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Rangos sportesemény

Rajtolt a duatlon-Eb

Nyílt nap
a Lovasfogadóban

Első alkalommal szerveznek nyílt
napot július 4-én, vasárnap a nyárádszentmártoni Lovasfogadóban. A déli
12 órakor kezdődő családbarát rendezvényre számos gyerekprogrammal
készülnek a szervezők, vetélkedők és
közös éneklés is lesz, emellett néhány
hagyományos étel, a bálmos elkészítésének a módját is végignézhetik,
majd kedvükre ehetnek is belőle a látogatók.

____________2.
A fertőző
világjárványok
áttekintése

A történelem során sok járványos betegséget sikerült legyőzni. A tudomány
fejlődésének köszönhetően sikerült
eradikálni a fekete himlőt, és háttérbe
szorítani sok olyan patogén tényezőt,
ami emberek millióinak életét követelte. A több mint kétszáz éve alkalmazott vakcina a fertőző betegségek
népességi szintű és egyéni megelőzésének a leghatékonyabb módszere.

____________5.
A végnapjait élő
kastély
Csütörtök délelőtt sajtótájékoztatóval kezdődött a Master
Ski and Bike Club és a Román Triatlonszövetség szervezésében a hét végén tartandó duatlon-Európa-bajnokság. Az eseménnyel kapcsolatos gondolatait elmondta Soós Zoltán,
Marosvásárhely polgármestere, Péter Ferenc, a Maros Megyei
Tanácsk elnöke, Renato Bertrandi, az Európai Triatlonszövetség
elnöke, valamint a helyi szervezőcsapat részéről Amza Mărgărit
rendezvénymenedzser.

Vajda György

Fotó: Nagy Tibor

Elsőként a polgármester szólt a sajtó képviselőihez angol, román és
magyar nyelven. Üdvözölte Renato Bertrandit, majd kifejtette: a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal kiemelten támogatja a rangos sporteseményeket. A sportlétesítmények rehabilitálása is ezt a célt szolgálja.
Ahogy a 2019-es triatlon-Eb-t, a város az idei duatlon-Eb támogatását is
felvállalta, hiszen ezzel egy hagyományt folytat, amelyet nagy lelkesedéssel a néhai Klosz Péter kezdeményezett, így kötelességüknek érezték
felkarolni a rendezvényt, nem csak azzal, hogy a helyszíneket a szervezők rendelkezésére bocsátották, hanem 450.000 lejes pénzbeni támogatással is.
(Folytatás a 4. oldalon)

Az erdélyi Abafáját 1332-ben említik
először Abafaya néven. Eredetileg valószínűleg a Beng határrészben feküdt, és egy török kori pusztítás után
települt át mai helyére. A település
neve egy, a középkor során keresztnévvé alakult ősi, ótörök eredetű magyar nemzetség- és családnévből, az
apa szót jelentő Aba névből és az
erdőt jelentő, eredetileg faya szó öszszetételéből eredt. Így a település eredeti neve apa erdeje, vagy az Aba
család, nemzetség erdeje lehetett.

____________15.

A vak és a világtalan

Benedek István

Túlélte a koalíciós kormány az első bizalmatlansági indítvány szavazását. A parlamenti erőviszonyok alapján világos volt, hogy ha
nem lesz a táborok között átszavazás, akkor a szocdemek és az
aranycsapat szövetsége – összenőtt, ami összetartozik – nem tudja
megbuktatni a hárompárti koalíciós kormányt. Átszavazás nem történt, mert a kormányoldali képviselők nem járultak az urnákhoz, így
a kormány maradt a helyén.
A kérdés az, hogy meddig. A kormányfő szerint a koalíció kész
nyolc éven át kormányozni, csakhogy ehhez bő három év múlva meg
kellene nyernie egy választást. De addig sem lesz egyszerű az életük.
Az első komoly kihívás az lesz, hogy az ősszel a liberálisok tisztújításra készülnek, és meglehet, hogy az elbukott bizalmatlansági indítvány révén a kezdeményező szocdemek pont a kormányfő esélyeit
növelték a liberális belháborúban. Amelynek a kimenetele még befolyásolhatja a legnagyobb kormánypárt – és vele együtt az egész
kabinet – sorsát is. Csak a rendszerváltás óta számos példát láthattunk már itt pártszakadásokra és vándorlásokra, elég gyakran pont
a liberálisok háza táján, akik a kilencvenes években adott pillanatban éppen öt pártban politizáltak. Ha az őszi kongresszust megúszszák politikai válság nélkül, marad kihívásnak ama gazdasági
helyzet kezelése, ami egyáltalán nem indokolja a kormányfői optimizmust.
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
5 óra 34 perckor,
lenyugszik
21 óra 19 perckor.
Az év 183. napja,
hátravan 182 nap.

Ma OTTÓ, holnap
KORNÉL, SOMA napja.
KORNÉL: a latin Cornelius
nemzetségnév rövidüléséből
alakult, amely eredetileg vagy
somfát, vagy szarvat jelenthetett.

IDŐJÁRÁS

Záporeső, zivatar
Hőmérséklet:
max. 23 0C
min. 16 0C

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2021. július 1.

1 EUR

1 USD

100 HUF

1 g ARANY

4,9261

4,1555

1,4008

237,0099

A csütörtöki lottóhúzás nyerőszámai

17, 8, 43, 20, 29 + 14
10, 19, 40, 15, 9, 16

38, 36, 22, 17, 31, 49

Megyei hírek

NOROC PLUS: 9 9 8 0 8 7

SUPER NOROC: 5 3 4 3 6 8
NOROC: 1 1 2 6 5 7 0

Méltó emléket állítanak Tompa
Miklósnak és Mende Gabynak

Az egykori neves rendezőnek és színházalapítónak,
Tompa Miklósnak és feleségének, a szintén nagy hírű színésznőnek, Mende Gabynak állítanak méltó emléket Marosvásárhelyen. Gyermekük, Tompa Gábor színházi
rendező, a Kolozsvári Állami Magyar Színház igazgatója
kezdeményezésére július 8-án, csütörtökön 11 órakor a
marosvásárhelyi katolikus temetőben avatják fel a két személyiség sírján (az alsó kápolna mellett) elhelyezett bronzportrékat és emléktáblát. A megemlékezésen a
hozzátartozók mellett a színházi élet képviselői és egyházi
személyiségek is részt vesznek.

Érdekes programokkal és házias finomságokkal várják a vendégeket

Nyílt nap a Lovasfogadóban

Első alkalommal szerveznek nyílt napot július 4én, vasárnap a nyárádszentmártoni Lovasfogadóban. A déli 12 órakor kezdődő családbarát
rendezvényre számos gyerekprogrammal készülnek a szervezők, vetélkedők és közös éneklés is
lesz, emellett néhány hagyományos étel, a bálmos elkészítésének a módját is végignézhetik,
majd kedvükre ehetnek is belőle a látogatók.

Menyhárt Borbála

A nyílt nap célja, hogy minél többen megismerjék a festői környezetben fekvő fogadót, és megtapasztalják, hogy
távol a világ zajától, a természet közepén jó eltölteni néhány kellemes napot – mutatott rá érdeklődésünkre Szőke
Tímea, a Lovasfogadó új tulajdonosa, aki célul tűzte ki,
hogy családbarát helyszínné teszi a vendéglátóegységet.
Vasárnap déli 12 órától fogadják a vendégeket, 13 órakor
kezdődnek a gyermekprogramok, a legkisebbek kipróbálhatják a fogadó udvarán az új játszóteret, ahol trambulin,
hinta, csúszda és homokozó várja az aprónépet, akik arcfestésre is benevezhetnek. Az eseményen néhány régi, a városon élő gyerekek számára talán ismeretlen játékkal
kedveskednek nekik, kipróbálhatják a kőfestést, valamint
száraztésztát festhetnek, és ebből ékszereket készíthetnek,
a csuszatorony-építésben is kipróbálhatják magukat, a 3-8
év közötti gyerekeket pónilovaglásra, a nagyobbakat pedig
póniszekerezésre várják.
A helyszínen bográcsgulyást, házi lángost, bálmost is készítenek, aminek a folyamatát végig lehet követni, a végén
pedig vásárolni lehet belőle. Délután 4 órától különböző
vetélkedőket, egyebek mellett kötélhúzást, zsákban futást,

valamint focimeccset szerveznek, felnőtteknek és gyermekeknek egyaránt, a nyertesek jutalmul fagyit, a felnőttek
csapolt sört kapnak. 18 órától közös éneklésre hívják a látogatókat az élőzene-sarokba gitár- és harmonikakísérettel.
A nyílt napon kizárólag a környékbeli termelők által házi
alapanyagokból készített ételeket fogyaszthatnak a résztvevők, a hústermékek a jobbágyfalvi Lanka húsfeldolgozótól,
a grillsajt és egyéb tejtermékek a nyárádszentmártoni Szőke
család gazdaságából származnak, és kapható lesz a sóváradi
kézműves fagylalt is a fogadó udvarán.
Az eseményen tombolát lehet majd vásárolni, a nyertesek egy Sajtmánia tejtermékekből álló tálat, egy Lanka hústermékekből álló csomagot, illetve sóváradi házi fagylaltot
vihetnek haza, illetve nyerhetnek egy egy éjszakára szóló
szállást a Lovasfogadó udvarán lévő négyszemélyes kis
házban, vacsorával együtt.
A nyárádszentmártoni Szőke Tímea családja a Lovasfogadó melletti domboldalon egy tanyán állatokat tart, a lány
pedig néhány évvel ezelőtt a szülői portán berendezett műhelyben a saját állataik tejéből kezdett el kézműves sajtokat
készíteni. Néhány hónapja vásárolta meg a Lovasfogadót,
ahol egyelőre szervezett rendezvényeknek adnak helyet,
kulcsosházként bérelik ki kikapcsolódásra vágyó csapatok
a nagy épületet, valamint a kis házikókat. A nagy épület
mellett, ahol négy szoba és saját, felszerelt konyha áll a
vendégek rendelkezésére, az udvaron négy-, illetve kétszemélyes kis házikók is bérelhetők. Az udvaron dézsa van,
adottak a feltételek a grillezéshez, bográcsozáshoz is. A Lovasfogadó a tavaly táboroknak, céges rendezvényeknek,
csapatépítőknek adott helyet, és idénre is van már foglalás,
a nyáron gyerektáboroknak lesz a helyszíne, illetve esküvőés keresztelőfoglalásuk is van.

12 tömbház hőszigetelése
kezdődhet el

Soós Zoltán, Marosvásárhely polgármestere szerdán a
Fejlesztési, Közigazgatási és Közmunkálatokért Felelős
Minisztériumban megállapodást kötött 12 marosvásárhelyi
tömbház hőszigetelésének finanszírozásáról. A polgármester Cseke Attila miniszterrel két bölcsőde megépítéséről is tárgyalt, a minisztérium támogatásával. A két
bölcsőde megépítésével eleget tehetnek a szülők kérésének, hiszen jelenleg a kisgyerekeknek nincs elég bölcsődei
hely Marosvásárhelyen.

Hét végén próbaüzemben működik
a Víkendtelep

A marosvásárhelyi Víkendtelep medencéit feltöltötték, ezek
a hét végén próbaüzemben állnak a fürdőzők rendelkezésére – tájékoztatott Mátyási Miklós-Levente igazgató. A próbaüzem idején ingyenesen használható a strand, de hétfőtől
működik a beléptetőrendszer, ekkor már belépőjegyet kell
váltani. A belépők ára nem változott, felnőtteknek 7 lej, gyermekeknek, nyugdíjasoknak, hátrányos helyzetűeknek 3,5
lej. Ahhoz, hogy a fürdőzés biztonságos körülmények között
történjen, fürdés előtt kötelező a zuhanyzás, s ez fürdés
után is ajánlott. A strandolók száma nem lehet több, mint a
teljes kapacitás 70 százaléka.

693 munkahelyet ajánl
a munkaerő-közvetítő

A Maros Megyei Munkaerő-közvetítő Hivatal 693 munkahelyet hirdetett meg a munkát keresők számára. Az érdeklődők a hivatal honlapján vagy az AJOFM Mures
Facebook-oldalon is megtekinthetik az ajánlatokat. A munkaajánlatokat tartalmazó listát naponta frissítik.

Jövő héten speciális vizsgaidőszak

Azok a diákok, akik a június 22–25. közötti vizsgaidőszakban a koronavírus-járvány miatt karanténban voltak, vagy
más egészségi okokból nem tudtak részt venni a kisérettségin, és erről orvosi igazolást tudnak felmutatni, július 5–
7. között írják meg a vizsgateszteket: 5-én román nyelv és
irodalomból, 6-án matematikából, 7-én anyanyelvből.
Eredményeiket július 9-én, pénteken déli 12-ig teszik
közzé, fellebbezni aznap 14 és 20 óra között lehet. A
végső vizsgajegyeket július 12-én déli 12 óra után hozzák
nyilvánosságra.
Hírszerkesztő: Mezey Sarolta

A labdarúgó-Eb negyeddöntőinek programja

Fotó: Nagy Tibor (archív)

Péntek: Svájc – Spanyolország, Szentpétervár (19.00 óra), Belgium – Olaszország (22.00)
Szombat: Csehország – Dánia (19.00), Ukrajna – Anglia (22.00)
A mérkőzéseket az M4 Sport és a Pro TV közvetíti.

Heti két nap lesz nyitva az ócskapiac

A július 1-jén hatályba lépő lazító intézkedések eredményeként újranyithatnak a vásárok és ócskapiacok. Így július
4-től – több mint 1 év kihagyás után – a marosvásárhelyi
ócskapiac újra megnyitja kapuit a Lovasság (Călăraşilor)
utca 107. szám alatt (a volt kaszárnya udvarán). Újdonság,
hogy az ócskapiac mostantól heti két nap, kedden és vasárnap 7.30 és 15.00 óra között is nyitva tart majd.

Súlyos közúti balesetek

Csütörtök reggel súlyos közúti baleset történt a marosludasi Mihai Eminescu utcában. Egy gépkocsi kisodródott
az úttestről, és egy betonoszlopnak csapódott. A gépkocsiban egy 20 éves fiú és egy 19 éves lány volt. A lányt súlyos
állapotban a rohammentősök szállították el a helyi sürgősségi osztályra. A baleset miatt az utat mindkét irányban le-

zárták. A déli órákban Dánosról jelzett közúti balesetet a
katasztrófavédelmi felügyelőség. Itt egy személygépkocsi
és egy kisbusz ütközött. A gépkocsi roncsaiba szorult személyt súlyos állapotban szállította el a mentőhelikopter. A
mikrobusz két utasa enyhébb sérülést szenvedett. A forgalmat mindkét irányban lezárták.

Károkat okozott a vihar

A csütörtökre virradó éjszakai vihar sok gondot és kárt
okozott Maros megye több településén. A tűzoltóknak kidőlt
fákat, letört ágakat kell eltávolítaniuk az úttestről, épületekről. A marosvásárhelyi Segesvári úton, a Hidegvölgy térségében három fa dőlt ki, egyik egy fedett parkolóra zuhant.
Vajdaszentiványon a viharban kidöntött fa egy gépkocsira
esett, míg Küküllőszéplakon egy sávon le kellett állítani a
forgalmat az úttestre zuhant fa miatt – jelentette a katasztrófavédelmi felügyelőség. Emberi áldozat nem volt.

Az 55 év fölötti nyugdíjasok figyelmébe!

