válasz-
tani, és pótolni az izzadással
elveszített sót. 

A szép kivitelezésű, tartalmas
kötet a levéltárakban még meglévő
dokumentumokra és egyéb forrá-
sokra hivatkozva a kolozsvári Fe-
renc József Tudományegyetemen
folyó gyógyszerészképzés 47 éves
történetét tekinti át a jogi szabályo-
zásoktól kezdve, a képzés szerkeze-
tén, a tanárok kiemelkedő
tudományos tevékenységén, a
gyógyszerészhallgatók számará-
nyán, a gyógyszerésznők térhódítá-
sán, a gyógyszerészmesteri eskü
letételén át a gyógyszerészek dok-
tori képzésével bezárólag. A szerző
részletesen ismerteti a gyógysze-
részhallgatók támogatására létrejött
egyesületek tevékenységét, a kie-
melkedő szakmai tevékenységet
végző gyógyszerészek munkássá-
gát, végül pedig az egyetem elme-
nekülését és az oktatás folytatását
Szegeden, így a gyógyszerészkép-
zést is. A kötetben szerepel a közel
fél évszázad alatt okleve-
let kapott 1092 gyógysze-
rész névsora, továbbá
azoknak a neve, akik
Szegeden, és azoké is,
akik a román tannyel-
vűvé vált kolozsvári
egyetemen folytatták ta-
nulmányaikat. Táblázat-
ban foglalta össze az
FJTE-n doktori fokozatot
nyert 66 gyógyszerész
nevét, származási helyét
és doktori tézisének
címét.

Könyvéről a bemutatót
megelőzően beszélget-
tem el a szerzővel, aki
több évtizedes tudomá-
nyos alapossággal vég-
zett következetes
munkája során 88 önálló
tanulmányban, 11 tanul-
mány, három könyv társ-
szerzőjeként és két önálló
kötetben tárta fel az erdé-
lyi, a marosvásárhelyi
orvos- és gyógyszerész-
képzés történetének ma-
gyar vonatkozásait.

Amint Péter H. Mária
elmondta, Magyarország

második tudományegyeteme, az
FJTE abban az időszakban olyan
egyetem volt, amely négy karral
rendelkezett, és 47 éves működése
alatt hozzájárult az okleveles erdé-
lyi gyógyszerészek számának jelen-
tős növekedéséhez. Az egyre
színvonalasabb egyetemi életnek
Kolozsvár 1918 decemberében tör-
tént megszállása vetett véget. Száz
évvel ezelőtt, 1919. május 12-én a
helytartó tanács felszólította az
egyetem akkori rektorát és tanári
karát, hogy a román király előtt te-
gyenek esküt, amit visszautasítot-
tak, hiszen kinevezésükkor a
magyar királyra már felesküdtek. A
visszautasítást követően május
május 12-én a román hatóságok el-
foglalták az egyetemet, ami olyan
gyorsan történt, hogy a tanárok sze-
mélyes dolgai is ottmaradtak. 1920.
szeptember 23-án kihirdették az új
román törvényt a kolozsvári magyar
egyetem román egyetemmé való át-
alakításáról. A Kolozsvárról elme-
nekült tanárok és diákok, akárcsak

a megszüntetett pozsonyi egyetem-
ről, Budapestre mentek, ahol a meg-
növekedett létszám miatt nehézkes
volt az oktatás beindítása. Ekkor
ajánlotta fel Szeged, hogy helyet ad
a Ferenc József Tudományegyetem-
nek, és az 1920–21-es tanévtől a
jogfolytonosságot, valamint nevét
megőrizve megindult az oktatás.

– Az egyetem megalapítása
előtt hogyan tanították a szak-
mát?

– A gyógyszerészképzés koráb-
ban céhszerű volt. Az a fiatal, aki
meg akarta tanulni a mesterséget,
akár érettségi nélkül is beállhatott
tanulónak (tirónak) egy patikába.
Többévi gyakornoki idő (tiroci-

nium) után gyógysze-
részsegéd, majd a
megyei tisztiorvos előtt
tett vizsgát követően
teljes jogú gyógysze-
rész lett. Az 1839–
1840-ben kiadott
rendeletekkel az egysé-
ges felkészülés céljából
bevezették a gyakor-
noki tanfolyamot.
Ehhez már négy gimná-
ziumi osztály elvégzé-
sét kérték, a második
rendelet pedig a kitűnő
érdemjegyet is előírta.
Később két évre emel-
ték a gyakornoki tanfo-
lyam idejét. A két
képzési mód egy ideig
egymás mellett létezett,
a tirocinális vizsga leté-
tele is feljogosította a
jelöltet a gyógyszerészi
tevékenységre, az egye-
temi tanulmányok vég-
zésére, a gyógyszertár
vezetésére.
– Milyen változásokat
hozott az egyetemi kép-
zés megindulása?

– 1872-ben Trefort Ágoston val-
lás- és közoktatási miniszter az or-
szággyűlés elé terjesztette az 1872.
évi XIX-es törvényt, amelynek 1.
paragrafusa szerint „Kolozsvárott a
tanszabadság elvének alapján Ma-
gyar Királyi Tudományegyetem ál-
líttatik fel”, amit az országgyűlés
jóváhagyott. Az egyetem a buda-
pestihez képest egy karral többel in-
dult, a jogi és államtudományi, az
orvostudományi, a bölcsészeti,
nyelvi és történelemtudományi kar
mellett a matematika és természet-
tudományi karral. A Magyar Királyi
Ferenc József Tudományegyetem
nevet 1881-ben vette fel. Az egye-
temi gyógyszerészképzésnek ekkor
karközi jellege volt. Első éven a
Matematika –Természettudományi
Karon az alapismereteket, másodé-
ven az Orvostudományi Karon az
orvosi vonatkozású tárgyakat taní-
tották. Az évek során a feltételek
egyre szigorodtak, 1912-ben pél-
dául előírták a kötelező érettségi
vizsgát, a kétéves gyógyszertári
gyakorlatot, majd a három hónapos
gyakornoki tanfolyam elvégzése
utáni gyakornoki vizsgát. Ezután
gyógyszerészgyakornoki bizonyít-
ványt kaptak, és beiratkozhattak a
Matematika és Természettudomá-
nyi Karra. Itt az előírt tantárgyak
hallgatása és a kötelező gyakorlatok
elvégzése után fizikából, kémiából,
valamint növénytanból vizsgáztak.
Ez volt a gyógyszerészi elővizsga.
Sikeres letétele után iratkozhattak
be az Orvostudományi Karra, ahol
gyógytan, gyógyszerismeret, köz-
egészségtan és gyógyszerészi
műtan előadásokon és gyakorlato-
kon folytatták tanulmányaikat. Si-
keres gyakorlati és elméleti
szigorlataik után gyógyszerészeti
esküt tettek, és az Orvostudományi
Kar dékánja által kiállított oklevelet
kaptak. Okleveles gyógyszerészek-
ként kezdetben három, majd két
éven át kellett patikában dolgoz-
niuk, ezt követően gyógyszerészet-
ből és egészségügyi
jogszabályokból „approbációs”
vizsgát tettek. Így lettek teljes jogú
gyógyszerészek, akik gyógyszertá-
rat is vezethettek. 1914-től új rend-
szabályokat vezettek be a
gyógyszerész-doktorátusra vonat-
kozóan. Négy félévig kellett egye-
temi tanulmányaikat folytatni az
orvosi karon, ez idő alatt készítették
el doktori értekezésüket, majd
ennek bemutatása és a szóbeli szi-
gorlat letétele után avatták doktorrá
őket. 1877 és 1918 között 66-an
kaptak doktori fokozatot.

– Honnan érkeztek a hallga-
tók?

– Egész Magyarország területé-
ről, és tanulmányaik elvégzése után
általában oda tértek vissza, ahonnan
származtak. Az 1903-as tanévben

például 22-en kaptak oklevelet,
akik közül tízen a trianoni döntés
után megmaradt Magyarország te-
rületéről jöttek, heten Erdélyből,
öten a Felvidékről és Vajdaságból.
Elhelyezkedésük azt igazolta, hogy
a kolozsvári egyetem nem csak az
erdélyi diplomások számának a nö-
vekedéséhez járult hozzá. A legtöbb
hallgatója (240) az 1913/14-es tan-
évben volt a gyógyszerészképzés-
nek, számuk az első világháború
kitörése után azonban az 1916/17-
es tanévben 28-ra csökkent.

– Bár a szakma mára elnőiese-
dett, a nők számára körülmé-
nyes volt az egyetemi
végzettséghez vezető út. Írtunk
már erről, de megkérem, te-
kintsük át: hogy is vált elérhe-
tővé a gyógyszerészi oklevél a
gyengébbik nem képviselői szá-
mára is? 

– 1895-ig a nők nem mehettek
egyetemre. Bár megindultak a nő-
mozgalmak, Trefort Ágoston val-
lás- és közoktatási miniszter és a
pesti egyetem tanári kara is elzárkó-
zott a nők felvételétől. A minden-
napi életben viszont előfordult,
hogy az elhunyt gyógyszerész lánya
nem örökölhette és vezethette a
gyógyszertárat. A megváltozott tár-
sadalmi-gazdasági viszonyok kö-
vetkeztében Wlassics Gyula
közoktatási miniszter 1896. évi ren-
delete (amelyet a kolozsvári egye-
temi tanács is elfogadott) tette
lehetővé, hogy nők is jelentkezhes-
senek a tanári, orvosi és gyógysze-
részeti képzésre. Mivel a
gyógyszerészeti tanfolyamra való
beiratkozásuk több feltételhez volt
kötve (a gyakornoki idő mellett a
latin nyelv ismerete, amit a lányok
által látogatott polgári iskolában
nem tanítottak, és ezért különbözeti
vizsgát kellett tenniük), mindez kés-
leltette az első nőhallgatók jelentke-
zését. Leghamarabb 1901-ben a
nagyszombati Thinagel Szerafin(á)t
vették fel, aki 1903-ban kapott
gyógyszerészoklevelet. Az első er-
délyi nő a nyárádszeredai Hints
Vilma volt, ő 1905-ben vette át
gyógyszerészmesteri oklevelét.
1952-ig (a vidéki gyógyszertárak
államosításáig) vezette a családi pa-
tikát, és élete végéig ott is maradt. 

