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Jelenléti oktatással indulna
ősszel a Sapientia

Nem kötik oltáshoz az oktatási tevékenységeken való részvételt

Nyolcvannégy
percig tartott
a müncheni csoda

A magyar válogatott hiába vezetett
kétszer is, végül 2-2-es döntetlent játszott a német csapat vendégeként
Münchenben a labdarúgó-Európa-bajnokság csoportkörének szerdai zárásán, így negyedikként zárt a
csoportjában, és kiesett.

____________4.
A fertőző világjárványok áttekintése

Minden járvány az emberiség mesterséges mozgásának a terméke, a selyemúton keresztül terjedő
pestisjárványoktól az utazás során
hurcolt koronavírusig. Közben azonosították a kórokozókat, rengeteget fejlődött az orvostudomány. A
védőoltásoknak köszönhetően a fertőző betegségek száma jelentősen
csökkent, egyesek eltűntek vagy igen
ritkává váltak.

Fotó: Nagy Tibor

Idén is a felveteli.sapientia.ro online platformon iratkozhat- humán tudományok, művészet, mérnöki, matematika és ternak júliusban a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegye- mészettudományok területén biztosítva a magyar nyelven
temre azok az érdeklődők, akik 2021 őszétől az való továbbtanulás lehetőségét.
intézményben szeretnék megkezdeni tanulmányaikat. Az
Menyhárt Borbála
egyetem idén nyáron 30 alapképzésen 1132 helyet, míg 11
(Folytatás a 4. oldalon)
mesterképzésén 281 helyet hirdet, a társadalomtudományok,

____________5.
A sorsára hagyott
kastély

Az abafájai Huszár-kastély a 19. század elején épült, késő barokk, klasszicizáló stílusú épület. Az épület
főhomlokzatán háromszögű oromfalat
képeztek ki, amelyben eredetileg a
család címere állt.

____________15.

„De végre itt a nyár…”

Bodolai Gyöngyi

Még tart a képességvizsga, és következik az érettségről való bizonyságtétel, a diákok többségének azonban ma kicsengettek. Most szép
szavakat kellene írni a nagy szabadságról, a lehetőségekről, amelyek
a kis- és nagyobb gyermekekre várnak, biztatni őket, hogy végre megszabadulnak egy világjárvánnyal fölülírt vészterhes iskolai év nehézségeitől. Amelynek során kiürültek az iskolák, sőt még az óvodák is.
Kis- és nagyobb diáknak, pedagógusnak, szülőnek iszonyúan nehéz
volt naphosszat görnyednie a számítógép előtt, és egymásnak ellentmondó rémisztő hírek ellenére megőrizni a belső egyensúlyt. Miközben
előestek a vállak, meggörbült a hát, és estére már sajgott a szem, reggel folytatni kellett tovább. És volt, aki a járvány miatt elveszített szülőt, házastársat, édesapát vagy édesanyát, jó barátot, szomszédot, és
ennek a lelki terhét is viselnie kellett. A képernyőközelben estig kinyúló
felkészülés mellett nem jutott idő játékra, sportolásra, sétára, és a legszigorúbb kijárási tilalom időszakában képletesen szólva még a levegővételre sem. A hangzatos ígéretek ellenére azt sem sikerült elérni,
hogy minden gyermek rendelkezzen az online oktatáshoz szükséges
eszközökkel, hiszen ahhoz a félreeső vidéki településeken a villany, a
mobiltelefon-, kábeltelevízió-jel is kellett volna.
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
5 óra 30 perckor,
lenyugszik
21 óra 19 perckor.
Az év 176. napja,
hátravan 189 nap.

IDŐJÁRÁS

Ma VILMOS, VIOLA
és VILMA,
holnap JÁNOS és PÁL napja.
JÁNOS: bibliai eredetű, a
héber Yohhanan névből, illetve
ennek latin Johannus formájából származik. Jelentése: Jahve
megkegyelmezett.
VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2021. június 24.

Kánikula
Hőmérséklet:
max. 34 0C
min. 18 0C

1 EUR

4,9242

1 USD

100 HUF

1 g ARANY

4,1233

1,4083

236,1626

A csütörtöki lottóhúzás nyerőszámai

26, 6, 39, 9, 33 + 5

NOROC PLUS: 9 6 1 1 8 1

38, 44, 28, 23, 5, 18

NOROC: 5 5 4 4 3 0 1

22, 33, 38, 18, 13, 14

SUPER NOROC: 2 4 8 2 6 7

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

Bemutatóra készül
az Ariel Színház

A marosvásárhelyi Ariel Ifjúsági és Gyermek-

színház július 3-án, szombaton 18 órától mutatja be

a Gabi és a repülő nagypapa című bábelőadást, ami
a premiert követően július 4-én, vasárnap délelőtt

11 órától lesz újra látható.

Színpadra írta Gimesi Dóra. Szereplők: Halmágyi

Éva, Puskás Győző, Szabó Dániel, Gönczy Katalin.

Zeneszerző: Monori András, tervező: Mátravölgyi

Ákos. Rendező: Vidovszky György.

Az előadás létrejöttét a Bethlen Gábor Alap tá-

mogatta. A helyek száma korlátozott, ezért telefonos
foglalás szükséges a 0740-566-454 mobilszámon

naponta 9–13 óra között. Belépés kizárólag maszk-

kal, a bejáratnál történő érintésmentes testhőmérés

és kézfertőtlenítés után. 6 év alatti gyerekeknek a
maszk viselése nem kötelező.

Csütörtökön a hajnali órákban súlyos baleset
történt egy ratosnyai vasúti átkelőnél, egy gépkocsi vonattal ütközött. A helyszínre érkező tűzoltók és helikopteres rohammentősök egy 48
éves eszméletlen nőt találtak a gépkocsi roncsaiban. Kiszabadítása után 50 percig próbálták újraéleszteni, sikertelenül. A mentés idején leállt a
vasúti forgalom.
Szintén csütörtökön a déli órákban Szászkézden történt halálos kimenetelű baleset, amelyben egy kamion és egy személygépkocsi
ütközött. A gépkocsi roncsaiba egy férfi szorult,
eszméletlenül találtak rá a mentősök. Az áldozatot kimentették a roncsokból, megpróbálták
újraéleszteni, de az életfunkciókat nem sikerült
helyreállítani, a férfi elhunyt. A forgalmat lezárták. (mezey)

Tel. 0742-828-647

Megyei hírek

Július 4-re tervezik
az ócskapiac megnyitását

A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal előkészületeket
végez az ócskapiac megnyitása érdekében. Amennyiben
július elsejétől újabb lazító intézkedéseket vezetnek be,
megnyithatnak a piacok és vásárterek is. Ha elfogadják a
kormányhatározat-tervezetet, július 4-én megnyitják a marosvásárhelyi ócskapiacot is.

Ma nyit a Medve-tó

Június 25-én, ma megnyílik a szovátai Medve-tó, egyelőre
a tavalyi díjszabással: a felnőttek 30, a gyerekek, nyugdíjasok, egyetemisták 25 lejért válthatnak jegyet. A kültéri korlátozásokat szinte teljes egészében feloldották, így a
szabadtéri strandokon nem kell maszkot viselni, csupán a
napozón kell két négyzetméter felületet biztosítani személyenként. A Mogyorósi-tó a tavaly zárva volt, idén a két
évvel ezelőtti árakkal várják a strandolókat: a felnőtteknek
20, a gyerekeknek 15 lejbe kerül a belépő.

A városközpont hétvégi lezárásáról
döntöttek

Marosvásárhely központját hétvégente továbbra is lezárják.
A főteret helyi tanácsi határozat nyomán szombaton 14 órától vasárnap éjfélig zárják le, ugyanakkor szombatonként
14 órától éjfélig az Enescu és a Bolyai utcát is. A hivatalos
munkaszüneti napokon 14–22 óra között lesz sétálóutca a
megyeszékhely központi övezete.

Növelik a remeteszegi városi
köztemető területét

A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatala egy 6.500 négyzetméteres telket vásárol annak érdekében, hogy megnöveljék a temető területét. A telek megvásárlását és ennek
beltelekké nyilvánítási költségeit a helyi költségvetésből fedezik.

Látogatható a kutyfalvi kastély

A kutyfalvi Degenfeld-kastélyban június 19-én megnyílt a
látogatási idény. Ezt követően a nyár folyamán hét végén
előzetes bejelentkezés alapján látogatható lesz a kastély,
nagyobb csoportok számára hét közben is lehetőséget biztosítanak az épület látogatására. A kastélyban vezetett sétákkal, kiállításokkal, szabadulószobával (fiataloknak,
idősebbeknek és családoknak egyaránt ajánlják), társasjátéktérrel, a Székely Legendárium óriás társasjátékával várják a látogatókat, kávézni is lehet. Bejelentkezés:
office@anteportum.com, 0720.416.784.
Hírszerkesztő. Mezey Sarolta

Halálos balesetek

A szászkézdi baleset
Fotó: ISU

Nők, akik nem félnek felfedezni a világot
– az Erdély TV műsorában

A nyár az utazás, a kikapcsolódás, a feltöltődés ideje,
ebben az időszakban teret engedünk a pihenésnek, a nagy
kalandoknak. Utazási szokásaink nagyon eltérőek, mindenki máshol, másképp találja meg a számára legalkalmasabb úti célt. Milyen kalandokat vállalnak be a mai nők?
Valóban merészebbek a kalandvágy tekintetében? Az Erdélyi Magyar Televízió Nőszemközt című műsorában

RENDEZVÉNYEK

Beszélgetés az oktatásról

A Kemény Zsigmond Társaság következő összejövetelére június 26-án, szombaton 17.30 órai kezdettel kerül
sor. Csíky Boldizsár kérdéseire Horváth Gabriella pedagógus válaszol. A beszélgetés a romániai magyar iskolai
oktatás jelenkori kérdéseit vázolja fel, előtérbe hozva a
kisebbségi helyzet kihívásait, a tanári karrier fényeit és
árnyoldalait, a Bolyai Farkas nevét viselő nagy múltú intézmény fontosságát a marosvásárhelyi szellemi élet területén, a tanügy országos vezetésének rögtönzéseiben

Kurta Kinga vendégei olyan hölgyek, akik minden alkalmat megragadnak, hogy felfedezzék a világot, és új tapasztalatokat szerezzenek: Antal Erika újságíró, Szélyes
Andrea jelmez- és díszlettervező, és Rajczi Adrienn idegenvezető, világutazó. Hangolódjanak a nyárra az Erdély
TV képernyőjén és YouTube-csatornáján követhető műsorral pénteken este 9 órától!
járható utakat és az iskolapolitika sok más problémáját.
Az eseményt az Erdélyi Magyar Televízió a fenti időpontban közvetíti, és hétfőn, 28-án 14 órakor megismétli.

Kiállításmegnyitó

A Maros Megyei Képzőművészek Egyesületének grafikai
és akvarellkiállítását június 26-án, szombaton 11 órakor
nyitják meg az Unirea Galériában. A tárlatot negyvenöt alkotó közel hetven alkotásából válogatták. A megnyitón
közreműködnek a Művészeti Szaklíceum diákjai. Felkészítő tanáruk Darabont-Horváth Éva. A kiállítás két hétig
látogatható – tájékoztatott Czirjék Lajos.
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Kedden szavaznak a bizalmatlansági indítványról

Bizalmi szavazást kezdeményezett az ellenzék Florin Cîţu miniszterelnök koalíciós kormánya ellen.
Az erről szóló indítványt szerdán terjesztette a
parlament elé a Szociáldemokrata Párt (PSD) – jelentette be Sorin Grindeanu, a PSD elnökhelyettese.

„Ez a kormány elemi csapás a románok és a hazai cégek
számára. Befagyasztották a béreket, a nyugdíjakat, a családi
pótlékot, a helyreállítási terv pedig egy katasztrófa, amely Románia számára katasztrofális reformokról és a (kormányzati)
politikai klientúrának átjátszott forrásokról szól” – összegezte
Grindeanu az ellenzék kifogásait.
A szociáldemokrata politikus hozzátette: a románok 70 százaléka szerint az ország rossz irányba halad, ezért az ellenzéknek kötelessége megszabadítani az országot ettől a „rendkívül
arrogáns” miniszterelnöktől. Grindeanu kifejezte reményét,
hogy ebbe a kormányoldal törvényhozói is besegítenek. Úgy
vélekedett, a Nemzeti Liberális Párt (PNL) jelentős része is
belátja, hogy a Cîţu-kormány egy „csődtömeg”, és nehéz döntés előtt áll, mert szívesen megszabadulna Cîţutól, ugyanakkor
kormányon akar maradni.

A PSD elnökhelyettese megerősítette, hogy pártja Alexandru Rafila mikrobiológust, járványügyi szakembert javasolja a miniszterelnöki posztra.
Grindeanu egyébként saját tapasztalata alapján remél kormánypárti segítséget a kormánybuktatáshoz, hiszen négy
évvel ezelőtt, amikor Románia miniszterelnöke volt, saját
pártja buktatta meg őt bizalmatlansági indítvánnyal, miután
szembefordult Liviu Dragneával, a PSD akkori elnökével.
A parlamenti matematika szerint a PSD-ből és a Románok
Egyesüléséért Szövetségből (AUR) álló ellenzéknek harminckét szavazat hiányzik a kormánybuktatáshoz a 465 tagú parlamentben.
Ludovic Orban, a PNL elnöke múlt héten közölte: a párton
belüli választási kampány nem érinti a koalíciós kormány stabilitását, a PNL kiáll saját kormánya mellett. Cîţut a másik két
koalíciós párt, az USR–PLUS szövetség és a Romániai Magyar
Demokrata Szövetség (RMDSZ) is támogatásáról biztosította.
„A Cîţu-kormány fantasztikus rekordja: a bukott Románia”
című bizalmatlansági indítványt szerdán olvasták fel a parlamentben, a kormány sorsáról pedig jövő héten kedden szavaznak a törvényhozók. (MTI)

Már több mint kétezer korábbi halálesettel
igazították ki a Covid-statisztikát

Meghaladta a kétezret azoknak a – koronavírus-fertőzésnek tulajdonított – korábbi haláleseteknek a
száma, amelyekkel utólag igazították ki a járványügyi statisztikát.