A Helyi Közszállítási Rt. felhívja az 55 év fölötti nyugdíjasok figyelmét, hogy a kártya típusú ingyenes bérletek 2021. október 31-ig érvényesek maradnak.
A vezetőség
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Drágul a villamos energia
több millió fogyasztó számára

Július 1-től szolgáltatótól függően 3 és 13 százalék
közötti mértékben drágul a villamos energia több
millió fogyasztó számára, akik a január 1-jei árliberalizáció után nem kötöttek szolgáltatójukkal új
szerződést, amely alapján a villamos energiát a szabadpiaci árak szerint, olcsóbban fizethetnék.

Romániában 8,9 millió háztartás, azaz ennyi fogyasztó létezik. Nagy-Bege Zoltán, a román országos energiaár-szabályozó hatóság alelnöke szerdán közölte, hogy a 8,9 millió
fogyasztónak több mint a fele kötött új, szabadpiaci áron alapuló szerződést szolgálatójával. Azok a fogyasztók azonban,
akik erre nem voltak hajlandóak, és az egyetemes szolgáltatási
csomagnál maradtak, azok számára a villamosenergia-szol-

gáltatás várhatóan 3-13 százalékkal kerül többe július 1-től.
Január 1-től az árszabályozó hatóság rákényszerítette a szolgáltatókat, hogy átmenetileg hat hónapon át az alacsonyabb
árakat biztosítsák valamennyi fogyasztónak, mivel a január 1jei árliberalizációkor csak 3 millió fogyasztó kötötte meg az
előnyösebb új szerződést. Most számuk meghaladja a 4,45
milliót, viszont a szolgáltatók július 1-től többet nem kötelesek
az olcsóbb árajánlatot biztosítani a fogyasztóknak.
Július 1-től a gáz árát sem szabályozzák többé hatóságilag
a háztartási fogyasztók számára. A villamos energia esetében
végrehajtott év eleji liberalizáció komoly hatással volt az inflációra, amelynek emelkedését főleg az áram drágulása serkentette. (MTI)

A lakosság elenyésző hányadát oltották be a falvakban

A Romániában koronavírus ellen beoltott emberek
alig 3,5 százaléka, kevesebb mint 163 ezer ember
kapta meg a vakcinát a falusi orvosi rendelőkben
vagy a községeket sorra felkereső mozgó oltópontoknál – derült ki az oltási kampányt koordináló országos bizottság (CNCAV) vezetőjének csütörtöki
sajtóértekezletén.

Valeriu Gheorghiţă katonaorvos szerint az immunizált falusiak aránya ennél magasabb, de arról nincs kimutatás, hogy
közülük hányan oltatták be magukat a városi oltóközpontokban.
Az országban több mint 640 mobil oltóegységet szerveztek,
ezek eddig a községek 45 százalékába jutottak el, és mintegy
55 ezer embert oltottak be. Több mint százezer ember a falusi
rendelőkben kapta meg az oltást. Országos szinten egyébként
eredetileg a családorvosi rendelők kevesebb mint harmada
csatlakozott az oltási kampányhoz, de mára már alig 26 százalékuknál – kevesebb mint 2500 rendelőben – lehet beadatni
a koronavírus elleni oltást.
A vidéken élő emberek immunizációját további 177 falusi
oltóközpont működtetése is segíti.
Romániában egyébként az immunizáció iránti érdektelenség miatt a több mint 1100 kialakított oltóközpont közül már
csak 740 működik, és ezek felében is napi négy vagy hat órára

csökkentették a nyitvatartást. Eddig 43 ezer AstraZeneca vakcinát kellett visszavonni, mert lejárt a szavatossága, 1 millió
170 ezer dózis Pfizer-BioNTech vakcinát pedig Románia beszerzési áron eladott Dániának.
A 19,3 millióból eddig 4 millió 725 ezer ember kapott legalább egy adag oltást koronavírus ellen. A beoltottak száma a
múlt héten naponta alig több mint 9000-rel növekedett. A beoltható (12 év feletti) lakosságot a legnagyobb arányban Bukarestben (45,5 százalék) és Kolozs megyében (42,3 százalék)
immunizálták, továbbá Szeben, Brassó, Temes, Konstanca,
Fehér és Ilfov megyében haladja meg az átoltottság a 30 százalékot.
Az oltási kampány lassulása ellenére csütörtökön élénk érdeklődés övezte az uniós digitális Covid-igazolvány bevezetését: az első négy órában 170 ezer – másodpercenként 12 –
„zöldútlevelet” töltöttek le a román kormány e célból kialakított honlapjáról.
Egyébként ha nem is jelentős mértékben, de még mindig
lassul a fertőzés terjedése: csütörtökön már csak 31-gyel emelkedett a beazonosított fertőzöttek száma, az utóbbi két hétben
pedig napi 61 eset számított átlagosnak. Az utóbbi napon öt
fertőzött halt meg, a kórházban ápoltak száma 430-ra, az intenzív terápián kezelt súlyos betegeké pedig 67-re csökkent.
(MTI)

Kelemen Hunor: a romániai magyar nyolcadikosok
képességvizsgája azt mutatja, hogy jó irányba halad
a reform

A nyolcadik osztályt elvégzett romániai magyar diákok idei képességvizsgán elért eredményei azt mutatják, hogy az évekkel ezelőtt bevezetett oktatási
reform jó irányba halad, még akkor is, ha az eredmények nem jelentenek áttörést – nyilatkozta csütörtökön Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke.

A politikus az egyik közösségi oldalon közzétett videóban
beszélt egyebek mellett a nyolcadikosok képességvizsgájáról,
amely meghatározza, hogy az általános iskolát elvégzett diákok melyik középiskolában folytathatják tanulmányaikat.
Emlékeztetett, hogy a magyar tanulók először vizsgázhattak
román nyelv és irodalomból differenciált tanterv szerint,
amely figyelembe veszi, hogy a magyar diákok számára a
román nem az anyanyelvük. Rámutatott: a magyar diákok jobban teljesítettek az országos átlaghoz képest, hiszen 77,09 szá-

zalékuk ért el átmenő átlagot, míg a sikeresen vizsgázók országos átlaga 76,8 százalék volt.
Úgy vélte, hogy ez fontos eredmény olyan körülmények között, hogy a diákoknak rendkívül nehéz tanévük volt a járvány
okozta hiányos fizikai jelenlét miatt. A politikus a 2018-as
eredményekkel vetette össze az idei vizsgaeredményeket.
2018-hoz képest mindhárom vizsgatárgyban – román, magyar és matematika – javulás tapasztalható, még ha ez nem is
jelent áttörést – mondta az RMDSZ elnöke. Felidézte, hogy
2018-ban román nyelv és irodalomból a magyar diákok 53
százaléka kapott átmenő jegyet, most 56 százalékuk. Magyarból három évvel ezelőtt 93 százalékuk vizsgázott sikeresen,
most 96 százalékuk, míg matematikából 2018-ban 55 százalékuk kapott átmenő jegyet, most viszont 67 százalékra emelkedett a sikeresen vizsgázók aránya – mondta Kelemen Hunor.
(MTI)

Az ideiglenes engedéllyel működő magán
és felekezeti iskolák is kaphatnak állami alapfinanszírozást

Az RMDSZ közölte, hogy a parlament felsőháza ügydöntő
jogkörrel módosította az oktatási törvényt, így a jövőben nem
csak az akkreditált, hanem az ideiglenes engedéllyel működő
magán és felekezeti oktatási intézmények is megkaphatják a
működésükhöz szükséges állami alapfinanszírozást.
Turos Lóránd, az RMDSZ szenátusi frakcióvezetője szerint
fontos, hogy egyenlő bánásmódban részesüljenek az oktatási
intézmények.
Kovács Irénke, a szenátus oktatási bizottságának tagja szerint az ideiglenes működési engedéllyel rendelkező oktatási

intézmények kedvező helyzetbe kerülnek, mert az eddigi előírással ellentétben már nem kell a működéshez szükséges kiadásaikat (például a bérköltségeket és a szolgáltatásokat)
kizárólag saját forrásból fedezniük, hanem az állam biztosítani
fogja a normatív támogatást.
Romániában az ideiglenes engedéllyel működő óvodai oktatás időtartama 3 év, elemi oktatás esetében 5 év, ezt követően
kerül sor az akkreditálásra. Mostanáig az állam csak ez utóbbi
esetében biztosította az alapfinanszírozást a magán és felekezeti oktatási intézmények számára.
Az erdélyi magyar történelmi egyházak által létrehozott iskolák is haszonélvezői a törvénymódosításnak.
A törvénytervezetet még az államelnöknek is alá kell írnia
ahhoz, hogy hatályba lépjen. (MTI)

Jogerősen öt év börtönbüntetésre ítélték Mircea-Gheorghe
Drăghici volt szociáldemokrata parlamenti képviselőt, mert a
Szociáldemokrata Párt (PSD) volt kincstárnokaként a párt által
kapott állami támogatást magáncélra használta fel. A legfelsőbb bíróság által csütörtökön közölt ítélet elutasította a vádlott fellebbezését, akit első fokon is öt év szabadságvesztésre
ítéltek. A korrupcióellenes ügyészség azzal vádolta meg a baloldali politikust – aki a szintén korrupció miatt börtönbünte-

tésre ítélt Liviu Dragnea volt PSD-elnök egyik legközelibb
munkatársa volt –, hogy a pártkasszából eltulajdonított 380
ezer eurót, s azt egy olyan ingatlan megvásárlására használta
fel, amelyet magának és saját családjának vásárolt. Az ügyészség 2019 szeptemberében emelt vádat Drăghici ellen, aki 2020
elején kilépett a PSD-ből, miután elindult az ellene folyó bírósági eljárás. Drăghici 2008-tól három mandátumon keresztül
volt a PSD parlamenti képviselője, egészen 2020-ig. (MTI)

Az ideiglenes engedéllyel működő magán és felekezeti oktatási intézmények is kaphatnak a működésükhöz állami alapfinanszírozást – döntött a
szenátus kedden.

Öt évet kapott a szociáldemokraták volt kincstárnoka

Ország – világ
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Jelentősen nőtt a járműgyártás

Az idei első 5 hónapban az egy évvel korábbinál 25
százalékkal több, 191 658 járművet gyártottak Romániában, miután tavaly a termelést nagymértékben
befolyásolta a koronavírus-járvány okozta gazdasági
leállás – közölte csütörtökön a romániai autógyártók
egyesülete. A közlés szerint a francia Renault tulajdonában levő Dacia 112 420 járművet állított elő, az
amerikai Ford 79 238-at. A román gazdasági sajtó
kiemelte: a 25 százalékos növekedés főleg azzal
magyarázható, hogy tavaly a termelés jelentős mértékben, egész évben csaknem 11 százalékkal csökkent, míg 2020 első öt hónapjában több mint 30
százalékos visszaesést mutatott az előző év azonos
időszakához mérten. 2019-ben még 219 298 járművet szereltek össze a Dacia és a Ford romániai üzemeiben, ami azt jelenti, hogy az idei első öthavi
termelés még mindig 13 százalékkal marad el a járvány előtti időszaktól. Tavaly és az idén a termelést
a koronavírus-járvány mellett a félvezetők globális
hiánya is nehezítette. (MTI)

Júliustól lehet pályázni testvértelepülési programokra

Július 1-től ismét pályázhatnak az önkormányzatok
testvértelepülési programokra – jelentette be a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára
csütörtökön
a
Tolna
megyei
Lengyel-Annafürdőn. Potápi Árpád János ismertette:
a támogatásra magyarországi települési és megyei
önkormányzatok, illetve a Kárpát-medence magyarok lakta települései, Szlovákia, Ukrajna, Románia,
Szerbia, Horvátország, Szlovénia és Ausztria helyhatóságai nyújthatnak be pályázatot többek között
kulturális, oktatási és sporttevékenységre. A támogatás idei keretösszege 500 millió forint, egy önkormányzat félmillió és 2 millió forint közötti összeget
nyerhet el. A pályázatokat a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. honlapján, a bgazrt.hu-n augusztus 2-ig
lehet benyújtani, a programokat 2021. július 1. és
december 31. között kell megvalósítani. (MTI)

Mérséklődött májusban
a munkanélküliségi ráta

Romániában 0,2 százalékponttal, 5,5 százalékra
mérséklődött májusban a munkanélküliségi ráta az
előző hónaphoz mérten – közölte csütörtökön az országos statisztikai intézet. A 15 és 74 év közöttiek
körében 449 ezren voltak állás nélküli, ami kevesebb
az előző hónapban jegyzett 474 ezernél. A férfiaknál
0,3 százalékponttal magasabb volt a munkanélküliségi ráta, hiszen elérte az 5,6 százalékot, míg a nők
körében 5,3 százalék volt az állástalanok aránya. A
25 és 74 évesek körében 4,4 százalék volt az állástalanok aránya, ők tették ki a munkanélküliek csaknem 76 százalékát. A statisztikai intézet közölte,
hogy az uniós normáknak való megfelelés érdekében az idén módosították a munkanélküliek arányának becslésére irányuló számítási módszert, így
januártól már nem tartoznak a foglalkoztattak körébe
azok, akik kizárólag vagy nagymértékben saját fogyasztásra termelnek mezőgazdasági termékeket.
A statisztikai intézet legkésőbb az év végéig ígérte
az új számítási módszer aktualizálását, hogy az
előző évi havi bontású adatok összevethetők legyenek az ideiekkel. (MTI)

A vak és a világtalan

(Folytatás az 1. oldalról)
Az adófizető szemszögéből nézve ennek a bizalmatlansági indítványnak a történetét, azt látjuk, hogy egy
közel sem jól teljesítő kormányt próbált megbuktatni egy
olyan ellenzék, amely az előző nyolc évben pont ugyanígy, ha nem még rosszabbul kormányzott, amikor ő volt
soron. A jelenlegi kormányzat valamelyest visszafogta a
túlméretezett állami kiadásokat – hogy nem onnan és
annyit faragtak le, amennyit tényleg kellett és lehetett
volna, arról többször is írtunk –, de a gazdaságélénkítő
programja még viccnek is gyenge, és ennek alapján
nehéz elhinni neki, hogy jól fogja felhasználni azt a hatalmas uniós pénzcsomagot, amelyért cserébe generációkon át fogunk törleszteni. Ámde a sírás attól érhet
igazán utol, hogy egy ilyen díszesen teljesítő csapat alól
azok próbálják kirántani a szőnyeget, akik előtte némely
intermezzóval nyolc évig álltak a kormányrúdnál, és ez
idő alatt néha egészen jó gazdasági növekedés mellett is
sikeresen a gödör szélére navigálták ezt a jobb sorsra
érdemes országot. A kormányképes súlycsoportú két
nagy pártból az egyik vak, a másik világtalan, és a politikai szférában egyelőre nem látszik körvonalazódni
olyan erő, amelyik látná is, hogy merre kéne az országot
jó irányba vezetni.
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Rangos sportesemény

(Folytatás az 1. oldalról)
Jó jel, hogy nem csak a helyhatóságok, hanem számos támogató is
a verseny mellé állt, így mindezeknek köszönhetően Európa több országából több mint 600 résztvevő –
családtagjaikkal,
szurkolóikkal
együtt – eljöhet majd a városba. Ez
a vendéglátóiparnak is jó, és a város
hírnevét is öregbíti, ugyanakkor az
sem mellékes, hogy jelentős közösségi erő fejlődött fel a verseny köré,
ami remélhetőleg más hasonló eseményekkor is megmutatkozik.
Péter Ferenc, a Maros Megyei
Tanács elnöke elmondta: a korábbi
triatlon-Eb-nek a szervezésében is
jelentős szerepet vállalt a megyei
önkormányzat. Az anyagi támogatás mellett akkor Erdőszentgyörgyön és Szovátán is voltak
versenyek. Az idén a tanács által kezelt Transilvania Motor Ringen lesz
több versenyfutam, ahova az érdeklődők is kilátogathatnak. A verseny
által előtérbe kerülhetnek a megyei
turisztikai látványosságok is, hiszen
nem csak az ide látogatók látják
majd értékeinket, hanem a sportközvetítések, tudósítások a figyelem középpontjába helyezik a
várost és a megyét egyaránt. Reményét fejezte ki, hogy többen jó élménnyel, érmekkel térnek haza, és
köztük lesz majd hazai, netán
Maros megyei sportoló is.
Renato Bertrandi, az Európai
Triatlonszövetség elnöke kifejtette:
nyolc évvel ezelőtt jött létre a szövetség, amely jelenleg 43 ország föderációját fogja össze, köztük a
romániait is. Amióta az európai szövetség élén áll, figyelemmel követi
a romániai föderáció fejlődését, és