Az 1918/19-es tanév kezdetéig
összesen 43 nő iratkozott be az
FJTE gyógyszerészképzésére, köz-
tük 23-an erdélyiek, és a 43-ból 38
tette le a gyógyszerészmesteri
esküt. Akik az utolsó években je-
lentkeztek, már nem tudták befe-
jezni az egyetemet Kolozsváron,
ezért Budapesten vagy Szegeden ta-
nultak tovább, mások abbahagyták
tanulmányaikat.

Bodolai Gyöngyi
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Szerkesztette: Bodolai Gyöngyi

Kánikulában 
Védeni szervezetünket 

Könyv a gyógyszerészképzés történetéről
Életre keltett dokumentumok 

Gyógyszerészképzés a Ferenc József Tudományegyetemen
1872–1919 között – ezzel a címmel jelent meg az Erdélyi Mú-
zeum-Egyesület Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosz-
tályának kiadásában dr. Péter H. Mária nyugalmazott egyetemi
oktatónak, az erdélyi gyógyszerésztörténet kiváló kutatójá-
nak harmadik könyve. A kötetet június 26-án, az Unitárius
Egyház Bolyai téri tanácstermében dr. Sipos Emese, a maros-
vásárhelyi Gyógyszerészeti Kar professzora, a szakosztály tit-
kára mutatta be.

(Folytatás a 8. oldalon)



Mert hogyan felejthetném el például azt,
amikor kisgyermekként Szászrégen környé-
kén utazva először kíváncsiskodtam megille-
tődve a párából kibontakozó trapéz alakú
hegyre? Isten széke? Hát Isten olyan hatal-
mas, hogy ekkora szék kell neki? Akkor ez

az Isten valóban mindent lát, és mindent hall.
Előle nem lehet csak úgy elrejtőzni. 

Aztán ifjú titán egyetemistaként már nem
is tűnt olyan magasnak. Haha, méghogy Isten
széke! Nosza, sirüljek fel rá ízibe, nézzek far-
kasszemet vele! Ha jártam már 2000-es csú-
csokon, akkor ezt a „halmocskát” könnyedén
magam alá gyűröm! Ifjonti szemtelenségem-
ben arra vetemedtem, hogy egyedül merész-
kedtem a hegy hátára. De a hegy derekán az
Úr küldött az utamba néhány bestiálisan
nagy, ormótlan juhászkutyát, amelyek hajszál
híján felfaltak. Mire felértem a tetőre, kifo-
gyott belőlem a szusz, kiürült az ennivaló a
hátizsákból, de a legkínzóbb az volt, hogy ki-
apadt a vizeskulacsom is. Ott gyötrődtem
egymagamban, és a hőségben annyira epe-
kedtem a víz után, hogy egy pocsolyából vol-
tam kénytelen szürcsölni néhány kortyot.
Pedig lépésekre volt az áldott, tiszta, mindig
megújuló Isten-forrás, csakhogy annak még
a létezéséről sem tudtam. Nem láttam a fától

az erdőt, így a tiszta forrás helyett nekem
csak a sár jutott, ezért az andezit sziklapárká-
nyokról már nem is tudtam örülni a fenséges
kilátásnak. Mindezzel Isten csak szelíden
visszapofozott a valóságba, de amikor már
látta, hogy a végelgyengülés határán vagyok,
elküldte az angyalait: két román juhászember
vendégelt meg egy esztenán. Egyetlen foguk

sem volt, de szívük akkora,
hogy belefért volna a Maros
mente, Vásárhelytől Szegedig.

Nagy nevelőiskola volt első
„flörtöm” az Istenszékével,
amelyen megtanulhattam azt,
hogy a hegyekben nem jó
egyedül kóborolni, mert ha baj
van, akkor csakis az angya-
lokra, vagyis embertársaimra
számíthatok. Ezért a követ-
kező kirándulásokra mindig
többedmagammal, barátokkal
tértem vissza. 

Idén nyáron eljött az ideje
annak is, amikor már meglett
családapaként vetődtem ismét
a Székre. Negyedszázad „sza-
ladt” le közben a Maroson, de
a kő „maradt”, és visszavárt.
Ma már nem csak gyermeteg
fantáziával képzelem magam
elé az odafönt trónoló Istent,
hanem felfogtam, hogy Ő ott
lakozik a virágban, a fában, az
emberben egyaránt. Ma már
nem akarok ujjat húzni erejé-
vel, mert tudom, hogy csak
guruló kő vagyok a hegyen. 

Balázs Tünde tanárnő, ötö-
dikes fiam osztályfőnöke kért
meg, hogy istenszéki osztály-
kirándulásukon legyek a túra-

vezető. Őszintén örvendtem a kiruccanás öt-
letének, mert tudom, hogy napjainkban saj-
nos távolodunk a természettől,
embertársainktól, önmagunktól, Istentől.
Márpedig egy ilyen hegymászás iskolapél-
dája lehet annak, hogy miként ismerjük meg
jobban egymást, saját magunkat, és hogyan
kerülhetünk közelebb Isten „székéhez”. A ki-
ránduláson részt vevő tanárok és szülők pél-
dáján keresztül a gyermekek felelősségteljes
viselkedést tanulhattak, alkalmazkodhattak
egymás rigolyáihoz, értékelhették az Isten-
forrás szomjoltó nedűjét, rácsodálkozhattak

arra, hogy mire is képes testük-lelkük,
és a csapkodó jeges-zivataros, véget
nem érő sárban tapicskolás után talán
jobban megbecsülhették azt is, hogy
hazaváró, kényelmes hajlékuk van. S
hogy nekem mit adott a sokadjára lá-
tott hegy? Hálás voltam, hogy ezúttal
családommal tehettem lábamat rá.
Amikor a mennybolt elsötétedett, és
ránk zúdította minden mérgét, négyé-
ves kislányom így sóhajtott fel:
„Nagy bajban van a nap!”. A nap
lehet, hogy nagy bajban volt, de mi
nem, mert ott voltunk egymásnak, és
a bokáig érő sárfolyóból egyesült erő-
vel szabadulhattunk. És hálás vagyok
azért, mert a hegyen találkozhattam
egykori évfolyamtársammal, egy
igazi jó baráttal, a kiváló gyógysze-
résszel, a rendkívüli atlétával, Csiz-
madi Mihály Zsolttal. Az a jó az
erdélyi barangolásokban, hogy min-
dig találkozunk ismerőssel, baráttal,
ezért még inkább otthon érezhetjük
magunkat, és minél csodálatosabb he-
lyekre megyünk, annál értékesebb
emberekkel találkozhatunk. 

Nos, az új helyek megismerése
iránt is nyitottnak kell lennünk, de ne
felejtsük el, hogy Erdélyben a világ
egyik legelbűvölőbb virágoskertjében

élünk, amelynek szebbnél szebb csodáit ér-
demes megismerni, újra és újra felfedezni.
Azért jó időnként visszatérni ezekre az iste-
náldotta helyekre, tetőkre, mert előtörnek a
régmúlt idők emlékei, mert érettebben látva
mindig más színben tűnnek fel előttünk, és
mert sosem engednek el ajándékok, tanítások
nélkül. S aki éppen először, netán régóta ké-
szülődik erre az isteni helyre, annak azt üze-
nem, hogy ne sokat tétovázzon, induljon el,
mert bár a kő marad, az sem örökre, csak
addig, ameddig az Úristen akarja. 
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Veress Zsombor

Istenszéke 
Az örök szerelem

„Minden évben menj el legalább egy olyan helyre, ahol korábban még soha
nem jártál” – cseng a fülembe a dalai lámának tulajdonított tanítás. Elmélke-
désre sarkall e gondolat, de én legalább olyan fontosnak tartom azt is, hogy
időnként vissza kell térni azokra a helyekre, amelyeket régen, gyermekko-
runkban, ifjúkorunkban ismerhettünk meg. Mint ahogy senki és semmi nem
tudja kitörölni az első szerelem csókjainak emlékét, úgy nem lehet elfelejteni
Erdély leggyönyörűbb tájainak első megpillantását sem. Napestig lehetne so-
rolni a hazai csodákat, van mégis néhány tető, amely kiemelkedik a többi
közül.



A KARTON közepes finomságú fonalak-
ból, vászonkötéssel szőtt, keményített,  nyo-
mott mintás pamutszövet. Speciális fajtája a
jellegzetes kék-fehér színű kékfestő vászon.
Ágynemű, falvédő, foltvarrással varrt taka-
rók, nyári ruhák, szoknyák készítésére alkal-
mas. Sima pamutvászonként is ismerik, de
azokat az anyagokat hívjuk kartonnak vagy
kartonosnak, amelyek kicsit merevebbek,
amit főleg a sok minta okoz az anyagon. A
merevség mosás után puhul.

A KEVERT SZÁLAS DEKORTEXTÍ-
LIA-LAKÁSTEXTÍLIA 80 százalékban
pamut, 20 százalékban poliészter, vagy 50-50
százalék az arány, de ettől eltérő is lehet az
anyagösszetételük ezeknek a szinte munka-
ruhavászon vastagságú és erősségű lakástex-
tíliáknak. Mivel kevert szálúak, nem

igényelnek olyan erős vasalást, szépen kirúg-
ják magukat, a zsugorodási arányuk is csak
3-5 százalék, a pamuttartalom függvényében.
Ajánljuk dekorfüggönynek, bútorkárpitnak
vagy levehető huzatnak, textiltáskának, fal-
védőnek, díszpárnának, szivacsra való huzat-
nak, abrosznak és még sok más célra is. 