A stratégiai kommunikációs törzs szerdai kimutatásába 150
korábbi – köztük több mint száz tavalyi – halálesetet vezettek
be a közegészségügyi intézet által végzett ellenőrzésekre hivatkozva. Az utóbbi hónapban olyan napok is voltak, amikor
a korrekció jócskán meghaladta a járvány tetőzésekor feljegyzett – 213 halálesetről szóló – rekordot is.
Vlad Voiculescu volt egészségügyi miniszter hívta fel a figyelmet arra, hogy sokkal kevesebb Covid-haláleset kerül be
a közegészségügyi intézet adataira épülő „hivatalos” adatbázisba, mint ahány áldozat szerepel a Covid-kórházak bejegyzéseit összesítő minisztériumi statisztikában. Ezt a kormányfő

által elrendelt szakértői vizsgálat is igazolta. A hivatalos statisztika kiigazítását egy hónapja kezdték meg, a napi jelentésekhez hozzáadva több-kevesebb, utólag „Covid-halálnak”
minősített esetet.
Szerdán elérte a 32.626-ot a járvány romániai, hivatalosan
nyilvántartott áldozatainak száma. Közülük 2042-t utólag vezettek be a statisztikába. Romániában egyébként az utóbbi
héten – szerda kivételével – már nem haladta meg a tízet a 24
óra alatt elhunyt koronavírus-fertőzöttek, illetve a százat az
egy nap alatt diagnosztizált új fertőzések száma. Csökkenőben
van az oltási hajlandóság is: az utóbbi héten átlagosan kevesebb mint tízezerrel emelkedett naponta a koronavírus ellen –
legalább a vakcina első dózisával – beoltottak száma. A 19,3
millió lakosú Romániában eddig 4 millió 661 ezer ember kapott koronavírus elleni oltást. (MTI)

A Velencei Bizottság magyarázatot kért Romániától
az ombudsman leváltására

A parlament házelnökeihez címzett levélben kért
magyarázatot a Velencei Bizottság arra, hogy miért
mentette fel tisztségéből a törvényhozás Renate
Weber ombudsmant mandátumának lejárta előtt –
közölte szerdán a Hotnews.ro hírportál.

Az Európa Tanács alkotmányjogi szakértőkből álló konzultatív testülete felhívta a figyelmet arra, hogy az ET Miniszeri
Tanácsa által elfogadott „velencei elvek” szerint az alapjogi biztost csak alapos indokkal, a törvény által szabályozott esetekben
lehet jogszerűen visszahívni, akkor, ha képtelen ellátni feladatát
vagy ha tisztségével összeegyeztethetetlen módon cselekszik.
A testület szerint a parlamentben legalább akkora – de lehetőleg
nagyobb – szavazatarány szükséges az alapjogi biztos leváltásához, mint amekkora megválasztotta a tisztségviselőt.
Gianni Buquicchio, a Velencei Bizottság elnöke arra kért
magyarázatot: milyen jogi megfontolásokra alapozva hozta
meg a parlament „ezt a nehéz döntést”.
A Hotnews felidézte: az ellenzéki Szociáldemokrata Párt
(PSD) a bukaresti alkotmánybíróságnál is óvást emelt a parlament múlt heti határozata ellen, Marcel Ciolacu, a PSD elnöke pedig jelezte, hogy az Európai Bizottságnál és a Velencei
Bizottságnál is bepanaszolja a kormányt, amiért a „jogállamiságot megsértve, önkényesen” leváltotta az ombudsmant és a
közszolgálati média vezetőit.
Újságírók kérdésére válaszolva Anca Dragu, a szenátus elnöke úgy értékelte: a Velencei Bizottság nem bírálatot fogalmazott meg, hanem tájékoztatást kért Renate Weber

felmentésével kapcsolatban, amit a törvényhozás jogi bizottsága fog előkészíteni.
A parlament múlt szerdán mentette fel Renate Weber ombudsmant a Romániában a nép ügyvédjének nevezett hivatal
éléről, miután előző nap tevékenységi beszámolója elutasításával megvonta tőle a bizalmat.
A kormánykoalíció szerint Weber félreértelmezte hatáskörét, törvény- és alkotmánysértéseket követett el, a gyermekek
jogainak védelme, a rendszerszintű helyhatósági korrupció leleplezése helyett a járványügyi intézkedések hátráltatásával
igyekezett médiafigyelmet szerezni.
A kormánypártok megállapodtak arról, hogy az RMDSZ jelöltjét, Fábián Gyula kolozsvári egyetemi oktatót választják
ombudsmannak, akinek a kinevezését szerdán kedvezően véleményezte a parlament két házának egyesített jogi bizottsága.
A parlament hétfői plenáris ülését, amelyen Fábián Gyula
ombudsmani tisztségbe való kinevezéséről szavaztak volna,
elhalasztják addig, amíg az alkotmánybíróság döntést nem hoz
a Szociáldemokrata Párt által Renate Weber ombudsman menesztése miatt benyújtott alkotmányossági kifogás ügyében.
„Bár az eredeti beütemezés szerint hétfőn lett volna a plenáris ülés a nép ügyvédjének a kinevezésére, láttuk, hogy az
alkotmánybíróság június 29-én fog dönteni az óvás ügyében,
ezért úgy határoztunk, hogy elhalasztjuk az ülést egy, a taláros
testület döntését követő időpontra” – jelentette ki csütörtökön,
a két ház házbizottságának együttes ülése után Ludovic Orban
képviselőházi elnök. (hírösszefoglaló)

A Kreml szerint tudatos provokációt követett el
a brit romboló a Fekete-tengeren

A brit romboló tudatos és kitervelt provokációt kö- elnöki szóvivő diplomáciai lépéseket helyezett kilátásba az esetvetett el a Fekete-tengeren – jelentette ki Dmitrij tel kapcsolatban.
Marija Zaharova külügyi szóvivő a Rosszija 24 hírtelevízióPeszkov, a Kreml szóvivője újságíróknak csütörtökön
nak nyilatkozva közölte, hogy az orosz diplomáciai tárca bekéMoszkvában.

„Úgy gondoljuk, hogy a brit romboló provokációt követett
el. Sőt, sajnálatunkra egy tudatos és előkészített provokáció történt” – mondta Peszkov a szerdai fekete-tengeri incidensről.
Hangsúlyozta, hogy Moszkva elfogadhatatlannak és a nemzetközi joggal összeegyeztethetetlennek tartja a Defender romboló
akcióját, amellyel kapcsolatban a Kreml aggályának adott hangot. Peszkov szerint az orosz határőrség és a fegyveres erők a
jövőben „meglehetősen keményen” fognak fellépni hasonló fekete-tengeri incidensek esetén.
„Abban az esetben, ha az elfogadhatatlan provokatív akciók
a jövőben is megismétlődnek, ha ezek túl messzire mennek,
semmilyen olyan lépés nem zárható ki, amely az Oroszországi
Föderáció határainak törvényes védelmét szolgálja” – jelentette
ki arra a kérdésre válaszolva, hogy hasonló esetben elképzelhető-e célzott orosz csapás.
Peszkov nem kívánt részletekbe bocsátkozni azzal kapcsolatban, hogy mit ért „túl messzire menő akción”. Csütörtökön
korábban Szergej Rjabkov külügyminiszter-helyettes azt
mondta, hogy „bombázhatjuk nemcsak az útvonalat, hanem a
célpontot is”, ha a határsértő nem hallgat a figyelmeztetésre. Az

rette Deborah Bronnert brit nagykövetet, akit „kemény
demarsban” fog részesíteni. Felhívta a figyelmet arra, hogy a
brit fél ellentmondásosan nyilatkozott az ügyben: először letagadta, hogy incidens történt, majd egy BBC-tudósító helyszíni
riportjából ennek az ellenkezője derült ki.
Peszkov egyébként óvott attól, hogy az incidensből bárki elvi
következtetéseket vonjon le az orosz–brit kapcsolatok jövőjét
illetően, és kifejezte reményét, hogy a hasonló „provokációk”
nem válnak rendszeressé.
Nyikolaj Jevmenov tengernagy, az orosz haditengerészet főparancsnoka a brit rombolóval szemben alkalmazott orosz eljárást
újságíróknak nyilatkozva szakszerűnek és biztonságosnak minősítette, rámutatva, hogy megakadályozták a „súlyos provokáció”,
a brit hajó parancsnoksága „őrültségének” továbbfejlődését.
Az orosz védelmi minisztérium tájékoztatása szerint a Defender szerdán három kilométer mélyen behatolt Oroszország
területi vizeire a Fiolent-fok közelében, és csak azt követően
változtatott irányt, hogy egy orosz őrnaszád két figyelmeztető
lövést adott le, egy SZU-24M típusú repülőgép pedig négy
bombát dobott le a haladási útvonalára. (MTI)
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Januártól nő a gyermekpénz

Elfogadta a kormány csütörtöki ülésén a gyermeknevelési támogatás (gyermekpénz) 2022. január 1jétől érvényes emeléséről szóló sürgősségi
rendeletet, amely arról is rendelkezik, hogy 2023-tól
az infláció mértékének megfelelően nő a juttatás
összege. Florin Cîţu miniszterelnök szerint jövő év
elejétől a 2 évesnél kisebb gyerekek 486 lejre jogosultak (fogyatékkal élők esetében 3 év a felső korhatár), a 2 és 18 év közöttiek juttatása pedig 243
lejre nő, a fogyatékkal élők esetében 486 lej lesz.
(Agerpres)

Eljárás indulhat
a volt miniszter ellen

Klaus Iohannis államfő szerdán elküldte Stelian Ion
igazságügyi miniszternek a Victor Vlad Grigorescu
volt energiaügyi miniszter elleni bűnvádi eljárás elindítására vonatkozó kérelmét. Victor Vlad Grigorescu 2015 novembere és 2017 januárja között
töltötte be az energiaügyi miniszteri tisztséget. A legfőbb ügyészség folytatólagosan elkövetett hamis
nyilatkozattétel miatt indított büntetőjogi kivizsgálást
a volt miniszter ellen. (Agerpres)

Ősztől épül
az újabb tengeri gázvezeték

Ősszel kezdik el építeni azt a vezetéket, amely öszszeköti a BRUA elnevezésű – Bulgáriát Románián
és Magyarországon keresztül Ausztriával összekötő
– vezetéket a Fekete-tengerrel – közölte szerdán Ion
Sterian, a Transgaz állami vállalat vezetője. Az
Agerpres hírügynökség szerint a román gázvezetékhálózat kezelésével megbízott állami vállalat vezetője egy konferencián elmondta, hogy a Tuzla és
Podişor közötti vezeték várhatóan két év alatt épül
meg, a munkálatokat ősszel kezdik el. Hozzátette,
hogy a beruházás értékét 400 millió euróra becsülik.
Rámutatott, a BRUA vezeték már megépült első szakaszának kapacitása márciustól teljes mértékben le
van kötve, ezzel naponta 4,2-4,7 millió köbméter gáz
halad át Románián. (MTI)

Júliustól újra közlekednek
a FlixBus járatai

Július 1-től ismét közlekednek a FlixBus járatai Erdély és Magyarország között. Románia nyugati felének közel 15 településéről lehet újra Budapestre
utazni zöld távolsági busszal. Kezdetben az útvonaltól függően hetente 2-4 alkalommal indulnak majd
közvetlen nemzetközi távolsági járatok többek közt
Kolozsvár, Marosvásárhely, Nagyvárad, Nagyszeben, Brassó, Arad, Temesvár és Budapest között. Az
összeköttetések egy részét éjszakai busszal biztosítja a mobilitási vállalat, ezek igénybevételével az
utasok időt és pénzt spórolhatnak. A járványügyi
szabályok enyhülésével és a kereslet növekedésével párhuzamosan a FlixBus tovább sűríti majd menetrendjét. (közlemény)

„De végre itt a nyár…”