örömmel jelenti ki, hogy országunk
szövetsége nagyon jó munkát végzett. Kilenc évvel ezelőtt volt az
első verseny Konstancán, azóta a
szövetség a legjobbak közé került,
ami nem kevés, hisz olyan országok
állnak az élen, mint Anglia, Franciaország, Németország, Ausztria,
Olaszország, ahol nagy hagyománya van ennek az igen komplex
sportágnak. Ez egy technikailag
nehéz sport, és mint ilyen, a versenyszervezés is komoly erőfeszítést jelent a vendéglátók számára.
Megemlítette, hogy Klosz Péterrel
kiváló barátságot ápoltak, nem csak
a sport terén, és ennek az együttműködésnek köszönhetően sikerült fellendíteni a romániai föderáció
tevékenységét, és megszervezhették
nálunk a triatlon-Európa-bajnokságot. Egy kicsit tartott attól, hogy
Péter korai távozása miatt „összedől
az építmény”, de örömmel látja,
hogy mégis az, ami elkezdődött.
2019-ben szerették volna megszervezni a versenyt, viszont a világjárvány miatt nem lehetett, így is a
2021-es duatlon-Európa-bajnokságon hiányoznak a legnagyobb kontingenst kitevő angol sportolók,
akik most sem utazhattak ki az országból. Az elnök hangsúlyozta,
hogy az ország, a megye és a város
népszerűsítése mellett a triatlon a
fenntarthatóságot is előtérbe helyezi, hiszen olyan három sportágat
– úszás, kerékpározás, szaladás –
foglal magába, amelyeket egészségmegőrzésért bárki űzhet, akár amatőr szinten is. A triatlon pedig
lehetőséget teremt azoknak, akik elértek egy profi szintet, hogy megméretkezzenek hazai és nemzetközi

szinten. Megköszönte és dicsérte
mind a hatóságok, mind a civilek,
illetve a szervezők munkáját, hiszen
nem egy helyszínen lesz a verseny,
utcákat kell lezárni, de összefogással lehet színvonalas rendezvényt
szervezni. Végül elmondta, hogy tapasztalatai szerint az osztrák Kitzbühel, a magyar Tiszaújváros
mellett Marosvásárhely is az európai triatlon egyik fővárosa lett.
Amza Mărgărit rendezvénymenedzserként elmondta: 6 évvel ezelőtt Klosz Péterrel közösen
döntöttek úgy, hogy megpróbálják

A letelepedési kérvényekkel kapcsolatban

Nagyobb rugalmasságot kér
az EU Londontól

hogy legyen nagyvonalú
azokhoz,
akik sérülékenyek,
azokhoz, akik a
Covid-korlátozások
miatt nem tudták
időben benyújtani a
kérvényüket,
és
azokhoz, akiknek
észszerű indokaik
vannak arra, miért
futottak ki a határidőből.”
Szakértők szerint az
EU keveset tud tenni
„Ebben a szakaszban az EU nagyon
keveset tud tenni,
hacsak az Egyesült
Királyság rá nem
ébred, hogy több rugalmasságra
van
Fabian Zuleeg, az Európai Politikai Központ igazgatója
Forrás: epc.eu szükség” – vélte FaCsütörtöktől minden uniós ál- bian Zuleeg, az Európai Politikai
lampolgár, aki nem kérvé- Központ igazgatója. Mint mondta,
nyezte az állandó letelepedést „a kegyelmi periódusok, a hosszaba brexit utáni Egyesült Király- bítások eddig segítették a csapás
ságban, elveszíti a munkavál- enyhítését, de ma több területen is
lalási engedélyét, ingatlan- látjuk a brexit valódi hatását: hogy
bérlési jogát és hozzáférését a mit tesz a kereskedelemmel, az emberekkel, a bevándorlással, ez pedig
jóléti szolgáltatásokhoz.
folytatódni fog.”
Rengetegen próbálták meg elinHa a letelepedések kérdésében
tézni a papírmunkát az utolsó pillanem is, Brüsszel és London más tenatokban is.
rületen megállapodásra jutott: meg„Tárgyaltunk a hosszabbítás lehe- hosszabbították a fagyasztott húsok
tőségéről brit partnereinkkel, de nem exportjára vonatkozó türelmi időszataláltunk megoldást” – mondta az kot az Egyesült Királyság és ÉszakEU brexit-ügyi főtárgyalója.
Írország között szeptember 30-ig.
„Azt kértem mindenkitől, aki (mózes)
ezekkel a kérdésekkel foglalkozik,
Forrás: Euronews

nálunk megszervezni a triatlon-Európa-bajnokságot. Kitartó munkával sikerült. Nagyon sokat tanult
Pétertől, és így kötelességének
érezte ezt a munkát folytatni. Versenymenedzserként megköszönte a
hatóságok, a rendőrség, a helyi
rendőrség, a csendőrség, a tűzoltóság és a mentőszolgálat támogatását, és arra kérte az érdeklődőket,
hogy minél nagyobb létszámban
vegyenek részt a helyszíneken, hiszen látványos, izgalmas versenyt
követhetnek végig.
Július másodikán a gyerek- és
kadétverseny, valamint a standard
Európa-bajnokság futamai (duatlon
– kerékpár és szaladás) lesznek a

Transilvania Motor Ringen, július
3-án a Somostetőn és környékén
szervezik az éjszakai futamot. Július 4-én a sprint-Európa-bajnokság
lesz Marosvásárhely főterén és a
vár körül (Vár sétány). A díjkiosztó
ceremónia – a motorsportpályán
tartott események kivételével – a
futamnapokat követően a marosvásárhelyi nyári színpadon lesz. A sajtótájékoztatón a szervezők közül
jelen volt még többek között Vlad
Stoica, a Román Triatlonszövetség
elnöke és Klosz Viktor – Péter testvére –, a Master Ski and Bike Club
elnöke, az országos szövetség alelnöke, a duatlon-Eb rendezvénymenedzsere is.

Fotó: Nagy Tibor

Lejárt a Nagy-Britanniában élő
EU-állampolgárok letelepedési kérvényeinek
benyújtási határideje

Lejárt a Nagy-Britanniában élő EU-állampolgárok tartós letelepedési kérelmének benyújtására kijelölt határidő, de indokolt
esetben, a körülmények egyedi elbírálása
alapján a brit hatóságok ezután is elfogadhatják a késve beadott folyamodványokat.

Nagy-Britannia tavaly január 31-én kilépett az Európai Unióból, de azok az EU-polgárok, akik 2020.
december 31-ig, a brit EU-tagság megszűnése (brexit) után kezdődött tizenegy hónapos átmeneti időszak lejártáig törvényesen és életvitelszerűen
letelepedtek az országban, továbbra is maradhatnak
megszerzett összes jogosultságuk megtartásával.
Ehhez azonban meghatározatlan időre szóló tartózkodási engedélyért – hivatalos jogi elnevezéssel: letelepedett státusért – kellett folyamodniuk.
A kérvényeket brit idő szerint szerda éjfélig lehetett benyújtani a brit belügyminisztérium bevándorlási és vízumügyi osztályához, elsősorban az erre
kialakított online felületen, illetve a mobileszközökre
letölthető, ugyancsak e célra kifejlesztett alkalmazás
használatával.
Akik megszerezték a letelepedett státust, csütörtöktől is változatlan feltételekkel dolgozhatnak, tanulhatnak Nagy-Britanniában, hozzáférhetnek az
ingyenes brit állami egészségügyi ellátórendszer
szolgáltatásaihoz és egyéb szociális kedvezményekhez.
Ugyanez vonatkozik azokra is, akik a határidő lejártáig benyújtották a letelepedett státusra szóló kérelmüket, de még nem kaptak értesítést az elbírálás
eredményéről.
Ha a kérvény benyújtása sikeres volt, erről mindenki hivatalos igazolást kapott, és az elbírálásig eltelő időszakban ez az igazolás is maradéktalanul
garantálja a megszerzett jogosultságokat.
A belügyminisztérium adatai szerint hozzávetőleg
400 ezer letelepedési kérelem vár még elbírálásra.
Azoknak az EU-állampolgároknak, akik mindenben megfelelnek a nagy-britanniai letelepedett státusra jogosító feltételeknek, de lekésték a szerda
éjféli határidőt, ezután is van lehetőségük a kérvényezésre, de méltányolható indokokkal kell megma-

gyarázniuk, hogy miért a határidő után jelentkeztek,
és a brit hatóságok minden ilyen esetben egyéni elbírálás alapján döntenek.
A tavaly december 31. előtt Nagy-Britanniában letelepedett EU-állampolgárok külföldön élő közeli
hozzátartozói bármikor kérvényezhetik, hogy csatlakozhassanak Nagy-Britanniában élő családtagjaikhoz.
Az ennek kérelmezési módjáról szóló részletes útmutatót a brit kormány csütörtökön tette közzé a
https://www.gov.uk/guidance/apply-for-a-permit-tojoin-your-eu-or-eea-family-member-in-theuk?utm_medium=email&utm_campaign=govuk-not
ifications&utm_source=10bed6ce-1121-45c4-baa4a5bdc54e6a97&utm_content=immediately#eu-settlement-scheme-family-permit-join-an-eu-eea-or-swi
ss-citizen címen felkereshető online felületen.
A feltételek közé tartozik, hogy a hozzátartozói
jogviszonynak 2020. december 31-ig létre kellett
jönnie.
Az idei év első napjától az Európai Unióból és az
unión kívüli országokból újonnan érkezőkre már más
bevándorlási szabályozás érvényes, amely főleg a
szakképzettség és az angolnyelv-tudás alapján pontozásos kritériumrendszert alkalmaz a letelepedési
kérelmek elbírálásához, függetlenül attól, hogy a kérelmező az EU-ból vagy máshonnan érkezett.
Az új szabályozás szerint ugyanakkor könnyített
eljárással juthatnak nagy-britanniai letelepedési és
munkavállalási engedélyhez a legrangosabb nemzetközi tudományos és művészeti elismerések – például
a Nobel-díj vagy az Oscar-díj – birtokosai.
A brit belügyminisztérium legutóbbi összesítése
szerint a 27 EU-tagország Nagy-Britanniában élő állampolgárai közül május 31-ig 5 605 800-an folyamodtak letelepedett státusért.
A lista élén a lengyelek és a románok állnak több
mint 975 ezer, illetve csaknem 920 ezer benyújtott
letelepedési folyamodvánnyal. A brit belügyminisztérium legutóbbi statisztikája szerint több mint 140
ezer magyar állampolgár nyújtott be letelepedési kérelmet a tárcához. (MTI)
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A fertőző világjárványok áttekintése (2.)

Dr. Ábrám Zoltán, dr. Ivácson Beáta

A kolera India északkeleti partvidékén évszázadok, talán évezredek óta őshonosnak
számított. Bár már a 18. századból vannak
adatok járványokról, azok egy évszázadon át
egyszer sem terjedtek túl India egyes vidékein. 1817-ben azonban a kór hirtelen és
addig nem tapasztalt mértékben kilépett az
addig megszokott keretekből. Európában az
1830-as évek első felében jelent meg, és sok
áldozattal járt. Ma már közismert, hogy a kolera a nagy folyadékveszteség pótlásával sikeresen gyógyítható, ugyanakkor a
vízhálózat gondos ellenőrzésével és tisztán
tartásával megelőzhető. Létezik oltóanyag is,
ami az elölt Vibrio cholerae baktériumot és
annak mesterséges úton előállított toxinját
tartalmazza. A baromfikolerát tanulmányozva
1879-ben Louis Pasteur kollégáival együtt
dolgozta ki a megelőző szeroterápia elvét.
Ugyancsak Pasteur nevéhez köthető az anthrax és a veszettség elleni oltóanyag kifejlesztése.
A diftéria rengeteg gyermek életét követelte, a 20. századig általában a megszületett
gyerekek fele élte meg a felnőttkort, amíg
számukra az oltást ki nem dolgozták. A betegségért felelős Corynebacterium diphtheriae baktérium felfedezése Ervin Klebs német
mikrobiológus nevéhez fűződik. A diftéria
halálos toxinjának, vagyis az élő szervezetben termelődő káros anyagának előállítása és
elemzése Pierre Paul Emile Roux és Alexandre Yersin francia mikrobiológusoknak, a
párizsi Pasteur Intézet munkatársainak köszönhető. A következő áttörés a betegség leküzdésében Emil Adolf von Behring német
bakteriológus munkájával következett be, aki
1890-ben felfedezte a diftéria antitoxinját.
Ezáltal megkezdődhetett a diftéria elleni védőoltás és a korábbinál hatékonyabb gyógyszer kidolgozása. A diftéria elleni oltóanyagot
Gaston Ramon francia biológus tökéletesítette 1924-ben. A védőoltás úgynevezett toxoid vakcina, a toxin módosított változatát
tartalmazza, ezért már nem képes megbetegíteni a szervezetet, viszont elég ahhoz, hogy
specifikus immunválasz alakuljon ki ellene.
Napjainkban a diftéria ellen többféle kombinált védőoltást is alkalmaznak, ilyen például
a diftéria-tetanusz oltóanyag (DT vakcina),
valamint a diftéria-tetanusz-pertussis vakcina
(DPT).
A szamárköhögést (pertussis) sajnos a
magas átoltottság ellenére sem sikerült legyőzni. A kezdetben alkalmazott teljes sejtes
vakcina védettséget adott, de gyakran jelentkeztek nemkívánatos mellékhatások. A ma
használt acelluláris oltóanyag típustól függően már csak 2-4 antigént tartalmaz. A mellékhatásprofil jelentősen javult, de rövid idő
után kiderült, hogy az oltóanyaggal kialakított védelem rohamos tempóban csökken.
Nem szünteti meg a hordozói állapotot, sem
a kórokozó ürítését, miközben az immunmemória kialakulása sokkal kevésbé jellemző az
így létrehozott védettségre.
A járványos gyermekbénulás endémiás fázisa az első ókori ábrázolásoktól a 19. századig tartott, az epidémiás fázis a 19. századtól
a 20. század közepéig, amikor dr. Jonas Salk
kifejlesztette a vakcinát. A poliovírus terjedésére adott társadalmi reakció hasonló volt,
mint amit a most terjedő koronavírusnál tapasztalhatunk: tömeges pánik alakult ki, a
fertőzötteket karanténolták, az utazást korlátozták, és a gyógyszergyártók szabályos versenybe kezdtek, hogy ki találja fel előbb a