A KÉKFESTŐ apró, nyomott mintás, kézi
nyomással készül, finom pamutanyagra. A
szövetre a mintának megfelelően olyan vegyi
anyagot visznek fel, ami megakadályozza,
hogy azokon a helyeken a színezőfürdőbe
mártott szöveten a színezék megkössön. A
színezőfürdő hagyományosan indigó színe-
zéket tartalmaz (ennek kék színéről kapta a
nevét maga az eljárás), ezért a minta sötétkék
alapon fehér színben jelentkezik. Függöny-
nek, bútoranyagnak, párnának, takarónak
egyaránt alkalmas. Mosható, strapabíró,
puha, könnyű vele dolgozni. 

A KÍNAI SELYEM egyszerű szövésű, kü-
lönböző súlyú szövet. A könnyebbeket bélés-
anyagként, az ún. gyűrt selymeket pedig
blúzok, ingek és ruhák készítésére használ-
ják. Az emberek tudatában a kínai selyem ta-
pintása idézi fel leginkább a selyem
minőségét.

A KLÖPLI (vert csipke) a nagymama füg-
gönye. Keskeny Jacquard-csipkeszalagokból
összedolgozott, meglehetősen nehéz, pamut-
csipke függöny. Klasszikus mintázatú, speci-
ális, mutatós. Színe általában csak fehér és
törtfehér. Könnyen kezelhető, vasalást nem
igényel, mosás után még nedvesen felfüg-
geszthetjük, súlya miatt magától kisimul.

A KRETON lakástextil. Vastagabb pamut-
ból gyártott, vászonkötésű, nyomott függöny-
vagy bútorhuzat anyag. Keleti motívumok-
kal, virág- és madármintákkal díszítik, és
gyakran gyantabevonattal készül, amely jel-

legzetes fényt, csillogást ad az anyagnak, és
taszítja a port. Ha kimossuk, megfakulhat,
ezért csak tisztíttassuk a függönyöket. Kerül-
jük a gőzölést vasalásnál, és soha ne hajto-
gassuk, mert fénye megtörik.

A LENVÁSZON többnyire vászonkötésű,
pasztellszínekre festett szövetanyag. Nagy
szilárdságú, kis nyúlású, jó nedvszívó képes-
ségű, jól mosható, főzhető anyag. Hátrányos
tulajdonság, hogy gyűrődésre hajlamos, és
nedvesség hatására, főleg első kezeléskor
zsugorodik. Emiatt a lenvászon anyagokat
mindig avassuk be szabás előtt! Nyári ruhák,
szoknyák, nadrágok, ingek, blúzok is készít-
hetők belőle. Tartós UV-fény hatására az
anyag minősége, mint minden anyagé, rom-
lik. 

A MADEIRA általában egyszínű (nagy-
részt fehér, ekrü) sűrűn hímzett vászon, me-
lyet főleg népviseleti, keresztelő-,
elsőáldozó-ruhák, női blúzok készítéséhez ja-
vaslunk.

A nyári kánikula egyik veszélye em-
bernél, de állatnál is a hőguta, mely-
nek oka a hosszan tartó magas
hőmérséklet és a tűző napsütés. Nyári
napsütésben, nagy melegben lakás-
ban, udvaron, de akár árnyékban is
kialakulhat, és sokszor a csupán pár
percre autóba zárt kutyánál is. A meg-
előzésről, a tünetekről és az azonnali
teendőkről dr. Pálosi Csaba állatorvos
tájékoztatott.

Az utóbbi napokban a megyeszékhelyen
három nagy testű kutya kelt át a szivárvány-
hídon. Kettő kaukázusi juhász, a harmadik
rottweiler, őt húszperces úton szállították egy
zárt furgonban. Gazdája még az utolsó per-
cekben sem ismerte fel a kánikula okozta hő-
guta jeleit, ezért sem tudta elejét venni a
kedvence pusztulásának. 

Amint a szakember elmondta, leggyakrab-
ban a nagy bundájú, túlsúlyos kutyák veszé-
lyeztetettek, de a rövid szőrűeknél is
előfordulhat, illetve sokszor mozgásra ösz-
tönzött kutyák esetében, mivel az izomműkö-
dés mellett hő termelődik, ami igencsak
rontja a kutyák hőháztartását. Ez nemcsak ká-
nikulában, délben a nagy melegben jelentkez-
het, hanem egy kánikulai nap végén is, mivel
olyankor még 30 C° körüli a hőmérséklet, és
ha mozgásra, játékra késztetik, az megterhelő
lehet az állat számára. A Noé Bárkája kisál-
latklinika szakembere példaként említett egy
olyan esetet, amikor kimerítő napot követően
(kutyaszépségverseny) este 7 óra után húsz
percig árnyékban parkoló autóban szenvedett
hőgutát egy kaukázusi juhászkutya. Gazdája
időben fordult az állatorvoshoz, így reggelre
infúzióval és sokkellenes kezeléssel helyre-
állították az állapotát. 

A hőtorlódás kialakulását az állat kora, faj-
tája, egészségi állapota is befolyásolja. Beteg,
idős kutyáknál a hőszabályzó mechanizmu-
sok nem működnek megfelelően, fiatal álla-
toknál pedig még nem eléggé fejlettek ahhoz,

hogy extrém hőmérsékleti viszonyok esetén
megfelelően hűtsék a szervezetet. Annak ér-
dekében, hogy megelőzzük a bajt, kánikulá-
ban gondoskodni kell a friss víz
utánpótlásáról, ezért a legjobb, ha két vagy
akár több tálkát is megtöltünk vízzel, hogy ha
némelyik elfogy vagy felborul, akkor se
szomjazzon a kutyánk vagy macskánk, de az
önitató beszerzése is indokolt lehet. Ha elen-
gedjük, tartsuk állandó megfigyelés alatt, ne
hajszoljuk túl, semmilyen fizikai megterhe-
léssel ne erőltessük az állatot. A sétát a kora
reggeli és esti órákra ajánlott időzíteni, így el-
kerülhető az is, hogy a talppárnájuk megég-
jen a forró aszfalton. Ezt megelőzendő
érdemes mancsvédő krémet használni, sétál-
tatás előtt pedig meg lehet vizezni a fejük te-
tejét. 
Tíz perc az autóban végzetes lehet

A napon hagyott autó belsejében akár 60-
90 °C is lehet. A kissé lehúzott ablak sem biz-
tosít elég szellőzést, az állat a kánikulában
néhány perc alatt hőgutát kap, akár 5-10 perc
alatt is végzetes hőterhelés érheti az állatot.
Ha autóban kutyát vagy egyéb állatot látunk
bezárva, azonnal értesítsük az állatvédőket
és/vagy a rendőrséget. Mivel az állat izzadni
nem képes, és csak a lihegésével tud hőt cse-
rélni, a szövetekben található fehérje kicsa-
pódása miatt menthetetlenné válik
(gondoljunk csak a tojásfehérjének a forró
közegben való viselkedésére). A túlmelege-
dett állat testhőmérsékletét vizes borogatással
kell csökkenteni és hideg vízzel itatni. Ha ál-
lattal utazunk, rendszeresen álljunk meg,
hogy inni és üríteni tudjon. A húsos vagy
konzervből adott eledelekkel is vigyázni kell
ebben a hőségben, mert kibontva, tálalva
könnyen romlanak. Ha az állat megeszi az
ilyen ételt, a hasmenés, hányás a kánikula
idején kiszáradáshoz és halálhoz vezethet.
Adjunk inkább többször kevesebb ételt, amit
rögtön elfogyasztanak. Az idős, szívbeteg ku-
tyákat különösen óvni kell, adott esetben ér-
demes az állatorvossal konzultálni.

– Milyen tünetekről ismerhető fel a hő-
guta?

– Gyors lihegés, tágra nyílt pupillák, a nyál
megvastagodása, vörös nyelv, hányás, szédel-
gés, hasmenés, kóma. Mivel halálos lehet, a
hőguta sürgősségi eset, ezért gyanú esetén
azonnal le kell hűteni a kutyát, és állatorvos-
hoz vinni. Lelocsolni vagy betenni nem túl
hideg vízbe, esetleg egy légkondicionált he-
lyiségbe vinni, vagy szivaccsal törölgetni az
ágyékánál és a hasánál, nedvesíteni a nyelvét,
a fejére, nyakára, hasára és lábai közé nedves
törülközőt kell helyezni. Amikor testhőmér-
séklete 39-40 C-fokra csökken, abba kell
hagyni a hűtési folyamatot, mivel a túl drasz-
tikus hűtéstől más problémák is kialakulhat-
nak. A kutyát állatorvosi ellenőrzés alatt kell
tartani a sokk, veseelégtelenség, szívrendel-
lenesség, légzési nehézség elkerülése és vér-
rög kialakulásának megakadályozása végett,
és ha állapotát stabilizálják is, további keze-
lésekre van szükség. A hőség és kánikula ide-
jén felelős állatbaráthoz méltó, ha séta
közben van kézügyben eldobható műanyag
tányér és víz arra az esetre, hogy a szomjazó

kóbor állat is friss vizet kaphasson. A kertben
vagy kennelben tartott kutyákra is vigyázni
kell. Legyen számukra árnyékos hely, ahová
visszavonulhatnak, és bőséges víz is elérhető
közelségben. Bár a hosszú szőrzet védi a bőrt
a naptól, a szellőzést akadályozza. Előfordul,
hogy a vastag bunda alatt a bőr befülled, be-
fertőződik. A vakaródzás tovább ront a hely-
zeten: sok kutya a fejét rázza, és emiatt apró
sebek jelennek meg a fülük hegyén is, az el-
vakart sebeket beköphetik legyek, ezért a ro-
varirtó szerek használata javasolt. A dús,
hosszú szőrű kutyákat nyáron érdemes nyírni.
Ilyen esetben a gyakoribb fürösztés sem árt.
A frissen kaszált területeken, de nem csak ott,
vigyázni kell a toklászra, mert ez mélyen be-
fúródhat az állat bőre alá és csúnyán elfertő-
ződhet. Ha házi kedvencünk gyógyszeres
kezelésre szorul, akkor igyekezzünk ponto-
san beadni a gyógyszereit, és kissé hűvösebb
helyet biztosítani neki, például a fürdőszobá-
ban vagy a lépcsőházban. A kullancsok a hő-
ségben ritkábbak, előtérbe kerülnek viszont a
bolhák, éppen ezért gyakrabban kell bolhair-
tót használni ebben a periódusban.
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Szer Pálosy Piroska