(Folytatás az 1. oldalról)
A tanügy szereplőinek biztonságérzetét korántsem erősítette meg, hogy az oktatási tárca élén cserélődtek a miniszterek, és a bukaresti tanárnőből lett miniszter
asszonytól a nehéz helyzetekben beugrónak használt politikus vette át az oktatási tárca irányítását. Fő ténykedése nem a diákok helyzetének a megkönnyítése volt,
hanem a tantermi oktatás újraindítását akarta mindenáron elérni, ami egy hosszú kényszerszünidő árán sikerült is neki. A szülők és diákok tiltakozása miatt azonban
nem tudta augusztus 1-ig „kinyújtani” a tanévet, mint
ahogy szerette volna. Sajnos, sok helyen nem váltotta be
az elképzeléseket a tananyag bepótolására szervezett felzárkóztató program sem. Így vannak tantárgyak, amelyekben a tankönyv feléig jutottak el, az ígéretek ellenére
mégsem könnyítettek az általános iskolát tankönyvek nélkül kijáró képességvizsgázók helyzetén, akiknek a maszkban még elviselhetetlenebb kánikula is nehezítette a
helyzetét.
„De végre itt a nyár, és (jó) meleg az idő…”, rendezvények egész sora várja a diákokat, felnőtteket, látnivalókban gazdag országrész a miénk, lehet itthon is bátran
kirándulni, élni a lehetőségekkel – kellene befejezi ezt az
eszmefuttatást, ha nem rémítenének a kicsit megcsendesedett világjárvány újabb indiai variánsával, ahogy a
mobiltelefonokból kifolyó fenyegetéssel sem a beoltott
diákokra és felnőttekre váró következményekről. Ilyen
légkörben semmi esély sem marad arra, hogy elérjük a
többségi immunitást, ami lehetővé tenné, hogy a következő tanévben az oktatás – mindenki megnyugvására –
valóban visszatérjen a megszokott medrébe.
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Jelenléti oktatással indulna ősszel a Sapientia

(Folytatás az 1. oldalról)
Közös sajtótájékoztatón ismertették szerdán, a fennállásának 20. évét ünneplő Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem
vezetői az idei felvételivel kapcsolatos tudnivalókat. Az eseményen dr. Tonk Márton, az
egyetem rektora, Domokos József, a Marosvásárhelyi Kar dékánja, Lázár Ede, a Csíkszeredai Kar dékánja, valamint Szenkovics
Dezső, a Kolozsvári Kar dékánja számolt be
a 2021-2022-es tanév kínálatáról.
Dr. Tonk Márton hangsúlyozta, amennyiben a járványhelyzet nem húzza át a számításaikat, a Sapientia EMTE személyes
jelenléttel szeretné elindítani az oktatást 2021
szeptemberében négy erdélyi városban: Csíkszeredában, Kolozsváron, Marosvásárhelyen
és Sepsiszentgyörgyön. Mint mondta, az oktatáshoz való hozzáférést, azaz az előadásokon, laboratóriumi gyakorlatokon való
részvételt az egyetem nem fogja oltási igazolványhoz kötni, viszont az egyes, kiegészítő szolgáltatások esetében, mint például a
bentlakás vagy a könyvtár igénybevétele, a
karok döntenek majd, ugyanis eddig is azt tapasztalták, hogy az egyes egyetemi helyszíneken eltérő a járványügyi kontextus.
– Minden eszközünkkel azon vagyunk,

hogy a hallgatóink körében az átoltottsági
arány minél magasabb legyen, hiszen tudományegyetemként egyértelműen oltáspártiak
vagyunk, hiszünk a tudomány erejében –
emelte ki a rektor.
Idén is online lehet beiratkozni
A felvételi kapcsán dr. Tonk Márton elmondta, a szeptemberben induló tanévre az
alapképzésben harminc szakon összesen
1132, a mesterképzésben pedig 281 helyet
hirdettek meg. A beiratkozás idén is a felveteli.sapientia.ro online platformon zajlik
július 9–23. között. A frissítéseknek köszönhetően a 2021-ben iratkozók már a felvételi
díjat webshopos módon, online is befizethetik
bankkártyával. Aki továbbra is az átutalást
vagy egyéb típusú befizetést választ, az a
banki bizonylatot kell feltöltse a rendszerbe,
ha pedig mentesül a felvételi díj alól, az ezt
igazoló dokumentumot töltheti fel.
A rektor elmondta, hogy a tandíjak összege
nem emelkedett, az egyetem odafigyel arra,
hogy megfizethető árakkal segítse az erdélyi
magyar diákokat abban, hogy anyanyelvükön
tanuljanak tovább. A helyek több mint 50 százalékát kitevő tandíjmentes helyek mellett
kétféle tandíjtípusra lehet pályázni: a költséghozzájárulásos helyek esetében 250–450 euró

közötti az egy évre fizetendő összeg, míg a
teljes tandíjak esetében 600–750 euró között.
Az iratkozás 50, illetve 70 lejbe kerül, a választott kartól függően.
Dr. Lázár Ede dékán a Csíkszeredai Kar
kínálata kapcsán elmondta: idén ősszel felújított épületben várják az elsőéveseket, 13
alapképzési és öt mesterképzési szakra lehet
online iratkozni július 12–21. között. Humán
tudományi, gazdaságtudományi, társadalomtudományi és mérnöki tudományi ágazatok
közül lehet választani, és újdonság, hogy az
idei évben az általános közgazdaság, illetve
az agrár- és élelmiszeripari gazdaság szakokra együtt lehet jelentkezni, majd utólag
válik lehetőség a szakosodásra. A 13 alapképzési szak kiegészülhet a sport- és testneveléssel, viszont erre csak esetleg az ősszel
hirdethetnek felvételit, amennyiben addig sikerül megszerezni az akkreditációt. Ez
utóbbi képzés helyszíne Sepsiszentgyörgy
lenne, viszont a Csíkszeredai Karhoz tartozna.
Dr. Szenkovics Dezső dékán az általa vezetett Kolozsvári Kar kínálatát ismertette, ahol
öt alapképzési szakra és két mesterire hirdetnek nyáron felvételit, ezekre július 9-től lehet
beiratkozni. A művészetek (fotózás-filmezés,

illetve tánc), társadalomtudományok (jog és
nemzetközi kapcsolatok), illetve környezettudomány iránt érdeklődőket várják, ráadásul
ősszel már egy harmadik mesterképzésre, a
filmtudományra is be lehet iratkozni, ugyancsak ekkor szerveznek felvételit az egyévesre
tervezett jogász életpályák mesteri szakon is
a működési engedély elnyerése esetén.
A Marosvásárhelyi Kar 13 alapképzésére
július 5–20. között, négy mesterképzésére
pedig július 12–23. között lehet online beiratkozni. A műszaki felsőoktatás egyik központjának számító Marosvásárhelyi Karon
társadalomtudományi, kertészeti, erdészeti és
mezőgazdasági programokra is lehet jelentkezni. Indulása óta a kar a magyar nyelvű
műszaki felsőoktatás legjelentősebb központjává nőtte ki magát, amely országos viszonylatban egyedülálló módon biztosít magyar
nyelvű képzést hat mérnöki szakon. A meghirdetett alapképzések közül az agrármérnöki
és az erdőmérnöki szakok továbbra is a Sepsiszentgyörgyi Tanulmányi Központban indulnak kihelyezett képzésként, ahol
folyamatban van egy tangazdaság kialakítása
– mutatott rá dr. Domokos József, a Marosvásárhelyi Kar dékánja.
A szükséges iratok listája, a felvételi tájékoztató és minden fontos információ megtalálható az egyetem www.sapientia.ro
honlapján, a Felvételizőknek menüpontban.

labda Goretzka elé pattant, aki 13 méterről
nem hibázott (2-2).
A magyaroknak a hátralévő időben már
nem volt esélyük újabb gólra, így búcsúztak

a tornától, mert két pontjukkal a világbajnok
és csoportgyőztes franciák, a második németek, illetve a címvédőként harmadik helyen
továbbjutó portugálok mögött zártak.

Nyolcvannégy percig tartott a müncheni csoda

A gólszerző Schäfer András (j) és csapattársa, Kleinheisler László

A magyar válogatott hiába vezetett kétszer
is, végül 2-2-es döntetlent játszott a német
csapat vendégeként Münchenben a labdarúgó-Európa-bajnokság csoportkörének szerdai zárásán, így negyedikként zárt a
csoportjában, és kiesett.
A meccs helyszínének szivárványszínű kivilágítása körül napok óta tartó vita hamar
újabb fejezetéhez érkezett, amikor a magyar
himnusz lejátszása közben egy néző a pályára
rohant, kezében szivárványszínű zászlót lobogtatva. Ez azonban nem zavarta meg a
koncentrációban a játékosokat: a németek
már a 4. percben tesztelték Gulácsit, míg a
magyarok labdaszerzés után azonnal támadásba lendültek. Így mindkét csapat azt játszotta, amit előzetesen várni lehetett.
A hazai nyomás ellenére az első végigfutó
magyar kontra rögtön góllal végződött: Nego
megiramodott a jobb oldalon, Sallainak paszszolt, aki jobbról középre adott, a jö ütemben
érkező Szalai Ádám pedig két német védő
gyűrűjében nyolc méterről a bal alsó sarokba
fejelte a labdát (0-1). A bekapott gól nem változtatott a játék képén, a németek támadtak,
a magyarok védekeztek, és vártak a kínálkozó megugrási lehetőségre. A félidő derekán
először szorult be igazán Marco Rossi együt-

Fotó: MTI/Kovács Tamás

tese, amit Hummels keresztlécen csattanó fejese, majd Gulácsi újabb szép védése jelzett.
A szünetig aztán újabb helyzetet nem tudtak
kialakítani, közben a másik kapunál Sallai és
Schäfer távoli kísérlete szolgáltatott némi izgalmat.
A folytatást nagy lendülettel kezdte a
német együttes, de a magyar védelem továbbra is állta a rohamokat. A magyarok
ebben a periódusban főként pontrúgásból jelentettek igazi veszélyt: előbb egy rögzített
szituációt követően Fiola nem találta el jól a
labdát, majd Sallai szabadrúgásból a kapufára lőtt. A németek végül egy egyéni hiba
következtében egyenlítettek: egy jobb oldali
beadásra rosszul jött ki Gulácsi, a mögötte érkező Hummels az égbe fejelt, a lehulló labdát
pedig Havertz a kapuba bólintotta (1-1). A
magyarok első támadásukból válaszolni tudtak: Szalai kiugratta Schäfert, aki a kapujából
rossz ütemben kilépő Neuer mellett a kapuba
fejelt, és ezzel megszerezte első gólját a válogatottban (1-2). A találat „megfogta“ a
német csapatot, amely percekig nem ocsúdott
fel az újabb sokkhatásból. A 80. perctől viszont ismét fokozódott a nyomás a magyar
kapun, s végül a német fölény góllá érett:
Kroos lövését még sikerült blokkolni, de a

Jegyzőkönyv
F csoport, 3. forduló: Németország – Magyarország 2-2 (0-1)
München, 12.413 néző, vezette: Szergej Karaszjov (orosz).
Gólszerző: Havertz (66.), Goretzka (84.), illetve Szalai Á. (11.), Schäfer (68.).
Sárga lap: Gündogan (30.), Sané (61.), illetve Botka (29.), Szalai Á. (64.), Fiola
(66.).
Németország: Neuer – Ginter (82. Volland), Hummels, Rüdiger – Kimmich, Gündogan (59. Goretzka), Kroos, Gosens (82. Musiala) – Havertz (67. Werner), Sané –
Gnabry (67. Müller).
Magyarország: Gulácsi – Botka, Orbán, Szalai A. – Nego, Kleinheisler (88. Lovrencsics), Nagy, Schäfer, Fiola (88. Nikolics) – Szalai Á. (82. Varga K.), Sallai (75.
Schön).

Mestermérleg
* Marco Rossi (Magyarország): „Csalódott vagyok, mert rendkívül közel álltunk a
továbbjutáshoz. Hihetetlennek és elképzelhetetlennek tűnt, hogy ez megtörténhet, de
sajnos a legszebb tündérmeséknek sem mindig tökéletes a végük. Technikai szempontból nem mi vagyunk a legjobb csapat, de vannak más szempontok is. Például
taktikai szempontok, vagy az, ahogy a játékosaink egymást kisegítik, ahogy harcolnak minden egyes meccsen. Abban léptünk előre a kontinensviadalon, ahogy csapatként tudtunk játszani, ez kiváltképpen igaz volt a védekezésre. Olyan dolgokat kellett
kipróbálnunk, amelyeket még soha, mert a világ legjobbjaival találkoztunk. Például
nagyon hátul kellett védekeznünk, amit nem kedvelek, de figyelembe kellett vennünk
az ellenfelek erősségét. Emelt fővel búcsúztunk, mindenkinek gratuláltam. A játékosok minden betűjét betartották a taktikai utasításoknak. Azt is, hogy ne aggódjanak
azon, kivel állnak szemben, és azt is, hogy vállalják fel az egy-egy elleni párharcokat,
bárkivel is állnak szemben. Nem tudom, mely válogatottak lettek volna képesek két
pontot szerezni ebben a csoportban. Erre az együttesre évek múltán is büszkeséggel
fognak emlékezni a szurkolók, és én büszke vagyok, hogy az edzőjük lehetek.”
* Joachim Löw (Németország): „Tudtuk, hogy nem lesz sok területünk, így amikor
hátrányba kerültünk, nagyon nehéz volt betalálni. A második bekapott gól után pedig
nagyon jó mentalitás és csapatszellem kellett ahhoz, hogy ismét sikerüljön egyenlíteni.
A 80. perctől mindent egy lapra feltéve támadtunk, ezt előre megbeszéltük. Mindent
be kellett vetnünk, hogy összejöjjön a továbbjutás.”