vakcinát. Végül a poliovírusra kétféle védőoltást is fejlesztettek, 1955-ben és 1962-ben.
A klinikai tesztekben összesen több mint
másfél millió gyerek, több tízezer orvos és
nővér, valamint kétszázhúszezer önkéntes
vett részt. A vakcina úgy készült, hogy ázsiai
rézuszmajmok veseszövetében tenyésztettek
ki poliovírust, amelyet azután formaldehiddel
elöltek. A vakcina néhány gyártási tétele fertőzőképes vírussal szennyeződött, és pár hónappal később kétszázhatvan beteget
regisztráltak a nem megfelelően elkészített
oltóanyag-széria miatt. Ez újabb járványt
eredményezett, melyben négyezren megfertőződtek és ezerhétszázan lebénultak. Több
államban leállították az oltási programot,
majd a gyártási eljárás pontos betartásával újrakezdték. Albert Sabin némi késéssel, 1957re mindhárom bénulást okozó vírustípusból
sikeresen létrehozott egy legyengített, de élő
törzset. Az így kifejlesztett Sabin-csepp szájon át adható védekezés volt, ami a bélfalon
tartósan megakadályozta a vírus szaporodását. Egyes körökben azonban komoly ellenérzést váltott ki, hogy Salk módszerével
szemben végső soron a rettegett vírusból élő
törzseket juttatott a szervezetbe. Végül a
Sabin-cseppet 1960-tól engedélyezték az
Egyesült Államokban, és 1962-ben szabadalmat is kapott. Az Egészségügyi Világszervezet
regionális
bizottsága
2002-ben
hivatalosan elismerte Európa poliomentességét, és célul tűzte ki, hogy – a fekete himlő
után – globális védőoltási program segítségével a járványos gyermekbénulás is teljesen eltűnjön a Földről.
A kanyaróvírus az egyik legfertőzőbb kórokozók közé tartozik. Leggyakoribb szövődménye a középfül- és tüdőgyulladás. A vírus
agyvelőgyulladást is okozhat, melynek következtében életre szóló idegrendszeri károsodás és értelmi fogyatékosság maradhat
vissza. Az oltási program bevezetése előtt a
gyakran előforduló országos kanyarójárványok miatt a betegségből gyógyultakban
életre szóló védettség alakult ki. A természetes és a mesterséges védettség kialakulása így
összességében kiterjedt nyájimmunitást biztosított a lakosságnak. Az oltóanyag gyengített vírust tartalmaz, ami az esetek 95%-ában
elégséges védelmet ad. Az oltást követően
lázgörcsök, thrombocitopenia jelentkezhet,
az agyvelőgyulladás nagyon ritka, és vitatott,
hogy valóban oltási kanyaró okozta-e az ismert eseteket. Mivel az oltóanyag fertőzőképes vírusokat tartalmaz, fennáll az oltási
kanyaró veszélye. Különös tapasztalatokról
számoltak be az allergológusok is, akik úgy
tartják, hogy az oltásokra adott válasz nem
mindig természetes immunreakció.
A kiütéses tífuszt (typhus exanthematicus)
tábori láznak, 1914-től kezdve pedig lövészárokláznak nevezték. Mint minden járvány, a
tífuszt terjesztő baktérium is kedveli a nagy
tömegeket, a rossz higiénés viszonyokat. A
hadsereg, a háború valóságos melegágyává
vált a különböző járványos megbetegedéseknek. A tífusz a legrendszeresebben fellépő háborús járvány. A régi időben oly sok áldozatot
kívánt, hogy gyakoriságával, a betegség
hosszú tartamával és a nagy halálozási arányszámmal a hadviselést és annak kimenetelét
is lényegesen befolyásolta. A tífusz elleni első
oltóanyagot 1896-ban fejlesztette ki Almroth
Edward Wright, Richard Pfeiffer és Wilhelm
Kolle. A mellékhatások miatt azóta újabb változatokat alkalmaznak, a szájon át beadott,
élő oltóanyagot tartalmazó Ty21a-t, valamint
az injekció formájában beadott, ellenanyagot

tartalmazó készítményt, a Vi kapszuláris poliszacharid vakcinát. Érdekességképpen fontos megemlíteni, hogy 1918-ban, a
spanyolnátha megjelenésének évében több
mint 4,5 millió katonát oltottak be tífusz
ellen.
Az influenzavírus több hullámban sok millió ember halálát okozta az elmúlt évszázadok során, ami azzal is magyarázható, hogy
eltérő antigenitású vírustörzsek jelentkeztek.
Az azonos típusba tartozó, de eltérő antigénszerkezettel rendelkező influenzavírus-törzsek
felelősek
a
súlyos,
nagy
világjárványokért. Az első pandémia, amelyről viszonylag pontos leírás áll rendelkezésünkre, az 1500-as években pusztított. Az
1700-as évekből három esetben, az 1800-as
évekből két pontos leírás áll rendelkezésünkre influenza-világjárványokról. Az 1900as években négy pandémiáról tudunk: 1918:
„spanyolnátha”, 1957: „ázsiai influenza”,
1968: „hongkongi influenza”, illetve 1977:
„orosz influenza”.
A spanyolnátha-világjárvány hirtelen megjelenése és a magas halálozási arány példa
nélküli volt, az A típusú influenzavírus egyik
altípusa (H1N1) okozta. A járvány kitörésekor még javában dúlt az első világháború,
ahol az Egyesült Államok is hadviselő fél
volt, és az Atlanti-óceánon átküldött hadtestekkel együtt a vírus gyorsan eljutott Európába. Sem az antant, sem a központi
hatalmak nem engedhették meg, hogy az influenza által okozott veszteségeket feltárják
ellenfeleik előtt, ami viszont kedvezett a kórnak, ugyanis a vírus a lövészárkokban, a katonai táborokban, a hosszú küzdelemben
kimerült civil lakosság körében terjedt. 1918
novembere és 1919 februárja között addig
soha nem tapasztalt világjárványt okozott,
négy hónap alatt több mint 20 millió ember
halálát okozta. Jóval többen haltak meg a járványban, mint az egész I. világháború alatt.
A járvány egyik sajátosságának bizonyult,
hogy veszélyesebb volt a 65 éven aluliakra,
a halottak 99%-a ennél fiatalabb volt. Az
1930-as években jelent meg a védőoltás az
influenza ellen, amit 1955-ben tettek elérhetővé. Mégis, 1976 februárjában járvány tört
ki az Egyesült Államok egyik katonai bázisán, és mai áron számolva 500 millió dollárt
költöttek egy gyors oltási programra, amit
maga Gerald Ford akkori amerikai elnök rendelt el. 1997-ben sikerült elkülöníteni az influenzavírus genomjának töredékeit, 2005-ben
rekonstruálták a vírust.
2009 júniusában az Egészségügyi Világszervezet bejelentette, hogy a H1N1 új törzse
pandémiát okozott. Mivel az új vírus sertésekből eredt, sokáig sertésinfluenzának nevezték. A sertésinfluenza csaknem egy évig
feszültségben tartotta a világot. Oltási kampányt indítottak a várható pandémia megelőzésére, de, mint kiderült, az influenzavírus
viszonylag ártalmatlan törzse volt.
Az influenza elleni védőoltás elérhető,
minden évben tartalmaz két A és egy B törzset. Ezeket az Egészségügyi Világszervezet
határozza meg, az előző szezon megbetegedési adatait elemezve. Ebből azonban érthető
az is, hogy nem fog 100%-os védettséget
nyújtani. Az országban forgalomban lévő influenza elleni oltóanyagok kizárólag inaktivált
vírust vagy annak csupán egy meghatározott
részét tartalmazzák.
A koronavírust 1964-ben June Almeida
skót tudós ismerte fel. Az eleinte influenzavírusnak gondolt minta elektronmikroszkóp
alatt jellegzetes képet mutatott, egy napkoro-
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nára emlékeztette őt, ezért kollégáival koronavírusnak nevezték el, és később hivatalosan is ezt a nevet kapta a víruscsalád. A
koronavírusok lipidburokkal rendelkező,
egyszálú RNS-vírusok. Az embert hét ismert
fajuk tudja megfertőzni. Négy különböző
humán-koronavírus folyamatosan jelen van
az emberekben: HCoV-229E, HCoV-OC43,
HCoV-NL63, HCoV-HKU1. Ezek világszerte főleg gyerekeket és időseket fertőznek
meg, és megfázásos tüneteket, légzőszervi
megbetegedéseket okoznak. A további három
koronavírus közül a SARS-CoV okozta a
2003 áprilisában kitört járványt. A kínai Kuangtung tartományból kiinduló betegség légúti panaszokkal, súlyosabb esetben
tüdőgyulladással járt. A járvány során több
mint 8 ezren betegedtek meg, a halálozási
arányszám valamivel 10% alatt volt.
A MERS-CoV-t 2012-ben fedezték fel,
Szaúd-Arábiában bukkant fel először, ahol
2014 júniusáig 282 ember halálát okozta.
Azóta felbukkant a Közel-Kelet és Észak-Afrika több országában, valamint Európában és
az Egyesült Államokban is.
A SARS-CoV-2 2019 végén jelent meg a
kínai Vuhanban, zoonózisos fertőző vírus: az
eredetileg állatokat megfertőző vírus homológ rekombináció útján vált képessé, hogy az
emberre is átterjedjen. Két sejtfelszíni fehérje, az angiotenzin konvertáz 2 enzim
(ACE2) és a transzmembrán szerin proteáz 2
(TMPRSS2) együttes jelenléte esetén képes
bejutni a sejtbe. Meg kell említeni a sejtbe
való bejutást segítő, más vírusok esetében
már bizonyított folyamatot, amit ellenanyagfüggő fertőződésfokozódásnak (antibody dependent enhancement, ADE) hívnak. Ennek
során a virionok felületére nem neutralizáló
jellegű IgG-ellenanyagok kötődnek, amelyek
az immunrendszer sejtjeinek felszínén lévő
Fc-receptorokhoz kötődve megkönnyítik és
fokozzák a vírus sejtbe jutását. Ami a vírusfertőzést követő immunológiai folyamatokat
illeti, a SARS-CoV-2 által fertőzött sejt citoplazmájában kiszabadul a vírusból az RNSgenom, ami teret enged a vírus
replikációjának. A sejtből aktív transzport
révén kikerülő virális antigénpeptideket antigén-prezentáló sejtek (APC) prezentálják a Tlimfocitáknak. Mindez aktiválja a sejtes és
humorális immunválaszokat is. A fertőzést
követően a legtöbb beteg tünetmentes marad,
vagy enyhe tünetek lépnek fel. A fertőzöttek
10-20%-ánál azonban, döntően időseknél és
a társbetegségekben is szenvedőknél, súlyos
állapot, gyorsan kifejlődő légzési elégtelenség vagy bakteriális felülfertőződés következtében szeptikus sokk alakul ki, amely
magas halálozással jár. De hát mindez már
egy időszerű külön történet, amely az adott
keretnél részletesebb áttekintést igényel.
A történelem során sok járványos betegséget sikerült legyőzni. A tudomány fejlődésének köszönhetően sikerült eradikálni a fekete
himlőt, és háttérbe szorítani sok olyan patogén-tényezőt, ami emberek millióinak életét
követelte. A több mint kétszáz éve alkalmazott vakcina a fertőző betegségek népességi
szintű és egyéni megelőzésének a leghatékonyabb módszere. A védőoltás a lehető legeredményesebb módszer arra nézve, hogy az
újabb koronavírus-fertőzéseket megelőzzük,
másrészt pedig a súlyos lefolyást mérsékeljük. Hogy mihamarabb maszk nélkül védetten és biztonságban élhessünk. Még akkor is,
ha a következtetések levonása során egyre inkább körvonalazódik előttünk egy változásra
szoruló világrendre való berendezkedés szükségszerűsége, hasznossága.
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A természet kalendáriuma (CDLXIX.)

Kiss Székely Zoltán

Ó, édes napsütés! felém ragyogva fordul
A sok-sok bús dolog s a sok bús szürke hely,
Megannyi drága serleg, színültig telt kehely,
Melyből a habzó, dús fény részeg bőséggel csordul –
És részegít a látás, szeszéllyel kitalált
Eszmék tánca agyamban bódult karnevált rendez,
És csak iszom a fényt... szomjas, szegény szememhez
Emelem az ömlő fény egyetlen italát...

Ó, édes napsütés! A 99 évvel ezelőtt, 1912-ben írt Tóth
Árpád-verssel indulok július kies tájaira. Ha kedved tartja,
jer velem, kedves Olvasóm!
A hónapot Kr. e. 44-ben Marcus Antonius hízelgő javaslatára nevezték el júliusnak Julius Caesarról, aki e hónap 12.
napján született – írja Jankovics Marcell Jelkép-kalendáriumában.
Júliusra esett akkor is, ott is a mezőgazdasági munkák dandárja. De ünnep is akadt. 7-én volt a Nonae Caprotinae, a
rabszolganők ünnepe. Ezen a napon az asszonyok Iuno
Caprotina tiszteletére áldoztak egy vadfügefa, „kecskefügefa” (caprificus) alatt. A fügefa tejszerű nedvét mutatták be
áldozatul Junónak mint kecske-, illetve fügefaistennőnek.
Mind a kecskét (capra), mind a fügét (ficus) termékenységjelképnek tekintették a rómaiak, az orgiasztikus szerelem
szimbólumai voltak. A kecskeistennő papnői eredetileg Bacchus férfifaló szolgálói, a bacchánsnők módjára viselkedtek.
A monda szerint, amikor Róma szomszédjai összefogtak a
város ellen, a római rabszolganők honleányi buzgalomból
magukra öltötték úrnőik ruháit, és az ellenség táborába vonultak lelkes fogadtatásul, s nagy mulatozást csaptak velük.
Amikor sikerült leitatni őket, vezetőjük, Tutela felmászott
egy kecskefügefára, és jelt adott a közelben rejtőzködő római
férfiaknak, akik az alvó ellenségen fényes győzelmet arattak.
Az ókori magaskultúrák anyaistennőinek – idézem újólag
Jankovics Marcellt – egyik növényi alakja a tejet adó fügefélék valamelyike volt. Indiában az asvattha- és a banjanfát
(Ficus religiosa, F. indica) ma is szentnek tartják, Egyiptomban Nut, Hathor vagy Ízisz szederfüge (F. sycomorus) képében szoptatta fáraó-gyermekét, a kisázsiai Adónisz anyja
Szmürna, a szmürnafügefa volt. Rómában a fügét „Rumina
fügefája” néven tisztelték. Rumina (Emlő) Junónak mint a
szoptató anyák és a dajkák védő istenasszonyának volt a
neve, s az ő fája alatt szoptatta a mítosz szerint Romulust és
Remust farkasdajkájuk.
A Ficus ruminalis kapcsolata az ikerkultusszal, világfaként
való felfogása összefügg a mitikus „szoptatás”-motívummal:
a Tejút átöleli az égre kerülő Ikreket is.
Amikor a Nap a Rák csillagképben jár, az éjszakában az
állatövi csillagképek közül az átellenben lévő Bak uralkodik.
Az ókorban július elején, miután a Nap elhagyja a napfordulót, ismét látható lett a Tejúton ragyogó, kecske után elnevezett Capella csillagkép.
A füge virágzása júliusig tart, s ilyenkor termi első gyümölcsét. Az egyre jobban felmelegedő nyarakban a Kárpátmedencében is egyre gyakrabban tapasztalhatjuk a fügeérés
idejének előresietését.
Süt a szép Nap, szép virágot
nyit a boldog július,
most születnek a villámok,
ott, ahol az ég borús.
Kicsi méhek, ti a füvek
halkan zörgő fiai,

legyetek a nyárhoz hűek,
ajtajához hajlani!...

Gulyás Pál így becézgeti A méhekhez szóló versében a
beporzást végző rovarok legilletékesebbjeit.
Csokonai Vitéz Mihály Déli aggodalomjának természeti
képei is a mára egyre ritkuló beporzókat dicsérik:
Felhágott már a nap a dél hév pontjára,
Egyenessen omlik lefelé súgára.
Küszködik a bágyadt levegőég s hevűl;
Felfortyant az egész természet merevűl.
A lankadt arató ledűl izzadt fővel,
Hogy majd dolgát kezdje megújúlt erővel.
Az útazó, ki már csak alig lehellett,
Óltja szomját a hűs forrás vize mellett,
A barmok terepély bikkfák alá mennek,
A híves árnyékban kérődzve pihennek.
A madarkák csüngnek a setét lombokról;
Leszáradt a nóta eltikkadt torkokról.
Csupán csak a munkás méhecskék zsibongnak,
Széjjel az illatos rétek között dongnak.