Ember és állat harmóniája
Kánikula és hőguta

Anyagkrónika (6.)
Textíliatípusok

Casoni Szálasi Ibolya
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Robert Frost amerikai 
költő egyik aforizmáját 
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MENNYISÉG-

EGYSÉG

RóMAI 6

uq

KOMOLY-
TALAN u

ADU

…EKBERG
(SZíNÉSZNŐ)

u q q BALATON-P.
HELYSÉG
HORDó-
NYíLÁS

u q q BELGRÁD
HEGYE

TARA úRNŐJE
(SCARLETT)

u q

HANGA u
q …GYüMöLCS

(STEINBECK)
KARMESTER
(ALÉBERTO)

u q SZÁNDÉ-
KOZó

ZAMAT

u q CERUZA

ALAJOS
(NÉMET)

u

A NEON 
ÉS A

NITROGÉN
VEGYJELE

u
NOBILIS

FELTÉVE

u q HíM MADÁR

LUDOLF
SZÁMA

u q HEKTÁR
(RöV.)

…DEREK,
SZíNÉSZNŐ

u q TILTOTT 
(VADÁSZAT)

SZÉKELY IS

u

VERMET 
KÉSZíT
OLASZ 

NÉVELŐ

u NEVEZETES

SZAG
(LATIN)

uq SZŐNYEGET
TISZTíT

ELŐTAG:
EZER

uq BECSAP-
HATó

TüZET
ÉLESZT

uq q ÁSíTóHANG

GóT KIRÁLY
(VOLT)

u

Ê USA-íRóNŐ
(JOYCE
CAROL)

GYÁSZOL

uq KELLEMET-
LEN

TÁRGY,
MUNKA

uq Ő KöVET-
KEZIK

RINGO…
(DOBOS)

uq AZ EZüST
VEGYJELE

CSILLAGKÉP

uq

HALLUCI-
NOGÉN
DROG 
(RöV.)

u
q JUTTAT

ERD. ERED.
SZíNÉSZNŐ

(MARGIT)

u RóMAI 501

MI AZ HOGY!

uq ANTE MERI-
DIEM (RöV.)

NŐI NÉV
(JúL. 26.)

u KíGYóHANG

EGYüTTES,
TÁRSASKöR

uq OSZTRÁK 
ÉS OLASZ 
AUTóJEL
SZAVAZAT

u AHHOZ 
HASONLó

(IROD.)
VÉRCSOPORT

uq

…-HíR
VÉSZHíR
(BIBLIA)

u
q …GAY (ATOM-

BOMBA RE-
PüLŐGÉPE)
VASPÁLYA

u q q TEVÉKENY

ANGOLUL
ENNI

u q q IDEGEN 
NŐI NÉV

HÉZAG

u q

FRANCIA
VÁROS u

q EGYEDüL
(ANGOL)

SAV-
MARADÉK!

u q KöLTŐ
(LÁSZLó)

VONALZó-
FÉLE

u q SíPOL A FO-
CIPÁLYÁN
KETTŐS

BETű

u

A TANTÁL
VEGYJELE u

HASADó
(JÉG)
LITER
(RöV.)

u q BORíTATLAN
HúSSZELET

JEMENI 
AUTóJEL

u q VÁGó-
ESZKöZ

SPANYOL
AUTóJEL

u q PÁROS 
LóDING!

BETűZ!

u

l.n.j.
Ê

q q q q

Június 20-i rejtvényünk megfejtése: Étkezz, ahogyan neked tetszik, de úgy öltözködj, ahogyan másoknak tetszik.
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– A könyvben részletesen olvasható azok-
nak a kiváló, köztük magas egyetemi
tisztségeket betöltő tanároknak a neve,
akik a különböző tantárgyakat oktatták.
Mellettük szó van olyan tanárokról is,
akiknek munkássága tudománytörténeti
jelentőségű a gyógyszerészek oktatását
illetően. 

– A rektori tisztséget is betöltő tanárok kö-
zött volt Ajtai K. Sándor, Abt Antal, Kanitz
Ágost, Koch Antal, Fabinyi Rudolt, Apáthy
István, Udránszky László, Szádeczky-Kar-
doss Gyula, és olyan professzorok is, akik
közül többen a szegedi egyetem tanárai let-
tek. Az FJTE-re 1884 januárjától kapott ma-
gántanári kinevezést id. Hintz György
gyógyszerész, aki Bécsben végezte tanulmá-
nyait. A gyógyszerészeti műtan keretében az
Osztrák-Magyar Monarchia területén első-
ként tartott olyan előadásokat, amelyek a mai
gyógyszertechnológia témakörének feleltek
meg. Ezt a tantárgyat heti két, a vénykészítési
gyakorlatot heti egy órában oktatta. Rendkí-
vül tevékeny ember lévén, oktatói pályája
mellett számos tisztséget viselt. Korai halála
után a székelyudvarhelyi születésű, örmény
származású Issekutz Hugó gyógyszerészdok-
tor lett az utódja az egyetem Általános Kór-
és Gyógytani Intézetében. 

A Karolina Országos Kórház klinikai bi-
zottságának kérésére a Gyógyszertani Intézet
keretén belül működő tanpatikát egyetemi
gyógyszertárnak nyilvánították, ami az orvosi
kar első, kizárólagosan gyógyszerészeti fel-
adatokkal foglalkozó intézete lett, ahol a
gyógyszerészhallgatók a gyógyszerek vizs-
gálatának és készítésének módját tanulták
meg. Az ország első egyetemi gyógyszertára
1904-ben nyílt meg az egykori Trefort utca 8.
szám alatt. Halála után Ferencz Áron gyógy-
szerész kapott megbízást az Egyetemi
Gyógyszertár vezetésére. 

– Érdemes lenne megemlíteni a gyógy-
szerészhallgatók kezdeményezését, ami a
szegény sorsú társaik megsegítésére vo-
natkozott. 

– Az FJTE-n működő általános egyetemi
alapítványok mellett 1872-ben alakult meg a
Gyógyszerészettan-hallgatók Segély- és Ön-
képző Egyesülete azzal a kettős céllal, hogy
a tagdíjakból hozzájáruljon az önképzéshez,
és a szegény hallgatóknak anyagi segélyt
nyújtson. Az 1902/03-as tanévben általános
megbecsülésnek örvendő tanáruk, Fabinyi
Rudolf emlékére létrehozták a Fabinyi Ru-
dolf-alapot, aminek kamatját 1906-tól osztot-
ták ki a legszorgalmasabb hallgatónak. Az
1887/88-as tanévben, amikor az egyletnek
már 45 tagja volt, mozgalmat indítottak egy
gyógyszerészet-történeti múzeum létrehozá-
sára, amit az akkor még tanársegéd Orient
Gyula támogatott, azonban az elképzelés
csak 1902-ban valósult meg. A Kolozsváron
megnyíló első gyógyszerészet-történeti mú-
zeum az egész akkori Magyarországról szár-
mazó anyagot gyűjtötte össze, állománya
1918-ban meghaladta az ezer darabot is. 

– Végül szóljunk néhány szót azokról a
végzősökről is, akik közül egyesek Ma-
rosvásárhelyen fejtették ki tevékenységü-
ket!

– A kolozsvári egyetemen folyó oktatás
színvonalát bizonyítja, hogy a végzősök
közül sokan egyetemi oktatók vagy olyan
gyakorló gyógyszerészek lettek, akik patikai
munkájuk mellett kiemelkedő eredményeket
értek el egyéb területen is. Az FJTE-n tanult
vagy szerzett doktori címet Issekutz Hugó,
ifj. Hintz György, Orient Gyula, akik Kolozs-
váron, Széki Tibor, Kőszegi Dénes, Dávid
Lajos Szegeden, Mikó Gyula Debrecenben
lettek egyetemi tanárok, Ferencz Áron pedig
mindvégig hű maradt szülőföldjéhez. Emlí-
tésre méltó még Nagy Jenő gyógyszerész is,
aki 1949-ig gyógyszertár-tulajdonos volt Ma-
rosvásárhelyen. Trianon után a magyaror-

szági gyógyszerésznaptárak mintájára első-
ként szerkesztette és jelentette meg a Gyógy-
szerészek czímtára és zsebnaptára 1921-es
évfolyamát, elősegítve az erdélyi gyógysze-
részek egymással való kapcsolattartását és az
újonnan bevezetett gyógyszerek megismeré-
sét. Ejury Lajos, aki Kolozsváron lett gyógy-
szerészdoktor, később pedig a magyaróvári
gazdasági akadémia tanára, Balatonfüred és
Siófok között átúszva a Balatont, a Magyar
Úszóegyesület első Balaton-bajnoka volt.
Néhányan Kolozsváron kezdték egyetemi ta-
nulmányaikat, de a harctéri szolgálat miatt
megszakították, majd Szegeden fejezték be.
Köztük említhetjük meg a 99 évet élt maros-
vásárhelyi Elekes Imrét, a csíkszeredai Aj-
vász Árpádot és id. Horváth Tibort, későbbi
karcfalvi gyógyszerészeket. Bukaresti egye-
temi tanulmányai után 1935-ben Szegeden
doktorált Ajtai Mihály, aki Marosvásárhely

neves gyógyszerészeként évtizedeken át
egyetemi hallgatók nemzedékeit tanította a
gyógyszertári gyakorlatra. 