Schäfer András (b) és Marco Rossi szövetségi kapitány. Fotó: MTI/Kovács Tamás
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Fertőző járványok mindig előfordultak az emberiség története során. A
középkorban a gyógyíthatatlannak
tartott pestis és lepra, a nagyon ragályos fekete himlő, a víz útján terjedő
kolera és tuberkulózis, az első világháborút követő spanyolnátha, a kétezres évektől a légúti panaszokat
okozó SARS. Minden járvány az emberiség mesterséges mozgásának a
terméke, a selyemúton keresztül terjedő pestisjárványoktól az utazás
során hurcolt koronavírusig. Közben
azonosították a kórokozókat, rengeteget fejlődött az orvostudomány. A
védőoltásoknak köszönhetően a fertőző betegségek száma jelentősen
csökkent, egyesek eltűntek vagy igen
ritkává váltak. Így sikerült felszámolni a világ számos országában a
különböző gyermekkori vagy azt követő fertőző betegségeket. Ma már világszerte eltűnt az egykor magas
halálozással járó fekete himlő, vagy
Európában már nem fordul elő a gyermekbénulás, a hatékony oltásnak köszönhetően. Ráadásul olyan szintre
jutott az emberiség, hogy megjelentek a külföldi utazásokkal kapcsolatos
védőoltások is.

A fertőző világjárványok áttekintése

A lepra ismert volt már az ókorban. Az eddigi legkorábbi megbetegedést a rézkorban
élt emberek maradványain mutatták ki a
csonttani tüneteket vizsgáló kutatók. A kora
középkorra pusztító járvánnyá váló lepra európai elterjedésében nagy szerepet játszottak
a keresztes hadjáratok: az egész kontinensen
átvonuló csapatok fertőzöttek tömegeit hagyták maguk mögött. Régészek és antropológusok is vizsgálták a középkori lepratemetők
csontanyagát, így a legújabb kutatásokban
sikerült a lepra kórokozójának a genetikai
szerkezetét feltárni. Bebizonyosodott, hogy
a ma ismert formája nem különbözik a középkorban pusztító betegségtől. A tömeges
megbetegedések megszűnése a 16. században a megbetegedettek sikeres izolációjának,
a népesség baktériummal szembeni ellenállóbbá válásának és a lassan javuló higiéniai
körülményeknek köszönhető. Továbbá 1873ban Gerhard Armauer Hansen felfedezésének, aki azonosította a lepra kórokozóját, a
Mycobacterium leprae-t. A betegség 1982
óta gyógyítható, és mára antibiotikumos
gyógyszerkombinációval teljes gyógyulás
érhető el. 2018-ban az Egészségügyi Világ-

szervezet szakemberei arra következtettek,
hogy a születéskor beadott BCG vakcina
nemcsak a tuberkulózis előfordulását küszöböli ki, hanem csökkenti a lepra kockázatát
is.
A fekete himlő (variola vera) az egyik leghalálosabbnak tartott betegség volt az emberiség történetében, az ókortól ismert.
Megfigyelték, hogy vannak betegek, akiknél
enyhébb a betegség a lefolyása, és ha melléjük fektették az egészséges egyéneket, ezáltal
ők is keresztülestek a fertőzésen, és védettséget nyertek. Ugyanakkor több ezer éve Afrika
és Ázsia népei már alkalmazták az ún. inokulációt, amikor fertőzött váladékot dörzsöltek
nyílt sebekbe, vagy porított himlővart szívtak
fel az orrukon át. Ezzel enyhébb lefolyású
megbetegedést idéztek elő, elkerülve a súlyos, sokszor halálos kimenetelű fertőzést. Az
ilyen betegek azonban terjesztették a kórokozót, és segítették az újabb és újabb járványok
kialakulását. Európában az inokuláció bevezetésében kiemelkedő jelentőségű szerepe
volt az angol írónőnek, Lady Mary Wortley
Montagou-nak, aki maga is átesett a betegségen; 1715-ben az arcáról leváló pörköket po-

rított formában egyik gyermeke felszívta az
orrán keresztül, és az védettséget adott a
gyermeknek. Edward Jenner angol orvos
1796-ban a himlős állat sebnedvével végezte
az első immunizálást, vagyis ő hozta létre az
első védőoltást. Új eljárását a tehenek latin
nevéről (vacca) nevezte el vakcinációnak.
Bár nem ő végezte el az első védőoltási eljárást, ő volt az első, aki leközölte eredményeit,
és orvosként vizsgálta a kérdést. Javier de
Balmis orvos 1803-ban elindult a történelem
első filatróp nemzetközi egészségügyi expedíciójára, aminek keretében 26 árva fiút megfelelő időközönként kart a karba módszerrel
oltottak be, így juttatva el az oltást a spanyol
gyarmatokra. Bár valójában nem tudta, mi
okozza a módszer sikerességét, hiszen a vírust ekkor még nem azonosították, az oltási
eljárása működőképesnek bizonyult. 1967ben világméretű oltási programot indítottak.
Az oltóanyag élő, legyengített kórokozókat
tartalmaz. A világon eddig egyedül a fekete
himlőt sikerült felszámolni. Az Egészségügyi
Világszervezet 1980-ban himlőmentesnek
nyilvánította a Földet.
(Folytatjuk)

Dr. Ábrám Zoltán, dr. Ivácson Beáta

A fertőző betegségek és az emberiség egyidősek, küzdelmük emberemlékezet óta tart.
Terjedésük úgy vált egyre gyorsabbá és szélesebb körűvé, ahogy az emberek egyre többet utaztak, kereskedtek és háborúztak
egymással. A fertőző betegségek okának ismerete nélkül régen nehéz volt hatékony
megelőző intézkedéseket életbe léptetni, így
a járványok évekig, évtizedekig tomboltak,
vagy akár több hullámban újra és újra visszatértek. A maihoz hasonló karanténintézkedéseket már a 14. században leírtak, de ilyen
mértékű óvintézkedéseket csak ritkán, nagyobb járványok esetén léptettek életbe.
A fertőző betegségek közül hajdanán a legpusztítóbb, a pestis már az ókori Egyiptomban is jelen volt, Európában az első nagy
járvány Kr. u. 540-ben tört ki. I. Jusztiniánusz
bizánci császárról kapta a nevét (Jusztiniánusz-pestis), viszont a legnagyobb pandémiás
hullámot 1347–1348-ban okozta. A selyemutakon érkezett Olaszországba, egy vektoron,
a fertőzött patkányok szőrén megtelepedő
bolhákon keresztül. Több hullámban Európa
népessége egyharmadának a halálát okozta.
1894-ben Alexander Yersin fedezte fel a
kórokozót, a Yersinia Pestis bacilust.
A közegészségügyi szabályok betartásával,
a bolhacsípés elleni védekezéssel a betegség
megelőzhető, sőt a megfelelő antibiotikumos
kezeléssel a legtöbb beteg élete ma már megmenthető. Létezik védőoltás, ám az csak a bubópestis ellen véd 3-6 hónapig. A
pestisjárványtól számítható a modern európai
orvoslás kialakulása, valamint a komolyabb
közegészségügyi intézkedések bevezetése a városokban.

A fekete halál útvonala a 14. században

Forrás: Wikipédia

6 NÉPÚJSÁG ____________________________________________________SZÍNES VILÁG _____________________________________________ 2021. június 25., péntek

A természet kalendáriuma (CDLXVIII.)

Kiss Székely Zoltán

…Tündöklő mámor a június:
átlátszóan villognak a nők
s testük csillagközi erők
szent delejével koszorús:

jönnek-mennek az édes utcán,
s akinek van rá szeme,
szédülve látja, hogy mind után
kinyúl, bátran vagy tétován,
a mindenség keze.

Szerelmes Június. Szabó Lőrinc versrészletével indulok június végi sétámra.
Rendhagyó módon e mai sétánkat a föld
alatt kezdjük. Június 25. barlangnap. Az 55
tagországból álló nemzetközi szervezet, a
Nemzetközi Barlangtani Unió a 2021. évet
a barlangok és karsztok nemzetközi évének nyilvánította. A karsztokkal kapcsolatban a barlangok és a különleges felszíni
formák, tájképek a legismertebbek. Noha a
szárazföldek 20%-a karsztterület, nagyon kevesen tudják, hogy ezek az emberiség számára milyen jelentős értéket képviselnek. E
területeknek köszönhető többek között kulturális örökségünk számos felbecsülhetetlen
értékű helyszíne, a Föld népessége
10%-ának ivóvízellátása, a rovar-, különösen
a szúnyogirtásban jelentős szerepet betöltő
denevérek kiemelten fontos élőhelye. A barlangok és a karsztok azonban fokozottan érzékenyek a szennyezésre. Mivel a barlangok
a felszín alatt húzódnak, és a karsztjelenségek jelentős része is itt, rejtve zajlik, nehéz
megismerni és megérteni azokat, emiatt ki
vannak téve a túlzott használatnak, pusztításnak, szennyezésnek. A barlangok a természetvédelmi
törvények
szerint
magántulajdonba nem adható, védett természeti értékek.
Élete végén a természetvédelem neves
előharcosa, Herman Ottó is foglalkozott a
barlangok világával. Már neves tudósként,
egy Miskolc környéki pattintott kőszerszám
megtalálása kapcsán ősrégészeti kutatásokat
kezdeményezett. Az 1835. június 26-án
született polihisztornak, a miskolci evangélikus gimnázium diákjának a szabadságharc
bukása után még a tanulástól is elment a
kedve, lakatosinasnak állt, végül Bécsben
szerzett mesterlevelet. Ott azonban egyre
erősödött benne a már gyermekkorából vitt
érdeklődés az élő természet iránt. Bejárt a
császárváros gazdag természettudományi
múzeumába, itt vált az ízeltlábúak rajongójává. Amikor öt évre katonának
sorozták be, még ezt a kényszerű helyzetet is
felhasználta ismeretei gyarapítására: Dalmáciában a tenger élővilágát tanulmányozta.
Leszerelése után részt vett az északolaszországi, majd a lengyel szabadságmoz-

galmakban. 1863-ban kényszerűségből rövid
ideig Kőszegen fényképezésből élt, de
hamarosan megpályázta a kolozsvári Erdélyi
Múzeum Egylet preparátori állását – az állattömést még gyermekkorában, édesapjától
tanulta. Annak igazgatója, Brassai Sámuel
saját fizetésének harmadáról mondott le,
hogy az új, tehetséges munkatárs jövedelmét
biztosíthassák.
Hermannak
egyetemi
végzettsége nem volt, önképzéssel pótolta a
hiányokat. Főként a madarak és a pókok élete
érdekelte. Ma is a kolozsvári tudományegyetem féltett kincsei közé tartozik
pókgyűjteménye. 1876–79 között írta meg
Magyarország
pókfaunája
című
háromkötetes munkáját. Már a budapesti természettudományi múzeum őreként indította
meg a Természetrajzi Füzetek című szaklapot. A halak népi elnevezésének tanulmányozása közben bontakozott ki néprajzi
érdeklődése. Gyűjtötte a halászat és a pásztorkodás szokásait és tárgyi emlékeit. Terjedelmes, egyenként több mint 800 oldalas
könyvet írt A magyar halászat könyve, illetve
A magyar pásztorok nyelvkincse címmel.
Megszervezte az ornitológusok II.
nemzetközi kongresszusát Budapesten,
megalapította a Magyar Ornithológiai
Központot, a ma is működő Madártani Intézet elődjét. Ellenzéki magatartására
jellemző, hogy az intézményben csak a
„tiszteletbeli igazgató” címet fogadta el,
mivel az igazgatói kinevezést Ferenc József
írta volna alá. Előadásokat tartott a
szőlővédelemről a filoxéra rohamos terjedése
idején. Tekintélyes tudományos publikációinak mennyisége: 14 könyvet és ezernél több
szakcikket írt. E sokoldalú munkásságából
egyet hadd emeljek ki, Az északi madárhegyek tájáról írottat. 1893 februárjában írta e
mondatokat a könyv bemutatóján:
„A kir. magyar Természettudományi Társulat ezelőtt több évvel egy, a madarakról
szóló mű megírásával bízott meg.
Azoknak a tüzetes tanúlmányoknak során,
a melyeket a mű érdekében tettem, hamar
megéreztem annak szükségét, hogy bizonyos
életjelenségeket élő szemmel lássak.
Különösen az északi madárhegyek mivolta
s a rólok közkézen forgó ábrázolatok,
valamint a tömeges madáréletnek bizonyos
délszaki jelenségei, szövetkezve a madarak
költözködésének lényével, voltak azok, a
melyekre nézve élénken éreztem, hogy
közvetetlen tapasztalásra van szükségem.
A kir. magyar Természettudományi Társulat erre vonatkozó kérésemet nemcsak figyelmére méltatta, hanem a magyar
tudományos Akadémiánál megfelelő összeget
eszközölt ki, a mellyel az északi útat megtehettem.
Minthogy azonban ez az összeg útazásra
és felszerelésre nem futotta, fölajánlotta a
hiányzót, némi viszontszolgálat fejében a

Hófehér kánikulai látomás

Budapesti Hirlap szerkesztősége, a mit
köszönettel fogadtam el.
Magyarország egykori vallás- és közoktatásügyi minisztere, Trefort Ágoston, erre az
útra mellém rendelte dr. Lendl Adolf, akkori
műegyetemi magántanárt, az élő állatalakok
tanúlmányozása végett.
Az útat 1888-ik év nyarán tettem meg. Ez
Berlin–Hamburgon át a dán terűlet legészakibb csúcsáig, Frederikshavenig vezetett;
onnan hajóra szállva, kizárólag a tengeren
Tromsőig mentünk; innen én egyedűl
Svarholt madárhegyére, majd ugyanígy Hell
és Sajnovics nyomain Vardőig. Északi szélesség szerint én a 71° 12”-et értem el.
A rajzok készítésében támogatott Háry
Gyula, kitől a tájképek javarésze való, dr.
Madarász Gyula, ki madárképekkel járúlt
hozzá, és, a kit legelől kell vala említenem,
Vastagh Géza ifjú mesterünk, ki páratlan
érzékével életet adott különösen a madárhegy
tövét ábrázoló képnek, mely az eddig megjelentek között legelső helyen áll.
A rovarok meghatározását Frivaldszky
János és Mocsáry Sándor uraknak
köszönöm.
Mindazoknak, a kik az útazást lehetővé tették, e kis művön kívűl csak hálás
köszönetemet ajánlhatom föl.”
Most itt kezdődik a kánikula, hőségriadó.
A nagyváros poklában csak éjszaka tud hűs
enyhet találni az ember. S habár szinte le is
érett a cseresznye, mégis Simon István
Virágzó cseresznyefáját idézi a holdfényes
kánikulai éjszaka:
…Két holdfénybe burkolt alak
épp a cseresznyefa alatt
állt meg és összebújt.
S a csillagos fehér szirom
ott pettyegett a vállukon,
ahogy libegve hullt.