– majd így folytatja:

Csupán csak az apró bokrocskák tövében
Zeng a zörgő prücsök a nap ellenében.
A rezzent gyíkocska a gaz között csereg,
Megáll, liheg, száraz torokkal sziszereg.
Sok száz szöcskő ugrál pattanó lábain
A hévtől elaszott fűszálak szárain.
Egyebek mind híves helyeken pihennek,
A dél forró heve elől félre mennek.
Alusznak magok is a híves szellők is:
Eltikkadtak a nap hevétől tán ők is.
Csak némely enyelgő Zefirek játszanak,
Melyek a levelek alól kiugranak,
Cicáznak kerengő szárnnyal a bokrokon,
Lassan elenyésznek a liliomokon.
Jertek ki, óh nyájas fuvallatok, jertek,
Kik az ambróziás rózsákban hevertek;
Szedjetek mennyei szagot kebletekbe,
S úgy szálljatok hozzám e setét berekbe (…)

Hólyagos cseresznyével búcsúzik a kora nyár

10000 fajtára növelte. Kidolgozta a szabályos időjárási észlelések rendszerét. Nevét ma egy, a Balkán-félszigeten honos
növénynemzetség viseli.
Ugyanezen a napon, 1874. július 1-jén halt meg a nagyszebeni Fuß Károly Adolf entomológus, evangélikus lelkész. 1837-ben tért haza külföldi tanulmányai után. 1846-tól
a Bruckenthal Könyvtárban dolgozott. Néhány barátjával
1849-ben megalapította a Siebenbürger Verein für Naturwissenschaften nagyszebeni tudományos társulatot, amelynek több éven át titkára, majd elnöke volt. Különösen Erdély
rovarfajainak összegyűjtésével foglalkozott, számos utazást
tett Erdély különböző részeiben. Munkássága eredményeként
a bécsi zoológiai és botanikai, a stettini entomológiai, a regensburgi zoológiai s a hallei természettudományi társulatok
Július 1. a globális túlfogyasztás napja. E naptól kezdve tagjaik közé választották. 1850-től a szász erdélyi honismeraz év hátralevő részében az emberiség, felélve az adott év tető társulatnak volt választmányi tagja.
Zivatarok hónapja, bürökszagú viharok a kánikulában.
feltételezett biomassza-termelését, hozomra fogyaszt. Fogyaszt és szennyez. Amikor 2006-ban Andrew Simms közFélelmes ez a növényi halál-szag,
gazdász és társai kidolgozták a globális ökológiai lábnyom
fogalmát, a „túllövés” még októberre esett. 2018-ban augusztus 1. volt ez a nap, az idén július első napja az. Ilyen szintű – kezdi apjának, Áprily Lajosnak ajánlott Viharvirág című
túlfogyasztás mellett idén körülbelül 1,7 földnyi erőforrásra versét Jékely Zoltán –
lenne szüksége az emberiségnek. Ma már az ökológusok nem
szaga a rejtelmes bürökvirágnak,
fenntartható fejlődésről, de fenntarthatóságról beszélnek. A
melyet messze a jégeső levert
végtelenségig nem lehet kizsákmányolni az élet bolygóját, a
s a fergeteges szél idesepert.
Földet. Sajnos, ezt még ma sem látja be sem az állami vezeEz a virág, mint némely vad, merész nép,
tők jó része, sem a gazdasági élet korifeusai.
íme, holtában hirdeti a létét,
Július 1-jén, 189 éve, 1832-ben halt meg Pesten Haberle
a híre rémséget és bosszút foganva
Károly Konstantin Keresztély természetkutató, botanikus.
elszóródik minden távoli honba.
A német tudós, miután Közép-Európa számos helyén gyűjtött
Ez a szag ama rejtelmes elem,
növényt, rovart és ásványokat, a napóleoni háborúk elől memelynek varázsától gyermekkoromban
nekülve, végül Pesten telepedett le. 1815-ben a Magyar
– lett légyen a vihar bármily goromba –
Nemzeti Múzeum Természeti Osztályának őre, 1817-től a
fenségessé vált minden félelem.
Magyar Királyi Egyetemen a botanika rendes tanára, 1818Volt úgy, hogy akarva s nem is akarva,
tól a Füvészkert igazgatója volt. A botanikus kert állományát
ki kellett állanom a zivatarba,
talán hogy edződjék bennem a lélek,
talán hogy azután majd még vadabban,
még istenibben érezzem, hogy élek.
Most a fekete fellegek rohannak.
– vált váteszszavúvá az 1942-ben írt vers –
Aki a mezőn kintszorult, jaj annak.
Világ hátán veszett szél dühe csapdos,
villám-sárkány eget-földet harapdos,
és én magam-próbáló szörnyű kedvvel
birkózom a villámos fergeteggel.
Ez a gyermekkori növény-halálszag
jöttét hirdeti mindenféle gyásznak.
Ó, ez a vihar, megöli a kertet,
ó, ez a vihar mindent elseperhet.

Mézontófű méhlegelőivel köszönt be a nyár

Július 8. 1996-ban napon a hágai Nemzetközi Bíróság lényegében betiltotta – a vegyi és biológiai fegyverek után (!)
– az atomfegyvereket: „Az atomfegyverekkel való fenyegetés
vagy azok használata ellentétes a fegyveres konfliktusok esetén alkalmazható nemzetközi törvényekkel”. Az atomfegyverek betiltásának követelése szinte egyidős a létrehozásukkal.
Már 1950-ben a szocialista országok Béke Világtanácsa félmilliárd aláírással nyújtotta be kérelmét az ENSZ-nek. De
amikor a Szovjetunió is atomhatalom lett, ez érdekes módon
feledésbe merült. Japán békeszervezetek 1955-ben 32 millió
aláírást gyűjtöttek. Mindhiába… De vajon egy emberek által
kialakított jogszabály elég erős gát-e a gyarló emberiségnek?
Aligha.
Reménykedjünk.
Maradok kiváló tisztelettel
Kelt 2021-ben, 172 évvel Gábor Áron halála után
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Egy 15. századból származó épület története

A végnapjait élő kastély

15

Az erdélyi Abafáját 1332-ben említik először Abafaya néven. Eredetileg valószínűleg a Beng határrészben feküdt, és egy török kori pusztítás után települt
át mai helyére. A település neve egy, a középkor során keresztnévvé alakult
ősi, ótörök eredetű magyar nemzetség- és családnévből, az apa szót jelentő
Aba névből és az erdőt jelentő, eredetileg faya szó összetételéből eredt. Így
a település eredeti neve apa erdeje, vagy az Aba család, nemzetség erdeje lehetett.

Nagy-Bodó Tibor

(Folytatás múlt pénteki lapszámunkból –
befejező rész)

Emlékeztető

Az abafájai Huszár család kastélya építésének éve ismeretlen. Abafáján a leírások
szerint a 15. században már állt egy kastély,
melyet a 19. században alakítottak át. Ennek
ellenére egy 18. században készített katonai
felmérésen nincs egyértelmű nyoma kastélyvagy kúriaszerű épületnek a településen. A
Huszár-kastély jelenlegi formáját, mely az átmeneti klasszicizáló stílus jegyeit mutatja,
valószínűleg a 19. században nyerte el. Építési idejét említő írott emlékekkel nem rendelkezünk.

A falu egykori birtokosai

A 14. században írásos forrásokban említett település még az oszmán dúlás előtt az
egyik határrészben lehetett, és az oszmán
dúlás után újraépített falu alakult ki a ma ismert helyén. A 16. században Tompa Mihály,
majd Abafáji Gyulai Pál birtokolta. Abafáji
Gyulai Pál Páduában, Bolognában tanult, és
igen nagy műveltségű humanistaként Báthori
István erdélyi fejedelem, lengyel király bizalmas embere, alkancellára, fejedelmi titkára,
majd tanácsosa volt, aki követte Báthorit
Lengyelországba.

Huszár Péter élete példázza a három
darabra hullt királyi Magyarország
nemességének problémáit

A falut a dunántúli származású, Veszprémben és Pápán szolgált, és végül Pápán főkapitányként tevékenykedő Brenhidai Huszár
Péter kapta birtokul. Huszár Péter egész élete,
harcai és kivált halála jól példázza a két, a
Habsburg és az Oszmán Birodalom közé szorult, és a három darabra hullt királyi Magyarország nemességének összes problémáját.
Sorsa rámutat azokra a napjainkig fennmaradó, a lélek legmélyéig ható szakadékokra,
amelyek az oszmán birodalmi haderő támadásai nyomán széthullott, központi irányítás
nélkül maradt magyar politikai és katonai
elitben kialakultak.

Huszár Péter
Erdélybe helyezi át székhelyét

Huszár Péter kiemelkedő katonai sikereket
ért el veszprémi és pápai katonaként. Párbajhős volt, és nem érdemtelenül lett pápai főkapitány.
Győr oszmán ostromakor súlyos sebben
feküdt, és ekkor helyettese feladta az oszmán
hadaknak Pápa várát, illetve ugyanebben az
időben Győr vára is megadta magát az oszmán hadaknak.
Ennek nyomán, mint megannyi dunántúli
végeken hatalmas katonai sikereket elért ma-

A régi...

gyar érzelmű és oszmánellenes katonatiszt, ő
is Erdélybe helyezte át székhelyét, és 1594ben Báthori Zsigmond erdélyi fejedelem szolgálatába lépett, majd 1601-ben a kolozsvári
országgyűlésen a lemondatott és elűzött
Báthori Zsigmond visszahívása ellen szavazott.
A fejedelemhez hű erdélyi országgyűlés
ezért Habsburg-pártinak nevezte, és Déva várába tömlöcbe vetette, ahonnan Basta csá- Amit a kastélyról még tudni kell
szári hadvezér szabadította ki, majd lugosi és
Az államosítás után a kastély valamennyi
karánsebesi bánná nevezte ki, és Lugos várá- épületében kisegítő iskola működött, ahol künak kapitányává tette.
lönböző mesterségek elsajátítására tanították
a gyermekeket.
Székely Mózes erdélyi fejedelem
A célnak megfelelően alakították át az épükatonái között harcol Huszár Péter
leteket, tantermeket, tanműhelyeket, hálószoIstván fia is
bákat és ebédlőtermet hoztak létre.
A kor összes problémáját jól jellemzi, hogy
Közvetlenül a II. világháború után a kasmíg Huszár Péter Habsburg-pártisága miatt tély baluszteres szárnyát lebontották, melyDéva várában raboskodott, addig a bécsi nek következtében egyik karakteres vonását
udvar ugyanebben az időben a Habsburg-ellenessége miatt megfosztotta Huszár Pétert vesztette el az épület.
Fekete Albert kutatásából tudtuk meg,
dunántúli birtokaitól.
1603-ban a császáriak ellen felkelő, az osz- hogy az államosítás után 1948-ban a kastély
mánok által támogatott Székely Mózes erdé- valamennyi épületét „közszolgálati célra”
lyi fejedelem elfoglalja a várat. Jellemző, vették igénybe.
1957-től állami gazdaság és irodahelyiséhogy Székely Mózes erdélyi fejedelem katonái között ott harcolt ekkor Huszár Péter fia, gek kapnak helyet az épületben, majd – mint
már említettük –, kisegítő iskola kezdi meg a
István is.
A vár megadta magát, és a kor egyik leg- működését a falak között.
1989 óta a gyermekeket a kastély épületéhíresebb bajvívóját, a belső várba bezárkózó
törökverő Huszár Pétert az erdélyi hadakkal ből a kastélykertben felhúzott bentlakásos
kollégiumba költöztették. A kastély helyiséakkor szövetséges tatárok elragadták.
A tatárok az akkori hadi szokásaiknak geit sokáig raktárként használták.
megfelelően Huszár Pétert megölték, a véré- A település középkori temploma
ből ittak, fejét pedig elküldték a szultánnak, és az 1419-ből származó okirat tanúsága
a fejbőrét pedig kitömték, és hadijelvényként
Az abafájai római katolikus plébánia papja
őrizték.
1332-ben fizette a pápai tizedet.
A Huszár család
Amint azt már többször is említettük, a beés Erdély története teljesen összeforr jegyzés szerint a falu neve Abafaya formában
Magát Abafája községet a Huszár család bir- szerepelt. Írott források szerint: „Cristianus
tokolta továbbra is, a család alakította ki a te- de Abafaya solvit X. Banales antiquos”.
Egy 1419-es okirat szerint a templom és a
lepülés kiemelkedő jelentőségű, később az idő
falu a kolozsmonostori bencés apátság birvasfoga által igencsak kikezdett kastélyt is.
A Huszár család kiemelkedő tagja volt Hu- toka volt. Egy 1435-ös keltezésű okirat emszár Mátyás is, I. Rákóczi György erdélyi fe- lítést tesz a Maros melletti kolostorról,
jedelem
főispánja,
udvarszékhelyi Boldog Mária néven.
Az 1790-es feljegyzés szerint Abafáján
főkapitány.
Huszár Mátyás lányának unokája, Huszár egy bencés apátság is volt, amelynek alapfalMátyás dédunokája volt a Rákóczi Ferenc fe- maradványai a 18. században még láthatók
jedelemmel Törökországban bujdosó, Zágon- voltak.
ban született és Rodostóban elhunyt Mikes A templom az Árpád-kori, a román
Kelemen, a magyar széppróza megteremtője, és gótikus építészeti stílus átmeneti
a rokokó irodalmi stílus magyarországi korszakának emléke
zászlóvivője.
A templom alaprajzát tekintve Árpád-kori,
A Huszár család és Erdély története teljesen összeforrt az elmúlt évszázadok során, a a román és gótikus építészeti stílus átmeneti
család főispánokat, vezető arisztokratákat, korszakának emléke. A 13-14. században
politikusokat, művészeket adott Erdélynek és épült, mai hosszát későbbi hozzáépítésekkel
a magyarságnak. A család egyik utolsó férfi nyerte el.
A hajó két szoba nagyságú volt, amelyhez
tagja volt az 1957-ben a romániai kommufélköríves
diadalívvel kapcsolták a szintén
nista állam kirakatperében elítélt, 1958-ban
félköríves záródású szentélyt, amelynek keTemesváron kivégzett báró Huszár József.

... és a mostani kastélyépület

Fotó: Nagy-Bodó Tibor

rületét egy lapos keresztboltozatos – úgynevezett csehsüveges – szakasszal növelték
meg. Hasonló szentélyű templom látható a
közeli Marosfelfaluban is, ahol az Árpád-kori
kistemplom romokban hever.
Abafáján a régi vastag terméskő falat kétlépcsős támpillérekkel erősítették meg,
ugyanúgy az északi oldalon álló sekrestyét is.
A templom belsejében, a szentély északi
falában elhelyezett, kőből faragott szentségtartó fülke a gótika jegyeit tükrözi. A hajó keleti végében, a diadalívhez illesztve, két kis
mellékoltárt is állítottak.
A templomhajó északi oldalához kapcsoltak később egy bővített részt is, ahol egy
nagy mellékoltárt helyeztek el. A déli oldalon
a régi bejárati ajtót befalazták.