– Hogyan kanyarodott vissza Erdélybe a
Ferenc József Tudományegyetem törté-
nete? Bár ezt már jobban ismerjük, be-
fejezésképpen mégis említsük meg.

– Az 1940/41-es tanévben az FJTE vissza-
tért Szegedről, és Kolozsváron működött
1945-ig, amikor királyi rendelettel megszün-
tették, és egy következő rendelettel, a folyto-
nosságot megszakítva, megalapították a
Kolozsvári Tudományegyetemet. 1945-ben
az orvosi kar kénytelen volt átköltözni Ma-
rosvásárhelyre. 1948-ban a tanügyi reform
következtében Marosvásárhelyen létrejött az
Orvosi és Gyógyszerészeti Intézet, melynek
keretében önálló gyógyszerészeti kar indult,
ahol folytatódott a gyógyszerészképzés.

Életre keltett dokumentumok 
(Folytatás az 5. oldalról)

Hints Vilma gyógyszerésznő gyógyszerészoklevele
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Kamerunnal találkozott vasárnap Anglia
a franciaországi női labdarúgó-világbajnok-
ság nyolcaddöntőjében, és bár az elég rossz
meccset simán, 3-0-ra nyerték meg az ango-
lok, így is elég emlékezetes marad majd.

A téboly már a meccs elején elkezdődött:
előbb a tizedik percben volt egy elég durva
könyöklés, amiért Leuko furcsa módon csak
sárgát kapott, aztán az angolok a 14. perc-
ben egy egészen szürreális góllal szerezték
meg a vezetést. A kameruni Ejangue lecsa-
pott egy beadásra, és hátratette a kapusnak,
aki felvette a labdát. Ezt hazaadásnak ítélte
a játékvezető, így közvetett szabadrúgással
jöhettek az angolok az öt és feles vonalról.
Védekezés gyanánt a teljes kameruni csapat
beállt a gólvonalra, de így sem tudták meg-
akadályozni, hogy Houghton a kapuba bom-
bázzon (fotó).

Az ítéletet követően Duggan azt rekla-
málta, hogy Ejangue leköpte őt, a felvételek
alapján pedig kiderült, hogy tényleg ez tör-
tént. Mivel azonban nem lehetett megmon-
dani, hogy szándékosan vagy véletlenül
történt a dolog, végül senkit nem büntettek
meg.

Az első félidő ráadásában újabb szürreá-
lis jelenet következett, miután Ellen White
egy szépen középre tett labdából kétgólosra
növelte az angolok előnyét. A partjelző elő-
ször lest intett, a videózás után azonban a
bíró úgy ítélte meg, hogy a lesen álló angol
nem avatkozott játékba, így megadta a talá-
latot. Ezen aztán végérvényesen feldühöd-
tek a kameruniak, percekig nem voltak
hajlandók elvégezni a középkezdést, he-
lyette összegyűltek a pálya közepén. Végül
az edzőjük bírta rá őket arra, hogy újraindít-
sák a játékot.

A második félidőben hamar szépíteni tu-
dott Kamerun, de Nchout gólját érvénytele-
nítette a videóbíró, mert a gólpasszt adó
Ngouene lesen volt. Ezen már nemcsak a já-
tékosok, hanem a teljes kameruni stáb fel-
dühödött, ismét percekig tartott, mire
újraindult a játék. 

Az 58. percben aztán az angolok belőtték
a harmadik góljukat is, innen pedig már biz-
tos volt a győzelem. Az izgalmaknak ugyan-
akkor még nem lett vége, Yango a 68.
percben két kézzel taszította meg az útjában
álló bírót.

Teljes káosz az Anglia–Kamerun 
meccsen Emelkedő pénzdíjak, a szponzorok növe-

kedő száma, sorra megdőlő nézőszám-
rekordok – a Franciaországban zajló világ-
bajnokság csúcsra pörgetheti a női futballt.

Június 7-én kezdődött, július 7-én zárul a
legjobbak seregszemléje, amely során kilenc
város ad otthont a 24 csapatot felvonultató 52
mérkőzésnek, a döntőt pedig Lyonban rende-
zik. A franciák nem új szereplők a FIFA-tor-
nák megrendezését illetően, az ország
ugyanis már az 1938-as és az 1998-as férfi-
világbajnokságnak is helyszíne volt.

Egybehangzó szakmai és szurkolói véle-
kedések szerint a női labdarúgás egyre ma-
gasabbra tör. A remény, hogy az esemény
még gyorsabbá teszi a női szakág világmé-
retű növekedését, egyáltalán nem megalapo-
zatlan, főleg, ha közelebbről is megnézzük a
női világbajnokság üzleti szempontjait, a
helyszíntől a nyereményalapig, a résztvevők
számától a szponzorokig, írta előzetesében a
Világgazdaság.
Megduplázódott a hölgyek díjazása

A 2019-es világbajnokság összdíjazása
megduplázódott 2015-ös képest: a FIFA ös-
szesen 30 millió dolláros nyereményalapot
hozott létre, a végső győztes pedig 4 millió
dollárt kap. Ez szintén a kétszerese a négy
évvel ezelőtti összegnek.

A 30 millió dolláros nyereményalapon
kívül a FIFA további 20 millió dollárt külö-
nített el a verseny előkészítésére, tehát az 50
milliós költségvetés már igazán szép összeg-
nek tekinthető az eddigiekhez képest.

Ennek ellenére a férfiak és nők díjalapja
közti különbség is növekszik. A 2018-as
oroszországi férfi-világbajnokság alatt a csa-
patok összesen 400 millió dollárt kaptak, a
győztes Franciaországnak pedig 38 millió

dollár ütötte a markát. Ez mindenképpen óri-
ási különbség, azok számára meg főképp,
akik az egyenlő díjazást támogatják.

Számos szponzor, élükön az Adidasszal,
megpróbálja áthidalni ezt a szakadékot. A
német sportszergyártó bejelentette, hogy a
2019-es női világbajnokság általuk szponzo-
rált csapatai ugyanolyan teljesítménybónuszt
kapnak, mint a férfiak. „Hiszünk abban, hogy
inspirálni tudjuk a következő generációk női
sportolóinak, vezető személyiségeinek kie-
melkedését” – mondta az Adidas nemzetközi
marketing vezetője, Eric Liedtke.

A német vállalat mindössze néhány órával
azután tette közzé bejelentését, hogy kiderült,
az amerikai női labdarúgó-válogatott 28 sze-
replője – azaz a jelenleg regnáló világbajnok
gárda – beperelte az Egyesült Államok Fut-
ballszövetségét (USSF) „intézményesített
nemi diszkrimináció” miatt. A nemzetközi
nőnapon benyújtott keresetben az USA válo-
gatott hölgyei egyenlő bérezést és bánásmó-
dot követeltek.
Szponzorokból nincs hiány

A FIFA jelenleg hat kiemelt partnerrel áll
szerződésben: az Adidas, a Coca-Cola, a
Wanda, a Hyundai/Kia Motors, a Qatar Air-
ways és a Visa minden tornán főszponzornak
számít, ám ezen partnerek mellett a
FIFA.com és a FIFA Living Football további
hat szponzort „hozott” a 2019-es rendez-
vényre: az Arkemát (francia speciális vegyi-
anyag-gyártó cég), a Crédit Agricole-t
(francia banki csoport), az Électricité de
France-t (francia villamosenergia-szolgáltató
vállalat), az Orange-ot (francia multinacioná-
lis távközlési vállalat), a Promant (francia
munkaerő-gazdálkodási vállalat) és az
SNCF-et (Franciaország nemzeti vasúttársa-
sága). Ezek az eseményspecifikus szponzo-
rok nagyon különböző szektorból érkeztek,
amit a szakemberek igencsak jó jelnek tekin-
tenek a női futball támogatottságát illetően.

Csúcsra érhet a női foci

Kamerun 2-0-ra legyőzte Bissau-Guineát,
míg Ghána nem bírt Beninnel az Egyiptom-
ban zajló labdarúgó Afrikai Nemzetek 
Kupája csoportkörének 1. fordulójában, az F
csoportban.

A címvédő hiába dolgozott ki rengeteg
helyzetet, a 66. percig nem sikerült betalál-
nia, utána viszont négy perc alatt kétszer is:
előbb Yaya Banana fejelt a rövid sarokba
szöglet után (1-0), majd Stéphane Bahoken
használta ki, hogy az egyik védőről hoz-
zá pattant a labda (2-0) – számolt be az 
NSO.

A késő esti mérkőzésen gyors gólváltással
kezdett Ghána és Benin. Utóbbi szerezte
meg a vezetést egy kiugratás után (0-1), ám
erre André Ayew néhány perccel később vá-
laszolt (1-1). A szünet előtt testvére, Jordan
Ayew is betalált (2-1), a ghánai győzelem
azonban elmaradt, mivel az ember-
előnybe kerülő benini válogatott a másod-
szor is eredményes Mickaël Poté révén
egyenlített (2-2).