Holdfényben ballagtam tovább,
s a szívemből a számon át
hullt ki pár tiszta szó;
hogy szorosan így álljanak
negyven év múlva is, ha majd
fejökre hull a hó.

Június 26-án, 1887-ben született
Szászvárosban Zalányi Béla paleontológus.
1905-től a kolozsvári tudományegyetemen
kezdte meg tanulmányait, majd Budapesten
szerzett természetrajz-földrajz szakon tanári
oklevelet. Őslénytani kutatásait a Földtani
Intézet munkatársaként 1912-ben kezdte.
1911–1951 között budapesti középiskolai
tanár volt, 1951-től a Földtani Intézet kutatója. Tudományos pályája kezdetén Lóczy
Lajos támogatta. Az alföldi kőolajkutató
fúrások anyagának, a pannóniai és krétakori
kagylórákok szakértője volt.
Sok olyan magyar tudós volt, ki, bár erdélyi származású volt, csak a csonka országban
tudott boldogulni. Zalányi is egy a sok közül.
S hogy emlékét ne fújja el az idő, mint Pitypang bóbitáját a kánikulában felneszező fuvamlat, tettem ide nevét, a kalendáriumba,
Szép Ernő segedelmével:
Nótába nem írnak
gomblyukba nem tűznek
nem tesz kirakatba
a virágos üzlet
mert te nem vagy ritka
mert te nem vagy drága
csak az árokpartról
nézel a világba
mintha kis nap sütne
orcád oly szép sárga
te pitypang,
pitypangnak virága.

Kánikula – lassú barangolások ideje,
amikor az ember ráérősen, mintha gondja
gondolatnyi se volna, telleti az időt, akár
Weöres Sándor Barangolókja:
Gyöngy az idő, vándoroljunk,
nincs szekerünk, bandukoljunk,
lassú folyó ága mellett
járjuk a halk fűzfa-berket.

Este a láb gyönge, fáradt,
lombok alatt nézünk ágyat.
Szöcske-bokán jő az álom,
száll a világ lepke-szárnyon.

Vagy éppen szentjánosbogár-szárnyon.
Most van a rajzás ideje, s a kutya meleg nappal után meleg fuvallatú ártéri ligetes erdők
éjszakai ege néhány napra megtelik az
egymást kereső bogárkák násztáncával.
Június végi Töredékek. József Attiláé így
hangzik:
Nyári könnyű szellők
lányok közt szökellők
szoknyákat libbentők –

játsztok a bokorban,
szalmaszállal porban
boldog gyermekkorban.

A Nagykaliba-barlang (Sziget-hegység) vízesése

Nohát, erre biztatlak Téged is, kedves
Olvasóm: így megszusszanva kissé, járvány
után, nyár derekán, próbálj meg a természet
csillagporában szerelmes gyermeket játszani… vagy csupán annak látszani.
Maradok kiváló tisztelettel.
Kelt 2021-ben, a barlangok napján.
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A műemlékek pusztítása folytatódik

A sorsára hagyott kastély

Abafája Szászrégentől hat
kilométerre délre, a Maros
jobb partján fekszik. Neve az
ómagyar Aba személynév és
az „erdő” jelentésű fa összetétele. A települést 1332ben említik először Abafaya
néven. Eredetileg valószínűleg a Beng határrészben feküdt, és egy török kori
pusztítás után települt át
mai helyére. Az abafájai Huszár-kastély a 19. század
elején épült, késő barokk,
klasszicizáló stílusú épület.
Az épület főhomlokzatán háromszögű oromfalat képeztek ki, amelyben eredetileg a
család címere állt.

Nagy-Bodó Tibor

Ahol a Maros megcsendesedik
Abafája a Maros folyó jobb partján, a hegy- és a dombvidék találkozása mentén alakult ki. Érzékletesen
utal erre az új keletű román helységnév – azaz csendes, lassú víz –, jelezve, hogy a Maros ezen a részen,
kiérve a hegyek közül, megcsendesedik. Itt ér véget a Felső-Maros, és
kezdődik a Maros tere.
Szászrégen és környéke középkori birtokosa a kolozsmonostori
bencés apátság volt, ám az abafáji
birtok idővel az egyházi tulajdonból
világiba került.
A bencés telephely létezésére
utalhat a községtől délnyugatra eső
vajdaszentiványi határ közelében
fekvő határrész elnevezése, valamint az itt található forrás neve is, a
Páter kútja. Páter néven szerepel a
határrész a hivatalos iratokban, valamint a telekkönyvi bejegyzésekben is.
A településnek 1578-ban Tompa
Mihály, majd 1584-ben Abafáji
Gyulai Pál volt a birtokosa. A 17.
században a Huszár család tulajdonába került.
A kastély építési idejét nem említi
írott emlék
A középkori katolikus templommal szemben, az út jobb oldalán terült el a Huszár család uradalmi
belsősége, vagyis a kastély, a gazdasági épületekkel. A templom melletti
Benedek-rendi kolostor az évszázadok alatt romossá vált.
A bárói család kastélyának a 19.
századból származó késő barokk
épülete átmeneti klasszicizáló stílusú, de írott emlék az építés idejét
nem említi.
A főépület halljában egy kőtáblába vésett szöveg az 1590-es évszámot örökítette meg. A kőtábla
származási helye ismeretlen, és a
kastély építési idejére nem vonatkoztatható, azonban feltételezhető, hogy a kőtábla a kolostorból
származik. A Huszár család nevét
mint adományozóét örökítette
meg.
Az egyetemes főépület homlokzatán a háromszögű oromfal és
homlokzatainak kevés dísze a klasz-

Az Abaffy család címere
Ez ősi család állítólag attól az Abától
eredt, aki IV. Béla király korában élt. Miklós tokaji kapitány II. Mátyás uralma idejében Buda alatt vitézkedik 1609-ben, hol egy
török vezér fejét levágván, ezért ősi címere
egy kivont kardot és annak hegyén
zöld turbános vérző török fejet
tartó páncélos karral is megbővíttetett. Majd újabb hősies érdemeiért Tolna megyei birtokokra
nyer királyi adományt, és
aranysarkantyús vitézzé lesz.
Abaffy Miklós volt az első magyar hadvezér, aki a 17. században
a huszároknak kopjákkal való felfegyverzését célszerűtlennek nyilvánította,
mert „a kopja csak annak a kezébe való, aki
gyermekkorától fogva az azzal való bánáshoz szokott, mint például
a lengyel gulyások”.
Öccse, György, Bocskay hajdúi ellen hadakozik. Családja azontúl
mindig császárpárti, s Rákóczi harcai idejében egyik Abaffy Lőcsén,
Eperjesen és Kassán fogságot is szenved.

szicizmusra vall. A homlokzat tengelyében a főbejárat elé emelt kocsifelhajtó és emeleti erkélyterasz
barokkos, miképpen a földszinti helyiségek csehsüveg boltozatai is. A
nagyméretű hall négy pillérén és falain nyugvó boltozati rendszer az átmeneti időre utal.
A kazettás famennyezetű terem
kiképzése, a falburkolatok és az
ajtók asztalosmunkája a kastély egykori gazdagságát és fényűzését tükrözi.
Keresztes Gyula a Maros megyei
kastélyok és udvarházak című könyvében tesz említést arról, hogy az
egyetemes melléképület oromfalán
lévő felirat – ANNO MDCCXX –
és homlokzatainak kiképzése is barokkos. Sajnos földszinti árkádíves
nyílásait befalazták, illetve ablakokat helyeztek be a szabad nyílásokba.
Gyulai Pál legkedvesebb birtoka
az abafáji volt
Abafáji Gyulai Pál (1550 körül –
1592) erdélyi alkancellár, fejedelmi
titkár, majd tanácsos, nagy műveltségű humanista Páduában és Bolognában
végezte
egyetemi
tanulmányait.
1576-ban, amikor Báthori elnyerte a lengyel királyi koronát, és
Erdélyből Lengyelországba távozott, magával vitte a tanult Gyulait
is, aki addigra ügyességével és ismereteivel nélkülözhetetlenné tette
magát a királyi udvarnál.
Gyulai Pál első és legkedvesebb
birtoka, valamint későbbi tartózkodási helye az abafáji birtok volt, melyet 1584-ben kapott Báthori
Istvántól.
1591-ben Báthori Zsigmond
Gyulainak és örököseinek adta a
görgényi uradalomhoz tartozó Mocsár nevű erdőség – mely a következő században I. Rákóczi György
kedvenc vadászterülete volt – erdőlési, építőanyag-vágási, makkoltatási jogát is.

A híres törökverő brenhidai Huszár Péter várpalotai, veszprémi kapitány, pápai főkapitány, lugosi bán
1595-ben Báthori Zsigmond erdélyi
fejedelem szolgálatában állt, és
ekkor kapta meg az abafáji uradalmat.
1607-ben már Huszár István birtoka, akinek leszármazottjai hosszú
ideig a település birtokosai is voltak.
Mikes Kelemen hazajáró lelke
A régi nevezetes abafáji történelmi család tagja Huszár Mátyás, I.
Rákóczi György főasztalnoka és főlovasmestere, majd Küküllő és
Torda vármegye főispánja, udvarhelyszéki főkapitány.
Huszár Mátyás leánya, Borbála
Torma György, majd hídvégi Nemes
János felesége lett. Első házasságukból született Torma Éva, aki Zágoni
Mikes Pál, majd Boér Ferenc fele-

sége volt. Mikes Pállal való házasságából született fia, Mikes Kelemen (1690–1761), a Rákócziemigráció híres krónikása, a magyar
prózairodalom nagy alakja, aki
gyermekéveit Abafáján töltötte.
Lehet, hogy Mikes Kelemen hazajáró lelke éppen a gyermekkori
abafájai emlékek hatására álmodik
egy víz mellett fekvő kertről.
Az abafáji kastélyhoz és tulajdonosához, a báró Huszár családhoz
kötődik neves költőnk, Dsida Jenő
(1907–1938), aki 1928 októberétől
két évig Huszár László gyermekeinek volt a nevelője Abafáján.
A kastély díszei a család egykori
gazdagságát tükrözik
A főépület egyemeletes. A homlokzat tengelyében, a főbejárat elé
emelt kocsifelhajtó és az emeleti erkélyterasz barokk stílusú. A nagyméretű előtér négy pillérének és
falainak kiképzése, díszei, a falburkolatok és az ajtók asztalosmunkája
a tulajdonos egykori gazdagságát és
fényűző életmódját tükrözi.
A kastélyt a 19. század utolsó évtizedeiben Huszár (III.) Károly báró
alakítgatta, ekkor keletkeztek a romantikus részletek, köztük a lépcsőház historizáló ablaka és a
kastélyudvart díszítő eklektikus szökőkút. Az emeleti nagyterem remek
asztalosmunkájú, festett kazettás
mennyezete a kastély urának kézügyességét dicsérte.
A kastélyban harminckét szoba
volt, az emeleten a vendégszobák, a
könyvtár, a nagy szalon, a kápolna
és az ebédlő; a földszinten a családtagok és a nevelők szobái, valamint
a komornyik családjának lakhelye.
A legszebb emeleti szoba a parkra és
a tóra nézett.
A park értékes fáiból tűzifa lett
A kastély körüli, harmincholdas
parkban három tó is volt, szigettel,
hattyúkkal, grottával, egzotikus növényekkel, szökőkúttal és szobrokkal. Az államosítás után a park
értékes fáiból tűzifa lett, a kastélyban és a melléképületekben termelőszövetkezeti
iroda,
majd
fogyatékos gyermekek iskolája működött. A kastély műtárgyakkal és
bútorokkal gazdagon és ízlésesen
volt berendezve. A bútorok közt volt
német reneszánsz faragású, barokk
és empire stílusú.
Báró Huszár Károly műkedvelésből fafaragással is foglalkozott. A
kastély körüli parkot irodalmi források szerint a francia kertek mintájára
alakították ki (Fekete Albert kutatásai során sem talált francia kertre
utaló bizonyítékot) szökőkúttal és
szobrokkal, de a 19. században az
angolparkok mintájára alakították át.
A kastélypark kialakításának dátuma
ismeretlen, valószínűleg a 19. század
hatvanas és hetvenes éveiben történt.
Ekkor létesült a csónakázótó is,
mely körül kikövezett kocsiút vezetett.
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A szalmatetős kúria,
avagy ami még ide tartozik…
Egy 1748-as adat szerint az abafájai kúria – mint az egyszerűbb udvarházak jó része – még a 18.
században is szalmatetős volt. A leírások szerint a népi jellegű udvarházakhoz
hasonlóan
ez
is
háromosztatú kialakítású lehetett.
Abafájának már a 19. században
sok cigány lakója volt, az 1970-es
árvíz után pedig a hivatalos szervek
hallgatólagosan gettónak jelölték ki,
és huszonöt családdal létrehozták a
Mamaia-telepet.
Ez a trend 1990 után folytatódott,
amikor kilakoltatták és Abafájára telepítették a szászrégeni vasútállomás környékén élő romákat.
A mai állapot
– dr. Kálmán Attila történész
kiegészítése
Abafája szomorú sorsa bizonyítja,
hogy a műemlékek pusztulása/pusztítása gőzerővel folytatódik. Az abafájai kastély magántulajdonba
kerülése még nem jelentette a pusztulását. Szerencsésnek mondható,
hogy miután az épületeket használó
iskola kiköltözött, még az iskola
biztonságára ügyelők felügyelete
alatt állhatott egy ideig. 2015-ben a
tanintézmény úgy döntött, hogy a
kastélynak is védelmet biztosító kerítést áthelyezi, így a történelmi épületek védelem nélkül maradtak.
2015 nyarán ottjártamkor a kastélyon még lakat volt, a következő év
nyarán nemhogy lakat, de ajtó sem
volt, amit ki lehessen nyitni, de
emelet sem, amire fel lehetne
menni. Egy év leforgása alatt az
épületet széthordták.
Érdemes elgondolkodni, hogy kit
terhel ilyenkor a felelősség. Persze
a sajtóban több éven keresztül lehetett olvasni a megyei műemlékvédelmi
hivatal
képviselőinek
nyilatkozatait, hogy nem lehet tenni
semmit, büntetik a tulajdonost, pályázzon ide vagy oda stb.
Ameddig azon vitáztak, hogy ki
kellene tegyen valamit, addig a kastélyból csupán a négy fal maradt.
Néhány évvel ezelőtt a szászrégeni
Petru Maior Líceum diákjai próbálták felhívni a figyelmet a pusztuló
épületre. Sajnos ők is kevesek voltak ehhez, de munkájuk példamutató mindannyiunknak.
Egy műemlék épület megmentése
nemcsak a tulajdonos feladata,
hanem a közösségé is. Talán el kellene gondolkodnunk mindannyian,
hogy mit tehetünk egyenként ezek
megmentéséért.
(A befejező rész
a következő lapszámunkban)
* A rendelkezésünkre bocsátott
dokumentációért külön köszönet Keresztes Pál mérnöknek és Keresztes
Géza műépítésznek, valamint a régi
és a mai képekért Demján László
műemlékvédő építésznek.