A bejárati ajtó a gótikára emlékeztet

A rendelkezésünkre bocsátott dokumentációból tudjuk meg, hogy a régi templomot
nyugati irányban bővítették, a torony építésével egy időben.
A hajórész tulajdonképpen az orgonakarzat
területével lett hosszabb, és arányosan illeszkedik a régi templomhoz.
A templomszélességgel közel azonos szélességű a torony, de a hajó méretéhez viszonyítva
túlzottan
nagy
alapterületű,
ugyanakkor magassága mérsékelt.
A háromszintes tornyot nyolcsíkú sisak
fedi. Az alsó szinten félköríves szabadnyílások helyezkednek el. A harmadik szint nyílásai mind a négy oldalon félköríves záródású
ikerablakok, amelyek fölé az egyik sarkára
állított, négyszögű nyílást is vágtak. A bejárati ajtó kőkeretes, egyenes záródású kiváltó
gerendával, ami a gótikára emlékeztet.
A reformáció után a templom az új hitre
tért hívek használatába került. A 17. században a Habsburg-uralom kezdeményezte és segítette rekatolizálását. Ez volt az a korszak,
amikor elkezdődött az egykori római katolikus templomok visszafoglalása.
1752-ben – a helybeli báró Huszár család
segítségével – az abafájai templom is újra a
római katolikusok tulajdonába került.
A szentély csúcsíves tabernákuluma sértetlenül maradt fenn, úgyszintén a főoltár ismeretlen mester által festett nagy képe. A
szentély falán egy ember nagyságú corpus, a
fakeresztre feszített Krisztus látható. Ez a feszület műértékű tárgy, hasonlókat a ferencesek állítottak fel templomaikban a 16-17.
században.

* A rendelkezésünkre bocsátott dokumentációért külön köszönet Keresztes Pál mérnöknek, prof. dr. Sümegi Pál tanszékvezető egyetemi tanárnak és Keresztes Géza műépítésznek,
valamint a régi és a mai képekért Demján László műemlékvédő építésznek.
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című pályázat nyertesei:
Józsa Sándor,
Marosvásárhely, 1848. út

Kali József,
Marosvásárhely, Építők sétány

A pályázati rejtvény megfejtése:

RAJCSÁNYI; ÚJHÁZY; VÁGÓ; BITNICZ; BAKER;
MITROVICS; ALBINONI
Kérjük a nyerteseket,
vegyék fel a kapcsolatot Borbély Ernővel
a 0742-828-647-es telefonszámon.

Megfejtések

a június 25-i számból:
Ikrek:

Dél csillaga
Skandi:

Hagyd el a dolgokat, mielőtt
még azok hagynak el téged.
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A két rejtvény azonos számú meghatározásait keverve közöljük. A megjelölt
négyzetekbe kerülő betűket folyamatosan összeolvasva Rejtő Jenő egyik művének
a címét kapjuk. Könnyítésül egy betűt előre beírtunk.

VÍZSZINTES: 1. Örökbe fogad – Tanácskozás, vita. 7. Kutrica – Skálahang. 8. Vízgőz
– Zúdul, ömlik. 9. Török tiszti rang volt – Páratlan kulacs! 11. Fekete István rókája –
Hordómérték. 12. Gyógycukorka – Lapokra váló szürke kőzet. 14. Ante meridiem – Téli
csapadék. 15. Északi síkság – Tollba mond. 18. Száraz kukoricaszár – Bűzös állat. 19.
Szemrevaló, tetszetős, argóban – Terepszínű. 22. E, e, …! – Svéd és osztrák autójel. 23.
Kompromisszum, egyezség – Fontos irat. 25. Distancia – Szépül páros betűi. 27. Élet –
Ománi, spanyol és máltai gépkocsijelzés. 28. Történés, kázus – Kenőanyag. 30. Keservesen sír – Sajtdarab! 31. Reváns, visszavágás – Déligyümölcs.
FÜGGŐLEGES: 1. Móló, kikötő – Bázis. 2. Megnagyobbodik, puffad – Jó szag. 3.
Fiatalos köszönés – Azonos betűk. 4. A világ … (A. Dumas) – Oktáv része! 5. Bevásárlóközpont – Pokróc. 6. Anekdota – Megbűnhődik. 10. Máshollét igazolása – Édesvízi
halféleség. 13. Ászokhordó nyílása – Nagyszülő kedvence. 16. Cerkófféle majom – Sportmez. 17. Szerves oldószer – Bizsu. 20. Hangsor – Férfi, argóban. 21. Keres – Ál, talmi.
24. Befejezett dolog – Harmadvágás a vívásban. 26. Takar, fed – Sebhely. 29. Igen,
németül – Állóvíz.
Koncz Erzsébet
1
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Marosvásárhely,

17

18. szám,

22

www.bookyard.ro

45
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A megjelölt sorokban, oszlopokban szereplő helyes megfejtéseket július 15-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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Győzelem tér

13

1

VÍZSZINTES: 1. Az idézet első része. 9. … tragédiája (Bessenyei műve). 10. Mohamed istene. 11. Műkedvelő. 16. Szükséges. 18. Francia rt. 19. Horvát város. 20. Vonalzó
(rég.). 21. Kamionjelzés. 22. Királyi ülőhely. 23. A szarka farka! 24. Határrag. 25.
Kicsinyítő képző. 26. Fél zsák! 27. Jordániai város. 30. Előleg, foglaló. 33. Angol tagadás.
35. Várpalota része. 37. Vasarely művészete. 38. Nagy méretű (nép.). 40. Numero (röv.).
41. Személynévmás. 43. Juhistálló. 45. Szélütés (nép.). 47. Szovjet vadászrepülőgép volt.
49. Ellen (görög). 50. Gyümölcskocsonya. 52. Nagyon gyorsan beszélő. 54. Szibériai
folyam. 55. Odera-parti lengyel város.
FÜGGŐLEGES: 1. Kettő tesz egyet. 2. Lángol. 3. A győzelem görög istennője. 4.
Géniusz. 5. Magyar megye és folyó. 6. Széken pihenő. 7. Elek! 8. Moldovai város. 11.
Az idézet befejezése. 12. Behajlított kézzel vesz. 13. Állami illeték. 14. A Nílus forrástava.
15. Felvigyázó. 17. Szövetség. 20. Munka (latin). 21. … a katona (Kaiser). 23. Széles
szájú edény folyadéknak. 25. Francia futballista (Raymond). 28. A szabadba. 29. Hatból
kettő! 31. Kiütés a ringben (angol röv.). 32. Királyi széken ül. 34. Nyíltartó. 36. Várkonyi
őrgróf (Tádé). 39. Iskola, az oda járók szerint. 42. Vizet ad. 44. Az Elba cseh neve. 46.
Páratlan tréfa! 47. Tesz. 48. Terepjárómárka. 51. Lyukas sor! 52. Durva megszólítás. 53.
Opus (röv.).
L.N.J.
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KOBAK KÖNYVESBOLT

CARMINA
BURANA

22

38

VÍZSZINTES: 1. A válasz második, befejező része. 9. Toscanai város. 10. Fasoros
sétány. 11. Feltett szándék. 16. Mezőgazdaságra vonatkozó. 18. Felvigyázó. 19. Madárbörtön. 20. Onnan. 21. Francia területmérték. 22. Füzet (rég). 23. Üresen reng! 24. Omszk
kisebbik folyója. 25. Ige lehet ilyen. 26. Tromf. 27. Felfelé hosszú. 29. Cseh helyeslés. 30.
Szolmizációs hang. 31. Páger … (magyar színész). 32. Hízelgő beszéd. 33. Személynévmás.
34. Állati fekhely. 36. Az első latin nyelvű bibliafordítás. 38. Szándékozik. 40. Helyező,
tevő. 42. Tíz jelentésű előtag. 44. Kor, korszak, öregedni (angol). 45. Nagyapa egyik
becézése. 47. A szemével érzékel. 48. A szájüreg gége felé eső része.
FÜGGŐLEGES: 1. Reg és …, Arany János verse. 2. Mutatószó. 3. Közeli (angol). 4.
Nagyban (francia). 5. Madárfegyver. 6. Földrengés sújtotta iráni város. 7. Elek! 8.
Toronyiránt (nép.). 11. Egy kérdés: Ki az igaz barát? A válasz első része. 12. Kórusnak
szánt ének. 13. Eladó és vevő vitája. 14. Becézett Mária. 15. Autonóm terület (röv.). 17.
Hamis. 20. Fogasra vagy ágra akaszt. 21. Űrmérték (hordóknak), kb. 54 liter. 23. … Educationis (Mária Terézia szabályzata, 1777). 25. Dél-amerikai indián birodalom volt. 27. A
mangán vegyjele. 28. Lászlóffy … (erdélyi író, költő). 29. Alfa és ómega. 31. Cremonai
hegedűkészítő. 32. Hím állat. 33. Vádat nem ismer be. 35. Algériai város. 37. Riga lakója.
39. Vívóeszköz. 41. Méhlakás. 43. Nagyon öreg, vén. 46. Arat! 47. A mélybe. 49. Osztrák
és spanyol gépkocsijel.
L.N.J.

A JÚNIUSI ÉVFORDULÓK (3.)
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Reuters Intézet:

Magyarország és az USA sereghajtó
a hírekbe vetett bizalom terén

Összefüggés a hírekbe
vetett bizalom és a sajtószabadság között
A nézők megérzik, ha
egy médium úgy viselkedik, mintha egyik vagy
másik oldalhoz húzna –
világítanak rá a kutatás
eredményei a Mérték
Médiaelemző Műhely
vezetője szerint. Polyák
Mózes Edith
Gábor összefüggést lát a
Az oxfordi egyetemen működő
hírekbe vetett bizalom és
intézmény már tizedik éve készít
a sajtószabadság színvojelentést, idén már 46 országban
nala között.
vizsgálták a média helyzetét. A híAz elemző azzal marekbe vetett bizalom szempontjágyarázza a hírek iránti biból Magyarország a régióban a
zalmat a skandináv
legutolsó helyen áll, Szlovákia
országokban, hogy ott a
mellett – mindössze 30 százalék
sajtószabadság magas
tartja megbízhatónak a híreket.
foka miatt a közönség is
Polyák Gábor, a Mérték Médiaelemző Műhely vezetője
Vitatott a közszolgálati média
úgy érzi, megbízhat a hírekben. Míg ahol a sajmegítélése
skandináv országok. A sereghajtók
A magyarországi kutatást a CEU között szerepel Magyarország mel- tószabadság színvonala romlik, a
társadalom egyre inkább kettészaDemokrácia Intézetének Média-, lett Franciaország és az USA is.
Adat- és Társadalomkutató Köz„Óriási különbségek vannak a kad.
„Ahol a sajtószabadság színvopontja végezte. Bognár Éva, a köz- médiatulajdonlás, a médiafinanszípont kutatója szerint nemzetközi rozás és a médiaszabályozás kérdé- nala romlik – és Magyarország ide
összehasonlításokban az intézmé- sében, és még folytathatnám. tartozik, de ide tartozott az Egyenyekbe vetett bizalom viszonylag Illetve abban – és ez egy nagyon sült Államok is az elmúlt években
alacsony szintű Magyarországon. nehezen mérhető és nehezen meg- –, és ahol a társadalom is egyre inA média pedig ehhez képest is egy változtatható dolog –, hogy hogyan kább kettészakad, e tekintetben
„rosszul teljesítő szféra”.
áll a politika a médiához. Úgy te- Magyarország egyáltalán nincs
A kutató szerint a bizalmatlan- kinti-e, mint ami a fő funkciója, egyedül, az Egyesült Államok is
ság fő okai között lehet, hogy a tár- hogy őt kiszolgálja, amikor éppen ezeknek az országoknak a példáját
sadalom megosztott, erősen vitatott hatalmon van, vagy pedig elfo- erősíti. Ezekben az országokban az
a közszolgálati média megítélése – gadja, hogy ez egy tőle függetlenül összbizalom a médiában szükségszerűen kisebb, mert mindig lesz a
médiának egy olyan fele, amit a
társadalom egyik fele nem hisz el,
nem vesz komolyan.”
A mély megosztottságból Polyák szerint nehéz a kilábalás.
„Eleve egy olyan helyzetből indultunk, ahol a hírek fogyasztása, a hírekbe vetett bizalom az alapvetően
az adott pártba vetett bizalommal
függ össze. És azt tapasztaljuk,
hogy egy ilyen megosztott társadalomban a pártok iránti választói elkötelezettség nem elsősorban
racionális, hanem érzelmi, hit
Bognár Éva, a CEU Demokrácia Intézete Média-, Adat- és Társadalomkutató Közponjának vezetője
és sem a politikai szereplők, sem a működő szféra” – fogalmazott alapú elköteleződés – ez meg kifejezetten nem tesz jót annak, hogy
társadalom nem tartja feltétlenül Bognár Éva.
az adott pártot támogató média
független szférának az újságírást. Fokozhatja a bizalmatlanságot,
üzeneteit kritikusan kezeljük” –
„Nincs egy olyan közös hírfor- ha a politikai szereplők politikai
tette hozzá. Polyák Gábor szerint
rás gyakorlatilag, amiről azt monugyanakkor pozitív fejlemény,
danánk, hogy na, ami onnan jön, az ellenségnek tekintik a sajtót
A kutató szerint még fokozhatja hogy dinamikus fejlődés tapasztaloké. És ez pláne egy ilyen világjára
hírek iránti bizalmatlanságot, ható a hírek iránti fizetőkészség
vány, egy ilyen egészségügyi krízis
amikor
a politikai szereplők politi- szempontjából. Magyarországon a
idején rettenetesen veszélyes.”
kai ellenségnek tekintik a sajtót, és megkérdezettek 14%-a mondta azt,
A bizalom Finnországban
adott esetben úgy is bánnak vele, hogy fizet az online hírekért, ami
a legnagyobb
„onnan kezdve, hogy fakenewsA hírek iránt a bizalom Finnor- ozzák a kritikus sajtót, odáig, hogy európai viszonylatban is nagy
szágban a legnagyobb 65 százalék- lejárató kampányokat indítanak új- szám.
Forrás: Euronews
kal, amit szorosan követnek a ságírók ellen”.
A koronavírus-járvány idején
világszerte nőtt az igény a
megbízható hírekre. A megosztottabb társadalmakban
azonban ez a körülmény tovább erősítette a bizalmi válságot – derült ki a Reuters
Intézet Digital News Report
2021 médiatrend-kutatásából.

Akár 410 millió ember lakóhelyét fenyegetheti a jövőben
a tengerszint emelkedése

A század végére akár 410 millió ember élhet kétméteres
tengerszint feletti magasságnál alacsonyabb területeken,
amelyeket veszélyeztet a vízszint emelkedése – állapította
meg egy új tanulmány.

A Nature Communications tudományos lap friss számában közölt
kutatás szerint a világon jelenleg
267 millióan élnek kétméteres tengerszint feletti magasság alatt. Holland kutatók a Lidar lézeres
távérzékelési módszerrel megmérték a parti területek magasságát, és
azt jósolják, hogy 2100-ra – egyméteres vízszintemelkedéssel számolva, népességnövekedés nélkül –
ez a szám 410 millióra emelkedhet.
Térképük azt mutatja, hogy a
legnagyobb kockázatú területek 62
százaléka a trópusokra esik, a legtöbb Indonéziában található. A jövőben tovább nőhet ez az arány, a
területek 72 százaléka lesz a trópusokon, 59 százalék a trópusi Ázsiában.
„Sok tudós hosszú távú forgató-

könyveket vizsgál, de a világ egyes
részein, leginkább a trópusokon
már zajlanak a nagy áradások, nemcsak Délkelet-Ázsiában, hanem
például a Niger deltájában is. A kutatások eddig nagyrészt a tengerszint emelkedésének forgatókönyveit határozták meg, a földfelszín magasságának adataira kevesebb figyelem jutott, mert az
emberek úgy érezték, ezzel nem nagyon tudnak mit kezdeni” – mondta
Aljosja Hooijer, a független holland
delfti Deltares vízkutató intézet vízforrás-szakértője, a tanulmány vezető szerzője.
A felszíni magasság pontos adatai nem állnak rendelkezésre a világ
sok tájáról. „Hollandia, az Egyesült
Királyság, az Egyesült Államok
partvidékeiről kitűnő adataink vannak, mert négyévente Lidarral felmérik
őket
felülről,
ez
Hollandiában például minden alkalommal több tízmillió euróba kerül.
A világ nagyobb részén erre nyilvánvalóan nincs pénz” – tette
hozzá.