Afrika-kupa: Győzelemmel kezdett a címvédő; Ghána botlott
Eredményjelző

* Afrikai Nemzetek Kupája, csoportkör, 1.
forduló: D csoport: Elefántcsontpart – Dél-
Afrika 1-0; E csoport: Tunézia – Angola 1-1,
Mali – Mauritánia 4-1; F csoport: Kamerun
– Bissau-Guinea 2-0, Ghána – Benin 2-2.
* Copa America, csoportkör, 3. forduló: C
csoport: Chile – Uruguay 0-1, Ecuador –
Japán 1-1; a csoport végeredménye: 1. Uru-
guay 7 pont, 2. Chile 6, 3. Japán 2, 4. Ecuador
1. A negyeddöntőben: Brazília – Paraguay,
Venezuela – Argentína, Kolumbia – Chile,
Uruguay – Peru.
* Arany Kupa, csoportkör, 3. forduló: B cso-
port: Bermuda – Nicaragua 2-0, Haiti – Costa
Rica 2-1, a csoport végeredménye: 1. Haiti 9
pont, 2. Costa Rica 6, 3. Bermuda 3, 4. Nica-
ragua 0; C csoport: Jamaica – Curacao 1-1,
Honduras – Salvador 4-0; a csoport végered-
ménye: 1. Jamaica 5 pont, 2. Curacao 4 
(2-2), 3. Salvador 4 (1-4), 4. Honduras 3.

A 2019-es női világbajnokság 
pénzdíjazása

Győztes: 4 millió dollár
Vb-ezüstérmes: 2,6 millió dollár
Harmadik: 2 millió dollár
Negyedik: 1,6 millió dollár
5-8. helyezett: 1,45 millió dollár
9-16. helyezett: 1 millió dollár
17-24. helyezett: 750 ezer dollár

A Nike uralja a mezőnyt
Öltözködés terén eléggé vegyes a kép:

öt különböző sportszergyártó szponzorálja
a világbajnokság 24 csapatát. 14 nemzet
támogatásával a Nike vezeti a listát, őket
követi az Adidas 6 partnerszerződéssel. A
Puma, az Umbro, a Warrix és a Le Coq
Sportif egy-egy válogatottat öltöztet.
Külön piros pont jár a sportszergyártók-
nak, mert számos nemzet teljesen új kol-
lekciót kapott a tornára, amelynek egyedi
designja teljesen különbözik a férfiak sze-
relésétől. Úgy tűnik tehát, hogy a Nike és
társai látják a potenciált a női fociban.

Eredményjelző
* A csoport: Franciaország – Dél-Korea,
4-0, Norvégia – Nigéria 3-0, Nigéria –
Dél-Korea 2-0, Franciaország – Norvégia
2-1, Nigéria – Franciaország 0-1, Dél-
Korea – Norvégia 1-2; a csoport végered-
ménye: 1. Franciaország 9 pont, 2.
Norvégia 6, 3. Nigéria 3, 4. Dél-Korea 0;
* B csoport: Németország – Kína 1-0, Spa-
nyolország – Dél-Afrika 3-1, Németország
– Spanyolország 1-0, Dél-Afrika – Kína 
0-1, Dél-Afrika – Németország 0-4, Kína
– Spanyolország 0-0; a csoport végered-
ménye: 1. Németország 9 pont, 2. Spa-
nyolország 4 (3-2), 3. Kína 4 (1-1), 4.
Dél-Afrika 0;
* C csoport: Ausztrália – Olaszország 
1-2, Brazília – Jamaica 3-0, Ausztrália –
Brazília 3-2, Jamaica – Olaszország 0-5,
Jamaica – Ausztrália 1-4, Olaszország –
Brazília 0-1; a csoport végeredménye: 1.
Olaszország 6 pont (7-2), 2. Ausztrália 6
(8-5), 3. Brazília 6 (6-3), 4. Jamaica 0;
* D csoport: Anglia – Skócia 2-1, Argen-
tína – Japán 0-0, Japán – Skócia 2-1, Ang-
lia – Argentína 1-0, Japán – Anglia 0-2,
Skócia – Argentína 3-3; a csoport végered-

ménye: 1. Anglia 9 pont, 2. Japán 4, 3. Ar-
gentína 2, 4. Skócia 1;
* E csoport: Kanada – Kamerun 1-0, Új-
Zéland – Hollandia 0-1, Hollandia – Ka-
merun 3-1, Kanada – Új-Zéland 2-0,
Hollandia – Kanada 2-1, Kamerun – Új-
Zéland 2-1; a csoport végeredménye: 1.
Hollandia 9 pont, 2. Kanada 6, 3. Kamerun
3, 4. Új-Zéland 0;
* F csoport: Chile – Svédország 0-2,
Egyesült Államok – Thaiföld 13-0, Svéd-
ország -Thaiföld 5-1, Egyesült Államok –
Chile 3-0, Svédország – Egyesült Államok
0-2, Thaiföld – Chile 0-2; a csoport vég-
eredménye: 1. Egyesült Államok 9 pont, 2.
Svédország 6, 3. Chile 3, 4. Thaiföld 0.
A csoportharmadikok sorrendje: 1. Brazí-
lia 6 pont, 2. Kína 4, 3. Kamerun 3 (3-5),
4. Nigéria 3 (2-4), 5. Chile 3 (2-5), 6. Ar-
gentína 2.
* nyolcaddöntő: Németország – Nigéria 
3-0, Norvégia – Ausztrália 1-1 – 11-esek-
kel 4-1, Anglia – Kamerun 3-0, Franciaor-
szág – Brazília 2-1 – hosszabbítás után,
Spanyolország – Egyesült Államok 1-2,
Svédország – Kanada 1-0, Olaszország –
Kína 2-0, Hollandia – Japán 2-1.

Kamerun kétgólos győzelemmel kezdte a tornát. Fotó: AFP

A teljes kameruni csapat beállt a gólvonalra, de így sem tudták megakadályozni, hogy Houghton a kapuba bom-
bázzon.              Fotó: Index

Lieke Martens a negyeddöntőbe lőtte a hollandokat. Fotó: NSO



A festői Torockó ad otthont idén is Erdély
legjelentősebb összművészeti programsoro-
zatának, a Double Rise Fesztiválnak. A Ha-
gyományok Háza különleges összeállítással
készül a jeles eseményre.

A Double Rise Fesztivál ismét várja a „napfelkelő-
ket” július 3-6. között az Europa Nostra díjas Toroc-
kón, az egykori bányásztelepülésen. A rangos
programsorozat immár negyedik évébe lépett, s két-
ségtelenül hagyományt teremtett. 2016 elején néhány
lelkes fiatal megálmodta, hogy létrehozza Erdély leg-
nagyobb összművészeti fesztiválját, melynek egyedi-
sége elsősorban a kulturális sokszínűségben, a kiváló
zenei összeállításban, illetve a környezet szépségében
rejlik. Valóban, a találkozó értékét részben a helyszín
adja, a Székelykő lábánál irodalommal, színházzal,
táncházzal, borral és remek koncertekkel teszik felejt-
hetetlenné a nyár legszebb négy napját. A gondosan
összeállított program színt visz a megszokott szürke-
ségbe, levegőhöz juttatja a városi zsúfoltságból kilépő
résztvevőt, s megállást, töltekezést jelent a rohanás-
ban. 

A fesztivál kinőtte kereteit: az első két rendezvény

helyszíne még a faluban volt, az elmúlt évben viszont
már a településen kívül rendezték a programokat.

A Hagyományok Háza a kezdetektől vesz részt az
eseménysorozaton, az idei FolkLiget ismét különleges
színfoltnak ígérkezik. 

„A FolkLiget jó hangulata már a helyszín miatt is
biztosítottnak tűnik, mivel egy területen kapott helyet
a Borfaluval – avat be az előkészületekbe Tucsni
Anna, a Hagyományok Háza szervezési osztályának
vezetője. – Nagyon gazdag programmal veszünk részt
a találkozón, délutántól kézműves-foglalkozásokkal,
mese-összeállítással, interaktív családi előadással vár-
juk a fiatalokat.”

A tánctanítás elmaradhatatlan része a műsornak, s
az adatközlő zenekarok fellépése is közönségcsaloga-
tónak ígérkezik. Az esti főműsorban olyan neves fel-
lépők állnak színpadra, mint Berecz András, a
különleges formációjú Rendhagyó Prímástalálkozó
és az EtnoRom zenekar.

A hajnalig tartó táncház házigazdája a Tokos zene-
kar, az udvargazdák, pontosabban ligetgazdák pedig
Berecz István és Kacsó Hanga Borbála lesznek.

Információk:
https://hagyomanyokhaza.hu/page/13837/

„Ujjé, a Ligetben nagyszerű”
FolkLiget a torockói fesztiválon

A Népújság hirdetési irodájában 
felveszünk  

APRÓHIRDETÉST 
a kolozsvári SZABADSÁGBA, 

a csíkszeredai HARGITA NÉPÉBE, 
a sepsiszentgyörgyi  HÁROMSZÉKBE 

és az aradi NYUGATI  JELENBE.

ALKALMAZUNK SZENDVICSKÉSZÍTŐT. Előnyös munkabér, étkezési jegyek. Tel. 0741-215-738.
(21356)
A KOVÁCS PÉKSÉG alkalmaz PÉKEKET, PÉKSÜTEMÉNY-KÉSZÍTŐKET és SOFŐRÖKET 8 órás
munkaprogrammal, előnyös munkabérrel + étkezési jegyek. Tel. 0744-403-114. (21356)
MAGYARORSZÁGI PÉKSÉG sürgősen alkalmaz SÜTŐÜZEMI DOLGOZÓKAT. A szállás ingyenes.
Érdeklődni a 0745-111-103-as telefonszámon. (21367)
PC HOUSE-álláshirdetés: szervizünkbe kedves, kommunikatív RECEPCIÓST keresünk. Követelmények:
számítógép-kezelési alapismeretek (Word, Excel), a román és magyar nyelv ismerete. Az önéletrajzokat
kérjük e-mailben a jobs@multiplan.ro e-mail-címre elküldeni, vagy személyesen a cég székhelyére, a Maros
utca 17. szám alá benyújtani. (sz.-I)
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Az IMATEX Rt. 
alkalmaz tapasztalattal rendelkező személyeket

(nyugdíjasokat is) a következő szakmákba:
UNIVERZÁLIS MARÓSOKAT;
ESZTERGÁLYOST;
MARÓST BOHRWERKRE;
GÉPKARBANTARTÓ LAKATOST;
SZERELŐLAKATOSOKAT;
LAKATOSOKAT;
MINŐSÉGELLENŐRZŐ TECHNIKUSOKAT;
MIG/MAG-HEGESZTŐKET;
IPARI FESTŐKET;
TARGONCÁST;
BÁDOGOST.
Amit ajánlunk: versenyképes bérezés.
Az önéletrajzokat a cég székhelyén kérjük benyújtani: Maros-

szentanna (Sântana de Mureş), Morii utca 49j szám alatt (a ma-
rosvásárhelyi Mureşului utca meghosszabbításában van) vagy
e-mailben a resurseumane@imatex.ro címre; vagy faxon:
0265/269-302.