PÁLYÁZATI
SZELVÉNY
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Baltasar Gracián
y Morales egyik

gondolatát idézzük
a fősorokban.
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VÍZSZINTES: 1. Az idézet első része. 9. Ír származású angol költő (William Butler).
10. Sánc. 11. Az idézet befejezése. 15. Afrikai állam. 17. Jótékonykodik. 18. CGSenergiaegység. 19. Szász…, Maros megyei város. 20. A bróm vegyjele. 21. Floridai város.
23. Kis arab állam. 24. Fürdőszobai kellék. 25. Ezen a helyen. 26. Bellini operája. 28. Attila névváltozata. 30. Enni szeretne. 32. Becézett Mária. 33. Juhszállás. 34. Halom. 36.
Ady egyik álneve. 37. A tea alkaloidja. 39. A tantál vegyjele. 41. Tesz, helyez. 42. John
Wayne filmje. 44. Kínai hosszmérték. 45. Vendéglői olvasmány. 47. Színpadi előadásra
szánt irodalmi mű. 48. Regényét Gárdonyi Géza írta meg.
FÜGGŐLEGES: 1. Fájdalmas hangot hallat. 2. Páros gerenda! 3. Tegnapután. 4. Futó,
dobó vagy ugró sportoló. 5. Becézett Zsigmond. 6. Az első testvérgyilkos. 7. Becézett
Erika. 8. Patás háziállat. 11. Arat! 12. … Piaf, sanzonénekesnő. 13. Tagadószó. 14. Albániai folyó. 16. Téli …, Fekete István regénye. 19. Margarinmárka. 20. Táncos mulatság.
21. Az idézet második része. 22. Vészt hozó (latin). 23. Fűrészes élű maláj tőr. 24. Fekete
István gólyája. 27. Agatha Christie regénye. 29. Sportfogadás. 31. Idegen Sára. 33. Olasz
énekes (Salvatore). 35. Kerti munkaeszköz. 36. Nobel-díjas vegyész (György). 38.
Becézett Ildikó. 40. Svájci hírügynökség. 42. Kar (angol). 43. Elvetnivaló. 46. Párosan
előz! 47. Ellenben. 48. Lám. 49. Pára!
L.N.J.
A megjelölt sorokban, oszlopokban szereplő helyes megfejtéseket július 8-ig a
Népújság címére (Dózsa György u. 9. szám) beküldők közül ketten egy-egy könyvet
nyernek. A pályázati szelvényt – a pályázat címével együtt – kérjük kivágni és a
borítékra ráragasztani. (Egy borítékban csak egy pályázati szelvény szerepelhet.)
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négyzetekbe kerülő betűket folyamatosan összeolvasva Jules Verne egyik regényének
a címét kapjuk. Könnyítésül egy betűt előre beírtunk.
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Megfejtések
a június 18-i számból:
Ikrek:
Tedd a kezed
Skandi:
A halálnak van jó oldala is,
véget vet az öregségnek.

VÍZSZINTES: 1. Aukció – Halandó ifjú a görög mitológiában. 7. Ám – Skálahang. 8.
Tévedés, hiba – Kés jelzője lehet. 9. Pír betűi – Karzat része! 11. Ritka férfinév – Belga,
svéd és máltai gépkocsijelzés. 12. Vas-szén ötvözete – Japán szórakoztató hölgy. 14.
Lélegzik – Kettőzve, édességféle. 15. Épületszint – Darázsderekú, filigrán. 18. Arab
uralkodói cím – Összetevő, komponens. 19. Állatvilág – Festőeszköz. 22. Kutrica – Alá.
23. Egyik művészet – Elemi parány. 25. Néma tálib! – A nitrogén, a kálium és a jód
vegyjele. 27. Foggal őröl – Makettdarab! 28. Alvás közben látjuk – Amerikai egyetem.
30. Határidőrag – A szilícium vegyjele. 31. Tapaszt, odafixál – Istentagadó ember.
FÜGGŐLEGES: 1. Dalbetét – Dózis. 2. Sárga virágú ipari növény – Tisztességes,
jóravaló. 3. Kutya – Asszonynévképző. 4. Fogoly – Kissé szilaj! 5. Felcser – Bizsu. 6.
Ruhát vasal – Spaletta, ablakredőny. 10. Szörnyű, ijesztő – Rendőr, argóban. 13. Küzdőtér
– Lamella, korong. 16. Űrmérték – Ütközet, harc. 17. Számadás, tárgyjegyzék – Erdei
gyümölcs. 20. Börtönszoba, zárka – Testfelépítés. 21. Támogat – Magyar rockegyüttes.
24. Menyegző, esküvő – Tanít. 26. Csomó – Sziget, franciául. 29. Spanyol és olasz autójelzés – E nap.
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MAROS MEGYEI TANÁCS

KÖZLEMÉNY

A Maros Megyei Tanács 2021. július 19-én versenyvizsgát szervez, toborzás útján, a Maros Megyei Tanács szakapparátusának Gazdasági Igazgatóságához tartozó Transilvania Motor Ring komplexum ügyintéző-karbantartó osztályára egy I-es fokozatú szakképzetlen munkás állás betöltésére.
Általános követelmények:
Az állást az a személy foglalhatja el, aki teljesíti a következő feltételeket:
a) román állampolgár vagy az Európai Unióhoz vagy az Európai Gazdasági Térséghez tartozó ország állampolgára, és romániai lakhellyel
rendelkezik;
b) ismeri a román nyelvet szóban és írásban egyaránt;
c) az életkora megfelel a törvényes előírásnak;
d) teljes cselekvőképessége birtokában van;
e) az egészségi állapota megfelelő a megpályázott állás betöltésére, amit a családorvos vagy az illetékes egészségügyi intézmény által kiállított bizonylattal tud igazolni;
f) teljesíti a tanulmányi, esetenként a szolgálati időre vonatkozó feltételeket vagy más sajátos követelményeket, a meghirdetett állás követelményei szerint;
g) nem volt jogerősen elítélve emberiesség ellen elkövetett, az állam vagy hivatalos szervek elleni, szolgálati vagy szolgálattal kapcsolatos
bűncselekmény miatt, illetve az igazságügyi eljárások megakadályozása, csalás, korrupciós bűncselekmények szándékos elkövetése
miatt, ami összeférhetetlenséget eredményezne.
Az I. fokozatú, szakképzetlen munkás állás elfoglalásának sajátos követelményei:
A Maros Megyei Tanács szakapparátusának Gazdasági Igazgatóságához tartozó Transilvania Motor Ring komplexum ügyintéző-karbantartó osztályára
egy I-es fokozatú szakképzetlen munkás állás betöltésére jelentkezőnek a versenyvizsgán való részvételéhez meg kell felelnie az összes, alább
felsorolt feltételeknek:
- közép- és/vagy általános iskolai végzettség;
- szakmában szerzett gyakorlat legkevesebb 3 év.
A versenyvizsga lebonyolításának körülményei:
A versenyvizsga gyakorlati vizsgából és interjúból áll.
A versenyvizsgát a Maros Megyei Tanács Marosvásárhely, Győzelem tér 1. szám alatti székhelyén tartják az alábbi program szerint:
A gyakorlati vizsgára 2021. július 19-én 14 órától kerül sor.
Az interjúra a gyakorlati vizsgától számított legtöbb négy munkanapon belül kerül sor.
Az interjú dátumát, időpontját és helyét a gyakorlati próba eredményeinek a kifüggesztésével egy időben fogják közölni.
Az interjú pontos időpontját és helyét a gyakorlati vizsga eredményével egyidejűleg teszik közzé.
A versenyvizsgáról további tájékoztatást Kutasi Melindától, a humánerőforrás-osztály tanácsadójától lehet kérni Marosvásárhelyen, a Győzelem
tér 1. sz. alatti 61-es irodában; telefon: 0265-263-211, 1234 mellék, fax: 0372-651-236, e-mail: kutasi.melinda@cjmures.ro.
Minden egyes próba után az eredményeket egy munkanapon belül közzéteszik.
Az óvásokat a jelentkezési dossziék kiválasztása, valamint a gyakorlati próba és az interjú eredményeinek a kifüggesztése után, legtöbb egy munkanapon belül lehet benyújtani.
Az óvások eredményeit a versenyt megszervező közhatóság vagy intézmény székhelyén függesztik ki, valamint az internetes oldalán közlik, esetenként azonnal az óvás elbírálása után.
A végeredményeket a Maros Megyei Tanács székhelyén, valamint a www.cjmures.ro internetes oldalon függesztik ki, egy munkanapon belül, a
gyakorlati próba/interjú óvási határidejének lejárta után. Minden jelentkező végleges eredményeit a „bejutott” vagy „elutasítva” megjegyzésekkel
ismertetik.
A beiratkozáshoz szükséges dossziékat a jelen hirdetés megjelenésétől számított 10 munkanapon belül lehet benyújtani.
A jelentkezéshez a következő dokumentumok szükségesek:
a. beiratkozási kérvény, a szervező közhatóság vagy közintézmény vezetőjének címezve;
b. személyi igazolvány vagy bármilyen más irat másolata, amely a törvény szerint tanúsítja a személyazonosságot;
c. végzettséget igazoló bizonyítványok és szakképesítést igazoló iratok, valamint más iratok másolatait, amelyek bizonyítják, hogy a jelölt
szakmai felkészültség szempontjából megfelel a követelményeknek;
d. munkakönyv másolata vagy esetenként olyan dokumentumok, amelyek igazolják a munkahelyi régiséget, a szakmai gyakorlatot és/vagy
a szakképzettségnek megfelelő régiséget;
e. büntetlen előéletet bizonyító okirat vagy saját felelősségre tett nyilatkozat, amelyből kitűnik, hogy nincs olyan büntetése, ami összeférhetetlenné tenné a megpályázott állással;
f. családorvos vagy egy illetékes egészségügyi intézmény által kiállított orvosi igazolás, amely 6 hónapnál nem régebbi, és amellyel igazolja,
hogy az egészségi állapota megfelelő;
g. önéletrajz.
Az egészségügyi bizonylatnak kötelező módon iktatószámmal kell rendelkeznie, továbbá tartalmaznia kell a kibocsátás időpontját, a kibocsátó
elnevezését és tisztségét, az Egészségügyi Minisztérium által megállapított szabványnyomtatvány szerint.
Abban az esetben, ha az iratcsomó átvizsgálása alkalmával elfogadott jelentkező az e) pont szerint saját felelősségre nyilatkozik, hogy büntetlen
előéletű, legkésőbb a vizsga első próbájának kezdetéig köteles kiegészíteni az iratcsomót a büntetlen előéletét bizonyító okirattal.
A b) – d) pontoknál felsorolt iratok eredeti példányait is be kell mutatni, a másolatok hitelességének bizonyítására.
Péter Ferenc
ELNÖK

Paul Cosma
FŐJEGYZŐ
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Összehívó

A Marosvásárhelyi Nyugdíjasok
Önsegélyző Egyesülete

– székhely: Marosvásárhely,

Bolyai utca 36. szám, adószám: 4497205 –

az igazgatótanács nevében, az egyesület
alapszabályzata, különösképpen a 9. és 12. cikkely
3. pontja és a 2000/26-os kormányrendelet 20.
és az azt követő cikkelyek értelmében

összehívja

tagságát az egyesület rendes közgyűlésére, amelyre 2021.07.12-én
10 órakor kerül sor az egyesület (CARP) marosvásárhelyi székhelyén.