Hibrid vaddisznók élnek
a fukusimai katasztrófa környékén

Donovan Anderson, a Fukusimai
Egyetem kutatója DNS-mintákból
állapította meg, hogy a lakatlan zónában a vaddisznók és a házisertések szaporodásából vaddisznóhibridek születtek. Az erőmű katasztrófája miatti sugárzás nem
okozott genetikai károsodást a vaddisznóknál, de az invazív házisertésfaj genetikai hatása kimutatható
– mondta el a kutató.
A 2011-ben bekövetkezett, földrengés és cunami okozta nukleáris
katasztrófa után Fukusima környékét, akárcsak annak idején Csernobil körzetét, kitelepítették – idézte
fel hírportálján a kutatásról beszámoló BBC.
A Proceedings B folyóiratban
publikált tanulmány Fukusima környékének katasztrófa utáni élővilágáról festett képet. A kutatók
DNS-vizsgálatokkal követték nyo-

mon, hogy mi történt a vadon élő
állatokkal a sugárszennyezett térségben, melynek települései hirtelen elnéptelenedtek.
A vaddisznók és az elszabadult
házisertések DNS-ének vizsgálata
arra az eredményre vezetett, hogy a
kutatók által biológiai inváziónak
nevezett jelenség a vaddisznók génjeiben is kimutatható. Az is kiderült,
hogy ezek a házisertésgének az
idők során fokozatosan „felhígultak”. Anderson szerint a házisertések nem tudtak életben maradni a
vadonban, de a robusztus vaddisznók jól érezték magukat az elhagyott településeken.
A kiürített terület volt a két faj
kereszteződésének kiindulópontja,
a hibrid sertések aztán vaddisznókkal szaporodnak tovább. Ahogy Kaneko Singo professzor, a Fukusimai
Egyetem Környezeti Radioaktivitás
Intézetének munkatársa fogalmazott: „Ezek az invazív gének eltűnnek, és a természetes helyzet kezd
visszaállni”.
Fukusima környékére 2018 óta
kezdenek visszatelepülni az emberek. Anderson szerint a vaddisznók számára valójában csak az
ember az igazi ellenfél.

kutatóközpontot, amelynek alaprajza megkettőzi az UNESCO Y-ját,
New Yorkban a Whitney Múzeumot, amelynek fő tömege kifelé
lépcsőzött fordított piramis, belső
tereit mozgatható falak tagolják. A
New Jersey-i Short Hills zsidó közösségének együttest tervezett zsinagógával, iskolával, közösségi
terekkel. A michigani Muskegonban az általa tervezett Szalézi Szent
Ferenc-templom falai befelé dőlnek, homlokzatát plasztikus kereszt
díszíti. Az ő műve a washingtoni
építésügyi minisztérium, s a francia
Alpokban a Flaine síközpont is.
Breuer Marcell 1981. július 1-jén
New Yorkban halt meg, 79 éves korában.
Hitvallása szerint „a tisztaság és
világosság az épület szerkezetének
és rendeltetésének őszinte és egyértelmű kifejezését jelenti”. Breuer a

funkcionális építészet nagy hatású
mestere volt, aki felhasználta az új
technológiák és anyagok lehetőségeit. A Time folyóirat a kor architektúráját meghatározó 13 tervező
(köztük Frank Lloyd Wright, Mies
van der Rohe, Le Corbusier, Alvar
Aalto) közé sorolta.
Az egyetlen világhírű magyar
építésznek Magyarországon nem áll
épülete: ugyan több felkérést is kapott, de ezekből végül semmi nem
lett. Munkássága elismeréseként
számos kitüntetést, díjat kapott,
1968-ban lett a Budapesti Műszaki
Egyetem díszdoktora. A napokban
mutatták be James Crump amerikai
filmrendező-művészettörténész
Breuer’s Bohemia című dokumentumfilmét, a filmhez tartozó, azonos
című, fotókkal illusztrált könyv
szeptemberben jelenik meg.

A fukusimai atomerőmű kakörzetében
tasztrófájának
lévő elhagyott településeken
a vaddisznók vették át az
uralmat. Egy genetikai kutatás szerint a vaddisznók a
környékbeli gazdaságokból
elszabadult házisertésekkel
keveredtek.

Breuer Marcell Lajos, a Bauhaus építésze 40 éve halt meg

Negyven éve, 1981. július
1-jén-én halt meg Breuer
Marcell Lajos (külföldön ismert nevén Marcel Breuer), a
Bauhaus-iskola tagja, a múlt
század egyik legnagyobb hatású modernista építésze, formatervezője. A Time folyóirat
értékelése alapján megkapta
a „Formaalkotó” címet, ezzel
bekerült a kor architektúráját
meghatározó 13 tervező
közé. Az MTVA Sajtóadatbankjának portréja:

1902. május 21-én született Pécsett. Az 1920-as, a zsidó származású hallgatók számát korlátozó
numerus clausus miatt nem jutott be
a Műegyetemre, így a bécsi Képzőművészeti Akadémián, majd Weimarban a Bauhaus építésziskola
alapítójánál, Walter Gropiusnál tanult, később maga is ott tanított. Az

elemes építés híve volt, ő tervezett
először beépített konyhát. A kerékpárkormány ötletéből 1925-ben alkotta krómozott acél csővázas
székét bőr vagy vászon háttámaszszal és ülőkével. A Vaszilij Kandinszkij orosz festő tiszteletére
Wassily névre keresztelt szék az új
tárgyiasság (Neue Sachlichkeit) jelképévé vált.
Breuer a Bauhausból való kiválása után rövid ideig, 1934-ben és
1935-ben Magyarországon is dolgozott, Fischer Józseffel és Molnár
Farkassal elnyerte a BNV-tervpályázat első díját. A mérnöki kamara
származása miatt nem vette fel, így
tervezési munkákat nem vállalhatott, végül a szakmai sovinizmus és
jobboldali nyomás miatt végleg
emigrált.
Egy ideig Angliában dolgozott,
majd 1937-től az Egyesült Álla-

mokban, a Harvardon tanított –
ezért van, hogy Breuert Európában
formatervezőként, Amerikában elsősorban tanárként és építészként
ismerik. Építészként a Bauhaus stílusjegyeit Új-Anglia favázas épületeivel ötvözte, ez egész Amerikában
hatott a családiház-építésre. Vízszintesen elnyúló nyaraló- és lakóházai a tájba illesztés és
térszervezés remekei, saját lincolni
háza a kőlábazat fölött óriási üvegverandájával tűnik ki. Családi házainak két részét összekötő elem fogja
össze: egyikben a nappali helyiségek, másikban a hálószobák vannak
– a ház utólag tetszés szerint bővíthető.
Ő tervezte egyebek között az
UNESCO párizsi, Y alaprajzú palotáját (az olasz Pier Luigi Nervivel
és a francia Bernard Zehrfuss-szal
közösen), a Cannes melletti IBM-
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Alapjogokért Központ:
az EU jövőjéről szóló párbeszédben eleve a föderalistáknak
„lejt a pálya”

Az Alapjogokért Központ szerint az Európai Unió jövőjéről
szóló párbeszéd kereteinek
kialakításában eleve a föderalisták, azaz az Egyesült Európai Államok támogatóinak
„lejt a pálya”.

Kovács István, a jogi elemző intézet stratégiai igazgatója csütörtökön budapesti sajtótájékoztatón
elmondta: az EU egyszerre több
fronton van válságban, és „maga
sem tudja eldönteni”, hogy gazdasági közösség akar lenni vagy politikai unió.
Az okokra kitérve beszélt a koronavírus-járvány miatti egészségügyi, az annak nyomán kibontakozó
gazdasági, illetve politikai, és az
eddig „szunnyadó, jelenleg ébredező” migrációs válságról. Ezért –
fogalmazott – „nem ördögtől való
gondolat az EU megújítása”.
Kovács István hangsúlyozta,
hogy az unió jövőjéről szóló párbeszédben az erős nemzetállamok közösségének támogatójaként az
Alapjogokért Központ is részt vesz,
a többi között szakmai anyagok készítésével, egyúttal utalt arra is:
szervezetük európai polgári vitacsoport felállítását is tervezi.
A stratégiai igazgató egyebek
mellett Orbán Viktor miniszterelnöknek az EU megújítása mikéntjét
tárgyaló hét téziséből is idézve azt

mondta, hogy az uniós intézményeket behálózza a Soros György által
finanszírozott, nyílt társadalmat
propagáló NGO-k hálózata, amelyek befolyása most „minden eddiginél erősebb”.
Szerint ezzel mindenképpen kezdeni kell valamit, majd a lehetséges
megoldások között említette a magyar kormányfő javaslatát, amely
egy új testületet hozna létre a tagállami alkotmánybíróságok bevonásával.
Kovács Attila uniós projektvezető szerint az unió jövőjéről szóló
vita tétje, hogy az EU a föderalizmus vagy az erős nemzetállamok
alkotta közösség irányába indul el.
Értékelése szerint a vita keretrendszerét is úgy alakították ki az uniós
intézményrendszerek, hogy „eleve
lejt a pálya” az Egyesült Európai
Államok hívei számára.
Úgy látja, hogy megálljt kell parancsolni az EB törekvéseinek,
ugyanis azok háttérbe szorítják a
tagállamokat, megbélyegzik a nemzeti érdekeikért kiálló államokat, és
„lopkodó hatáskörelvonást” hajtanak végre. A központ uniós projektvezetője kitért arra is, hogy az EU
jövőjéről szóló vita irányát nagymértékben meghatározhatja a szeptemberi németországi és a jövő
áprilisi franciaországi választások
eredménye. (MTI)

Lezárásokkal tartanak rendet
Hongkongban a Kínához való
visszakerülés évfordulóján

Lezárásokkal és szúrópróbaszerű ellenőrzésekkel igyekezett rendet tartani a
hongkongi rendőrség csütörtökön a különleges közigazgatási státusú város Kínához
történt visszatérésének 24.
évfordulóján – adta hírül internetes kiadásában a South
China Morning Post (SCMP)
című hongkongi lap.

A város központi látványosságának, valamint gyülekezési helyének
számító Viktória parkot helyi idő
szerint csütörtökön déltől kordonokkal zárták le. A hatóságok a lépést azzal indokolták, hogy az
interneten felhívások keringtek a július 1-jén korábban évente megrendezett felvonulás idei megtartására
is, annak ellenére, hogy a rendőrség
az idén, a koronavírus-járványra hivatkozva, nem adott engedélyt rá.
Egy spontán gyülekezést továbbá
amiatt is kockázatosnak ítéltek,
mert kedden két férfit vettek őrizetbe a városban robbanóanyagok
birtoklása miatt. A Viktória parkba
a lezárás ellenére belépőket akár 12
évig terjedő börtönbüntetéssel sújthatják. Hongkong más részein utakat zártak le, és a járókelőket
szúrópróbaszerűen ellenőrizték a
rendőrök.
Szerdán a rendőrök őrizetbe vették a Hongkongi Szövetség Kína
Hazafias Demokratikus Mozgalmainak Támogatására nevű szervezet
elnökhelyettesét, amiért másokat a
betiltott július elsejei felvonuláson
történő részvételre buzdított. Chow
Hang-tungot már június elején is

őrizetbe vették hasonló indokkal.
Akkor azzal a gyanúval állították
elő, hogy népszerűsíti az 1989-es
Tienanmen téri események évfordulója alkalmából évente megrendezett, gyertyafényes megemlékezést,
amelyet a hongkongi hatóságok az
idén sem engedélyeztek, szintén a
járványra hivatkozva.
A hongkongi rendőrség közölte:
mintegy 10 ezer rendőrt delegáltak
városszerte a rend fenntartására
csütörtökön.
John Lee hongkongi kancelláriaminiszter az 1997-es átadás évfordulója alkalmából szervezett
hivatalos ünnepségen hangsúlyozta:
a hongkongi hatóságok elkötelezettek a nemzetbiztonság védelme
mellett. Hozzátette: biztosak abban,
hogy Peking támogatásával „Hongkong új magaslatokra juthat fel”.
Az utóbbi években több ország –
köztük az Egyesült Államok – is
aggodalmát fejezte ki a hongkongi
szabadságjogok helyzete miatt. A
többi közt aggályosnak tartják a pekingi központi kormányzat által
Hongkongra szabottan kidolgozott,
majd tavaly június 30-án bevezetett
nemzetbiztonsági törvényt, valamint a hongkongi választási rendszer átalakítását. A lépések a bírálók
szerint súlyosan csorbítják a hongkongi szabadságjogokat, márpedig
Kína az „egy ország, két rendszer”
elve alapján nagy fokú autonómiát
ígért Hongkongnak a korábban brit
gyarmati uralom alatt álló város
anyaországhoz történt 1997-es viszszakerülését követő ötven évre.
(MTI)
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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, 0745-358-548-as telefonszámokon.
A szervezőbizottság

Szováta Város Polgármesteri Hivatala
hirdeti:

A 286/2011-es számú módosított és utólagosan kiegészített kormányhatározat alkalmazási keretszabályzatának 7. számú cikkelye első bekezdésében előírt, a meghatározott, valamint a meghatározatlan időtartamra
meghirdetett szerződéses állások esetében érvényes általános feltételeket teljesítő jelentkezőknek Szováta
Város Polgármesteri Hivatala (adószám: 4436895) tudomására hozza, hogy versenyvizsgával felvesz
• egy 1A besorolású tisztviselőt (referens) a stratégiákkal, finanszírozási programokkal és turizmussal
foglalkozó részlegre;
• egy III. besorolású szakképzett munkást az utcakarbantartó részlegre
A beiratkozási dossziét a Szovátai Polgármesteri Hivatal Fő út 155. szám alatti székhelyén, a 4-es irodában
kell benyújtani a hirdetésnek Románia Hivatalos Közlönye III. részében való megjelenését követő 10 munkanapon belül, az alábbi dokumentumokkal:
– Az intézmény vezetőjének címzett, a részvételi szándékot tartalmazó kérvény
– A személyi igazolvány másolata
– A tanulmányokat és a szakosodást igazoló iratok másolata
– Munkakönyv vagy esetenként a szolgálati időt és/vagy a szakmai gyakorlatot bizonyító igazolások másolatai
– Erkölcsi bizonyítvány
– A családorvos által kibocsátott, a megfelelő egészségi állapotot alátámasztó orvosi igazolás
– A születési bizonyítvány és – esetenként – a házasságlevél másolata
– Esetenként a katonakönyv másolata
– Önéletrajz.
A versenyvizsgán való részvételhez a jelölteknek teljesíteniük kell a 2011. évi 286 sz. kormányhatározat
3. cikkelyének előírásait.
A versenyvizsgán való részvétel és a megüresedett állások elfoglalásának sajátos feltételei:
• az 1A besorolású referensi állásra a stratégiákkal, finanszírozási programokkal és turizmussal foglalkozó
osztályra:
– középfokú végzettség érettségi diplomával
– legalább 20 év szolgálati idő
• a III. besorolású szakképzett munkás állásra az útkarbantartó részlegre:
– legalább 15 év szolgálati idő
– általános iskolai tanulmányok.
– B, C, E kategóriájú hajtási jogosítvány
A versenyvizsga három szakaszból áll:
1) A dossziék kiválasztása, a beiratkozási határidőt követő maximum 2 munkanapon belül
2) Írásbeli vizsga július 26-án 11 órától a Szovátai Polgármesteri Hivatal székhelyén
3) Interjú július 27-én 10 órától a polgármesteri hivatal székhelyén
A versenyvizsga eredményét az intézmény hirdetőtábláján függesztik ki az interjút követő 3 munkanapon
belül.
A versenyvizsgához szükséges könyvészet jegyzékét az intézmény székhelyén függesztik ki.
Bővebb felvilágosítás a 0265/570-218 (127-es mellék) telefonszámon.
Fülöp László Zsolt polgármester