Bővebb felvilágosítás a 0265/260-805-ös telefonszámon.

Az IMATEX Rt. 
sürgősen alkalmaz tapasztalattal rendelkező személyeket 

a következő szakmákba:
– PROGRAMOZÓMÉRNÖKÖT SZÁMVEZÉRLÉSŰ (CNC) GÉPEKRE;
– MARÓS OPERÁTOROKAT SZÁMVEZÉRLÉSŰ (CNC) MARÓGÉPEKRE;
– ESZTERGÁLYOS OPERÁTOROKAT SZÁMVEZÉRLÉSŰ (CNC) GÉPEKRE.
Amit ajánlunk: versenyképes bérezés.
Az önéletrajzokat a cég székhelyén kérjük benyújtani: Marosszentanna (Sântana de Mureş), Morii

utca 49J szám alatt (a marosvásárhelyi Mureşului utca meghosszabbításában van) vagy e-mailben a
resurseumane@imatex.ro címre; vagy faxon: 0265/269-302.

Bővebb felvilágosítás a 0265/260-805-ös telefonszámon.

Tizenegy turnusban minden
eddiginél több, heti 2500 –
összesen mintegy harmince-
zer – gyermek táborozhat
idén nyáron a Balatonnál a
zánkai Erzsébet-táborban.

A balatoni táborok keddi meg-
nyitóján Kásler Miklós, az emberi
erőforrások minisztere úgy fogal-
mazott: az Erzsébet-táborokban jó-
kedv, vidámság és olyan programok
várják a gyermekeket, amik az ér-
zékenységet, az emberséget, a hitet
és a nemzeti identitást is erősítik.

Hozzátette: az idén összesen
mintegy 130 ezer gyermek vehet
részt az Erzsébet-táborok program-
jain. 2016-ban csaknem 90 ezren,
2017-ben már több mint százezren,
tavaly pedig 126 ezren vehettek
részt az Erzsébet-táborok egész
éves programjain.

Novák Katalin, az Emberi Erő-
források Minisztériumának család-
és ifjúságügyért felelős államtitkára
elmondta: a tábor programjai évről
évre tartalmas kikapcsolódási lehe-
tőséget nyújtanak a gyermekeknek
a nyári vakáció heteiben.

Hozzátette: az ottalvós táborok
nem jelentenek komoly kiadást a
szülőknek, a heti ellátásért, étkezé-
sért és a programokért összesen
ezer forintot kell fizetni, de a hátrá-
nyos helyzetű diákok ezt is levásá-
rolhatják. Emellett újdonságként
idén minden táborozó térítésmente-
sen utazhat vonattal a zánkai Erzsé-
bet-táborba, és a hazautat is
kormányzati, illetve európai uniós
forrásból finanszírozzák, valamint
Miskolcról 720, a budapesti Déli
pályaudvarról pedig 909 férőhelyes
közvetlen Erzsébet-különvonatot
indítanak Zánkára.

Novák Katalin hangsúlyozta: az
Erzsébet-táborokban nemcsak nyá-
ron zajlik a munka, a többi közt ta-
vaszi-őszi kirándulásokat, családi
hétvégéket és karácsonyi programo-
kat is szerveznek.

Hornyák Tibor, az Erzsébet a
Kárpát-medencei Gyermekekért
Alapítvány elnöke elmondta: az 
ottalvós zánkai táborban nyáron
mintegy harmincezer, a nyári nap-
közis táborokban pedig csaknem
hatvanezer gyereknek nyújtanak ki-
kapcsolódási lehetőséget.

Kitért arra: az erdélyi ivói tábor-
ban az idén két turnusban együtt tá-
borozhatnak magyarországi és
erdélyi gyermekek. Hozzátette: a
későbbiekben ezt a tábort szeretnék
kibővíteni és találkozási ponttá
tenni az anyaországban élő és a ha-
táron túli magyarok közt.

A nyári zánkai Erzsébet-táborok
mellett az erdélyi táborban 
tavasszal és ősszel 3600 erdélyi
gyermek vehet részt osztálykirán-
dulásokon, nyáron pedig mintegy
1700 anyaországbeli gyermek va-
kációzhat a határokon túl. A családi
Erzsébet-táborokban várhatóan
1400 család, mintegy 7000 ember
kapcsolódhat ki minden nyári hét-
végén Zánkán. A zalaszabari és ti-
hanyi Gyógyító Szent
Erzsébet-táborokban pedig ezer
beteg és gyógyuló, valamint speci-
ális ellátást igénylő, 1-es típusú di-
abéteszes gyermek táborozhat.

Nyáron a napközis Erzsébet-tá-
borokban csaknem hatvanezer
gyermek kapcsolódhat ki lakóhe-
lyéhez közel. Idén újdonság, hogy
az óvodák is jelentkezhettek négy
turnusban napközis Erzsébet-tábo-
rok megvalósítására. (MTI)

Százharmincezer gyermek 
táborozhat idén 

az Erzsébet-táborokban

A zánkai Erzsébet-tábor Fotó: MTI/Bodnár Boglárka



ADÁSVÉTEL

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0742-866-258.
(2/3172)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0744-159-621.
(2/3172)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0751-989-594.
(2/3172)

KEMÉNY erdei tűzifa házhoz szállítva.
Tel. 0754-899-512. (16/3267)

ELADÓ tetőcserép bontásból. Tel.
0751-154-902. (13/3247-I)

MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-
anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-
ket, harmonikaajtókat. Tel.
0265/218-321, 0744-121-714, 0766-
214-586. (1/3230)

KÚTÁSÁST, -PUCOLÁST vállalunk,
kútgyűrűket árulunk. Tel. 0765-385-595.
(7/3223)

VÁLLALOK: tetőkészítést, cserépfor-
gatást, ácsmunkát, teraszkészítést,
tetőfedést Lindab lemezzel, csatorna-
készítést, csatornatakarítást. Tel.
0746-540-008. (5/3119)

TETŐFEDŐ ÁCS tetőfedést vállal Lindab
lemezzel és hagyományos cseréppel;
külső és belső munkát, készít új tetőt. Tel.
0747-784-020. (3/3236)

VÁLLALUNK tetőkészítést, tetőjaví-
tást, csatornakészítést és csatornaja-
vítást, szigetelést, festést. Tel.
0759-467-356. (11/3244-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Fájó szívvel és szeretettel
emlékezünk június 27-én
TÓTH JÁNOSRA, a TCM volt
dolgozójára, halálának 3.
évfordulóján. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
Szeretteid. (2/3098-I)

Fájó szívvel emlékezünk
GAGYI ROZÁLIÁRA, a
szeretett feleségre, anyára,
nagymamára és dédire
halálának féléves évforduló-
ján. Szívünkben örökké él.
Emléke legyen áldott, nyu-
galma csendes! (19/3270-I)

ELHALÁLOZÁS

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a sze-
retett édesanya, nagymama, déd-
nagymama, testvér, rokon,
szomszéd, jó barátnő, 

SZABÓ EMMA
szül. Varga 

életének 88. évében örök nyuga-
lomra tért. Június 27-én, csütör-
tökön 13 órakor veszünk örök
búcsút tőle a Jeddi úti temető-
ben, katolikus szertartás szerint.
Emléke legyen áldott, nyugodjék
békében! 

A gyászoló család. (3/3294-I)

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a
drága jó férj, édesapa, nagyapa,
testvér, rokon, 

SZABÓ MÁRTON 
a Metalul szövetkezet dolgozója 
életének 79. évében, 2019. június
25-én, rövid szenvedés után eltá-
vozott közülünk. Temetése 2019.
június 27-én, csütörtökön 13 óra-
kor lesz a marosvásárhelyi refor-
mátus sírkertben. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes! 

A gyászoló család. (4/3278-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szerető testvér, nagynéni, só-
gornő, rokon, barátnő, ismerős, 

RÁKOSI ANNA 
a 10-es Számú Iskola 

nyugalmazott tanárnője 
2019. június 25-én, életének 78.
évében hosszas betegség után
megszűnt élni. Temetése 2019.
június 28-án 13 órakor lesz a re-
formátus temető sírkertjében. 

Testvérei: Zoltán és Mária.
(9/3283-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 
INCZE ELEMÉR

a szeretett férj, édesapa, nagy-
apa, 2019. június 25-én, 63 éves
korában hirtelen eltávozott az
élők sorából. Temetése 2019. jú-
nius 28-án, pénteken 11 órakor
lesz a Jeddi úti temetőben. Em-
léke legyen áldott, nyugalma
csendes! 

Fájó szívvel búcsúzik felesége,
két gyermeke és családjuk.