Figyelem: Amennyiben a 2021.07.12-i ülésen nem teljesül az
alapokmányban a közgyűlés érvényességére előírt határozatképesség, akkor a közgyűlést 2021. július 14-én 10 órára újra összehívjuk
a Maros Művészegyüttes előadótermébe – Marosvásárhely, 1848.
út 47. szám (a terembe a belépés 9 órától lesz).

Napirenden:

1. Az igazgatótanács jelentése a 2019-ben és 2020-ban végzett tevékenységről
2. Jelentés a 2019-es és 2020-as költségvetés végrehajtásáról, valamint a 2019-es és 2020-as pénzügyi és könyvelési mérleg jóváhagyása
3. A 2019-es és 2020-as évi bevételi és kiadási jelentés
4. A cenzori bizottság jelentése 2019-re és 2020-ra
5. 2021-es bevételi és kiadási terv
6. A rendes közgyűlés határozattervezetének jóváhagyása
7. Az igazgatótanács és a könyvvizsgálói tanács teljes jogú és póttagjainak megválasztása

Figyelem: Az igazgatótanácsi vagy a könyvvizsgálói bizottsági
tag/póttag tisztségre pályázó személyeknek jelöltségi kérelmüket
kötelező módon 2021. július 8-án 12 óráig kell benyújtaniuk az
egyesület iktatójába. Ellenkező esetben nem indulhatnak a fent említett tisztségekért.
A jelöltdossziénak kötelező módon tartalmaznia kell:

1) A jelölt önéletrajza (az igazgatótanácsi tagságra pályázók esetében kötelező módon hivatkozni kell a vezetői tapasztalatokra)
2) Az utolsó tanulmányi oklevél hitelesített másolata
8. Különfélék

Az egyesület rendes közgyűlésén való részvétel feltételei a
2021/636-os kormányhatározat 3. melléklete 1. cikkelyének 18.
pontja értelmében (érvényesek mind a 2021.07.12-i dátumra, mind
a 2021.07.14-ire)*:

A részvétel csak olyan személyek számára engedélyezett, akiket
beoltottak a SARS-CoV-2 vírus ellen, akiknek a teljes oltása óta eltelt 10 nap, vagy olyan személyeknek, akiknél az RT-PCR-teszt negatívnak bizonyult, és 72 óránál nem régebbi, vagy igazoltan
negatív, 24 óránál nem régebbi antigéngyorsteszttel rendelkeznek,
illetve azoknak, akik igazoltan átestek a SARS-CoV-2 vírusfertőzésen, és az ezt követő 15. és 90. nap közötti időszakban vannak.

A fentiek igazolásaként a közgyűlésen részt venni kívánó személyek a gyűlésterem bejáratánál felmutatják a fent felsorolt orvosi
dokumentumok egyikét. Ellenkező esetben nem engedik be őket a
gyűlésbe.

Csak az egyesület tagjai léphetnek be és vehetnek részt a közgyűlésen, ilyen értelemben a bejáratnál felmutatják a tagsági igazolványukat és személyazonosságijukat.

* Amennyiben az állami hatóságok felülbírálják a magánrendezvényeken való részvétel feltételeit, az egyesület frissíti a rendes közgyűlésen való részvétel feltételeit, és erről a tagokat értesíti az
egyesület hirdetőtábláján, valamint a helyi újságokban.
Az igazgatótanács

Az OTP Bank Románia segítséget nyújt
a HoReCa ágazatnak

Az OTP Bank Románia egyike azoknak a pénzügyi intézményeknek, amelyeket a Gazdasági, Vállalkozói és Turisztikai Minisztérium
(MEAT) partnerként választott ki a HoReCa
ágazat (vendéglátóipar) képviselőinek nyújtott állami támogatási rendszer működtetésére.

Az OTP Bank továbbra is támogatja a helyi gazdaságot, és a minisztériummal kötött új partnerség révén
pénzügyi segítséget nyújt a HoReCa szektor vállalkozóinak, vagyis mindazon turisztikai, közétkeztetési és
rendezvényszervezési területeken működő vállalkozásoknak, amelyeknek a tevékenységét befolyásolta a
koronavírus-járvány.
A 2020/224-es sürgősségi kormányrendelet, valamint az utólagos módosítások és kiegészítések alapján
szabályozott állami programban a jogosultsági feltételeket teljesítő kedvezményezettek vissza nem térítendő
állami támogatást igényelhetnek, amelynek értékét a
vállalat 2019-es és 2020-as évben teljesített üzleti forgalmának, bevételeinek stb. a különbsége alapján számolják ki, és a támogatás elérheti ennek a különbözeti
értéknek a 20%-át, de kedvezményezettenként nem haladhatja meg a 800 ezer eurós határértéket.
Ráadásul az állami támogatás folyósítására nyitott
bankszámla esetében az ügyfelek díjmentesen végezhetnek el bármilyen lejalapú, bankon belüli vagy bankközi tranzakciót (bevételezés/kifizetés), kivéve a
harmadik feleknek kifizetendő jutalékokat (pl. Transfond, BNR).
Az állami támogatási program teljes költségvetése
500 millió euró, ami 2,5 milliárd lejnek felel meg, és a
megvalósításával arra számítanak, hogy 74 ezer kedvezményezettnek tudnak állami segítséget nyújtani. Ha az
igénylések meghaladják a program keretköltségvetését,
akkor mindegyik kedvezményezett részarányosan kevesebb támogatásban részesül, így a pénzügyi feltétele-

MISSISSIPPI SZŐNYEGMOSÓ
Szőnyegmosás, -szárítás professzionális módon.
Rögzített padlószőnyeg mosása helyszíni kiszállással.
Kanapé-, ülőgarnitúra-tisztítás.
Rendelésért és egyéb információkért hívja bizalommal
a 0799-998-899-es telefonszámot. (65669-I)

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

ADÁSVÉTEL

VESZEK régi festményeket, képkere-

teket, paraszttárgyakat, antik bútoro-

kat stb. Tel. 0731-309-733. (12262-I)

ELADÓ Jedden 14 ár beépíthető te-

rület. Tel. 0742-260-509. (11922-I)

RABLAPROGRAMBA illő autót vá-

sárolnék. Az elszállítását és forgalomból

való

törlését

vállalom.

0748-882-828. (12172-I)

VÁSÁROLUNK

bakelitlemezeket.
(12194)

új

és

Tel.

Tel.

használt

0740-280-126.

ELADÓ 100 cm-es, nemrég vásárolt

SMART 4K Ultra HD televízió tökéle-

tes állapotban. Ára: 800 lej, 24 hó garancia. Tel. 0741-532-778. (12285-I)

ELADÓ kb. 120 kg-os disznó. Tel.
0740-124-154. (12289-I)

LAKÁS

ELADÓ orvosi rendelő 4 szobás

tömbházlakásban a Budai negyed-

ben, utcai bejárattal. Tel. 0723-984933. (12277-I)

ELADÓ emeletes ház saját udvarral

az Eminescu utcában. Tel. 0741-224592. (12071-I)

ALBÉRLETBE kiadó bútorozatlan
garzonlakás.

(12056-I)

Tel.

ket teljesítő összes igénylő pénzügyi segítséghez juthat.
A minisztérium adatai szerint a támogatási program
2021. december 31-ig tart, és a megfelelő összegek kifizetésére legkésőbb 2022. június 30-ig kerül sor, a
költségvetési előirányzatok keretein belül.
Azon kedvezményezettek képviselői, akik részt szeretnének venni ebben a programban, lépjenek a következő linkre: https://granturi.imm.gov.ro/auth/login. Itt
megtudhatják, milyen lépéseket kell követniük az igénylés regisztrálása során, és banki partnerként kiválaszthatják az OTP Bankot. A 2020/224-es sürgősségi
kormányrendelet, valamint az utólagos módosítások és
kiegészítések tartalmazzák a jogosultsági feltételeket, illetve azon tevékenységi körök listáját (elfogadott
CAEN-kódokat), amelyekben a kedvezményezetteknek
folytatniuk kell a tevékenységüket ahhoz, hogy jogosultak lehessenek a vissza nem térítendő támogatásra.
Az OTP Bank Romániáról
Az OTP Bank Románia az OTP Csoport leányvállalata, integrált és saját forrásokból működő pénzügyi
szolgáltató. Tevékenységét felelősségtudat, elkötelezettség és magas fokú szaktudás jellemzi. Az OTP
Bank Románia ügyfelei igényeit, valamint az aktuális
piaci helyzetet szem előtt tartva megbízható partner a
pénzügyi szolgáltatások területén. A bank 2018
decemberében a 9. helyet foglalta el aktívái alapján a
romániai bankpiacon.
Az OTP Csoport több mint 70 éve van jelen a bankszektorban, míg romániai leányvállalata 16 éve van a
helyi piacon. Az OTP Csoport mára a közép-kelet-európai piac domináns szereplőjévé vált, európai szinten
is fontos bankcsoportnak tekintik, tevékenysége során
nagy hangsúlyt fektet az innovációra, a stabil növekedésre és az integrált pénzügyi szolgáltatások nyújtására. A mintegy 36 ezer alkalmazottat foglalkoztató
közösség naponta több mint 18,5 millió ügyfelet szolgál ki 12 országban.

0749-425-152.

A MAROS MEGYEI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSI ÉS GYERMEKVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
versenyvizsgát hirdet a következő állás betöltésére:
– SZOCIÁLIS MUNKÁS – egy állás a sürgősségi beavatkozási, visszaélés,
elhanyagolás, emberkereskedelem, migráció elleni – a gyermekvédelmi
segélyvonalat működtető osztályon, a sürgősségi befogadási központban.
Az írásbeli vizsga 2021. július 14-én 10 órakor lesz, az állásinterjú az írásbeli
vizsgát követő legtöbb négy munkanapon belül, esetenként a gyakorlati vizsgát
követően.
A versenyvizsgára a dossziékat július 2-án 13 óráig kell benyújtani.
Érdeklődni a 0265/213-512, 0265/211-699-es telefonszámokon. (sz.-I)
A SALUBRIS WASTE MANAGEMENT,
a kerelőszentpáli
biológiai és mechanikai hulladékkezelő állomás engedélyezett üzemeltetője
felhívja
a marosvásárhelyi és környéki (2-es övezet), valamint a szászrégeni (4-es övezet)
szilárd települési hulladékot összegyűjtő cégek és területi közigazgatási egységek
(UAT) figyelmét, hogy átveszi az összes elfogadott kezelendő/hasznosítandó
települési hulladékot. (65730)
ELADÓ a Szabadság (Libertăţii) u.

99. szám alatti 2 szobás, II. emeleti,

ELADÓ I. emeleti garzon a Depozite-

lor

utcában. Tel.

0751-504-271.

utcára néző lakás csendes lépcső-

(12240-I)

SZÉKELYBÓSBAN eladó hétvégi

mártonban: 6 szoba mellékhelyisé-

házban. Tel. 0740-881-635. (-I)

ház. Tel. 0740-310-168. (12267-I)

ELADÓ 3 szoba, előszoba, konyha,

kamra, fürdőszoba, garázs. Külön

ELADÓ nagy családi ház Dicsőszent-

gekkel, 10 ár telek, tulajdonostól.

65.000 euró. Tel. 0799-147-512.

(12283)

udvar, de a bejárat közös (még két

család), az oroszpiac és a Szabad-

ság utca között. Érdeklődni 8-20 óra

között a 0743-995-063-as telefonszámon. (12226-I)

ELADÓ 3 szobás, II. emeleti tömb-

házlakás a Szabadság (Libertăţii) ut-

cában. Tel. 0739-679-253. (12266)

BÉRELNÉK 1 vagy 2 szobás tömb-

házlakást, lehet bútorozatlan is. Tel.

0740-405-624. (12259-I)

MINDENFÉLE

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT válla-

lok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (22563-I)

FUVART, bútorhordást vállalunk sze-

mélyzettel, külföldre is, valamint tör-

melékszállítást. Tel. 0749-543-104.