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, ROLETTÁK, GARÁZSKAPUK, ÁTLÁTSZÓPONYVABEÉPÍTÉS és egyéb árnyékolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy választékban. Tel. 0745379-638. (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. 0748-580-389. (p.-I)

MAROSVÁSÁRHELYI CÉG HOLLANDIAI MUNKAPONTRA alkalmaz ASZTALOSOKAT, ÁCSOKAT. Amit ajánlunk: 15 eurós órabér. Tel. 0762-986-532. (22703-I)
BÚTOR rendelésre. Tel. 0770-383-959. (12233-I)

A MAROSSZENTGYÖRGYI GASTROMETAL MAGÁNCÉG LEMEZHAJLÍTÓ-GÉPKEZELŐ
SZAKEMBEREKET alkalmaz betanítással. Érdeklődni a 0728-328-881-es telefonszámon, az önéletrajzokat a jobs@gastrometal.ro e-mail-címre várják. (65759)

A KOVÁCS PÉKSÉG BŐVÍTI CSAPATÁT. Marosszentgyörgyre, az új bemutatóüzletünkbe, ami egyben
kávézó is, személyzetet alkalmazunk. Ha Ön kedves, ápolt és lelkiismeretes, akkor a csapatunkban a helye.
Részletekért hívja az alábbi telefonszámok egyikét: 0770-595-255, 0733-052-106. (65758)
KFT. RAKTÁRI MUNKÁST alkalmaz. Tel. 0721-458-860. (65744-I)

A VETA KFT. alkalmaz fröccsöntő gépre SZAKKÉPZETLEN MUNKÁSOKAT. Tel. 0788-481-753.
(22707-I)

BÚTORGYÁRTÓ NYÁRÁDTŐI CÉG alkalmaz ASZTALOSOKAT és KAZÁNFŰTŐT. Felvilágosítás
a 0745-669-910-es telefonszámon. (sz.-I)
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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. (65548-I)

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

ADÁSVÉTEL

VESZEK régi festményeket, képkereteket, paraszttárgyakat, antik bútorokat stb. Tel. 0731-309-733. (12262-I)
ELADÓ Jedden 14 ár beépíthető terület. Tel. 0742-260-509. (11922-I)
RABLAPROGRAMBA illő autót vásárolnék. Az elszállítását és forgalomból való törlését vállalom. Tel.
0748-882-828. (12172-I)
VÁSÁROLUNK
bakelitlemezeket.
(12194)

új
Tel.

és
használt
0740-280-126.

OLCSÓN eladó keveset használt női
Pegas bicikli. Tel. 0743-054-688. (12321)
ELADÓK: porszívó, laptop, Goldstar
színes tévé, 2 darab fotel, kicsi asztal,
hatszemélyes evőeszközkészlet. Tel.
0365/433-428. (12327-I)
ELADÓ garázs a Săvineşti negyedben.
Tel. 0720-541-470. (12333)
SÜRGŐSEN eladó villanybojler. Érdeklődni a 0774-455-601-es telefonszámon mindennap 9-20 óra között.
(12343-I)
ELADÓ modern dupla ágy. Tel. 0745388-286, 0365/439-735. (12309-I)
ELADÓ kb. 120 kg-os disznó. Tel.
0740-124-154. (12289-I)

ELADÓ kétajtós szekrény, 3x2 m-es
perzsaszőnyeg,
fiókos
tévéasztal
tölgyfából,
új,
ventilátoros
csillár,
turistagázpalack. Tel. 0365/800-768, este.
(12355)

LAKÁS

ELADÓ orvosi rendelő 4 szobás
tömbházlakásban a Budai negyedben, utcai bejárattal. Tel. 0723-984933. (12277-I)
ELADÓ emeletes ház saját udvarral
az Eminescu utcában. Tel. 0741-224592. (12071-I)
ELADÓ 3 szoba, előszoba, konyha,
kamra, fürdőszoba, garázs. Külön
udvar, de a bejárat közös (még két
család), az oroszpiac és a Szabadság utca között. Érdeklődni 8-20 óra
között a 0743-995-063-as telefonszámon. (12226-I)
KIADÓ egy külön bejáratú szoba 2
szobás lakásban, a Kövesdombon
(1848. út, Darina mellett) július 15-től.
A lakásban más lakó nincs.
Tel. 00-36-70-609-2237.
e-mail: benczematild@gmail.com (-I)
LAKÁST vásárolok haszonélvezeti
joggal, vagy egy részt egy ingatlanból. Tel. 0752-141-516. (12330-I)
ELADÓ I. osztályú, 2 szoba-összkomfortos, II. emeleti tömbházlakás
az Unirii negyedben. Tel. 0749-515303. (12370-I)

KIADÓ garzon a Kövesdombon. Tel.
0751-286-932. (12377-I)

KIADÓ 2 szobás lakás a Kövesdombon.
Tel.
0743-774-327,
0771-216-025.
(12379)

ELVESZETT

ELVESZTETTEM Csegedi Orsolya névre
szóló, a Polgármesteri Hivatal által
kiállított igazolványomat. Semmisnek
nyilvánítom. (12380)

TÁRSKERESÉS

57 ÉVES FÉRFI megismerkedne egy
kellemes megjelenésű hölggyel. Tel.
0742-916-771, délután. (12359)

MINDENFÉLE

EGY-KÉT GYERMEK FELÜGYELETÉT vállalom, csak a November 7.
negyed környékén. Tel. 0726-371662. (12300-I)
FÉMSZERKEZETI MUNKÁT vállalok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (22563-I)
FUVART, bútorhordást vállalunk személyzettel, külföldre is, valamint törmelékszállítást. Tel. 0749-543-104.
(10638-I)
TERMOPÁN ajtók, ablakok javítása,
szúnyoghálók, rolók szerelése. Tel. 0771383-725. (12195)
KERESÜNK egy nőt ágyhoz kötött
asszony
gondozására
Marosszentkirályra.
További
információ
a
0740-056-651-es telefonszámon. (12210)
BETEGGONDOZÁST vagy háztartási munkát vállalok. Tel. 0755-412974. (12269-I)
VÁLLALOK tetőjavítást, ácsmunkát,
tetőfedést bármilyen cserepes lemezzel, szigetelést, festést. Tel. 0720680-854. (12133-I)
MOSÓGÉPET és hűtőszekrényt javítok. Tel. 0755-825-502. (12220-I)
ENGEDÉLYEZETT
cég
vállal
tetőkészítést
bármilyen
anyagból,
mindenféle
kisebb
javítást,
cserépforgatást, ácsmunkát, festést,
vakolást, bádogosmunkát, régi épület
lebontását, szigetelést. Nyugdíjasoknak
18% kedvezmény. A kiszállás ingyenes.
Tel. 0736-270-341. (11688)
FŰNYÍRÁST, permetezést vállalunk.
Tel. 0747-634-747. (12228-I)
CÉG vállal háztetőkészítést, cseréptisztítást, tetőfestést, cserépforgatást
és javítást. Tel. 0770-621-920.
(12228-I)
VÁLLALUNK tetőfedést, tetőjavítást,
tetőfelújítást, teraszkészítést, ácsmunkát, bádogosmunkát, cserépforgatást, teljes tető elkészítését, belső
munkát, festést, glettolást, parkettlerakást, belső gipszkartonozást. Garanciális munka, számla. Tel.
0747-318-469. (12329-I)
DADUST keresünk kisgyerek mellé.
Tel. 0757-884-231. (12381-I)

MEGEMLÉKEZÉS
Emlékeztetni
szeretném
mindazokat, akik ismerték,
szerették és tisztelték a drága
jó
édesapámat,
KACSÓ
FERENCZ
lakatosmestert,
hogy július 4-én van halálának
26.
évfordulója.
Emlékét
szeretettel
és
örökös
tisztelettel őrzi leánya, Éva,
unokája, Emese és annak
férje, Levente. (12337-I)

Hatalmas titka volt jóságos
lelkednek, mosoly, hit és tiszta
szeretet. Köszönjük, hogy a
lelked a lelkünkbe írtad, nincs
hatalma felettünk a sírnak.
Örök az arcod, nem száll el a
szavad, minden mosolyod a
lelkünkben marad.
Fájó szívvel emlékezünk 2020.
július 2-ára ifj. HOSSZU
PÉTER
halálának
első
évfordulóján.
Az érte mondott engesztelő
szentmise 2021. július 4-én 19
órától lesz a marosszentgyörgyi katolikus templomban.
Gyászoló szerettei. (12356-I)

Fájó szívvel emlékezünk július
3-án a székelykáli születésű
marosszentgyörgyi DOBOS
FERENCZRE
halálának
negyedik
évfordulóján.
Emlékét őrzi szerető családja.
Az élet csendesen megy
tovább, de a fájdalom elkísér
egy életen át. Emléke legyen
áldott! (12353)

„Csak azt akarom még utánad
kiáltani, a múló életben és
siket időben, hogy neved –
még mindig, örökké – úgy
átjárja életem, mint a tavaszi
szél a sötét erdőt.
(Márai Sándor)
Szomorú szívvel emlékezem
édesapámra,
MÁRTON
DÉNESRE elhunytának 3.
évfordulóján.
Nyugalma
legyen csendes!
Lánya, Kati. (12366-I)

Fájó szívvel és kegyelettel
emlékezünk július 2-án a
nyárádmagyarósi
GÁLFI
ERZSÉBETRE halálának első
évfordulóján. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
Szerettei. (12365-I)

„Köszönjük neked, Uram,
hogy Ők a mieink voltak, és
azok is maradnak, mert aki
szerettei szívében él, az nem
hal meg, csak távol van.”
Szeretettel emlékezünk szeretett édesanyánkra, SUBA
ROZÁLIÁRA, aki már 20 éve,
és
édesapánkra,
SUBA
AMBRUSRA, aki 15 éve pihen
a seprődi temetőben. Istenem,
köszönjük, hogy Ők voltak a
drága
szüleink.
Emlékük
legyen áldott, nyugalmuk
csendes!
Lányaik: Ella, Gyöngyi és
családja. (12364-I)
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Életed elszállt, mint a virágillat, de
emléked ragyog, mint a csillag.
Jóságos szíved pihen a föld alatt,
minden könnycseppünk nyugtassa
álmodat.
Te, aki annyi szeretetet adtál,
mindig mellettünk álltál.
„Ha emlegettek, köztetek leszek,
szeressétek egymást, ahogy én
szerettelek. Ne sírjatok, én már nem
szenvedek, a fájdalom az, hogy
nem lehetek veletek. Búcsúztam
volna, de erőm nem engedett, csak
a szívem súgta halkan: isten
veletek.”
Szorgalom és munka volt életed,
örökre megpihent két dolgos
kezed. Mint egy fénysugár, védtél s
ragyogtál
felettünk,
nélküled
szomorú, üres az életünk.
Mély fájdalom költözött négy éve a
szívünkbe, nem múlik el soha, itt
marad örökre. Nem halljuk a
hangod, nem fogjuk a kezed, nem
érezhetjük
szeretetedet,
nem
lehetünk már veled. Itthagytál
mindent, amiért küzdöttél, és akiket
oly nagyon szerettél.
Számunkra te sosem leszel elhunyt, örökre élni fogsz, mint a
csillagok. Kegyetlen volt a sors, hamar elválasztott tőlünk, de a Te
szíved életünk végéig, utolsó leheletünkig köztünk marad.
A lelkében az elképzelés, a rendezési mód és a szorgalom
csúcsérzéke volt. Nagy vágya szerint szeretett alkotni, szép
csodákat teljesíteni. A lelke fényében a szeretet, igazság, becsület,
tisztesség állt szívében tisztán.
Tetőérzelemmel szerette a férjét, fiát, a rokonságot és másokat. A
vágya lelkében, szívében a szorgalom, tisztelet, elegancia, divat
csúcs fölött járt.
A feleségem fénysugár volt, van, lesz az életemben, túlértékeltem a
szemem fényénél.
Manyika fényben úszó, fényvonzó fénysugár volt életében.
Áldott emléked szívünk legmélyebb érzésével őrizzük lelkünkben
életünk végéig.
Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk életünk legszomorúbb
napjára, 2017. július 3-ára.
Mély, fájdalmas, szomorú szívvel, tele megtört, gyógyíthatatlan
sebekkel emlékezünk VITA MANYIKÁRA – MÁRIA, született Marton
– elhunytának negyedik évfordulóján. Szívünkben örökké élni
fogsz. Nyugodj békében!
Bánatos férje, Árpi, fia, Zsolt, unokája, Alett, menye, Krisztina.
(12298)
Minden

elmúlik,

minden

elenyész, csak egy él örökké:

az emlékezés.

Fájó szívvel és kegyelettel

emlékezünk július 2-án OLÁH
MARGITRA

halálának

10.

évfordulóján. Emléke legyen
áldott,

nyugalma

csendes!

Emlékét őrzik szerettei. (sz.-I)

ELHALÁLOZÁS
Szomorú szívvel búcsúzunk

dr. CSONTOS ÁRPÁDNÉ
szül. BIRÓ MÁRTÁTÓL

a drága édesanyától, nagyanyá-

tól, dédanyától, testvértől, rokontól és jó baráttól.

Hamvait július 5-én 13 órától helyezzük örök nyugalomra a ma-

rosvásárhelyi református temető
cinterméből a családi sírba.

A gyászoló család. (sz.-I)

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a

drága jó férj, szeretett édesapa,

após, szerető nagytata és dédtata, a mezőcsávási

TÓTH GYULA

79 éves korában örökre megpi-

hent. Temetése július 2-án 14

órakor lesz a mezőcsávási temetőben. Jósága, szeretete szívünkben örökké él. A gyászoló
család. (12376-I)

Hiányozni fogsz nagyon, Tanár Úr!
Emléked örökké velünk lesz, a
szeretet soha el nem múlik.
Drága
ZOLI,
nyugodj békében!
XI. C, 1963. (12382-i)
Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesanya és mama,
özv. BORDI ELENA – IDUS
életének 87. évében örökre megpihent. Temetése július 3-án 13
órakor lesz a marosugrai kápolnából. Emléke legyen áldott!
Fájó szívvel búcsúzik fia, Csaba
és családja. (-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
Megrendülten
értesültünk
szeretett tanárunk, MOLNÁR
ZOLTÁN haláláról. Vigasztalást kívánunk a gyászoló családnak. Nyugodjon békében!
Emlékét őrzik a 4-es Számú
Líceum esti tagozatán 1956ban érettségizett tanítványai.
(12383-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönet mindazoknak, akik
drága halottunk, KIBÉDI CSABAJENŐ temetésén részt vettek.
Emléke legyen áldott, nyugalma
békés! A gyászoló család.
(12369)
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Az ECT Hungary Kft. teszter adapter gyártás területén piacvezető, dinamikusan bővülő és
fejlődő cég. Zalaegerszegi telephelyünk lendületes csapatába keresünk motivált, hosszú
távra tervező, lelkes gépészmérnök kollégákat az alábbi fő feladatok ellátására, mérnöki
munkakörbe:

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

Elvárt képesítések, végzettség, szakmai ismeretek:

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

Előnyt jelentő gyakorlati tapasztalatok:

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

Az ideális jelentkező:

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

Amit kínálunk:

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