(15/3290-I)

Eladási közlemény
A Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal székhelyén (Marosvásárhely, Dózsa György utca 1–3. szám) július
16-án 11 órai kezdettel 

nyilvános árverésen értékesíti
az alábbi ingatlanokat, adósságok behajtása céljából:
1. ½ rész egy 48,66 m2-es hasznos felületű lakásból (egy szoba, konyha, éléskamra, fürdő a földszinten), va-
lamint pince, a hozzá tartozó 216/288 rész terület a teljes ingatlanból, amiből 85/288 rész az 1995. évi 112-
es törvény alapján, és  131/288 rész a román államé (288 m2 terület, közös telekkönyvszám 4513,
Marosvásárhely, Csillag köz 7/1., helyrajzi szám 264/2/I, telekkönyvszám 129132-C1-U1/Marosvásárhely. A
kikiáltási ár a becsült érték, 106.500 lej 100%-a (I. árverés).
2. 1/1 rész, egy 2150 m2-es beltelek, kataszterszám 50941, fémszerkezetű autókiállító- és eladási helyiség
(szendvicspanelből), hullámlemezzel födve: iroda, előtér, illemhely, kataszterszám 50941-C1, Koronkában, a
421/G szám alatt, telekkönyvszám Koronka 50941. A kikiáltási ár a becsült érték, 828.110 lej 100%-a (I. ár-
verés).
3. 3/16-od rész egy kétszobás tömbházlakásból, amely a teljes használatban levő építmény 1/20 része, közös
telekkönyvszám 35278, telekkönyvben jelölve a Marosvásárhely, 122325-C1-U1/ szám alatt, helyrajzi szám
4646/242/XX, régi telekkönyvszám 35278/XX, Marosvásárhely, Lămâiţei utca 25/20. szám alatt (Maros
megye). A kikiáltási ár a becsült érték, 30.000 lej 75%-a, 22.500 lej (II. licit).
4. 700 m2-es beltelek, 1/1 rész (a B1 alatti), telekkönyvszáma 53753/Marosszentkirály, kataszterszáma 53753
(régi telekkönyvszám 3630/N, Marosszentkirályon, szám nélkül (Maros megye). A kikiáltási ár a becsült érték,
75.324 lej 50%-a, 37.662 lej (III. licit.)
5. 692 m2-es beltelek, 1/1 rész (a B1 alatti), telekkönyvszáma 53745/ Marosszentkirály, kataszterszáma 53745
(régi telekkönyvszám 3621/N, Marosszentkirályon, szám nélkül (Maros megye). A kikiáltási ár a becsült érték,
74.394 lej 50%-a, 37.197 lej (III. licit).
6.  639 m2-es beltelek, 1/1 rész (a B1 alatti), telekkönyvszáma 53747/ Marosszentkirály, kataszterszáma
53747 (régi telekkönyvszám 3623/N, Marosszentkirályon, szám nélkül (Maros megye). A kikiáltási ár a becsült
érték, 69.279 lej 50%-a, 34.640 lej (III. licit).
7.  424 m2-es beltelek, 1/1 rész (a B1 alatti), telekkönyvszáma 53750/ Marosszentkirály, kataszterszáma
53750 (régi telekkönyvszám 3627/N, Marosszentkirályon, szám nélkül (Maros megye). A kikiáltási ár a becsült
érték, 46.961 lej 50%-a, 23.481 lej (III. licit).
8. 1000 m2-es beltelek, 1/1 rész, rajta cseréppel fedett vályogház, kamra, konyha, raktár és tornác, Erdő-
szengyel 101. szám alatt,  telekkönyvszáma 50638/Nagyernye. A kikiáltási ár a becsült érték, 33.984 lej 50%-
a, 16.992 lej (III. licit).
9. Cseréppel fedett téglaház: egy szoba, konyha, kamra, nyári konyha, veranda, pince, 1921-ben épült, a
hozzá tartozó 2.130 m2 területtel, telekkönyvszáma 50130/Székelybere, Székelybere 37. szám alatt (Maros
megye).  A kikiáltási ár a becsült érték, 64.727 lej 75%-a, 48.545 lej (II. licit).
10. 800 m2-es beltelek, 1/1 rész, Marosszentkirály, Fő út 180. szám, kataszterszáma 51984, telekkönyvszáma
51984/Marosszentkirály. A kikiáltási ár a becsült érték, 63.400 lej 75%-a, 31.700 lej (III. licit).
Felkérünk mindenkit, aki valamilyen címen jogot formál a fenti ingóságokra, hogy értesítse erről a végrehajtót
az árverés időpontja előtt. 
A vásárlásban érdekelteket felkérjük, hogy az árverés előtti napig  mutassák be a következő iratokat: vételi
ajánlatot, az indulási ár 10%-át kitevő részvételi díj kifizetését igazoló dokumentumot (az összeget a maros-
vásárhelyi Állami Kincstárhoz kell befizetni, címzett a Brassói Regionális Közpénzügyi Főigazgatóság, szám-
laszám: IBAN RO62TREZ4765067XXX014298, adószám 4322637), esetenként az ajánlattevőt képviselő
személy meghatalmazását, román jogi személyek a Cégbíróság által kibocsátott cégbejegyzési okirat máso-
latát, külföldi jogi személyek a cégbejegyzési okirat román nyelvű fordítását, román magánszemélyek a sze-
mélyazonossági igazolvány másolatát, külföldi magánszemélyek a személyazonossági igazolvány vagy az
útlevél másolatát; saját felelősségre tett nyilatkozatot, hogy az ajánlattevő nem az adós cég közvetítõje. 
A vásárló kötelessége betartani a környezetvédelmi, nemzeti örökségvédelmi stb. előírásokat. 
Bővebb tájékoztatás a hivatal székhelyén,  a 0265/250-982-es telefonszámon, 284, 207-es mellék. 
A közlemény kifüggesztésének időpontja: június 27. 

Florescu Dan osztályvezető

A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények,

reklámok tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!

A Dicsőszentmártoni Adó- és Pénzügyi Osztály
nyilvános árverést szervez 

2019. július 9-én 12 órai kezdettel az intézmény Köztársaság utca 30.
szám alatti székhelyén a következő javak értékesítésére:
– 2700 négyzetméteres kültelek Kóródszentmártonban, kikiáltási ár
15.086 lej;
– 1500 négyzetméteres kültelek Kóródszentmártonban, kikiáltási ár

8.381 lej;
– 2900 négyzetméteres kültelek Kóródszentmártonban, kikiáltási ár
16.204 lej;
– 5800 négyzetméteres kültelek Kóródszentmártonban, kikiáltási ár
32.407 lej;
– 700 négyzetméteres kültelek Kóródszentmártonban, kikiáltási ár
3.911 lej;
– 1400 négyzetméteres kültelek Kóródszentmártonban, kikiáltási ár
7.823 lej;
– 2900 négyzetméteres kültelek Kóródszentmártonban, kikiáltási ár
16.204 lej;
– 2100 négyzetméteres kültelek Kóródszentmártonban, kikiáltási ár
11.734 lej;
– 1700 négyzetméteres kültelek Kóródszentmártonban, kikiáltási ár
9.499 lej;
– 2000 négyzetméteres kültelek Kóródszentmártonban, kikiáltási ár
11.175 lej;
– 2900 négyzetméteres kültelek Kóródszentmártonban, kikiáltási ár
16.204 lej;
–3000 négyzetméteres kültelek Kóródszentmártonban, kikiáltási ár
16.763 lej;
A kikiáltási ár nem tartalmazza a héát. 
A pénzügyi eljárási törvénykönyvre vonatkozó  2015. évi 207-es törvény
250. cikkelye 4. bekezdésének i) pontjánál szereplő előírások értelmé-
ben felkérjük mindazokat, akik valamilyen címen jogot formálnak a fenti
javakra, hogy értesítsék erről a végrehajtót az árverés időpontja előtt. 
A fent említett jogszabály 250. cikkelye 4. bekezdésének j) pontja, va-
lamint  7. bekezdése értelmében a liciten való részvételhez az ajánlat-
tevők 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 át-
utalni, címzett a  Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal, adószám
4322637 –, vagy banki  garancialevelet a kikiáltási ár 10%-át kitevő ösz-
szegről, az ajánlattevőt képviselő személy meghatalmazását, romániai
jogi személyek a Cégbíróság által kibocsátott bejegyzési okirat máso-
latát, külföldi jogi személyek a bejegyzési okirat román nyelvű fordítását,
romániai magánszemélyek a személyazonossági igazolvány  másola-
tát, ahhoz, hogy a megszabott helyen és időben részt vehessenek az
árverésen.  
Az árverésről szóló közlemény  kifüggesztésének időpontja: 2019. jú-
nius 27. A közleményt kifüggesztik a Dicsőszentmártoni Adó- és Pénz-
ügyi Osztály, valamint a Kóródszentmártoni Polgármesteri Hivatal
székhelyén, és megjelenik a Közpénzügyi Minisztérium weboldalán.   
Bővebb felvilágosítás  a  székhelyen, a végrehajtói irodában (Sandor
Ioan felügyelő) vagy a 0265/443-312-es telefonszámon. 

Az idő elmúlhat, szállhatnak az
évek, de a mi szívünkben
megmarad emléked.
Fájó szívvel emlékezünk június 27-
én FAZEKAS ALBERTRE halálának
3. évfordulóján. Emlékét őrzi
felesége, fia, Berci, leánya, Brigitta,
unokái: Carlotta és Nikolász,
testvére, Ella. Nyugodjon békében!
(10/3260-I)

Múlnak az üres, magányos évek,
Elkopik a megfakult gyászruha. 
Ma, június 27-én 25 éve, hogy a
kegyetlen halál elrabolta a drága
férjet, édesapát, a nagyadorjáni
születésű egykori marosvásárhelyi
lakost, MIKLÓS SÁNDOR-LAJOST.
Álmodtunk egy öregkort,
gyönyörűt és szépet, de a halál
mindent összetépett. 
Szerető felesége, Eszter.

*

Drága ÉDESAPÁNK,
milyen drága kincs, csak az tudja,
akinek már nincs. Mindent adhat az ég kétszer: márványt, kincset,
palotát, csak egyet nem adhat kétszer, drága édesapát. Megállt egy
szív, mely élni vágyott, csak az idő múlik, feledni nem lehet. Nehéz
élni nélküled. 
Szerető lányaid: Olga, Éva és unokád, Rita Olaszországból. (3/3157)
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