(10638-I)

TERMOPÁN ajtók, ablakok javítása,
szúnyoghálók, rolók szerelése. Tel. 0771383-725. (12195)
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Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

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

TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német
REHAU profilokból. Tel. 0745-379-638. (sz.-I)

A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes körű
ellátást biztosít a segélyből (koporsó, szállítás, balzsamozás, temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534.
(65326-I)

TEHERSZÁLLÍTÁST VÁLLALOK 1,5 tonnáig. Tel. 0748-580389. (p.-I)

A TIMKO PÉKSÉG SZEMÉLYZETET alkalmaz. Érdeklődni lehet
a cég székhelyén: Marosvásárhelyen, a Bodoni utca 85. szám alatt
vagy a 0756-128-310-es és a 0756-128-313-as telefonszámon.
(65665-I)

A PLASMATERM RT. alkalmaz ELEKTRONIKUS MÉRNÖKÖT
és KARBANTARTÓ VILLANYSZERELŐT, valamint VIASZ- ÉS
KÉREGKÉSZÍTŐ MŰHELYÜNKBE, illetve ÖNTÉSI UTÓMUNKÁLATOKRA ALKALMAS SZEMÉLYT. A munka három váltásban történik, a betanítást vállaljuk. Érdeklődni naponta a következő
telefonszámokon: 0730-708-011, 0265/268-712. Önéletrajzokat
a secretariat@plasmaterm.ro e-mail-címre vagy személyesen a cég
székhelyén, a Bodoni utca 66A szám alatt várunk. (65673-I)

A GEDEON RICHTER ROMÂNIA RT. alkalmaz GÉPLAKATOST, KAZÁNFŰTŐT (gőzkazánhoz), valamint ELEKTROMECHANIKUST. Az
önéletrajzokat
a
cég
székhelyén,
Marosvásárhelyen, a Cuza Vodă utca 99-105. szám alatt lehet benyújtani, vagy a cariere@gedeon-richter.ro e-mail-címre elküldeni. Bővebb felvilágosítás a 0265/201-229-es telefonszámon. (65735-I)

BÚTOR rendelésre. Tel. 0770-383-959. (12233-I)

A VETA KFT. engedéllyel rendelkező BIZTONSÁGI ŐRT alkalmaz.
Tel. 0788-481-753. (22701-I)

MAROSVÁSÁRHELYI CÉG HOLLANDIAI MUNKAPONTRA
alkalmaz ASZTALOSOKAT, ÁCSOKAT 15 eurós órabérrel. Tel.
0762-986-532. (22639-I)
A B&B INSOLVENCY SOLUTIONS IPURL – Csíkszereda,
Márton Áron utca 18. szám, Hargita megye –, a csődbe jutott
ROLLO TOUR KFT. cégfelszámolója nyilvános árverést szervez
egy ingatlan (Marosvásárhely, Bodoni utca 68. szám alatt található
beltelek) 681/5531-ed részének értékesítésére. Telekkönyvszáma
120725/Marosvásárhely.
A kikiáltási ár 269.059,2 lej (héa nélkül).
Az árverésen azon fizikai/jogi személyek vehetnek részt,
akik/amelyek igazolják a kikiáltási ár 10 százalékát kitevő garancia
kifizetését az árverés előtt 24 órával.
Az árverés a cégfelszámoló székhelyén lesz július 2-án 11 órakor, és hetente megismétlődik, minden pénteken, ugyanabban az
időpontban, az ingatlan eladásáig.
A részvételi feltételekről bővebb tájékoztatást a 0366/100-551,
0748-836-713-as telefonszámokon nyújtanak.

KERESÜNK egy nőt ágyhoz kötött
asszony

gondozására

királyra.

További

Marosszent-

információ

a

0740-056-651-es telefonszámon. (12210)
IDŐSGONDOZÁST vállalok sürgősen. Tel. 0751-575-098. (12241-I)

BETEGGONDOZÁST vagy háztar-

tási munkát vállalok. Tel. 0755-412974. (12269-I)

VÁLLALUNK

cserépforgatást,

tető-

felújítást, Lindab lemezből tetőkészítést
és bármilyen munkát. Tel. 0754-553-856,
Jani. (12099)

MOSÓGÉPET és hűtőszekrényt javí-

tok. Tel. 0755-825-502. (12220-I)

VÁLLALOK tetőjavítást, ácsmunkát,

tetőfedést bármilyen cserepes lemez-

zel, szigetelést, festést. Tel. 0720680-854. (12133-I)

ENGEDÉLYEZETT
tetőkészítést
mindenféle

cég

bármilyen

kisebb

javítást,

vállal

anyagból,
cserép-

forgatást, ácsmunkát, festést, vakolást,
bádogosmunkát, régi épület lebontását,
szigetelést.

Nyugdíjasoknak

18%

kedvezmény. A kiszállás ingyenes. Tel.
0736-270-341. (11688)

FŰNYÍRÁST, permetezést vállalunk.

Tel. 0747-634-747. (12228-I)

„Bennünk él a múlt, a végtelen szeretet, amit tőlünk soha senki el nem
vehet.”
Kegyelettel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk a szeretett férjre,
édesapára,
nagyapára,
apósra,
ifj. MADARAS GYULÁRA, az Imatex
volt technikusára halálának huszadik
évfordulóján.
Emlékét örökre szívében őrzi szerető
családja. (12261-I)
„Csak akkor tudjuk meg, hogy ki volt
ő nekünk, mikor már nincs, mert ő volt
a mindenünk.”
Eltelt hat hónap, mégsem hisszük,
hogy akit szerettünk, nincs már közöttünk. Fájó szívvel emlékezünk június
25-én, amikor hat hónapja eltávozott
szerettei köréből KÁSZONI ÉVA, a szerető testvér és nagynéni.
Isten nyugtassa békében!
Nővére és családja. (12254-I)
„Nappal kiküldte kegyelmét az Úr,
éjjel éneke volt velem, imádság
az én életem Istenéhez.”
(Zsolt. 42:9)
Istennel elcsendesedve emlékezem
szeretett
férjemre,
KERESTÉLY ATTILÁRA elköltözésének 20. évfordulóján. El nem
múló szeretettel őrzöm emlékét.
Özv. Kerestély Anna. (12186-I)

Kegyelettel emlékezünk ezen a

napon BALOGH PONGRÁCRA

halálának 13. évfordulóján. Csa-

ládja iránti hűségét, szeretetét,

gondoskodását és jóságát szí-

vünkben őrizzük. Emléke legyen

áldott, nyugalma csendes! Sze-

rettei. (12302-I)

ELHALÁLOZÁS

CÉG vállal háztetőkészítést, cserép-

tisztítást, tetőfestést, cserépforgatást
és

javítást.

(12228-I)

Tel.

0770-621-920.

EGY-KÉT GYERMEK FELÜGYELE-

TÉT vállalom, csak a November 7.

negyed környékén. Tel. 0726-371-

662. (12300-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Hatvanéves érettségi találkozón-

kon kegyelettel emlékezünk el-

hunyt

TANÁRAINKRA

és

Fájó szívvel emlékezünk a maroskeresztúri id. TAKÁCS ISTVÁNRA
halálának 18. évfordulóján. Emlékét szívünkbe zárjuk. Szerettei.
(12255-I)

des! Az Unirea líceum 1961-ben
végzett XI. C osztálya. (12243)

A Dicsőszentmártoni
Adó- és Pénzügyi Osztály

nyilvános árverést szervez 2021. július 7-én 12 órai kezdettel az intézmény Köztársaság utca 30. szám alatti
székhelyén egy 5000 négyzetméteres kültelek – telekkönyvszáma 50200/Mikefalva – értékesítésére. Kikiáltási ár 43.693 lej, az ár nem tartalmazza a héát.
A pénzügyi eljárási törvénykönyvre vonatkozó 2015. évi 207-es törvény 250. cikkelye 4. bekezdésének
i) pontjánál szereplő előírások értelmében felkérjük mindazokat, akik valamilyen címen jogot formálnak a fenti ingóságra, hogy értesítsék erről a végrehajtót az árverés időpontja előtt.
A fent említett jogszabály 250. cikkelye 4. bekezdésének j) pontja, valamint 7. bekezdése értelmében
a liciten való részvételhez az ajánlattevők legalább egy nappal az árverést megelőzően nyújtsák be a
következő iratokat: a vásárlási ajánlatukat, a kikiáltási ár 10%-át kitevő részvételi díj kifizetését igazoló iratot – a pénzt a Dicsőszentmártoni Kincstárba az IBAN RO84TREZ4795067XXX01785 számlára kell átutalni, címzett a Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal, adószám 4322637 – vagy banki
garancialevelet a kikiáltási ár 10%-át kitevő összegről, az ajánlattevőt képviselő személy meghatalmazását, romániai jogi személyek a Cégbíróság által kibocsátott bejegyzési okirat másolatát, külföldi
jogi személyek a bejegyzési okirat román nyelvű fordítását, romániai magánszemélyek a személyazonossági igazolvány másolatát, ahhoz, hogy a megszabott helyen és időben részt vehessenek az árverésen.
Az árverésről szóló közlemény kifüggesztésének időpontja: június 25. A közleményt kifüggesztik a
Dicsőszentmártoni Adó- és Pénzügyi Osztály, a Mikefalvi Polgármesteri Hivatal, az adós cég székhelyén, és megjelenik a Közpénzügyi Minisztérium weboldalán is.
Bővebb felvilágosítás a székhelyen, az adóbegyűjtő és végrehajtói irodában (Tetcu Alina ellenőr)
vagy a 0265/443-312-es telefonszámon.

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

a szeretett édesanya, anyós,
nagynéni, rokon, barátnő és jó

szomszéd,

GERGELY ÉVA
szül. Léb

Fájó szívvel emlékezünk június
25-én KAKUCS KÁLMÁNRA halálának 15. évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
Felesége, két fia: Kálmán és Ede,
valamint azok családja. (12290)

OSZTÁLYTÁRSAINKRA. Emlékük

legyen áldott, nyugalmuk csen-
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„Olyan lesz mindegyik, mint a rejtek szél ellen, mint oltalom zivatar
ellen, mint patakok száraz vidéken, mint nagy kőszál árnyéka a
szomjúhozó földön.”
(Ézs. 32:2)
A hiány leküzdhetetlen fájdalmával
gondolunk
CSIZMADI
ENDRÉRE, a szeretett édesapára,
apósra, testvérre és rokonra június 25-én, halálának 3. évfordulóján. Áldott emlékét kegyelettel
őrizzük.
Nyugalmad
legyen
békés! Szerettei. (12296-I)

„Egy szív megszűnt dobogni,
amely élni akart.”
Fájó szívvel emlékezünk a drága
gyermekre, édesanyára, testvérre, nagynénire, NAGY MÁRTA
ÉVÁRA született Demeter halálának 3. évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
Szerettei. (12297-I)

71 éves korában, 2021. június 21én örökre megpihent. Temetése

június 25-én, pénteken 15 órakor

lesz a marosvásárhelyi református temetőben. Emléke legyen ál-

dott, nyugalma csendes!

A gyászoló család. (12282-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
LŐRINCZI LAJOS

a szerető édesapa, nagytata,
dédnagytata, testvér, sógor, jó

barát és jó szomszéd, életének

83. évében, 2021. június 24-én

örökre megpihent.

Temetése 2021. június 26-án,
szombaton 11 órakor lesz a ma-

rosvásárhelyi római katolikus te-

metőben, református szertartás

szerint.

Gyászoló fia, Öcsi, unokája,

Szabolcs és családja. (12303-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Hálás szívvel köszönjük mind-

azoknak, akik drága halottunktól,
MOLDOVÁN

RÓBERTTŐL

el-

búcsúztak, virágot hoztak sírjára,
vigasztaltak mérhetetlen bána-

tunkban. A Moldován család.
(12274-I)
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25. nemzetközi borverseny
Balavásáron

A Kis-Küküllő Menti Szőlészeti Társulás és a Kis-Küküllő Borlovagrend július 6–10. között a 25. hagyományos nemzetközi borversenyt szervezi meg Balavásáron, a Romantik vendéglőben.
Egy minta 3 db 0,7 l-es felcímkézett palack borból áll. A címkén
fel kell tüntetni a jeligét, a bor fajtáját, évjáratát és származási helyét. Egy minta benevezési díja 20 lej.
A program a következő:
– július 6-án 9 és 18 óra között, illetve július 7-én 9 és 15 óra
között a borminták begyűjtése, utána nem fogadunk bormintákat
– július 7-én 15–20 óra között a borok besorolása
– július 8-án 10 órától a borok elbírálása
– július 10-én 10 órától értékelés, díjazás, díszebéd
Az ebédjegyeket – 65 lej/fő – a vendéglő recepcióján lehet megvásárolni. A járványügyi helyzetre való tekintettel szombaton, július 10-én a vendéglő zárt helyiségébe csak a járványügyi
szabályokban előírt igazolásokkal lehet belépni.
Bővebb felvilágosítás a 0722-148-210, 0723-227-369, 0745-358548-as telefonszámokon.
A szervezőbizottság
A B&B INSOLVENCY SOLUTIONS IPURL – Csíkszereda,
Márton Áron utca 18. szám, Hargita megye –, a csődbe jutott
LION VIcTORIA KFT. cégfelszámolója nyilvános árverést szervez egy 2005-ös gyártású, 120.594 km-ben levő Dacia Pick up 1,9
D haszonjármű értékesítésére, kikiáltási ár 2.520 lej + héa, valamint héa nélkül legkevesebb 2.500 lej értékű mintákból álló termékcsoportok egy tömbben való eladására; az árukészlet
autóalkatrészekből, tartozékokból és fogyóanyagokból áll. Kikiáltási ár 69.790,9 lej + héa.
A javak teljes listája a cégfelszámoló székhelyén tanulmányozható.
Az árverés a cégfelszámoló székhelyén lesz július 2-án 12 órakor,
és hetente megismétlődik minden pénteken, ugyanabban az időpontban, a javak eladásáig. Az árverésen azon fizikai/jogi személyek vehetnek részt, akik/amelyek igazolják a kikiáltási ár 10
százalékát kitevő garancia, a részvételi díj és a feladatfüzet árának
kifizetését az árverés előtt 24 órával.
A részvételi feltételekről bővebb tájékoztatást a 0366/100-551,
0748-836-713-as telefonszámokon nyújtanak.

